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J.
Jobbágy^alva, kisk. Maros-Torda vm. nyárádJÖb. 1185 óia eBXtMgomi érsek, a leégett eaztenromj szélcesegyházat fölépíttette s 1195. föl- szeredai j.-ban, (löio) 731 magyar lak., u. p. és n.
vette a keresztet. III. Ince azonban megen- t. Nyárádszereda.
Jobbágyi, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban, (i»io)
gedte, hofry fogadalmát csak késbb teljesítse.
Sok viszálya volt János kalocsai érsekkel, ki fen- 1569 magyar lak., vasúti megállóhely, postahivabatságát nem akarta elismerni s metropolitának tal, u. t. .\pcz.
Jobbágyi (Vrt/aí/, az .\ba-nemzetség Szalánczytekintette magát. Maga a király is meghasonlott
J.-bal tizedét visszatartotta s a klr. prépostsá- ágából származik, melynek el.só ismert se, Mik.'okat teljesen ki akarta vonni hatósága alól. lós, 1320-1351 között élt s 1342— 1344-ig erdélyi
Maghalt 1203. - Egy másik J. (1254r— 79), pécsi vajda volt. A család si birtokai Jobbágyi és Püs;

jiuspök ellen IV. Kelemen pápa 1266. vizsgálatot
indított. 1273-b.nn ó védelmezte üyór várát Ottokár alsóausztriai hadai ellen ezek azonban elfog:

ták 8 több magj'ar árral együtt bilincsekben vitték .\üsztriába.
Jób Dániel. író, síül. 1880 dec. 22. Aradon.
T.iiiihin.invai végartével 1900. a hirlapirói pá1 907-ben a Vígszínház rendezje lett.
- y novellás kötetet Ifjúkor címen (BudaK
pecit 1908) s írt egy színmüvet Orgona címmel

pöki falv.nk voltik.
,

Jobbágyi haszonvételek,

1.

Jobbágyság ée

Úrbér.

Jobbágyi javak, 1. Jobbágyság és Úrbér.
Jobbágyi végrendeletek. A jobbágyok (parasztok, úrbéresek) végrendeleteinek alaki keüékeiröl
törvényeink külön nem intézketltek. .\zokra azért

V. a nemesek végrendeleteire fennálló szabály v.
a helybeli szokások szolgáltak irányadóul.
Jobbágyok örökösödése, 1. Törvényes öröklés.
Jobbágyság. .\ huutoglalástól kezdve egészen
(1913).
Jobaháza (azeltt: Jobbaház), kisk. Sopron 1848-ig, vagyis a J. megsznéséig ez az intézvm. í-sornal j.-ban, (i9io) 737 magyar lak., u. p. mény volt Magyarországon a gazdasági politika
alapja. A munkát nem ismer és jóformán kizáróRábatamási, u. t. Csorna.
Jobb ée bal, a kétoldali szimmetriával bíró lag a harcnak él honfoglalók a leigázott bent

.

szülöttek életét, birtokát és korlátozott személyi
ban álló fogalmaknak megkülönböztetésére szol- szabadságát bizonyos szolgáltatások ellenében
ga ló kifejezések. A természettudományokban vala- meghagyták. Birtokaikat azonban nem teljes tumely szervezet leírásánál a jobb és bal megegye- lajdonul, hanem csupán haszonélvezetül tarthatzés szerint a leírandó szervezet szempontjából ér- ták meg és ennek fejében végezték a fóldmivelés,
tend. .\z ember jobb és bal fele közt lev ügyes- állattenyésztés stb.-vel járó terhe.s munkát, amit
^i^2\ és értékbeli különbséget átvitt értelemben a a honfoglalók nem nélkülözhettek, de maguk teljobb, igazságosabb, helyesebb, szerencsésebb, íll. jesíteni n<»ra tudtak. Szpnt István alkotmánya a
A rossz, igazságtalan, helytelen, szerencsétlen nem nemes szabadokat .szervezte oly módon, hogj'
megjelölésére is használják. L. még Btilfu^zü.ség. katonai és gazdasági szolgálatok fejében a várHa'í/nftliák- fi jobb és bal kifejezést politikai földekbl birtokokat nyertek, a tulajdonjog telpártok
jessége nélkül. Hzeket négy fcsoportba lehet osz"sere is, 1. Jobbpáti. Balpárt.
Jobb
jobb). Szent István király keze, 1. tani: 1. Várjobb^yok (jobbagiones castri), akik

szervezetek két oldalának s az ezekkel viszony-

—

,

hadi szolgálatokat teljesítettek. Ezekbl váltak
Jobbagio a. m. jobbágy, 1. Jobbágyság.
idvel a várkatonák. 2. Vámépek fcastrenses),akik
Jobbágy, 1. Jobbágyság.
a várhatóság részére gazdasági szolgálatokat telJobbágy Miklós (túri), szobrász, ssttl. 1882 jesítettek. 3. Udvarnokok (udvomici) és szabad
v\i\
i!»esten 8 itt kezdte tanulmányait a földmivelók, akik a királyi, fpapi és fúri aradal.:.i;.i
aban. Késbb Münchenbon telepe- makon éltek. 4. Telepesek (hospites),idegenbl ideik'tt le, ott Uühmann vezetése mellett tanult s szakadt olasz és német elem, valamint magyar
líHW. a Heinemann-Cíalerie-ben gjiijteménjes ü- és szláv fóldmives, iparos és keresked nép, akik
i" t.isban mutatta be múveit. 1910-ben haz^e- a vár körfU megtelepedtek.
" elkészítette József nádor képmását a bpesti
Végleges formát a J. az Aiúou-királyok idejétg liiúegyetem számára. 1911-ben g>iijteményes ben nyer, amikor élesen elkülönül az ország la-

S:entjobb.

i

!

.

.

:

.

^K^llítása volt

Budapesten a

Krrai Skff Lesátonn.

.\7.

kt

N'enizeti Szalonban.

kosságának katonáskodó és adózó

része.

Mindenki.

—

Jobbágytelke

Jocelyn
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más földjén gazdálkodott, a jobbágyok jegy- köt üzleteket. Általában véve azonban J. alatt
zékébe került és jobbágyi szolgáltatásokra lett olyanokat értünk, akik a különbözeti üzleteket,
kötelezve. A XIV. sz.-ban a J. két elembl állott. az aglotage-t ós általában az ú. n. tzsdejátékot
Az egyik szabad költözködési joggal bírt, ha ele- (Stock jobbery) zik.
Jobbfél (ném. Steuerbord; ol. driita; franc.
get tett tartozásainak (homo llberae conditlonis),
a másik röghöz kötött (glebae adstrictus) volt. A tribord ; a-ng. starboard), & hajónak a jobb kéz
XV. sz.-ban a törvények nem respektálása foly- felé es része, ha a szemlél arccal a hajó eleje
tán egyre nagyobb mérveket ölt a röghöz kötött- felé fordul. Másként kormányfél-nek is mondják.
Jobbkezüség, 1. Bcdkezüség.
ség. Rosszabbodik a J. helyzete a Hunyadiak koráJobbos, klsk. Zemplén vm. mezlaborczl j.-ban,
ban, végre az 1514. XIV. t.-c. a Dózsa-féle paraszti
u. p. Homonnalázadás leverése után végleg megszünteti a sza- (1910) 266 rutén és német lak.
bad költözködés jogát és a J.-ot egészen a földesúr olyka, u. t. Izbugyaradvány.
Jobbpárt, a parlamentekben általában a korhatalmába adja.
A J. szolgálatai a következk voltak: 1. munka- mányt támogató s rendesen konzervatív többség
beli szolgálatok (robotok, Frohnden, corvées, cor- egyik néples neve, amely eredetét onnan vette,
vata), melyeket a jobbágy majd csupán a kezé- hogy az ülésterem jobboldalát szokta elfoglalni a
vel, majd marhájával, lovával és kocsijával telje- kormánypárt. Nálunk különösen a hetvenes éveksített a földesúrnak; 2. adózások, még pedig ben használták ezt az ehievezést, szemben az elpénzbeliek (census, terraglum) és terménybellek, lenzéki Balpárttal.
Jobbra-balra. A heraldikában általánosan el(dózsma, decim a és noná, vagyis a termények
3. közvetett jobbágyi fogadott alapelv, hogy a J. kifejezés a pajzshorkilenced- és tizedrésze)
terhek voltak a földesúrnak fentartott haszon- dóra nézve érvényes. Tehát a szemlélnek olyforvételek (italmórési, mószárszékl, téglaégetési, mán kell magát a címerhez viszonyítania, mintha
rév-, vám-, piacjog, halászati jog stb.). A szolgál- a pajzs mögött állana s azt melléhez szorítva tartatásukat megállapító okleveleket nevezik urbá- taná. Ami tehát a szemlélre nézve jobb, az a
riumoknak (1. 0.), a jobbágyi szolgáltatásokat heraldikában bal és megfordítva. Ezen alapelv
pedig úrbérnek (1. o.). Vagyoni viszonyaik tekin- szerint kell a címerleírásoknál is eljárni.
Jobbsá^ (optimates), a fnemesek.
tetében voltak a) telkes jobbágyok, b) házas és c)
Jobb vev fentartása (in dlem addlctlo), I.
hazátlan zsellérek. Igazságszolgáltatás tekintetében a J. földesúri bíráskodásnak volt alávetve, Adásvétel.
Jóbel, 1. Jóbel-év.
melyet az ú. n. úri széken (1. o.) gyakoroltak.
Jóbel-óv (annus jiibilei, szabadságév), Mózes
Az els dönt lépést a J. felszabadítására II.
József tette meg 1785 aug. 25-lkl rendeletében, III. k. 258 17 szerint minden 50- év, melyet
49 szombat-év (1. o.) után kürtszóval (héb. jóbel,
mely az örökös J.-ot eltörölte, személyére nézve
mindenkit szabaddá tett és megadta a szabad köl- innét a neve) hirdettek. A J.-ben minden mezei
tözködés, végrendelkezés, pályaválasztás jogát. munka szünetolt, a zsidó rabszolgák visszanyerték
Az 1840. VII. t.-c. megengedte a jobbágyi terhek szabadságukat s az eladott földbirtok visszakerült
szerzdésszer megváltását s az 1844. IV. t.-c. a elbbi tulajdonosához. Illetve annak örököséhez.
nemesi birtok szerzésének jogát. Az 1848. évi Ezen Intézménynek, mint a szombat és a szomtörvényhozás végre kimondja a közteherviselést, batév alapeszméje továbbvezetésének végcélja
megszünt<>ti az úrbért, dézsmát, robotot, papi tize- az egyes családok megóvása a végképen elszedet és úri széket, az úrbéri szolgáltatásokat «stá- gényedéstl s elzülléstl, a föld termékenységétus-adóssággá» változtatja át és végleg megszün- nek emelése és a földbirtok felosztása körül létreteti a J. Intézményét. L. még Földtehermente- jött egyenetlenségek kiegyenlítése, szóval a régi
zsidó társadalom félszázadonkéntl újjászületése.
sités. Úrbér.
hrodnlom. Acg&dy Ignác, A Jobbágyadózág Miksa király
Jobelin (ejtsd zsobieS, a. m. ICis Jób), Garkorában, Akadémiai Értegítö 1894
u. a., A magyar J.
gantua tanítójának a neve Rabelaís hlras regén. a., A magyar jobbár-népesség s/.úma
története, 1896
nyében Villon e szót a tolvajnyelv megjelölésére
a mohácsi vés?, után, Ért. a t. t. XIV. 8., Budapest 1889
Berzeviczy G., BrucbstQcke aus oinem ungedrnckten Werke használja Píron (1. o.) d'ülivot abbéra vonatkoz-

aki

;

;

7X7

=

.-

;

;

;

;

;

über den Zuetand der Bauern in Ungarn., Mag. Stat. I.
Berzeviczy Gergely élete és mvei (kiadta Gaál J., BudaKálmán Miksa, A magyar Jobbágy viszonya a
pest 1909)
rOIdesúrliOB és államlioz 1514—1600, Budapest 1887
Nagy
Bándor, A J. története Magyarországon, n. o. 1891 ; Tesdiedik Sámuel, Der Landmánn in Ungarn, was er Ist und
;

;

;

was er

sóin kfinnte, 1784.

tatja.

Jobi (Jappen), németalföldi Uj-Gulnea egyik
szigete a Geolvlnk-öbölben ; területe .3480 km*,
pápuák lakják. Fklkötje DNy.-i partján Ansoes.
Jób könnye (növ.), az Indiában és Kínában term
Coix lacryma (pázsitféle) borsónagyságú, ibolyásan festett üveggyöngyökhöz hasonló, nagyon kemény termése, melyet azeltt olvasók készítésére

Jobbágytelke, kisközség Maros-Torda vmegye
nyárádszoredíil j.-ban, (loio) 1091 magj'ar lak.,
u. p. Sz(''kolyhodo.><, u. t. Nyárádszereda.
Jobbágyterhek, 1. Jobl)á^ysá{j, Úrbér.
és orvosságul Is használtak. Indiában, Kínában,
Jobbágyújfalu, klsk. Vas vih. felsri j.-ban, valamint Brazíliában Is llsztíidó élelmiszerül
(1910) 5iy német lak. u. p. Pinkamlske, u. t. Nagyszolgál.
;

Rzontmlbály.

—

Jobb-anya, a régibb magyarságban (pl. XVI
XVII. századi íróknál) a. m. nagyanya.
Jobber (ang., ojtsd; dMobber), a londoni tzsdén
az, aki saját .számlájára ad és vesz értékpapírokat,
ellentétben a brókerrel, aki mások megbizásából

Jób könyve, 1. Jcit (X.
Jób köve, 1. Ejjb.

köt.).

Jóbposta (hiobposta), aki gyászhírt hoz.
Jobst,

1.

Jodok.

Jocelyn, Lamartine
ménye.

0- o.)

elbeszél költe-

:

Jóchanan

—

3

—

Jo-c»ou

Jóoh&nan (héber a. m. Uten k(>gyeitje), tnlaj- sebb telivér-tenyészversenye. Alapíttatott 1868.
donnév, görög formájában loannes, Johannes, Mindig a júniusi meeting alkalmával futják.
Értéke eredetileg 6000 frt volt, melyet 1894-ben
magyarul János.
Jóchanan ben Zakkáj. n ^sidú történet egyik 114,000 koronára emeltek föl. Feltotelei 100,000
l«'L.'kiválóhh alakja, ukintík iu>vi>liez a zsidóság korona a gyztesnek, 10,000 korona a 2 ik, 4000
;:ik
éniomu fzdik. Kr. u. 70- korona a 3-iknak. 3 éves kontinentális mének
/ruzüÁlonü tomplom elpusztulásá- és kancák számára, francia lovak kivételével.
val a zsiuüsagüt a végpusztulás veezedolmo fe- Távolság 2400 m. Nevezési díj 100 korona, l-s
nyegette, J. Veqtadannstól engedelmet bipott, törlés 150, 2-ik 300 korona. Teher 56, kancára
bog)- a Földközi tenger melletti Jamniában isko- 54V, Icg.
Jo«kejBlkip (ang., «i}ud: duokisip), az a tudás,
lát abpithasson. Ido helyezték át a szinhedriont
'Ízzel az iskolával mentette meg a szét- ügyesség s mvészet, melyet a lovas valamely
n(^pet. Az ö tanításai fol3rtán a zsidók versenyben együttesen kifejteni s érvényre jutpolitikai törekvéseikrl és magákévá tatni képes. Nem egyszer a J. dönti el a verxkedésüit, araelyok a zsidóság fenma- seny sorsát, amennyiben számtalanszor gyengébb
/ nj viszonyok között lehetvé tették. ló viszi el a dijat a sokkal jobb ell, mely közepes
Jochmua, August Giacomo, Cotignola báró, ügyességti lovas alatt nem fejtheti ki teljesen ké(i-.íii:u tábornok, szül. Hamburgban 1808 febr. pességeit.
Jockejr training (ang., ci>tod: dvoki tréning), ál27., megh. Bambergbon 1881 szept. 14. 1827—
183,i? Gtörögországban. 1837— 38-ig Spanyol- talában a versenylovasnak rendszeres és fokoharcoit, az utóbbi helyen a karlisták zatos elkészítése, mely tulajdonképen a folyto1—il-ig Szíriában a török-angol-osz- nos gyakorlatból áll, hogy az ú. n. jockeyship
k vezérkari fnüke volt. Az 1848-iki (1. o.) elsajátítliató legyen. Szorosabb értelemben
.k idején visszatért Németországba, hol a) azt az állandó életmódot nevezik így, mely a
Jáuüs fherceg, birodalmi kormányzó 1849 márc. hivatásos versenylovas átlagos testsúlyának emelkinevezte
külügji és tengerészeti miniszterré, kedését meggátolja (1. Jockey); b) neve azon
eljárásnak, melynek a lovas nem ritkán alávetni
(lo már ez év végén megvált állásától. 1. Ferenc
(1.
Jockey
.Ioz.sef késbb bárói rangra emelte s altábornaggyá kényszerül magát, hogy élsúlyát
novezte ki. Összegyjtött iratait Thomas adta weight) rövid idn belül (1—2 nap) csökkentse.
Joekey weight (ang., eiK«d: dzsoki vét), ismert
ki (Boriin 1883-8-t, 4 köt.).
sportkifejezés: 1. azon súly jelzésére, mel>iiek
Joei eaaMi (lat.) a. m. tréfából.
Jockey (ang., tiuá: dzsoU), a lóversenyeken lo- neve stone, 14 ang. font 6*350,207 kg. ; 2. a ver- "j-yedül
V •"
hivatásnak él lovas. Angliá- senylovas teljes élsúlyának (vagyis amennyit
iint 1(K) év óta egész családok vannak dresszbe öltözve nyom) elnevezésére.
Joeriwie (franc, ejUi: Bsokriss), a francia falusi
..L ki.stermet, szikár, de izmos fiuk), kik
gyermekkoruk óta naponként lovagolván s köz- vígjáték furcsa alakja, tökfllkó,félkegy elmü fráter,
ben futás és tomázás által magukat edzvén, a végül olyan házas ember, aki otthon mindenbe
íiglásban nagj' tökéletességre vitték beavatkozik, « minden lében kanál» (katuska).
Jó cselekedetek, azok a szabad akaratból
-'ükhöz képest nagy jövedelmük van.
a versenyek megkezdésekor, ersen ered cselekedetek, amelyek tartalom és szándék
ik magukat; kevés, de tápláló hússal szerint az isteni törvénnyel megegyeznek. A J.
éluek, egy kis jó bort, kevés vizet isznak, sokat természetesek, ha a puszta természet erkölcsi
gyalogohiak, hogy a fölösleges kövérséget (mit erejébl, termószetfólöttiek, ha az isteni kegyetélen át némeljik felszedett) leizzadják stb. A lem erejébl származnak. A kat. egyház tanítása
legfontosabb követelménye a J.-nak, hogy erós szerint a J. az örök üdvösségre szükségesek ós
fizikuma mellett mennél könnyebb leg^'en a test- a kegyelem állapotában végzett J.-nek Krisztus
súlya. A J.-k között nem egy világhírnévnek ör- érdemei alapján örök jutalom jár. A reformáció
vend. Manapság a világ loghiresebb J.-i közé tar- Szt. Pál egyik kijelentését véve alapul, azt tanítozik Dany Moher, aki Angliában lovagol és G. totta, hogy az ember egyedül a hit által üdvözül,
Slern, a franciák kitn J.-ja. A magyar J.-k kö- és a J.-et csak úgy teüntette, mint a valódi, az
zött a legnevesebb Janek Géza. A legtöbb J. él hit gyümölcseit, következleg, amelyek nem
Angliából kerül ki, de az újabb idben nagy a magukért kedvesek Isten eltt, hanem csupán a
kereslet az amerikai és az ausztráliai zsokék hit által megigazult egyénekre való tekintetbl.
iránt is. .\z összes J.-k amerilu szisztéma szerint Késbb a Melanchton nyomdokain haladó fllippislovagolnak. Régebben hosszura engedett kon- ták (1. 0.), nehogy a nép fonák értelmezést adjon
írviisz: iiiil ültpk a lovon, most egész rövid a ken- a hit által való megigaztilás tanának, azt állítotMgy a zsoké nem ül a nyeregben. tátc, hogy a J. szükségesek az üdvre, úgy értvén,
Ml a ló nyakán fekszik.
hogy csak az olyan hit üdvözít, melytl a J. elJuckt*^- Club (ang., ejud: dxsoki kldb), a ló- maradhatatlanok, mint a jó fától a g^limölcs de
vtrst'nyii^'vcknek saját autonómiával biró legfbb a túlbuzgó lutherista hittudósok ezt a nézetet,
fóruma. Nálunk a migyar Lovar-EgyletiQMmeg mint a kat. egyházba visszavezetó nézetet ersen
a Jockey Cluh-nek, az osztrák lóversonjügynek a megtámadták st Amsdorf annyira ment, hogy
Jix'key Club für Oesterreich áll az élén. A világ kimondotta a J. káros voltát az üdvösségre.
i(<^hatalmasabb J.-je a francia és az angol.
Jo-csoo, város Hu-nan kínai provinciában, a
Jockejr-Club-Preis, a bécsi derby neve, Tung-ting-tó ÉK.-i végénél. 4 km. hosszú fallal
mely az osztrák-magyar monarchia legnevezete- van körülvéve fontos tea- és vas-szállítása miatt.
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Joculator

gözhajóállomás, 1899 óta az idegen kereskedelem számára is nyitva van.
Joculator, 1. Hisztriók és Jongleur.
Joca» (lat.) a. m. tréfa; továbbá személyesítve a régieknél a csintalanság, pajzánság istene,
azért J.-hot olyan bot, melyen bohócfej v. sapka
van (franc, marotte). Jod causa, per jocum, tréfából inter jocos et seria, tréfásan és komolyan
jocosus, tréfás, szeszélyes, mnen jocidator, bohóc,
cseprágó, kinek hivatása a bohóckodás.
Jód, nagyk. Máramaros vm. izavölgyi j,-ban,
u. p. és u. t. Drago(1910) 2774 oláh és német lak.
mérfalva.
Jód, kémiai elem, jele J, atomsúlya 12692.
Courtais francia gyáros fedezte fel 1811. tengeri
növények hamujából elállított szóda anyalúgjában elem voltát, jellemét és sajátságait Davy és
Gay-Lussac állapították meg 1813. Szín-állapotban nem fordul elö; vegyületei közül a jodidok
azonban igen elterjedtek és, mint a bromidok, kloridok mellett találhatók. Sós ásványos vizekben,
pl. a csízi, czigelkai, lipiki, polhorai, zajzoni stb.
vizekben, valamint a tengervízben is találhatók
jodidok, úgyszintén a stassfurti sóban is. Tengeri
növényekben, fképen az alga- és fucns-fajokban
a tenger vízébl jelentékeny mennyiség jód halmozódik fel. Az emlsök szervezetében a pajzsmirigy tartalmaz egy, gyógyszerül is használatos,
j(')dot tartalmazó vegyületet a thyreojodint v. jodothyrini, amely kb. 9»/o jódot tartalmaz. Jódsavas
8ó alakjában jelentékeny mennyiségben található
a chilisalétromban.
Jód elállítására tengeri növényeket égetnek el,
majd a Skóciában /ceZ/>nek, Normandiában varek
v. varech-nek nevezett hamut vízzel kilúgozzák,
az oldatot a nehezebben oldható sók kjkristályosítása végett besrsítik és a bségesen oldható
jodidokat tartalmazó anyalúgot Angliában kénsavval és barnakvel keverve forralják, a fejld
jód-gzt pedig üveg- v. agyagedényekben megsrúsltik. A franciák a kellen elkészített jodidoldatból klór-gázzal választják ki a jódot, majd a
csapadékot mosás és szárítás után szublimálással
tisztítják. A jódgyártás egyik fforrása manapság
a chilei salétrom. E só átkilstályosítása során kapott anyalúgb31, amely aránylag sok nátriimijodátot (NaJO,) tartalmaz, úgy állítják elö, hogy
a lúgba kéndiítxid-gázt áramoltatnak, amikor is
a keletkez kénessav a jodátból jódot választ ki,
amelyet mosása és szárítása után szublimálással
tisztítanak. A stassfurti só anyalúajából, amely
jodidban elég dús. klór-gázzal való oxidáció útján
állítják elö a jódot. A nyers árúbeli jódból, amely
klórral, brómraal, ciánjodiddal lehet szennyezve,
V. ne<lves lehet, mosással, szárítással ós ismételt
szubliraálás.'íal
a klór ós bróra visszatartására
káliunijodiddal keverve
állítják ol a gj'ógyszerül használatos tiszta jódot (jo<lum remthlmatum).
Sztirk6.sfokete,rombosknstálylemezkék.Ps.4--95.
Már közönséges hniér.s»'»kleton Is párolog, szaga
átható, a klói-éra emlékeztet. Melegítéskor ibolyaRzinfi gzzé alakul (itUítST)} a. m. ibolyaszín, innét
a neve), majd szublimál. Hovitt'ískor llto-on 8öt<'>tbama folyadékká (dvívd, majd 183— 18+»-on forr.
Vízben csak kevéssé (.tOO sr.-ben), de szeszben,
éterben, szóndiszultldban, kloroformban, szén-

tetrakloridban bségesen oldódik. Szeszes és éteres
oldata barna, a többi említett oldószerrel készült
oldata ibolyaszín. Alkohollal készült lO'/o"^
oldata jód-tinktura v. tindura jodi néven ha.sználatos gyógyszer. Bségesen oldódik fémjodidok,
pl. káliumjodid oldatában; ez a barna káliumjodidos jód -oldat bomlékony káliumtrijodidot
(KJg-írKJjJj) tartalmaz, miért is kémiai reakcióliál szín-jód oldat módjára viselkedik. Kémiai
sajátságai a klór- és a bróraéihoz hasonlóak, de
ezeknél kevésbbé negatív. A legtöbb fémmel
egyesül fémjodidokká. Víz jelenlétében a klórhoz
hasonlóan oxidál. Molekulája két atomos (Jj);
gzének srsége 126-9-8zer akkora, mint a hidrogén-gázé, de löOO^-on csak felényi, mert e hmérsékleten a Jj-molekulák J-atomokra disszociálnak. Brrel érintkezve, azt mulékonyan barnítja
és azon át felszívódik. Ersen baktericid hatású.
Vegyületeiben a jodidokban egy vegyérték, oxigén-vegyületeiben mint 3, 5 és 7 vegyérték gyök

;

;

;

:

is szerepel.

A szín-jód gze színérl és arról ismerhet fel,
hogy a keményít-oldatot szép kék színre fe.4i
jódkeményítö keletkezése folytán melegítéskor
ez a kék szín eltnik, mert a jódkeményítö elbomlik, lehléskor azonban az oldat újból megkékül.
A szín-jód mennyiségét a kémiai analízisben rend;

szerint ismeretes töménység nátriumtioszulfátoldattal való titrálással határozzák meg (1. Jodimefria), A szín-jódot gyógyszerül tinktura vagy

:

—

Jode

l

kencs alakjában, úgyszintén különböz jódké.szitmények (1. o.) elállítására alkalmazzák.
Jódakne,

1.

Jódalbacid,

Jódkiütés és Jódmérgezés.
1. J dkészítmények.

Jódammonium,

1.

Amnwniumjodid.

Jódantipirin, l. Jodopirin.
Jódargirit. jodirit v. jodit (ezüstjodid, ásv.),
hexagonális hemimorf prizmák, többnyire csak
vékony, kitnen hasítható és hajlítható lemezkék

halmaza; igen lágy, szürke, sárga, zöldes;

fény vagy gyémántfény, áttetsz,

zsír-

.^z ezüstjodid

Lelhelye Dernbach N«.ssauban,

képlete AgJ.

Guadalajara Spanyolországban, Tonapah Mexikóban, Mexikó- és Chilében több ezüstbánya. Az
olvasztott állapotból az ezüstjodid szabályosan
kristályosodik a hexagonális ezüstjodid lÍ6°-on
átmegy a. szabályosba. Szabályos, még pedig
tetraéderes ezüstjodid a miei"sit, amely kevés rezet is tartalmaz; ez a kocka szerint kitnen
hasad és nem hajlítható, hanem rideg. Lelhelye
Broken Hill. Ha a molekulába az ezüst helyébe
több réz lép be, a J. átmegy a marshitba. A marshít
és miersit között áll a kénsárga kuprojodargirit,
amelynek lelhelye Huantajaya.
Jódarzén, 1. Arzénjodid.
Jódaszeptól, dijódortofenolszulfosavas vegyület, moly antiszeptikus hatiisánál fogva a gyógyászatban használatos.
Jodátok, 1. Jód.savaJc tw sóik.
Jódbáriam, 1. Báriionjodid.
;

—

Jódbehensavas kalcinm,

1.

Sajodin.

Jódcián, I. Ciánjodid.
Jódcink, I. Cinkjodid.
Jódciiinóber, l. Merkúr ijodUl.
Jode, 1. Pieter de, az itl^sb. németalföldi
I

!

metsz,

szül.

Antwerpenbon

1.^70..

i-éz-

megh. KiíU.

.

:

—

Jódeigon

—

o

Jödibolya

—

Ijegitsniertebb
51'5*-on olvadó szilárd J.né fagy meg. A folyós
melBsetei: fist Katalin éljenzése, Tizianótól; J. világosságon gyengén ibolyaszín len, mórt
Krisztus átadja Péter- jód válik ki nyomokban belle. A J. a haloidaaAss ntolsó Ítélet, Cousintól
vak között a legbomlékonyabb. Fény hatására
nek a mennyország kulcí^ait, Kubenstól stb.
bomlik és jód válik ki belle, melytl a gázt tar2. J., PUterde, az IfjdblK németalföldi rézmetsz,
az elbbinek tía, szül. Antwerpenben 1606 nov. talmazó edény fala megsárgul. Magasabb hmér22., megh. iSli után. Hleinto at>jánál, utóbb sékleten könnyen bomlik 2HJ=H,4-Jj egyenlet
Kuben.s metszinél, végre FranviMmzágban ké- szerint. Magasabb hmérsékleten oxigén, kén,
p«>zte ki magát. I^egjobb metszetei Rubens, Jor- szelén is elbontják. Erélyes oxidáló anyagokkal
daents Vam D)'ok müvei nyomán készültek. Van pl. káliumpermanganát és tömény kénsav elegyéérintkezve a heves oxidáció folytán a gáz
Dyck ikonográfiájához 12 arckép metszésével vel
jámlt hozzá. IHöl-ben kiadta az at>'jától megkez- megg>'ulad és sárgásvörös lánggal ég. Klór és
dett Theatrum pontiflcum, imperatorum, regum bróm jódot választanak ki belle. A J. nagyfokú
bomlékonysága folytán erélyes redukáló anyag,
eto. címii arcképgyüjteményt.
mivel a bomlásakor keletkez hidrogén status
Jódeigon, 1. EÁgonok.,.
Jodelle (Qjud: uodei), EtieMne, francia drámaíró, nascens állapotban erélyes redukáló hatást fejt
a Pléiade (1. o) tagja, szül. Parisban 1532., megh. ki. E sajátságánál fogva a J.-oldatot, különösen
a. u. 1573. Ö az els francia költ, aki a közép- organikus vegyületek redukciójára, igen gyakran
kori nép-drámát, latin-olasz, fleg Seneca hatása alkalmazzák. .A J. vízben rendkívül mohón, hfejldós közben oldódik. 1 liter \\z O'-on körülal.-itt írt « klasszikusa színmüvekkel akarta kiJ.-sav,
szorítani. 152-ben adta ki Cléopátre captive c. belül 425 térf. J.-t old. A vizes oldat
olyan ers sav, mint a
tragédiáját s Eugéne c. vígjátékát, melyeket acidura hydrojodicum
I.Honrik udvarában nagj- sikerrel színre is hozott. sósav. Ha nagyon tömény, a levegn füstölög. Az
Második tragédiája: Dídon, se sacriflant, való- oldat savtartalma és fajsúlya közötti összefüggést
síiiiflleg soluiaem adatott el. Müveit újabban láthatjuk az alábbi táblán
Marty-Laveaia adta ki (Paris 1860—70, 2 köt ),
•/.
Verseit pedig Ad. v. Bei-er (u. o. 1907). V. ö. L.
l\>piiiaire, Étude sur J. (Ijíége 1907).

üolUius Hubertnek volt tanítványa.
:

—

—

—

—

I

Jödembolit (:Ut.), ezüstbromid-jodid-kloríd, az
embolíttal izomorf, lelhelye Broken Hí 11 Ausztráliában. Catorze Mexikóban.
Jódetil, 1. Etüjodid.
Jódesfiat, 1. E^sAg^odid és Jódargirü.
Jidfestrény (tíndura jodi), 1 rész jód és 9
rész töményszeszbl készült oldat. Hosszabb állás
után a jód egy része vegyileg egyesül az alkohollal és jódhidrogén, etiljodid, etilaldehid képzdik.
Sötét vörösesbarna szín, alkoholszagú folyadék,
mely a brön barna foltot hag>-. (Nátriumtioszulfátoldatt^il

ezen

itren kiterjedt.

folt

eltávolítható.) Használata

Ers anti.<zeptikus hatásánál fogva

fleg a sebészetben használják. Számos fagybalz.samnak alkotórésze.

.A színtelen jódtinktura (tinctura jodí decolorata) 10 rész jód, 10 rész alkénessavas nátrium, 10 rósz víz, 16 rész alkoholos ammónia ós 75 súlyrész spiritusz elegjitése útján
készül. L. még Jódhészümények.
Jódflnoreszcein, 1. Fhioreszcein.
JódioBzíoniom, foszfoniwmjodid (H^PjJ. .Az
ammoniumjodiddal (H^N>I analóg összetétel vegjtllet. Átlátszó gyémántfény kristályok. Víztl
és lúgoktól azonnal elbomlik foszforhidrogéngázra
és hidrogénjodidra. Ekként állítható el legtisztábban a foszforhídrogén (1. o.). J. képzdik, ha
.»záraz hidrogénjodídot ós hidrogénfoszíldot elegyítünk.

Jódíoszfor,

l.

Foszfor jodidjai

Jódgz mérgeoés,

1. Méraes gzök.
Jódhidrogén, hidrogénjoaid, HJ. Színtelen, savanyú íz, a leveg nedvecBégével súr fehér füs-

képez

Levegre vonatkoztatott sürüKritikus hmérséklete 150-7^ tehát
k(>zön8éges hmérsékleten nyomás segítségével
folyósítható. Szilárd szénsavval bútve, közönséíres nyomáson színtelen,
36-7'on forró folyadékká srsödik, mely a további htésre jégszerú,
töt

^íz.

.<ége 4-4429.

—

—

;

.

-

Jodldok

Jodidok, általában az olyan vegyületek, amelyek egyvegyértékü jódból s valami más gyökbl
állanak ez elnevezés alatt azonban különösen a
fémgyökök jóddal való vegyületeit értjük. E fémjodidok úgy ílzikai, mint kémiai sajátságaikra
nézve a megfelel kloridokhoz és bromidokhoz hasonlók. Az alkáli fémek (K, Na, Li) jodidjai színtelen, vízben igen könnyen oldható sók, úgyszintén
az alkáli földfémekéi is (Ca, Sr, Ba). Az ezüstjodid
(AgJ) sárga szín, vízben oldhatatlan vegyület az
ólomjodid (PbJji) gyönyör sárga kristálykákból
a merkurijodid (HgJg)
áll, vízben alig oldható
skarlátpiros szín, vízben oldhatatlan, de borszeszben elég jól oldódik a merkurojodid (Hgj Jj) zöldessárga, vízben oldhatatlan por. Vízben oldhatatlanok még a fehér kuprojodid (CuJ), a fekete
platino- (PtJ,) és palladojodid (PdJ,). B vegyületek a fémek és jód közvetlen egyesülése útján,
továbbá a fémoxidok, hidroxidok ós karbonátokból jódhidrogénsav hatására képzdnek. Nem oly
állandóak, mint a kloridok már gyakran a levevaló álláskor, még inkább hevítéskor elbomlanak. Szinklór és színbróm, valamint oxidáló
;

;

;

;

—
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Jód készítmények

Jódkálinmos kencs (unguentum

kalii jo-

dati), jódkálium, víz és disznózsír keveréke.
célszer, mert nincs benne szabad jód.

Nem

Jódkeményitö. Ha a jód keményítóoldattal v.
keményítöszemecskékkel érintkezik, azok igen
szép intenzív kék színek lesznek a keletkez J.tl, A reakció igen érzékeny, 0"1 mg. keményít 1 1.

módonmóg felismerhet. E nagy érzékenységénél fogva a keményítt a jodimetriában
indikátornak használják. Hogy a színezdés bekövetkezzék, ahhoz szükséges, hogy az oldatban
jodid-ion is
és pedig legalább 10~* g.Jiterenkónt
legyen jelen a szabad-jód mellett. Éppen ezért
pl. klór, bróm,
jodid-iont megszüntet anyagok
jódsav stb.
a J. képzdését megakadályozzák.
vízben ilyen

—

—

—

—

A J. kék színe melegítésre eltnik. A száraz J.
kékesfekete fényl test. Organikus oldószerek jódot nem v. alig oldanak ki belle. A J.-t régebben laza vegyületnek tartották. Mylius szerint
[{G^)^^0^)^S\^i összetétel volna. Küster szerint
a jódnak keményítvel alkotott szilárd oldata
Biltz és mások újabban végzett vizsgálatai szerint a J. a jódnak keményítvel alkotott adszorpanyagok könnyen választanak ki bellük jódot. ciós vegyülete. A kérdés egyelre biztosan megA pozitivabb fémek (K, Na) jodidjai jóddal bom- oldva nincsen.
Jódkén, 1. Kénjodid.
lékony tri-J.-at alkotnak. Az oldható J. ezüstnitJódkencs, 1. Jódkészítmények ós Kencs.
ráttal sárga csapadékot adnak, mely salétromJódkészitmények, a jódnak a szervezetbe jutsavban meg ammóniában is csak alig oldódik.
Vizes oldatukhoz kevés klórvizet ós kloroformot tatására alkalmas vegyszerek. A tiszta jódot
öntve, utóbbi az összerázás után szép ibolyaszí- 10"! szeszes tinktura v. 2 — lO^/o Liigol-oldat
nüvé válik a benne feloldott szabad jódtól. Több (jódkáliumoldatban feloldott jód.veresbama szín)
jodid fontos gyógyszer, így különösen a kálium-, alakjában alkalmazzák általában csak külsleg.
Ezek a brt izgatják, barnára festik, megveresítik,
nátrium- 6s ammoniumjodid.
Jodimetria, jodometria, a térfogatos kémiai lehámlasztják, közben a br alatti testrészek gyulaanalízis egyik módszere. A színjódot ismeretes dása a vérbség miatt kedvezbb lefolyást vesz,
töménység híg kénessav- v. nátriumtioszulfát- izzadmányok felszívódnak, mirigyek megkisebbedoldattal titráljuk, azaz az oldott jód-molekuláktól nek (1. Hólyaghúzó szerek). Enyhébb hatásuíik
barna v. sárga oldathoz az említett mér-oldatok fi jódos kencsök (1—2" lo). Sebeken, fekélyeken
egyikébl v. másikából annyit elegyítünk, hogy a edzeni lehet velük és élénk sarjadzás indul meg.
reakciós folyadék éppen elszíntelenedjók, majd A jódtinkturát újabban a sebészetben is használa mér-oldat alkalmazott mennyiségébl a jód ják, mint biztos dezinflcienst a mtéti felület begummikeztyüinek bedörzsölémennyiségét kiszámítjuk. A J. redukciós módszer, kenésére, a
amelynek lényege az, hogy a színes jód-moleku- sére. Száraz porok, melyekbl a sebeken jód hasad
lákat színtelen jód-ionokká redukáljuk. Gyakran le, igen jó dezinílciensek, pl. njodoform és konhasználatos módszer, mert az oxidáló hatású anya- denzációs tennékel, míg a jodol, airol, aristol,
gok kiválasztotta jód mennyiségét így megálla- sozojodolsók, jódeigonok, eí(,roplíen,vioform jódopítva, az oxidáló anyag mennyiségét kiszámít- zott egész molekulája hat, de már kevésbbé meghatjuk. Másrészt redukáló anyagokhoz fölös, de bízhatóan. A szabad jód a brön is áthatol és álismert mennyiség jódot téve és a változatlan talános jódhatást okoz. Ezt azonban inkább a belVk jódjód-fölösleget visszatitrálva, a redukáló anyag sleg vizes oldatokban szedhet jódsóktól
mennyiségét megállapíthatjuk. L. Kémiai ana- nátrium, jódkálium, jódammoniumtól várjuk. A
jódsók élénkítik az anyagcserét, a nedvforgalmat,
lízis.
Jodin, Ajód elavult neve.
a kiválasztásokat s ezért krónikus izzadmányok
felszívódását, fémmérgek kiürülését elsegítik;
JodinvöröB a. m. merkurijodid (1. o.).
Jodipin, 1. Jódkészítmémjek.
az érf álakat tágítják, így azok jobban táplálta tJodirit (ásv.) a. m. ^ódargirit.
nak, innen a jó hatás érelmeszesedésnél, idegbánJodit, 1. Jódargint.
talmaknál. Spocillkusan hatnak a jódsók szifllisJodiyál, monojodizovalorianllhúgyanyag, szín- nól, különösen annak 3-ik stádiumában; valótelen, klssó keser íz, valorlánsavra emlékeztet szinü, hogy a kórokozó spirochétát gyengíti y. meg
szagú jegecee por, mely hideg vízben alig, de me- Is öli a jód. Huzamos szedése mellett jodizmiis
leg vízbon könnyen oldódik. Jódtartalma iT^/o. fejldik (}.Jódmérgezés), némelyeknél igen korán.
A gyomorban változatlan marad, míg a bélben Ennek elkerülésére szerves J.-et ajánlanak, amimint nátriunivSÓ könnyen fölszívódík. Használata lyenek a jodipin : 10— 26«/o jódtartalmú szezámolyan, mint a jódkáliumé.
olaj; a .sajodRn: jódbehensavas kalcium; a jódJodizmuB, 1. J ódmérgezés
lectthin 7—8%. &jódalbacid lO«/o jódtartalomJódkáliom, 1. KáUumjodid.
mal.
;

gn

mt

:

JödkiUtés
Jódkiflt^ A jód úgy kttlaöleg, mmt fMeg belsleg alkalmazva, a brön nagyon sokféle kiötéet
okoidiat

—

—

7

pirosság, oaalánkitttés.

—

h^agok.

da-

de valamennyi
ganatok, vérzés, sót elhalás,
kost a leggyakoribb a jdpattanás (jódakne), apró,
sárga gennyei megtel, as aram, karokon fellép
bibirosek alakjában. Jelentéktelen kiütés, mely
tbbn>'iro motrazttnik h jód kihagyására.
Jód kloridjai. A jódnak két klori^a ismeretes,
ú. m. a jódmouoklorid (JCl) és a jódtriklorid
(JCl,). A jódmoDokloríd vörösbarna, nagyon illó
folyadék, amely az eltartáskor bamavörös kristályokká mered meg. SsUárd állapotbau két módosulata van, a és ^. A stabilisabb 3-niódosulat
27'2''-ou, az instabilisabb ^módosulat IB-B'-on
olvad. Szaga rendkívül izL'ató, a klóréra és jódéra
o azt megmarja és
emlékeztet A bm'
z. Úgy készül, hogj'
nehezen gyóg>'uló t^jódra ann>i klórgázt vezetnek, amig az éppen
szétfolyt A folyadékot átpárologtatjuk a 101 "-on
átmen rész a tiszta vegjület. Ha fölös száraz
klAr hat a jódra v. jódmonokloridra, jódtriklorid
k. mely citromsárga kristály OS test. Rendaós szi^ú, könnyezésre ingerl és illékoay vegj'ület. Enyhe melegítéskor megolvad és
klórra meg jódmonokloridra disszociál. ö s. r.
vízben oldódik. Oldata nagymértékben dezinciáló hatású, azért mint gyós^ysieit is alkalmazzák. Alkoholban és éterbon szintén oldható.
Jodkó-íéle villamozás. 1. Elektroterápia.
Jodl, Friedrich, német bölcsész, szül. Münchenben 1849 aug. 23., megh. Bécsben 19U jan. 26.
1885-ben Prágában a német egyetemen, 1896
óta a bécsi egyetemen a íllozóíia tanára volt.
Fmúve: Qeschichteder Ethik in d. neueren Philos.
(2. kiad., Stuttgart 1882-89, új kiadás 19061913). Egyéb munkái Lében u. Philos. D. Humes
;Die KulturgeschichtiHalle 1872, pályanyertes
schreibung, ihre Entwickelung u. ihr Problem (u. o.
1878) Volkswirthschaftslehre und Ethik (Berlin
1886); Lehrbuch der Psychologie (1896, azóta
két kötetben új kiad. 1903) Lndwig Feuerbach
(1904). J. az újabb pozitivista filozóa felé hajlik.
;

:

m

;

:

Jódledthin,

1. Jódkészítmények.
Jódlizás (ném. Jodeln). bizonyos neme az
éneklésnek, mely leginkább Svájc
Tirol hegyi
népei közt divatozik s abból áll, hogy az énekes
sokszor és hirtelen váltja a mellhangokat a fejhangokkal.
Jödlúg, az a jodldokat tartalmazó anyalúg,
melyet ugy nyernek, ho?j' a jód elállítására szolgáló tengeri növények elhamvasztása folytán
nyert hamut (kelp és varecb) \izzel kilúgozzák és
az oldatot a nehezebben oldható sók eltávolítására

^

Jodoform

jelentkezik. Mivel okának a kiválasztó ée étvklasztó felületeken labaBidó agebadjód Izgató hatását tekintjük, oélanfrten lehet ellene nagy adag

nátriumbikarbonáttal küzdeni, persze a jiMUcészltmenyek abbanhagyása mellett. Tejkúni, ópiom,
melegfürdk is jót tesznek. A jódgzökkel val^
mérgezést illetleg 1. Mérges gzök.
Jódmetil, 1. MetUjodid.
Jódnátha, 1. Jódmérgezés.

Jódnátrimn.

1.

Nátnumjodid.

Jódnitrogén, NJ,. E nagymértékben robbanó

természet vegyület összetétele biztosan nem

is-

meretes. Barnágfekete, finom, vízben oldhatatlan por. Száraz állapotban enyhe melegítésre, lökésre vagy érdes testtel való érintésre rendkívül
éles durranással ebx)bban. Elállítására finomul
elosztott jódot 0«-on tömény ammóniával ö.sszorázunk. Ha nem tömény és lehútött ammóniát
használunk, iigyjódimid HNJ, keletkezik, mely-

nek összetételét Szuhay állapította meg. Számosan azt tartják, hogy a J.-nek nevezett vegyület

nem más, mint jódimid.
Jódnövények, tengeri moszatok, ktllönösen a
barna és piros színek. Bennük a tengerben lev
jód úgy összehalmozódik, hogy a hamujukból lehet és szokás is elállítani. E hamut (tangszóda)
a skótok kelp-nek, a normannok vareknek mondis

ják.

Jodobenzol,

1.

Jodozo-vegyülefek.

Jodobromit (ásr.), kénsárga-olívzöld,

lágy, gyéezstklorid-bromid-jodid, képlete 2Ag(Cl,Br)-j-AgJ. Vastartalmú
kvanútban fordul el Dembach mellett Xassauban. Újabban Arizonában is felfedezték.

mántfény oktaéderéé kockák,

Jodocns,

1.

Jodok.

Jodocos Pratensis, zeneszerz,

1. Deprés.
Jodoíán, dibidroxiíjódbenzolnak formaldehiddel alkotott, C,H,J(OH),.HCHO összetétel ve-

gyülete. Vörösessárga, szagtalan és íztelen kristályos por. Mivel sebek váladékának hatására
belle jód és formaldehid keletkezik, mint baktericid és szagtalanító hatású készítményt, a jodoform pótlószeréül ^ánlották.

Jodoform, trijódmetán, mdemljodid, CHJ„ a
metán trij ód-származéka. Seruüas 1822. fedezte
összetételét 1834. Dumas állapította meg.
Gyógjszerül Bonchardat alkahnazta el6z(^
1837.. mint antiszeptikum 1880 óta használatos.
fel;

J. keletkezik alkoholból,

aldehidbl, acetonból és

számos más szénveg>Tiletbl lúgos oldatban színjód hatására. EláUítására kálium- v. nátriumkarbonát-oldat és híg alkohol meleg elegj'éhez
apránkint jódot kevernek, majd a sárga kristályos csapadék alakjában kiválott J.-ot vízzel mosbepárologtatják.
sák és megszáritják, esetleg alkoholból átkristáJödmagnézinm, 1. Magnásittmjodidlyosítiák. ElálUtbató káliun^jodld és káliumkarJódmérgaaés (jodizmus) a jódkészítmények bonátnak alkohollal elegyített oldatából elektrohuzamos szedése közben jelentkráik, némelyeknél lízis útján is. Sárga, hatszgú kristálylemezkék.
igen korán (idioszlnkrázia). Enyhébb formájában Átható, kellemetlen, maradandó szagú. Op. 119*.
csak a br pirosodik ki, fleg az izzadó helyeken, Vízgzzel elillan. Vízben oldhatatlan szesz, éter,
;

amellen, s apró pattanások lEdetkeznekOd<faJbie>. kloroform, széndiszulfid ol^ja, zsíros oliyok is olE meUett makacs stemkmrut, nátha, nyálfolyás dják. A J.-ot Moesetig vezette be a gyógyításba.
és bronchüisz fejldhetik. Súlyosabb fiÁon gyo- Míg kultúrákhoz keverve alig hátráltatja a baktémorzavarok, ers hasmmés, iesoványodás, fe- riumok fejldését, addig sebfelttletekre hmtve
hérjevizelés, a nyaki nyálmirigy^ dnzzanata, egyike a legjobb antiszeptiknmoknak, mert a seborrvóiaée, nyáladzás, fejfájás, ideges szívdobog&s váladék bomlási tennén^'ei. st maga a vér is las-

;

Jodoform-mérgezés

:

Jodozo-vegryUletek

8

sanként jódot tesz belle szabaddá, ami ers baktériumöl. Mivel ez lassú folyamat, J.-os kötések
napokig is hatásosak. Emellett csökkenti a sebváladékot, a fájdalmakat, elmozdítja a sarjadzást. Hintpor, kencs és J.-mal impregnált gazé
alakjában alkalmazzák hideg tályog és izületi
üregekbe 5— lO'/o-os J.-glioerines szuszpenziót
szoktak fecskendezni, húgycsbe, sipolyokba kakaovajas J.-os pálcikákat vezetnek. Kellemetlen
sáfirányszaga kiközösíti a beteget a társaságból.
Ezen próbáltak segíteni illatos anyagokkal, de
nem igen sikerül (kumarinnal, perubalzsammal).
Pótszerei szagtalanok, de nem vehetik fel vele a
versenyt még legjobbak kondenzációs vegyületei, melyekbl a sebekon J. hasad le. Ilyenek az
áia-J., J. és paraformaldehid vegyülete, továbbá
a jodoformál, J. és formaldehid kondenzációs vegyülete; sárga por. Jodoformin, J.-pótlószer,
amely a J.-nak hexametiléntetraminnal képezett
vegyülete. Finom, fehér, szagtalan por. Jodoformogén, lO^'o-os J.-ot tartalmazó fehérjevegyület, míDl az sebeken lassan lehasad.
;

kloroform ol^a. Küls gyógyszerül (antiszeptikum) a kellemetlen szagú jodoform, belsleg jódkálium helyett alkalmazzák.
éter,

Jodometria, 1. Jodini^tria.
Jodoniam-vegyúletek. A hidroxilamínnal analóg összetéMü jodoniumiíázis
HjJ— OH szabad
állapotban nem ismeretes, aromás szubstituciós
származékai azonban el vamiak állítva és eze:

ket nevezik J.-nek. A J.-ben tehát a jód két vegyértéke aromás gyökkel van lekötve, a harmadik
vegyértéke pedig a jodoniurabázisokban
pl. a

—

difenüjodoniumhidroocidban (CjH^),
hidroxilgyökkel, a jodoniimisókban

Jodoform-mérgezés 0odoformizmus), nem

J— OH

— milyen

in

;

azonos a jodizmussal. Maga a sebfelületekrl felszívódó bomlatlan jodoform okozza, ami olyfélekép hat az agyra, mint a vele rokon kloroform.
A tünetek szédüléssel, szapora érveréssel és légzéssel, pszihikus izgalommal kezddnek, ami
egész a dühöngésig fokozódhat. Az izgalom hirtelen depresszióba, mély öntudatlanságba csap át
és a halál comában áll be. Sárgaság gyakori
boncolásnál a máj, szív ós egyéb szervek zsíros
elfajulása látható. A kötést az els gyanúra el
kell távolítani, a jodoformot olajos vagy éteres
gyapottal le kell mosni. Nagy sebfelületek, nagy
sebüregek, különösen izületek jodoformos kezelésénél nagy óvatosságra van szükség.
Jodoigne (ejted: zsodoány, flamand neve Geldenaken), város Brabant belga tartomány Nivelles
j.-ban, a Grande-Geete mellett, 4188 lak., gyapjúszövéssel, kárpit- ós papírgyártással. Közelében

:

I

—

pl.

—

a difeniljodoniumjodid (CgHj), J—J
savmaradékkal van egyesülve. A jodoniumbázisok vízben
könnyen oldódó, ersen lúgos kémhatású vegjületek, savakkal jodoniumsókká egyesülnek. A J. a
tallium- és ólomsókhoz hasonlóan mérgez sajátságnak. Jodozo- és jodovegyületek nedves ezüstoxid hatására J.-ké alakulnak.
Jodopirin (jódantipirin) képzdik, ha klórjód
antipirinre hat. Színtelen, kristályos por, hideg
vízben nehezen oldódik. Forró vízben, meleg borszeszben könnyen oldódik. Szagtalan, íztelen.
Bronchiális asztma és influenza ellen használják.

Jódos fürd, inkább konyhasós fürd, melyben
aránylag igen kevés jódsó is van. A skrofulózis,
Í2zadmányok, csontszú fürdgyógyraódjában alkalmazzák (1. Ásványvizek, Fürd, Gyógyhelyek).
A jó hatás a konyhasónak tulajdonítható. A báznai, darkaui, halli bepárolt fürdsókkal készíthetk.
Jódos kencsök,
ncs,
Jódos víz, 1. Jód.

1.

Jódkészitmények és Ke-

Jodotirin, jodothyrin, fhyreojodin, a pajzsmirigynek kb. 97o jódot tartalmazó alkotórésze. Tejcukorral keverve, fehér por alalgában árusítják.
Gyógyszer.
Jódoxichinolinsziilfosav, 1. Loretin.
van Ramillies csatatér (1. o.).
Jód oxidjai. A jódnak biztossággal csak egy
Jodok (Jodocus, Johst), morva rgróf, válasz- oxidja ismeretes, ajódpentoxid JjOj (1. o.).
tott német király, János Henrik morva rgróf
Jódoxiklorid, JOCÍj. Narancsvörös, bomléíla, a luxemburgi házból, szül. 13öl., megh. 1411
kony tk. Klórmonoxld és jód egymásra hatása
jan. 1 7. Atyja halála után 1375. vette át Morva- útján keletkezik.
ország kormányát, késbb még zálogképen megJodozo-vegytiletek. Ha aromás szénhidrogékapta Luxemburgot és Brandenburgot, ez utóbbit nekben hidrogénalkotórészt jodozo-gyökkel -JO
unokatestvérétl, Zsigmond magyar királytól. helyettesítünk, J. keletkeznek. E vegyületek rend1394-ben a csehországi elégedetlenek élén másik szerint amorf, sárgás szín anyagok hideg vízunokatestvérét, Vencel cseh királyt fogságba ben, alkoholban, éterben, benzolban oldhatatlanok.
ejtette s tle késbb Lausitz birtoklását csikarta Híg savakban jól kristályosodó sók képzdése
ki. 1400-ban Zsigmond törvénytelen módon Ma- folytán feloldódnak, vagyis a J. bázis sajátságnak.
gyarország örökösévé jelölte ki J.-ot, ki fel is A J. hevítéskor ióáiársL és jodvegyületekre esnek
akarta ha-sználni e jogcímét, amikor 1401. Zsig- szét, pl.
mondot a magyar furak elfogták és elzárták, de
2C.H.J0
C.H.J-fC,H,J0,
sikertelenül. 1410-bonPfalziRuprecht halála után
JodozojodoJóda választó fejedelmek egy része Zsigmonddal szembenzol
benzol
bensi
ben német királlyá választotta, de teljes elismerA jodovegyületek magasabb hmérsékleten extetését sohogj'sem tudta kivívni s még koronáz- plodálnak. Ez az oka, hogy a J. huzamosabb hetatása eltt moghalt.
vítéskor explózió közben esnek szét. A jodoveJodól (jodolum), tetrajódpirrol, C^J^NH. El- gyületek, melyeket az aromás szénhidrogénekbl
állítására pirroit vagy ozt tartalmazó állati ola- úgy származtathatunk, hogy azokban egy hidrojat jóddal reagáltatnak, majd a vízben oldhatat- gént a jodogyökkel
JO, helyettesítünk, a J.lan J.-t szeszbl átkrlstályosítják. Halványsárga, kel ellentétben jól kristályosíthaték és nem báziszagtalan és íztelen, kristályos, laza por. Szesz, sos saját.^íáguak. kjodozobtnzol: CgH^JO, amorf,
:

;

=

—

:

:

::

—

Jádpatfnás

sárga szinü por. Kelotkenk a f'enHjodidklori^)ól,
(\HjJCl,, mely vp^yülotot a jodofobensol sósavs<:ijának is tekinthetjük,
ha azt viszel vagy
ággal digerá^uk. Az eurtsavas jodoMobemol
C.HjJlO.COCH,),. 156-157»-on olvadó színtelen
1

;;

:

9

—

Joest

mente« sav szerkezete HO— JO,, eszerint egjbáde mivel a szabad állapota sav két molekula
vizet tartalmaz, ennek szerkezete (HO),.JO volna.
Mint e képletekbl látható, mindkét savban a jód

zisö,

hétvegyértékú és a hiperjódsav egybázisú, valaprizmák a nitrát : C,H,J(ON0,)„ sárga monoklin mint ötbázisú savnak is teUnthetö. Ezért sói. a
tAMák. kjodobemol: C»H,JO„ forró vízból vagy hiperjodátok, változatos QsssetMelüek. A hiper:

'!

fehér

tkben

kristályosodik,

melyek jódsav jód hatására keletkezik a

hi per klórsavból

el. Ha lúghoz
jódot adónk, átmenetileg valószínleg a hipojóJódpattanás. 1. JiUikiüUs.
Jódpentailaorid. fluorjód, i¥y Moiatan vizs- dossav sója keletkezik, mert az oldat halványító
gálatai szerint, ha Úuor-gázt száraz jódra veze- hatású. E só azonban csakhamar jodáttá alakul.
Jódsavaa bárium, 1. Báriumjodát.
tünk, tztün<»ménj' t* erfls hófejlódés közben J.

belle

7*-on expliKláluak.

keletkezik. Színtelen, a levegn füstölg, 97*-on
forró folyadék. -8*-on kámforszerü anj'a^á fagy

meg. 400

500*-on disszociál. Jód és bróm barna

Jódpemtoxid, jódxavanhidrvi. J.Oj. Elállítása
úgj- torténhotik. hog>- ílnom porrá' dörzsölt jódot
igen tömény salétromsavval addig melegítünk,
mig a jód feloldiklott és a vörösesbarna gzök fejldése megsznt. Az oldatot ezután bepárologtatjuk és a maradékot, mely jódsavból áll. 200*-ra
való hevítéssel J.-dá alakítjuk. Fehér por fs. 4-487.
A hevítéskor 300*-on jódra és oxigénre elbomlik.
Ertiyee oxidáló szer. Vízben igen könnyen oldódik, az oldat jódsavat HJO, tartalmaz, miért is
:

ersen savanyú kémhatású.
Piridin.
sóik. A jód oxisavjai közül jól
csak a jódsavat H JO,, továbbá a kiperjódsavat v.
1.

Jódsavak és

ismerjük. A htpqjódossav v.
és a jódossav HJO, szabad
állapotban aligha léteznek. A jódsav HJO, akkor
keletkezik, ha jódot erélyes oxidáló anyagokkal,

feljódsavat

HJO^

ahódossav

JOH

útján a

.sók állíthatók

Jódaaraa ezüst, 1. Ezüstjodát.
Jódsavaa kálitun, I. Káliumjodái.
Jódsók,

I.

Jódszám

színnel old<xlik benne.

Jódpiridin.

telítés

hány

Jödkészitinények.
(Hiihl). azt fejezi

ü, hogy 100

s. r.

jódot képes megkötni. Mivel a jód
megkötését a zsírban lev telítetlen zsírsavak
végzik, a J. mértt'ke a zsír alkotá'sában résztvev
telítetlen zsírsavak mennyi.ségónok s a különböz
természetes zsírokra igen jellemz (1. Zsírok). A
J. meghatározásának könny és új módját írta
le Winkler Lajos tanár. V. ö. Magjar Gyógyszerkönyv. III. kiadás.
zsír

s. r.

Jódtinktara,

1. JódkészitméM/ek.
Jódtriklorid, 1. Jód kloridját.
Jódvas szirup, 1. VaskészÜmények.
Jódvazogén, I. Vazogén.
Jódzöld (éjjeli-zöld, Mettemich-zöld, vert
miére), pentametilrozanilinjodid

Iw

C„H„íCH,),N,JCH,J+H,0
Rozanilin, jódmetil és motilalkoholból állítható
el 100* C.-on és mint cinkkloridkettóssó kerül
a forgalomba. A metilzöld ismerete eltt fontos
festék volt. 1200 C.-on jódmetil válik szabaddá és
ibolyaszín tetraraetiln)Zí\nilinné alakul át.
JóéL Petuél tla, zsidó próféta, akinek a róla
nevezett bibliai könyvecskét tulajdonítják. A beszédek, amelyek a könyvecskében foglaltatnak,

salétromsavval melegítünk. Nehéz fehér por
rombí)íí kristálykák. Enyhe melegítéskor
vizet veszít, de csak 170"-on alakulat tökéletesen
pentoxiddá. Hatalmas oxidáló szer. Tömény oldata
a foszfort, ar/ént már közönséges hmérsékleten
oxidálja. .MagtLsabb hmérsékleten a ként. a sze- egy sáskajárás alkalmából megtérésre szólítják
net és csaknem az esaes szénv^jületeket oxi- fel a népet, Izrael elnyomóinak bnhódését és az
dá^a. Jódhidrog(:>nnel a leghígabb oldatban is Isten népének megváltását hirdetik. A könyv kesimán reagál a következ egyenlet értelmében
letkezésének korára nézve igen eltérk a vélemények. Újabb bibliamag>-arázók a II. templom ko5H J+HJO,= SH^Ü
3J,.
K reakción alapszik sóinak alkalmazása a térftv rába helyezik.
s»tos analízisben. Sói a jódsavmk vagj' jodátok.
Joél, Manud, zsidó tudós, szül. Bimbaamban
RendeesD egybázisú savnak tekintik, melyben a (Posen) 1826 október 19., megh. Boroszlóban
jód ötv^yérték : HOJO,. Mivel azonban több 1890 november 3., hol rabbi és a rabbiképz
olyan sója is van, mely nemcsak fémgyököt, de intézet tanára volt. Fbb munkái Religionsphilohidrogént is tartalmaz, az a felfogás is jogosult, sophie d- Mosee b. Maimon (Broslau 1859) Lewi
hogy 2, illetve S bázisú sav és így képlete H,J,0, b. Gerson als Religionsphilosoph (u. o. 1862);
vagy H,J,0,. Így pl. 3 kálium j(HÍát ismeretes
Verfaaltniss Albert d. Grossen zu Maimonides (u. o.
KJO, káliurajodát,
1864) Spinoza's theol.-politischer Tractat (u. o.
KJO„HJO, káliumbijodát.
1870) Zor Genesis d. Lehre Spinoza's stb. (u. o.
KJ(),.2.HJ0, káliumtrijodát
1871) Religionsphílos. Zeitfragen (n. o. 1876)
»' sókat természetesen komponenseik molekuláris
Blicke in die Religioo^esch. (n. o. 1880. és 1883.,
vegyületeinek is tekinthetjük. \z alkáli fémek 2 köt.).
szabályos jódsavsói vízben könnyen oldhatók, a
Joest. WilMm. német etnológus és utazó, szOl.
savanyuk neheaebben ; az ezüst és bárium sói víz- Kölnben 18ö2 márc. 15., megh. Santa Cmz auszben oldhatatlanok. Ak^KTJódsavv. periódsnv csak tráliai szigeten 1897 nov. 25. 1874-ben bentazta
két molekula vízzel v^^lve, mint HJ04.2H,0 v. Törökországot, É.- Afrika partvidékét, 1876—
HjJO, ismeretes. Színtelen, igen higroszkópos, 1879. Amerikát. 1879-ben Ceylont és Indiát a
valószinttleg monoklin prizmák. Ers sav; 140'-on Himalájáig bejárta, átkutatta Birmát, Sziámot,
oxigén- és vizveezteeé^el jódpentoxiddá alakul. Acsint, Kunbodzsát ée a Filippi-szigeteket, járt
Szerkezetére nézve eltérk a vélemények. A viz- Pekingben, Japánban ; Jesszóban az aino törzs közt
pl.

vagj'

+

:

:

;

:

:
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Joesten

-

Jogállam

Mandzsúrián óe Szibórián át visszatért
Nómetországba; 1890. Guayanát, 1895. Dólamerikát utazta be. Fbb müvei: Aus Japán nach
Deutschland durch Sibirien (Köln 1887); Das
Holontalo, ein Beitrag zur Kenntniss der Sprachen von Celebes (Berlin 1883) Ein Besuch beim
König von Birma (Köln 1882); üm Afrika (u. o.

minden más ember között a tulajdonos jogosítva
van követelni, hogy rajta kívül más az dolgához
hozzá ne nyúljon, minden más ember köteles a
tulajdonos dolgától tartózkodni. íme kétféle jogviszony
a hitelez egy emberrel (az adóssal)
szemben van jogosítva, a tulajdonos mindenkivel
szemben az elbbi esetben abszolút, az utóbbiban

1885).

relatív jogokról és jogviszonyokról beszélünk. A
szerint, amint a jogosított v. a kötelezett fél vala-

ólt ós 1881.

;

Joesten, Joseph, német író, szül. 1850 jún. 21.
Dürrenben, raegh. Bonnban 1909 szept. 24-én
mint vasúti figazgató és a német írók szövetkezetének elnöke. Müveit rószben Milles Ferraritis és Hans Windeck neveken tette közzé lelkes hazaflasság költészetének a jellemzje. lm

:

:

:

o\..diritto)k]og%zi) a magyar nyelvben a «jó» szóra
vezet vissza. (V. ö. Simonyi-Szarvas, Nyelvtani

mely jogviszonyban magánszeméllyel v. az állami
közösséggel áll szemben, magát a jogviszonyt is
magán- v. közjogi viszonynak nevezzük. Egyazon jogviszonyt nemcsak egy jogszabály, hanem
gyakran a jogszabályok egész sora szabályozza
az egyazon jogviszonji; szabályozó jogtételek
ilyen összetartozó csoportját jogintézménynek nevezzük. A magánjog a magánjógi, a közjog a közjogi jogparancsok és jogtilalmak, jogok ós kötelességek, jogviszonyok, jogintézmények összessége. A közjog a benne szabályozott viszonyok
más-más köre szerint állam- (alkotmány- és közigazgatási), eayház-, büntet- ós perjogra, a magánjog személy- és vagyonjogra oszlik. Alaki joa
a jog érvényesítésére vonatkozó jogszabályok
összessége, anyagi jog pedig azok a jogszabályok,
amelyek magát az érvényesítend jogot adják,

szótár BMáen2r,Magyar-ugor szótár.yogrósyo alatt).
Népünk észjárása szerint «jogos» az a cselek-

meghatározzák. Közönséges jog (jus commune) v.
általános jog (jus generaíe) azok a jogszabályok,

;

Spiegel der Zeit (1892) Ruhmreiche Berge (2.
kiad. 1899) Die Feldnasche von Auerstadt (1894)
c. hazafias müveihez csatlakoznak történelmi tanulmányai és irodalomtörténeti értekezései Wolfgang Müller von Königswinter (1895) Literarisches Lében am Rhein (1899) Gottfried Kinkéi
;

;

:

;

;

(1905).

Jóira, oázis-csoport,

1.

Dzsofra.

Jó Fiílöp, burgundi herceg, 1. Fülöp, 8.
Jog (lat. jus, nem. Recht, tv. droit, ang.

right,

;

mény, magatartás,

állapot,

amely

etikai

érzésünk amelyek az emberek általános életviszonyait tárgyazzák a különös jog, szakjog, részleges jog v.

szerint «jól» van, azaz amit helyeslünk nem «jogos», amit etikai érzésünk nem helyesel (v. ö. a német «recht» szót hasonló értelemben). E legszélesebb értelemben jogon azoknak az etikai parancsoknak s tilalmaknak összességót értjük, amelye;

:

;

kivételes jog (jus specíale, particulare, exceptionale) ezzel szemben csak bizonyos különös élet-

viszonyt, foglalkozást (pl. a kereskedelmet, tengerészetet stb.) szabályoz, vagy hatálya csak bizonyos területre vagy az emberek bizonyos osztályára szorítkozik, kedvezményes kivételes tételeket tartalmaz. L. még JtcsJog (A jog), 1882—1908. Révai Lajos és Stiller Mór szerkesztésében megjelent jogi hetilap,
a Jogesetek Tára c. melléklettel.

ket az emberi cselekedetekre nézve kötelezknek
elismerünk. De nem minden parancs vagy tilalom,
amelyet valamely emberi közösség ily értelemben
köteleznek ismer el, jogszabály a szó szkebb,
mszaki értelmében. Jogszabállyá e szkebb értelemben csak azáltal lesz, ha az állam magáévá
teszi és követésüket a rendelkezésére álló kényJóga, 1. Ind filozófia.
Jogaiosztott, a teljes jogtalanság (Echtlosigszereszközökkel biztosltja. E két ismertet által
különbözik a voltaképeni jogszabály a vallás, az keit, Rechtlosigkeit) állapotára kárhoztatott, szeerkölcs, az illem szabályaitól.
mélyi és polgári jogaitól megfosztott személy.
A most jelölt szkebb, vagyis az állami jog ha- Hajdan mint büntetés fordult el.
tárain belül is háromféle értelomben használtatik a
Jogakadémia, 1. Jogi szakoktatás.
jog szó. Jelenti 1. k jogrendet, vagyis amaz erk
Jogalany, 1. Jogképesség.
képzelt megtestesítjét, melyek a jogszabályokat
Jogalap, 1. Jogcím és Gazdagodás.
létrehozzák. Ily értelemben mondjuk, hogy «a jog
Jogalap nélküli gazdagodás, 1. Gazdagodás.
rendeli)), «a jognak feladatai » &i\i.i\. Jogrend). 2. A
Jogállam. A jog eszméje az állam eszméjétl eljogszabályt, vagyis azon közkötelez parancsokat vála.szthatatlan
mert államon kívül jogról szó
és tilahnakat, melyeket a jogrend létrehoz. E két- nem lehet
s oly lényeges, hogy az állami feladaféle jelentésben beszélünk a jogról a szó tárgyi ér- tok egyéb összes köreire is kiterjed s minden áltelmében. .3. A jogot a szó alanyi értelmében, azaz lami tevékenységnek szabályozója és korrektiazt a hatalmat, amelyet a tárgyi jog annak szá- vimia. A jog és az állam eszméinek szoros egybemára biztosit, akinek érdekében a maga parancsát függésén alapszik a J. (Rechtsstaat) fogalma, mely
vagy tilalmát kil)ocsátja (jogalany). Minden jog- alatt nem oly államot kell érteni, amely a jog megszabály e szerint két oldal felé fordul ahhoz, akit valósításán kívül más feladatot nem ismerne és
jogosít, és ahhoz, akit amannak érdekében köte- mintegy jogbiztosító társaság szerepére szorítkozlez. A viszonyt, melyet ilykéix>u a jog minden nék, hanem oly államot, moly összes foladataibiw a
egyes szabálya által a jogosított és a kötelezett jog és jogosság követelményeit szem eltt tartja, a
(egy vagy több) személy között létosit, jogviszony- jognak eszméjét megvalósítani törekszik s a célnak mondjak. Ily jogviszony áll fenn a hitelez és szerség, az opportuniíás elvét a jog elveinek aláaz adós között a hitelez jogosítva van köve- rendeli a ((Quid consilii» sugallatait csak addig
telni, hogy az adós teljesítsen, az adós kötol(>s követi, ameddig a i-quid jurisn tilalmaiba nem
teljesíteni. Ily jogviszony áll fenn a tulajdonos és ütköznek. Más értelemben J. ellentéte a rendr:

—

:

:

:

—

;

-

Jogállam

úüam-nak. (PoUzeistaat). mely az egyéni szabadság
8 az egéosógw takonnányzat elnyomásával a
polgár^Eat nundeoben az állam gyámkodó hatósága alá helyezi.
Jogállam. Jog- és államtndományi havi folyóirat. Megjelenik 1909 óta Budapesten. Dr. Beck
Hugó, Vargha Ferenc kúriai tanácselnökök és
dr. Va>Tik Béla ktriai másodelnök közremködé-

Baumgarten Nándor egjedr. Gyomai Zsigmond ttg>'-

s«>vel

szerkesztik dr.

tetni

magántanár ós

vH

Fó*ixerkesztö dr. Bdvi ülés Károly ny. kir.

tilapok keretén túlmen, hosszabb
közöl.
lapot, a
:i{xtt

iinmig

K'iel

nél fogva

jognak megfelel

állapot.

azonban a tényleges állapot néha

válliatik. Ide tartozik pl. az elbirtoklás

Jogar

A tény-

nom mindig J., mert a jognak nem
meg. A tényeknek jogi Jelentségé(1.

J.-tá

o.).

a legfbb hatalom ha-

O^t. si-eptruDi),
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JoffblztonsAtf

eddig megtartott 12 J. számos gyakorlati jelentség, idösaez kárdésben állást foglalt s évkönyvében a tOrvényhosásnak figyelemre méltó
anyagot .-szolgál tátott.
Jogászjog (ném. Juristenrecht), a jogászoknak
tudományos és birói múkc^dése által képzdött
jog, ellentétben a nép jogi meggyzdésében megnyilvánuló szokásjoggal és az irott joggal. Porrásai a jogtudósok iratai s a bírósági joggyakorlat. A befolyásnál fogva, melyet a J. a jogélet
fejldésére gyakorol, némelyek a J.-ot önálló jogforrásnak tekintik. Ez ellen szól az, hogy a bíró
csakis már létez jogot alkalmazhat, amelyet a
jogtudomány nem alkot, hanem csak felismer és
magyaráz. Ott, ahol az érvényes jognak egyedüli
v. fforrása a szokás, a J.-nak
mint amely a
szokásjog képzdésére kiváló befolyást gyakorol
természetesen nagyobb szerep jut, mint irott
jog mellett, habár a J.-nak az irott jogra is kétségkívül befolyása van. Valóságos jogforrás volt
a J. a római jogban, ahol Hadrianus császár elrendelte, hogy egyes jogtudósoknak egybehangzó
véleménye, responsuma (a. m. válasz) törvény-

—

—

gj'ományos jelképéül szolgáló rövid bot. J.-t használtak már a régi Hellas királyai Rómában az
imperátor (1- o.) jelvényei közé tartozott. A magiiar koronázási jelvények között Is van J., buzogianyhoz hasonló, felül nyolc abroncsba foglalt go- ervel birjon.
Jogbéke, 1. Jogbiztonság.
lyóban, lent szivalakban végzd aranypálca. A
Jogbeli perek (processus juris) 1848 eltti
koronázá.skor a szent koronának a király fejére
tétele után a nádor, illetve ennek az országgylés jogimkban a nemesi jószág tulajdonosára vonatáltal kirendelt helyettese a király jobbjába adja koztak. Illetékes els biróság a kir. Ítéltábla
volt. Az egyes percimek voltak 1. gyökeres jogból
a J.-t.
Jogáas, 1. joghallgató 2. az, aki a jo^al fog- (1. o., ex jure radicali) 2. iktatási ellenmondásra
lalkozik elméleti és gyakorlati J. aszerint, anünt vonatkozó perek, jelesül a) ellenmondás igazoláa joggal mint tudománnyal, v. gyakorlati alkalma- sára (ad dandam contradlctionis rationem) b) az
zásával foglalkozik. Rómában Augustus császár igazolás elfogadására (ad recipiendam contradlegyes kitflnö J.-oknak (jurís consnltus) jogot adott ctionis rationem) 3. háramlási perek, jelesül a)
arra, hogy nevében mondjanak véleménji. Hadria- magszakadásból (ex defectu seminis) b) htlennus császár pedig azt rendelte, hogy a vélemény ségbl (ex nóta iníldelitatis) 4. koronái javaknak
(responsnm) adásra különösen felhatalmazott adományozását és nádori adományt vitató perek
J.-ok ö.<szhangzó véleménye törvényervel (legis 5. a nemesi birtokkal összekapcsolt jogokat tárvicém) birjon s a biró csak a vélemények eltér gyazó perek s az arányosítási, határi és tizedi jogvolta esetében volt j(^osítva azt a nézetet kö- perek (proportionalis, metalis, decimalis ex jure):
vetni, amelyet maga helyesnek tartott.
6. örökvallás felbontására irányzott perek 7. priJogászegyesúletek, a jogtudomány mvelése vilégiumok s nemesi tulajdont tárgyazó szerzdés a jogélet fojlesztóse érdekében alakított egyle- sek érvényére s magyarázatára vonatkozó perek.
tek. Az eszközök, amelyek által a J. céljukat elJogbirtok (juris quasi possessio) alatt azokérni törekszenek, jobbára azok, amelyeket a Buda- nál a jogoknál, amelyek tartós gyakorlást engedpest székhellyel alakult Magyar Jogászegylet nek meg, az ily jog tartalmát kitev jogosultság
alapszabályaiban elfogadott, jelesül 1. eladások tényleges gyakorlását értjük. Jelentsége az, hogy
és vitatkozá8<^ 2. a jogi irodalom, az igazság- ezt a tényleges gyakorlást, ha a J.-ká váláshoz
szolgáltatás és a jogi törvényhozás fontosabb moz- szükséges állandóságot nyert, a jog
a dologzanatainak méltatása s kritikai ismertetése 3. pá- birtok analógiájára
az önhatalmú háborílyadijak kitzése tudományos és az igazságügyi tás ellen birtokvédelemben (önsegély, sommá-s
törvényhozás körébe vágó munkálatokra 4. év- visszahelyezés) részesiti akkor is, ha a jognak
könyv és idszaki közlöny kiadása . jogtudo- ezt a quasi birtokosát az igénybe vett jog valójámányi könyvek kiadá.<(a, v. a kiadásnak támoga- ban nem is illeti meg, amihez képest az, akit ez
tása. Budapesten (1. Magyar Jogászegylet) kívül a gyakorlat sért, nincs jogosítva azt önhatalmúvan mi'2 Szeeeden, Kassán, Nagy- Váradon.
lag meggátolni, hanem e végbl a bírósághoz kell
Jogászgylés (ném. Juristentag), jogászoknak fordulnia. Gyakori eset pl., hogy a telek tulajdoszabad egyesülete az eléterjeeztett jogi kérdések- nosa hosszabb idn át elnézi a szomszédnak azt,
megvitatása, s unennytben a kérdés határo- hogy az
telkén átjárjon, ami a szomszéd részén
za^ozatalra érett, határozathozatal céljából. A az t-szolgatom birtokának megszwzésóre vezetJ. eszméje Németországból indult ki. hol az el.s het. Birói gyakorlatunkban a J. leginkább a telki
J.-t HoltzendoríT indítványára 1860- Berlinben tar- szolgalmak tekintetében talált elismerésre.
tották meg. 1870-ben volt az els magyar J.
Jogbitorlás. Jogot bitorol az, aki
meg nem
Azóta 1896-ig 11 J.-t tartottak. Hosszabb szüne- illetó jogot g^'akorol.
telés után 1911. újból egybettlt a Magyar JogászJogbistoiiaág alatt értjük az állam által a polegylet vezetségének kezdeményez^^ a J. Az gárok részére biztosított azt az állapotot, amely;
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;
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Joerbölcselet
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Joger

nek fentartásán s az állam renitens elemei ellen jogalkalmazásnak az egységét, azt t. i., hogy a
való megvédelmezésén az állam saját fejldésé- bíróságok és általában a hatóságok a jogszabályonek biztosítása céljából fáradozik. A J. egyrészt kat ugyanoly esetekben ugyanúgy alkalmazzák, a
békét jelent azoknak, akik az állam céljaival jogszolgáltatást egyönteten gyakorolják. Ennek
egyetértenek s az állam jogát tisztelik, másrészt a biztosítására szolgál a Kúria döntvényjoga,
megtorlást azoknak, akik a jog felforgatására amelyet az 1912. LIV. t.-c.-nek 1913 jan. lére
életbeléptetett 70—79. §-ai újra szabályoztak (1.
törnek.
Jogbölcselet az a tudomány, amely a jognak Döntvény). A döntvényt a Kúria jogegységi talényegét, más társadalmi jelenségekkel kapcsola- nácsa hozza, a teljes ülés csak akkor, ha a
tát, keletkezésének és változásának törvényszer- Kúriának konkrét ügyben ítélkez valamelyik
ségét kutatja. A J., ellentótben a jog bölcseleti tanácsa el akar térni a Kúriának J.-i határozamüvelésének korábbi irányaival az észjoggal (1. tától, V. korábbi teljes ülési határozatától, v. ha a
o.) v. természetjoggal, tagadja, hogy a jognak Kúria elnöke v. az igazságügyminiszter ily haegy, a dolgok természetébl vagy az ész által fel- tározat megváltoztatását szükségesnek tartja. Tj.
ismerhet, minden idre érvényes eszményi rend- még Perorvoslat a jogeqyséq érdekéhen.
Jogegységi határozat, 1. Jogegységi tanács és
szere megállapítható lenne s az ilyen elgondolt
jogrendszernek megalkotását, amivel az észjog Perorvoslat a jogegység érdekében.
Jogegységi tanács á kir. Kúriának döntvénymveli foglalkoztak, a tudomány szempontjából
értéktelennek vitatja. A J. a változások tör- hozó tanácsa (1. Döntvény, Jogegység), a Kúrián
vényszerségének felismerése alapján követ- az igazságszolgáltatás egyöntetségének megkeztet a fejleményekre, a jöv jogára. Nálunk óvása végett az 1912. LIV. t.-c. 70. §-a értelméelször Pulszky Ágost adta el a bölcseleti jogot ben alakított tanács, amely a vitás elvi kérdést
a J. ilyen irányzatával. Követi ebben az irányban eldönti. Évenként ilyen tanácsot alakit a Ki'u'ia
elnöke, ú. m. 1. közpolgári: 2. telekkönyvi, úrbéri
Pikler Gyula, Somló Bódog stb.
:

-í-

(justus titulus), tágabb értelemben jea jogi tényt (törvény rendelkezése, jogügylet stb.), amelybl a jog fakad. Szkebb értelemben jelenti azokat az egyes magánjogi jogrendszerekben közelebbrl meghatározott alapokat,
amelyeken a vagyonjogok elidegenítése joghatályosan végbemehet. Ilyen értelemben szólunk
ajándékozásról, vételrl, mint a tulajdonszerzésre
alkalmas J.-rl, míg a bérlet, haszonbérlet nem az.
Épp úgy a tulajdonjog megszerzésére alkalmas J.
a kölcsön, mert a kölcsönvev a kölcsönvett érték tulajdonosává lesz, de a haszonkölcsön nem
az, mert haszonkölcsön címén tulajdont szerezni

Jogcím

lenti azt

nem

lehet.

Jogcsavaró,

Babuiista.
1. a jogügyletek (1. o.) és
2. tágabb értelemben az embernek magánjogi
szempontjából jelentséggel biró egyéb oly csea jogügyletektl eltérlekméhyei is, amelyek
leg
nem irányulnak közvetlenül valamely jogváltozás elidézésére és ilyet esetleg csak jogszabálynál fogva idéznek el. Ilyenek a lakhelyalapítás, a speciílcatio (1, o.) stb. Nem J., bár
magánjogi következményekkel járnak, a jogsért tísolekmények.
Jogegyenlség, az az elv, amely szerint a törvény eltt a jogokban való részesedés szempontjából származás-, vallás- stb. különbség nélkül az
állam minden polgára egyenl. Megvalósította
elször a francia forradalom, nálunk az 1848-iki
törvényhozás.
Jogegység, jelenti a jogszabályoknak, a törvényeknek azono.>;ságát, azt t. i. hogy a jog az állam
egész területén egységesen, egyönteten van szabályozva. Ilyen értelemben J.van nálunk pl. a váltójog tekintetében, amely a magyar állam egész területén egységes, viszont nincs mogogyolK'k között
az általános magánjog, a poros eljárás tekintetében, amely a magyar állam területének egyes részeiben (Horvát-Szlavonországokban, Fiúméban, a
magánjogot illetleg a volt erdélyi részekben is) eltéren van szabályozva. Más éilelemben jelenti a
1.

Jogcselekmények,

—

—

és birtokrendezési 3. válté-, kereskedelmi és csd-,
bnvádi ügyekben. Mindegyik tanács 1 1 tagból
;

4.

A J. elé
meg kell

kérdésben a koronaügyészt
A J. döntvényét a bíróságok mindaddig követni kötelesek, míg a Kúria
teljes ülése meg nem változtatja, de bármelyik
kir. tábla teljes ülése kérheti a döntvény megváltoztatását. A J. döntvényeit a Büntetjogi Határozatok Tára (1. o.) és a Polgári jogi Határozatok
Tára (1. o.) tartalmazza. A büntet J. intézi el a
jogegység érdekében használt perorvoslatot is (1.
Perorvoslat a jogegység érdekében).
Jogeld, 1. Jogutód.
Jogelny, 1. Jogkedvezinény.
Joger, a bírósági ítéletnek fellebbvitellel és
halasztó hatályú igazolással való megtámadhatatlansága (alaki J.) és ebbl eredleg a bírósági
ítélettel elbírált jognak megváltozhatatlansága
(anyagi J.) olyképen, hogy az ítélet arra a jogra
áll.

is

tai*tozó

hallgatni.

nézve, amelyrl határozott (tárgyi terjedelem) és
azokra a személyekre nézve, akikre ez az ítélet
kiterjed (alanyi terjedelem), a jövben irányadó
és hogy ugyanezen jog fell érdemben új ítélet
nem hozható. Az 1911. I. t.-c. hatályba léptével
az alaki J. akkor következik be, ha az ítélet
fellebbvitellel vagy ellentmondással többé meg
nem támadható. (Az igazolásnak ugyanis a Pp.
szerint nincs a J.-re halasztó hatálya). A J. az ítélet

is lehetvé
amelyek elzetesen

végrehajtását

ítéletek,

habár vannak
azaz J.-re emelke-

teszi,
:

désük eltt is végrehajthatók. A J.-s ítélet kivételesen a perújítás (1. o.) jogorvoslatával megtámadható. Az anyagi J. azt jelenti, hogy a jogers
ítélet a felek közti jogviszonyt végleg rendezi
kétféle irányban hat. Negatív irányban nem engedi meg, hogy ugyanazon jog fell újabb érdemleges birói ítélet keletkezhessek (ne bis in idom)
pozitív irányban az a hatása, hogy amikor a pernek más jog a tárgya, de a jogers ítélettel elbírált
jog,

mint a pernek elzménye (praejudicium). a i>er

anyagává tétetik, ennek az utóbbi pernek bírája
kötve van a jogers ítéletben foglalt döntéshez. Az

:

i3

Jofférvényes
Ítélet jo^ort>jét az 191 1. 1. t.-c. szerint a biróság hivatalból veszi fliryolembe; a törvény hatálya eltt a
J az Ítélt dolog kifogásával (exc(>ptio rei judicatae)
.

volt^rvónyesithetó.Azltéletnek csak rendelkezése
onielk«HÍik .I.-re, indokolása nom. do j^yakorlutunk
szerint az indokoUisl)an tett kijelentés is J.-reeint'lkedik és Ítélt dol>;ot állapit inej;. ha határozat
erejével biró jogi kijelentést tartalmaz. A büntetó
j)erbeu az ítélet meghozásával emelkedik J.-re.
ha ellene perorvoslat egyálttilában nem, v. csak
a jogegység érdekél)en használható: más ítélet
pedig akkor emelkedik J.-re, niidón a jogosítottak
elmulasztották, illetleg visszavonták a használható i)erorvosIatot, vagy azt a bíróság visszautasította v. elutasította. A polgári és büntetó biró.íági jogers ítélet joggj'akorlatunk értelmében
úgy vlraonylik egymáshoz, hogy a mara.^ztaló
büntet jogers ítélet megállapítása a büntetend
c'selekmén>Te alapított polgári perben ítélt dolog
erejével hat, ellenben a felmentó büntetó bírósági
jogers ítélet nem zárja el a jwlgári bírót attól,
hogy a büntetó biró által felmentett eg>'én cselekedetét magánjogi kötelezettség alapjává tehesse.
Jogérvényes a. m. jogilag végleg eldöntött,

jogers. 1. Joger.
Jogérzet, a bennünk lev, az

élet tapasztalatai
nevelt közvetetten sugallat aiTól, hogy mi
jogos és mi jogtalan.
Jogeset, az életbl vett oly eset, amelyre valamely jog.<zabály alkalmazandó. Egynem J. -éknek állandóan egyenl bírói eldöntése törvénykezési gyakorlatot állapít meg. A leghíresebb J.gyüjtemény éknek egyike a Pitaval-féle «Causes
oélébres" c. gyjtemény. Németoi-szágban neveze-

által

tes

Feuerbaohg>iijteménye,«Merkwürdige Krimi-

nalrechtsfálle».lgen érdekes az olasz

gyjtemény

wRepertorio delle cause celebri di tutte le nazíonia.
A bíróság által eldöntött J.-eket hivatalos vagy
magáng}'ajteményben(pl. nálunk a Jogtudományi
Közlöny Döntvénytárában, a Grill-féle Döntvénytárban, a Fabiny-Gottl-féle Kúriai és a Térti-féle
Ítéltáblai gyjteményben, a Térfl-féle Hatásköri
jogszabályok és határozatok tárában, a jogi szak-

Joffl

kOzmondAs

mtlködni köteles. így 3 évi J. szükséges a gyaügyvédi vizsgára
bocsátáshoz, amelyet a jogtudor! oklevél megszerzé.sétl. 111. az ügyvédjelöltek lajstromába
való felvételtl kell számítani az említett vizsgák letételétl számított 2 évi J. szükségas ahhoz,
hogy valaki bírói v. ügyészi hivatalra kínevezhet v. az ügj'védok laj.stromába felvehet legyen
korlati bírói vizsgálatra és az

:

(1912. Vll.

t.-c. 1.

Joggyakomok

és

2. §§).

a bíróságnál v. ügyészjoggyakorlat céljából elkészít szolgálatot teljesít. J, lehet, aki az általános minsítésen
fölül a jogi tiinfolyamot bevégezte és az els jogi
szigorlatot v. a jogtudományi államvizsgát letette.
A J. nem fizetést, hanem .segélydljat kap. Kiképezése érdekébl az elkészít szolgál.'it tartama
alatt más-más bírósághoz v. ügyé.szséghez és ezen
az, aki

.ségnél

más-más ügyszakba lehet áthelyezni. E16készító szolgálaton addig van, mlg a bírói gya-

belül

korlati vizsgát

le

nem

Munkaköre fleg

teszi.

jegyzkönyvek
határozatok

vezetése, pertámoki tennivalók,
elkészítése és kiküldetitek telje-

sítése.

Joghurt, a balkáni népeknél, különösen a bolgároknál szokásos aludttej-fajta, amely speciális
éleszt, a ttbolgár-mayau hatására készül a tejbl.
A J. kellemes .savanykás izíi, tejfelszerü anyag,
amelyet a bélrendszer kitnen emészt. A maya
erjeszt lényegében a tejsavbacillusok (bacterium
lactis aörogenes) két alfaját tartalmazza, ezek a tejben lev tejcukrot tejsavvá alakítják át. A tejsav
az emésztést elmozdítja, a J.-tal bejutó baktériumok pedig a bélben lev káros erjedé.seket és rothadá.st okozó baktériumokat elnyomják. Emiatt
ajánlják a J.-ot mindazoknak, akiknek belében
rendellenes erjedési folyamatok vannak, bélhurutban és más bélbajban szenvedknek, máj- és epebajosoknak, tuberkulózis- és skrofulózLsban szenvedknek, stb.V.ö. Metuchnikoff. Quelques remarques sur le lait aigri (Paris).
Jogi, önsanyargató életet él indiai brahmánok,
l.

Dzsoyi.

Jogi bizonyosság a bírónak valamely tény
Tanulmányi cé- valóságáról v. valótlanságáról a per összes adalokra költött J.-ek is szolgálnak, amelyeken a jog- tainak mérlegelé.se alapján nyert meggyzdése.
tanulók magukat a törvény alkalmazásában gya- A J. nem mindig egyenl a valósággal, mert hi-

lapokban

stb.)

korolják.
Jogfilozöíia,

idnként

közlik.

Jogbölcselet, Eszjoff.
Jogiorrások alatt értjük egyfell azokat a tényezket, amelyek tárgyi értelemben vett jogot
(jogszabályt) alkothatnak, léte.síthetnek. Ilyen értelemben J. a törvényhozás és a jogszokás (bírói
gyakorlat). .1. alatt értjük másfell azokat a forrá.sokat, kútfket, amelyekbl a létez jogot megismerhetjük. Ilyen értelemben J. a törvény, a
ipndelet, a statútum és a szokásjog megnyilvánu1

.

szen a biró tévedhet a perbeli adatok mérlegelésénél, másrészt a peres felek .sem adják el mindenkor mindazt, ami a vitás ügyre tartozik s így
a biró az összes körülmények ismerete nélkül
kénytelen meggyzdését megalkotni. L. Bizonyitás.

Jogi egység, 1. Bnhalmazat.
Jogi iskolák, a jogtudósoknak egy-egy külön
irányzatot képvisel,

vezet jogtudóst követ

is-

rómaiaknál ilyen iskola volt pl. Proculásai ítéletek stb.).
lusmtk és Sabiníusnak követói a proculianus-ok
Joggyakorlat (judicatura), bjrói gyakorlat az és sabinianiLs-ok. Ilyen értelemben beszélnek
:iz irány, amelyet a bíróságok ítélkezésükben a
Hugó Gusztáv tanítását követé német történeti
törvény alkalmazá.s-i körül állandóan követnek, iskoláról és a Thibaut tiinítását követ jogbölcsekülönöstm oly e.*<etekben. amelyekrl a törvény v. leti iskoláról stb.
éppen nem, v. nem kell szabatossággal rendelkeJogi közmondás, közmondás alakjában él jogzik, (li. Jogi'tszfotf, Döntvény.) Más értelemben szabály. A szokásjognak egyik fontos felismerési
gyakorlati elképzés, » jogi minsitésnek az a kel- forrása. Kezdetleges fejldési fokon u. i. a jogléke, amely .szerint a bírói v. ügj'védi pályára szabályok nem írott tör\'ényekben, hanejn közkészül bizonyos idn át igiizságügyi hatóságnál mondásokban élnek a nép ajkán.
I

kolája.

.\

:

.-t

:
;

U —

Jogin
Jogin, 1. Dzsoffi.
Jogi népesség, 1. Állampolgárság.
Jogintézmény, 1. Jog-

Jogi szakoktatás

szet hallgatása. A jogakadémiák tanulmányi renda rendelet részletesen megszabja. A képesítés
fokát (szótöbbséggel, egyhangúan, szótöbbséggel
kitüntetve, egyhangúan kitüntetve) a bizonyítványban ki kell tenni. Ha a vizsgáló bizottság a
vizsgát el nem fogad|ja, a jelöltet nem képesítettnek jelenti ki. Ha a jelölt csak egy tárgyból nem
pótvizsgára utasítja. Ha
felel meg, a bizottság

jét

Jogi paroemia a. m. jogi közmondás (1. o.).
Jogi szakoktatás a jogászi óletpályákra (birói,

ügyvédi, magasabb közigazgatási tisztviseli pályára) elkészít oktatás. Nálunk a Nagyszombatban 1667. mognyilt jogtudományi kar volt a kizárólag jogtudománnyal foglalkozó els szak- a pótvizsga nem sikerül, az egész vizsgát ismé33 K a tandíjiskola. 17-iO-ben létesült az egri érseki jogliceum. tehii kell. Az alapvizsga dija
xMária Terézia 1774-. Kolozsvárott állít fel a jog- mentesek ezt nem fizetik, a féltandíjmentesek a
tudomány mvelésére is kiterjed fiskolát és felét fizetik. A pótvizsga dija 16 K. Az államnevelésügyi rendeletében, az 1777. éviRatioedu- vizsga díja 80 K, a pótvizsgáé 40 K. Díjmena po- tességnek helye nincs. A jogtudományi és az
cationis-ban négy kerületi akadémiának
Felzsonyi, a gyri, a kassai és a nagyváradi akadé- államtudományi tudori szigorlatokról az
miának felállítását rendeli el, bölcseleti és jogi sége 1883 aug. 20-ról kelt legfelsbb elhatározátanszakkal. Ma a J.-nak magyarországi taninté- sával jóváhagyott 28,291/1883. vallás- ós közoka budapesti és a kolozsvári egyetem jogi tatásügyi miniszteri rendelettel kibocsátott szazetei
kara (1. Egyetem) ; a pozsonyi, a nagyváradi és bályzat rendelkezik. A jogtudori fok eléréséhez
a kassai kir. jogakadémia az egri érseki és a három szigorlat és egy felavatási értekezés szüka debreczeni, a kecske- séges. Az els szigorlat tárgyai a) a római jog
pécsi püspöki jogliceum
méti, a máramarosszigeti, a sárospataki ref. és az a pandekta joggal b) egyházjog c) jogbölcsészet
eperjesi ág. hitv. evang. jogakadémia. Az 1912. a nemzetközi joggal. A második szigorlat tárXXXVI. t.-c. Pozsonyban és Debreczenben tudo- gyai: a) magyar közjog; b) közigazgatási és
mányegyetem felállítását rendelte el. Az egyetem pénzügyi jog c) politika d) magyar büntetés a jogakadémia közt az a fökülönbség, hogy a jog és eljárás. A harmadik szigorlat tárgyai a)
jogakadémián tudori szigorlatot letenni nem lehet magyar magánjog; b) osztrák polgári jog; c)
és a jogakadémiák magántanári képesítést nem magyar polgári törvénykezés d) váltó- és keresacihatnak. A tudományegyetemek és jogakadé- kedelmi jog. Az államtudományi tudori fokhoz
Felségé- két szigorlat és egy felavatási értekezés kívánmiák tanulmánjl és vizsgarendjét az
nek 1911 okt. 5-én kelt legfelsbb elhatározásá- tatik. Az els szigorlat tárgyai a) jogbölcsészet a
val jóváhagyott, a vallás- és közoktatásügyi mi- nemzetközi joggal b) egyházjog c) magyar közniszternek 128,000/1911. szám alatt kelt rende- jog d) politika. A második szigorlat tárgyai a)
letével kibocsátott szabályzat tartalmazza. E sze- nemzetgazdaságtan és pénzügytan b) statisztika;
rint a második beszámítható félév végén letehet c) magyar közigazgatási jog a pénzügyigazgaalapvizsga tárgyai a) a római jog, b) a magyar tási joggal; perenkí\'Tili eljárás a telekkönyvi
alkotmány- és jogtörténet; a negyedik félév végén rendtartás nélkül, a büntet törvénj-nek a kiháleteheti második alapvizsga tárgyai a) a magyar gásokra vonatkozó része az eljárással. Aki a jogközjog, b) a közgazdaságtan a pénzügytannal a tudorságot elérte, egy kiegészít szigorlattal az
hatodik félév végén letehet harmadik alapvizsga államtudori fokot is elnyerheti. Ennek a szigortárgyai a) a magyar magánjog, b) a magyar latnak a tárgyai a nemzetgazdaságtan, a pénzanyagi büntetjog, c) a magyar büntet perjog. Az ügytan ós a statisztika. Az államtudorok viszont
alapvizsgára bocsátás feltótele, hogy a tanuló a két kiegészít szigorlattal szerezhetik meg a jogvizsgatárgyak mindegyikébl legalább egy félévi tudori fokot. Ezeknek tárgyai 1. a római jog a
fkollégiumot hallgatott. Az alapvizsgát azon az pandektajoggal, a magyar magánjog, az osztrák
egyetemen v. jogakadémián kell letenni, ahol a je- polgári jog II. a büntetjog és eljárás, a magyar
lölt az utolsó félóvethallgatta. Államvizsgátnyolc, polgári törvénykezés, a váltó- és kereskedelmi
katonai szolgálat esetén hót félév után végbizo- jog. Tudori szigorlatokra csak azok bocsáttatnak,
nyítvány alapján lehet tenni annál az egyetem- akik a jog- és államtudományi tanfolyamot
elvénél V. jogakadómiánál, amely a végbizonyítványt legalább fele részben hazai tanintézetben
kiállította. A jogtudományi államvizsga tárgyai
gezték. A képesítés ugyanúgy történik, mint az
aj a magyar magánjog, kapcsolatban az osztrák államvizsgánál, de a képesítés foka a doktori dipjoggal b) a magyar anyagi büntetjog c) a ma- lomába nem kerül bele. A szigorlatot 3 hónapnál
gyar büntet perjog d) a magyar kerosKedelmi rövidebb id alatt nem lehet ismételni, a pótvizsés váltójog; e) a magyar polgári törvénykezési jog
gát 6 hétnél rövidebb id alatt nem lehet letenni.
/) a magyar közigazgatási jog és a magyar pónz- A jogtudományi szigorlatok sorrendjét a jelölt
ögyijog fbb elvei. Az államtudományi állam- szabadon választhatja. A szigorlatok közt legvizsga tárgyai a) a politika b) a magyar köz- alább () hónak kell közbe esnie. Ezt a tanártestület
igazgatási jog, perenkívüli eljárás, telekkönyvi 6 hétre leszállíthatja. Akit a második ismétl szirendtartás, a büntetjognak a kihágásokról szóló gorlaton is visszautasítanak, doktori oklevelet nem
része, a rendri büntet eljárás; c) a magyar nyerhet. Egy-egy szigorlat díja 100 K, a pótszipénzügyi jog; d) az egyhá^og; e) a magyar gorlaté 60 K az értekezés díja -tO K az avaállam statisztikája. A félévet csak annak lehet tási díj: 70 K 20 f. Díjmentességnek helye nincs.
beszámítani, aki hotoíikint legalább 20 órát hall- Az államtudományi államvizsga (és az ennél
gatott. Minden joghallgatóra kötelez két félévi magasabb fokú képesítés az államtudorság vagy
kollégium történet és egy félévi kollégium bölcsé- a jogtudor.^ág, vagy az ügyvédi oklevél) általa-
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Jogképesség. Jogképes az, akirl a jog elishogy jogok és köt^ezettség^ alanya lehet
képesít jogtadomAnyi államyizaga raOkaégoe ai Ifai magáojogímk, mint általábaa mindazon jogárvaazéftl elnöki és ülnöki álUuokhoz ée korábban lendsierek szerint, amelyek a rabszolgaság intéia gyakoriati Uröi vis^^ is letehet volt a jog- ményét többé nem ismerik, minden ember jogtudományi államvizsga ala|>ján. Az 1912. VII. képes szttletéstöl haláláig, nemre, korra és egésit.-c. értelmében azonbian a gyakorlati birói vizsga ségi állapotra való minden tekintet nélküL Jogikúgy, mint ai ügyvédi vizsgához, képesek az ú. n. jogi személyek is 0- o.). Jogképes
öltése atfikségea. Ugyanesákjog- tehát a kiskorú, az elmebeteg is, hisz vagyona
'-^nnlök aioknak, akik oly más lehet, örökölhet stb. Az pedig, hogy az elmebeteg
rni, amelynek eiöföltétele a és rendanrint a kiskorú L< jogügyletet csak ati^'"<?» letétele. (Fogalmazói vényee képvisel útján köthet, nem a J., hanem
isztériumban, a kincs- a cselekvképesség (1. o.) hiányán múlik. A rabban a közigaxgatási yiljék (minifixtériumok,

tör-

vényhatóa^ hivatalok stb.) fogalmazást ancatn

mOTi,

;

'

u..

__-vl, törvényhatósági tiszti

^-c-^;.

OgyéBBégstb.)
Jogi aBaksiútó, azoknak a folyóiratoknak öezszesMge. amelyek kizárólag a jogtudománnyal
és a jogaKdgáltatással foglalkoznak. A magyar
.1.
nevpzeteeebb orgánumai Jogtudományi Közlöny, Ügyvédek Lapja, Jogállam, Kereekedelmi
•iog. 3íagyar Jogélet, Jog (megsznt), Rendóri
:

szolga ellenben

nem

volt jogképes, ezért

nem

is

ment személyszámba, hanem dologszámba és
mint ilyen, más személyek jogának (tulajdonjogának) tárgya volt.
Jogkérdés (quaestio juris), a tényleges viszony
jogi megítélése, ellentétben a ténykérdései (quaestio facti), amely a megítélés alá tartraó tényn^,

tényállásnak megállapítására vonatkozik. Pl. ténykérdés az, hogy a felek milyen nyilatkozatokat
Jogi személy (erkölcsi, költött, eszmei szemHy). tettek, mit mondottak. J. az. hogy ezekbl a nyilatA jog az egyes ember érdekkörét meghaladó bi- kozatokból származik-e és min jog és kötelezettzonyos célokat szolgáló személyegyesüléseket az ség. Pl. igaz-e, hogy vádlott X-nek pénzszekrényét
egyes emberek mellé sorakozó önálló jogalanyo- feltörte s a szekrényben volt pénzt elvitte, ez
knl ismer el, felruházván ókét azzal a képesség- ténykérdés. Mit követett el vádlott ezáltal, milyen
gel, hogy önálló vagyon urai lehetnek, képvise- törvény alá esik ez a cselekmény, ez J. L. Felülleti szerveik átján a vagyonjogi forgalomban az
vizsgálat.
egyes ember módjára szerepelhetnek, jogokat szeJögkeritk (joccerydech), 1. Jókszedk.
rezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak
és
Jogkönyvek, a középkorban az érvényes jogiigj'anigy egy tlktiv. képzeleti jogalaujt állít be az tételeknek magántekintély alatt történt összeál^yes ember érdekkörét meghaladó célok állandó lításai. .\ J., bár magánosok által készültek, nagy
szolg^Uatám rendelt UacHiyoe vagyonok középpont- tekintélyben részesültek, sót némelyek törvényiába. Ezeket a csak képzeletben létez jogalanyo- erre emelkedtek. Ily nevezetes J. Németországaz egyes emberekkel, mint természeti ban a Szász Tükör (Sachsenspiegel), a Sváb
kkel szemben, J.-eknek nevezni. Ilyen Tükör (Schwabenspiegel) hazánkban Werbczy
i.-ek Dúlunk: 1. a köztestületek, nevezetesen az Hármaskönj-^e.
állam (államkincstár), a törvényhatóságok, a közJogközösség, az 1848. eltti magyar j(^ban neségek, az ügyvédi, közjegyzi, kereskedelmi és mesi ósi vagyonnál az örökösödésnek alapja. Végipaikamarák stb.. a különbíizó egyházi testületek rendeleti örökösödésnek csak akkor lehetett helye,
(káptalan'
"k) 2. az egyesületek (egyle- mikor a J.-ben lev személyek közül már egy
letek) .S. az alapítványok és sem élt. J.-ben voltak adományi javaknál mindtek, társi!
'"
K a közint'/'
üányos Akadé- azok, akik az adománylevélben foglaltatnak,
miai. .\ k<»ztp~reájokvonat- vagyis akikre az adomány levél záradéka alkal'íi t<'i-v.'M\''t^ aiiiipujaK. meg, az egye- mazható. Szerzeményi
javakra nézve J.-nek
alapszabályaik. az alapítványokét az helye volt a szerz és minden törvényes utódai
•I.
a k(>z intézetekét saját különleges között továbbá a gyermek és törvényes szülei
.izahályzatuk. Ami különösen az egye- között, végtQ a szerz és annak osztozatlan
'^''
•'''>' '"^'•''^•üyaik kormányható- állapotban lev
->.. ;. rv.
testvéreire nézve.
sairi (ha ~
mást nem állapít
JogmegtilKpitbésjogsziinteiö tények, 1. Bizomeg: bek.-.. ........ .,u.., ...i:.;jnozásával lesznek nyítás.
.1 -ok. Az
aIa[Utványoknál ez vitás.
Jogok és kötelezettségek átmháaésa, 1. ÁtJogi tanlolyam, 1. Jogi szakoktatás. Egyetem. ruházás.
Jogi tévedés. 1. TéveOés.
Jogok keletkoaése és megsznése, 1. .rngJogkedvezmény Htenefínum ittris). oly jog, szerzés és jogvesztés.
.::v.i''y kiv>'tí'l'^> jnvek bizoJogok összeütközése (néni. CoUis^ion tler
üV"- .-..ra;\ ar vai:;.
-.ok fen- Rerhte, franc, confiit des droit.tK 1. a jogszabá;• iLM-a
-.r.hcn a jogviazunyban áüu felet álta- lyok öessetttközéee, ami akkor fordul el, anuni !r
fi. Ilyen J.-t állapit meg a magánjogi
kor a jc^szabályok ellentétesen rendelkeznek. .\z
gy része pl. akkor, amikor az aján- összeütközés elhárítására azaz elv irányadó, hogy
.sltjaarra, hogy az Ígért szolg^ta- a törvény szabálya megelzi a kormánjTendelet
-t megtagadhassa, vagy az ajándékot vis^aszabályát, a kormányrendeletben fogalt szakuveteÜMese akkor, ha különben saját megélhe- bály megelzi a törvényhatóság szabályraidelet
:• sp vairy azoknak eltartása, akiknek ^tartására
ssabályát stb. A csak bizonyos terflletre ^^éívHiiwul fogva köteléé, TsezélyeKtetve volna. nyes jogszaUUy (partikuláris jog)alkahnazási teI

.apók

stb.
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;
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Jogorvoslat

megelzi az egész ország területére érvényes általános jogszabályt, a bizonyos ,különleges életviszonyokat szabályozó különleges vagy
kivételes jog (spetnális vagy (íxcepcionális jog)
szabálya a maga alkalmazási körében megelzi
a jogviszonyokat általánosságban szabályozó álrttletén
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—

Jogrper

Jogos magánérdek.

A J.-re

való hivatkozás a

becsületsértés miatt folyamatban
lev büntet perekben, sajtóperekben bír jogi jelentséggel, mert a Btk. 263. §-a az állított meggyalázó tény V. kifejezés valódiságának bizonyít-

rágalmazás

v.

hatását egyebek közt abban az esetben engedi
meg, ha a vádlott igazolja, hogy állításának oólja
a közérdek, v. a J. megóvása v. elmozdítása volt.
Jogos védelem (lat. moderamen iru-ulpatae tuIlyen esetben az a szabály, hogy a korábban szer- telae ; ném. Nothwehr) a magyar Btk. fogalomzett jog megelzi a késbben szerzett jogot ha meghatározása szerint (79. §.) az, amely akár a
pedig a jogosultak jogukat egyszerre szerezték megtámadottnak, akár másnak személte vagy
8 a jogtárgyból teljes kielégítést nem nyerhet- vagyona ellen intézett, vagy azt fenyeget jogtanek, mindegyiknek joga aránylagos megszorítást, lan és közvetlen megtámadásnak eUiáritására

—

2. Az alanj-i
talános (generális) jogszabályt.
jogok összeütközése akkor fordul el, amikor
több egyénnek ugyanarra a jogíárgyra van joga.

;

illetleg leMzállítást szenved. A végrehajtási törvény részletesen intézkedik a J.-uek arról az ese-

térl, ha ugyanazon a tárgyon többen szereznek
végrehajtási zálogjogot, a csdtöiTény szabályozza a csdhitelezók jogainak összeütközését s
kielégítésük mikéntjét a csódvagyoaból.

szükséges. A J. fogalmi ismérvei 1. jogtalan, tehát
oly támadás, amelyre a támadó jogosítva nincs.
Nincs helye J.-nek a f^yelmi jog gyakorlója
ellen, továbbá a J. határai között védekez ellenében sem, de mára J. túlhágása esetében helyt
foghat és pedig akkor is, ha a túlhágást a tör:

Jogorvoslat (lat. reinediumjaris, ném. Rechts- vény méltányosságból nem bünteti. 2. A támadásmUtd), általában a jog érvényesítésére v. védel- nak már intézettnek v. legalább fenyegetnek,
mére szolgáló minden eszköz, tehát a kereset, közvetlennek kell lennie. Nincs tehát J.-nek helye
kérvény, panasz, feljelentés is szorosabb éstulaj- oly támadás ellen, amely csak a jövben s nem
donképeni értelmében a birói határozatok ellen közvetlenül fenyeget, másrészt a már bevégzett
intézett támadás, amelynek célja az. hogy a bíró- támadás ellen. 3. A támadásnak a személy, tehát
ság, rendszerint a felsbíróság az ügyet újra meg- élet, testi épség, becsület vagy vagyon ellen kell
vizsgálja és újra eldöntse, v. az alsóbíróság hatá- irányulnia. De nem szorítkozik a megtámadottrozatát megsemmisítse (cassatio). J. peres ügyek- nak, hanem kiterjed másnak személye vagy vagyona ellen intézett támadás eseteire is. S ebben
ben, 1. Peroi-voslat.
Jogosítás. Mínthog}' a különféle iskolafajok lényegesen különbözik a végszükségtl, amelynemcsak általános mveldési célokat szolgálnak, nek csak életveszély és csakis a tettes v. hozzá:

hanem bizonyos hivatásokra is elkészítenek, tartozóinak
természetszerleg elállt annak a szüksége, hogy van helye.
pontosan meg legyen határozva, mire jogosít valamely iskolának sikeres elvégzése. Nálunk az
1883. évi minsítési törvény állapltja meg, hogy
min elképzettség szükséges valamely köztisztviseli állás elnyeréséhez. Vannak, akik azt a
nézetet vallják, hogy az iskolának csak az a feladata, hogy neveljen és tanítson, nem pedig az,
hogy minsítést, kvalifikációt adjon, mely feljogosít valamely állás bt»töltésóre. Akik így gondolkoznak, azok a kvalifikáció osztogatásiit az iskolán kívül álló vizsgálóbizottságokra kívánják ruházni. Különösebb fontossága van a J. kérdésének a középiskolákra nézve, amennyiben a törvény szerint egj'forma jelleg iskolafajoknak tekintett

gimnázium ós reáliskola nagyon különböz

fenyeget életveszély ellen
J.-nek a szükség határai között
kell maradnia, de a J. határainak félelembl, ijedt-

ségbl

V.

életét

4.

A

megzavarodásból származott túlhágása
nem büntetend. A tévedés a J.

(az ú. n. excessus)

feltételeinek fenforgása körül (az ú. n.

praetexvalaki tévedésbl
megtámadottnak hiszi magát (v. mást), holott
valójában megtámadva nincs, a tévedés általános
szabályai szerint bírálandó el. X magyar Btk.
szerint jelestll irányadó ily esetben a Btk. 82.
§-a, amely szerint nem számíthatók be a bntettnek v. vétségnek tényálladékához tartozó v. annak
súlyosabb b^zámitását okozó ténykörülmények,
amelyekrl az elkövet a cselekmény elköveti'tus),

vagyis az az

eset,

midn

sekor tudomással nem bírt.
Jogpárt, Horvát-Szlavonországbau az a párt.
amely az 1868. évi XXX. t.-c. megváltoztatására
s az elbbi állapotok visszaállítására törekszik.
Jogper, szeml>en a tényleges állapotot véd

van felruházva. A reáliskolai érettségi bizonylt\ány jogasító hatálya sokkal szkebb kör,
mint a gimnáziumé. A. gimnáziumi érettségi bizonyítvány göröggel általában a fiskolákra, gö- birtokpeiTel (pl. a sommás vissza helyezési perrel)
rügpótlóvfU a fiskolákra. d(> a tudományegyete- magát a jogot eldönt per pl. az egy éven át bémek és egyéb fisk<»lák hittudományi karának v. kés birtokló, ha kivetik a birtokból, sommás
nji'elvészeti, bölu^észeti, történeti szakosztályá- visszahelyezést kérhet, de a kivet eltt njitva
nak kivételével, a reáliskolai érettségi bizonyit- áll a J. útja. annak a kimutatására és megítéléAny pedig csak a möegyetemre, a tudománv- sére, hogy az ingatlan tulajdonjoga
illeti. L.
ecyeteffiek matematika-természettudományi ka- Birfokkeresetek,
Sommás t%'<íizahelye:és.— Kégi.
rára V. a bitoéeietí karnak erre a szakosztályára, 18kS eltti jogunkban az ingatlanokra vonatkozó
továbM a bányássati, erdéeseti ée gasdasági birtokjog V. kisebb haszonvétel v. mente-sség érakadémiára jogoeit. Az egyévi önkéoteeség ked- vényesítése iránti oly per, amelyet a fél teljes
Tennéoyéhez .való jog szintén iakolai blionylt- bizonyíték híján a gyökeres igazság (Frank)
ványhos van kötve (közéiilskolai érettségi bizo- kimutatása alapján indíthatott, innen g>'ökérper
nyttvánj' V. ezzel egjci
tekintett más (causa juris. ex radicalit^tte juris. innen jurisbizonyítványok, pl. tí»ni
perekl L. Gi/ökeres jog.
J.-sal

;

t

i

i
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Jogreoepció, ideg«n állam jogának elfogadása

-

Joirtalan

kényszer

Jogszolgáltatás, a bíróságok és a bíráskodást

más áUam által, ami kifejezetten türvéajveg, de gyakorló közigazgatási hatóságok tevékenysége
w>ká8 útján is törtónhotik. A legnevesetesebb J. a vitás vagy megsértett jog megállairttására t.
a római magánjognak recipiáláaa, mely bens ér- helyreállitására. Az eljárás, amelynác útján J.
tékénél, beoáénél fogva kisebb-nagyobb terjede- történik, a per. Ez a szerint, hogy magán jogi kövelemben a világ jogává, minden mvelt nemzet telés érvényesítésére, v. büntetend cselekmény
jogává lett Nómetoradkgban pedig tételes törvény hatályához is jutott. Szorosabb értelemben
ezt az utóbbi tén>t recepciónak s a római jogot
Németországban recipiált, bevett jognak nevezik.
Jogrend, a ju;znak megfelel állapot. A J. meg;

sértése a J. belyieáUitását kivánja. A jogállamnak G- o.) föfeiadata a J. fentartása, törvényeivel
és államszervesetével a J.-et szolgálja. J.-nek

megtorlására irán>nil polgári vagy bntet per.
Egyes Urósági védelemben részesül közjogi jogosultság megvédésére az ú. n. közigazgatíuai per
:

szolgál (nálunk a közigazgatási bir(^ágnál emelhet panasz alakjában).
Jogtalan elsigátítás. A magyar Btk.-ben a
J. fogalma alá a következ vétsek tartoznak:
1. Talált dolognak J.-a
elköveti az, aki idegen
dolgot talál s azt 8 nap alatt a hatóságnak vagy
annak, aki elvesztette, át nem adja. A vétség
;

nevezik azoknak a törvényes rendelkezéseknek
és intóTTnényekn^ összességét is, amelyek a jo:s^t biztosítják és megsértésüket azonban a 8 napi határid (tempus utile) eltt is
gok
megállapítható, ha a találó a dologgal akként
meL. Joa.
Jogsegély, általában minden batótiági, különö- rendelkezett, bog>' annak átadását lehetetlenné
sen bírósági segély. Szorosabb értelemben a ha- tette, pl.elköltötte vagy eladta. Büntetés 3 hónapig
tóságok, különösen a bíróságok által megkere- terjedhet fogház és 1000 kor.-ig terjedhet pénzsésre ^ymásnak nyújtott s^ly, aminek akkor büntetés. 2. Kincsnek J.-át követi el az, aki régi
merül fel szüksége, midn valamely j(^cselek- kincset talál s azt 8 nap alatt, illetve, ha a kincsmóny más hatóság (bíróság) területén teljesítend. kutatás a hatóíiágnak elre bejelentetett, 30 nap
Pl. a tanúkihallgatás, birói szemle stb. A belföldi alatt a hatóságnak át nem adja. Büntetése 2000
bíróságok egymás közt megkereséseiknek eleget koronáig terjedhet pénzbüntetés. A talált kincs
tenni s általában a jogszolgáltatás tárgyában egy- elkoboztatik. 3. Véletlenségbl vagy tévedésbl
másnak kölcsönöem segédkezet n^-ujtani törvény- a tettes birlalatába jutott idegen dolognak jognél fogva kötelesek (1911. évi 1. t.-c. 13—17. §.) talan eltulajdonítása. Büntetés 6 hónapig terés a közigazgatási hatóságok is kötelesek a bíró- jedhet fogház. 4. Saját dolgának vagy idegen
ság megkeresését teljesíteni (1868. IV. t.-c. 23. §.). dolognak a tulajdonos beleeg>'ezésével J.-a. ElBel- és külföldi birósáííok között a J.-t államszer- követi az, aki az illet dolgot a haszonélveztl,
zdések szabályozzák ilyenek nem létében a vl- zálogbirtokostél vagy attól, aki a dologra nézve
oonosság elve irányadó (1911. 1. t-c. 18. §.). L. használati vagy megtartási joggal bir, jogtalanul
elveszi. Büntetés 6 hónapig terjedhet fogház és
egyébként Semzetközi jogsegély.
Jogsérelem minden hátrány, amelyet valaki 2000 koronáig terjedhet pénzbüntetés. A J. himásnak cselekménye fol>"tán jogaiban szenved. vatalból, de házastárs, fel- v. lemen ágbeli roNincs J., ha a jognak meg nem felel tényleges kon, testvér, közös háztartásban él más rokon,
állapot nem a jogosítottnak akarata ellenére ál- gyám, gondnok v. nevel kárára történt elkölott be. L. még Kár és Sérelem.
vetés esetében csak a sértett fél indítványára ölJogszabály (regula juris), 1. Jog.
dözliet.
Jogszer az, ami u jognak megfelel.
Jogtalan eltolajdonitás. Eltulajdonítani anyJogszerzés és jogvesztés. Valahányszor valaki nyit tesz. mint idegen dologgal úgy, mint sajátjá;

jogosítottá lesz (jogot nyer), jogszerzésrl, valahányszor valaki jogosított lenni megsznik, jogvesztésrl szólunk. A jogszerzés lehet eredeti vagj'
származtatott, aszerint, amint másnak jogától
függetlenül vagy átruházás útján történik. Származtatott szerzésnél, ha a jog az áj jogosítottra
átmegj', ngy amint azt a jogeld birta, úgy

kz eltulajdonítás tárgyüag j(^ha az illetnek ahhoz joga nincs. Alanyilag
jogtalan, ha a tettes tudja, hog^' arra nincs joga.
k bnösséghez az objektív jogtalanságnak tudata
szükséges, ellenkez esetben az objektív jogtalanság, mint oly körülmény, meljTl a tettes a
cselekmény elkövetésekor tudomással nem bírt, a

hogy a szerz az eld helyébe lép (succedit in
locimi ejus), jogutódlásról (1. Jogutód) szólunk.
A jog megszünhetik a jogosítottnak akaratából,
jelesül lemondás és elidegenítés által, de a jogosítottnak akarata ellenére is. különféle okokMl,
amelyek az egj'es jogok nemeihez képest nagjobbrészt különbözk. lg>- pl. a dologbeli jog az
illet dolognak elenyészte, a követelés annak ki-

Btk. 82. §-a értelmében be

val rendelkezni,
talan,

nem

számítható.

Jogtalan használat (fmium usus) kihágását

követi el a Kbtk. 127. §-a értelmében az, aki idegen ingó dolgot tudva, jogtalanul használ és ezáltal azt megrongálja v. értékében csökkenti, v.
a J. által egyéb módon kárt okoz. A btlntetés 8
napig terjedhet elzárás az eljárás csak a sértett fél indítványára indítandó meg.
elégítése által enyészik el; az örököeölae át
Jogtalan kényszer v. kényszerítés (ném. Aot^'nem szállható tisztán személyes jogok a jogosí- gung), a néiuct IJtk. 240. §-a szerint a személyes
tott halálával, feloldó feltételhez vagy hatániap- szabadság elleni vétség, melyet az követ el, aki
boz kötött jogok a feltétel, határnap beálltával. mást jogtalanul erszakkal, v. bntettel v. vétségL. Elévüléa és Elkobzás alatt is.
gel való fenyegetéssel valaminek cselcdcvésére, elJogszokások, <>|yati népszokások, amelyeknek trésére V. abbanhagyására kénysaertt. A magyar
jogi azeuipontböl jeioutsógk van. Hosszabb Btk. ezt a vétséget nem ismeri és a gyakorlat
gyakorlat által válnak szokásjoggá.
annak a cselekményét, aki erszakkal v. fényeRirai

Hmn
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getéssel követeli azt, amit jogosan követelhet,
amely cselekmény tehát a legszigorúbb felfogás
mellett is csak J. fogalma alá eshetnék s a J.-nek

éppen leggyakoribb

esete, zsarolásnak minsíti,

nem

egyéb, mint tiltott s az
elkövetés módjára nézve büntetésre méltó önbiráskodás (1. o.). L. még Zsarolás.
Jogtalanság mindaz, ami a joggal ellenkezik;
értik alatta olykor a rendezett joguralom, jogbiztonság hiányát is valamely területen, úgyszintén
holott az lényegileg

azt a jogállapotot, amelynél egyes osztályai a személyeknek a jogok, így különösen a politikai jogok
gyakorlásából ki vannak zárva (jognólküliség).

Jogtalan toborzás, 1. Áltoborzás.
Jogtanácsos, pénzintézet, uradalom stb. ügyvédi tennivalóinak s általában jogi ügyeinek elvégzésére hivatott ügyvéd szokásos megjelölése.
Jogtárgy, a jog által védett érdek. Ilyen értelemben J. az élet, a testi épség, a becsület, a szabadság, a vagyon stb. L. Jog.
Jogterület. Ez a fogalom nem esik össze a
nemzetnek, államnak fogalmával. Ugyanazon az
államon belül többféle J. lehet. így pl. a szorosabb értelemben vett Magyarországon másféle
magánjog van érvényben, mint Erdélyben, HorvátSzlavonországban, Fiúméban és a polgári
határrvidéken. A J. ezek szerint azt a területet
jelenti, amelyre valamely jog hatálya kiterjed.
Az is lehetséges, hogy ugyanaz a jog több állam
területén is érvényben van, így pl. érvényben van
a common law (1. o.) nemcsak Angolországban, de
az Egyesült-Államokban is.
:

Jogtörténet, az az ismeretkör, amely leírja az
állami és társadalmi szervezet életét (fejldését,
felbomlását) a múlt tanúságai alapján. A J. az irodalmi fejldésben két nagy ismeretkörbl, a tör-

ténelembl és a jogtudományból kiemelkedve, vált
külön ismeretkörré. A J. keletkezése a XIX. sz.
elejére esik, midn Savigny Frigyes Károly irodalmi

mködése következtében

módszer m-alomra

jutott.

történetét oly célból írja

A

J.

le,

a jogtörténelmi
a jog fejldésének
hogy a jog fejldé-

sének szükségképeni menete megállapítást nyerjen. Kimutatja, hogy ahol társas lét van, ott jog
is van s ez a jog a táreas lét fejldésével szükségképen együtt fejldik és ennek a fejldésnek van
természetes egymásutánja, törvényszersége. A
jogfejldés törvényeinek felderítése pedig lehetvé teszi, hogy meg tudjuk mondani, a mveldés milyen fokán álló társadalomnak milyen jogi
berendezése volt, st kellett lennie lehetvé teszi
továbbá azt is, hogy megmondjuk, min jogra
van szüksége egy ismert társadalomnak és így a
jöv társadalmának megfelel, helyes joggal való
;

szervezésére képesít. A J. rendszerint úgy jelenik meg, mint egy nép, nemzet J.-e (különös,
nemzeti J.), ritkábban, mint egy népcsoport, bizo-

nyos rokon nemzetek jogfejldésének feltüntetése, líz utóbbira példa az egyetemes európai J.,
amely csak nálunk tíilált irodalmi mvelésre, külföldön az európai jogok összehasonlító története
pótolja. Az
összehasonlító ,1. kutatási körébe
vonja a múltban ós a jelenbon szerepl mvelt és
félmvelí népek jogált. Lehet oly egyetemes J.-et
elképzelni, mely a jogi változásoknak azt a legáltalánosabb menetét rajzolja, amelyet az összes,

—

Jogtudomány

a múltban létezett és a jelenben létez állam- s
társadalomszervezetek átalakulásainak rae^gyelése és jellemz vonásainak kiemelése nyújt,
így kapnók a jogfejldésnek absztrakt vázát, mely
mindig és mindenütt ugyanaz eddigi tapasztalataink tanúsága szerint. A J. lehet általános, midn
az egész jogélet feltüntetése a cél különös, midn
a jognak valamely ágát, pl. a magánjogot, a
;

büntet jogot

tárgyalja.

Jogtudatlanság,

Jogtudomány

1.

Tévedés.

jurisprudentia), a jogtételek tudományos feldolgozása és eladása. A J.-nak
kiváló feladata az érvényes jog szabályainak felismerése s tudományos megállapítása; innen a
J.-nak kiválóan gyakorlati jellege. Az érvényes
jognak tudományos feldolgozása azonban a J. feladatát nem meríti ki. A nemzetek tételes joga
történelmi eredet, történelmileg fejldött és alakult. Az érvényes jogtételeknek és jogintézményeknek helyes felismerése és megértése azért
történelmi fejldésüknek ismeretét tételezi föl.
Ennek az ismeretnek közvetítése a jogtörténet
feladata, mely ekként a J.-nak lényeges alkotórésze. Áll ez úgy az ú. n. küls jogtörténetrl,
mely a jogforrásoknak, mint az ú. n. bels jogtörténetrl, mely a jogintézményeknek története
0- Jogtörténet). A. tagadhatatlan befolyás továbbá,
amelyet a nemzetközi érintkezés a nemzeteknek
nemcsak társadalmi életére, szokásaira, hanem
jogéletére s jogintézményeire gyakorol, a különböz nemzetek jogainak összeha-^onlit tanídmányozását teszi szükségessé. Az összehasonlít<i J.
ekként a J.-nak harmadik lényeges alkotórésze.
A J. feladatai ezzel sincsenek kimerítve. A jogtételeknek helyes felismerése okaiknak és szellemüknek, az pedig, hogy a jogtételek rendeltetése
a gyakorlati élet szükségleteinek kielégítése, egyrészt jog- és célszeriiséíjüknek vizsgálatát, másrészt az esetleges refomoknak s azok irányának
kutatását teszi szükségessé. Ez a jogbölcselet feladata, amely ekként a J.-nak további nélkülözhetetlen s kiegészít alkotórésze. Tárgyára nézve a
J. annyiféle, ahányféle a jog tárgjn értelemben.
Tehát köz-, magán-, bntet J. stb. A J. fejldése
szorosan összefügg a római jognak, azaz a Justinianus-fóle törvénykönyveknek, a Pandektáknak
tanulmányozásával. A XII. sz.-ban kezddik a római jog tudományos mvelésének íyjászületése
a középkori olasz jogtudósok felléptével. Ezek a
bolognai egyetemen a justinianusi törvénykönyvek magyarázói, a glosszátorok(l. o.), majd pedig
egész a XVI. sz.-ig a glosszátorok utódai, az ú. n.
posztglos8zátorok(Bartolus, Baldus stb.). Á XVI. és
a XVII. sz.-ban Franciaország veszi át a vezetszerepet (Cuiaoius). A XVIII. sz. francia bölcseli
(Rousseau, Mojitosquieu) a jognak a római jogtól
való függetlenítésót és annak bölcseleti alapon
megállapíthatását hirdették. Ez ellen lépett fel a
XVIII. sz. végén a német ú. n. történeti iskola
(Hugó, Savigny), amely a jogot történeti fejleménynek fogva fel, a jogt()rténeti kutatást tette
a jog tudományos mvelésének alapjává. Ennek
az iránynak túlzásait a bölcseleti jog mveli
(Thibaut) utasították vissza és ma az a nézet alakult ki, hogy a J.-nak a jogb()lcselet és a jogtörténet egyaránt értékes t^azata.
{lat.

:

:

—
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feladatot teljesíti a Jogvéd Egyesület (BudafSoMtantftje : Dárday pest, központi városháza), a Feministák Eg>-esüSándor, felelfls aerkesitöie Ba/<^ Arnold 1913 letének gyakorlati tanácsadója (Mária Valéria-u.
nov.-ben boköTBttaMtthalála uUin V'ám^/7/Kusz- 12.), a (JyermekJo^édó (Wesselényi-u. 6.) stb.
" •>m"i^n"L- meUókletekéat a magán- Jogvélelem, i. Vélelem.
^
t»'ir

Jogtadoanáan Köoddny, Bmítt^mlm 1866 óta a

nfegielnö jogi

WUap.

'

-'ct6t),

y>i:\

Táj.

,.

.

___u.:ujüirl

hiteljogi {Btarkeutk
(azericeizti

Lenayel

Aurvi ko/.n'inMüáéaéívéí Vargha Pereoo) ée kozifca/^atási szerkeszti Martckalkó Jánoe) döntv»'n>tiir jt'!< Ilik nieír. fóleg igazságügypolitikai
és (lr^ !i uv ikurlati jogi kérdésekkel foglalkozik.
I

.

J
ajo
que

lat Docior juris, röv. Dr. jur.),
y ok doktora, l.I>oA;^,jMm M(nu<:

íl'Jtiuf f .s

Jo^ szakokUUds.

Jogatód (succeifsor) az, aki másnak, az ú. n.
jogeldnek jogaiba, jogviszonyaiba lép. A belópvs tényea jogntódlás (snooessio), amely általános
fsaccessio nniversalis) v. részl^es (suooeesio sin^aris), a aanrint, amint a jogolödnek valamennyi,
vagy csak némely jogaira s jogviszonyaira vonat-

kozik.

Jogngy (nóm. Rechtssache, Justizsache), bírósági ügy. ellentétben a közigazgatási hatóságok
elé tartozó közigazgatási ügyekkel.
Jogügylet (negotiumiuris), a magánjog körében minden akaratnjnlvánítás, amelynek célja valamely jogi eredmény elidézése, így jogviszonyoknak

v.

jogoknak megalapítása, módosítása

v.

m^-

szüntetése. \z olyan J.. amelyhez eg>- személjnek
akaratr.yilváTiítá>a plegendó, egjoldaló J., ilyen pl.
van J., amelyhez több személyavt
ezése szükséges, kétoldalú J.
uek
-eket szerzdéseknek nevezik. MegA k
;k továbbá J.-eket élk között (nekül'
L'otia intcr vivos) és halál esetére (negotia mortis causa), mely utóbbiakhoz tartoznak a végrendeletek, a halálesetre szóló ajándékozások és az
(•röklési szerzdése Ügyleti akaratnk nyilvánításában a felek meghatározott formához rendszerint ninoísenek kötve, egyes J.-ekre azonban a ma-

líánjog meghatározott alakot (írás, közokirat stb.)
meg túlnyomóan azzal a hatállyal, hogy annak hiányában a J. érvén>'telen. A J. egységét

szab

nem

érinti az,

hogy abbas az egyik vagy a mávagy az

sik oldalon többen együtt vesznek részt,

ügylet több tárgyról rendelkezik. A J. ^ysége
fkép a bélyeg- és illetékszabályok szempontjából
fontos,
ez^ szerint, ha az okiratban oly kU-

m^

J.-ek yannak, amelyek a föügyletnek nem
alkotórészei, a különböz ügyletek mindegyike
után az illetéket teljes összegben kell leróni. L.
l<>n

íizerz<j<lés.

Alakiság, Érvímytelea

jogügyldek.

Jogvédelem. Jogsérdem eeeltoe a jograid által mindenkinek lúztositott, a jogegyeoleégbl
folyó bírói védelem ; más értelemlwn 1. Jogvéd
irodák.

Jogrédó. mkstík. jogflgyeinek jogi képzettség
védje. Hivatáííos J. az ügyvéd.
Jogvéd egyesületek, 1. Jogi^éd irodák.
Jogvéd irodák, egyesületek vagy hatóságok
által fentartott irodák, amelyek vagyontalanok
részére jogi úttvi igazítással axolgálnak. KtUfölkalönösf>n Németországban igen elterjedtek.
.\z elsket a szociáldemokrata párt állította fel,
majd az ipari egyesfiietek, a feminista egyesültök stb.. a városok és maga az állam. XáJnnk eit

(lön,

Jogvesztés, 1. Jogszerzés és jogvesztés.
Jogviszony, 1. Jog.
Jogynait ti^v.i, skoroditszerú földes ásvány,
amely az arzenopirít mállása folytán keletkezik.
Termhelye Nercsinszk Szibériában.
Joha, 1. Salvarsmi.
JÓhal, így nevezik a közhalászok a gazdasá*
gilag értékesebb halfajokat a silány fajtákkal
szemben.
Jóhangzás, 1. Eufónia.
Johanna papissa, mesebeli npápa. A mese
szerint egy mainzi leány Athénben tanul, Rómában IV. Leo halála után 855. pápává választják,
2 évnél tovább uralkodik VIII. János néven, egy
körmenet alkalmával azonban lebetegszik és
meghal. A mese a metzi krónikában tnik fel
elször (1250) és a XIV-XVI. sz-ban általánosan
hitték. Aeneas Sylvius, Platina, Aventin, st protestánsok is, pl. Blondel, megcáfolták hitelét, mások ellenben fegyverül használták a pápaság és
az egyhiíz ellen. Bizonyos, hogy IV. Leo után
mindjárt III. Benedek következett és így J.-nak
helye nincs. A mesének magva valószínleg keletrl származik, ahol a X. sz.-ban a bizánci patriárchai székrl hasonlót beszéltek. V. ö. Blondd,
Question si une femme a été assise en siége papaié de Romé entre Léon IV et Bénoit Ül (Amsterdam 1649) DöUinger, Die Papstfabein desMittel;

(München 1863) stb.
Johanna, 1. francia királyné, l. Henrik navarrai király leánya, IV. Szép Fülöp francia király
neje, szül. 1270., megh. Vincennesben 1305. A
francia udvarban nevelkedett s 1284. ment nül
alters

Fülöp trónörököshöz,

111.

Fülöp fiához. E házasság-

gal kezddött N'avarra és Franciaország perszonáluniója, mely 1285—1328. tartott.
2. J., francia királyné, XI. Lajos francia király leánya, XI 1. Lajos neje, .szül. 1464., megh.
1504. Atyja
Lajos orléan.si herceggel házasította össze, ki, midn trónra jutott, elvált tle és
eldjének, Vili. Károlynak özvegyét, bretagnd
Annát vette nül. J. erre Bourgesba vonult vissza
és istenfél életet élt. XIV. Benedek pápa 1743.
szentnek nyilvánította^
3. J. (Juana), az örült, Kasziilia királynié.
Katolikus Ferdinánd és Izabella leánya, szül. Toledóban 1479., megh. Tordesillasban 1554. .Mint
Kasztilia örökösnöje 1495. Szép Fülöphöz, I. Miksa
császár fiához ment nül. Anyja balála után, 1504.
férjével együtt el is foglalta Kasztilia trónját, de
férje már 1506. fiatalon elhalt s J. bánatában
merült. .Majdnem ötven évet élt így át totdesUlasi kastélyában. Fiai voltak V. Kárciy qMuiy<d
király és német császár 0- o.), /. FaráM$»émdm»r
gyár és cseh király, német császár (1. o.) ; leányai
Katalin, III. János portugál király neje, Eleonóra,

t

elbb Emánuel portugál

király,

francia király neje ée Mária,
rály neje (I. o.).
4. I. J.,

ná^lyi királyn,

1382 máj, 22.

A

II.

késbb I. Ferenc
Lajos magyar ki-

szül. 1326.,

megh.

nápolyi Anjon-ház ivadéka. Ká-

-
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roly calabriai herceg ós Valois Mária leánya, ki
messze külföldrl is belejátszott hazánk történe-

András magyar herceg (1. András, 6.)
majd férje mellzésével egyedül jutott a nápolyi trónra Sancia özvegy királyn
gyámsága alatt. Anyja fenhatósága sehogysem
tetszett J.-nak, ki örökös dinom-dánomban, szerelmi kalandokban töltötte életét s mellette férjének osztályrésze gylölet, megvetés volt. Végre
ha egyébis férj gyilkosságban lett bnrészessé
azzal, hogy tétlenül nézte ágyából
bel nem is
tébe. 1333.

jegyese

lett,

—

—

férje haldoklását, halála fölött legkevósbbé

sem

a gyilkosságról mentegetdz, hamis tudósításokat küldözött szét. Andrástól egy
utószülött gyermeke maradt: Mariell Károly,
ki 1346. alig egy éves korában halt meg Budán,
hova ápolás végett hozatta Nagy Lajos. J. már
ekkor jegyben járt tarantói Róberttel, de ezzel
csak botrányos kalandokig vitte s azután jegyese
öccsével, tarantói Lajossal lépett házasságra 1347.
Már 1348. együtt védekeznek a boszut állni készül Lajos magyar király ellen, de híveiktl elhagyatva, egyszerre lettek hazátlanokká is. Lajos
király eltávozta után 1.349 febr. visszatértek Nápolyba, hol J. ismét szabadabb életet élt s azért
férje, mikor erre rájött, nyilvánosan férjgyilkosnak, rimának nevezte. Tarantói Lajos 1362. meghalt. Egy év múlva aragoniai Jakab címzetes
mallorcai királlyal, a birtok és hatalom nélkül él
fejedelmi sarjadókkal kötött harmadik házasságot, de ez sem volt szerencsésebb az elbbi kettnél. J. már most, saját gyermekei elhalván, trónörökösrl kezdett gondoskodni s ezt meg is találta kis unokahugában, Margitban, kit Durazzói
Károllyal házasított össze. J. 1376. negyedszer is
férjhez ment, mégpedig, a nápolyiak megbotránkozására, Braunschweigi Ottó német zsoldoshoz,
kinek a tarentói hercegséget adományozta. Mikor
aztán J.-t önfejüsége egyházszakadásba vitte s
VII. Kelemen ellenpápának
lett a legfbb védelszánakozott

mezje

s

t

VI. Orbán 1380. trónjátéi megezért
fosztotta s alattvalóit föloldozta a hségi eskü
:
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E rendelkezés végrehajtója Nagy Lajos királyunk lett, ki elhaladott kora miatt jogait Durazzói Károlyra ruházta, st neki Nápoly ellen
segítséget is adott. Durazzói Károlyt 1380 júl. 8.
a pápa III. Károly néven Rómában királlyá koronázta. J. nem tudta útját állani Károlynak, Ottó
fogságba esett, J. megadta magát. Károly hálából jól bánt vele mindaddig, mig háta mögött a
provenceiakat ellene izgatni nem kezdette, ekkor
Muro várába záratta s 1382 máj. 22. megfojtatta.
alól.

n

azonban kiszabadították, mire ö férjét csukatta
a tömlöcbe. Rövid id muIva azonban Jakab is
kiszabadult és Franciaországba ment franciskánusnak. J. Caraccioli János karjaiban keresett
vigasztalást. Életmódja és kormánya azonban
saját országában oly botrányt idézett el, hogy
III.
Lajos (Anjou) idszernek látta igényeit
Nápolyra érvényesíteni. J. ekkor V. Alfonz
aragoniai királyt hívta Lajos ellen segélyül,
kit utódának is fogadott. Alfonz el is jött ós
Lajost hadastul megszalasztotta. Nyomban reá
azonban J. Alfonznak adott szavát megszegte és
Lajost fogadta utódának, ennek elhunyta után
pedig annak öccsét, Renó herceget. Ezt azonban
az id szerint a burgundi herceg fogva tartotta és
igy nem esett Alfonznak nehezére a királyságot
a maga részére hódítani. V. ö. Crivelli, Della
prima e della seconda Giovanna (1832); FaragHa, Storia della regina Giovanna II. d'Angió
(1904).
6. J., Navarra királynje, 1. Jeanne ctÁlbret.
Johanna, sziget, 1. Komoro-szigetek.
Johannes, több bizánci császár neve, 1. János.
Johannes, 1. Aduarius, II. Andronicus Palae-

ologus császár udvari orvosa volt Bizáncban,
a tizenharmadik század második felében. Mint
orvosi szakíró és bölcsész nagy hírre tett szert.

Mveinek latin fordítása 1556. jelent meg
ban, az eredeti görög szöveget pedig 1841.
adta ki Berlinben Physici et medici Graeci
res cím munkájában.
2. J.
Chrysorrhoas, 1. Damaszhm

ParisIdeler

minoSzent

JánosJ. Chrysostomus, 1. János szentek, 3.
J. Ciudad (Jimn de Dio), 1. Irgalmas barátok.
5. J. Damascenus, 1. Damaszhm Szent Já3.

4.

nos.
6.
7.

J, de Lapide, német skolasztikus, 1. Heynlein.
J. de ;í^ra, velencei könyvnyomtató, 1. Spira.

J. Magnus, svéd történetíró, 1. Magni.
J. Pannonius, 1. Jamts Pannonius.
1©. J. Parridda, sváb herceg, 1. János, 42.
11. J. preshyter, 1. János papkirály.
12. J. Saresberiensis (Satisouryi János), angol történetíró, szül. Salisbuiyben 1110., megh.
Chartresben 1180- Parisban és Chai-tresben tanult, hol a híres Abelard tanítványa volt. .Angliába
visszatérve, Becket Tamás cantorburji érsek bizalmas tanácsadója lett és résztvett annak küzdelmeiben II. Henrik király ollen. Becket meggyilkoltatása után megírta annak életrajzát. 11768.

9.

ban chartresi püspökké választották. J. korának
egyik legkiválóbb tudósa volt s feltímt szabadabb
felfogásával, mellyel az akkori skolasztika üres
szómasfyarázatait olitélte. Levelei korának becses
forrásmunkái, .^z újabban felfedezett História
pontiflcalis (111. Jen pápa története) is valószínen J. munkája. Mveit kiadta GUes (Oxford
1847-48., 5 köt.). V. ö. Demimuid, Jean de Salisbury (Paris 1873)
Gcnnrich, Die Staats- und
Kirchenlehre Johanns von Salisbury (Gotha 1894).
13. J. Sectindns (valódi neve: Jan Nirolai
Bverard), új-latin költ, szül. Hágában 1511.,
Kz okból Jakab J. szeretjét, Alopo-t kivógoz- megh. 1536. Doornykban. Bourgc-^ban jogot tatotto, J.-t magát pedig börtönbe vettette. Hívei nult, majd a római költészethez fordult
nasy
Feslett és tékozló, de amellett bájos és eszes

Nápolyt szépítette, kereskedelmét emelte
ós sok templomot építtetett. V. ö. Camera, Giovanna I. e Carlo III. di Durazzo (Salerno 1889);
Fraknói, Endre és Janka házasságának történetéhez (Századok 1898) Scarpeüa, Giovanna I. di
Napoli (Nápoly 1903).
6. //. J., nápoliri királyn (1414-35), III. Durazzói Károly íeánya, szül. 1371., megh. 1435 febr.
2. Bátyja, László halála után (1414) reá szállott
a trón 1389. osztrák Vilmoshoz. 1415. Bourbon
Jakabhoz ment nül, de egyikhez som volt hü.
volt, ki

;

;

;

:

—
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Itáliában és Spanyolországban.
kö]tanéBy«it(elégiák.ódák,epigrammák) kiformaénék és nüály énés jellemzi. Leghireeebb a Basia (Csókok) ée Sylvae (Erdk) c.
tryitjtemény. Ossks költi múvei Parisban 1541.,
majd Leidenben 1821. jelentek meg (2 köt.).
U. J. Victoriensis, német történetíró, I. Johwin trm Viktring.
Johanneaborg, város a Dél-Aílrikai Unióhoz
tartozó Transzvál tartományban, aWitwateranmd
alján, vasút mellett, (isii) 119,903 lak^ siéles
ntoákkal, nagy terekkel, elektromos világftással
ée enrópái kénjeiméi nyújtó hotelekkel van eieken klvttl több ptesintésete, börzéje, bányászati
fiskolája. A várost 1886. alapították a/ aranykereek és minc^árt as els évben 3 millió frank
értékA aranyst bányásztak.
TnhannsaiMi. Emard Hóim. norvég utazó, szül
1S44. Balstrandban, Tromsö mellett. 1869-ben be-

ntazágokjtt tett
I.atin

tn

utazta a káriai tengert, 1870—1871. körül vitorlázta Novaja-Zemlítt és 1878. felfedezte a
Magány-szisetet az B. 1 Jeges-tengerben.

Johanngeorgenstadt,

város Zwickan szász-

—

Johannlta-rend

Oerard, vinstitutor ac praepositus
Hierosolymitanl Xenodochii», Jeruzsálem bevétele után (1099) Bouillon Gottfriedtól nagy földterületeket kapott áldásos intézménye számára,
melyeknek jövedelmébl a rendi zarándok-fogadót tágas ispotállyal bvítette s a Földközi-tenger
néhány kikötvárosában (Pisa, Bari, Otranto, Tarent) flók-házakat alapított a KtresztdSeent Jánosról nevezett isyokílyos testvérek számára. A
második elüljáró Uu Puy Raymond (1120-1160),
a Johannita-kongi^pációt lovagi renddé alakította
át s a beteg zarándokok ápolása mellett a fólhold
terjeszked hatalma ellen való küzdelmek, szóval
a katonáskodást is kötelességévé tette.
A johanniták. kiknek mködésében a hadi siolgálat a betegápolást lassan háttérbe szorította,
idvel a keresztény hit legelszántabb, leghsiesebb
védi lettek. Történetükben három fökorszakot
különböztethetünk meg a palesztinait (1291-ig),
a ródusit (1.S09- 1522) és a máltait (1530-1798).
A palesztinai szorosan összefügg a keresztes-hadak történetével, melynek dicáó^ébl ós gyászos
csatavesztéseibl a johanniták egyaránt kivették
részüket. Ptolomais ostrománál (1291) súlyosan
megsebesült nagymesterük, Jean de Villiers, kevés számú társával Cyprusra menekült, hol a
király Limisso városát jelölte ki lakóhelyükül.
Itt, hogy a hitetlenek ellen való harcot folytathassák, hajóhadat kellett szervez niök. Gyarapodva
elüljárójuk,

:

:

országi kerületi kapitányságban, a cseh határ
köasltten, U»io) 6188 lak., hangszer- és kesztyükéugftéeool, szivargyártással, bizmutbányászattal I. János György választó-fejedelemnek, a város alapítójának szobrával.
Johaimidbad, község Trautenau cseh kerületi
kapitánjnaágban, 6öl m. magasságban, fenyerdk njrugatról jött vitézekkel, csakhamar elfoglalták
közt, az Anpa vUgyében. 272 lak., klimatikus Ródus szigetét, melyet addig kalózok bitoroltak.
gyógyh^, Tasas és allcalikns sós savanyúvíz- Ahogy aztán az eltörült templárius-rend gazdag
forrásokkal.fBrd&intéiettBl (évenként 3000-et meg- javainak örökébe léptek s Ródust megersítették,
haladó fürdvendég). Meg- ée nói bajok ellen. V. ö. a rend gyors virágzásnak indult s a Földközi-ten;

dasdeótsdi-böhmische Gastein (Prag ger számottev, szuverén hatalmasságává növekedett. II. Mohammed 1480-ban 160 hajón százJohannisberg, falu és klimatikus gyóg^itóhely ezer embert küldött ellenük, de Aubusson nagyWiesbaden porosz keiflletiien, (1910) 1475 lak., g^'ó- mester (1476— 1505>' Ródust oly derekasan védte,
gyító intéaettd idegbetegdc számára több villája hogy a szultán serege eredménj-telenül volt kényis van 8 nagyon todvelt üdülhely. DK.-re tle telen visszavonulni. Negyvenkét esztend múltán
van a boráról híres, 18ö m. magas domb, tetején a kétszer akkora török hajóhad támadta meg Ródus
J.-i kastély, amelyet 1757—1759. a fuldai apát vitézeit. Villiers de l'lsle Adam nagymester easel
szemben csak 10,000 katonával rendelkezett Hat
építtetett jelenleg a Metternich hercegeké.
Joh&nnisbmnn, gyógyhely osztrák Szilézia hónapig tartott a hsi küzdelem, míg végi Ródus
Troppau kerületében Meltsch községhez tartozik. a törökök kezére jutott. Ötven gálya vitte 1523
jan. 1. a nagymestert, lovagjait s vagy 50(X) keSzénsavas savanjiivízforrásokkal.
Johaanisbiirg, az ngjanily nev járás szék- resztényt nyugatra, hol a johanniták elbb Mes*
helye -Allenstein porosz kerületben, (i9io) 4287 lak., sinában, majd Ci vita vecch iában és Viterbóban
telepedtek le. V. Károly ekkor Málta szigetét
nagy ángolnabalászattal.
Johannit v. uránvitriol (»•), víztartalmú ura- ajándékozta nekik. Új tanyájukat 1530 okt. 26.
nil-réz-szulfát, pontos képlete ismeretlen. Mo- vették birtokba (Múltai loixigoh). Els dolguk
noklin ellapnlt kristályok, rendesen gömbös vagy volt, hogy, mint Róduson, itt is hiatalmas várat
veeealakú halmazokban, üvegfényú, gyönyör építsenek. Zászlajukat II. Szolimán már ismét
smaragdzöld-almazöld, átlátszó v. áttetsz ; víz- láthatta lobogni ellenségei táborában. Uralkodása
ben oldható, keser összehúzó íz. Ritka áisvány, elején Ródnst ó vette el tlük s most Máltára velelhelye Joadibnstal és Johanngeorg«i8tadt, a tette snmét. La Val«tta nagymester (1557-68)
rádinmórcck társaságában.
fölkészülve várta az 1565 máj. végén Málta partJohannita-rend v. méJiai lovagrend, A XIV. jaihoz érkezett 130 török hajót. Az ötödfél hónaés XV. sz.-ban ródusi i-itézek. (Ordo militiae S. pig tartó ostrom .30,000 török halálát okozta. A
Joannis Bapt. hospitalis HierosoljTuitani.
Ordo
megmaradt 10,000 erre tovavitoriázott. Az
fratnim hospitalorium Hier.). A legrégibb ée leg- összel völdözött falakat a nagymester k ij a v íttatta,
jelentékenyebb egyházi lovagrend. Eredtét ho- újból megwsíttette s a bevehetetlennek lát^^zó vár
mály boriba. Tagjai a kezdet kezdetén jeruzsá- róla a La Valetta nevet nyerte. A török hatalom
lemi vendég-házukban, melynek kápolnája Ke- hanyatlásával azonban a johanniták tekintélye
resztel 8zt Jánosnak volt dedikálva, zarándokok is lehanyatlott. A különböz nemzetbeli lovagok
ellátásáTal és gondosásával fo^alatoekodtak. Els között a súrlódások, torzsalkodások mind gyakoSchreier.

J.,

1904).

;

;

:

:

—
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Johannlta-rond
riabbakká váltak s a pápák és világi fejedelmek
is egyre-másra beavatkoztak a rend bels ügyeibe.
A hajdan dicsséges J., mint szúette korhadt fa
roskadt össze a XVIII. sz. alkonyán. Bonaparte
Napóleon 1798 jún. 9. jelent meg a francia flottával La Valetta falai alatt s Ferdinánd von Homposch nagymester a legcsekélyebb ellenállás nélkül adta át néki a vár kulcsait. Hompeseh, az
a nagyels német származású nagymester
Triesztbe hajózott,
mesterek sorában a 70-ik
hol az osztrákok kényszerít fölhívására 1799
júl. 6. írta alá lemondását. I. Pál orosz cár, kit
utána nagymesterré választottak, kísérletezett a
rend föltámasztásával, de az angolok, kik Máltát
1800. a franciáktól elvették, megtagadták a sziget
átengedését. A johanniták birtokait az egyes államok konflskálták s a rend ezentúl már csak

—

—

árnyék-életet élhetett. Birtokai közül megmaradt
a cseh nagyperjelség s Ausztria 1841. közbenjárt,
hogy olaszországi birtokainak legalább egy részét
visszakapja. Székhelye Málta elvesztése után
Catania, 1826. Ferrara s 1834 óta Róma. A gyönyöili Santa Maria del Priorato konvent az Aventinuson az ö tulajdonuk. Nagymestert 1834-töl
nem választottak, hanem csak helyettest. XIII. Leo

pápa azonban 1879 márc. 28. eminenciás címmel
visszaállította a nagymesteri méltóságot. I. Ferenc József pedig 1880 dec. 27. a nagymesternek
a birodalmi hercegi címet adományozta. A jelenlegi nagymester (1905 óta) Galeazzo von ThunHohenstein. A rend szuverénnek tekintetik s a

legyen s 8 apai és 8 anyai nemes st tudjon kimuAz ünnepélyes fogadalom letevése után a
rendbl való kilépéshez külön pápai engedély
szükséges. A fogadalom a szerzetesi hármas fogadalmon (szegénység, tiszta élet, engedelmesség)
kívül a militia Christi votumot is magában fogtatni.

lalja.

A porosz J. a nagy J.-bl vált ki s Brandenburg területén alakult Baüei Brandmimrg. A
XVI. sz. óta protestáns. Egy 1810 okt. 30. kelt
királyi rendelettol birtokai a porosz királyság birtokaiba kebeleztettek. IV. Frigyes Vilmos porosz
király 1852. a brandenburgi bailliátust visszaállí:

totta anélkül, hogy régi birtokait is visszaadta
volna. Jelenlegi nagymestere
Herrenmeister
Eitel Frigyes porosz herceg.
Hazánkban a J. a XII. sz.-ban telepedett meg
s a székesfehérvári Szent István építtette templom mellett volt els konventje. A rendet királyaink ép úgy, mint a pápák, pártfogásukba vették. III. Ince a tizedflzetés kötelezettsége alól fölmentette (1207), III. István király pedig a rend
népeit mindennem adó és vám fizetésétl mentesítette. A johanniták részt vettek II. Endre jeruzsálemi hadjáratában s a tatárjárás alatt IV.
Bélának jelentékeny szolgálatokat tettek. A királyt menekülése közben kisérték s
a tatárjárás után is támogatták. Kórházaikat gyógyszertárakkal szerelték föl s az orvosi tudomány terjesztésében nagy érdemeik voltak. Foglalkoztak
más tudományágakkal is és 1298. az esztergomi

—

—

t

monostort Nicolaus literátus kormányozta. Mau.m. lova- gyarországi monostoraik a bólai, a Szentháromgok, káplánok ós szolgálattev testvérek osztá- ságról címzett budafelhévizi, a bui, a Szent-Marlyába. Tartomány csoportjaik voltak: Provence, gitról nevezett charkai, a «chichani», a csurgói, a
Auvergne, Franciaország, Olaszország, Aragónia, dadái, dali, dobszai, esztergomi,
gy.-bolthoi,
Katalonia és Navarra, Kasztilia és Portugália, gyri, yanthi, kesztelchi, soproni, mangai, oraNémetország és Anglia. Az egyes tartományok élén thai, székesfehérvári, szentjánosi, okuri, tolmáesi,
perjel állott. A tartományi perjelek alá voltak ren- tordaí, újudvari, sziráki, szunudai, széplaki modelve a kerületi perjelségek v. fperjelségek, me- nostor. A templomosok eltörlése után ezeknek
lyek V. bailliatusra, v. kommendákra v. komthur- vránai perjelsége a johanniták birtokába ment
ságokra oszlottak. Kommendák alatt azt értették, át. A vránai perjel Nagy Lajos óta az országnaha a rendi birtokok mindegyike külön-külön egy- gyok sorában foglalt helyet.
Irodalom. Hellwald, Bibliographle méthodiqiie de l'Ordre
egy lovag kezén volt, ki évente a nagymesteri
kincstárba fizetett bizonyos összeget és néhány souverain de 8t. Jeau de Jérusalem, Koma 1885; Delaville
le Roulx, Cartalaire général de TOrdre des Hospitaliers de
lovagot volt köteles ellátni. Ha egy lovag kezén Saiut Jean de Jérusalem, 4 kót., Paris 1894—1906; A.
több kommenda volt, akkor területe baüliaticmak, Winterfeld, IJeschlchte des ritterlichen Ordens 8t Johannis
vom Spital zii Jérusalem, Berlin 1859; Herquet, Der 8t.
ö maga ballicm pro nneialisnak neveztetett. Fel- Johanis-Ordeii
und seine Innere Verfassung, Wllrzburg
vettek továbbá oly személyeket is, kik a rend 1865; Orteuburg, Der Ritterorden des heil. Juhanues von
vagyonának gyarapításához adományokkal hoz- Jérusalem, Regensbur? 1866; Porter, The Knigbts of Malte,
zájárultak s a rend iránt hséget fogadtak, anél- London 188* Kinek, Übersicht d. Geschichte d. sonv. ritterlichen Ordens Bt. Johannis vom Spital zu Jérusalem u.
kül, hogy a kötelez fogadalmat letették volna. der Balley Brandenbusff. Leipalg 1890; Delaville le Roulx,
Ezek voltak az ú. n. donatusok, kik bármikor ki- Les Hospitaliers en Terre-Ste et ii Chypre. Paris 1904:
léphettek a rendbl és jelvény gyanánt a fél rend- Prutz, Uie AnfSnge der Hospitalier auf Rhodos, München
1908; Ruolo generálé del sov. mii. Ordine di Qerusalemme
keresztot viselték. A rend címere vörös mezben detto dl Málta. Roma 1905. Magyarországra vonatkozólag
nyolcsjirkú (nyolc boldogság) ezüst kereszt. A pajzs Knauz, A János-lovagok Esztergomban, Magyar Sion, 1866
fölött hercegi korona, melybl a pajzsot körülfogó Boldizsár, .\ keresztes lovagok regestái, u. o. 186S Reiszig
Ede, A János-lovagok Budafelhévizen, Kath. Szemle, 1902:
rózsafüzér indul ki, alul egy kis Johannita-ke- u. a., A János-lovagok a tatárjás alatt. u. o. 190S: n. a.,
roszttel. Jelmondata Pro flde. Jelenlegi egyen- A János-lovagok Csurgón, u. o. 1906 u. a. A János-lovagok
A rund hiteles
mhája fekete bársony középkori öltöny, egyenes és Róbert Károly király, Századok, 190H
hely gyanánt mködött konventjeirl v. ö. Jerney, A makard és fekete bársony köpeny, baloldalán fehér gyarországi káptalanok és konventek mint hiteles és hielvászon kereszttél. Szerepe a háborúban való be- mes helyok. Magyar Tört. Tár, II. köt.
tegápolás, moly c^ílra 192 kocsival tizenkét teljeJohannot (ejtsd: zsoánnó), 1. Alfréd, francia
sen fölszerelt egészségügyi vonatot bocsát a had- fest és rézmetsz, .7. Charles rézmetsz (1793—
ügyminisztérium rendelkezésére. A rendbe föl- 1825) öccse. szül. OfTenbachban 1800 márc. 21.,
veend jelölttl megkívánják, hogy r. kat. vallású megh. 1837 dec. 7. Mint rézmetsz fleg augol
bécsi császári udvarnál külön követe van.

A J. tagjai három osztályba oszlottak,

:

;

;

:

:

:

:

—
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költök francia kiadásaihoz készített Ulontiédókat, majd tetszette tOrttoeti feetményoinek ho6zKcú 8oráTal aratott sikereket.
2. /., Tony, francia fest és rézmetsz, J. 1.
öccse, szül. üflenbachbao 1803 nov. 9., megh.
1868 aiig. 4. Moliéro múveikeo, Goethe Wertheréhei és a Don Qiiixotehoz készített llhuztrádói
még ma is becsben állanak. Mint bátyja, is sok
romantikas felfogású történeti képet festett
Johann Ton viktring (Jokamtes Victoriensüi), középkori nomot t<>rt«ínetíró, szflL 1270 körül, megh. 1345
(7 táján. A Klagenfort közelében lev Viktring cisztercita kolostor apátja volt
Igen értékos krónikát írt Liber cortarum historiac. alatt ó.-; azt 11. .\lbert osztrák hercegnek
ajánlotta. E mvében megbízh.ntó források alapján te jó szeitesztteben az 1217—1344. évek
eseményeit adja el. Kiadt^i Böhmer a Fontos
rerum germanicarura c. gjTijtemény I. kötetében
(Stuttgart lí^).
Johanaen, 1 Frederik Hjalmar, norvég északsarki utazó, szül. Skienben 1867.. megh. Krísztiániában 1913 jan. 14. 1893— 96-ban résztvett a
Fram útján és Nansent szánon elkísérte a 86** 4ó'
é. sz.-ig. 1908-ban I>emer T. német sarkkutatóval
a Spitzbeivákat kutatta.
2. J.,
Viggo, dán fest, szül. Kopenhágában
1851 jan. 3. Képei többnyire genrejeleneteket
tüntetnek föl. Nevezetesebbek Két barátn Látogatás a nagymamánál Karácsonyest Szeptembwi est Skagenben ; A kályhánál stb. Feleségem te leányaim c. festménye a Szépmvészeti
Múzeumban van.

—

mm

-

Johnson

me^.

Bécsben 1876 máj. 2ó. Mint a bécsújhelyi
katonai akadémia végzett növradéke lépett 1886.
a hadseregbe. Béezt vett az 1848— 49-Uri pimnonti
habomban, melyben annyira kitnt, hogy egy
évben kapta a vikoronát. a katonai érdenráreaztetés a .Mária Terézia-rendjelt. Az 1866-iki oUisz
háború küszöbén mint vezérörnag>' Albrecht fherceg vezérkari fnöke lett te ^ben az állásban
nagy érdemeket szerzett. Az ö terve volt, hogy
a vámégyszög oltalma alatt táborozó osztrák hadsereg erltetett éjjeli menetben a Mincio folyón
átkel olasz hadseregnek elébe menjen te azt
másnap reggel,
sztrstégiai föl vonulása közben meglepje. A custozzai csatában pedig annyira
kitnt, hogy altábornaggyá léptették el. 1866

m^

a hadügyminisztérium élére állították, hogy
a porosz háborúban levert hadsereget gyökeresen
reformálja. 1867 máj. az urak házának lett tagja,
dec. pedig közös hadüj^yminiszter. Mint ilyen
keresztülvitte a hadsereg újjá-szervezését és behozta az általános hadkötelezettséget s életbe léptette egj-úttal az egjévi önkéntesek intézményét
De már 1868 jan. leköszönt állásáról. 1869 márc.
tartományi parancsnok lett Grácban, nemsokára
táborszemagy te végre a vezérkar fnöke.
2. J., Eugenie, német írón, 1. Marlitt.
Jobn Bnll, az angolok gún^-neve. 1. Bull.
Johné, Hehirich Albert, német állatorvos,
szül. Drezdában 1839 dec. 10.. megh. Kleinsedlitzben 1910 dec. 5. 1876-ban a drezdai állatorvosi
fiskolán docens, majd 1879. rendes tanár s az
általános kórtan, kórbonctan és hússzemle eladója. Tudományos kutatásai sokban hozzájárulJóhása, kisk. Szatmár vm. nagjsomkúti j.-ban, tak a fertz betegségek, nevezetesen a gümkór,
(1910) 712 oláh lak., u. p. Kvárgara, u. t. Nagy- takonykór. sugárgomba-betegség, botryomykosis
somkút.
stb. kórtanának megismeréséhez. N'ag\-obb munJ6hiasem (lat bona fides). a magánjogban je- kái közül említést érdemel a Trichinen-schau te
lenti az adott körülmények között menthetén Fleischbeschau, mely több kiadást ért. továbbá
tévesmegitélését bizonyos jogi tényeknek, ameny- a Gesundheitslehre és a Birch-Hirschfeld-féle
nyiben a jog ehhez a téved (jhiszemü) fél javára Lehrbuch der pathologischen .\natomie állatmásokkal szemben bizonyos j(^hatásokat fz. így orvosi része. Szerkesztje volt a Deutsche ,Zeita dolognak az a birtokosa, ^i magát tulajdonos- schrift für Tiermedizin cím folyóiratnak. Érdenak véli, e J.-e alapján elválá.«ukkal megszerzi meiért a lipcsei egyetem tiszteletbeli orvosdokaz idegen dolog gyümölcseit. A J.-en fordul meg torrá avatta.
a tulajdonszerzte az elbirtoklásnál (1. o.) és a
Johnit (áar.) a. m. türkísz.
specifikációnál (1. o.). A J.-nek ezt a védelmét az
Johnsdorf, Benedikf, sziléziai krónikás. 1470
újabb jogfejldés a forgalom biztonságának érde- —1503-ig a boroszlói Ágoston-rendi klastrom fkében szerfelett kiterjesztette azon szabályok nöke volt. Krónikájának 14<?8— 90-ig terjed rér<>v^n. amelyek szerint az, aki az ingatlanoknál a sze nyomtatásban is megjelent és igen becses adavben, ingóknál az átroházó birtokában tokat tartalmaz .Mátyás királyxmk cseh háborazi meg a dolgot, az egyéb elfeltételek jára, különösen pedig sziléziai hadjáratára vonatteniorgasa esetében, a dolog tulajdonát akkor is kozólag. Megjelent a Scriptores rerum Silesiameginni, ha az átruházó nem volt tulajdonos (ha camm XU. kötetében (Breslau 1883).
pl. az órás boltjában órát veszek, enyém lesz az
Johna<m(^itad: axMomi), i. Andrew, az amerikai
óra akkor is, ha az nem volt az órásé). Szerepe Egyesült-Államok 17. c^öke, szül. Raleighben
van ezenkívül a J.-nck még sok más esetben. (Észak-Karolina) 1808 dec. 29., megh. Carter's
Ellentéte a ríjs8zlii.szem (m^a fides).
Stationt)en (Tennessee)1875 júl.31. Szegény szabó
Jöhiszemfi birtoklás, 1. Birtok.
volt s az írásra te olvasásra felesége tanította.
Jóhiszem harmadik személy az, aki vala- A politikai küzdelmekbe keveredve, naairhiHw^
mely jogot megszerez akármely jogcímen, ha a nagy befolyáshoz jutott. 1843-ban bevtiasztottáüC
jog szerzése alkalmával abban a tudatban van. a képviselházba. 18ó3-57-ig pedig TenneBsee álhogy a jog megszerzés által másnak meglev lam kormányzója volt. Ezután a szenátusba jujogát nem sérti. L. Jhitzem,
tott s a polgárháború kitörésekor
volt az eg>'eJobn (oitsd dsaóB), angol kMesztnév, a. m. János. düli demokrata szenátor, aki az Unió fentartása
John, 1. Franz.b&có, közös hadügyminiszter, mellett nyilatkozott. Ezért Lincoln elnök 1868.
szül. Bruckban (a Lajta mentén) 1815 nov. 20.. Tennessee állam katonai kormányzójává nevezte
.

;

:

;

.

:

:

:
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;
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Johnson és Barland-por

a republikánus-párt pedig 1864. Lincoln mellé
alelnöknek választotta. Lincoln meggyilkoltatása
után 1865 ápr. H. az alkotmány értelmében elfoglalta az elnöki széket. Eleinte szigoruan bánt a levert déliekkel, de késbb szembehelyezkedett a kongresszus határozataival. Végre 1868 márc. vád
alá helyezték, de a szenátus felmentette öt, mert a
•/, szótöbbségbl három szavazat hiányzott. Népki,

szerségét teljesen

hagyta

elveszitA'e

el

1869

márc. 4. elnöki székét és a magánéletbe vonult. V.
ö. Stoddard, Lifes of Lincoln and Andrew J. (New

York 1889) Dewüt, The impeachment and trial
of Andrew J. (London 1903).
2.x, Eastman, amerikai fest, szül. Leveli;

ben (Maine) 1824 júl. 29. 1849. Düsseldorfba
ment, azután Hágában, Belgiumban, Olasz- és
Franciaországban tartózkodott.l858-ban visszatért New Yorkba. Genreképei nagyon népszerek;
leginkább: A szavojárd; Játékosok; Vasárnap

A régi kentuckyi lak A mezítlábas fiú
;
falu kovácsa Lincoln Ábrahám ifjú évei ; Jó
kezekben stb. Müvein meglátszik a német iskola
hatása.
3. J., Sámuel, angol tudós, mübiráló ós költ,
szül. 1709 szept. 18. Lichfleldben (Staffordshire
county), megh. 1784 dec. 13. Londonban. Ifjúsága
küzdelmek és nélkülözések közt folyt le. Egyideig
tanltóskodott,maj d nevelintézetet alapított, amely
csakhamar tönkrement. Erre 1737. Londonba költözött és teljesen az irodalomnak szentelte magát.
Irene c. tragédiáját 1749. a Drury Lane színházban eladták, de siker nélkül. 1747 54-ig dolgozott úttör nagy müvén, a Dictionary of the

reggel

A

;

;

—

English Language c. szótáron (1755, 2 köt.), amely
három év alatt hat kiadást ért. E
különösen
jelentéstani tekintetben oly kiváló alkotás, hogy
azóta minden nagyobb angol szótár alapjául szolgált és még ma is alapvet jelentség. 1759-ben
adta ki Rasselas, Prince of Abyssinia c. filozófiai
regényét, amely voltakép az emberi boldogság kérdését tárgyaló párbeszédek egymásutánja. Szépirodalmi müveinél sokkal értékesebbek J. irodalomtörténeti munkái ö a XVIIÍ. sz. legkiválóbb angol kritikusa. Nagy érdeme, hogy Olivér
Gk)ldsmith-t, a Vicar of Wakefield szerzjét felfedezte és honfitársai figyelmét újból Shakespeare-re irányította, akinek müveit terjedelmes
bevezetéssel kiadta (1765, 8 köt.). E kiadás új korszakot nyit meg a Shakespeare-filológia történetében. Utolsó és leghíresebb munkája Lives of
the Most Eminont English Poets (1779— 81), amely,
bár egyes részleteiben elavult, az angol költészet
fejldet oly ers történeti érzékkel és kritikai
éleslátással tárgyalja, hogy e tekintetbon egyetlen angol
sem állítható melléje. Életrajzát legterjedelmesebben
tanítványa Boswell írta meg
Life of J. c. müvében (London 1791). Összes
müveit Hawkins adta ki (London 1787, 13 köt.), a
legjobb kritikai kiadást H. Pearson Walesby rendezte sajtó alá (Oxford 1825, 11 köt.). V. ö. Croker, Johnsoniana (1836) Leslie Stetyhen, Sámuel
J. (1878); Th. Seccombc, The Age of J. (1900).
Johnson és Barl{ind-por, füstnélküll lpor,
mely nitroglicerint, salétromsavassót és szenet
tartalmaz és kámforral zselatinozzák. Angliában
különösen vadászatra használják.

m

;

:
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;

Johnston
Johnsson, Minna,

finn

írón,

Johnst., természetrajzi
Johnston George

1.

latin

Canih.

nevek mellett

nevének rövidítése.
Comimllis), korallsziget a Havai-szigetektl DNy.-ra. Területe 2

Johnston

(1.

(ejtsd:

o.)

dzsottsztn,

km*, jó horgonyzóhellyel, guanotelepekkel. 1859.
Havai, majd a san-franciscóiak vették birtokba,
1892 óta angol birtok.
Johnston (ejtsd: dzsonsztn), 1. George, skót természetbúvár, szül. 1798., megh. mint orvos Berwickben (Tweedham) 1855 júl. 3. Müvei History
of British sponges and lithophytes (1842) History
of British zoophytes (2. kiad., 2 köt., 1847) ; Introduction to conchology (1850) Natural history of
The Eastem borders (1. köt. Botany, 1854) stb.
2. J., Harry Hamüton, angol afrikai utazó,
szül. Londonban 1858 jún. 12. 1884-ben a KilimaNdzsárón járt. 1885 88-ig Kamerunban alkonzul
volt, majd portugál Kelet-Afrikába nevezték ki
konzulnak. Onnan a közeles nagy tavak vidékére
utazott. 1901-ben Uganda kormányzója lett, 1900
megmászta a Ruvenzorit (4500 m.). Müvei The
River Congo (1884) The Kilima-Njaro expedition
British C.(1886) Livingstone életrajza (1891)
Afrika (1899); History of the colonisation of
Africa (1899); The Uganda protectorate (1904).
3. J., James, angol vegyész, szül. 1796. Paisleyben, megh. 1855. Berzelíus tanítványa és 1 833
óta Durhamban tanár volt. Pontosabb müvei
Lectures on agricultural chemistry and geology
(1842); Contributíons to scientific agrieulture
(1849); Treatise on experimentál agrieulture
:

;

;

:

—

:

;

;

;

(1849); Chemistry of common life (1854).
4. J., Joseph Eccleston, amerikai hadvezér,
sziU. Cherry Groveban (Virginia) 1807 febr. 3.,

megh. Washingtonban 1891 márc. 21. Harcolt a
szeminol-indiánusok ellen és a mexikói háborúban.
A polgárháború kitörésekor a déli államok szolgálatába állott s 1862. a virginiai hadsereg fparancsnoka lett. 186.3—64-ig Tennesseeben harcolt s
innen mesteri módon vonult vissza Georgiába.
1864. Shermannel

szemben több csatát

vesztett,

amiért letették a fvezérségrl. De 1865 febr.
ismét fvezér lett és Dél-Karolinában makacsul
védte magát Sherman ellen. Lee kapitulációja
után is letette a fegyvert 27,000 fnyi seregével Durham's Station mellett 1865 ápr. 27.
ködését megírta Narrative of military operations
conducted by hím during the war betwoon the

M-

:

States

(New York

1874).

Keith, angol t^^rképész, szül. Edinburgh
meUett Kirkhillbon 1804 dec. 28., megh. Ben Rhydingben Skóciában 1871 júl. 9. Beutazta Európát,
Egyiptomot ós Palesztinát; 1843. kiadta els
kartográfiai mimkáját: National atlas, ettl
kezdve állandóan kartográfiával foglalkozott.
Atlas of the Unit<»d States of N. Ame5. J.,

Fmve

:

rica (1857).
6. J., Keith, angol utazó, J. 5.

fia,

szül. Edin-

burghban 1844 nov. 24.. megh. Afrikában Beroberóban 1879 jún. 28. 1874— 75-ig Paraguayban
járt

;

1878. Stanford gjlijteményében mogjolont

egy kötete Afrikáról, 1879 Afrikának legpontosabb térképe (General mapof Africa 1 8.420,000).
1878-ban a londoni földrajzi társaság Közóp-Afrikába küldte ki, de alig hogy elindult, meghalt
:

;;:

;

—

Johnston-Dy-saJtö
utazását
ban adja

Thomson Joeepb
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folytatta, tí útleárásA-

J. óletrajzAt.

Johnaton-Dy-BISJtó (4)tad: dnonasta-4*i), JoSOph
Yardley Jokngton által föltalált Rj-orssajtó, rezéé aoélmetszetek, holio- v. fotogravürük számára.
Kisebb terjedelmú éH finoman tüdolgozott lemezek nyomására alkalmas. A nyomtatás préedésgMrten történik, olymódon, hogy a gép kOnpén
cDnlyeMtt lemez két eröe aoéioeilop kOaStt föl és
)e moxofr, közben érinti a festékez szerkezetet,
bö festést vesz fel, mely azonban letörldik róla
és osak annyi festék marad rajta, amennyi a vésette beleszórni és a lenyomatra elegend. Oránkint 1000—1200 nyomatot lehet elállítani rajta.
Levelezlapokat és nálunk Ls divatos névjegjoket nyomnak rajta. A Svájcban lev örlikoni gépgyárban ké>zitik ezeket a sajtókat.
Johnstone (ojtmi: dxwBsitB), gyárváros Renfrewskót eountyban, (imo) 12,046 lak., akik
gyapjúszövéssel, vas- és kszén-bányászattal foglalkoznak.
Johnstonit (irr.t, a galenitnek mállási terméke,
amely szabad ként tartalmaz már a gyertyalángban meggyullad és kék lánggal önmagában
tovább ég. Lelhelve Új-Sinka Erdélyben, Müsen
Vesztfáliában.
shire

Jolnvllle-sziffttt

Kammergerícbts Ui Sachen der nichtstreitigen
Gerichtsbarkoit und in Strafsachen (a. o. 1881 -ti)
c.

gyjteményeket.
Joigny (qjud: uoinri), város,

Yonne

J. járás székhelye
francia départementban, az Yonne jobb-

partján. G172 lak., szöviparral, cipgyárral, téglaée cementgyárral, kosárfonóval, fegyver- é« vadászati cikkek készítésével, lókeradcedéaBel
3 renaissanoe templommal; jó v(Mebortenneléssel. J.-t többször ostromolták ellenséges hadak
így 1429. az angolok is, de siker nélkül.

Joinville itifi: MoeHviiy), 1. J.-le-Pont, község
Seine francia département Sceanx járá.sában, a
Mamo jobbpartján, vasút mellett, 8349 lak., vízijárómú- és dí.>iztollárú-ké8zitéeseI, vasmüvekkel,
mezgazdasági kisérletügyi intézettel (La Paisanderie). É-i részén egyes pontok Párls erödltvényeihez tartoznak.
2. J.-sur-Mame, város

—

francia département Wassy járásában, a Mame balpartján, vasút mellett, 3825
lak., kohókkal, vasöntvel, játékszer- és láncké-

Haute-Mame

Jean

krónikás szobrával
báróság 1.393. a Ghiisek
birtokába jutott és 1551. hercegségre emeltetett.
Egjkori kastélyában születtek a történelmileg leginkább ismeretes Guise hercegek. V. ö. Pbmot, Notice hist. sur le cháteau de J. (Paris 1857).
Johnston-kaptár, I. Kaptár.
3. J., fvárosa Santa Catharina brazíliai állam
Johnston- sajtó, 1. Johnston-Dy sajtó.
Johziston-szigetek, kisebb szigetcsoport az Ad- Dona Prancisca kolóniájának, a Rio Cachaeira
mellett, 3000 lak., paraguaytea-, cukor-, tapiocamirális szigetek Xy.-i részén.
Johnstown (^tsd: dsoimuna), 1. város Penn- gyára, olaj-, fürész- és rizsmalma van.
Joinville, szürke márvúnyf aj ta, amelyet Joinsylvania északamerikai állam Cambria conntj'jában, a Conemaugh és Stony Creek összefolyásánál, villeban (départ. Pas-de-Calais) fejtenek.
Joinville (ejtsd zsoeSviiy), 1. Ferenc Ferdinánd
(1910) 55,482 lak., nagyszer aoélmüvekkel íCambria Steel Works), vas- és szénbányákkal. 1791. Fülöp Lajos Mária. J. hercege, Lajos Fülöp
Jahns alapította. 1889 máj. 31. a 18 mérföldnyire francia király harmadik fia. szül. NeuiUyben 1818
fekv Conemaugh-Lake 33 m. magas töltése a aug. 14., megh. Parisban 1900 jún. 16. Ó volt a
hosszas eszések miatt átszakadt és 7 perc alatt La belle Poule fregatt parancsnoka, mely 1840.
a várost elérvén, azt nagj'részt tönkretette több Napóleon hamvait haza hozta Szt. Ilona-szigetéezer ember elpusztult, a kár 10 millió dollár volt. röl. 1846-ban altengernagy lett. Az 1846-iki for2. J., FulUm county székhelye New York ál- radalom kitörése után Angliába, menekült. 1862.
lamban, (1910) 10,447 lak., keszty- és szövöttárn- fiával és a párisi gróffal együtt Észak-Amerikába
ment s az északiak oldalán harcolt. 1888-ban a
készltéssel.
Johnstrapit (i<v.), monoklin megujnUt táblák trónkövetel családok tagjai ellen hozott törvény
veg-gyantafényú, értelmében elvesztette altengemagyi rangját.
talán Izomorf az epidottal
bamászöld. Kémiai összetétele rendtívtQ bonyo- Több könyvet írt a francia tengerészetögyrl.
lódott, mégi.>í némileg az epidottal hozható össz- Történeti mveibl megemlítendk : La guerre
hangzásba: a kalciumnak, nátriumnak és ceríum- d'Amérique, campagne du Potomac(1872, 2. kiad.);
fldeknek .szilikátja, titanátja és zirkonátja és Vieux souvenirs 1818 á 1848 (Paris 1894). J. feleazonkívül még fluort is tartalmaz. Lelhelye a sége Fraticiska, I. Pedro brazíliai császár leánya
volt (szül. 1824., megh. 1898.), kitl egy fia PéI^angesnnd-fjord Norvégiában.
Johor (Johore, Dzsohor), 1887 óta angol fen- ter, Penthiévre hercege (szül. 1845) és egy leánya
hatóság alatt álló maláji állam Malakka-félsziget Francvika, Róbert chartrosi herceg neje született.
2. J., Jean, Sire de. francia történetíró, szül.
l).-i v^ben, teriUete 24,850 km», kb. 200,000
lak. Borsó-, gambir-, szágó-, tea-, kávé- és gutta- 1224., megh. 1318. Részt vett IX. Lajos 1248 iki
percsa-kivitellel. A sznltá^ság székhelye J. Bahm. keresztes hadjáratában s azzal egj'ütt tért haza
Johow. Remhold, német jogtndós, szül. Ber- 1254. Megírta IX. Lajos életét Histoire de saint
linben 1823 máj. 30^ megh. n. o. 1904 jan. 12. Louis címen. E múve a középkori francia törtéBírósági szolgálatba lépett 1874-tl a német pol- net eg3rik legbecsesebb forrása. EMeiOr Ducange
gári törvénykönyv snrkeatftbizottságának tagja, adta ki (Paris 1668), újabb kiadásai közül de
1888—89. elnöke volt. A polgári törvénykönyv VaiUyé említend, mely illusztrálva is megjeleot
dologi részét és több más ezzel összefügg tör- (1874). V. ö. G. Paris, Jean, sire de J. (Paris 1897).
vény tervezetét másokkal együtt
készítette.
Joinville-Bziget (ejtad,': dnBarOi), a I>i Jeges-tenKiadta a Jahrbuch für endgültige Entscheidun- gerben Dirk Gerrits ardüpelágas legéiszakibb
gen der preussischen Appellationsgerichte (Berlin sziírete » &:y d. sz. és 55-57 ny. h. (Grw.) alatt.
1872—79) és a Jahrbuch für Entscheidnngen des 1838-ban Dumont d'Urville fedezte fel.
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Jój&chin (Jechónja), Jójákimnak, Juda kirá- Alföld természeti sajátosságait és a magyar néplyának fia és utódja, aki Kr. e. 597. csak három életet, itt találta meg egész írói mködésének
hónapig uralkodott, mivel meg kellett adnia magát alaphangulatát. Ekkor írta 1842. az Akadémia
pályázatára csinos jambusokban Zsidó fiú c. drá11. Nebukadnezárnak, aki aztán a nép elkelivel
a
dicséreés kincseivel együtt elvitte öt Babilóniába, ahol máját, melyet Petfi tisztázott le
37 évig fogságban maradt, míg végre Maruduk tet nyert, st két biráló (Vörösmarty és Bajza)
babilóniai király szabadon bocsátotta, de azután jutalomra ajánlta. 1847-ben elvégezvén jogi tanulmányait, Komáromban, 1845. Pesten jurátuskois Bábelben maradt, ahol meg is halt.
dott és 1846. megszerezte az ügyvédi oklevelet,
Jqjáda, magyar királylány, 1. Zsófia.
Jójákim, Jósijja fla, akit Egyiptom királya, II. de mikor els perét megnyerte, félretette diplomáNecho Kr. e. 610. ültetett Juda trónjára. Elete ját és egészen az irodalomnak szentelte tehetsévégéig hü maradt az egyiptomi királyokhoz és gét. Pesten még 1845-ben bevezette Petfi, az
üldözte a prófétákat, akik az Egyiptommal való akkor már elismert költ, a fiatal Írók társaságába.
szövetséget kárhoztatták. Három esztendeig adót A Pesti Hírlapban és az Életképekben megjelenzetett ugyan II. Nebukadnezár babiloni király- tek els novellái (Nepean-sziget, Sonkolyi Gergely
nak, de 597. a további adófizetést megtagadta. stb.). 1846-ban kiadta els regényét, a HétközEnnek következtében Nebukadnezár Jeruzsále- napokat, két kötetben. A magyar regónyköltészet
met ostrom alá vette, amely alatt Jójákim meg- hsei Jósika és Eötvös voltak, novellistánk volt
;

m

egész sereg ós e mfajban már meglehets kelJóka, nagyk. Pozsony vm. somorjai j.-ban, lemmel mozogtak íróink. J.-ra nagy hatással volposta-, táviró- és távbe- tak Hugó Victor és Sue regényei, magyar elzi
(1910) 2494 magyar lak.
szélöhivatal.
közül Jósika és stílusával Vajda Péter. Mindjárt
Jókai (ásvai), 1. Károly, J. Mór testvérbátyja, els mvei új hangot éreztettek, dús leleménye
szül. Komáromban 1814. máj. 3., megh. Hathal- s magyaros, színes, meleg és hangzatos nyelvémon 1902 dec. 19. A jogot Pápán végezte, ügy- nek elbeszél prózánkban addig szokatlan varázsa
védi oklevelét Pesten nyerte. Komáromban városi csakhamar a közönség kedves /rójává tette. 1846árvagyám volt 1849 októberéig, amikor a né- ban bels dolgozótársa lett az Életképeknek, majd
met kormány megfosztotta hivatalától. Az al- a Jelenkornak. A tizek társaságába is belépett.
kotmány visszaállítása után fszolgabíró lett vár- Mikor Frankenburg (1. o.) 1847. Bécsbe költözött.
megyéjében. Neje halála után 1882. csallóközi J.-nak adta át az Életképeket s a 22 éves író még
birtokára vonult vissza. Egyik leányát, Jolánt, Be- magasabb színvonalra emelte a lapot, megnyerve
ffcdüs Sándor (1. Hegeds, 15.) vette nül. Néhány dolgozótársainak a magyar irodalom legdícsbb
(!ikke jelent meg a Budapesti Hírlapban ós a Ko- nev alakjait. 1848 márciusában Petfivel együtt
máromi Lapokban, öccsének számos adatot adott a pesti ifjúság vezére volt s a politika terére lépve,
munkáihoz.
a szabadságharcnak a márciusi napokban mint
költ és humorista, népszónok, utóbb mint hírlapíró tett szolgálatot.
2, J. Mór, regényíró,
a legnagyobb magyar elbeszél, szül. Komárom- Ez év aug. 29-én vezette oltárhoz Petfi és édesban 1825 febr. 18., megh. Budapesten 1904 máj. anyja ellenére Laborfalvi Benke Rózát {l. Jókaim
5. Atyja, József, a nemes ásvai J.-család sarja, Laborfalvi Róza), a Nemzeti Színház hírneves
hites ügyvéd és árvagyám volt, anyja Pulay mvésznjét. Kossuth megbízásából járt a bécsi
Mária a három gyermek közt Móric volt a leg- fólkelknél. Lapja ez év végén megsznt s
kisebb ós költileg hangolt szelid lelkéért az egész J. Windisehgi'átz ell Debreczenbe menekült
család szemefénye. Képzeldése korán nyilatko- nejével együtt. Itt 1849 febr. 22. megíuditotta
zott. Atyja elbeszélései az 1809-iki nemesi fel- az Esti Lapokat,
békéltet irányban, épúgy
kelésrl, melyben résztvett és a magyar történe- küzdve az alkotmányos szabadságért, mint a
lembl, nagyban táplálták képzeletét anyja jó- túlzók ellen, kiknek forganmna a Március 15.
íz anekdotái a humor iránti érzékét. Tanítója is cím lap volt. Ápr. 14. azonban
is pártolta a
gyakran magánál fogta az eleven eszíí fiút és szép trónvesztés kimondását. Pest fölszabadulása után
történetekkel ós rejtvényekkel mulattatta. Két visszatért a fvárosba, ide tette át az Esti Lapoversikéjét már kilenc éves korában közöltette kat s megindította a Pesti Hírlap új fol.vamát jún.
Tóth Lrinc a Regélben és Társalkodóban. A 4-töl kezdve. Júliusban Szegedre, azután Görgey
gimnáziumot sztUvárosában kezdte. 10 éves ko- táborába ment, jelenvolt az újaradi csatában, a
rában Pozsonyba ment német szóra, cserében. katasztrófa után az orosz táboron keresztül GjTiIa
Mikor két év múlva hazatért s atyja nemsokára felé menekült, ott találkozott nejével s vele együtt
meghalt, e csapás életveszélyes betegségbe dön- a borsodi Bükk rengettígoíbo bujdosott és öt hótötte. A gimnázium többi osztályát Komáromban napig rejtzött Tardonán. Nejének azalatt sikerült
végezte azalatt megtanult franciául, angolul és nevét beíratni a komáromi kapituláltak közé s
olaszul Vályi Ferenc tanárától, aki késbb sógora így élete megmenekült, de még így is lappangania
lett ; haladt a rajzolásban, festésben is, amibe még kellett s A hiíjdosó naplója és a Tardonán írt
atyja vezette be. A II. bölcseleti osztályt 1841—2. FoiTadalmi csatnképei csak (Sajó) álnév alatt
Pápán hallgatta, ahol Kerkápoly Károllyal, Orlai jelenhettek meg.
Petrich Somával. Kozma Sándorral és Petfivel
Ettl fogva állandóan Pesten lakott. 1853-ban
került Ö88Z0. Kitnen tanult s a fiskola képz- szerezte svábhegyi telkét, melyet mint szenvedétársulatában pályadijat és sok dicséretet nyert. lyes kortész szép szUökertté varázsolt át. Ott
A következ két évet Kecskemétien töltötte, itt dolgozott legszívesebben. Késbb több éven át
testileg megersödött, amellett megismerte az balatonfüredi nyaralójában töltötte az év egy ré-
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de Qdje halála (1886) óta ismét a Svábbegyen sierelett nyaralni, miff rendes lakása a
fváros peiti résiében volt. ore^ koráig itítartóan dolgozott. Hajnalban kelt, 5 órakor télennyáron tróasztilánál ült s már tiz órára megirt
egy-két nyomtatott ívre valót 30 — 40 ezer betUre
men napi munkát végzett s a nap többi részét
társadalmi és közéleti agyelcnek szentelhette. Az
óO^es években a noinzotmentée nagy ügyének tett
szét.
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kimaradt. Amellett szépirodalmi termékenysége
csökkent, évrl-évre jelentek meg novellái
és regtoy-kötetei, gyakran 4—6. vagy több is.

sem
írói
fel.

mködését maga három korszaícra oez^a
szeAz els korszak 1843— 1860-ig tart s

rinte Pettl és a francia romantikusok befolyása
jellemzi
csakugyan e korbeli mködése a széppróza terén párhuzamos azzal a népies és nemzeti iráimyal, melyet Petóíi és Arany képviseltollával halhatatlan szolpri'-* * Kizárólag az iro- nek a költészotben. A második korszak 1861-tl
ebbe a korszakba esnek
-a és dicssége mintegy 1880-ig tart
dalomnak élt sekkor jut
"""-^ Támogatta .w. ,.j ... ^irodalmi lapo- többek közt költeményei is regényei többnyire
t4.'t^[>
kat,
Imre Reményét (1851), gr. Feste- társadalmiak. A harmadik korszak 1880-tól végig
tich 1.; ..
ibját,delegnag>'obb kedvvel a V'asár- tart. J. mint politikai versíró és drámakölt is
niipi Újságot, melyiiek alapitásában (18M), vala- nevezetes.
Politikai szatírái a 60-as években
mint szerkentésében Is részt vett, 1858—62. f- nagyon tetszettek. Drámáit többnyire elbeszélémunkatársa is volt; 1856-ban alapította a A H^V Tü- seibl és regényeibl dolgozta át. Nevezetesebb
szigetvári vértanuk
k'n- c. füzetes illusztrált humorisztikus vállaíatot, drámái Dózsa Györoy,
1858 aug.21-t'n pedig megindította az Üstökös c. 1860- és az Arany enwer 1884 (századik eladása
élclapot, melynek Politikus csizmadiája, Tídlé- 1903 febr. 19.), de a drámai formában kevésbbé
roesy Zebnlonja, Kakas Mártonja országszerte érvényesül tehetsége, mint az elbeszélésben, meAéperfl alakok lettek s a közhangulatot több- séi sem igen birják meg a színpadi világítást.
nyire igen szerencsésen tolmácsolták a humor Vannak egyébféle munkái is. emlékiratok, bioeszközeivel. De ebbl az idbl valók els nagy gráfiák,, történet, útirajzok stb. Ilyenek Étnlén'gényei is, Így els történeti regénye, Erdély keim. Eletembl, Negyven év visszhangja, Utamagyar nemzet töraranykora, melyet 1851. írt s folytatása, a Török- zás egy sírdomb körül,
fiiág Magyarországon, majd
janicsárok vég- ténde regényes rajzokban és Gróf Benyovszky
napjai s a rendi Magyarország és a reformkor- Móric életrajza (1887). 1885-ben Rudolf trónszak idejébl vett nagy társadalmi regényei Egy örökös kérte fel munkatársául, illetleg az
magyar nábob és folytatj'isa, Kárpáthy Zoltán, Osztrák-Magyar Monarchia c. vállalat magyarzseniális erényeikkel és hibáikkal. A közönség országi rÓMének szerkesztjéül. Egyébként a
nemcsak a közelmúlt társadahnának mesteri és közszeretet és tisztelet legváltozatosabb módogyakran reális rajzában gyönyörködött, hanem kon nyilvánult iránta hosszú pályáján. Az Akaatört^ieti ésamesszeföldön játszó regények való- démia 1858. levelez, a Kisfaludy-Társaság
szcrfltlenséf eiben és lélektani lehetetlenségeiben 1860. rendes, ismét az Akadémia 1861. reni.s. melyeket
ép oly szeretetreméltóknak talált, des, 1883. tiszteleti, 1892. igazgató tagjává vámint a költ mag^'ar érzését, aranyos illúzióit, lasztotta. Tengerszem hölgy c. regényét 1890.
páratlan hangulatosságát és stílusának megvesz- a Péczely-féle 1000 forintos regónydijjal ttmtettí^
tí>get bubáját.
ki, 1893. pedig a Sárga rózsa e. regényét jutalA 60-as években mint képvisel és lapszer- mazta meg. A Petfi- Társaság az elnöksége
keszt politikai szerepet is vállalt. Az 1861-iki alatt alakult meg 1878. Mveit a királyné is kedországgylésen a határozati párt hive volt s velte. 1876-ban a király a Szent István-rend kismint parlamenti szónok is nagy sikert aratott. keresztjét, 1896. a Pro litteris et artibus érdem1862-ben átvette a Magyar Sajtó szerkesztését, jelvényt adományozta neki, 1897. pedig a frendi1863. pedig megalapította A Hont (l. o.) a Tisza- házba hí\'ta meg. A magyar színészet, irodalom
I)árt közlönyéül, e lapot 1882-ig szerkesztette, és társadalom megújuló ovációkkal ünnepelte a
akkor a lap a kormánypárti Nemzetbe olvadt bele költnek 50- ik és 60-ik sztlletésnapját, de ktllönö.s
J. ennek
fszerkesztje lett. Amellett 1867. sen nagyszer arányokban ünnepelték meg .50
alapította és 1879-ig szerkesztette az Igazmondó éves írói jubileumát. J.-t ez alkalommal a kitünc. politikai néplapot. Az Üstökössel 1880. hagyott tetések egész özönével árasztották el. A király
fel. 1863-ban egy évi súlyos börtönre ítélte a ha- elismerését a hivatalos lap közölte, a királyné,
talom gr. Zichy Nándornak A Honban közölt József fherceg, az özv. trónörökösné, a bolgár
A iapk érdeseink c. cikkóért királyi kegyelem fejedelem üdvözl leveleket, a szerb király a Szt.
útján azonban egy hi'jnap múlva kiszabadult. Száva-rend nagykeresztjét küldte
A fváKépviselói mandátumot sok választáson bokrosá- ros és a többi városok díszpolgámkká választotval is kapott rendkívüli népszersége révén. A ták, a kormány, a törvényhat<^gok, az irodalmi
kiegyezés után a balközépnek volt kiváló tagja. és tudományos testületek díszoklevelekkel és üd1S75. a fúziónak egyik létesítje, attólfogva a vözl iratokkal, magj'ar hölgyek, mvészek.
flpárt állandó támasza. Tisza Kálmán különféle társulatok értékes ajáíiidékokkal és alg>-akran tett válságos helyzetekben bumokkal árasztották el, a bdapeeti egyetem
nagy szolgátokat a kormánynak. Szelleme, ke- díszdoktorrá avatta. Az ünnep maradandó emlédélye és melanchollknsan színezett magyaros hn- kétll létesítették összes mveinek nemzeti díszkíamora gyakran politikai ellenfeleit is lebílhicsel- dását 100 kötetben a Révai-testvéreknél, melyért
ték beszédeiben, melyekben a tár^gó modor a költnek a jubileum napján (1894 jan. 6.) az elszerencsésen egyesült a költi lendülettel. A Ház- fizetési összeg felét, 100 ezer forintot adott
nak 1896-ig tagja volt, az akkori választásokon át a rendez bizottság nemzeti tiszteletdíjul.
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B kiadás 1898-ig teljesen megjelent. — 1899 szept.
16. nül vette l<lagu Bellát, a Vígszínház mvésznjét, aki ettl fogva lelépett a színpadról. Emiatt J.
családjával

is

szakított s ettölfogva általán vissza-

vonultan élt. 1900-iki párisi útja alkalmával, ahol
a kiállítás magyar osztályában mvei ki voltak állítva, írói és mvészi körök Claretie elnöklósével
ünneplésben részesítették. Az 1903— 4riki telet
Nizzában töltötte nejével és neje hozzátartozóival.
Áprilisban érkezett haza, itthon meghlt, lázt és
tüdgyuladást kapott, melybe belehalt. A nem-

nagyszer pompával adta meg nagy költjének a végtisztességet. A Múzeum csarnokából temették államköltségen s ravatalánál a
király képviseljén kívül a kormány, a törvényhozás ós tömérdek küldöttség által úgyszólzet

ván a nemzet minden rétege megjelent. A gyászban a külföld is osztozott. Halála után mindjárt megindult az adakozás szobrára, kiadója, a
Révai Testvérek irodalmi intézet nyitotta meg
ezer koronával. 1914 ápr.-ig 113,422 korona
gylt össze. Egy kisebb szobrát (Jankovich Gyulától) a Svábhegyen már 1906 szept. 8-án felállította

—
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tetben hatása nem csupán üdvös, de fájunk, multunk, földünk szeretetét és a jöv iránti bizalmunkat mvei roppant mértékben fokozták. Csodálatos mértékben megvolt az az adománya, hogy
szeretettel írt és szeretetét át tudta árasztani olvasóira is. Egész irányára nézve romantikus, koránál, egyéniségénél fogva is, talán az utolsó
nagy romantikus költ. Szereti a végletességet
mesében, helyzetekben, eszményitésben és torzításban. Sokszor megjegyezték kritikusai, hogy
személyei vagy angyalok, vagy ördögök. Pedig
tud pompás életszer alakokat is teremteni s
ahol nincs alkalma elmosni személyeinek eredeti
vonásait, mint a novellákban, ott legersebb. Meséi
nincsenek oly jól alkotva, mint eladva, a lélekrajz igen sokszor hibás, vagy éppen lehetetlen.
De egy
sincs ragyogó szépségek nélkül.
Mindenekfölött elbeszélni oly kedvvel és oly éde-

mve

sen tud, mint a világirodalomban is igen kevesen
a legnagyobb mesemondó. Termékenysége felülmúlja minden magyar Íróét s jóformán túlszárnyalja még a legtermékenyebb francia regényírókét is. Egészben a nemzeti léleknek nagy
a svábhegyi turista egyesület. Emléktárgyai, kéz- továbbépítje volt.
Müvei. Önállóan megjelent szépirodalmi müvek évek szeiratai vétel útján a Magyar Nemzeti Múzeum
184G Hétköznapok, regény 2 köt.— 1848 Vadon virágai,
tul^donába kerültek, mely azokat a Petfi-házban rint.
novellák 2 köt. — 1860 Forradalmi és csataképek 1848 és
külön osztályban helyezte el.
1849-böl. Sajótól, novellák 2 köt. — 18B1 Egy bujdosó napJ. azok közé a nagy íróink közé tartozik, akik- lója. Novellák a forradalom utáni idkbl. Irta Sajó. — 1852
M. újabb novellái. Hangok a vihar után, S köt.; A kétnek nagysága kettben áll saját költi egyéni- J.
szarvú ember, históriai beszély. Erdély aranykora, regény
ségük kivételes erejében és abban, hogy népük 2 köt. — 1863 Törökvilág Magvarországon, történeti regény
1854
le^ét is leggazdagabban kifejezésre juttatták. 3 köt. Egy magyar nábob, regény 4 köt., 1853—54.
rózsa Janicsárok végnapjai, regény 3 köt.
Török
Egyéniségét a képzelet buja gazdagsága, kifogy- Fehér
mozgalmak 1733., regény 2 köt. Erdélyi képek, 2 köt. Kárhatatlan mesél kedv és ügyesség, hangulatai- páthy Zoltán, regény 4 köt. A magyar nemzet története,
nak nagy terjedelme, változatossága és frissesége, regényes rajzokban. — 1865 Véres könyv Csataképek a
apáthosz, mélabú, derült vidámság, humor könny jelenkori háborúból, 3 köt. A magyar elöidökböl, novellák
Tarka élet, 2 köt, — 1856: Óceánia, egy elsülyedt világrész
átmeneteivel és vegyületeivel, s mindebben sze- története, 1 köt. Árnyképek, 2 köt. Szomorú napok, regény
mélyiségénekvarázslatos szeretetreméltósága jel- 2 köt. Délvtrágok, novellák 2 köt. A magyar nép adomái
lemzi, de a magyar nép lelki tartalmát is oly ter- 1 köt. A legvitézebb huszár 1 köt. A régi Jó táblabirák,
:
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jedelemben tolmácsolta s mvészetébe a nemzeti
stílust oly mértékben vitte be, mint csak legnagyobb költink, a prózában pedig senki más. Idegenszerségei, pongyolaságai ellenére is a leggazdagabb és legbájosabb uyelvú prózaírónk;
nyelve és stílusa igen nagy ós állandó érték a

magyarság szellemi tárházában. A középosztályból eredt s els sorban annak a képzelmi és érzésvilágát tolmácsolta, de megismerkedett a néppel
és szélesebb alapot vetett nyolvkincsének, mint
közéleti ember és nagy Író megismerkedett a legfels körökkel is s mintegy a nemzeti társadalom minden rétegébl szívta magába a lelki hatásokat és a nyelvhasználat sajátosságait. Korának
is, különösen fejldése két els szakában minden
hatását felfogta, mindegyiket transzponálta költi
hatássá s lelkes vagy humoros, vagy szatirikus
módon reagált rájuk müveiben. Nincs magyar író,
aki annyi ideig oly népszer lett volna s aki
annyi olvasó lelkével közölte volna a maga lelkét, mint J. Táplálta a nemzet lelkesedését, ön-

eszményi, gyakran túleszraényi alakjaival eszményiségét leleményével mulattatott,
hámorával vigasztalt s a legválságosabb idkben ersítette a nemzet lelkét. Az öO-es évektl
fejld magyar nemztnlék nagyon sok erkölcsi
hatást vett mveibl. Idealizmusában a lelkesít
elem mellett némi kábító elem is van s e tekinérzetét,

;

;

—
—

1867 Novellák 1 köt. Népvilág, elbeszéregény 4 köt.
lések 2 köt: A nagy tükör, 10 fz., anekdoták és rövid
elbeszélések.
1858 Az elátkozott család, regény 2 köt
1858—60, J. Mór Dekameronja, száa novella 10 köt.
1860
Színmüvek, 3 köt (I. A szigetvári vértanuk, eredeti szomornjáték 4 felv. Könyves Kálmán, szj. 5 felv. II. Dózsa György,
szj.4felv. Manlius Sinister, szj. 5 felv. III. Dalma, szJ. 4
felv.
A murányi hölg\-, vigj. 3 felv.) Kakas Márton tolltaraja, összekötve kiválogatott versei, levelei és apróbb
elbeszéléseibl 2 köt. Szegény gazdagok, regény 4 köt, a
4.
köt.-ben függelékül
Az utolsó budai basa, novella ; .\
magyar néphumorról, székfoglaló, megjelent a M. Akad.
Értesítben 1860, 1 köt
1862: Téli aöld
Válogatott elbeszélések az ifjúság számára, r^bb gyiyteményeiblOesieállítva; Kakas Márton politikai költeményei.
1868: Ab
:

;
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;

;

;

;

;

;

;

:

—

;

—

földesúr 3 köt.
Szélcsend alatt, elbesaélések 2 köt.
1864 : Politikai divatok, regény
Felfordult világ, 1 köt.
1866 : Milyenek a
? elbessélések 2 köt ; Milye4 köt.
ÚJ

;

—

—

nek a

nk

;

1866
újabb novellák és
:

—

köt Mire megvénülünk, regény 4 köt.
1868 Virradóra, legKakas Márton albuma 2 köt.
férfiak ? 1

—

g^enreképek

kszív

:

—

1869: K malom
regény 6 köt; A ssere-

4 kút.

alatt 1 köt.: A
ember flai,
1870 Fekete gyémántok,
lem bolondjai, regény 4 köt.
1872 A véres kenyér, egy iyú
naplója
regény 5 köt.
1 köt. ; Föld fölött és vii alatt, regénykék 1 köt.
Eppur
si muove.
És mégis mozog a föld
6 köt. ; A Jöv

—

—

:

hs

:

:

I

—

r^ny

1873
szálad regénye 9 köt., 1872—74.
regény 6 kt.; Kis Dekameron, a serdül

:

Ai arany ember,
iíjnság

ssáraára

fhinchilla herceg stb.
Két menyegi stb. 1 köt.
A fránya hadnagy stb. 1 kt. Fekete sereg stb. 1
1874 A szegénység útja 1 köt.
köt.
Bgy ember, aki
mindent tud, egy darab regény 1 köt
1876 Bayém, tied,
övé, regény 6 köt
Emlékeim 2 köt. Porradalom alatt irt
müvei 1 köt
Elbeszél költeményei és satyril 1 köt
1876 A debrecjeni lunatikus, elbeszélés 1 köt
Bgéa
éssaki pólusig Vagy mi lett tovább a Tegethoflkl 1 8 köt.
Ai élet komédiásai, regény 7 köt
1977 Sgy aa Isten,
regéay 6 kOt. A névtelen vár regény 8 köt A síép Mikbál
köt.
1 köt.
1
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;

—

;
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;

;

:
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Jókai

MUtoa. dráMi 4 felvoaiicbut, Ne«MU Mah.
éMMI •Uwra, bMiMjrak t k0t;lnr
ncívttMM 1 kH; laalt koiból, aanlai n^nk; QMliiMi. niiiítíiik IbímHIi
1«7» : l^x khtoáMt klUiidar
icmakirft liiikMkUBilOirL
aXVU.uámiMi, ragteTM kotrás UK.; HBa nÚKjr, diéaul
JeleMtak 8 káplMa Bak Btbj, ngémf t kat ; Bibaiaie a
hó aUtt T«c7 » KUd ktajT, tfrOaelal nctey 4 kOL <18S0 A. usrtk rilicbót.
tSSí : Akik kélaer kalaak omc,
rcy^ay 4 kM. Pitw P4tar, ragtey 1 köt^ t. Uad. 18M.
racéftjr

S kM.

—

;

tf7«: Ai
KteTTt.
amaornyi intmj], MiKMUri

-

:

—

:

—

:

ngUf
mntw aad

AMMayt

klaér, Meat kMrt,
1 kSt, lij kiad.
IWl ; Taicallyak 1 kftt. ; O
a TérpMlit, U>rté•Mi racte7 a Rikócsal- kortól » kfit; Bgy JAtticoa
arcr,
1888 :
batacséfai.
nféajr t kOt. ; A ma, nfiuy.
1 kAt ; BálTáB7«M Tár, tartiaetf nmimy í kM.
í8ítt:

—

aU

A póM

—

D—

ISM : Necrraa
A
okaaek. reféajraa tOrtteet t kat
ét vtMikM«Ja 1 kSt.; Mladaa poktokoa kumaiHL Mrtéaetl
iM5: A Ucaai tMttmmmj
r«cte7 * kOt. a kiad. IWt.
5 k0t Aa araay eMber. driaa 6 llfwáabaa aiójátékkal
A ci^ybiró. roréay 1 kAt
2SM: A Ma«iaj-«aaUd,
ret^ar 1 kOt: A kia kiiálrok, ngUy t kOt; A foketa
Aki arirét a
KTémAaiok, diiou 5 felv. ; SletembAI S köt.
homlokia kordja, rege, regéay és raló 1 ktit. ; Mé; egy
18S7 Keread a oiTed, diiiu
caokrot, elbeaaótáaek l kAt
4 felr. A károa aiárTáajrfal, ngimy kritikávai elacy 8 kAt
Olympi renen^, áteiadlcép a badapeati Memaetí Bsiahia
Atvea «Te* fwaatlláaiaak MaMpóre.
1888 Qróf BeayoTssky
Móric életr^iaa ; Jona óa Moaias 1 kAt ; Lend fráter, rec^y
188$: Utaaia agy airdoab kArfil i kfit.
1 köt
A lélek18S0 : A teagemaaii kOlgy, regéay S kAt.
idoaUr 5 kAt
Oaadag negéayek, regéay t kflt : Ikaaaia kordéja ra?y a
J8fl : Napraforgók
fiUdaaJAró eaillaeok t kAt
Ujabb
1892
elbaaaéMaak 8 kAt ; NiMaea ArdAg. regény t kAt.
A fekela vár, regéay l kBt : Rikóesy a, regéay 8 kAt
1898: HiaaMig ttaégbAI éa egyéb elbeaiéléMk 1 kAt
Véa aaibarak ayara éa egyéb elbeaaéléaek 1 kAt. Kétezer
kacia aégy *» •SJéb elbeaaéléaek 1 kAt.
BArga róssa,
pvaaUi ragéay 1 kAt. ; Fráter OyArgy, tOrténelmi regény
1893
5 kAt. : A két Trenk. tArténelmi T^génj 8 kAt.
Magnéta, regény 1 kAt. ; Trenk Prigyea, regény l köt.
1896
A Kráó, regény 1 kAt. Tégy Jót, regény 1 kAt
De kár megrénaini, regény: Kereaa a aiired, szinnQ
A Barangtt, rigj. 8 felv. (exzel nyitották aeg a Vígssinháaat mH. 1.) ; Badapeataak ealékti (Badapeat reraekben)
18f7 : Ne hagyd magad
KertéauMiánati jaoaulak.
éa egyéb elbeaaéléaak; KierayoleaaiaaegyTenByolc
A
baráttalri lérita, regény ; HeMla. dráma 6 felv.
1898
öreg ember nem vén em^r, regéay; Lerente, tort drámai
kAlteméay : Melyiket a Ulene kAstl ? uini móka 1 szakaaabaa; FMkete vér, dráma 5 felv.
1899 Kathlánnet,
1901
regéay ; 8aép Aagyalka Ai én életem emlékei.
1902 As egetviró asszonyszív,
Aa én életeai regéaye.
regény.
1809: A mi Ien?yelftnk. regény.
1904: A
hol a péna nem Isten; J. Mór Önmagáról, Anéletrajz.
AionkÍTil Tegyaa Tállalatokban ia aok munkája Jelent
meg. QyfJteaéayea aoroaatokbaa ia tabhaiAr Jelentek met;
J. mftvei. Baek kAat lafBareaet eae bb a már emb'tett jabiláris nemceti dtaikiadís 100 aagy kAtetben 1894—1904,
továbbá J. mÉTeiaak ^ahb kiadáaa a RéTai Teetréreknél
az l90O-aa éTekbea. A aemaeti kiadás után irt, továbbá a
J. élatébaa ki nem adott, hátrahagyott mavekból 1918. a
karMkasa tía katet Jelent meg a Révai Testvérek kiadáaákaa : Vaa még áj a aap alatt ; Tál a láthatáron
Öreg
ember nem vén ember ; BmlékaimbAl ; Az én életem regénye; Forradalom alatt; FéUataaak botoadaágai; Sirkóalbam; A mi lengyelSak; BgetrÍTó aaasonysxíT: BArtAn
virága; A hol a péni nem Istaa. AamikiTlI n. o. megjelenik még ÜM kAtet aely magábaa fMrialJa. J. útirajzait,
visasaamWkeaéaeit 50 évról, leTeletééét. beszédeit, BenyoTszky Móricról irt kOnyvét. Tallérosy Zebnion leveleit,
továbbá anekdotákat ée egyéb kóltói möveit. Politikai
rOpirau éa h aaaé de is sok Jelent meg. - 1911. a Révai
Testvérek ég ki>dáaábaa megindult müveinek kArfilbelAI
4«0 füaetra tmrrmtUt mi^im kiadása Olcsó Jókai cím alatt,
melyból Ifté Jvaiaaig 890 fftaet Jeleat meg.
FerMdaeMam Bmi a f
uto éa ámerlkábaa ia al Tannak
teijadTe J. ragéayai. IMXMg aénMt fordításbaa megjelent
187 mnnkája, angol nyelTea 88. eaeh 8É, lengyel 48, oroaa
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;
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kaaaa magírt 9 kAtalaa mire.
1807;

UrAal

i.

J.

Mór

élete és

kora. a. o.

MóréMr^Jaa 18M; BACrAa Károly,
Prém JóaaaC i. Uór, 1808 ; SaiBayal J..
Mór Írói mtkAdéaáaak acrwadik ÓTtor-

Láaaló. J.

A J. imiimg

T

1808 :

Mér 1888;

dalélára 1884 Jaa. 8. a J.-JuMleum readaiA Maottaága
áltJkfatett aailékkaayT, 1894: Nógrádi Láaaló dr., J.
Mór éMa éa kaitésaati. 1908.
3. J. Bóza^ festömavéssDÖ. J. Mór fogadott
leánya, ntU. 1868. febr. 19. Budapesten. Tanalmányait Bodapeeten Székely Bertalan, MünchenLietaenmayer Sándor vezetése alatt végezte.
Inimi még Parisba akart menni, de közbejött
nagyanyja, Jókainé Laborfalvi Róza halála, azért
atyja kívánságára hazajött és lemondott a
vészi pályáról újabban azonban ismét viszatért

bl

m-

;

a

feetéezethez. 1890-ben férjhez ment Feszty
Árpád (1. o.) festómúvészhez. Nevezetesebb festményei Leányarckép, Virág-csendélet, Anya és
leánya, Koncz János arcképe. J. .Mór több r^ényéhez rajzolt illusztrációkat a Lcsei fehér asiszony és a Kis királyok illusztrációi gazdag kéf^zeletéröl tanúskodnak. Mémoirejaiból egy rész
:

;

megjelent a Jövend c. lapban A Jókai-ház cimea.
Jókainé Laboríalvi Róza (családi nevén Laborfalvi Benke JiuiitJ, a legkitnbb drámai sziné^nök egyike, szül. Miskolczon 1817 ápr. 8.,
megh. Budapesten 1886 nov. 20. Atyja, maga is
volt színész, vezette t, leánya kívánságára, a

amelyen egy sikertelen kísérlet
nemsokára nagy sikereket aratott.
Elbb Budán, majd a Nemzeti Színház m^nyítása után (1837) ott mködött s már ebben az idben igen jó fiatal sziuésznnek tartották. Természeti adományait (nemes arcél, kifejez szem.
ritka szép hang) mély fölfogással, komoly tanulmánnyal párosítva, mind nagyobb tért hódított a
színpadion. Dicssége tetpontján állott, mikor
IB-kJ. nónl ment Jókaihoz, akit híven követett
szini pályára,

(1833) után

-.

—

;

—

:

Jókedv

-.

—

a bujdoeásba. (Ennek a bujdosásnak emlékét örömeg Jókai .\ tengerszem hö\gy c. regényében.) Igazi drámai színészn volt, aki fkép
két rni^ körben a hatalmas páthosz s a kedélyes
anya szerepkörében ui-alkodott, de gazdag tehetsége a legváltozato.sabb alakításokban remekelt.
Nem annyira tz, mint inkább egyszerú, nemes
stílmüvészete és magyaros benssége emelte öt
ki s legkitnbben egj'fell a nemes haragot, viharos szenvedélyt, másfell a lágy melancbóliát
kítette

:

;

ai

svéd IA. aaloTéa 8, olaaa 7, román X, flnn
16. dán 6, horvát I. traaeia 7, hollandi 4 stb. Egy aewyorki kiadócég megTetta i88S. a fordítás Jogát ai Bgye•Blt-Allaaok réaaére; a Nértelen vár ott rendklTfll nagy
olvasottságnak Arread.
IrodnlowL. A J.-ra Toaatkosó raagaleg irodakmból megemlítjük Gyulai Pál. Salamon F. és PétaifyJaaA bírálatait
Beóthy Zsolt emlékkénedét éa a kOretkeaa élatntjaokat
N<^vy l.áasló, J. Mór, 1894 Szabó Láailó, J. élaCa éa mÉTei.
Bndspeet 1904. : Mikszáth K. regiayeaen, de Igan érde-

80.

szerb

16.

:

Legnagyobb siker alkotásai voltak
hsni, Gertrúd a Bánk
bánban, Stuart Mária, Thisbe Victor Hugó Angelójában. Gyönyören szavalt is. 189-ben víszszavonult a színpadtól s csak jótékonycélú eltolmácsolta.

Shakespeare drámai

adások alkalmával lépett

föl.

1883-ban félszáza-

dos jubileumát ümiepelte a Nemzeti Színház, amikor a király az arany érdemkereszttel tüntette
ki. V. ö. Vadnai Károly nekrológját a Fvárosi
Lapok 1886 nov. 21. számában.

Jokaste,

J6kedT

1.

lokaste.
a léleknek derje, vídám.'^a.

(esst),

Rendesen bizonyos kellemes hatások eredménye
s ennyiben múló s idhöz kötött. Bgyeeeknél a
kedély állandó alaphangulata, melyet még kellemetlenség sem ront meg mélyebben, vagy tartósabban. A J.-ft a maga napf^yes, ders hangulatát oiöntí mvészi alkotásain, melyeket ezzel
kedvesekké tesz.

:

JokkalchI

30

Joile

Jola (Yola), Adamaua (1. 0.) egykori fvárosa.
Jokkaichi (Yokkaichi), kiköt Japánban, Nip'
pon D.-i partjain, azOvariöbölben,(i908)30,7041ak.
Jólak, kisk. Trencsén vm. illavai j.-ban, (1910)
Jókkerítök, 1. Jókszedök.
487 tót lak., u. p. és u. t. Hlak.
Joklama (török) a. m. vizsgálat, keresés, kuJolán, az Árpádház három tagjának neve 1. J.
V. JolánUi, Courtenay Péter auxerrei és namuri
tatás. Jelenti a csapatszemlét is.
Jokoháma (Yokohama, Yokuhania), Kana- gróf, utóbb (1216—18) latin császár és Jolánta,
gava ken (megye) székhelj'e Nippon japáni flandriai grófn leánya, kit a magyarok kedvesszigeten, a régi Muzaszi tai'tományban, a J.-i kedve Julisnak (Yoles) neveztek, 1197 táján szü
öböl Ny.-i partján, vasút mellett, (1908) 394,303 letett. 11. András (1. 0.) magyar király 1216. vette
lak., köztük kb. 2000 civilizált idegen és 4000 kí- feleségül, Ó fejeztette be a 80 év óta épül aradi
nai; élénk kereskedéssel. Japán legjelentékenyebb templom építését. 1224 nov. 18. már föl is szenteljó kikötje, hullámtör gátakkal, 2 világítóto- tette a templomot. 1233-ban halt meg s az egresi
ronnyal. 1900— 12-ig nagyszabású kikötépítések zárdában temették el.
történtek. 1910-ben 1193 vízi járóm 3.567,381
2. J., az elbbinek egyetlen leánya, 1219 után
t. tartalommal érkezett ide. A behozott árúcikkek
született. Atyja három ízben is elküldte Aragópamutkelmék, cukor, fémek, gyapjukelmék, pe- niába Bertalan pécsi püspököt, hogy megbeszélje
tróleum, a kivitt árúk selyem, tea, réz, szón stb. a leánya és I. Jakab aragoniai király közt való
J. 1855. csak halászfalu volt, de ekkor, hogy az házasságot. A házasság Barcelonában 12.35 szept.
idegeneknek megnyílt, gyorsan emelkedett és ma 8. meg is történt. J. egészen családjának és tíz
J.-ban van a legtöbb civilizált idegen. A japániak gyermeke neveltetésének ólt fiai közül Ili. Péter
igyekeznek a kereskedést a maguk kezébe venni (1239—1285) Aragónia és I. Jakab (1243—1312)
és az európaiakat kiszorítani. J. szabályszeren Majorka királya, Ferdinánd Roussilon és Cerdagne
épült és 3 (japáni, kínai és európai) részre oszlik. grófja, Sancho Toledo érseke lett leányai közül
Jokoháma-tyúk, Japánban honos, a viador- J.-t X. Alfonz kasztiJiai és Izabellát III. Fülöp
tyúkok csoportjába tartozó dísztyúk, 2—3 kg. francia király vette el. J. 1251 okt. 9. halt meg.
súlyú, valamivel alacsonyabb, mint a maláji tyúk.
3. J., IV. Béla leánya, 1. Hona, 4.
Taraja szóles, lapos, majdnem elcseuevészedett,
Jolaos, l. lolaos.
szeme nagy, élénk, pirossárga vagy gyöngyszín.
Jele, l. lole.
Csre, valamint lábszára sárga. Tollazata puha,
Jólész, kisk. Gömör és Kis-Hoiit vm. rozsnyói
tömött, gazdag. Parktollai a fácánéihoz hasonlíta- j.-ban, (1910) 455 magyar lak., u. p. és u. t. Krasznanak, a sarlótollak 1 •25 m. hosszúságot érnek el, far- horka váralj a.
kát vízszintesen hordja. Tollazatának színe vagy
Jóléti bizottság (Comité de salut pvhlic), a
fehér, vagy pirosan nyergelt, t. i. háta, vállai, francia forradalom alatt 1793—94. a végrehajtó
szárnyfedi vérpirosak vagy pirosbamák melle, hatalom kezelésével megbízott testület, melynek
hasa piros v. fehér pettyes, többi tolla fehér.
tagjait havonklnt a konvent kebelébl választotJokoszka (Jokosztika),ia,T^hm hadi kiköt a to- ták. A J. hatalma rendkívül nagy volt,
irányíkiói öböl bejárata mellett, a K.-i parton.
totta a konvent törvényhozó munkásságát, ó
Jók, nagyközség Nyitra vm. pöstyéni j.-ban, adott utasításokat a minisztereknek. Neki vol(1910) 1433 tót lak.
romokban hever várát egy- tak alárendelve a közbiztonsági bizottság (Cokor állítólag a templáriusok lakták postaügynök- mité de süretó génórale), mely rendri hatalmat
ség, u. t. Haradics.
gyakorolt és az elfogatásokat végezte és a forJókszedök vagy jókkerítök (ioccedech, joc- radahni törvényszék (Tribunal révolutionnaire),
rerydech) feladata Szt. László törvényei értelmé- mely gyorsan és kérlelhetetlenül bánt el áldozaben az volt, hogy összeszedjék a bitang marhákat taival. A glrondeiak bukása után a J. teljesen a
s egyéb jószágokat s azokat Szt. Mihály-napig a hegypártlak befolyása alá kenilt s mivel nevevármegye székhelyén, a vár aljában épített istál- sebb tagjait rendesen líjra beválasztották, valólókban tartsák. Ha gazdáik meg nem kerültek, a ságos diktátori hatalommal Intézte Franciaország
jók kétharmada a pristaldust, egy pedig az is- sorsát. Nevezetesebb tagjai voltnk Camot, Bapánt illette, de úgy, hogy a püspöknek mindkett rére, Kobespierre, Couthon, Saint-Just stb. Hotizedet adott. Az ökröket és birkákat Szt. Márton- bespierre bukása után (1794 júl.) a J. is feloszti Szt. Istvánig gyjtötték. A tilosban ért rabszol- lott s tagjainak nagy része a vérpadon múlt ki.
gákat szintén bevitték s a piacon mutogatták, V. ö. Aulard, Recueil dos actes du Comité de salut
mig gazdájuk nem akadt; a gazdátlanokon a publlc (Paris 1890-1906, 17 köt.).
király s az ispán osztozott. Jószágvesztóssel, st
Jóléti elmélet, 1. Állam.
halállal büntették a J.-et, ha az ily bitang javakból
Joliba (Dzsoliba), a Niger (1. 0.) mellékfolyója
valamit elidegenítettek s pénzbírságra ítélték, ha Afrikában.
:

:

;

;

;

;

;

:

eladtak vagy eltitkoltak bitangban ért jószágokat. (Szt. László 111. decr. 13, 21. A névre nézve
V. ö. Bauler, A m. nemzet tört., 1. 187. ós 568.)
Joktan, Sóm dédunokája és a sémiták déli
ágának az so. A biblia (I. M. lOgg- „ és I. Kr.
Uo'-n) 13 dél-arab várost J. 13 fla alapításá-

nak mondja.

Joliét (ejtsd: dzsoiiiott), Wlll couuty székhelyo Illinois északamorikai államban, a Des Plalncs mellett, (1910)

34.670

lak.,

acélmvekkel, mezgazda-

sági gép-, kályha- és agyagcsögyártással gabonakereskedéssel, mészkfej tkkel állami fegyház:

;

zal.
(4sv.) a. m. cordierit (I. 0.).
Jolle, egy árbocos, Németország és Dánia partjain használt kis vitorlás járóm, továbbá a ki-

Jolit

Jökút (azeltt Kuiti), nagyk. Nyitra vm. szakolczai j.-ban, (1910) 2785 tót lak., vasútállomás,
posta- éstáviróhivatal.
:

köti szolgálatra használt miiKbn kisebb

nyitott

;;

'

-

Jolly
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Jomard

r^nak. A hadi- vagy kereskedelmi hajók legki.•*bb c^nakJát szintén J.-nek nevezik.
pti^tJit'rk, német orvos, J. 3. fla, szül.
Jolly
nov. 24., megh. Berlinben
'>en Strassborg^n egjetemi
i

magnézium-aluniiniumszilikát pontos képlete ismeretlen, de k(>zel áll a hi.singeritéhoz, csakho^
a vas-nt nluminium helyettesíti. Lolóhelye Bodeamais Bajorországban.
Jolof (Dzsolof), afrikai néger nép, 1. Volof.
Jolo-szigetek, 1. Szvlu-szigetek.
>JO-ben a berlini elmekórtani
Jolsva, nmdozett tiuiácsá város Gömör vármeklinika igazgatója. Nevetegyében, a Jolsva-patak völgyében, a nagyrczei
.ui: Hysterie und Hypochondrie
.^rlHohen Leitungswiderstand des járás szolgabírói hivatalának székhelye, (isio) 482
<tras8burg 18í«) Über házzal és 2846 lak. (közte 2289 magyar, 449 tót,
istb. 1890-tól kiadta az 42 néntet), vasúti állomás, posta- és táviróhivatal

I

;

,

remi'
(>
i

:

!

.\icijiv
i'iraú

l'sychiatrie

fui

n.

Nervenkrankheiten és telefonállomás. Iparúz város, melynek mag-

folyóiratot.

J., JiilitiS, német nyelvész és szanszkritista, J. 3. íla. szül. 1849 dec. 28. Wftrzburgban
2.

volt a szanszkrit nyelv és összehasonlító nyelvémüvei Die Spraobwissen.scbaft
szet tanára.
(MflndMO 1874): The Institutes of Vishna (Oxford
1880, Sacred books of the Bast 7) ; Mánava-dharm.ssástra (Ijondon 1887).

Fbb

:

nezitgyára, szeggyára, pokrócipartelepe, takarékpénztára van gabonapiaca is élénk. Lakói jelen;

tékeny kolompos- ipart znek.

A

városban van

és kénfürdó. Vidékén .sok jó
gyümölcs terem s vasérc- és már\'ánybányák vannak. Eredetét I. Béla királjTa viszik vissza, ki alatt

siketnéma-intézet

Philipp von, német fizikus, szül. Mann1809 szept. 26.. megh. Münchenben 1884
-Vi. a fizika tanára lett Münchenben. J.
jiiómórót szerkesztett (1. Hmér), melynek segítségével a gázok kiterjedési egjütthatóját
azelótt elérhetetlen pontossággal lehetett megmérni. Sok ideig foglalkozott igen érzékeny mérlegek szerkesztésével. Ezek s^ts^vel határozta meg a nehézségi gyorsnlás változását a
földszintéi való eltávolodáskor és a Föld súrúségét.
Neveoetosebb munkái Die Príncipien der Mechanik gemeinfasslich dargee^ellt (Stuttgart 1852)
I'hysik der Molekularkrafte (München 1857). V. ö.
3. J.,
):..itnhui

:

bányamüvelés folj-t. A felette emelked hegyen állott vára, meljTiek birtokosa az Uswai v.
JofeiYM-család volt, mely Györggj-el 14.35. kihalt.
Ez J.-t apelsczi Bebekeknek zálogosította el, mi
milliméterbeosz- ellen azonban tiltakoztak a rokon Lorántlí^'ak, a

Philipp von J. (u. o. 1886).
Jollj-féle mérleg, Jolly müncheni tanár szerkesztette készülék az ásványok fajsúlyának íryors
meghatározására. Lényeirében rugós hidroszta-

Böhm,

A készülék részei
tással ellátott rúdrúl spirál-alaknlag csavarodó
rugón két ^yrúgó (zongorahúr) cstíng alá.
máa fölé akasztott serpenyöcske lóg, a kett között egj' jelz szálacslut van, mely a rúgó helyzetének megítélésére való. A rúdon még egy leés föltolható és bárhol megersíthet asztallapocska van, az lisvány alámerltéeére sztlkséges
vizes pohár hordozására. Méréskor az alsó serpetikai mérleg.

:

A

nycskét a \izbe merítjük és a fokozaton

leol-

vassuk a rúgó helyzetét. A vizsgálandó ásvánj't
azután a fels serpenybe tesszük, amikor a rúgó
megnj-úlik.
mig az alsó

Az asztallapocskát lejebb bocsátjuk,
serpeny csak annyira merül víz alá,

mint mikor az ásvány nem volt a fels serpenyn.
A megnyúlt rúgó helyzetét megint leolvassuk.
Most az ásván^'t az alsó serpenybe tesszük és az
asztallapot megint úgy igazítjuk, hogy pontosan
úgy merüljön a vízbe, mint az elbbi két esetben. A rúgí) helj-zetét leolvasstik. A két széls
leolvasás különbsége adja a vizsgálandó ásvány
súlyát, a 2. és 3. közti különbség pedig a súlyveezteséget. A két értékbl a fajsúly ismert módon kisimítható. Pontosság tekintetében ugyan
a J. nem egészen kifogástalan, de a mérés vele
gyors és ha a 2. tizedest elhanyagolhatjuk, leggyorsabban vele értlnk célt.
Jolljt (ify.), gjenge fényú. piszkos amorf tö-

meg;

sötétbarníi. pora zöldes.

Jolsva város címere.

ott

király pedig a Perényieknek adta a várat és tartozékait ugyancsak zálogba. Erre hosszas küzdelem
fejldött ki a Bebekek és a Perényiek között, mely
alatt J. minden királyi parancs ellenére tényleg

folyton a Bebekek kezén volt. Rövid idre Giskra
hadai foglalták el s ezeknek elzetese után a vár
változott. Tartozékai a Bobekek után a
Széchy-családra, ennek kihalása után, illetleg
birtokainak 1670. történt elkobzásával a királyi
fiskusra szállottak. 1720. vette meg Kohár>- István
s róla leányágon örökölték a Koburg hercegek,
kiknek J.-n, a hajdani templárius kolostor helyén,
igen szép kastélyuk van.
Jolsvatapolcza (azeltt :Jo^af(Tp/oc2:a>, kisk.

rommá

Gömör
305

tót,

és Kis-Hont

vm. nagyrczei

cigány és magyar lak.

hely, u. p. és n.

t.

;

j.-ban, (i9io)

vasúti

m^ll-

Jolsva.

Joly (ejted isoii), Henri, francia filozófus, szül.
1839. Auxerreben. A Sorbonne-on, és CoUéjze de
Prance-on mint tanár mködött. Elénk írodahni
:

mködést fejtett

ki

a

filozófia (^

Filozófiai prupedeutikáját

büntetjog terén.

Kannán Mór fordította

magyarra, megjelent 2. kiadásban 1896.
Joma (Yoma), 1. A rakan-Yoma és Byu- Yoma,
Jomard (qjtad: Homár), Edme Frangots, francia
archeolgusés geográfus, szül.Versaülesben 1777.,
m^h. Parisban 1862. Részt vett 1798. a franciákVíztartalmú va»- nak Egyiptomban végzett topográfiai munkálatai-

-

;

—

Jomelli

Jónás
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ban ós 1803— 14-ig a Description de l'Égypt© szerkesztésében. 1818-ban az akadémia tagja, 1821.
az egyiptomi intézet igazgatója, 1828-ban a párisi
királyi könyvtár óre, 1839. pedig fkönyvtárosa
Notices sur les lignes numériques des
lett. Mvei
anciens Égyptiens (Paris 1816—1819); Recueil
d'observ. et de mómoires sur l'Égypte (u. o. 1830,
A köt.). Kiadta a Monuments de la géographie-t
:

Betulia liberata, Santa Elena al calvario, La na-,
tivitá di Maria Vergine), egyházi zenemüveket,
kétkórusos Misereret, Laudate-t, Magniücatot.V.ö.
Alfieri P., Notizie biographice di N. J. (1845):
Abert H., N. J. als Opemkomponist (1908).

Jomudok,

1.

Turkmének.

Jón, görög néptörzs, 1. Iónok.
Jonas, 1. Émile, francia operettkomponista,
szül. 1827 márc, 5. Parisban, megh. 1905. St.
(1842—62).
Germain en Layeban Paris mellett. A ConservaJomelli, 1. Jommelli.
Jomini (^tsd: zsomini), HenH, báró, francia tá- toire tanítványa, 1847. tanára, 1854 a portugál
bornok ós katonai iró, szül. Payemeben (Waadt zsinagóga zeneigazgatója lett és kiadta a Recueil
kanton) 1779 márc. 6-án, megh. Passyban 1869 de chants hébraiques c. gyjteményt. Mint operett
márc. 24. Mint ifjú Parisban a svájci testörgár- komponista 1855 debütált a Bouffes Parisiennesdába lépett, melynek feloszlatása után keresked ben Le duel de Benjámin c. mvével.
2. J., Justus, Luther barátja és úgy a reforlett. 1799-ben visszatért Svájcba, hol a forrasegíttái^sa,
dalmi kormány ftitkárává nevezte ki. 1803-ban mációnál, mint a biblia-fordításnál
visszatért Parisba és a Traité des grandes opéra- szül. Nordhausenben 1493 jún. 5., megh. Eisfeldtions militaires cím mvet adta ki (1804—30, ben 1555 okt. 9., mint szuperintendens. Lefordí3 kötet). Részt vett azután, mint Xey vezérkari totta Luthernek, Melanchtonnak több munkáját
fnöke, a következ évek harcaiban, majd 1806 német nyelvre. Említend Discussio pro conjugio
nyarán Mémoire sur les probabilités de la guerre sacerdotali (1523) c mve. Levelezéseit kiadta
de Prusse c. hadtudományi munkáját adta ki. Na- Kawerau a Geschichtsquellen der Provinz Sachseupóleon bárói rangra emelte. 1811-ben Napóleon ben (1884-1885). V. ö. Préssel, J. J. (Elberfeld
dandárnokká s hivatalos francia történetíróvá ne- 1863) K. Meyer, Festschrift zur Jubelfeier des
vezte ki. Késbb Oroszország szolgálatába lépett. 400-jahrigen GeburtstagsdesDr. J.J. (Nordhausen
1828-ban az orosz hadsereg soraiban harcolt a tö- 1893).
rökök ellen s különösen Várna eltt tett fontos
Jónás (héb. Jána), Amittáj fia, próféta a Zebuszolgálatokat. Jelesebb munkái Histoire critique lon törzsébl. A róla nevezett bibliai könyv azt
et militaire des campagnes de la révolution (3. beszéli, hogy Isten parancsára Ninive lakosait
kiad.. Paris 1819—24, 15 köt.)
Vie politique et megtérésre kellett volna intenie, de ö engedetlenmilitaire de Napóleon (u. o. 1827, 4 köt.) Précis kedve hajóra szállt. Útközben vihar támad, a
de l'art de guerre (Pétervár ós Paris, 2 köt.). V. ö. hajósok a tengerbe dobják s miután egy cethal
Leconite, Le général J., sa vle et ses écrits (Paris elnyeli, a hal gyomrában megtér, mire a hal kidobja a szárazföldre. Ezután megtérésre inti a
1861) Sainte Beuve, Le général J. (1881).
Jom-kippnriin (Jóm há-Kippurim), 1. En- ninivebelieket, akik megtérnek, mire J. próféta
gesztel nap.
igen elkedvetlenedik. Kétségkívül parabolikus elJomkippur katon. Egyes zsidó községekben beszéléssel van dolgunk, amelynek célja volt a
elterjedt szokás szerint a hónap utolsó napja dél- zsidókat megtanítani arra, hogy Istennek jóelttjén böjtölnek és a déli órákban külön isteni sága minden emberre kiterjed.
tiszteletet tartanak. Az ilyen böjtnap neve A kis
Jónás, 1. János, kereskedelmi akadémiai igazengesztel nap (Jomkippur katon).
gató, szül. 18-Í8 nov. 4. Kiskunhalason, megh.
Jommelli (Jomelli), Nicola, a nápolyi iskola 1911. jan. 3. Eperjesen. A magyar kereskedelmi
legjelentékenyebb komponistáinak egyike, szül. szakoktatás fejlesztésének egyik
legkiválóbb

h

:

;

:

;

;

;

:

1714 szept. 10. Aversában Nápoly mellett, megh. munkása volt. Egyetemi tanulmányainak elvégNápolyban 1774 aug.25. Nápolyban Durante, Leo zése után több fvárosi és vidéki középiskolában
és Peo voltak mestoroi, késbb Bolognában Padre tanított, 187{<. a budapesti kereskedelmi és iparMartinitól is tanult. 1737-ben Valentiné álnéven kamara fogalmazója, 1885. a pozsonyi keresSzínre hozta els operáját, a L'errore amoroso-t, kedelmi akadémia igazgatója lett. Megindította a
amelyet 1738. az Odoardo követett. Ez megalapí- Kereskedelmi Szakkönyvtárt, melyben több értétotta hírnevét. 1741. a velencei Conservatorio kes szakmunkája jelent meg. Fordításai közül
degli Incurabili igazgatója
1749. a római Szt. nevezetesebbek Dímcker, Ókor története CairPéter-templom helyettes-karmestere 1753. Stutt- nes. Alapvet elvek Ebers, Uarda (regény) togartban udvari karmester lett. A Németorezág- vábbá Vámbéry Indiai Tündérmesék c. mvét
ban kedvelt modorban írta operáit, ami meg- angol eredetibl magyarra fordította. Munkatái"sa
szerezte számára a nómot közönség tetszését, de volt e Lexikonnak is.
;

;

:

;

;

;

elidegenítette

J. József, mineralógus, szül. Selnieczbányán
megh. Pesten 1821 febr. 1., mint a Nemzeti
megbukott. Operáinak száma 60. Merope (1741)
Múzeum természetrajzi tárainak óre. Munkái UnIflgenia in Aulido (1751) Armida (1770) Iflgenia garns Mineralogie oryctogeognostisch und topoin Taurido (1 771) a legnevezetesebbek, az operák graphisch dargestellt (Pest 182Ó); Vorkommen eininagyrósze azonban a stuttgarti színház égése- gerMinerale in der Gegend von Schemnitz (Leonkor (1802) megsemmisült. J. egyéb müvei között hards Taschenbuch 1816) Ueber einige ung. Miels helyen áU híres- Miserere-jo (két szoprán- nerale (Schr. d. miner. Gos. zu Jena, VI. 1825).
hangra, zenekarkisórettel). Irt ezenkívül miséket,
3. K. J. Ödön, megyetemi tanár, szül. Kassán
rekviemet, passiozenót. oratóriumokat (Isacco, 1850. dec. 10. A budapesti kir. Józsí»f-megyohonfitársaitól. 1769-ben hazatért
Olaszországba, ahol azonban minden új operája

2.

1787.,

:

;

;

;

;

-

JönAs fAJa

88

U»mon 1872. mérnöki oklevelet szerzett, ezután
H jog- Ó8 élamtudoinányokat hallgatta, majd a
középiskolai tanári vizsgálatot tette le. 1872-ben
raöei?>etenn asszisztens 1873. mint a tiszavldóki
;

viisút

mérnöke mködött, 1874. a megyetemhez

meg helyettes tanári minsében.

hívták

1883-tól

-

Jones

(Gröningen 1883); Geschiedenis der nederlandsche letterknnde (3. kiad., u. o. 1881 óta).
Jón építészet, 1. Ión építészet.
Jones (ejud: dsonn), 1. Edward, angol zeneszerz, szül. 1752. Henblasban (Wales), megh.
1824 ápr. 18. Londonban.Vlém báM-család leszármazottja, 1783. a walesi herceg (mint király FV.
György) bárdja lett. Sok népdalgyüjteményt adott
.Musical and poeticái reki. A legnevezetesebb
lleks of the welsh bards, with a generál history
of the bards and drulds, and a dissertation on the
musicAl Instruments of the aboriginal Brítons (3

ke/dve n múogyetemen az általános géptan és géprajz nyilvános rendes tanára. i881-tl Máramaros
vm. visói kerületének országgylési képviselje,
kivéve két ciklust, melyek alatt a m. kir. szabadalmi tanács tagjaként mködött. Kidolgozta a
gzkazánokról szóló törvényjavaslatot. 1906-ban
udvari tanácsosi méltóságot kapott. Tanári mun- köt., 1786, 1802, 1825).
kásságán kivül is tevékeny mködést fejtett ki,
2. J., Henry Arthur, angol drámaíró, szül
mint a Vasárnapi munkásképz országos bizott- 1851 szept. 28. Grandboroughben. A Garden
ság elnöke, a Magyar Universitj' Extension köz- Party (1881) és The Silver King (1882) c. vígjáponti bizottságának alelnöke, stb. Irt több szak- tékai egy csapásra megalapították hímevét és
dolgozatot.
Pinero mellett a legnépszerbb angol szinmöírók
egyike lett. Saints and Sinners (1884) Ibsen hatáJónás fája (dOv.), 1. Bicinuá.
Jonatán (héb.) a. m. Isten adománya, Saul fia. sát mutatja és a képmutató szenteskedést ostoDávidnak önfeláldozó és vitéz barátja. Atyjával rozza Judah (1890) a nagy tömegnek a csodákba
^^iitt a Gilboa-hegységben a flliszteusok elleni vetett hitét gúnyolja. The Crusiaders (1891) éles
harcban halt meg.
szatírája egy erkölcsnemeslt társaságnak. The
Jonatán Apphas, a makkabeus öt testvér Case of Rebellious Susan (1894) ugyanazt a kéregyike. Mikor ;i testvérek legnagyobbika, JuA'i, a dést tárgyalja, mint Dumas Francillon-ja, hogy a
lett a zsidók szacsatában elesett (161. Kr. e.),
férje htlenségét htlen.séggel bosszulhatja-e
badságharcának a vezére. Az Antiochus Epiphanes meg? TheTriumphof the Philistines (1895) Mihalála után bekövetkezett szir trónvUlongásokat chael and his Lost Angel (1896) The Liars (1897)
arra használta fel, hogy magát fpapnak, majd The Manoeuvers of Jane (1898) .Mrs. Dane's Dejudai helytartónak neveztesse ki. Megersítette fence (1900) és The Hypocrites (1906) szintén küJenizsálemet és az ország elleni támadásokat lönböz társadalmi félszegségek szatírái. Kropf
visszaverte. Már majdnem kivívta hazája függet- Lajos hazánkfiával egytltt adta ki Folk-tales
lenségét, midn Tryphon, az új szir király, baráti of the Magyars c. munkáját az angol Folk-lore
meghívás örve alatt magához csalta és lecsukatta társulat kiadványai közt.
és a J. kiszabadítására siet zsidó csapatok közele3. J., Inigo, angol építész, szül. Londonban
désérl értesülvén, megölette.
1572., megh. u. o. 1651 jiil. 21. Eleinte asztalos
Jonathan (J. testvei; angolul hrother Jo- volt, ké.sbb tájképfest lett s beutazta Francianathan), az északamerikaiak tréfás elnevezése, országot, Hollandiát, Németországot és Itáliát.
amely megfelel az angol John Bulinak 0- Bull). Aztán Velencében és Rómában az építészettel kezKz elnevezés állítólag onnan ered, hogy az észak- dett foglalkozni, néhány évig mint udvari építaraerikai szabadságharc idjén Jonathan Trum- mester élt Kopenhágában
1612. ismét Itáliába
bull. Connecticut kormányzója, annyira kivívta tért vissza, majd mint építési figazgató Angliába,
Washington becsülését, hogy ez egy eredmény- ahol Palladio olasz renaissance-építésmódját honotelenül végzdött haditanácskozás után így kiál- sította meg.
Londonban a Whitehall-paoJ. testvértl kell tanácsot kérnünk!*
tott fel
lotában lev bankett-terem (1619—22). Tle valók
Jonathan, Hasehroek németalföldi író (1. o.) még a Chiswick-House London mellett, a Vicenza
álneve.
melletti ú. n. rotunda utánzata a St. Johns College
Jonciéree, Vidorin de (Félix Lndger Rossig- Oxfordban, a greenwichi kórház néhány része, a
nol), francia zeneszerz és kritikus, szül. 1839 Szt. Pál székesegyház njnigati részén lev korin:ipr. 12. Parisban, mogh. 1903 okt. 26. u. o. Mint a
tusi stíl csarnok, a régi börzeépület Londonban,
l.iN'rté kritikusa, Wagner lelkes hívei közé tar- stb. V. ö. Ketit, Designs of Inigo J. (liondon 1727)
tt. Mvei: zene Hamlethez; operák: SardaCunningham, inigo J. (u. o. 1848).
iuiial (1867); Pompeji utolsó napjai (1869); Di4. J., Jonn Paul, amerikai tengerész, szül.
mitri (1876); La reine Berthe (1878); Lanzelot Kirkbeanben (Skótország) 1 747 jl. 6., megh. Pa1900) C'hevalier Jean (1885) szimfóniák sym- risban 1792 júl. 18. Gyermekkorában Amerikába
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phonie romantique. La mer; magyar
hegedverseny hangverseny-nyitány.
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Jonckbloet

(ejud: jonkbiut),

WiUem Jozef An-

dreas, németalföldi irodalomtörténetiit),szül.Hágá-

került és üfíye>í tengerész vált belle. Az északamerikai szabadságharc kitörésekor a kongreszszusnak ajánlotta fel szolgálatait s a háború folyamán .Anglia partvidékeit rettegtette ügyes és
vakmer támadásaival L^nevezetesebb haditette volt, amikor 1779 szept 22. a Serapis nev

ban 1817 júl. 6.. megh.Wiesbadenben 1885 okt. 19.
18.>t-ben a groningeni, 1877. a leideni eg>'etemre
n'Vi'zték ki a németalföldi irodalom tanárává. angol hadihajót 800 fnyi legénységével egytltt
s Minos középkori költeménji adott ki s a követ- elfogta és Brostbe vitte. 1788— 89-ben az orosz
kez nevezetesebb mveket írta Geschiedenis der haditengerészetben szolgált mint ellentengernagy.
iniddennederlandsche Dichtkunst (3 köt., Amster- Ezután Parisba vonult, hol elfeledve halt meg.
dam 1851— 4-); Étude sur le román de Renart Életrajzát megírta A.
Buell (New York 1900,
:
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.Vagy LtaOcima. XI. kvL

:

:

— U

Jonescu

Jonson

Fmve:

De opkomst van het
kalandos életét Cooper (The Pilot) és nelmét kutatta.
dolgoz- nederlandsch gezag ín Oost-Indie (Hágal862— 89,
13 kötet).
ták fel,
Jonn^lear (franc, ejtsd: ssongiör, középlat. iocu5. J., Owen, angol építész és archeológus, szül.
Londonban 1809., megh. u. o. 1874. Parisban lator, proven^al joglar, ó-franc, jogleor, jogUre),
járta után 1833. és 18.M. Spanyolországban és zenészek és énekmondók a provenceiaknál és
Keleten a mór építészetet tanulmányozta és északi franciáknál a középkorban, akik a zene,
visszatérése után Plans, elovations, sections and ónekmondás és elbeszélés mesterségét kenyérdetails of the Alhambra c. (London 1842—45, 2 keresetül zték. Azok a troubadourok, kik maköt., 2. kiad. 1847—48) jeles munkáját adta ki. guk nem értettek a zenéhez és éneüiez, rend1851-ben ö vezette a londoni világkiállítás dí- szerint egy J.-t vettek maguk mellé s azzal
szít részét és 1852. az ö vezetése alatt épí- adatták el szerzeményeiket, úgy hogy a trouvétették a sydenhami kristály-palotát. Legneve- rek voltak az alkotó, a J.-ök pedig az eladó mvézetesebb müvei Grammar of ornament (4. kiad., szek. É.-Franciaországban a nagyúri trouvérek
J.-eit, ha maguk is értettek az énekszerzéshez,
London 1880, 112 lap). Hagyatékából adták ki
Ancient writers on greek sculpture (u. o. 1895). méwásíreZ-eknek is nevezték. A magukban ván6.x, f^idney, angol operett-komponista. Müvei dorló J.-ök gyakran bohózatos mutatványokkal is
The gfli y giri (1893); An artists model(1895); mulattatták közönségüket s mikor a középkori
The Geiriha (1896); A greek sclave (1899); San- intézmények átalakultak, a J. név is elvesztette
Toy (1899) Milady MoUy (1903) The Medál and eredeti jelentését, úgy hogy csak a bohócok, meg
the maid (1903). Több operettjét nagy sikeirel a testi ügyesség ós az egyensúlyozás ú. n. mvéadták el Budapesten is.
szei örökölték e nevet. Különösen híresek ezek
közt az indiai J.-ök.
7. J" Thomas Ryrner, 1. Jons.
8. J., Wüliam, sir, angol orientalista, szül.
Jón hangnem, 1. Egyházi hangnemek.
Londonban 1746 szept. 28., megh. Kalkuttában
Jón iskola, 1. Ión iskola.
1794 ápr. 27. ó adta ki és alapította az Asiatic
Jonke (ejtsd: dzsonk), területmérték Jávában
researches ós az Asiatic Miscellanies folyóiratot,
4 bouw =- 283-86 ár.
melyben arab, perzsa, török és hinduból sok kiJonkbeer, Hollandiában a köznemesek címe.
váló fordítást és értekezést tett közzé. LegneveJón köztársaság, 1. Ión-szigetek.
zetesebb munkája Kalidásza
Sakuntalájának
Jonnart (ejtsd zsonnár), Charles, fi'ancia államfordítása, melyet sok európai nyelvbe átültettek férfiú, szül.1857 dec.27. Fléchinben (Pas de Calais).
és Manu Töi-vénykönyve. 1784-ben megalapí- A jogi pályára lépett és mint író különösen szototta Kalkuttában a Royal Asiatic Society-t, ciális kérdésekkel s Algéria gyarmatosításával
melynek haláláig elnöke volt.
foglalkozott. Egy ideig Algéria fkormányzójáJonescn, Táke (Demeter), romániai államfér- nak irodafnöke volt, 1884. az algériai ügj-ek
llú, szül. 1853 okt. 16. Ploesti-ban. Parisban vé- igazgatója a belügyminisztériumban, 1889. a kagezte jogi tanulmányait. 1884-ben mint Bra- mara tagjává választották. 1893 dec. 3.--1894
tianu párthívet megválasztották képviselvé, de máj. 12. belügjTiiiniszter volt Casimir-Périer kacsakhamar kilépett a Bratianu-pái-tból, több éven binetjében. 1900-ban Algéria fkormányzója. Ez
át az egyesült ellenzék soraiban harcolt, majd a állásáról 1902. lemondott, azonban 1903 ápriliskonzervatív párt tagja lett. Mint képvisel nagy ban, Révoil lemondása után, újra fkormányzó
jogi tudásával és kiváló szónoki tehetségével lett s különösen az Algériát háborgató határszéli
tnt ki. 1891— 95-ben Catargi Lasear kabinetjé- marokkóiak megfékezésében mködött sikeresen.
ben a közoktatásügyi tárcát vezette, 1905. pénz- 1913. jan.— márc. külügyminiszter voltaBriandügyminiszter lett, de tényleg az egész kormány kabinetben.
mködését irányította, amivel magára vonta a
Jónok, 1. Iónok.
junimisták gylöletét. Utóbb új konzervatív párJuaquilla (növ.), a kertekben mívelt ers illatú,
tot alakított, demokratikus alapon, s e pártba a sárgíivirágú Narcissits J- kertészeti neve kedlegjelesebb politikusok követték. 1912 okt. 16. veltvirág, melybl Dél-Franciaországban (Grasse)
Majorescu Titu kabinetjében a belügyminiszteri illat.szert is készítenek.
tárcát vállalta, A Bukarestben 1913. tartott békeJons., állatnevek után Jones Thomas Rymer
konferencián tevékeny részt vett a béke meg- (1810—1880) angol zoológus és anatómus ne\
2

köt.). J.

Dumas

(Le capitaine Paul) regényben
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kötésében.

nek rövidítése.
Jonezava (Yonezava), Üzen japáni tartomány
Jonson (ejtsd: dzsoD8»n), üe/í (voltaképen Benjáfvárosa Nlppon középs részében, a Vashíro-tó- min), angol drámaíró. Shakespeare kortársa és
tól

E.-ra, rizs- és

dohányterm

síkságon,

(i908)

35,380 lak., régi kastéllyal.
Jonge, Johannes Cornelis de, hollandi történetíró, szül. Zionkzeeben (Zeeland) 1793 máj. 9.,
megh. Hágában 1853 jún. 11. Az állami levéltár
re volt. Megírta a hollandi tengerészet történetét: Goschiodonis van het nederlandsche zeewesen (ZwoUe 1869, 6 köt., 3. kiad.).
Fia,
Johann Kard Jacob de J, (szül. Hágában 1828
jún. 17-ón, megh. u. o. 1880 márc. 15.), szintén
lovéltílros volt
a hollandi gyarmatosítás törté-

—

.^

mellette az angol renaissanco szinmúirodal mának
legkiválóbb mvelje. Szül. 1573 jún. 11. I^ondon-

ban. megh. 1637 aug. 16. u. o. Szegény szülk
gyermeke volt és ifjú korában kmüveslegjény,
majd katona lett és a flandriai háborúban vitézs.'gével tnt ki. A csatatérrl hazatérve, a színháznak szentelte magát.Bens barátság fzte Shakespeare-hez és neki köszönhette J.els vígjátékának

Every Man in his Humour (1598) szinrehozatalát.
Ebben a különböz társadalmi osztályok és foglalkozások félszegségeit gúnyolja. Hasonló irányú

Jordaens

liévai

eiickliet

JORDAENS JACOB: A PARASZT ES SZATÍR
BUDAPEST, SZÉPMVÉSZETI MÚZEUM)

Nagy Lexikon*
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Jónsson

85

—

Jordaens

Joplin (nitod: dzaopiin), város Missouri északamehis Homonr
Fonntaln of rikai állam Jaspe oountyjában, a Neosho mellett,
"
az Ozí\rk hegység Ny.-i lejtjén, (1910) 32,073 lak.,
0. darabjában Erzsébet királynt
istetmúje gyanánt moKasztalja, udvari kör- ólom- és cinkbányászattal.
Joppe, város, 1. Jafía.
térl pedig szatirikus képet ad. Még élesebb
~ .attrát tartalmaz
The Poetaster (1601), amelyJóra, a Kúra balparti mellékfolyója az orosz
Transzkaukáziában a Burbalu-hegy közelében
t<n irodalmi vetélytársait támadja meg. Voipone
or the Fox (160Ö) egy vén zsugor! búnhödését ered, a Karaja és Udapar pusztákon átfolyva az
tárgyalja, Epíooene or the Silent Womau (1609) Alaszát fölvszi és 315 km.-nyi futás után a Kúegy javíthatatlan embergylölt tesz nevetsé- rába torkollik.
Jórám (Jehoram), 1. Ácháb fia, Izraelország kigessé. The Alchemist (1610) a II. Rudolf udvarán
>! (feküd paraziták ellen fordul. Bartholomew Fair rálya 850 körül Kr. e. Juda királyával békében élt
614) a smíthrioldi vásár víg jeleneteit viszi szín- és ennek társaságában háborút viselt Mésa,moabita
padra.
ik számos viaátékot Irt. hanem király ellen. Alatta sokat szenvedett az ország Benhadad szir királytól, aki magát a fvárost is ostrom
/.•>knek azonban nem volt sikerük
kéttrn.
iow.M i« CatUina (1611) Shakespeare alá vette, de miután ellenséges seregek
való'^janu.->
ütöttek be országába, hirtetragédiái mellett teljesen eltörpülnek. Megemli- színleg asszírok
tondök J. álarcos-játékai (masques) is, melyeket len elvonulni kényszerült. J. a szírek elleni hadaz udvar számara írt és amelyek közül har- járatban megsebesült és a harctérrl visszavonult.
mincnál több maradt fenn. Az udvar nagyon Ezt az alkalmat egyik hadvezére, Jéhu felhaszkedvelte J.-t, I. Jakab udvari költvé nevezte nálta, önmagát kiáltatta ki királynak és a királyt,
ki, I. Károly pedig évdíját 100 font sterlingre ennek anyját Izebclt és Acháb egész nemzetségét
2. J., Judaemelte. J. ennek ellenére nagy szegénységbien megölvén, új dinasztiát alapított.
halt meg. A Westminster .Abbeyben temették el, ország királya, az elbbinek kortársa, uralkodása
dicsségét hirdeti sírfelirata: «0 rare Ben J.» M- alatt Judának hatalma nagyon meggyöngült.
Jorat (^tsd: ssorá, németül Jurten, a. m. Jura,
veit kiadták W. üifford (London 1816, 9 kötet)
és Cunningham (London 1875, 3 kötet). V. ö. azaz erd), a svájci molassz platónak a Genfi-tóra
Symonds, Ben J. (London 1886); Stcinburne, A meredeken lees része Waadt svájci kantonban.
Stady of Ben J. (u. o. 1889) és Mézieres, Contem- Legmagasabb pontja a Pélerín, 1216 m.
porains et Successeurs de Shakespeare (Paris, 4.
Jord (Jörd) a. m. föld, a skandináv mitológia
kiad. 1897).
nalakja, az emlékek szerint Odinn istennek majd
Jónsson, Finnur, skandináv filológus, szül. neje, majd leánya Thór isten anyja. Valószín1858 máj. 29. Akureyriben (Észak-Izland). A ko- leg Frigg istenn mellékalakja.
ponhágai egj'etemen tanult és ott 1887 docens
Jordaens (ejtsd: jordánsx), Jacob, fiamand fest,
lett. Fmunkája a 3 kötetes ú-skandináv irodalum- szül. Antwerpenben 1593 máj. 19., megh. 1678
történet Den oldnonske og oldislandske littera- okt. 18. Adam van Noortnak volt tanítványa,
turs historie (Kopenhága 1894—1902). Számos majd veje, 1615. az antwerpeni festcéh mestere
szövegkiadása közül Ieghíre.sebb az Edda, az lett. Rubens és van Dyck mellett korának legIslendingabók, az Egilssaga és a Heimskringla nagyobb fiamand festje, a túláradó életkedv elekitn kiadása. Megírta az ó-skandlnáv költi ven, színes, olykor némileg durva ábrázolója, mind
nvelv grammatikáját is Det norsk-islandske skjal- vallásos, mind mit. és allegóriái képeiben, csakúg>'
('"sprog omtr. 800-1300 c. (1901).
mint genreképeiben ers realizmus híve, melynek
Jón stilos, 1. Ión építészet, Görög mvészet, eszközeit utóbb Rubens hatása finomítja meg.
Amazok közül kiemelendk: A pásztorok imázhiprcndek.
Jón szigetek, 1. Ión-szigetek.
dása (stockholmi múzeum, braunschweigi képtár.
Jón-tenger. 1. Ión-tenger.
J. gyakran ismételte egyes képeit, csekély változJonval- turbina, 1. Vizi kerék.
tatásokkal) A tanítványok Krisztus sírjánál. JéJón versmérték, 1. Ión i-ersmérték.
zus bemutatása a templomban (drezdai képtár)
Joó Gyula. j«ígi író, szül Abonyban (Pest vm.) .Az utolsó vacsora (antwerpeni múzeum) Melea87G. júl. 17. 1903-ban a kecskeméti jogakadémián ger és Atalanta (u. o.) Bacchus menete (kasseli
.»
közjiií-politika tanára, 1911. a jogakadémia képtár) Ariadné (drezdai képtár) stb. 1652-ben a
ii:
"i^tt. 1911-ben a kuloz-svári egyetemen
hágai Huis ten Bosch számára két nagy all^rij<
magántanárrá habilitálták. Müvei: kus képet festett. Mvei közül azonban nagy
Az jc^oö- XXX. t.-r. és az általa létesített tör- genreképel tükröztetik vissza legjobban derült
vényhozási eljárás (Kecskemét 1907); A magyar alkotó kedvét. Többször festette meg a Paraszt és
törvény fogcUma és jogi természete joatörténeti szatír víg történetét (igen szép példány van a budaés összehasonlító alapon (u. o. 1908— 1910, 2 vész). pesti Szépmvészeti Múzeumban [1. a képmellékJoofria Karst. (oöt), 1. Ladenbergia.
leiét], mások Münchenben és Kasselben), igen sokJópásztor-intézet, neve a Jó Pá^torról neve- szor a Vízkereszt vig ünnepét (Bécs, Paris, Kassel
zetett ni kongregáció (alapította Pelletier Mária stb.) és az Öregek és fiatalok muzsikáját (Antwer1. o.) bndapest-óbudai házának, amelynek tagjai
pen, Drezda, Berlin). Képmásai közül kiválnak
elesett v. erkölasileg veszélyezt*jtett nket gon- Családi kép (Madrid, Prado-muzeum)
J. saját
is(«lik viiriiitóka,
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képmása (Firenze,

üffizi-képtár); Ruj-ter admirális

Jó pásztor leányai (franc. Filles de bon Pas- képe (Páiis, Louvre) a budapesti Szépmvészeti
a Jó Pásztorról nevezett ni kongregáció Múzeumban lev kitn férflképmás stb. V. ö.
:

teur)

tagjai. L. Jópásztor-intézet és Pelletier

Maria,

i

Rooses, Jacob

J. (Stuttgart 1908).

;

-

Jordán
Jordán Károly, matematikus,

szül. 1871 dec.
tanulmányait Budapesten, Parisban, Manchesterben, Zürichben és Genéve-ben végezte. 1895.
asszisztens lett a genéve-i egyetemen, 1896-7.
ugyanott magántanár, majd a Magyar fóldrengósi
számoló intézet igazgatója az intézet keletkezésótól 1913-ig, a Balaton-bizottság (1. o.) munkatársa,
a Földtani intézet barlangkutató szakosztályának
alelnöke a szakosztály keletkezésétl 1913-ig.
Munkái: Dédoublemerd de l'adde butanoloique
(Genéve 1895) La propagation des Ondes sü16.,

;

miques (Paris 1907) A mathematikai módszerek
alkalmazása a szociológiában (Budapest 1905)
A választójogi rendszerekrl (u. o. 1908) és R.
Fiedlerrel: Gourbes convexes fermées (Paris
1912) Courbes orhiformes (Berlin 1913).
Jordán, 1. Henn, német filológus, szül. Berlinben 1833 szept. 30., megh. Königsbergben 1886
nov. 10. Hanpt ésRitschl tanítványa, 1861. docens
;

,•

Berlinben, 1867. rendes tanár a königsbergi egyeFmvei: Topographie der Stadt Rom
(2 köt., Berlin 1871—85); Forma urbis Romae

temen.

;:

Jordán

36

Wiegen

(1887)

;

verseiben

:

Schriften und Stabe

Egy könnyed szellemes vígjátékban:
Durchs Ohr (1870) megtalálta a költi tehetségé(1871).

nek legmegfelelbb formát. J. újra költötte az
Edda-dalokat (1889) ésHomeros eposzait. Sophokles tragédiáit és

Shakespearenek több drámáját

fordította.
5. J.,

Wilhelm, német geodéta,

szül.

Ellwan-

megh. Hannoverben 1899
ápr. 17. 1868-ban Karisruheban, 1882-tl Hannoverben egyetemi tanár, 1873— 74-bon mint geodéta és asztronómus a Rohlfs-expedicióban a líbiai pusztákon tanulmányúton volt, en-öl szóló
munkája: Physische Geographie u. Meteorologie der Lybischen Wüste (Kassel 1876). Egyéb
munkái: Handbuch der Vermessnngsktmde (4.
kiad. 1895—97, 3 kötetben, 6. kiad. 1903): Barometrische Höhentafeln (1886) Math. und geod.
Hilfstafeln (Hannover 1894)
Hilfstafehi für Tachymeti-ie (3. kiad. 1905) Das deutsche Vermessungswesen (1882, 2 köt.) Grundzüge der astronomischen Zeit- u. Ortsbestimmung (Berlin 1885).
1873— 99-ig a Zeitschrift für Vermessungswesen
genben 1842 márc.

1.,

:

;

;

;

Capitol, Forum und Sacra Via in
Der Tempel áér Vesta und das Haus kiadója volt.
der VestaUnnen (1886); Kritische Beitráge zur
Jordán (ejtsd: zsordán). Marié Ennemond GaGeschiehte der lateinischen Sprache (1879) Ana- miUe, francia matematikus, szül. Lyonban 1838
lecta epigraphica Latina (1886). Kiadta Catót, jan. 5. Az École polytechnique-en examinator volt
Sallustiust és a Scriptores históriáé Augustae-t. s azután ugyanott az analízis tanára lett. Egy2. J., Max, német mvészettörténész, szül. szersmind a Collége de France-on elméleti csilDrezdában 1837 jún. 19., megh. 1906 nov. 11. lagászatot is adott el. 1881 óta a párisi tudomá1871. a lipcsei városi múzeum, 1874. az újonnan nyos akadémia tagja. Számos értekezésen kívül
létesített berlini Nationalgalerie els igazgatója írt két nagyobb mvet
egy analízist s az 1870.
lett és mint ilyen 1896-ig fontos szerepet játszott megjelent hírs Traité des substitutions et des
Németország mvészeti életében. Több monográ- équations algóbriques cím munkát.
fiát írt újabb német mvészekröl,Dohmeval együtt
Jordán (héb. Jarden, mostani arab neve Es
kiadta Menzel mveit (München 1886—90) és né- Séria a. m. itatóhely), Palesztinának egyetlen
metre fordította Crowe és Cavalcasellének az nagyobb folyóvize, melynek medre mélyebben
olasz festészet történetérl (Leipzig 1869—74) ós fekszik a tenger színénél. Vizét azok a patakok
Tizianóról írt mveit (u. o. 1872).
szolgáltatják, melyek a nyár derekán is havas
3. ./., Rvdolf, német fest, szül. Berlinben 1810 Hermonról (2860 m.) jönnek. Fels folyása kettes
máj. 4., megh. 1887 márc. 26. Berlinben Wach, egyik forrása Banias falutól jön, a másik Teli el
Düsseldorfban Schadow és Sohn tanítványa volt. Kaditól (régente az egyik Caesarea Paneas, a máTúlnyomóan az Északi-tenger halásznépének éle- sik Dan) ehhez jánil a 'Nahr Hasbani, s a három
tébl merített képei igen kedveltek voltak és együtt folyik a mocsaras Ard-el-Huleh völgyön
reprodukciókban széles körben elterjedtek. A ber- keresztül, majd keresztülszeli a Bahr-el-Huleh
lini Nationalgalerieben vannak Házassági aján- tavát és számos vízesésben szeli át alig 17 km.
(u. 0.

1874')

Rom (1881)

;

;

;

:

;

:

Helgoland szigetén (1834); Hazatér róvkalauzok (1836) Aggastyánok menedékháza a hollandi parton (1864) Az özvegy vigasza (1866) a
düsseldorfi Kunsthalléban A betegek levese
a

s így ömlik a Genezareth (Tiberias)
tavába. Ez az igazi J., mely a téból való kilépése
után körülbelül 25 m. széles. A Genezareth tavát
elhagyva, a folyó ugyancsak gyorsan kígyózik az
kölni múzeumban A kolostori leves.
El Ghor síkságon végig. Jerieho közelében mutat4. J., Wilhelm, német költ, szül. Insterburg- ják azt a helyet, ahol Kereszt<?l szt. János az
ban 1819 febr. 8., megh. Majna-Frankfurtban Üdvözítt megkeresztelte.^Két torkolaton a Holt1904 jún. 25. Königsbergben és Beriinben töltött tengerbe ömleszti vizeit. Összes hossza 215 km.,
egyetemi évei után Lipcsében akart letelepedni, esése ezen az úton nem kevesebb, mint 914 méter
de iwlitikai cikkei miatt Szászországból kiuta- fontosabb mellékfolyói a Jabbok (1. o.) ós a Seriat
slttatva, Brémában tanári pályára lépett. 1848-ban el 'Menadhire.
kópvlsolövó választották a frankfurti parlamentbe.
Jordán, 1. Ferenc (szentgyi'rrgyi), orvos. szül.
Késbb beutazta Európát és Észak-Amerikát, Nagykárolyban 1853 aug. 30. 1890-bon a dologhogy élszóval eladja kedvenc költeményét: a házi kórház egyik belgyógyászati asztályának
Nibelungokat, meljTiek két része (a Sigfridssage forvosává nevezték ki, 1911. udvari tamicsosi
1868 és a Hlldebrandts Heimkohr 1874) hazafias elmet kapott, 1913. nyugalomba ment. J. mintegy
szellemével s réglDskodö versalakjával fényes 30, a belgyógyászat körébe vágó dolgozatot tett
sikert fu-atott. Optimista, józan természete kifeje- közzé s lefordította A. Fraenkel A tüdbetoírsézésre jutott Domlurgos misztériumában (1852— gck diagnosztikája és általános tünettana cím
64): irányregényoiben DleSebalds(1885); Zwei mvét (Í898).
lat

;

;

;

:

:

:

;

köves völgyét

;
;
:

—

Jordante

./.
Károly (szentoyorgyi), egyházi Iró,
NuL'ykárolyban 1849 nov. 4. Pappá szenteltek 1H73 jú. 18. Plébánoe volt Szanlszlón, 1899.
(-. apát. 190Ö— 11-ig as ons. kat. tanUg^i tanács
e^yh. elnöke, 1913. ssatmári kanonok lett. FöJU. egyhóztörténelem (számos kiadás).
Jordánia, ritkábban Jordanes (götol Jomaniles), a gótok történetirója, szíil. 500 körül. Elkel családból származott s a keleti gót királyok
itáliai udvarában jegyzó volt. Késbb az ariánus
hitról a kat. hitre tért. belépett az egjházi rendbe
s valószínen mint krutoni püspök halt meg. Fmvét De origine actibusque Getarum címen 551.

2.

-/ül.

mve

:

K !i>tantinápolyban
.

:sérte.

E

írta

meg. hová Vigilius pá-

mve tkp. kivonat Gasitiodorusríiü-

azóta ol veszett s így becses forrásgótok történetének. J. a róimiiakkal
\iiin wh..s megegyezés híve volt és helytelenít<>tto a gótok szabadságharcát Justinianus ellen,
moly végre is a gót nép romlására vezetett. Másik
munkája De reirnorum suocessione, ügyetlenül
!v

:

—

87

i

:

világkrónika. J. müveit Mommseii
adta ki a Mon. Germ. Hist. cím gyjteményben
(.Auctores antiquLssimi, 5. köt.). V. ö. Sybel, De
fontibus libri J. stb. (Berlin 1838). J. magyar fordítása megjelent Gombos F. Albin Középkori
kivonatolt

Krónikások c. gjüjteményében Bokor Jánostól.
Jordanit {is''.), monoklin, de többnyire rombos
pszeudoszimmetriát mutjit. Kristályai lapokban
nagyon gazdagok ólomszürko, többnyire kissé futtatott felület. Nag>on hasonlít a dufrenoysithoz
ée a szkleroklaszhoz, de két irányban kitünóen hasid és karca fekete fémes fény, rideg. Ólomart'nszulíld, képlete Pb^AsjS^. Svájcban a Binnental jizemcséö dolomitjában és Hunyad vmeg>'ében
Nagj'ágon fordul el.
Jordánszky Elek, író, szül. Kassán 1765 szept.
15., megh. 1840 febr. 15. Mint esztergomi áldozópap többféle állásban mködött. 1816-ban esztergomi kanonok, 1827. a nagyszombati kerület vikáriusa, tinnini felszentelt püspök és protonotárius.
Az nevérl van elnevezve a Jordnnszky-kódex
(1.
<».).
Müvei: Catechismus in usum Omnium
i:«<k'sianmi Imperii Galilei (1808); Biographi
Vetores S. Martini (1817); De haeresi abjuranda
etc. (1822) stb. V. ö. Zelliger, Egjh. írók csarnoka.
Jordáxíazky-kódex, egyike a legnagyobb s legbecsesebb nyelvemlékeinknek. Ebben maradt fönn
második nagyobb bibliafordltásimk a XVI. sz.
második tizedébl (1516—19). E kódexet három
darabban fedezték föl.
része a klarissza-apácák nagyszombati kolostorának eltörlése után
1782. Fába Mátyásnak, az esztergomi érseki káp:

;

F

Jorissen

dona. A Jankovich-Töredéket a Nemzeti Muzeom
rzi. E kódex Ívrét alakti, kéthasáboe, színes cifrázatokkal díszített, több helyen csonka papiroskódex 8 a két töredékkel együtt elejétl végig

egy kéz íráak. Fordítójának sokáig a XV. sz.
második felében élt híres és szentélettt Báthori
László buda-szent-lrinczi pálos szerzetest tartották. .\ J. és töredékei azonban, mint nyelvemlékeinknek legnagyobb része, szintén csak másolat. Kétségtelenül annak mutatják igazításai és
íráshibái. Ortográfiája egyike a legkövetkezetesebbeknek, ami csak növeli fontosságát. Nyelvre
nézve az Érdy-kódexszel s mind a kett a mai alsódrávai nyelvjárással egyezik. V. ö. Suhajda
Lajos, Nyelvtud. Közi. 1901.

Jóreménység-foka (ang. CapeofGoodHove),
D.-i hegyfoka, a Fatse-bay és a Table-bay
a Maclem-- (Ny.-on) és a Cape Pointban(248
m.) végzdik. 52 km. hosszú, dombos félsziget csatolja a kontinenshez. E híres hegj'fokot 1486.
Bartholomeo Diaz fedezte fel és azon ers
viharról, amely itt hajóit megkapta és messze
D. felé zte, Cabo de los Tormentosnak keresztelte e nevet azonban II. János portugál király
Cabo de boa Esperanzára, J.-ra változtatta. Els
körlhajózója 1497. Vasco de Gama volt.
Jóreménység-foki borok (Cap-borok), L Fok-

Afrika
közt,

;

földi borok.

JorgaJiííWos, román történetíró, szül. 1871 jún.
Botosaniban. 1894 óta a bukaresti egj'etemen a világtörténelem tanára. J. képvisel is,
s a demokratikus nemzeti irány hirdetje. Nagy
5. (17.)

mve

irodalmi munkásságot fejt ki. Legnagyobb
Geschichte des osmanischen Reiches (Gotha,
1908—1913.) 5 kötetben. Megírta németül a románok történelmét két kötetben (1905) s a többi
között irt az erdélyi románlakta falvakról is.

1914-ben a hajdúdorogi püspökségrl nagyon
két kis röpiratot adott ki

részrehaj lóan írt
franciául.

Jorís (ejtsd: dzsorisa), Pio, olasz fest, szül. Rómá-

ban 1843 jún.

8.

1856— 64-ig a római mvészeti

akadémián tanult, 1869. Velencében, Parisban ós
Münchenben, 1870. Londonban járt, 1871— 72-ig
Spanyolországban tartózkodott. Legkitnbb kéRómai parasztlány inni ad egy pásztornak
Mária üdvözlése; Lakodalom Palombarában
Hangverseny Gemazzanóban Vasárnap reggel a
római Porta del Popolo eltt Visszatérés az alamizsnagjüjtésrl A régiségbúvár plébános Az
árvák hazatérése; Keresztel Ischiában: Antopei

:

;

;

;

;

ninus és F'austina temploma A Tiberis partján
rv. Jen pápa menekülése (római nemzeti képtár)
;

A

talan akkori jt'<r>zjének birtokába jutott, ki 1820.

XVI II.

Klek fölszentelt püspöknek ajándékozta. Ez utóbbi tulajdonosától kapta nevét is.
Késbb Jankovich Miós a kódex elejébl még
két levélnek jutott birtokába, amely részt róla
JankovichTöredéknek nevezzük. Végre 1880.
Tgemez József birtokában Szombathy Ignác föl-

Odaliszk Alkony a római Campagnában
Nagyapa idtöltése Napsugarak stb. J. a Fortimy hatása alatt dolgozó olasz festk csoportjához tartozik. Három képe (A Via Flaminia Rómában, A nyilvános író, A kertben) a Szépmvészeti

•I.irdiinszky

todezte
(

nyelvemléknknek harmadik

részét

is,

a

semes-Töredéket, melyet a törzs-kódexnek új tu-

iajdduosa, Simor János esztergomi érsek megvett s a J.-szel egybeköttetett A törzs-kódex (a tulajdonképeni J.) s a Csemez-Töredék jelenleg az

esztergomi egyházmegye

könyvtárának

tulaj-

tona

sz.-beli

;

régiségkeresked

;

szegény ka

;

;

Múzeumban

látható.

Jorissen, TJieodor, németalföldi történetíró,
szül. Utrechtben 1883 febr. 23., megh. Amsterdamban 1889 ápr. 4. 1865 óta a történelem tanára volt az amsterdami Athenaeum nev fiskoAbelard en Helolíse (Hága
lán. Legfbb mvei
1862); Charlotte de Corday (Groningen 1864) i
:

;
:

—

JorlstAÍc

Josephus

38

De omwenteling van 1813 (1865-68., 2 rósz); newyorki nemzeti konzervatórium tanára lett.
Napóleon I. et le roi de Hollandé (1868); De on- Számos zongorakompoziciója ismeretes. Pedagódergang ven het koningrijk Holland (Arnheim giai müve: School of advanced piano-playing
(1871) Constantln Huygen8(u.o. 1871). Irodalom- (1892), németül: Meisterschule des Klavierspiels
történeti munkái közUl a Vondel-röl írott tanul- (1902).
Josefinos, spanyol párt, 1. Aframesados.
mánya válik ki.
Josefstadt (csehül Josefov), 1. város és 1888-ig
Joristák, 1. Dávid, 8.
vár Königinhof cseh kerületi kapitányságban, a
Joriszoon, 1. Dávid, 8.
Jormunrek, az ó-skandináv költészetben Er- Mettau és Élbe összefolyásánál, (1910) .54-38 német
manarich keleti gót király neve, aki az Eddának és cseh lak. Hadtestparancsnokság székhelye.
Hamdismál on Fomu c. költeménye szerint nül Ples falu helyén 1781—87 között 11. József
akarja venni Swanhildet, Gndmn leányát. Leány- császár várat építtetett, melyben az 1848— 49-iki
kérbe ílát, Jonakrt küldi el, ez azonban a go- szabadságharc résztvevi közül sokan sínyldtek
2. J, Bécs külvárosa (1. 0.).
nosz Bikki tanácsára a leányt a maga számára várfogságban.
Josefsthal, 1. Jungbunzlau.
kéri és kapja meg. J. megöleti Jonakrt ós SwanJoseit V. tellurhizrmd (ásv.), vékony, kissé hajhildet, amiért utóbbi fivérei, Sorli és Hamdir, álllítható és jól hasadó nagyobb táblák fémes fény,
nak rajta véres bosszút.
acélszürke-fekete emlékeztet a tetradimitre. AlJcmandes, történetíró, 1. Jordanis.
kotórészei
bizmut, tellur, kén és szelén, képlete
Jornba, 1. Yaruba.
Jortdlo (ejtad: horuUyo Jurugo), vulkáu Mlchoa- körülbelül BisTe(S,Se). Braziliában San Jósé köcan mexikói államban, a Toliica és Colima vulká- zelében szemcsés mészkben fordul el.
Josepli, le Pere, francia diplomata, 1. József
nok közt a helyén eredetileg több 100 darab 2—3
m. magas kúpocska volt, amelyeket a benszü- atya.
;

—

;

;

:

;

;

löttek hornito-nak (kályháknak) neveztek, ebbl
emelkedett ki középen 1759 szept. 29. a vulkán
517 m. magas kúpja, amint azt Humboldttól tudjuk (Bssay polit. II. 290.) aki 1804-. arra járva,
még szemtanuktól hallotta a keletkezését. lEK.—

DNy.-i

irányú repedésen

4—500 m. magasak, míg

5 kráter van, ezek
a középs, a J. 1301 m.

magas, bazaltlávából, tuffából, hamuból épült föl.
V. ö. Felia; u. Lenek, Boitráge zur Geologie der
Republik Mexico (1. rész, Leipzig 1890).
Jós,

1.

Jóslás.

Jósáfát

(hób.) a.

m. Isten

itél

;

Judaország

ki-

rálya Kr. e. 870 körül. Achábbal, Izraelország királyával jó barátságban élt ós a szirusok elleni
harcban szövetségese volt. Országának határát
dél felé a Vörös-tengerig terjesztette ki és Edómot
is meghódította. Ofírországgal a kereskedést újra
meg akarta kezdeni, de hajója Ecjón Geberben
hasznavehetetlenné vált.
Jósáfát völgye, 1. Jeruzsálem.
Jóság, az akaratnak ama minsége, melyuélfogva a jót magáért a jóért akarja (1. Jó és Jellem). Jelenti továbbá érzelmi világunk ama minségét, hogy másokkal együtt érzünk, örömükben
ós bánatukban saját örömünkkel és bánatunkkal
részt veszünk.
Jósállatok, a néphit hagyománytani részében oly állatok neve, melyeknek puszta megjelenése vagy viselkedése a jöv valamely titkát elárulja. Ilyenek különösen a fecske, bagoly, szarka,
gólya stb. a madarak közt a sertés, kutya, macska
stb. az emlsök és a kígyó, béka stb. a csúszómászók sorából. Ez állatok némelyike régibb vallási kultusz (1. ÁlkiümáÁás) révén jutott a jós
szerephez.
JoSan, adók. Lika-Korbava vra. udbinai j.-ban,
(1910) 1493 szerb lak.
u. p. és u. t. Udbina.
JoSavica, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,
(1910) 1004 szerb lak.
u. p. Blinja, u. t. Kraljev;

;

;

óani.

Jósdák,

1. Jó.thelyek.
Joseffy. Rafael, zongoramövész.

júl.

3.

szül.

Pozsonyban. Tanslg-tanltvány

;

1853

1891. a

Josépliíne, francia császárné, 1. JozefivJosephinismns, 1. Jozefinizmm.
Josephinit

(ásv.),

szemcsék a folyófövenyben

:

fémesfényíi, nyújtható, szürke, opak, mágneses
kémiai összetételére nézve nikkel-vas, képlett*
FOjNij termhelye egy folyó fövenye Josephine
és Jackson Co. Oregon államban
a fövenynek
egyéb elegyrészei: szerpentin, bronzit, kromit,
magnetit, pirrhotin.
Josephus, Flavius, zsidó történetíró, szül. Jeruzsálemben Kr. u. 37., megh. Rómában 94 körül.
Mint egy tekintélyes papi családnak, anyai ágról
;

;

a Hasmoneusoknak sarja, a 66-ban Róma ellen
fellázadt zsidókhoz CvSatlakozott, kik Galilea parancsnokává tették. Jotopata elfoglalása után egy
ideig barlangban rejtzött, de mig szintén odamenekült 40 bajtársa inkább halni akart, semmint
fogságra jutni s egymást kivégezte, Vespasianus
táborába ment, ki
kegyébe fogadta. Miután
Titus táborában tanuja volt Jeruzsálem ostromának és veszedelmének, Rómába ment, hol a császári udvartól kegydijat húzott és
hitfelei által
gylölve
mint római polgár írta nagj^becsú. bár
nem mindig feltótlen hiteles történelmi mveit.
Els
A zsidó hábort története, melyet 7
könyvben, többnyire mint szemtanú, eredetileg
khald nyelven írt meg, de számunkra elveszett
eredetijét Titus, Vespasianus és a rómaiak szá-

t

—

—

mve

:

mára görögre

is

Második fómunkája A
20 kcinyvben. melyet 93-ban

fordította.

zsidó nép régiségei,

görög nyelven. Itt a zsidók történetét a világ
teremtésétl egész Nero uralkodása 12. évéig
(66-ig) vezeti le, azon nyilvánvaló célzattal, hogy
a zsidóságot minél kedvezbb világításban tiínte.sse fel. ílnnek a mnek értékét emelik azok az
adatok, melyek a zsidók viszonyát a római szenátushoz megvilágítják. Azonkívül ránk maradt
még önéletrajza, valamint az alexandriai Apion, a
írt

zsidók hirhedt ellensége ellen irt. 2 könyvbl álló
mve. mely fontos töredékekot tartalmaz régibb
írókból (v. ö. Zipser M., Des Flavius J. Werk über
d. hohe Altor d. jüd. Volkes gegen Apion, Wien
1871). A szintén neki tulajdonított Makkabeusok

—

Joáevica

IV. könyve nem ax 6 mve. A nevét visel héber
Joeippon (I. Oorionidés) valéezinOleg Olaszországban, a X. 8z. közepe felé kéezttlt (v. ö. Kohn
S.. Héber kútforrások és adatok. Budapest 1881).
J. öesiea munkáinak többnyire latin fordítással
ellátott szövegét több izben kiadták. Két fömúvét
Jstócsy Qjíaó fordította magyarra. V. ö. Bloch

Dle QneUen

H.,

d. FI. J.

(Leipzig 1879).

JoSevioa, aduk. Zágráb vm. glinai j.-ban. (i9io)
3~0 horvát lak. ; u. p. és a. t Glina.
Jósfü. nutésfü, Tompa MUtály szerint kigyótaiiyán. .<iziüuid»os. sziklás

hdyen

Henry W.

nö.

amerikai
humorista álneve.
Jóshelyak, a régi g<^ög világ száinos helyén
f.i;ní\ll.'tT szentnek, melyéét a hívók abból a
(.
fol. hogy ott az istenek akaratát
inepismerjék s hogy ezntán cse\.i.i:
vt ;«öikot a megnyilvánult akarat értelmében
szentélye
i- i/itáák. A legrégibb jóshely Zeus
vn.t Dodonában (Észak-Görögország). Egy srégi
uHiryfa ágainak zúgása nyilvánította itt a földón alvó papoknak az isten akaratát, melyet azután ök a hívknek megmagyaráztak. A történeti
idben a legnagyobb türre Apollón két jóshelye
teM SMft, as egyikrl 1. Delfii ióshely, a másik
a Délosz-szigeten fennállott jósda. Ezeken kivül
hin^s Apollon-J. voltak még Miletos mellett Didymoiban, Kolophon mellett Klarosban, s egyebütt
Mindezen helyeken Apollón a maga papját (papnjét) mámorszerü önkívületre ihlette s ebben az
állapotban közölte általa a maga akaratát. Az

Joah Billings.

Sluito
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Apollón- J. mellett üaia (a Föld) istenn régi jóshelyei veszítettek jelentségükbl. Ezekben az
istenn, aki mint az anyaföld megszemélyesítje
ismerte a föld mélyének titkait, földhasadékokon
keresztül vagy maga közölte a maga akaratát, v.
a halottakat küldte föl, hogy tlük az emberek
megtudhassanak egyetmást a halál országának
rejtelmeibl. Híres Gaia-jóshely volt az achaiai
Aidáiban. Ezeken az isten-J.-en kívül a legtöbb
hérosz sírja egy-egy szentély volt, melyben
az Illet hérosz a hívknek álmukban feleletet adott
kérdésükre. Leggyakrabban a gyógyulást keres
betegek keresték fel ezeket a J.-et, melyek köztü
híreiek voltak Asklepios szentélye Epidaurosban,
Uerakleeé Er3rthraiban stb.
Joahihito (Haru no Mija), japáni rsászúr,
Muouhito császár egyetlen fia, szül. Tokióban 1879
aug. 31. Teljesen európai szellemben nevelkedett,
tökéleteeen beszél angolul és franciául s kiváló
katonai kiképeztetésben részesült. Atyát 1912 jul.
it^ a trónon s annak felvilág(«odott szelleülkodik. J. 1910 máj. 10. vette nül Sjadako bM«egni (azüL 1884 jun. 25. Kujo Micsitaka

herceg leányát B házasából három fia született:
Hiroküo trónörökös (szül. 1901), JaszuhÜo herceg (szül. 1902) és Xobuhito herceg (szül. 1905).
Joshinc (Yoshino), régi hírneves hely Jamato
japáni tartományban Oszakától DNy-ra. Egykor
az ellencsászárok safikvároea. Az Omine szenthegyet (1892 m.) megmáoó zarándokok pihenhelye. Kb. 1400 lak.
Josias, szász herceg, császári hadvezér, szfll.
Koburgban 1737 dec. 26., megfa. u. o. 1815 febr.
26. 178H— H9-ie harcolt a törökök ellen. Része

volt az 1789 szept. 22-iki. Martinestye melletti
csatában is, mdyten a nagyvezlmek 90,000-nyl
so^egét megverte s azntán Oláhország legnagyobb részét Bukaresttel együtt meghódította,
amiért tábornaggyá nevezték ki. 1793— 94-ig
gyzelmesen harcolt az osztrák Német-Alföldön,
melyet visszafoglalt. Azután Franciaországban is
tett némi hódítást (Valencieunes, Quesuoi, Landrecles), de 1794 jún. 26. Fleurus mellett vereséget
szenvedett a franciáktól, kik erre Belgiumot és
Hollandiát f^ra elfoglalták. J. ekkor a fvezérs^Tl leköszönt s Koburgba vonult vissza. V. ö.
Witzld)en, Prinz Friedrlch J. von Koburg-Saalfeld, Herzog zn Sachsen (1859, 3 kötet).
Josil 0. István, román költ, szül. 1870. Brassóban, megli. 1913. Bakarestben. Tanulmányalt
Brassóban, Nagyszebenben és Bukarestben végezte. Egy ideig hírlapíró volt Bakarestben. Megjelent több kötet verse és fordítása ktilönböaü

nyelvekbl 1896. jelent meg egj- kötet fordítása
Petfibl, köztük az Apostol is. J. Petfi legki;

válóbb román fordítói közé tartozik.
Jófl:^ja,

Ámón fia és utóda.

Judaországban ural-

kodott Kr. e. 640—609. Nyolc éves korában lépett
a trónra és egész uralkodása alatt a próféták eszméinek befolyása alatt állott. 622-ben arra kötelezte a népet, hogy Mózes törvényét
amely alatt
valószínleg csak Mózes ötödik könyvét kell
érteni
megtartsa. Nagy buzgalommal hozzá
is látott, hogy a pogányságot kiirtsa, a magaslatokon (bámá) való áldozást beszüntette és a Baál

—

—

Uralkodásának 11. Necho
egyiptomi király hadjárata vetett véget, aki, midn 609-ben az asszírok ellen indult, Szíriát és
Palesztinát meg akarta hódítani. J. hadseregével elébe ment s Meglddónál megütközött vele,
de vereséget szenvedett és az ütközetben
maga
tiszteletét megtiltotta.

is elesett.

JitsakA-cs(Uád(Wanyicskai, báró), Erdély egyik
legnevezetesebb családja a temesl bánságból, Karánsebes vidékérl, hol már teijedelmes birtokai
voltak, származott át Hunyad vármegyébe. Els
híres férfi a családból az az István volt, kit három századdal késbben egyik utóda, J. Miklós, a
regényíró, nevérl címzett öt kötetes regényében
örökített meg. Ez az I. István János fci volt s
Báthorv' Zsigmond fejedelem udvarába jutván,
1593. nül vette Füzy Borbálát, Gyulai Pál özvegyét, ki a hatalmas Báthoiy-házzal rokonságban állott. 1594-ben, midn Báthory az ellenzék
fembereit Kolozsvárt lefejeztette, ,1. István már
emelkedni kezdett a fejedelem kegyében s 1595.
a Báthory ellen fellázadt Szalánczy László által birt
Branyícskát, ennek htlensége címén, megkapta
adományul s a család azontúl a hranyicskai elnevet használta. M^d a fejedelem kanceU^jává
neveztetvén ki. családja hatalmát s gazdagságát
Erdélyben alapította meg. Szerepe, melyet Erdély
történetében játszott, igen kétértelm volt s gyors
emelkedését gyors bafc&s követte. A nagyravágyó
férfi Báthory eltt gyanúba jvén, hogy a fejedelemség elnyerésére törekszik, már 1598. fogságra vetették, Szatmárra harcolták s ott, Báthory Boldizsár és Kovasóczy Farkas klvégeztetése napján a vár kapuja eltt lefejezték, kincseit s Báthorj- által adományozott binokait pe:

—

:

—
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dig elkobozták. Késbben fla, Zsigmond szerezte
azokat vissza, kinek neje BáOiory Anna volt.
Zsigmmd Bethlen Gábor ellen harcolt s Deésnél
vereséget szenvedett. Testvérének, Gábornak,
ki 1630— 88-ig élt, két fla, 11. Gábor és IL István alapították a család ma is élö két fö ágát,
a brani/icskait és a szurdokit IL Gábor királyi
táblai ülnök volt s báróvá lett IL István (1648—
96) dévai várkapitány volt. Amattól származott a
családnak nagy hatalomra s legmagasabb méltóságokra emelkedett konzervatív s aulikus érzelm ága.
A másik (szurdoki) ág, mely IL Istvánnal kezddik, ennek három fiában, J. Imre, Dániel és
lII. Istvánban folytatódott, kik 1698. bárói rangot nyertek. I. Imre, tordai fispán unokája volt
II. Imre, kinek nejétl, Bornemisza Annától
született fla, I. Miklós, a regényíró II. Miklósnak (1. J. 2.) nagy mveltség atyja, ki 1824.
halt meg. Felesége, a költ anyja, a korán elhalt
gróf Lázár Eleonóra volt. A költ egyik testvére,
Samu, 1819. párbajban esett el miásik testvérének, az 1847. elhunyt Imrének a fla Kálmán (1.
J. 1.).
Nevezetesebb tagjai a családnak
1. J. Kálmán báró, író és hírlapíró, a nagy
regényíró unokaöccse, szül. 1837., megh. 1910
aug. 8. Kolozsvárt és Bécsben tanult, részt vett
mint gyermekifjú a szabadságharcban, hosszabb

írónkká emelte. A M.Tud. Akadémia, a KisfaludyTársaság 1836. megválasztotta tagjává, az utóbbi
1840. igazgatójává s 1841. elnökévé, az Akadémia
1843. tiszteleti tagjává is. írói mködése rövid
pár év alatt addig nem ismert gazdagságot mutatott. Az Abafit követték gyors egymásutánban
a Zólyomi (1836) és a Könnyelmek (1837) azután legnagyobbszer s az Abaflval együtt legértékesebb regényei Az utolsó Bátory (1837) a

utat tett külföldön, majd visszatérve, hírlapíró
lett, szerkesztette a Magyar Állam-ot (1868
1875-ig megszakításokkal) ós a Magyar Koronát
(1877—1885). A 70-es években s a 90-es évek
végén több regényt (A lelkész, 1871
grófi
család titkai, 1899 Látszat és valóság, 1902) és
drámát (A két jóbarát, Szalome, Messzalina,
1873 Márenya, 1875) írt, az utóbbiak egy része
színre is került a Nemzeti Színházban, de mind

bárónvel, kit 1847. vett nül s aki haláláig leghívebb barátja, önfeláldozó élettársa volt. Kibujdosásával kezddik J. életének második korszaka.
Lipcsébl Brüsszelbe, majd Drezdába költözött s
itt töltötte életének hátralév éveit. Rendkívül
tevékeny életet folytatott. Buzgón részt vett a
magyar emigráció mozgalmaiban. Ezenkívül

;

;

;

;

;

A

;

;

:

Magyarországon

koÜ

Zrinyi, a
(1839)
(1843) s elbeszéléseinek és regényeinek hosszú
sora, köztük a Jósika István (1847), mely hsét
és tárgyát a J.-család történetébl meríti, s az
Alt Móric álnév alatt kiadott Ifjú Békési Ferenc
kalandjai (1844 45). A drámaírás terén is megpróbálkozott, de kevés sikerrel (Adorjánok és
Jenk, Két Barcsay stb.). A 40-es évek politikai
mozgalmai J.-t is magukkal ragadták. Eleinte
nagyérdekü erdélyi leveleket írt a Pesti Hírlapba,
majd a szabadságharc kitörése után, mint a felsház tagja, kineveztetett a honvédeimi bizottság
tagjává s e minségében követte a kormányt
CseJiek

:

—

Debreczenbe, onnan Szegedre, majd Aradra. Kossuth, akihez mindvégig a legmelegebb barátsággal s elvhüséggel ragaszkodott, kineveztette a
legfbb kegyelmi törvényszék birájává. A világosi fegyverletétel után menekülnie kellett. Hoszszú bujdosás után eljutott Lipcsébe, hol találkozott utána menekült nejével, Podmaniczky Júlia

folji;atta regényírói

mködését még

fokozott-ibb

mórtékben, mint azeltt, amire irói ambícióján
hamar elfelejtették, ép így társadalmi röpiratait kívül a szükség is sarkalta, mert regényei jövedelmébl tartotta fenn magát. Egy töi-tóneti munis. Szerkesztette többedmagával a Magyarország
kája (Zur Gesch. des ung. Preiheitskampfes,1851),
az ezredik évben cím vállalatot.
2. J. Miklós báró, egyik legjelesebb regény- valamint Egy magyar cmlád a forradalom alatt
írónk, szül. Tordán (Aranyos-Torda vm.) 1794 ápr. cím korrajza (1852) után 1853. közrebocsátotta
28., megh. Drezdában 1865 febr. 27. Iskolai és névtelenül három regényét, majd még kilencet,
jogi tanulmányait a kolozsvári konviktusban vé- köztük
a tatár (1856) A hat IJderszky leány
gezte. 1811-ben katonának ment, megfordult (1858) s novelláinak négy kötetét. 1860-tól kezdve
Szászországban, Galíciában, 1813—14. Olaszor- már a maga neve alatt kiadott regényei közül
szágban, hol a franciák ellen a Mincio melletti üt- nevezetesebbek Második Rákóczi Ferencz (1861)
közetben kitüntetvén magát, a csatatéren lett s utolsó regénye Várt leány várat nyer (1865).
fhadnaggyá s még ugyanabban az évben kapi- Életének e második, külföldön töltött felét sok
tánnyá. 1815-bon részt vett a francia hadjárat- csalódás és szenvedés keserítette meg. Egészsége
ban, megfordult Parisban, bejáratos volt az el- megrendült, a haza szomorú sorsa s fenyeget
kel francia társaságba. Utána három esztendt jövje elrabolták lelke nyugalmát, idnkint
töltött Bécsben, nül vette Káüay Erzsébetet anyagi helyzete is válságosra fordult. Mindennél
s visszavonulva a katonai pályától, gazdálkodott, jobban bántotta, hogy a magyarországi kritika
mígnem szerencsétlen házasságát felbontva, szur- újabb regényeit szigorúbb bírálatban részesítette.
doki birtokán telepedett le. A 30-a8 évektl kezdve Elkeseredésének Emlékirataiban (1865) adott kiélénken érdekldött az erdélyi közállapotok iránt fejezést. A világgal olégodotlenül, csak szeret
8 országgylési szónoklatai meg politikai tar- hitvese vigasztalásában tíilálva enyhülést hunyt
talmú röpiratai által (Irány, Vázolatok, 1835) el 1865. Az Akadémiában 1866. Greguss Ágost, a
reá tereldött a figyelem. Hatásosabb politikai Kisfaludy-Társaságban 1867. Jókai Mór tartott
szerepre nem érezvén magát hivatottnak, az iro- felette emlékbeszódet, a Kisfaludy-Társaság 1888.
dalom terén kívánt érvényesülni s hogy tervei- raegfe.sttette ai-cképét s 1894. nagj- ünnepet tarnek élhessen, I^estre tette át lakását, éppen ak- tott születé.sónek százados fordulójára. Mellszobkor, mikor pár évvel azeltt írt, de 1836. kiadott rát a Tái-saság számára Stróbl Alajos készítette.
regénye, az Abafi egy csapásra legels próza- Hamvait felesége tetemeivel egjittt rokonuk, ifj.
:

J

;

:

:

:
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Stunu Drezdából hioahozatta 8 Kolozsvárt

te-

nwttetteel.

aU

a magyar törJ. dsft mflvéadrBgteyirtak,
tetett regényt megalapította. Bz jelenttoégének
egyik

;

A má8ik naey termékenysége, amely

fele.

sak Jókai multa fölül. A
biró Erdély már korán
izgatw Kepzeiou'T; ngi, hajdan nagy szerepet
jáinó esaládjának haf^ományai s as Erdélyben
k&skéieii forgó írott krónikák és emlékiratok
gaidag táplálékot adtak képzeletének. Irodalmi
mintaképe, akitói a regényírás technikáját eltanulta, az angol Scott Walter volt. Nem annyira
tárgyakat vett tóle, mint inkább a történeti események koltói alaidtásában s a korrajzban követte. Mint mestere, ö is csak külsségeiben festette a kort. nem aiokat as eszméket és törekvéseket rajzdta, melyek a kor embereit mozgatták.

—
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sem tért viasza, hanem mindvégig kegyel^tM teizte urának drezdai sírját.
Hamvai, férjével egytitt, 1894. Kolozsvárra szállíttattak. Mint írn divattndósftásokon és gyakorlati célú cikkeken kívül elbeezélési^et írt, ez utóbbiak egy része segy pár regénye önálló kötetben
is megjelent Pontosabbak Éva (regény 1860)
Valóé* kÖUött (elbeszélések és vázlatok 1862)
EEbeszHések (1872). Tle való az ifjú leányok száhalála után (1866)

:

mára készített Pályavezet is (186.3). V. ö. Vadnay Károly, J. J. (Fv. Lapok 1893, 163. sz.).
4. J. Sámuel báró, Erdély legkitnbb poUtikai tekintélyeinek és szónokainak egyike, udvari

fkancellár, szül. Kolozsvárt 180ö júl. 7., megh.
Bécsben 1860 márc. 28-án. Atyja báró J. János
erdélyi kormányszéki elnök, b. t. tanácsos s az
1841-iki

országgylésen királyi biztos; anyja

gróf Csáky Rozália. Tanulmányait a kolozsvári
A történeti keretbe rendszerint költött történetet líceumban végezte, 1823. a királyi kormányszékállit be, s mivel nem volt elég jellemz ereje, egy- hez, 1824. pedig a marosvásárheljl királyi tábrészt bsei tipikusak, kevés bennük az egyéni, az lához törvényes gyakorlatra felesküdvén, 20 éves
élet, másfelöl történetei kiválnak ugyan fordulatos, korában az erdél>i udvari kancelláriához fogalérdekes meséjükkel, de belsleg kevés bennük az mazóvá, 1827. titoknokká, 1829. Torda vármegye
igazság. Történeti regényei mindamellett kedves fispáni helytartójává neveztetett ki. Innét löl.
olvasmányai voltak a muIt .század közönségének s az erdélyi udvari kancelláriához számfeletti tanáméltán könnyen, érdekesen beszél el, nagy ügyes- csossá hivták meg. 1834-ben kezddik nevezeteséggel szve a bonyodalom szálait, változatos, sebb politikai szereplése, mikor az erdélyi országmozgalmas képeket fest a múlt idk életérl, ér- gylésen mint kir. hivatalos vett részt s az ellendekfeszít részletekkel leköti az olvasó figyelmét. zékkel szemközt a mérsékelt párt élére állott,mely
Társadalmi regjei Idsebb hatást tettek, bennük kész volt a kormány ellpnében tetemes engedrészint a frandákat, pl. Suet követi (A kétemele- ményekkel is kibontakozni az ország akkori abtes házban), réezint az angolokat, pl. Dickenst. J. normis helyzetébl. .Az 1834-iki országgylés után
népsaerilaégét részben megtartotta mindmáig s 1837-ig Bécsben foljiarta elbbi hivatalát, ekkor
ezért&toek legm^gyzbb bizonysága. Mvei az udvari kamarához tétetett át hasonló minújabb meg tgabb kiadásokat értek, van több, mely ségben. Ugyanez évben a Nagyszebenben ülésez
8—10 kiadásban forog közkézen s gyjteményes erdélji országgj-úlésre ment kir. hivatalosi minkiadások két lUakban ma is folyik. Mindkettt ségben s ott ismét a konzervatív párt vezére lett.
Badics Ferenc rendezi sajtó alá s a kisebb alakú- Tekintélye oly nagy volt hogy bár az országgyból eddig 120 füzet, a nagyobb alakúból 31 kötet lésen az ellenzék többségei birt titkos szavazás
jelent meg. Németre minden nevezetesebb regé- útján, 107 szavazattal erdélji udvari kancellárnye le van fordítva, egy pár más id^en nyelvTe is. ságra jelölték. Ezt akkor még nem nyerhette el,
Irodalem. ). étotn^sát legUaeritöbtoa, égte kSayvbea hanem
1838. Bécsbe visszatérve, a Szent Istvánssaák haj^ ífta aag: J. élete ée aftUÁíee, 1891: ójabudvari kamarától az erdélyi udbao, de lOrMeMmi Báa Álwtár, i. Aete ée kmtéoete, 190S; rendet nyerte s az
vari kancelláriához tétetett át, mint referendár
a ról» nóló Inxbaut M. 8>iúyei Jáuef áOítotte ftssie
J. % magjMe irodaloabu. A tagynimi J.-teamlBiBjr kOiU
rins. Az 1839-iki pozsonji magyar országgylésre
:

a legfoetoubtwk Brdélyi Jáaoe és SaUaoB Perene dol^osMsi a Peeti NapMlMui. 186&., II. 108. wl, 1865.. 67. u.
M«r ealékbeoéde, Kitf. Tára. ÉrUpJai. ti Iblyam.
la : Tóth LAríae
íati, n. o. XXDL és Magyar SsaloB 18»4: Barátli Vtnse tanlBáaya, Vasáraapi UJság,
18»4. I. : Oyvlai Pál ealéktasiáde és bírálatai J.-röl, Kmlékbesiédek I— m.
Zsigmoad Pereoc, Soott és J., Irodalosi:

meghivatván,

ott

a tanácskozásokban hatalmas

:

Jókai

mUkm

:

tSrtéaet, 1913.

3. J. Müdósné, szül. báró Podmaniczky Juüa,
a nagy regényírónak neje, írón, szül. Pesten
1813., megh. Drezdában 1893 jan. 10. 1847-ben
ment nül Jósika Miklóshoz., kinek odaadó, hústigee hitvese lett Követte férjét a szabadságharc
viharaiba ás a drezdai, brüsszeli, majd újra a

drezdai számfizéeébe, ahol minden módon iparkodott férjének megkönnyíteni az élet terheit.
Férje regényei közül többet lefordított németre,

valamint a azabadBágharga vonatkozó történeti

müvét

is

;

egyideig, félretéve családja

ha^omá-

nyait, polgári munkát, csipkekereskedést is folytatott és szorgalmával, takarékosságával egy-

szer, de kényelmes otthont teremtett férje sámára. Utolsó percéig híven ápolta férjet, s annak

részt vett, s fényes tehetségének újabb jeleit adta.
1S40— 41-ig a büntet törvénykönyv kidolgozásával megbízott országos választmányban vett mun-

kás

részt,

az ország legkitnbb egyénd (Deák

Ferenc, Majláth országbíró. Szemere Bertalan
stb.) sorában. Az 1841-iki kolozsvári országgylésen az üresedésben volt erdélyi fkormányzóságra
titkos szavazás útján nagy többségei (233 szavazat közül 216-tal) jelölték. 1844-ben báróNopcsa
Elok kancellár nyugalmaztatása után az erdélyi
udvari kancellária alelnökévé s v. b. t tanácsossá
neveztetett ki. E befolyásos hivatalt vitte 1846-ig,
midn ismét nagy szótöbbséggel (213 szavazattal) jelöltetett ki erdélyi udvari fkancellárnak
s most már e hivatalra a felség által Id is neveztetett. De Erdély Magyarországai egyesfllvén
8 a parlamenti kormány megalakulván, J. 1848
ápr. 10. kénytelen volt letenni magas hivatalát s
herceg Mettemichhel együtt elhagyni Bécset
Azóta a közpályától visszavonulva, résdnt Er-

:

;:

Jóst

i2

Jósikafa

ólt. A Bachkorszak alatt egyike volt az elsknek, kik az uiakodó rendszer tévedései ellen bátran felszólaltak.
1859-ben megkínálták a minisztériumba való belépéssel, de ezt nem fogadta el. Az alkotmányos rend visszaállításában a konzervativ-arisztoki'ata tábornak érdemébl kétségkívül a volt er-

délyben, részint az osztrák fvárosban

azok rendezéséhez fogott, e mellett lelke volt a
Magyarországgal való törvényes j(J viszonyt fejleszt törekvéseknek a magyaroKnak és horvátoknak egyaránt bizalmi embere. Két izben volt
a magyar országgylés tagja. 1889— 1898-ig hor;

vát miniszter. 1892-ben megkapta a v. b. t. tanácsosi méltóságot. 1906-ban a király a frendiház
tagjává nevezte ki. Pia: Qéza, szül. 1857 jan. 21.
délyi kancellárra is nem csekély rész esik.
5. J. Samu báró (iQabb), politikus, J. Lajos Jalkovecen (Várasd vm.). Jogi tanulmányainak
bárónak és Bethlen Adél grófnnek fia, szül. Salz- végeztével 1881. a belügyminisztériumba, majd a
burgban 1848 aug. 23. Középiskolai tanulmányait horvát-szlavon-dal mát minisztériumba lépett mint
Nagyszebenben, felsbb iskoláit Parisban és fogalmazó, 1887-ben a vinicai kerületben horvát
Stronghurstban (Anglia) végezte, ezután erdélyi képviselvé választották. Ugyanezen id óta volt
birtokain gazdálkodott. A közügyekben 1870 óta tagja a magyar képviselháznak is. Két ízben
vett részt s családi hagyományaival ellentétben volt horvát-szlavon-dalmát miniszter; elször
a szabadelv párthoz csatlakozott. 1885-ben Ko- 1906— 909-ig a Wekerle-kormány alatt, majd
lozs vármegye és Kolozsvár város fispánjává ne- 1912 ápr.
1913 jul. a Lukács-kabinetben.
vezték ki, majd 1888. történt lemondása után az Testvéröccse Imjos, szül. 1863.. 1893. okt. 14,
Erdélyi Gazda.sági Egyesületnek és az Erdélyi túrmezei comesnek választották.
Római Katolikus Státusnak elnökévé választotJosivara. A japáni városokban a prostituáltak
ták. 1891-ben képviselvé választották,
1893. negyede.
Hieronymi oldalán a belügyminisztérium admiJóslás y. jöveyidömondás, jövendölés- A javas
nisztratív államtitkára lett, de mikor az egyház- (1. 0.) szó összevont jós alakja a jöv titkaiba bepolitikai törvényjavaslatokat tárgyalták, lemon- látó s azokat elre megmondani tudó egyént jelent,
dott hivataláról és a frendiházban megszavazta V. legalább olyant, aki valami varázslás útján bia reformokat, noha az Erdélyi Római katolikus zonyos jelekbl a bekövetkezend dolgokat ki tudj a
Státusban viselt elnöki méltóságával sokan nem olvasni. A J.-ba vetett hit végs elemzésében az
tartották ezt összeférnek és emiatt heves táma- animizmus (1. o.), közelebbrl pedig a hoUak tiszdásoknak is volt kitéve. 1895— 98-ig Bánffy kabi- teletének (1. 0.) egyik legszívósabb élet sarjadéka.
netjében az ó Felsége személye körüli miniszté- A J. legrégibb feljegyzós példái, mink az ó-tesriumot vezette. Ezután jó ideig nem vállalt aktiv tamentum endori boszorkánya (Sam. I. 28.) és az
szerepet a politikában. 1910-ben a frendiház al- Odisszeiában a hs alvilági útja stb., arra vallaelnökévé, 1912. Csáky Albin gróf halála után a nak, hogy a jövend titkaiba való belátás a legálfrendiház elnökévé neveztetett ki. 1895 óta tit- talánosabb és legrégibb hiedelem szerint a megkos tanácsos.
holtak lelkeinek felidézése által nyerhet meg.
Jósikafa, 1. Orgona/a.
Innen a nekromantia (1. o.) nagy szerepe a vaJósikafaJva, nagyk. Kolozs vm. bánífyhunyadi rázslásban egyáltalán. A J. egyéb fbb nemei is
j.-ban, (1910) 1739 oláh ós magyar lak. A község összefüggésben állnak a holtak kultuszával.
1910. Magj'arvalkó, Magyargyermonostor, MaJósnapok a. m. babonás napok (1. o.).
rótlaka, Kiskalota, Havasrekettye és Meregyó
Josquin Deprés (vagy des Prés), francia zeneközségek egyes részeibl alakult. Postahivatal, szerz, 1. Deprés.
u. t. Nagykalota.
Joss, Viktor, osztrák zeneesztétikus, szül. 1869
Josipovac, adók. Vercze vm. eszéki járá- máj. 29. Prágában, ahol 1897. a Deutsches Abendsában, (1910) 54-2 német lakossal, u. p. és u. t. blatt szerkesztje lett. Mvei Mozart (1892) Der
Petrijovci.
Musikpádagoge Fr.Wiech u. seine Familie (1Ü02)
Josipovich-csa/óíí, horvátországi túrmezei ne- Fr. Wiech u. sein Verhaltniss zu R. Schumann
mes család, melybl J. Máté és György, a bécsi (1900).
horvát kollégium igazgatója, 1766. Mária Terézia
Jossait (!isv.), képlete (Pb,Zn)CrO« ólomcinkáltal magyar nemességre emeltettek.
Tagjai
kromát, rombos narancssárga kristályok, üvegJ. János, 1763—1805. zágrábi kanonok-apát V. gyantafényü
lelhelye Berezovszk az üralós csázmai prépost volt.
J. Antal, túrmezei hegysógben.
ispán (comes), szül. Nagygoriczán 1806 júl. 21.,
Jóst, Isaak Márkus, zsidó történetíró, szül.
megh. 1874. Mint tiirmezei ispán az 1839-, 1843- Bemburgbau 1793febr. 22., megh. Majna-Frank1844-ésl847~48-iki pozsonyi országgylésekon furtban 1860 nov. 22. 1835 óta élte fogytáig mint az
lelkes magyar érzelmeivel tnt ki ennek jutal- ottani zsidó reáliskola ftanítója mködött. Mvei:
mául 1848. a magyar kormány Zágráb vármegye Geschichte d. Israeliten (Berlin 1820—28, 9 köt.)
föi.><pánjává nevezte ki és mint ilyen kiivette' a Allgem. Gesch. d. israel. Volkes (u. o. 1831—32. 2
magyar kormányt Debroczonbe és Szegedi'e is. A köt.) Neuere Gesch. d. Israel. (u. o. 1846—47. 3
szabadságharc után 1851. birtokai elvesztésére és köt.) Gesch. d. Judenthuras u. seiner Secten (Leiphalálra ítéltetett, de ezt az ítéletet tíz évi várfog- zig 1857—59, 3 köt.). Kiadta továbbá a misnát
ságra változtatták át.
Pia, István, túrmezei (1. 0.) német fordítással és hél)er kommentárral
oomes, szül. 1830., megh. 1893. Sok éven keresz- (Berlin 1852—54, 6 köt.), az Israel. Annalen
tül tagja volt a magyar országgylésnek is.
(Frankfurt 1839-41) és a Zion cím zsidó folyó.7. Imre, szül. Kuriltfv eceu.Turmozn 1834 szopt.
iratot (u. 0. 1842—43), Nagy Frigyes összes mun1., megh. Bécöben 1910 máj. 80. A szabadságharc káit (1835-1837). V. ö. Zirndorf. Isaak Mark J.
után kontt.skúlt családi birtokait visszanyervén, u. seine Freunde (New York 1886).
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adata magaslatán álló, alapos szakképzettséggel
rendelkez, amellett bnmános és ielkiismeiratee
gazda fogja kellen betölthetni, minélfogva elvi
szempontból nem helyeselhet, hog>' hazánk több
lettel.
JÓSII&, Nün fla, Bfrájim törzsébl. A bibliai el- uradalmában ezt a fontos tisztséget gyakran minbeastiés szerint Mózes kdvetöje. aSüoek veiériete den szakképzettséget nélkülöz ügyvédekre bízalatt az izraeliták Kánaán legnagyobb részét el- zák. A birtokos és gazdatiszt közötti jogviszonyok
foglalták. 110 éves korában balt meg és Timnat szabályozásáról szóló 1900. XXVIl. t.-c. 25.
&eraehban temették el. A szentiráaiak róla el- intézkedik az okleveles gazdatisztek alkalmazásáJostedals-Bri. glecoflerekkel és hómezökkel takart fensík Norvé^ria Nordro Bergeahos kerttletében. a Sogno- és Ise-fjord közt, 1300 km* tertt-

M

neventt könyve jéval késbbi idökböi származik nak kötelez

voltáról.

Jóaságkeaelée, 1. Birfokkezelés.
Jóezágkezel (adminisztrátor), egyes birtok(1910) 616 magyar lak., postahivatallal, a. t. Szin. testek önálló kezelésével megbízott közeg. L. InKözelében nyílik az aggteleki barlang második téz.
Jóezágkormányzó. Különösen ^yházi birtobejárata, molyet a Magy. Kárpát^yesület keleti
koknál szokás az igazgatással megbízott egyházi
(t^ztálya 1889. tárt föl.
Jóesa, kisk. Ung vm. szobránczi j.-ban, (isio) személyt jószágkormányzó címmel illetni. L. Já1091 mtén és magjar lak. hozzátartozik a kis szágigazgató.
jföazáa, kisk. Arad vm. borossebesi j.-ban, (19101
Petrunyó-fürdó.meljTiek hidog kénes-meszes vizét
küszvényes, c^iüzos bajok ellen használják. Posta- 439 lak. A határában van a Kreminósza (Túzköves) nev kovahegy: u. p. Koroknya, u. t.
hivatal, u. t. Remetevasgyár.
Jóeság, tágabb értelemben mindenféle, akár Honczt.
Jószáshely, kisk. Arad vm. borossebesi járáingó, akár ingatlan vagyon. Szorosabb értelemben mezei földbirtok. LabaA-J. alatt pedig a gaz- sában, (1910) 633 oláh és magyar lakossal u.p.és
J. nemzetgaz- u. t. Honczt.
dasági haszonállatokat értik.
Joszgad, város Kisázsiában, 1. Jozgad.
dasági értelemben, 1. Javak.
Jó Szív-egyesület. 1888-ban, az országos árJtezágtterendezéstan. azon elvek és szabályok foglalata, melyek szerint a földbirtokot jö- víz okozta nyomor enyhítésére, Tisza Kálmánné
vedelmez termelé.s céljából a szükséges beren- sz. Degenfeld-Schonburg Dona grófn vezetése
dezésekkel, valamint a szükséges munkaervel alatt társadalmi mozgalom indult meg, mely Jókai
melyek szerint a termelésnek e Mór indítványára a Jó Szív nevet vette fel. Az
keli ellátnunk
tényezit szerves. egjTnást kölcsönösen elsegít akció intézésére központi bizottság alakult, mely
s Iciegészlt kapcsolatba kell hoznunk. \. ö. Hensch rövid idó alatt mintegy 164,000 K-át gjrüjtött az
Árpád, Jszágberendezés- és kezeléstan (Magyar- árvízkárosultak számára. Az akció nagy sikere
óvár 1901) Vörös S., Gazdaságok berendezése nek hatása alatt a Jó Szív bizottság még ugyanazon év május 22. állandó egyesületté alakult,
(1905).
Jószágcsere (cambium) az 1848 eltti magyar mely feladatául az ország elemi csapásoktól sújmagánjogban akkor fordult el, midn két jószág tott lakosságának sütését tözte ki. .Az egyesütulajdonosa kényelmasebb használat végett jószá- let megszilárdulását nagyban elmozdította a
got cserélt. Liényegéhez tartozott, hogj- a jószágok Lukács Antal tervezte sorsjáték. A 750,000 darab,
értékében nevezf»tos különbség ne legyen. A J. le- hatvau év alatt törlesztend, négykoronás sorshetett tiszta '«aint»iura purum) v. v^yes (cambium jegykibocsátásából 917,189 K jövedelem illette az
mixtum), aszerint, amint a jószág jószágért ada- egyesületet s ezenkívül a soraijegyeket átvett
tott vagy az esetlegéé csekélyebb értékkülönbség szindikátus által elért haszon fele, 499,623 K,
pénzzel kJegynüíttetott. Ha a különbség oly ni^y mely utóbbi összeget 17 fvárosi jótékony egyvolt, hogy a cserél fél nagyobbára pénzt kapott, letnek juttatta, mint Jó Szív-alapítványokat. Az
egyesület vagyona 1912 végén 1.285,694 K volt
ez álcsere (cambiimi simulatum).
Jószágfelügyel.tVtöpe/ríor, a tiszti kezelés alatt s huszonöt évi mködése alatt 921.648 K-át oszálló birt<^k<>k ffluLTveletévei s a kezel tisztek el- tott ki segélyekben.
Jó szolgálatok, 1. Bons offic^s.
lenrzésével nicLTbizott f5bb tisztvisel.
Jota. az bet görög neve kicsiny alakja miatt
Jóaaágigazgató v. jószágkormányz, a tiszti
kezelés alatt álló nagyobb birtokok legfelsbb ve- csekély.><éíret jelent.
Jótíilláa, 1. Kezesség.
zetésével megbízott tiszt. A J. a birtokos képJótállási dij. I. Delcredere.
viselje, a jöszágkezdés középponti orgánuma,
Jótam, Uzzijjának, Juda királyának fia, aki
a birtokhoz tartozó összes hivatalok ellenre.
^
Ha*
Tvrészt az egyes gazdaságok üzem- Kr. e. 736 körül uralkodott Jeruzsálemben.
re'
Jotapata. ersített helység Galileában.
felülbirálatára és jóváhagyására,
b befektetések,, lényeges üzemJotape, ó-kori város Kisázsiában. Kilikia ten"temesebb óasz^ekre terjed gerpartján.
-^">r
Jótékonyság, 1. Szegémjtígy.
.v.<.v.4^<.. ....
bérbevétele és eladások
Jótékonysági elv v. mritativ elv. Gazdasági
^zik. Azonkívül a tisztek
engedélyezé.<*
kinevezÁsu>
és elbocsátása is néha az értelemben azt értjük jótékonyságon, hogy a
/ik. a központosított kezelési magángtizdiwág' szervezetek között bizonyos gazjogki*!
fil.lós a jövedelemért. Tekin- dasági javak a visaontszcrig^tra, vagy ellenértérendszer:
re, kétségtelen, hogy kekre való tekintet nélkül jutnak forgalomba, k
tettel a J.-nak
hivatalt csak a fél- J. tehát a gazdasági javak forgalmát nem a gazezt a nagy U\
és aok változtatásnak volt alávetve.
Jóarafö, kisk. Abauj-Toma vm. tornai j.-ban,
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Jouissance

Tendán, mely alkalommal szard fogságba került.
Szabadságát visszanyerve, 1794. az olasz hadsereghez osztották be és csakhamar tábornok lett.
Hsiességével és tehetségével kiérdemelte Napóleon becsülését
különösen Mantova ostrománál
és a Rivoli mellett vívott csatában' tnt ki (1797
jan. 14-én). Azután déli Tirolba tört, elfoglalta
Trientet és ápr. 8. Villach mellett a francia derékhaddal egyesült. 1798-ban Brune helyébe az olaszországi hadsereg fvezérletével bízták meg. Elfoglalta Torinót és Piemont többi ersségét s lemondásra kényszerítette Szardínia királyát, midn a
direktórium parancsa megállította diadalaiban.
1799-ben Fels-Olaszországba küldték, de Növi
iskolák, népkonyhák stb. Ffogyatkozása azonban mellett az egész orosz-osztrák hadervel szemben
az, hogy legtöbbször csak a pillanatnyi bajt orvo- hsies küzdelem után elesett (aug. 15.). Tetemét
solja. Epén ezért a feladatok nagy részét, ame- Toulonban, a Fort Lamalgueban helyezték nyugalyeket a társadalom a J. alapján igyekezett meg- lomra, mely ersség azóta a «Fort J.» nevet viseli.
valósítani, újabban az állam és a közhatóságok V. ö. Chevrier, Le général J., d'aprés sa correskezdik magukra vállalni. Így pl. a társadalmi pondance (2. kiad.. Paris 1884).
Joubert (ejtsd jaubert), Petrus J ocohus,Bí transzbiztosítás különböz ágai, munkanélktilisóg orvosváli hadak fvezére és a transzváli köztársaság
lása, hajléktalanok ellátása stb.
Jótékonysági rendek. 1. Spanyol érdemrend, alelnöke, szül. Gangéban (Fokföld) 1831., megh.
alapította 1856 máj. 17. Izabella királyn, fórüak Pretoriában 1900 márc. 27. Az 1880— 81-iki búrés nk részére jótékonyság, önfeláldozás stb. út- angol háborúban a búr sereget, mint hadvezér
gyzelemre vitt«
ján szerzett érdemek jutalmazására. A rendnek, fkép ügyes guerilla-harccal
mely 1857 dec. 30. kibövíttetett, három osztálya és Colley tábornokot Majuba Hillnél döntleg megvan.
verte. 1888-ban a köztársaság alelnökének vá2. Don Garlos, spanyol trónkövetel,
1874. szintén alapított jótékonyság által szerzett lasztották. Az 1899 szén kiütött búr-angol háérdemek jutalmazására egy rendjelet.
borúban, mint a búr sereg fvezére a hadjárat
Joüáon(dijodfiydroxypropan), 80"/o jódot tar- kezdetén kivívott elnyöket nem aknázta ki.
talmazó, sárga, olajszer folyadék. Vízben nem
Jondpore, indiai állam, 1. Dzsodpur.
oldódik, míg szesszel és éterrel minden arányban
Jouffroy (ejtsd: zsaffroá), 1. FranQois, francia
keveredik. Használják a jódkáli pótszeréül, fleg szobrász, szül. Dijonban 1806 febr. 1., megh. 1882
mint bujakór-ellenes szert.
jún. 26. Parisban Raraey tanítványa volt, 1823.
Jottisták, 1. Ipszüonisták.
elnyerte a Prix de Rome-ot. Mvei közül emlíJotunheim (a. m. óriások tanyája, Jotunfjeld), tendk Leányka els titkát megsúgja Vénusznak
Norvégia magasfóldje, amely a skandináviai s- (18.39, Paris, Musée du Luxembourg); Krisztus
masszivumra rakodott szilm'-korú üledékes kze- és az apostolok dombormvei a párisi St. Augustek zavartalanul nyugodt táblája, K. felé elég tin templom homlokzatán
a Védelem és Büntetés
meredeken végzdik el. Ezen a meredek lép- szobrai a párisi igazságügyi palotán a Lirai kölcsn a diluviális eljegesedés idején gleccserek tészet szobra a párisi nagy operaház homlokzatán.
zuhantak le, mély íjordos tavakat vágva be,
2. J.,
Tlwodore Simon, francia bölcsész és
ezeknek egész sorát találjuk ma Kiisztiániáig, publicista, szül. Pontetsben 1796 júl. 7., megh.
ahol az utolsó gleccserkimélyités tényleges íjord, Parisban 1842 márc. 1. 1832-ben a Collége de
ez a Krisztiániai-fjord. Zordon, szinte fenséges Francé tanára lett. J. egyike a francia bölcsészetvidék, csaknem állandóan hóval borítva, mély történet legnemesebb alakjainak. A Royer-Collardfolyóvölgyek vannak bevágódva, de ezek sem tól és Cousintl Franciaországba bevezetett skót
szállanak 970 m. alá. Legmagasabb pontjai a fllozóílában megtalálta, amit keresett, ennek a
Galdhöpig v. Galdhötind (2560 m.), Norvé- kiaknázására fordította egész életét. Franciára
gia és Észak-Európa legmagasabb pontja s a Szka- fordította Dugald Stewart Outlines of morál phigosztlstinder (2354 m.). A J., valamint a Joste- losophy c. könyvét (1826), továbbá Reid Tamás
dals-Brá s a Hardanger-fjeld ölelik körül a cso- összes mveit (6 köt., 1836). Saját munkái Cours
dás szép Sogne-fjord hátterét.
L. még Jotunn. de droit naturel (18^33—1834); Cours d'esthéJotnirn (Jötunn, több. Jötnar), a skandináv mi- tique (kiadta tanítványa, Damiron). Megjelent ezetológiában az óriások neve. Hazájuk JotimJmm, ken kívül tle a Globe-ba írt cikkeinek gyjtea sötét mennyei birodalom. K birodalomhoz tar- ménye is Mélanges philosophiques címen (1833,
tozik az Yggdrasill krisfa gyökerei alatt elterül 7. kiad. 1901). V. ö. Tissot, Théodore J. (1875)
alvilág, a halottak országa, Hel is.
OUé-Laprune, Théodore J. (1899).
Jonan (ejtsd zsuan), öböl, 1. Cannes.
Jougne, Col de (^t«d: koidö ísuny), hágó 1000 ra.
Jonbert (ejtsd: isuber), Barthélemy Gatherine, maga88ágban,Waadt svájci kanton és Doubs franfrancia hadvezér, szül. Pont de Váuxban (Ain) cia département határán a Jura-hegységen át ve1769 ápr. 14., elesett .a Növi melletti csatában zet; az Orbe-Pontarlier közötti országút és a
1799 aug. 15. A nagy forradalom idején beállott Ponti\rlier-Simplon vasút is rajta visz át.
önkéntesnek a rajnai hadserejrbo s 1792. hadJouifisance (franc, ^tad: Esaissuinsis) a. m. kanaggyá lett. 1793-ban hsiesen küzdött a Col dl matólvezet innen adion de X, élvezeti jegy (1. o.).
dasági elvek szerint intézi, hanem etikai célok
felé törekszik s ugyanilyen eszközöket is használ.
Különösen fontos közvetít szerepe van a J.-nek
a nemzetgazdasági élet azon körülményeinél és
jelenségeinél, ahol a magángazdasági élet hibái
és hiányai nagy mértékben mutatkoznak és ahol
ezeknek közgazdasági pótlásai és igazításai még
nem voltak szervezhetk. Ilyen pl. a szegényügy (1.
0.). Vannak továbbá a közszükségleteknek olyan
elengedhetetlen követelményei, amelyeknek kielégítésérl magánosok egyáltalában nem gondoskodhatnak, hanem ezek ellátásáról vagy a közgazdasági, V. a J. alkalmazásával kell intézkedni.
Ilyenek pl. az árvaházak, lelencházak, kórházak,

;

:

—

:

—

—

:

:

;

:

—

:

;

—

Joujou

Joyu

45

j«aj«a (franc, ^tiá: mumk

mellett harcolt, okt 18. pedig Wattignies molett
verte meg az osztrákokat. 1794-ben tavasszal elbb
a Mosel-, majd a Maas- és a Sambre- hadsereget vezényelte és kivívta a Fleurus melletti gyzedelmet (jtin. 26.); okt. 11. Clerfait Höchst mellett
megVOTte és a Rajna balpartjára kergette
isbiór van felcsavarva. A játék maga abban áll. visna. 1796 tavaszán J. ismét átkelt a Rajnán s
hogy a zsinór végét fogva, leejti a ^tékoe a J.-t a Lahn fell a Felsö-Pfalzig hatolt okkor azonle. Fvezérséget e
úgy. hogy forgása ktabra a isiiiór lecsavarodik. ban Károly fherceg gyzte
Miei6tt azonban a zsinór teljesen lecsavarodnék, kudarc után letette. Visszavonulásának igazoláa zstaieget ügyes mozdolattal tgy rántja meg, sára megírta a Mémoires pour scrvir á l'hlstoire
hogy az orsó visszafelé perdül s a zsinór ismét de la campagne de 1796 (Paris 1819) cím mvét.
rácsavarodfk az orsóra, srégi játék a francia 1799-ben a direktórium a dunai hadsereg fumban van egy ó-görög váza, melyen vezérletével bízta meg, melynek élén márc. 1.
nem
átkelt a Rajnán (Basel mellett) csakhogy Károly
ilj.:
Játszó gyermek látható.
Joole lejud: duani), az elektromos árammonka fherceg újra legyzte, mire állásáról letették.
egysége, melyet még Voltooolomb-nak Ls nevez- Saját igazolására ekkor a Précis des opérations de
l'armée du Danube sous les ordres dn général J.
10' Erg
kilonek. Jelzése: J. 1 Joule
cím mvet írta (Paris 1799). Napóleon 1800. Piegramméter 8 egyenértékfl 0*239 gramm- kaló- mont közigazgatását bízta J.-ra. 1806-ban J. Nápoly kormányzója lett, 1808. pedig mint József
riával.
Jotde (í(jt«í <i««*tti). James Prescott, angol ílzikus, spanyol király vezérkari fnöke Spanyolországba
szül.Salfordban 1818 dec. 24., megh. Sáléban 1889 ment, hol némi megszakítással (1809—12) 1814-ig
okt. 11. Mint sörfz élt Salfordban. Kisérleti maradt. XVIII. Lajos pairré tette (1819). A júliusi
megalapítója a mechanikai hóelméletnek. Elsó forradahnat lelkesedéssel üdvözölte s néhány namunkálatai az elektromágnesség hajtó erként pig külügyi miniszter volt. Emlékiratai Mémoires
való alkalmazására vonatkoztak. 1848-ban meg- militaiiee. Guerre d'Espagne (kiadta Grouchy, Pajelent dolgozatában a mágneselektromoeság me- ris 1899).
Jonr lixe (franc), 1. Jour.
legít hatásai alapján meghatározta a höegység
Journal (franc, e^jtsd: ssarnii) a. m. napló, \úimechanikai egyenértékét és kimondotta, hogy a
J. továbbá
pontos egyen- \a]?:journalista, hírlapíró, újságíró.
mechanikai er alkalmazásával a
körülbelül 25—30 ár.
értékét lehet megkapni. Kzt aztán még a kiséríe- területmérték is
Journal des Débata, 1. Débats.
tek hosszú sorozatával bizonyitotta be s azt taJournal de Kt.-Pétersboarff («ftid: mnnU
lálta, hogy a höegység létrehozására mindig ugyan
azon meclianikai munka szük.séges. Kísérleteibl de 8»en-p«ters»búr), Pétervárott megjelen francia
425 méterkiiogramm adódik ki, mint azon munka, nyelv politikai napilap, mely az orosz külügymely egy nagj* kalóriának egyenértéke, vagyis minisztérium közlönye. 1825 óta áll fönn.
Jonrnaliaia, 1. Jourtxal és Hírlapíró.
ezen mnnka árán fejldik olyan h, mely 1 kg.
Journal Offleiel {titaA: zsamái oflssjei), a franvíz hmérsékletét
C«-ról 1 C-ra emeli. Igen fontos az a törvény, melyet J. az elektromos áram h- cia kormány hivatalos lapja, melyet a Monitenr
hatására nézve megállapított s melyet róla ne- helyébe Roülier alapított 1869.
Jonrnée des éperons (franc), 1. Sarkantyúveztek el. E szerint a galvánáramból elállított

mindenföle játéktovábbá feltttnöoi Ucsiiiy éksier 8 ások az
apró tárgyak, melyéket óksserQ! az óraláncra stb.
(izukás fUggonteul ; a beo8ttletrt>nd keresztje.
J.nak neTesik azt a oérnaorsftboz hasonló iátékszert Ls, melynek vékonyabb középeö részére
szer,
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hmennyiség meghatározott id

alatt a vezetk
egyszer, az árameröeséggel pedig
négyzetes arányban van. összegyjtött mvei
Scientiflc papers of James Prescott J. cím alatt
jelentek raeg London 1884—87, 2 köt.).
Joole-féle meleg. 1. Aramfndeg.
Joule törvénye, 1. Joule.
J«ar («()tad: nür) a. m. nap. J. fixe, elre kitzött nap, társadalmi szokás, mely abban áll, hogy
egyszer s mindenkorra a hét valamelyik napját
kitfizik, melyen külön meghívás nélkül vendégeket szívesen látnak.
J.de vemissage (ném.
P'imisstag), a képkiállítások ünnepélyes megnyi-

cmta.
Jouvenet (ejtéd

Jourdan (^tad: líonui), Jean Bapiiste, gróf,
francia marsall, szül. Limogesban 1762 ápr. 29.,
megh. [*ári.<bnn 1S83 nov. 13. Részt vett az északamerikai háborúban és azután az ö^zes forra-

színre kerül.

dalmi hadjáratokban. 1792— 93-ban Dumouriez
alatt Németalföldön, 1793 szept. 8. Uondschoote

néven de
Jouyban

Jean, francia fest, szül.
megh. 1717 ápr. 5. Parisban tanult Lebnm és Poussin befolyása alatt.
Akadémikus jelleg nagj* festményei közül említendk Az Igazságszolgáltatás a vallás szolgálatában (mennyezetkép a rennesi igazságügyi palotában) A 12 apostol (Paris, Döme des Invalides).
Sok képét a párisi Louvreban és a roueni múzeumban rzik.
Joux, 1. ValdeJ. ieitaá-. vall dó u&), a SvájciJura legmagasabb és legnépesebb, 15 km. hosszú,
erdben gazdag völgye a Risoux Noirmont,
tá.<^t megelz nap, a kiállításnak mint^y f- Tendre és Dent de Vauiion közt. Az rbe öntözi és
próbája, midn a képeket csak a mvészek ée a benne alkotja az 1003 m. magasban fekv, 8*7
kritikusok tekinthetik meg.
km».-nji terület. 34 m. mély J.- és a kis BrenetJoard., tud. állatnevek után Jourdan francia tavat (20 m. mély), azután a föld alá tnik, majd
zoológus és paleontológus nevének rövidítése.
230 m.-rel lejebb a vallorbei völgyben újra fel-

el len állásával

Ronenban

:

i^ovné).

1(>47 aug. 21.,
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Fhelye Le

községe Abbaye és Lieu.
for

d6

ttd),

Jony

1.

Sentier falu, további két

— 2.

Fort de J.

(^ít»d:

Pontarlier.

(íjtíMi:

«8Bi),

Vidor Josetih Etienne,

írói

J.. francia író, szül. Versailles mellett

1764..

megh. Parisban 1846

.«zept.

4.

;

—

Jóváhagyás
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Résztvett a forradalmi harcokban, de nemsokára
menekülnie kellett, mert árulással vádolták és halálra Ítélték. Robespierre bukása után újra visszatérhetett Franciaországba. Ez idötöl kezdve egészen az irodalomnak szentelte magát. Számos
opera-szöveget írt, amelyhez Spontini, Méhul, Cherubini és Rossini szerzettek a zenét. Sylla clmü
tragédiája (1824) nagy hatást keltett, többi szín-

mve

azonban kevésbbé sikerült. Legnevezetesebb prózai munkája a L'hermite de la Chaussée
d'Antin stb. cím
1812—14),
(5 kötet,
amelyben kitnen és sok gúnnyal festi a hajnalodó XIX. sz. francia társadalmát. Mveinek öszszes kiadása a saját felügyelete alatt 1823—28.
jelent meg és 27 kötetbl áll. V. ö. Ch. Lenient,

mve

La comédie en Franca au XIX.

siécle,

I.

(Paris

1898).

Jóváhagyás (lat. ratihabitio), az utólagos
hozzájárulás valamely jognyilatkozathoz, szemben a beleegyezéssel, amely az elleges hozzájárulást jelenti. Ily J. szükséges pl. a törvényes
képvisel (atya vagy gyám) részérl rendesen
ahhoz, hogy a kiskorú jognyilatkozata joghatályossá váljék. Szerzdéseknél a J. rendszerint
visszahat a szerzdés megkötésének idejére. Más
értelemben általában az a jog, hogy az erre jogosult felsbb hatóság vagy közeg az eléje terjesztett határozat kiadását vagy munka terjesztését és használatát megengedheti, 1. Approháció.
Egyházi értelemben 1. Approháció és Irdex lihrorumprohibitorum. L. még Utólagos jóváhagyásJóváírás a. m. valakit számláján elismerni,
vagyis a szóban forgó tételt a számla követel oldalára imi. J. történik mindannyiszor, valahányszor ügyfelünkkel oly ügyletet kötünk, melybl
annak velünk szemben követelése támad.
Jóvalcsel, kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban,
(1910) 949 oláh lak., u. p. Oláhbrettye, u. t. Magyarbrettye.
Jovanovac, adók. Vercze vm. eszéki j.-ban,
1104 német és horvát lak., u. p. Ernestínovo, u. t. Osjecki Antunovac.
Jovanovic (ejtsd: — vics) István báró, osztrák tábornok, szül. Pazaristeben (Horvátország) 1828
jan. 5., megh. Zárában 1885 dec. 8. 1845-ben lépett a hadseregbe és részt vett az 1848— 49-íki és
az 1866-íki olasz hadjáratban, majd 1869.a bocche
di cattarói fölkelés elnyomásában, mely alkalommal meg is sebesült. 1875-ben bárói, majd 1876.
tábornagyi rangot nyert. 1878 elején J.-nak jutott
a feladat, hogy az okkupálás napjaiban Hercego(1910)

—

Jovellanos

leg beiratkozott az egyetemre s orvosi oklevelet
szerzett. 1870-ben újra lement a Délvidékre. Életviszonyai nem kedveztek költi és írói törekvéseinek. Újvidékrl Pancsovára költözött, innen

Karlóczára, Bolgrádba.Kameniczára, majdBéc^be
és Zágrábba. Élete vége felé a szerb .szkupstina
évi 4000 fi'ankot biztosított neki, arai némileg
könnyített helyzetén. Nagytehetség költ volt,
még most is a szerbek legolvasottabb lírikusa.

Költészetének leggyakoribb tárgya

élete,

fleg

felesége iránt érzett szerelme, a szerbek múltja
és sorsa stb. Szerelmi dalait két sorozatba foglalta össze, egyiknek neve Gjulicí (Rózsák), s ezt
felesége életében írta, a másiknak Gjulicí uveoci
(Hervadt rózsák), ezt mej: a .szeretett asszony
korai halála után. Gyermekversei végtelenül
kedvesek. Közlésükre 1880. egy gyermeklapot
alapított, a Nevent, melyet csaknem haláláig
szerkesztett. Szatirikus költeményei, miként
gyermekversei is, díszére válhatnának bármely
nagy irodalomnak. Ezek közlésére élclapokat indított legrégibb volt a Zmaj (sárkány), melyrl
melléknevét kapta a legelterjedtebb a Starmalí
(Kis öreg). Mint mfordító sokat dolgozott. Eddig
még senki sem fordított oly sokat magyar költkbl szerb nyelvre, mint ö és senki sem tette
azt oly igazi mvészettel. Lefordítottíi a többi között Arany Toldiját (1858) Toldi estéjét (1870)
és némi kihagyással Toldi szerelmét is (1896)
;

;

;

Petfi János vitéMurány ostromát (1877)
zét (1860) Az rültet. 1890-ben lefordította Az
ember tragédiáját. A szerb nép megünnepelte
1874. költi munkásságának 25 éves és 1899.
50 éves jubileumát. Ez utóbbi ünnepély Zágráb;

;

ban az összes szerbség bevonásával igen fényes
keretben folyt le. Magyar részrl is több küldöttség jelent meg, a budapesti egyetem díszdoktori
oklevelet nyújtott át az ünnepeltnek. A Kisfaludytársaság, melynek dísztagja volt, 1889. felolvasó
ülésben méltatta érdemeit. Mvei Pevanije (Újvidék 1882, addig megjelent összes munkáinak
díszkiadása) I. sv. drugo Pevanije (1895) IL sv.
druge Pevanije (Belgrád 1896) Devesilje és Cika
:

;

;

;

srp. omladini (1901). Költeményeibl magyarra többet lefordítottak Favlovics Jen, Dömötör Pál, Rohonyi Gyula, Szászy István.
2. ,/., Milán, szerb író, szül. Jarkováczon 183-4
ápr. 12., megh. Belgrádban 1896. A balkáni felkelés idejében a felszabadító bizottság tagja, 1875.
a montenegrói trónörökös nevelje és a fejedelem
háziorvosa, 1889-töl kezdve haláláig a belgrádi
vinát pacifikálja, ahol aztán kormányzóként
katonai akadémia tanára volt. Irt drámákat:
ködött. 1882-ben részt vett a krivosciei felkelés el- Kraljeva seja (1865)
San i java (1872) Démon
nyomásában, mire katonai kormányzóvá és hely- (1872) és a Nesudjeni vígjátékot (1880) és érdetartóvá nevezték ki Dalmáciába.
kes útirajzokat: Tamo amo po Istoku (keresztülJovanovics, 1. Jovan, szerb költ, aki Zmaj kasul a Keleten).
(sárkány) néven volt ismeretes, szül. Újvidéken
Jovavum, Juvavum, Salzburg vái-os régi latin
1833 nov. 24., megh. Kameniczán 1904 jún. neve.
14. Családja az Obronovicsokkal volt rokonJovellanos (Jove-Uanos, ejtsd hovellyinosíi,
ságban. Iskoláit Újvidéken, Halason és Po- Gaspar Melchor de, spanyol államférfiú és író,
zsonyban, Pesten, Prágában és Bécsben végezte. szül. 1744 jan. 5. Gijonban (Asturia), megh. 1811
1861-ben Újvidék város közönsége aljegyzjévé nov. 27. Vilogában. III. Károly államtanáiísossá
választotta,
azonban csakhamar leköszönt s ki- nevezte ki. Buzgón és eredményesen mködött
zárólag az irodalommal foglalkozott. 1863-ban a hazájának szellemi és anyagi emelésén. IV. KáMatioa szerb irodalmi társaság a budapesti Tö- roly alatt az ellenzékhez csatlakozott, ezért 1790.
köly-intézet felügyeljévé választotta. Egyidej- •Asturiába kellett visszavonulnia. 1797-ben Godoy

Jova

m-

;

;

—

—
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kormányában ígasságtlgyminiszter lett, de már 1822. választotta meg sznparintendensévé. Az
egy év molva elhagyta állását 1802-ben Oodoy ágoetai hitvallás 300 éves emléktliuiepe alkalmáfogságba vettette, amelybl csak 1806. ssabadolt val a jenai egyetem a teol. doktori címmel ée
Id, amikor a flranoiák megszállották Spanyol- ranggal ruházta fel. Szeberényl János közremflomágol Bonaparte József ajtolatait vlsssantasl- ködéeével egy új tót (Zpewnik) énekes könyvet
totte 8 haláláig tagja volt a franciák éüaal föl- adott Ití, mdyet a legtöbb szláv ajkú egyház máig
kelést SBsrveiö juntának. Mint Író is kiváló volt.
El P^yoo. történeti esinmúvét 1799. irta. Oaszes

müvei 7 kötetben 1830-1832. Madridban, majd
1839. Barcelonában jelente meg. Három kötet
válogatott munkáját 1884—1887. adták ki Barcelonában.
Jovia, ókori vároe Pannoniában, a Sopianae
(Pécs)— Brigetio (Szónj^ útvonal mentén, valószí-

nleg

Hetény-pnszta ^ján.

használ. Ezzel kapcsolatban meirvetette alapját
az úgynevezett Zpewnik-alapitványnak. Müveit
latin ée tót nyelven Irta. V. ö. Hörk J. Az ev,
tiszai ker. ptlspökei (Kassa 1888) c. munkáját
és a tiszai ev. ker. levéltár okmányait.
Jozefin Mária Róza, francia császárné, I. Napóleon els neje, szül. Martinique szigetén 1763
jún. 3., megh. Malmaisonban 1814 máj. 29. Atyja
Joseph Ta»eker de la Pagerie kir. révkapitány
volt. 15 éves korában Franciaországba került, hol

(lat.) a. m. Jappiterre (Jovis) vonatkozó átvitt értelemben jókedv, jólelk, kedé- 1779 dec, 13. felesége lett Alexandre Beauharlyes.
J. vonal (Jovis linea), a homlok második nais vicomtenak. E házasságából született két
fóvonala, állítólag jovialitásra, kedélyességre, jó- gyermeke: Jen, késbb LeucfUenberg hercege
lellrilségre matat.
(1. 0.) és Hortenzia, Bonaparte Lajos hollandi Érály fdesége s III. Napóleon császár anyja (1. HorJoviainiis, hlavius, római császár Kr. u. 363
364., elbb a palotarség feje volt, kit Perz.<:iában tense). Férjét, ki 1794. tábornok volt a forradalmi
a légiók Jalianns császár halála után emeltek a hadseregben.Robespierre a vérpadra juttatta (1794
trónra. Minthogy «z ellenséges perzsa földrl nem jún. 23.). Ugyanekkor J. is f(^ságba került, de
tudta katonáit tisztességben visszavezetni, gya- Robespierre bukása után visszakapta szabadsálázatos békét kötött Sapor királlyal és átengedte gát. Ezután megszerezte Barras és Tallien bandki a Tigrison túl Gaicrínstól meghódHott terü- ríitságát és szalonjában találkoztak a direktórium
leteket. Mieltt azonban Konstantinápolyba ért kiválóbb politikusai. Barras közvetítésével ismervolna, még Bithyniában meshalt. J.-nak, mint kedett meg ekkor a fiatal Bonaparte tábornokkal,
koresztén^'nek els intézkedése volt a Jullanustól ki heves szerelemre gyuladt a nálánál idsebb,
kibocsátott keresztényellenes rendeleteket vissza- de még mindig szép és kellemes asszony iránt. J.
vonni;
maga, mint ortodox, ttlrelmes volt a számításból Bonaparte felesége lett 1796 márc. 9.
beretiknsok és pogányok iránt egyaránt.
Mig férje Itáliábfui és késbb Egyiptomban hadaJovicentrikiiB (lat.) a. m. a Jupiter bolygó kozott, J. Parisban és Malmaisonban meglehets
középpontjára vonatkozó.
könnyelm életet élt. Mikor Napóleon els konzul
Jovllsbinm (új-lat.), készülék, mely a Jupi- lett, J. a Luxemburg palotában, majd a Tuileríákternek és holdjainak kicsinyített alakját mutatja ban fényes udvart rendezett be magának s csakhas arm szolgál, hogy rajta a Jnpiterholdak fogyat' mar beleélte magát szerepébe. 1804 dec. 2. Napókozásait i^zomléltessék.
leon J.-t császárnévá korpnázta, bár már akkor
Jovinián (Joviniaims), IV. sz.-bell tévtanitó, foglalkozott a válás gondolatával, mert nem volmegh. 406 eltt. Tanait, miután iratai nem ma- tak gyermekei tle. J. azonban csak hosszú ellenradtak fenn. Jeromos (adversus J.) és Ágoston kezés után egyezett bele a válásba, mire 1809
(L)e bono conjugali és De sancta virginitate) cá- dec. 16. hivatalosan felbontották Napóleonnal
foló mveibl ismerjük. Eg>ebek között azt taní- való házasságát, császárnéi címét azonban megtotta, hogy a szzies, özvegyi és házas élet Isten tartotta. Ezután Malmaisonba vonult, hol udvara
eltt nem különböz, hogy a keresztségi malaszt gyülóhelye lett a császárság ellenségeinek. Mikor
nem gyarapodhatik stb. Siricins pápa 390. kizárta Napóleon els Ízben lemondott (1814 ápr.), hajaz egyházból. V. ö. Haller, J., Die Pragm. seiner landó lett volna vele Elba szigetére költözni, de
Schriften etc. (1897).
ez nem sikerült. Nemsokára ezután torokgyulaJowa, északamerikai állam, 1. lowa.
dásban meghalt. A rueli templomban temették
Jowra. indiai húbérfejedelemség és város, 1. el, hol gyermekei 1822. szép síremléket emeltek
Dzsaora.
neki. V. ö. Turquan, La générale Bonaparte (Paris
J^jeaae entrée (franc, ^tad: noio^ ^tré) 1895) és L'impératrice Joséphine (u. o. 1896);
a. m. örvendetes bevonulás. Brabant hercegség Mosson, Joséphine impératrice et reine (u. o.
kiváltságlevelét nevezték igy, melyet 13ö6 óta az 1898) és Joséphine répudiée 1899—1814 (u. o.
öeszes hercegek ünnepélyes bevonulásuk, illetleg 1901) Méneral, L'impératrice Joséphine d'aprés
trtafoglalások eltt megersítettek. Az oklevél le témoignage de ses príncipaux historiens (Paris
legfontosabb roidetkecéee az volt, hogy ha a her- 1910).
ceg meg akarná semmisfteni a benne foglalt kiJozefina, II. József császárnak Ausztria száváltságokat, a rraid^ nem tartoznak neki alatt- mára kiadott büntettörvénykönyve, mely csávalói engedelmeesé^hCtoljára II. Ferenc német- szári rendelet alapján 1787-tI 1790-ig hazánkban
r('mai császár 1792 júl. 31. ersítette meg a J.-t, is érvényben volt. A J.-t ugyan maga II. József
mint Brabant hercege.
is visszavonta, de az 1790—91. XL. t.-c. azt kiJozeiiy Pál, ág. hit\-. ev. sznperintendens, sztll. fejezetten is hatályon kívül helyezte. Egyik külöVerbóczon (Nyitra) 1775 jan. 31.,megh.l848 márc. nössége, hogy a halálbüntetés nem szerepel ugyan
9-én. Több helyütt lelkészkedett s a tiszai kerület a bflntetésnemek között, de azt a sokkal kegyet-

Joviális
;

—

;

;

—

Jozefinlt

lenobb s az esetek nagy számában halálra vezet
dnnai hajók vontatása pótolja.
Jozefínit (ásv.), 1. Josephinü.
Jozefinizmus, az az egyházpolitikai irányzat,
mely az államot teljesen függetlenítem akarta az
egyház befolyásától, sötaztsok tekintetben állami
ellenrzés alá helyezte. Nevét II. József császártól kapta, ki a pápai hatalom korlátozásával, a
placetum-jog érvényesítésével, állami papnevelök
felállításával, a szerzetesrendek eltörlésével stb.
ez iránynak legkiválóbb képviselje volt.
Jozefiták, így nevezik több francia rendtársulat tagjait. A legnevezetesebb az, amelyet 1817.
Grammontban (Geertsbergen) Belgiumban alapítottak és amely több, a humanisztikus, a reál- és
kereskedelmi szakba vágó tanulmányokkal foglalkozó intézetet vezetett. Számos szent Józsefrend nkongregáció is van Franciaországban,
amelyek tanítással és betegápolással foglalkoznak. Észak-Amerikában Seton Eliz Anna alapított ilyen kongregációt, melyet 1850. ászt. Vincerendíi apácáktól alapított kongregációval egyesítettek.

Jozgad (ITos^^ij'a^), szandzsákság székhelye Angóra kisázsiai vilajetben, 1792 m. magasan, kb.
15,000 török lak., szép kastéllyal. Az 1805. meghalt sapán Oglu turkmén törzsfnök szókhelye
volt. 29 km.-re ÉNy.-ra vannak a Bogáz-köi híres
szikla-dombormüvek, melyek az asszír dombor-

mvekhez

hasonlók. Valószínleg

itt

volt Pteria,

melyet Krözus rombolt szét.
Józsa, 1. István, 1. Tállyai pap.
2. J. János (farczádi), ref lelkész és pedagógus, szül. Farczádon (Udvarhely) 1761., megh.
Középajtán 1820 nov. 15. 179é-ben Középajtára
választották meg papnak; 1814 esperes lett.
Életét a népnevelósnek szentelte tantervet állított össze egyházvidéke iskolái számára, kézikönyveket írt e tantervhez s a tanítók számára utasítást. Szerinte a valláson, írás, olvasás és számoláson kívtil még sok egyéb tantárgyat is föl kell
venni a falusi iskolákban. A módszerre nézve a
következ cím munkában ad utasítást Oskolai
vezér, avagy a nevelök s fként az oskolamesterek számára való útmutatás (Kolozsvár 1817).
V. ö. Magyar népisk. tanítás tört., 143. 1.
3. J. Károly, fest és grafikus, szül. Szegeden
1872 dec. 16. Bécsben, Münchenben és Parisban
tanult 8 fkép fa- és linoleum-metszetü grafikai
müvei révén vált ismertté. Ilyeneket közölt tle
több mvészeti folyóirat, egy részük a Szópmv.
.

;

:

Múzeumban

látható.

J. László, mérnök, szül. Zsombolyán 1856
nov. 8. 1884-ben mérnöki oklevelet nyert, 1893.
mszaki tanácsos lett. Vezette a mezhegyesi ól4.

vlzcsatoma építését tanulmányozta a cukoi^yári
szennyéé vizek tisztltásmódját s A cukorgyári
szennyvizek tisztításáról szóló értekezése a Magyar mérnök- és építószegylet Hollán-pályadlját
;

nyerte el. 1909-ben az orsz. vízép. igazgatóság
dunai osztályának fnöke, 1910. miniszteri tanácsos lett.
József,
letett

adták.

József

ismét eladták Potííárnak, kinek htlen felesége el
akarta csábítani. Ekkor börtönbe vetették, ahol a
vele bezárt királyi fpohárnok és fsütömester
álmait megmagyarázta. Késbb a fáraó álmait
is megfejtette és bölcs tanácsokat adott, mire
annyira megnyerte kegyét, hogy öt az ország fhivatalnokává tette. Midn az általa megjövendölt
szárazság és éhség Kánaánt is sújtotta, atyját
egész családjával Egyiptomba hívta és bemutatta
a királynak, ki a szép és termékeny Gosen tartományt adta nekik lakóhelyül. A költészet és

képzmvészet
2. J.,

szent,

foglalkozott J. történetével.
Mária jegyese és Jézus ne-

is

Szz

vel atyja. Dávid nemzetségébl származott. Az
egyház tanítása szerint J. mindvégig szzi tisztaságban élt Máriával, s akik a szentírásban héber nyelvszokás szerint Jézus « testvéreinek)) neveztetnek, azok csak rokonai, unokatestvérei voltak. Sírját Jeruzsálem mellett Jósáfát völgyében
mutatják. Már a IX. sz.-ban van emlékünnepe a
XIV. sz.-ban több szerzetesrend márc. 29. ünnepelte emlékét
késbb különösen szt. Teréz és
szalézi szent Ferenc terjesztették tiszteletét.
VIII. Orbán pápa 1642. szt. J. napját (márc. 19).
rendes ünneppé tette IX. Pius 1870 dec. 8. az
egyház védszentje címével ruházta föl.
3. J., arimatiai, 1. Arimatiai József.
4. J. Barsabás, 1. Barsahás.
5. J. Calasanza, 1. Calasanza.
6. J. Kupertino, 1. Kupertino.
;

;

;

József, több uralkodó és fejedelmi személyiség

neve:
1. I. J., magyar király és német-római császár,
Lipót és Pfalz-Neuburgi Eleonóra legidsebb fla,
szül. 1678 júl. 26., megh. 1711 ápr. 17. Még atyja
életében 1687 dec. 9. magyar királynak koronáztatott, 1690. római királjnak választatott, 1699.
egybekelt a jezsuiták befolyása alatt lev Braunschweigi Vilma Amália hercegnvel, kitl két
leánygyermeke született. Ezeknek trónöröklési
jogai a pragmatica sanctióban (1. o.) biztosíttattak.
A spanyol örökösödési háború kitörése után a harcias franciaellenes párthoz csatlakozott, melynek
legkiválóbb embere Szavójai Jen herceg volt.
I.

1702-ben

már maga

is

Landau ostrománál.

mint

hadvezér

mkö-

Lipót király halála
után (1705 máj. 5.) J. került a trónra. Sok nagy
tervet forgatott agyában. A hadi és polgári adminisztráció régi bajain segíteni akart, újabb,
életképesebb rendszerre törekedve. 1706-ban megfosztotta méltóságuktól a birodalom ellenségeivel
szövetkezett bajor és kölni választó-fejedelmeket.
Az volt a terve, hogy Bajoroi-szágot Ausztriához
csatolja, amit azonban sehogy sem tudott megvalósítani. A franciabarát IX. Kelemen pápával
kitört viszálykodásban (17(X)
09) erélyesen tudta
érvényesíteni császári jogait. J. új ervel fol.\'tatta
az I. Lipóttól kezdett spanyol örökösödési háborút
is. Szavójai Jen és Marlborough herceg gyztek
a franciákon Olaszországban és Németalföldön
XIV. Lajos francia király lemondott Fels-Olaszországról (1707) a pápa kénytelen volt J. testvérét, 111. Károlyt, mint Nápoly királyát elismerni,
dött

I.

;

1

els

testvérei

—
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.

Jákob patriárchának Kacheltl szü-

öa. At>'ja különösen kedvelte, emiatt

gylölték

s

A kereskedk

izmaelita kalmároknak
J.-et

Kgyiptomba

el-

vitték, hol

ugyancsak ez szerezte meg Belgiumot

is.

Azoude-

nardi (1708) és a malplaqueti (1709) gyzolmck
annyira megtörték XIV. Lajost, hogy a legmeií-

—

Józs«f
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alázóbb bákeföltételeicre U hajlandónak mutatkozott.
J., mint nuigyiir király, trónxal^péeelEQr
öcizintún akarta a békét II. Rákóczi Pereoooelós*
kuruüokkal, de ez nem jöhetett létre. Rákóczit
17UÖ. megválasztották mag:yar ós enlólyi fejedelemnek. A harc váltoa&JMnnoBóvel folyt tovább.
XIV. Lajoe francia Uiály Oasttaséeéfe a rendek
az uiiudi ^^yOlósen (1707 jún. 17.) a Habeburg-házat
éri J.ut trónyeeztettnek nyilvánították és Idjelent^ték, hogy a jüvö onoággytUéaen új királyt
választanak. Ezentúl elhagyta a hadi szerencse a
teikelöket. De J seregeinek élére a magyarellenes
HeiBtor helyére 1710 szept gróf Pálíiy János horvát bánt állította, ötegj-úttal megbízva azzal, hogy
tficeke^jék elmozdítani a békét. Erre hajlottak a
magyar renddc is. \ liengyelországba távozott Rákóczi helyett vezére. Károlyi Sándor folytatta a
békealkodozásokat (1711). .Miután az engedékeny
J. kösbooaánatot szándékozott adni és Ígérte a
vaUáflsnbadság, az alkotmány helyreállítását, a
tiérslraek (urvoslását Károl>1, Rákóczi akaratának
eüenáre, az egybegylt rendek beleegyezésével
Pálfl^^al megkutötte a szatmári békét (1711 ápr.

—

.

:

29.). De J. ezt már meg nem érte. Könnyelm,
élvhajhárizó ember volt, de amellett felvilágosodott fejedelem, ki megszorította a jezsuiták befolyását. V. ö. Noorden, Europai^sche Gesch. im
18. Jhdt. 1— 111. ; a II. Rákóczi Ferencre és a szatmári békére vonatkozó irodalom. Zenemveit
Adler G. adta ki Bécsben, 1893.
2. //. J., nénid-római csássár, szül. 1741 márc.
13., megh. 1790 febr. 20. Ferenc lotharingiai her-

-

József

A

Is érdekldött s mindig
katonai ügyek iránt
járt. Sürgette Leng>'elország felosstáaát és örvendett, mikor ezen a réven az
ansotriai ház birodalma Galícia, majd Bukovina
elfogüüásával növekedett. Tettvágyát azonban
kormán^'tánd korszakának 15 éve nem elégítette
1^- ^g)' 1^ világ képe lebegett lelki szemei eltt,
melynek megvalósításához egész szenvedéllyel
látott hozzá, mihelyt anyja halála után (1780 nov.
29.1 trónra lépett s ezzel a hatalmat korlátlanul
g>'akoroIhatta. .Mindenekeltt az udvar régi rendtakarékosságot honojét szüntette meg, a
sítva meg szolgálatában, az ndvari személyzetnek
és magának az uralkodó családnak nagy elége-

katonarnháhan

v^s

^

detlenségére. .\zután súrn egymást
rendeletekkel és törvényekkel halmozta el minisztériumait és kancelláriáit, keményen sarkalva tisztviselit nemcsak a munkára, hanem mindennek

azonnal való végrehajtására. Minthogy
a közélet minden terén egyaránt akart reformálni nem
volt tekintettol sem államainak külön alkotmányára, sem a monarchiát alkotó nemzetek sajátságaira. Hog>- esküje se korlátozza uralkodói
jogainak és kötelességének gyakorlatában, nem
koronáztatta meg magát Magyarország királyának. Bizton hitte, hogy úgyis mindenkit meggyz
intézkedései üdvös voltáról a rosszakaratot pedig
féken tarthatja katonaságával. Els nagy rendelkezései az államnak az egyházhoz való vLszonyát
érintették. 1781-ben azokat a bullákat, melyekben
a pápai hatalom igénye legtúlzóbban nyilatkozik,
az IncoenaDomini-tésazUnigenitos-t kivétette a
rítuale-kön^A'ekbl. eltiltotta a dispenzációknak
Rómába vitelét, behozta a plaeetum regiumot. Azt
tartotta, hogy csak a dogma tartozik a pápára,
fegyelmi tekintetben 6 az úr. A felvilágosodott iro:

:

oegés Mária Terézia magyar királyn legidsebb
tia. Féléves korában a Bécset fenyeget bajorok
ell Pozsonyba hozták, hol anyja megmutatta az
országnagyuknak, de a Moriamur az a jelenete,
ölében tartva szólította dalom kitör lelkesedéssel állott mellé, fleg midn
hogy Maria Terézia
volna fel segelyadásra a magtárukat, puszta ko- 1781 okt. kiadta a türelmi parancsot, mellyel teljes
holmány. Tanulmányaira legnagyobb befolyással polgári jogot és szabad vallásg>'akorlatot engedé-

t

volt Bartensteln államtitkár, aki történelemre, és

Martini bécsi egyetemi tanár, aki természet- és
népjoirra tanit<^)tta. Érdekldését fleg az állam-

kormányzathoz szüks^es tárgyak és a modem
koreszmék kötött*>k le,melyeket a francia irodalom
tárt föl eltte. Már 1759. részt vett a pénzügjlés
az államtanács üléeein. 1764-ben római királynak
választották. 1765 aug. 18. atyja, 1. Ferenc császár meghalván,anyja t kormánytársává fogadta
ug>'an, de csak a katonai, igazságügyi és külügyi
kérdésekben engedtek neki szabad kezet. A beiigazgatás terén, ahol ö mindenütt kiáltó visszaéléseket látott, anyja visszariadt minden reformtól, mely veszélyeztette volna a kat egyház uralkodó állását és az udvarnak és nemességnek történeti jogát. .\ Habsburg-ház e két nagy alakjában
két világtörténeti korszak, két világnézet erintkeoett egymással. Ijátva, hogy anyja akaratával
szemben nem törhet magának utat. J. utazásokban teresett szórakozást Bejárta 1768- és 1773.
Magyarországot, beutazta Német-, Francia- és
Olaszországot. Mindenfitt inoognito járt. Falkenstein gróf néven, és népszorflaégét nagjTészboi as
utazásai alkalmával tanúsított jótékonyságának ée
n\ajasságának köszönhette. Politikai jelentség
volt találkozása II. Frigyessel, ki sokban mintaképe volt. Neissében és Neustadtban (17(i9 és 1770).
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lyezett a

nem

katolikus keresztény felekezeteklakó protestánsokra nézve, kik eddig sok üldözésnek voltak
kitéve, tetemes ja\itást foglalt magában e rendelet, de Magyarországon, hol törvényesen volt
biztosítva vallásuk, sokan elégedetlenek voltak
a miatt, hogy ezentúl majd csak toleráltak lesznek.
Tényleg itt is nagy haladást jelentett e rendelet, ha
nem is a törvényhez, hanem a Mária Terézia alatt
uralkodó állapotokhoz képest és a protestánsok
és görög nem egyesültek hálával emlékeznek meg
U. J.-ról. E sok tljítás miatt \'l. Pius pápa személyesen látogatta meg a császárt, hogy iránya megváltoztatására birja. 1782-ben húsvét táján egy
hónapon át Becsben a császár vendége volt a pápa.
J. nagy tisztelettel fo^ta vendégét, de a lényeges kérdésekben mit sem engedett. 1788-ben
reformjai eszközlése végett felállította az egyházi bizottságot, hol több febronianus v. jansenista
nek.

\z örökös tartományokban

érzelm pap éejogtodós segítette el terveit. Megkezddött a sierzeteerendek eltörlése, vagyona
lefoglalása, as og>'házi vagyon összeírása a lelkéezrendesés céljából és a növendékpi^wágnak
állami nevelése. J. rendeletei nemcsak az egyházpolitikára vonatkoztak, hanem
az istentisztelet formáját, a szertartásokat is megbolygatták,
melyeket raciuaáUssá igyekeastt tenni.

m^

;
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Reformjai végrehajtásánál alkalma volt tapaszhatóságok lassiuságát vagy éppen passziv
ellenállását. Knnek megtörésére adta ki 1783. híres rendeletét a közigazgatásról, melyben magát
és egész kormányát a közjóval azonosítván, ezért
minden tisztviseltl föltétlen engedelmességet
követelt. Legnagyobb volt a nehézség Magyarországon, ahol a végrehajtás a megyéknek kezében
volt. J., aki eddig csak mellzte, de egyenesen nem
sértette a magyar alkotmányt, most azon meggyzdésre jutott, hogy annak si intézményei egyarántmegakadályozzák a szükséges reformoknak
és az igényelt királyi teljhatalomnak megalapítását. 1784; tavaszán Bécsbe viteti a koronát, hivatalos nyelvnek a latin helyébe a németet, mint
birodalma nyelvét hozza be és elrendeli a népesség összeírását, még pedig nemesekét és nem
nemesekét egyaránt. A megyék fölterjesztéseit
semmibe se vette s ellenállásukat kész volt fegyveres hatalommal megtömi. A császár és a magyar rendek közt akkor nyilatkozó ellentét lázadásra bátorította az oláhokat. J.-nek a Hóra-lázadásban nem volt egyenes része, mint sokáig hitték, de bizonyos, hogy a nemzetiségi és osztályellentétek kiélesedése az ö intézkedéseinek volt a
következménye. A lázadás leverése után sokat tett
a jobbágyság érdekében. Megszüntette a földesurak fegyelmi bíráskodási jogát, helyreállította a
.szabad költözés jogát. 1785-ben véget vetett a
régi megyének, az alispánt kinevezett tisztviselvé
tette és az egész országot 10 kerületre osztotta,
luelyeknek élén királyi biztos állott, mint
fispán. Nincs többé megyegyíilés. Csakhamar a
talni a

—
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szövetséget. Franciaországgal, hol húga, Mária
Antónia volt a királyné, szintén szövetségben állott, de onnét, közvetlen a forradalom eltt, nem
remélhetett valami hathatós támogatást. 1787. a
török elleni háborúra szövetségre lépett az oroszszal. De terve, meglepés által foglalni el Belgrádot,
nem sikerült és 1788. a törökök ellene fordították
ferejöket és betörtek a Bánságba. J. minden erfeszítése sem bírt jobb fordulatot adni a háborúnak, testben -lélekben megtörve tért vissza 1788.
szén Bécsbe. Helyzetét még súlyosabbá tette,
hogy ezalatt a belgák is legyzték seregét és
hogy régi ellensége, a porosz, nyílt szövetségre lépett a törökkel.
Harctéri kudarca nyilt ellenállásra lobbantotta
a magyarok elégedetlenségének tüzét. J. ugyanis
a török háború kezdetén összehívta a megy egy ülésekot, hogy az újoncállítás és élelemszállítás

dolgában segítsék. A megyék országgylést, a sérelmek orvoslását, a törvényes állapotok visszaál-

Még

erösebb volt az ellenállá.s
lefoglaltatta a gabonaés szénakészleteket, a íizetést pedig csak a háború utánra ígérte. Emiatt 15 megye egyenesen
megtagadta a végrehajtást a magyar elégedetlenek összeköttetésbe léptek a porosz királlyal, st
már teljes elszakadásra készültek a királyi biztosoknak már senki sem engedelmeskedett, a közigazgatás az országban megsznt, napról-napra
várható volt a nyilt felkelés. Ekkor J. 1789 dec.
országgylést ígért meggyógyulása esetén és miez sem használt, 1790 jan. 28. egy tollvonással megsemmisítette összes intézkedéseit, kivévo
a vallási türelemre, a jobbágyságra és a lelkészrendezésre vonatkozókat és heljTeáUltotta az alkotmányt, úgy amint 1780-ban fennállott. Általános volt az öröm az országban, de a megrendült
bizalmat J.-nek ez áldozata sem állította helyre.
A szerencsétlen fejedelem, akin 1788 óta a tüdövész vett ert, abban a tudatban hunyt el. hog.\"
életének minden müve összeomlott.
J. a felvilágosodott abszolutizmus egyik legkiválóbb képviselje volt. Egész életét a központo-

lítását követelték.

1789.,

midn

J.

erszakkal

;

;

mköd dn

közigazgatástól különválasztott új bírósági szervezetet is léptetett életbe és munkába vette
a polgári és büntetjognak, a perrendtartásnak,
a telekkönyvnek az egész birodalomban általánossá tételét és így a magyar törvényes rendszer megszüntetését. 1786. már a nemesség legféltettebb jogát is megtámadta: megkezdte a
földmérést, hogy igazságos adót vethessen ki,

mert mint fiziokrata a földet tartotta minden
gazdagság egyedüli forrásának. Sokat tett az iskolák érdekében is és Pesten óriási épületet emeltetett iskolai és kórházi céloicra, melyet aztán
kaszárnyává változtattak (Újépület). Úgy látszott
ekkor, mintha lelkesedése csakugyan magával
ragadta volna a kedélyeket. Nyílt ellenállás csak
1787. mutatkozott Belgiimiban, hol a papság elitélte az alapítványok állami kezelését ós az új
állami szeminárium ellen izgatta a népet.
J. mint római császár nem igen tördött a német
kisebb fejedelmeknek, különösen a papiaknak jogaival és kiváltságaival. K miatt azok Nagy Frigyes befolyása alatt megkötötték ellene 1785. a
Fürstenbund-ot, mely a császári túlsúly lényeges
megszorítását vonta maga után. Nagy Frigyes
akkor is szemben állott J.-fel, midn ez Belgiumot
fseróbe kínálta Bajorországért, hogy ily módon

végkép

biztosítsa

házának a hegemóniát Németor-

szágban. 1786-ban Nagy Frigyes halála után egy
ideig arra gondolt, hogy szövetségre lép Poroszországgal, tudva, hogy ez a középeurópai szövetség aztán törvényt szabhat a többi hatalmasságnak. De ez a terve sem sikerült és így kénytelen
volt tovább is fen tartani H. Katalin cárn vei a

sított,
ti'iát

egységes állam eszméjének szentelte. Ausz-

újjáalakította s a polgárság és parasztság föl-

emelése

által

képessé tette birodalmát a napóleoni

háborúk óriási válságának
ha Ausztriában mai napig

kibirásái"a.

Nem csoda,

áldják emlékét a n'-metek és a szabadelvüpártiak.
Magyarországon egész más szemmel nézték .1.
uralmát. A protestánsok annyiban örömmel üdvözölték reformjait, hogy ezek véget vetettek százados üldöztetésüknek. De az si magyar alkotmány eltörlése ellene fordította azokat is, akik
egyebekbon helyeselték politikáját. Az alkotmánx
eltörlése mindenekfölött jogtalan tett volt. Ezt
tilalmaztíi az a pragmatica sanctio, melynek alapján J. Magyarországon uralkodhatott.
is

Trodniom. Geisler, Character a. Handlungcn Joseph's 11.
Oross-Hofrtnf^r, lieben u. Re^ioronirsg:e!<chiciite Joseph's il.;
Meynert, Kaiser Joseph 11.; Cornova. Lében Joseph's 11.;
Iionovics, A Josephinismus; Marczali. 11. J. kora: Braun K..
Ziei^lauer, Die polit. Ri'II. <l. kOzfíazcIasá?! rerormesimói
formbewegaaK in BiebenbUrgen in der Zeit Joseph's II.
liustkandl, Die josephinischen Ideen; Wendrinaky. K.ti.'cr
.Joseph II.: Brunner, Mysterien der AnfklSrunp in Ot st r
relch és Die theolog-jsche Oienerschaft am Hofe -losepli >
II.; Koarnter, Joseph II.; Wolf és Zwiedineck, Oesterreich
;

:

-
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MigyMWrtg nádon, ssttl
9., megh. Budán 1M7 jan.
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.....; c.

Upöt királynAk

it

<

;

a

:

:

KarolvM fhgnö

(szül.

1820

megh. 1820
1825 jnn. tí..

jol. 31.,

Sándor fherceg (szül.
megh. ia47 nov. 12.); Erzsébet fhercegn (sz.
Budán 1881 jan. 17., megh. 1903 febr. 4. 18t7.
Estei Ferdinánd fhercegnek (megh. 1849.], 1854.
Károly Ferdinánd fhercegnek (megh. 1874.jlett
neje) J. fherceg (1. Józ.sef, 4.) és Mária Henaug. 23.) ;

13.

volt, aki Magyara népszer Sándor Li-

beUniik

[Nzáffoo csak bátyjának,
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l8tvá$U, a késbbi nádort (1. Idván, 8.) ; harmadik
hitvese volt Mária Dorottya wiirttembergi heroegiiö(8Zül. 1797 Dov. 1., megh. 1856. márc. 80.),
aki öt Kymoeknek adott életet ezek
ErzsSbet

.

•

/.

—

rúheroegnek halála után kearictt aiaepelni,

'

;

mikor Ferenc király öt 19 éves karában Magyarország kir. helytartójává nevezte U. 1796-ban a rietté belga királ>Tié, II. Lipót király neje (szül.
közszerrtrtbon álló ifjú fherceget a rendek az 1836 aug. 23., megh. 1902 szept. 19.).
Iroétáowí. Ná4oraaiék. Kiadja Heekeuat 0., Peat 1M4
orszá:váiaartották s eböl fogva ötven
Honráth Mikály, Haaioafit ér Uagyvomág tOttéMMMl;
•>vi<;
íirorsxág belflgyi igazgatásának WertteiBer Rde.
KvmUiM-Uagyannaág s XDL n. elaö
Níuiuii kormányzatát több izben a nemzeti felében; n. «., J. nidor teromenKéi, Bmütyeitl Biealo
;

.-

•

lábra

s

állííá"í:i
~

/<tnv(« m.

I

.

1881. ért.

Toldy Ferenc, Balékbeazéd

;

J. felett.

Akad. 1847

:

;

:

.,i_' <'!>':•
.

és szervezése vette igénybe

aasrar beszédei, fodélyl Mueua 18S6. O. J. aiat Kfleg az ö tapintatos, rokon- véa
é« arakeológiu, Ma^ar orroeok és tera. aokálatai
idtete elö, hogy Magyar- 186S. VIIL Éble Oábor, J. és Károly fSteney Pestea, Budapest
1912.
-ii-'izt áldozott a fran::
k
i:;\/ata eleinte tel4!. J.Károlf/ Lajos, osztrák fherceg,
magyar
J.

:7ij7.. 180(>

^

i:

:

!

.iuspuMura;ii alatt folyt,

kir. herceg, lovassági tábornok, a

raae>ar kir. Honvédség fparancsnoka, az elbbinek Ha, szül. Pozsonyban 1833 márc. 2., megh. Fiúméban 1905
jnn. 13. Katonai nevelést nyert s már 1845. mint
hadapród lépett be a 12. huszárezredbe. 185.3-ban
mint dragonyos-rnagy egy idre elhagyta a lovasságot s a 60. g>'alogezredbe helyezték át, ahol
csakhamar (1855.)ezredes,majd a 37. gyalogezred
tulajdonosa lett. 1860-ban vezéróraaggiá léptették el, 1866. részt vett az osztrák-porosz hadjáratnak csaknem valamennyi ütközetében s kivált
a königgratzi csatában, ahol a megsebesült Fes:iz alkotmányos uralom visszaállítása értetics haidtestparancsnok helyett a negyedik ha<ln.
1812-ben a devalváció miatt támadt test vezérletét is átvette, tüntette ki magát hide«:nphéz.céifeken ig>'ekezett enyhíteni. 1825. vórével ós személyes bátorságával. Vitézi maijasorban az tanácsa birta rá a tartásáért még ez évben megkapta a katonai ériratra és az 1885— 27-iki ország- demkeresztet. 1868-ban a m. kir. honvédség
sára. Az 1832— 36-ikiországgj'ü- szervezésével bízatott meg, kevés.sel utóbb al
zt az ellenzék radikális követelé- tábornagyi rangot nyert s 1869. az újjászervezett
rnpítani, másrészt fleg az
ha- kir. honvédség fparancsnokává nevezték ki. A
inak köszönhet, hogy a fels- honvédsereg kiképzése, meffszei-vezése és tökéleineg az alsótábla által mogsza- tesítése körül szerzett
1874. ó Felsége
t. 1838-ban a pesti árvíz a lkai
a Szent-István-rend na.
j»'vel és utóbb lo:i.>-iiiior enyhítésére nagy tevékenyvassági tábornoki rangjrai juiaimazta meg. 18í)3ki, 1840. amnesztiát eszközölt ki ban valósággal országos ünnepségek között zaj............. Kossuth és Lovassy részére, 1843. lott
le
honvéd-fparancsnokságának 25 éves
megakadályozta a Védegylet feloszlatáa!^t. Hasz- jubileuma. J. nemcsak katonai érdemei miatt
nos mfíködéeének nevezetesebb eredményei még volt népszer Magyarországon, hanem mert a
vnr Nemzeti Múzeum felállítása, az Akadé- társadalmi és knltorális életnek minden meir"galapításában való közremködés, a Lu- nyilvánulásában sietett kimutatni, hogy magi/ar
ira. az ipartanfxlán.ik rafn'gj'etemmé fejföfterceg s mindenben a magyarokkal érez. .Álig
az alc>iithi mintagazdaság megterem- volt olyan nemzeti ügy v. társadalmi mozgaromjaiból való újjáépítése, lom, amelj-nek hathatósan pártját ne fc^:ta volna
"^f> stb. Élete utolsó éveiben
(a Jókai-jubileum, a tzoltóság szerveiése stb.i.
!(jsebb fiának, István A cigánykérdés megoldásának els kísérletei az
nádorságot. Emlékét
nevéhez kapcsolódnak. A cigány és az indus
üirdut.
iivezett téren a fváros- nyelvvel való tudományos foglalkozásának gyüban, to
I. t.-<'.J. háromszor nösfllt:
mölcse volt Romane Sziklarxbe Csibákero c.
cigánynyelvtana, amely az .Akadémia kiadásában
jelent meg. Nemcsak az Akadémia választotta meg
ni. 1^)1 iiuiic. iti.i
ma.sooik
íier- tiszteleti tagjának, hanem a Philologiai Társaság
ina
anhalt-bernbuig-schaum)
'egnö, is. Részt vett ezenkívül az Osztrák-Magyar .Mo/(U. 1797. dec. 2
megfa. 1817 fjn'yv. ii.), aki narchia írásban és Kéfiben c.
szerkesztésében.
eket hagj'ott hátra Hermina kir. hercegnt 1896-ban a budi^wsti, 1897. a kolowáii egyetem
(11. 1817. szept. 14.,
megh. 1842 febr. 13.) és avatta díszdoktorává 1898. megkapta a gyémánj»'~

tsi

i

ixmtiii.i

l)ehatóbban raepsmerkedett az
•raánviival. népével és történetével,
:imal t^xponalta magát Magyarország
.
..vn,r ütju a arra t<»rokedett, hogy a nádori méltóság hivatásának megfelelen a közvetítés munkáját végezze a nemzet és király között. Az ellenzék tagjain«dE erszakoe eszközökkel valóelnémitá.-^ helyott azok megnyerésére és a kormánylevonásukra törekedett, viszont gjak-zót— fleg a Mettemich-féle abszolu;- idején
az országgj'úlési szlásszabadni.::."
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50 1905 okt. 7.
esztends jubileuma alkalmával a király meleg 1909 szept.

tos katonai keresztet ós katonai szolgálatának

kéziratban méltatta J. érdemeit a véder körül.
Halála után kiadott királyi kéziratban a legfbb
hadúr a 37. gyalogezred örökös tulajdonosává
nevezte ki. Fbb müvei Fundamentum linguae
Zingaricae(Budape8t 1888) Eredeti cigány levelek (u. 0. 1888) Thiere im Glauben der Zigeuner
cigányokról (Budapest
(Urquell 1895. évf.)
1896). J. felesége volt Klotild szász-koburgi és
gothai hercegn (1. o.). Gyermekeik 1. Erzsébet,
szül. Linzben 1865 márc. 18.,megh. 1866 jan. 7.;
:

;

;

;

;

A

:

2.

Mária Dorottya Amália fhercegn,

szül. Al-

csüthon 1867 jún. 14., férjhez ment Fülöp orléansi
herceghez 1896 nov. 5. 8. Margit Klementina
;

;

6.

Magdolna,

szül. Kistapolcsányfean

6.

6. J. Ferdinánd Szalvátor, osztrák fherceg,
m. kir. herceg, altábornagy, szül. Salzburgban
1872 máj, 24. IV. Ferdinánd toscanai nagyherceg
fia
katonai pályáját a 94. gyalogezrednél miut
fhadnagy kezdte; 1897. a 17. gyalogezredben
;

százados, 1901. a tiroli császár- vadászezredben
ömagj', 1903. a 27. gyalogezredben alezredes,
1905. a 93. gyalogezred parancsnoka és ezredes
8 ugyanez évben a 45. gyalogezred tulajdonosa
lett. 1906. a 33. gyalogezred parancsnokává, 1908.
vezérrnaggyá és az 5. gyalogdandár parancsnokává neveztetett ki, ezután félesztendeig szabadságolt állományban volt. 1911-ben altábornagy
lett. Tulajdonosa az aranygyapjas- és Szent István-

1870 júl. 6., férjhez ment ThumTaxis Albert herceghez 1890 júl. 15. 4. József rendeknek.
7. J. Kelemen, kölni érsek és választófejedelem
Ágost fherceg (1. József, 5.) 5. László Fülöp
Mária Vince fherceg, szül. Alcsúthon 1875 júl. (1688—1723), Ferdinánd bajor vál. fejedelem má16.,megh. Budapesten 1895 szept. 6. 6. Erzsébet sodik fia, szül. 1671 dec. 5., megh. 1723 nov. 12.

Mária,

szül. u. o.

;

;

;

Henrietta Klotild Mária Viktória fhgn, szül. u.
7. Klotild Mária Bainera Amá0. 1883 márc. 9.
lia Filomena fhgn, szül. Fiúméban 1884 máj. 9.,
megh. Alcsúthon 1903 dec. 14. V. ö. Ponori Thewrewk István, József fherceg (1893), s a halála
idején megjelent hírlapokat és folyóiratokat.
5. J. Ágost, osztrák fherceg, m. kir. heraltábornagy, József fherceg legidsebb
ceg,
fia, szül. Alcsúthon 1872 aug. 9. Tökéletes magyar
nevelésben részesült s középiskolai tanulmányainak végeztével (1890 ápr. 26.) a katonai pályára
lépett, amelyen minden fegyvernem kötelékében
szolgált. 1893-ban fhadnagy, 1894. a 6. dragonyos
ezredben százados, 1902. az els honvédhuszárezredben rnagy s 1903. ugyanott alezredes, 1905.
pedig ezredes és ezredparancsnok lett. Közben
egy évig szabadságolt állományban volt s ez id
alatt elkészült jogi tanulmányaival is. 1905-ben
kinevezték a 15. dragonyosezred tulajdonosává,
1906. a porosz 14. sz. dzsidásezred tulajdonosa,
1907. a 79. honvéd gyalogdandár parancsnoka
és vezóröniagy, 1910. a 31. gyalog hadosztály
parancsnoka és 1911. altábornagy lett. Tulajdonosa az aranygyapjas rendnek és számos külós belföldi kitüntetésnek, 1905 óta a katonai
érdemkeresztnek; 1909. a budapesti József-megyetem a mszaki tudományok tiszteletbeli
doktorává avatta. 1910 márc. 22. a király képvigeletóben
rekesztette be trónbeszéddol a
magyar országgylést. A magyar társadalmi
életben vezérszerepet visz, irodalmilag is szor-

elnyerte a freisingi és regensburgi püspökségeket. 17 éves korában Lipót
császár és XI. Ince pápa támogatásával a kölni
érsekséghez jutott, mihez 1694. még a lüttichi
püspökséget is megszerezte. A spanyol örökösödési háborúban bátyjával, Miksa Emánuel bajor
vál. fejedelemmel együtt XIV. Lajoshoz pártolt.
Ezért 1706. birodalmi átok alá esett és elvesztette
birtokait. 1714-ben a badeni békét)en azonban
visszakapta azokat, st még hildesheimi püspök

és egyél) vadásztörténetek c. müve 1913.
meg Budapesten afrikai útleírását pedig
a Századok Legendái 1918. évfolyamában tette
közzé. 1893 nov. 15. nül vette a király unokáját,
Ijipót bajor herceg és Gizella fhercegn leányát,
Auguszta bajor hercogiít (szül. 1875 ápr. 28.).

vereséget szenvedett (1757 nov. 5.) Nagy Frigyestl. FiZUtán visszavonult s 1779-tl haláláig Hildburghausen hercegséget kormányozta kiskorú
rokona, Frigyes helyett.
József atya ("Le Pere Joseph), eredeti nevén

;

Már gyermekkorában

is lett.
8. J.,

nápolyi,

késbb spanyol

király,

1.

Bona-

parte.
9.

J. Emánuel, portugál király (1750— 77).,V.

János király

fla,

szül. 1715.,

megh. 1777

febr. 24.

Atyját 1750. követte a trónon s a kormányt egészen Pombal miniszterre bízta, ki a felvilágosodás
híve volt és sok gyökeres reformot akart megvaló.sítani. J. ezalatt kedvteléseinek ólt. 1758 szept.
3. merényletet követtek el ellene. Ennek hatása
alatt beleegyezett abba, hogy a jezsuitákat, akiket, bár alaptalanul, a merénylet értelmi szerzi-

kizzék.
Frigyei Vümos. szász-híLdburghauseíú
herceg, hadvezér, II. Ern herceg fia, szül. 1702
okt. 8., megh. 1787 jan. 4. Oszti-ák hadiszolgálatba állott s 1727. áttért a kat. hitre. A lengyel
örökösödési háborúban a Rajna mellett és FelsItáliában harcolt. Az 1737— 39-i török háború
egyik szerencsétlen vezére volt. Késbb a hétéves
háborúban a birodalmi hadak fvezére lett, de
galmasan ós hivatottsággal mködik. Erdei ma- Rossbach mellett a francia sereggel együtt csúfos

gány

jelent

Gyermekei:

;

1.

József Ferenc,

szül.

nek

tartottak, Portugáliából

10. J.

:

F-an^ovi

I^e

lerc du Trenwlay,

francia diplo-

Brünnben mata.szül. Parisban 1577 nov. 4.. megh. u. o. 1688
dec. 18. Elször katona volt. majd 1599. a kapu-

1895. márc. 28.. jelenleg a tud.-egyetem ós a
Ludovika-Akadómia hallgatója 2. Gizella, sztU.
Kistapolcsányban 1897 júl. 5., megh. 1901 márc.
80.; 3. Zsófia, szül. Voloscában 1899. márc.
:

11.; 4. Tjászló, szül. Voloscában 1901 jan. 3.,
jelenleg a bpesti 11. kor. freáliskola tanulója
5. Mátyás, sztll. Budape.'íten 1904 jún. 27., megh.

cinus rendbe lépett, hol a J. atya nevet kapta. Mint
rendjének tourainei fnökoRichelien köniyozetélw
került s itt annyira feltnt ügyességével é.s eszével, hogy 1623-tól haláláig legbizalmasabb embere lett a lángesz miniszternek. Igen fontos
küldetésekben jártéi sikeresen. Pl. az 1630-i régens-

—

;

:

bS

Józseffalva

—

Jörgonsan

Józsua, I. Jósua.
burgi birodalmi g^ dléeen ö biztatta a kat. német
Jöcher. Christian Gottíieb, német tudós, szüL
fej^imeket WaUoasMn éOm, 163ö. pedig ö fogadta francia aoldba BtfnAt weimari herceget Lipcsében 1694 júl. 20., megh. u. o. 1758 máj. 10.,
.seregével egytltt. Nagy befolyása miatt a szürke hol egyetemi könyvtáros volt. Fmúve az .\llgebíborosnak (Eminenoe grise) nevezték. V. ö. Fag- meines Gelehrtenlexicon (1750—51, 4 kötetben;
pótkötetekkel ellátta Adelung 1784-87, 2 köt.,
hiez G., Ije Péro Jo^pb et Richelieu (Paris 1898
majd Rotermund 1810-22, 6 köt.). Ezenkívül szer1804. 2 köt.).
JóssefialTa (azelótt
TorontáljótseffaliHi), ke.'íztette a lipcsei Acta eruditoi-umot.
Jökol, dán és norvég nyelven a gleccser neve.
na^yk- Tf^rontál vm. törökkanizsai j.-ban, (i9io)
Jönköping (ejtsd: iineabping), 1. lan. vagyis ke29t)7 raatry. é.s szerb lak., u. p. és u. t. Törökkarület D-i Své<lországban, 11,574 km* (amibl 900
nizi^a.
Józseíialva (Ib/ot-aV, bukovinai csángó tele- esik a tavakra) területtel, (1910) 214.460 lak. A sík
p(>s kozsói; a gnrabumorai közigazgatási kerület- vidék éghajlata aránylag igen kedvez. A föld
ben, <ti«to 1251 lak., akik közül mint^^' 60 család csekély része mvelhet. A hegyek vas- és
rézércben gazdagok. Fvárosa J.
2. Jl, az
csánjío cnnlotü.
Jóueühercegtelep, elbb Rákoeszentmihály- ugyanily nevú Ián fvárosa, (1910) 26.971 lak.,
hoz tartozó telep Pest vármegye gödölli j.-ban, virágzó iparral: vászon-, posztószövéssel, br1910 óta Rákosszentmihálylyal összeépült a igy gyártással: K.-en a Husquvamai-vizesésekiiél
nagy vasmvekkel, puska-, gép- és szerszámgyáönállósága megsznt.
Jftwmhiifi ki.<k. Szatmár vmegye szincrvár- rakkal DK.-re vaskohókkal ; D.-en a Munksjön
aljai j.-ban. (i9io) 1420 magyar és oláh lakossal. partján világhír gyufagyárral, amely évenként
közel 4 millió svéd korona érték árut termel.
l'ostaütrynitkíiéff, u. t. Aranyosmeggyee.
József-házasság (matrímonium virgineum a. A belkereskedelemnek is kiváló középpontja.
ni. szfizi háza.s.ság), olyan házasság, amelyben a
Jörg, 1. Johann Christian G ott fried, német orházasfelek kölcsönösen elhatározzák, hogy szzies vostanár, szül. Predelben, Zeitz mellett, 1779 dec.
:

—

;

ti.^ztaságukat

házasságukban

szent Józsefnek

szz

i.s

megrzik. \ név

.Máriával való házas.<^;ágától

ered.

Jóssei kir. herceg szanatóriom-egyesölet
a tttdvész pusztítása ellen küzd. 1903-ban alakult
Alföldi szanatórium-egyesület elmen. Lukács
(Työrsy akkori békésmegyei fispán kezdeményezésere. Védje néhai József fherceg volt.
liM).ó. átalakult országos egyesületté s mai nevét
vette fel. Elnöke Lukács György volt miniszter
ügj'vezet alelnök: pándi Horváth Zsigmond;
védnökei József tóhercef^ és Auguszta fhercegn.
Nagyarányú társadalmi tevékenységet fejt ki, a
:

tudvészt ismertet népszer iratokat terjeszt és
intézményeket állít fel. Hddig két nagy népszanatóriumot létesített, a békésgyulai Lngoserdei
József-szanatóriumot és a debreceni Nagyerdei
Auguszta-szanatóriumot. Ezenkívül több tdbeteggondozó intézete van az ország különböz
vidékein. Az egyesületnek 120 fiókja van BudaI>estPn kerületenként szervezett fiókokat. Tagjainak .><záma meghaladja a 10,000-et.
József könnye (növ). a. m. Jól) könnye (l. o.).
József-megyetem, 1. Míuyyetem.
:

nádor malomcsatoma-társxüat. Alahogy a Fehér-Körös vizét Arad vármegyében a malomipar céljaira hasznosítsa. Ebbl
ifaais/l

kult 1833.,

a célból a Fehér-Körösbl Buttyin község fölött
f'satoma ágazik ki, mely Gyulavareándnál
91*788 km. hosszúság után torkollik a folyóba.
Van rajta 15 malom, összesen 71 kerékkel. A
társulat bofpkteté.<e 1907 végéig 752,085-96 K,
József sírja, I. Xabulus.
József-testvérek, I. Jozefiták.
József -út.Horvát-Szlavonország legjelesebb országútjainak egyike, mely Károlyvárostól Zengg
felé vezet; 1774. épült.

Józsefrölgy (azeltt: Juszkótvlya),
Zemplén vm. varannói j.-ban, (1910) 268 tót
u. p. Vehécz, u. t. Varannó.
Józsiás, a. m. Jósipa (1. 0.).

Idsk.
lak.,

megh. Lipcsében 1856 szept. 20. A XIX. sz.
egyik legnagjobb nev szülésze volt. ó tle indult
ki a Ritgen által azután továbbfejlesztett idea az
ü.n. rsászárrnetszés-inCitétxe vonatkozólag is.Több,
a szülészet és ngyógyászat körébe tartozó mvel
és tankönj' vekkel gyarapította az irodalmat. Nevezeteseinek Handbuch der Krankheiten des
Weibes (3. kiadás 1831) Die Geburt, als gestmdheitsgemásser Entwickelungsakt (1854); Lehrbuch der Hebammenkimst (5. kiadás 1855).
2. J., Joseph Edmund, bajor poütikus és történetíró, szül. Immerstadtban 1819 dec. 23., megh.
Landshutban 1901 nov. 18. Teológiai és történelmi
tanulmányokat végzett s a traussnitzi kir. levéltár igazgatója lett. Ekkor irta meg eredeti források alapján a német parasztlázadás történetét
Deutschland in der Revolutionsperiode von 1522—
1526 (Freiburg 1851). Görres halála után 1852
folytatta a kat. irányú Historisch-poUtische Blátter folyóirat szerkesztését s ettl kezdve a napi
politikai kérdésekhez szólt. A protestánsok ellen
Irta a Geschichte des Protestantismus in seiner
neuesten Entwickelung (Freiburg i. Br. 1857, 2
köt.) c. mvét. 1865-ben bejutott a bajor orsaSÍggyólésbe, hol a kat. ú. n. hazafias párt vezére
lett s nagy része volt 1870. a Uberális Hohenlohe
herceg miniszterelnök megbuktatásában. A Poroszországgal való szövetségnek és 1871 után a
német birodalmi egységnek ellensége volt 1871—
1878-ig a birodalmi gylésen küzdött Bismarck
bels és küls politikája ellen. 1880-ban, miután
párthlveinek egy része ellene fordult, visszavonult a poUtikai élettl.
Jörgensen, 1. Adolf Ditlet', dán történetíró,
szül. Gravensteinban 1840 jún. 11.. megh. Kopenhágában 1897 okt. 5. 1883 óta a kopenhágai orsz.
levéltár igugatója volt. Mint politikus a németellenes ii^y egyik vezére volt. Munkáiban fkép
a középkori történelemmel foglalkozott. Értekezései összegyjtve 4 kötetben jelentek meg Historiske Afhandlinger c. alatt (1898—1900). Önólet24.,

:

;
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Jörarné-Draskóczy

-

Jövedéki büntetjoer

En Redegörelse for min Udvikling og min tése ée a kiszabható büntetéseknek megállapitá.sn
az anyagi J., míg a vizsgálati ós büntet eljárú.st
Forfatterekab c. 1901. adta ki.
2.J.,JemJo}uin'n€}f,áÁn költ, szül. 1866 nov. meghatározó jogszabályok az alaki J. körébe toi-6. Svendborgban (Fünon). 1887-ben lépett tel Vers toznak. A J.-ot sem hazánk, sem a nyugateurópai
(Versek) c. költoménygyüjteménnyel s azóta hihe- államok nem szabályozták jelentségének megtetlen termékenységgel jelennek meg változatos felelen. Hazánkban a J. anyagát az 1788. évben
tárgyú regényei és Urai mvei. Eleinte a modem kiadott általános harmincadrendtartás és az 18 {•2.
francia irány híve volt s regényeiben a szerelem évi harmincadhivatali utasítás foglalja magában,
patologikus tüneteit szerette festeni; ilyen pl. amelyeknek egyes rendelkezéseit késbbi adótörI.ivets Trae (Az élet fája, 1893). Késbb francia- vényeink, újabban az 1909. XI. t.-c. egészítette
országi, római és firenzei benyomások hatása ki. Ugyanez a törvény felhatalmazza az igazságalatt áttért a katolicizmushoz s ez visszatükrö- ügyminisztert, hogy a jövedéki kihágások eseteizdik több gjnjteményben kiadott hangulatos és ben követend eljárást a pénzügyminiszterrel
mély érzés költeményeiben ép úgy, mint újabb egyetértleg a bnvádi perrendtartás elveinek
regényeiben, amilyen pl. Deu yderste Dag (Az figyelembevételével rendelettel szabályozhas.sa.
Példa- A jövedéki kihágások vagy feljelentés folytán v.
utolsó Ítélet, 1897). Magyarul megjelent
beszédek. Élethazugság és életigaz.ság, ford. Ho- hivatalos eljárás alkalmával jutnak a pénzügyi
dács Ágost (Fehértemplom 1910). V. ö. C. E. Jen- közegek tudomására. A vizsgálati eljárást rendesen, Vore Dages Digtere (Napjaink költi, Ko- sen a tényleírás felvétele elzi meg, vagyis olyan
penhága 1900) és Amovon Walden, JohannesJ., körülmények összefoglalása, amelyek alapján a
vizsgálat megindulhat. A vizsgálatot a pénzügyi
der Dichterphilosoph (Mainz 1904-).
hatóság és közegei toljesítik. A tényállás teljes
3. J. Jörgen, dán kalandor, 1. Jürgemen.
Jörgné-Draskóczy Ilma, lirikus, szül. Mára- kiderítése céljából tanút is kihallgathatnak szükmarosszigeten 1879 dec. 4. Mint Jörg Endre kir. ség esetében a hivatalos közeg megkeresésére a
ügyész neje elbb 1901. Lippán, majd 1908 óta tanút a kir. járásbíróság esketi meg. Az illet törTemesvárott él. Húsz éves korában kezdett ver- vények által megengedett esetekben továbbá a
selni és Szabolcska Mihály, kinek els verseit szesz-, sör- v. cukorgyári vállalkozó által vezetett
megmutatta, további munkásságra buzdította. üzleti és iparkönyveket, feljegyzéseket és üzleti
.\zóta a fvárosi szépirodalmi lapokba (Új Idk, levelezéseket a pénzügyi közegek megtekinthetik
Hét) és a Budapesti Hírlapba írja verseit, melyek- és lefoglalhatják, a pénzügyigazgat<)ságnak külön
ben szerelmét és családi életét énekli meg, me- írásbeli meghatalmazására házkutatást tarthatlegen, dallamosan, szintén föltárva ni lelkének nak. A jövedéki vizsgálat során ügyvédi képviseérzésvilágát. Szabolcska tanítványa, de költészete letnek helye nincs, hanem a vádlott tartozik
nem utánzat és nem sablonos. Két gyjteménye a vizsgálattal megbízott pénzügyi közeg eltt
rendszerint személyesen megjelenni és a hozzá
jelent meg
Versek (1905) és Melódiák (1910).
Jöttem, láttam, gyztem, 1. Veni, indi. mci. intézett kérdésekre felelni. Kivételesen egyes személyek írásban nyilatkozhatnak. Az eljárásnak
Jötunn, 1. Jotunn.
Jövedék, így nevezi a magyar pénzügyi termi- különlegessége az u. n. feltételes idézés. Ezt akkor
nológia az egyedáruságokat. Az egyedáruság ál- bocsájtják ki, ha a gyanúsított az egyszer idétal az állam a gazdasági müfolyamat bizonyos zésre meg nem jelent, s ebben arra figj'elnieztepontján, legyen az a termelés, a forgalom vagy tik, hogy ha az újabb idézésre sem jelenik meg,
a fogyasztás, az árképzést megragadja és ezzel a jöv. bíróság az idéz iratban eladott tényt bejövedelmet biztosít a maga számára. Az állami ismerésnek fogja tekinteni és ítéletet hoz. A vizsegyedáruságok két csoportra oszthatók a pénz- gálat befejezésekor a vádlotthoz zárúkérdést inüayi. és a közgazdasági egyedáruságok csoport- téznek, amelyre adott válaszában vádlott védelmét
jára, lílbbiek tisztán állami bevételek elérése részletesen kifejtheti, ill. el is adhatja, ebben kércéljából, utóbbiak ellenben közgazdasági érdekek heti vele szemben a rendes büntet eljárás mellminél eredményesebb kielégítése céljából állanak zését. Kzt a pénzügyi hatóság engedélyezheti is,
fönn. Hazai pénzügyi jogunk a pénzügyi egyed- ha vádlott magát a törvény szerint járó bírság leáruságok közé sorozza a só-, lottó-, dohány-, ital- fizetésére kötelezte, további védelmérl lemondott
mérés! és határvám- J.-et. A közgazdasági egyed- és különös súlyosbító köiülmény nincs. Ennek az
áruságok közé tartoznak a posta-, távírda-, táv- a jogkövetkezménye, hogy vádlott a jövedéki kibeszél-, pénzverés- és lpor-J. A só-, dohány-, hágás miatt megbüntetettnek nem tekinthet.
határvám- és lpor--!. Ausztriában és Magyar- Ha ellenben a beigazolt jövedéki kihágás esetéországon egyenl törvények ós igazgatási rend- ben a rendes eljárás nem mellztetik és az államszabályok szerint kezelend. A J. elnevezés tá- kincstár megkárosítására irányuló szándék valógabb értelmet nyer még akkor, midn az állam- színnek látszik, a vizsgálati iratok marasztaló
nak adó- és illetéktermészetü jövedelmeinek meg- ítélet hozatala végett vádkere.settel az illetékes
(tsonkltásáról van szó. Ekkor ezeket a jövi>delmi kir. törvényszékhez, mint pénzügyi büntet bíróforrásokat is .1.-nek nevezik s ily értelemben J.-i sághoz teendk át. Ha a törvényszék a szándékihágásról van szó.
kosságot és a jövedéki kihágás tényét megállaJövedéki büntetjog, azolcnak a jogszabíUyok- pítja, marasztaló ítéletet hoz, ellenkez e.-<etben a
nak az össze.sségo, (ímelyek meghatiirozzák, hogy vádlottat felmenti. Az ítélet a kir. ítéltáblához
az állam udútcrmé.szetü jövedelmeinek megcson- felebbezhetö, amely végérvényesen dönt. Oly kikítását miképen büntetik. A büntetend cselek- sebb kihágiisok büntetése pedig, amelyeknél kámények, ú. n. jöve<léki kihágások (1. o.) minsí- rositádi szándék nincs. ai)énzügyi hatóság hatásrajzát

:

;

:

:

:

;
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Jövedéki kiháffAsok

körébe tartozik. A szabályszer bBntaléwt : a)
vagyoni bantotéeek, vagyis a inegröTldiMB reeeílyének kitett ötsaag 1— »«aorofiában kiaiabott
péosMtetotée éa eaetleg a Uhágis tárgyának elkotaán; h) jogoeltyányok (pL itabnéróai, dohányeladárf engedélyek) elvonáaa te végfll c) azabadaágte téa (elaárás v. fogliái), a vt^oni bOntetée
mellett ée a pénzbüntetések átváltostatása esetében. Ha a feljelentés jövedéki kihágás fétfedexésére vésetett és annak folytán pénzbírság (pénzbüntetés) folyt be. a följelent a befolyt pénzbl
Vs rést kap jutalék fejében. A tottenértaek pedig
az eaetteges feljelenti jutalék tovonás* ntán
maradt össsegbl */,, ül. V« i^z utalvány ozfaat
^itaMk dmén. SigátszerA a magyar J.-ban, hog>mieUttt még az iratok vádkeresett(>I a kir. töriniijiafÉliiii áttétetnek, a vádlottnak jogában áll
a pésortlgTl hatósággal egyezkedni a bl^ág mérv^« néave és a rendes bflntetö eljárás megegyezés és az összeg Idlaetéee esetén mellzhet.
Ebben az esetben a mellzés kérdésében az elsfokú határozatot a pénzügyigazgatóság hozza,
másod- és egybm végs fokban is a pénzgj'miniSBter ditet. A birákgok továbbá a tör\'ényszerinti legkisebb bírságösszegeken aloi is mérsékelhetk. A jövedéki kihágás elévül, ha a tettest
a vétices cselekmény elkövetésének napjátl számítolt 3 év alatt kérdre nem vonták. Az elé\illésí Id egyes esetekben ettl a fszabályti eltér. V. ö. Ardai és dr. Erner. Magyar J.
JSredéki kihágások, a maoTN'ar jövedéki büntetjog szerint minden oly cseíekmény vagy mulasztás, amivel az ei;yenes és a fogyasztási adókra,
az állami jövedékekre és az illetékekre vonatkosó törvényeket és szabályokat kijátsszák vagy
megsértik (pl. dohánycsempészet, szeszfzés bejelentésének elmulanEtása stb.). A J. egyszerek vagy súlyoBak. Egyssertlek uok, amelyeknél nincs meg a kincstár megrövidítésére irán^iiló
szándék, ellenkezó e.setbon súlyosak. A csempészetnek és dagámskodásnak minsített J. általában a súlyos J. közé tartoznak. Mip a
kincstár megkárosítására irán5rzott kihácrások
birói eljárá.'i útján kerülnek büntetés alá, addig a
kisebb kihágásokat közígazgatárii úton többnyire
rendUrság alkalmazásával büntetik. L. még Jö-

n

vedSn IrihUetjog.

JOvedalmt adó

a válUdkoaál nyareséget (1. o.). A földbl óm
általában a vagyonbíu származó J., tekiii
tettel nagyobb miaáóeágkn,gyökögiUarfMndáU)
J.-nek neveztetik. Megkülönböztetjük gyakran
az ú. n. szabad J.-et, mely a J.-nek az a része,
mely az elsrend szük.'^gletek kielégítése után
végfii

tkébl,

fenmarad, továbbá a nyers és tiszta J.-et Úgf a
mint a szabad J. fogalma kttlönöeen
az adéartstás szempontjából fontos. L. még Jöf-edelem-megoszUhi.
Jövedelem-megoszlás. A gazdasági értéknek,
8 így a jövedelemnek termelésében a földbirtok,
a tke. a mnnka és a vállalkozói tevékenység
mködnek közre termelési tényezk g>'anánt. A
gyökflsttett,

kérdése tudományos és gazdaságpolitikai kéramely azt kutatja, hog>' ezek a tényezk (a
földbirtokas. a tók«*s, a munkás és a vállalkozói a
jövedelemben milyen arányban osztoznak, iga/ságos-e a megoeztoiás aránya és milyen módon
lehetne a J. igazságosabb módját megvalósítani.
Különösen a szocialista írók hirdetik, hogy a
tulajdonképeni értéktermel a munka nem jut a
jövedelembl ahhoz a részhez, ami
megilleti,
azt tle a földbirtok, a tke, a vállalkozó aránytalanul nagy részben a maga részére foglalja le.
Más szempontból foglalkozik a J. kénlésével az a
kutatás, amely a kis-, a közép- és a nagy jövedelJ.

dés,

:

t

mek statisztikai adatait gjrüjtNe, a J. nagy eg>'enltlensógeit deríti fel és a kiegyenlítés, az egyenlbb J. érdekében küzd.
Jöredelmi adó. az egyenes személyi adók köaé
tartozik, amonnjiben közvetlenül az egyes aaemélyt adcjztatja meg, mint a jövedelem birtokosát, ellentétben a hozadéki adókkal (tárgyi adókkal), amelyek a hozadékot nyújtó egjes tárgyakat
terhelik, még pedig tekintet nélkül a személyre,
akinek az egjes adótárgjakból folyó bevételek a
birtokába jutnak. A J. tárgya ennélfogva a jövedelem, vagyis az adókötelesnek bármin forrásból származó tiszta bevétele, amely idnként rendszerint visszatér és a vagyon sérelme nélkül az
adókötelesnek szabad rendelkezésére áll. A J. az
egjenes adók között a legújabb és a gazdaságilag fejlett országokban mind ersebben tért hódít,
részben azért, mert a helyes adóztatás követelményeit, fleg a tehervisel képesség szerint val('>
adóztatást, a legtökéletesebben képes megvalósítani, részben azért, mert éppen e tulajdonsága
következtében az államnak nagj* bevételeket is
képes szolgáltatni. \ J. lehet átíalános J., midöii
az illet országban minden személynek összes

Jövedelem, a személynek termelésbl, keresetés jo<rai{)ól idöközUeg befolyó vagyoni értékeinek összessége. J. rendszerint csak gazdasági
forráabM ssármazhatik, tehát új javak keletkezésen alapszik azért nevezzük ezt eredeti J.-nek
jövedehnét éri, vagy speciális, részleges, midn
a/t. amit valaki mástól egyéb alapon, pl. családi csak bizonyos, fleg a személyes keresetbl folyt)
viszony alapján kap, uámuuikos J.-nek. A J. jövedelmeket terheli a többi adótárgyakat terhel
n^'ndeUstése els sorban • sgriUDé^etek kielégí- hozadéki adók mellett. Ebben az esetben kiegété.<e. Minth<^ a ssQkségletek nap»^l-napra meg- szít J.-nak is nevezik, nemkülönben akkor is.
újul nnk.
kielégttéellkxe a vagyon rendszerint ha a hozadéki adók mellett a személyes jövedenem alkalmas, mert ennek következtében el- lem arányosabb megadóztatását célozzák vele. \
enyéaoiék osak a síintfo megújuló J. nyújtja J. a jövedelem lehetMeg pratos megállapítását
ai alapot, hogy a vagyon megttünadása nélkül elkerülhetetlenül szfikségessé teszi és ezért kivessttknégletemket kielégftfaessOk. A nemsetgazda- tése az ad^Mcötelesek kötelez adóbevallásain (valságtan négyféle J.-et klllOnbOctet meg: a földbl lomást ktoyszer) njngstt elsö sorban, míg az
származó J.-et. amelyet földjáradéknak (I. o.) ne- adóhatóságnak a vallomásokkal szemben adatveznek; a munkából származó J.-et. amelyet gyjtésre (tanuk, szakértk, könyvvizsgálat stb.)
mmikabémek (1. o.) neve/nek a tkébl származó van joga s a rendelkeiiésre álló adatok aüipján az
J.-et, amelyet tkekamatnak (1. o.) neveznek és adót elsö fokban rendsaerint az adózó polgárok-

NM

:

:

:

-

JGvedeIrni pótadö

ból alakított adókivet bizottság állapítja meg.
Lehetvé teszi azonkívül a kisebb jövedelmek
mentesítését a J. alól (1. Létminimum) és a

fokozatos adókulcs alkalmazását,
az adó járuléka a jövedelemmel együtt
emelkedik. Ez a fokozatos adó azonban degressziv
adóvá is alakulhat, ha a fokozatosság bizonyos
határnál megsznik ós ettl a határtól lefelé az
adókulcs csökken. Pl. 120,000 K-tól változatlanul
50/0, ezen alól pedig Vi százalékig csökken fokozatosan az adó. A magyar egyenes adórendszerben a J.-t Wekerle 1909. évi adóreformja keretében az 1909. évi X. t.-c. honosította meg oly módon, hogy a J.-ra vonatkozó törvény életbeléptetése esetében az eddigi adók közül az ált. jövedelmi pótadó (1. Jövedelmi pótadó), továbbá az I.,
II. és IV. oszt. keresetadó megsznnék. Az adóreform életbeléptetését azonban az 1913. VI.
t.-c. egyelre felfüggesztette. A fokozatos adóztatás érdekében a mi J.-nk is a háztartást
adóztatja meg, vagyis az adóköteles jövedelméhez számítja a vele közös háztartásban él
feleség és a családtagok jövedelmét is. A J. tételei
nem százalékban, hanem bizonyos fokozatokban
vannak megállapítva az adóztatás 800 K-val
kezddik (8W K a létminimum) és ezen felül 900
K-ig 5 K, 900—1000 K-ig 6, 1000—1100 K-ig 7
K és így tovább. Vagyis az adókulcs O'öVo-ból
indul ki és fokozatosan emelkedve 120,000 K-nál
eléri a 6000 K-át, amelytl kezdve a J. változatlanul o/o. A J. fejldésének a leghatalmasabb
lökést a Miquel porosz pénzügyminiszter alatt
1891. alkotott porosz J. adta, amelyet azóta csaknem valamennyi német állam és a legtöbb európai
állam követett a porosz J. 900 márka jövedelemnél kezddik OGo/o-kal és 100,000 márkánál eléri a é-80/o-ot. Ausztriában az 1896 okt. 25-iki
törvény léptette életbe a J.-t, amelyet 1913. több
irányban módosítottak. Franciaországban rendkívül sok kísérlet dacára a J.-t meghonosítani
progresszív,

amidn

;

;

nem

sikerült és a legutóbbi Caillaux-féle javaslat
a szenátusban megrekedt. Az Eszakamerikai
Egyesült- Államok egyes államai közül több meg-

is

az egész szövetséges államra
kiterjed J.-t azonban císak az 1913. vámtarifa^
reformmal kapcsolatban léptettek életbe.
Jövedelmi pötadó, általában jelentheti a kiegészít természet jövedelemadót, amelyrl 1.
Jövedelmi adó. A magyar egyenes adók között
hivatalos néven általános jövedelmi pótadó néven szerepel, amelyet az 1875. XVII. t.-cikkel az
állambevételek fokozása céljából hoztak be, de
tulajdonképpen nem külön adó, hanem a már
fennállott állami egyenes adóknak bizonyos százalékokkal való egyszer fölemelése (újra szabályozták az 1883 XLVI. t.-cikkel). Ez adó fejében
a házbéradó alá
1. a földbirtokra,
fizetend
es házakra és a nyilv. számadásra kötelezett
vállalatokra a folyó évre kivetett állami ogyonas
adónak 80'/«-a 2. a házosztályadó alá es házakra
a folyó évre kivetett házadónak 40o/o-a 8. a III.
oszt. kereeetadónak lOo/o-a, ha a koresetadó a fvárosban 80 K-t, másutt 60 K-t meghalad 4. a
IV. oszt. kerosetadónak 35o/o-a, de csak akkor,
ha a IV. oszt. keresetadó alá vont illetmény a fvárosban 4000, má.sntt 3000 K-nál nagyobb. Az
valósította a J.-t

;

:

:

;

;

;
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idlegesen adómentes föld- és házbirtokról J. fejében 20«/o fizetend azon összeg után, amelyet,
ha adómentesség nem volna, föld- v. házadó
címén kivetettek volna. A föld- és házbirtok J.jából levonandó a tulajdonost bekebelezés által
is terhel, akár kötelezvényen, akár váltón alapuló kölcsön után az adóévet megelz év végéig
tényleg le nem rovott tkemaradék egy évi kamatának V. a bekebelezett életjáradéknak lO^/o-a,
ha a kamatok is be vannak kebelezve. Annuitásos kölcsönöknél mindig a teljes kölcsönösszeg
egy évi kamatának lO^/o-a vonandó le. A bekebelezett kölcsönöket minden év január hava végéig be kell vallani az elöljáróságnál. Az I. és II.

kamatadó és a család-

oszt. keresetadó, a betéti

tagok adója után J. nem jár. Az 1909. évi áj
adótörvények (adóreform) életbeléptetésével, a
melyet azonban az 1913 VI. t.-c. egyelre fel:

függesztett, a

J.

megsznik. Ebbl az adóból

1910-ben 36-2 millió K bevétele volt az államkincstárnak. A más természet pótadókra nézve
1. Adópótlék.
Jövedics, kisk. Kis-Kktill vm. erzsébetvárosi
j.-ban, (1910) 672 német és oláh lak. u. p. Dá;

nyán,

u.

t.

Eczel.

Jövend, irodalmi és politikai, 5 Ivee ftizetekben vasámaponkint megjelent újság, szerkesztette Bródy Sándor. Megindult Budapesten 1903.
segy évi fennállása után megsznt.
Jövendmondás, jövendölés, l. Jóslás és Jáöjóslás.

Jövevénynövény vagy vendégnövény (advena,
plánta adventitia, casuals), az olyan idegenföldbeli
növény, amelynek magva saját hazájából történetesen kihurcolódíK, más földben kicsirázik, mint
vendég néhány esztendeig él az új földön, azután
pedig nyom nélkül elpusztul. A J.-ek megjelenését
a mostani floristák nagy figyelemre méltatják. Ha
a J. a fiórában hosszabb ideig vagy állandóan megmarad, akkor meghonosodott növény a neve.
Jövevényszók, így nevezik a nyelvészetben a
meghonosult idegen szókat. Minden nyelvnek
vannak, kivétel nélkül, jövevényszavai, mert
a népek érintkezésének s egymásra hatásának
szükséges következménye az idegen tárgyakkal
és fogalmakkal az idegen szók átvétele is. A máshonnan került szók két nagy seregre oszlanak,
ámbár nem lehet a kettnek mindig pontosan
megszabni határát. Az olyanoknak, mink pl. korriálni, korréktar, korrektúra, delegáció, defint,
stb., idegen voltukat érzi az ember, kivált az írástudó, idegen tartalmuknál vagy idegen alakjuknál
fogva (ném. Fremdwort). Van aztán egy másik sereg, mely oly régen átszármazott más népektl a mienkhez, hogy vagy jelentése változott meg, V. hangzása magyan\sodott meg. azonfelül részben már Cí^aládot is alapított nyelvünkben s így nyelvnk viszontagságaiban részt véve,
jogot szerzett magának a honosságra. Ilyen szók
pl. barát, angyal, rózsa, pálya, pohár, pokol, jxiripa, rozs, csinál, parancsol, stb. hzekben semmi
idegenszert nem talál a nyelvérzék s azért na-

gyobb részükrl még a mvelt és nyelveket tanuló közönség sem gyanítja az idegen eredetet.
Ezek az ú. n. J. v. meghonosult szók (ném. Lehnwort) adnak legtöbb dolgot a nyelvésznek is, éppen

;

:

—
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JOvevényszök

nyugati szomszédjaival. Már az Árpádok korában
nemcsak egyes bevándorolt lovagokkal s papokkal, hanem számos némel gyarmattal találkozunk
hazánkban. Ezért van, hog)' már ekkor német
keresztnevek bonosultak meg István (a német
Stefan alakból, a székelyeknél Istéfán alakot is
hogy XV.
lelünk), Imre, Gizella, József, stb.
sz.-beli nyelvemlékeinkben már számos más meghonosult német szóra akadunk, mink : heroeg,

mórt a százados, söt évezredes ba8ználat
jelentés és alak telcintetében sokszor a felismerbetatíenségig elváltoztatta ket. Némelyiket eközben az ú. n. népetimológia egy-egy eredeti magyar ssóboz kapcsolta, úgy hogy els tekintetre
azért,

:

8Sttkségkép 46i sajátunknak kell tartanunk s néha
csak fárs^ágoe utánjárás gyz meg ennek ellenkezjérl. A mérföld-et pl., aki csak így magában
tekinti, okvetlenül a titér ige sztonazékának
tartja, aminthogy sokan, hibás igets összetételt
érezvén benne, takénytelen mértföld-n javítják.
Pedig a nyelvész kimntathatja, hogy az els tagban a német nieile lappang, hogy ezeltt magjarul
ni^föld'Bek. ejtették 8 hogy ez a kiejtés némely
\idáraii a legújabb idkig fonmaradt. Ua fontos
nyelTészeti szempontból, szintoly fontos a müveltsógtörténetre nézve a J. kimutatása. A legmindennapibb, a legalacsonyabb fogalomköröktl
a legmagasabbakig, legszentebbekig, lépten-nyomon találkozunk olyan tárgyakkal és képzetekkel, melyek nevükkel elárulják idegen eredetüket megannyi adalék a múveltségtörténet meg-

;

polgár, címer, tarsoly, frigy, céh, farsang, torony,
kehely, érc, zománc, font, perem, példa, stb. Számos olasz g>'armat és élénk kereskedelmi közlekedés juttatja nyelvünkbe az olasz szókat fleg Anjou királyaink korában. Róbert Károly
számos olasz módra rendezett lovagi játékot
tartott; Nagy Lajos ismételve kötött kereskedelmi szerzódé.seket Velencével és a kereskedés nagy hasznai számos szorgalmas, kivált olasz
kalmárcsaládot bírtak rá a honunkban való letelepedésre. A lovagi játékok emlékét rizte
meg nyelvünkben a pálya, pajzs, jxülos, párt.
Kereskedelmi szók posta, árenda, sommá, szimpla, dupla. Ilyen úton kaptuk sok szövet és más
nép és nyelv kivált az ugor- fényzési cikk nevét, pl. bakacsin (boccacino), pa-

:

világítására.

Miután a magyar
ságból s miután a

—

:

magyarok elhagyták shazá- szotnány (passaman), konty (concio), paróka (paruca). Az ötödik nyelv, melybl nagj'obb számmal
kaptuk a szókat, a latin. Ez három csatomán át
gazdagította nyelvünket elször az egyház, má-

jukat, legelbb valamely török néppel voltak huzamosabb ideig szomszédosak. Ezt a történeti
kútfk mellett különösen a magyar szókincs vallomásai bizonjitják. Török szavaink ugjanis

:

sodszor a törvényhozás és törvénykezés, harmadszor pedig a nemzetközi tudomány útján. E tényezk közül különösen a második volt ers, úgy
hogy a XVII— XVIll. sz.-ban közéletünk egészen
el volt árasztva latin kifejezésekkel, de a nyelvújítás kora legnagyobb részüket honi képzésekkel helyettesítette. Mégis számos latin szó megmaradt, részint általános használatban, részint a
népnyelvekben, nyelvjárásaink kisebb-nagyobb
részében. Ilyenek: a> ttát^zoTc : evangéliom, testamentom, paradicsom, káptalan, almáriom, papi-

nag3nrészt olyan hangalakot mutatnak, mely a
Volga táján él csuvas nyelv hangbeli jellemének
felel meg, úgy hog>- ennek az érintkezésnek okvetetlen a honfoglalást megelz korba kellett
esnie. Különösen két nagy szócsoport bizonyul e
irányban fejlkorból valónak s mutatja,
dött a Volga táján lakott mag>ar nép mvelt-

min

sége: egyik szócsoport a pMmívelésre, a másik
az állattenyésztésre vonatkozik (búza, árpa, borsó,
szér, tartó, gjrümölcs, alma. szól l, kender, tiló,
orsó: barom, tulok, ökör, borjú, csikó, disznó,
tyúk. gj-apju, túró). De ezenkívül még két késbbi
érintkezés hagyott török nyomokat nyelvünkben,
s ezek magya^zzák meg olyan török szavainkat,
melyekre nézve a csuvas nem nyújt elegend
fölvilágosítást. Egyik érintkezés, mely okvetetlen
volt hatással szókincsünkre, a kunok, besenyk
árpádkori letelepedése a másik a mohácsi vésszel
kezdd török hódítás. A honfoglalás után igen

ros, tlskáiis, lurkó, kintorna, áer, stb.

kommendál, prézsmitál,

;

b)igék:

disipál, tángál, stb.

Az

eddigieknél sokkal csekélyebb volt, mert sokkíü
késbb kezddött, az olÁh hatás. A köz-magyar
nyelv szavai között talán húsz szó sincs oláh eredet, mink pl. cimbora, banya, kópé a többi leginkább erdélyi nyelvjárásainkban használatos,
;

p.

;

szpurka ronda*,
,

bcnitát .serény,

munkás', pa-

ktdár, stb. Valamint azonban keletrl az olábság.
nag>- változás, illetleg gazdagmlás érte szókin- úgy kezd északról a tótsá^ hatni nyelvünkre,
csünket a pannóniai szlávság részérl. Xz egész ^yes tót szók, mink pl. .nnhák, verlmml. általáitt talált szláv néptömeg beleolvadt lassankint a
nosan elterjedtek. De északibb nyelvjárásainkban
magyar népbe s magával hozta mveltségét s a folyton-folyvást szaporodnak a tót szók. Viszont
mveltségi tárgyaknak elnevezéseit. Fleg öt fo- a mi nyelvünkbl igen sok szó került a déli szláv
iralomkörbl gazdagította ez nyelvünket számos nyelvekbe, továbbá a lengyelbe, ruténba, tótba
új szóval a fridmtodés, házi berendezés, ipar, és oláhba, de természetesen a hazai német nyelvtovábbá a kereszténység és az óamt éW körébl. járásokba is. Egyes magyar szók pedig a nagy
németségbe s más nyugati nyelvekbe is elterjedPl. a > paszta, róna. barázda, abrak, széna, szalma
bt kon^'ha, pince, tornác, kémény, kemence, pad, tek, így a híiszár, csákó, tarisznya, hajrá (hurrá
lóca, asstal. abrosz c) kádár, bodnár, mé6zár(os), alakban), kocsi, stb. V. ö. Munhicsi Bernát, .Arja
koTáes, takács, alMnncs, kulcs, kalapács, ; d) keresz- és kaukázusi elemek a finnmagyar nyelvekben. I.
tény, pogány, pap, oltár, kereszt, zsolozsma, szent, k. Gombocz Zoltán. Régi török jövevényszavaink.
pokol, karácsony, .szombat, péntek sti). ; e) király, Magyar Nyelv 1907 ; U. a., Die bulgarisch-türki•császár, bán, poroszló, töiialöc, robot, dézsma stí). schen Lehnwörter in der imgarischen Sprache.
A szlávot követte a német és olasz hatás, mely ak- Helsinki 1912. Sodété flnno-ougrienne Meiü'h
kor indult meg, mikor a mag>'ar nemzet fölvette János Szláv jövevényszavaink. Nyelvtud. Közi.
a kereszténységet s békésen kezdett közlekedni 1903 ; ü. a.. Német vendégszók. Nyelvr 24. köt.
:

;

;

:

:
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U. a. és V. Lumtzer, Deutsche Ortsnamen und 1832. a várostól D.-re fekv ChaHarcillo-hegyben
Lehnwörterdesungarischen Sprachschatzes (Inns- rendkívül gazdag ezüst ércbányát fedezett föl.
Joan Griego, kikötváros Venezuelában, I.
bruck 1900) Körösi Sándor, Olasz kölcsönszók,
a fiumei fögimn. 1891— 92-iki értesítjében iQ. Nuera Esparta.
Jaan-8i-kaj (Yuansi-kaj), kinai államférfi.
Szinvyá József, A magyar nyelv oláh elemei,
a kinai köztársaság els elnöke, szül. 1850 körül
Nyelvr 22 -24. kötet stb.
Jöv zenéje, szállóige, mely Wagnei^ Richárd Ho-nan tartományban. A kinai-japáni háború kiI)as Kunstwork der Zukunft c. füzete révén tá- törése eltt Koreában mködött mint császári bizmadt olyan dologra mondják, amit a mai kor tos. 1899-ben Santung kormányzója lett és er»'lyes kézzel nyomta el a boxer-lázadást. Az eurónem fog fel.
pai reformoknak nagy barátja volt és mintaszer
Jr., a latin junior (1. o.) rövidítése.
hadsereget szervezett tartományában. Ezután
Joan (spany., ejtsd: hu^n) a. m. János.
Jüan (Jüan), az új kínai pénzegység neve, mely Csili tartomány élére helyezték ésCsu-szi anyacsáa kivont Trade Dollár helyébe lépett. A J. == 10 szárné legbefolyásosabb tanácsadója lett. Az idegeneket gylöl kinai nemzeti párt azonban 1909
1000 Li.
Csiao
109 Fen
Joan d' Austria, két spanyol hadvezér, 1. János, elején megbuktatta, mire J. visszavonult szülföldjére. Innen 1911 végén a császári udvar vissza40. és 41.
hívta, hogy az egyre ersöd köztársasági mozJüan de Dio, 1. Irgalmas barátok.
Jüan de Fuca-szoros, 1. San Jüan de Fuca- galom ellen segítségét igénybe vegye. J.-nak
azonban nem sikerült a békeközvetítés, mire
szoros.
Jnan de Nova, kis sziget az afrikai mozam- maga ajánlotta a császári háznak, hogy mondjon
biquei csatornában, Madagaszkár partjaitól mint- le a trónról. Erre 1912 febr, 12. a kinai nemzetegy 120 km-re. Korallzátonyai miatt a hajózásra gylés öt választotta meg az újonnan alakult
köztársaság ideiglenes elnökének. Szunjacen dr.,
nagyon veszedelmes.
Joanes (ejtsd huánez), Jiian de, tkp. Joanes kit a déli tartományok már elbb kikiáltottak elVicente Macip, spanyol fest, szül. Puente de la nöknek, önként visszalépett. J. erélyes kézzel foHiguerában (Valencia m.) 1505—507 közt, megh. gott a sok nehézségekkel küzd fiatal köztársa1579 dec. 21. Rafael müveinek ers hatása alatt ság kormányzásához, de éppen erélyes és szigorú
állott, emellett azonban spanyol szenvedélyessége, intézkedései miatt 1913 nyarán Dél-Kínában láa spanyol festk sajátos típusa is érvényre jut zadás tört ki, melyet Japán is támogatott titokban.
mii veiben. Sokat dolgozott valenciai és más temp- 1913 okt. 6. véglegesen megválasztották a közlomok számára. Mvei közül, melyek nagy szám- társaság elnökévé b07 sz6\a\ lA-juan-hung 171
mal láthatóik a madridi és valenciai muzeumok- szavazatával szemben s okt. 10. ünnepélyesen
ban, fleg az oltári szentség ábrázolásai válnak ki. beiktatták.
Joaó, Ti-nck, Ul. Amenhotep egyiptomi kiX budapesti Szépmvészeti Múzeumban érdekes
allogóriai képe látható: A valenciai szent kehely. rály kedvenc feleségének édes atyja, kinek gazJoan Femandez (ejtsd: huan— ),Valparaiso chilei dagon feldíszített koporsóját s híres sírlelotét a
tartományhoz tartozott vulkánikus eredés kis kairói múzeumban rzik.
Juarez (ejt.sd: huaresz, régente .Eí Paso dd Norte),
szigetcsoport a 33—34. D. sz. alatt, 560 km.-nyire
a parttól. Isla Mas-á-tierra (95 km*) kb. 20 lak., város Chihuahua mexikói állam É.-i határán, a
vasúti vonal kiindulási helye és a Rio
Mas-á-fuera (85 km«) és Santa-Clara (5 km*) al- mexikói
kotta. Egyedül a Mas-á-tierra, vagyis J. volt Grandé mellett, vele szemben El Paso ószakamcakott, 22 km. hosszú, 8 km. széles és legma- rikai város, 8218 lak., közelében kerti és szllogasabb hegye a Cerro del Yunque (az üll) 983 ültetvónyek. 1630-ban spanyolok alapították.
erdk takarták. A faunáJnarez (ejtsd: huaresz), Carlo Benito, mexik«'>i
m. ÉNy-i részét
nak külön sajátságai
a madárvilágból egy államférfi, szül. Ixtlanban (Oajaca állam) 180«;
tyrann- és egy kolibri -faj csakis ezen szigeten élt. marc. 21., megh. Mexikóban 1872 júl. 18. Indiánu.A S. Jüan Bautistaöböl volt egyedüli alkalmas ki- családból származott. 1848— 52-ig Oajaca állam
köthelye, világítótornya is volt. Santa Claru szi- kormányzója volt. 1853-ban számzetésbe kellett
gete gazdag volt kecskékbon. Goat-Islandnak is mennie, honnan csak 1855. tért vissza. Ekkor rönevezték. Mas-á-fuera legmagasabb csúcsa 1850 vid ideig Alvarez elnök mellett igazságügyminiszm., dús erdkkel, kikötje nem volt. 1653-ban J. ter volt. Alvarez utóda, Comonfort a legfelsbb
fedezte fel e szigeteket. 1704-ben Harding hajós- törvényszék elnökévé tette s Comonfort elüzetése
kapitány egyik matrózát, Sel ki rk Sándort, e szi- után 1858. elfoglalta az elnöki széket. J. mint el
getre szállította ki és az ott élt egyedül 170í)-ig, nök lefoglalta az egyházi vagyont. Hogy az orszáír
midn Rogers kapitány hajójára fölvette. Solkirk zilált pénzügyeit rendbe hozza, a kongresszussá
esete adta meg az impulzust de Foonak Robinson azt a határozatot fogadtatta el, hogy két évi
Crnsoe megírására. 1819-ben Chile fegyencÁllo- fölfüggesztik az idegen hitelezknek fizetend
roéssá tette, 1865. a kormány bérbe adta. 1906 adósságok kamatainak fizetését. Ezért összeütkitaug. 17. éjfél után a rémes, valparaisóinak neve- zésbe jutott Anglia, Spanyolország és Francia
zett, Chiio-partmenti földrengés alkalmával ezek ország kormányaival, melyek érdekeik védelmeid
a szigetek ós velük együtt egy darab regényvilág hajóhadat küldtek Mexikó ellen és 1861 v. is eltntek. V. ö. Énnel, Kine Reise nach der megszállották Voracruzt. J. erre az angolok
Robinson Crusoo-lnsel (Hamburg 1889).
spanyolokkal megegyezett, mire ezek 18(í_' .li-;
Joan Godoy. bányaváros Atakama chilei tarto- elhngyti'ik Mexikót. Csak a franciák nem engedmányban, 2000 lak. Nevét J. bányásztól kapta, aki tek, mivel 111. \ai)()leon Mexikó trónjára Miksa
;

;

;
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odztiáklOheroegetalaMrUttltetni. A franciák 1863
Mexikóba, a fftrároriM is bevonattak s J.
kénytelen volt az onzág éraaki részébe menekülni.

jutr.

.Miksa oakfliár csakugyan elfoglalta Mexikó trónde J. yiiMzautasítutt vele minden alkadozást.
Mikor aírtán az RgrestUi-Ánamok tiltakozása foly-

Jubil»te (lat.j a. ni. örvendjetek, neve a húsvét utáni III. vasárnapnak, a 99. zsoltár második
verse szerint, amellyel kezddik az aznapi szt.

tán III. Napóleon császár visszavonta soregét
Mexikóból. .). is áj eróre kapott és ^foglalta a fövárust, Queretaróban pedig maga Miksa császár
is fogaágba kerOtt J. ekkor a saereoceétien fejedelmet hadi tönrteyBiék elé ámttatta. mely öt halálra Ítélte. J. megerltette a halálos Ítéletet s
1H«7 jún. 19. végre Is hajtották azt. 1867. és
1871-ben újból megvála-^ztották elnöknek, de 1872

misének

Jnbál-fttvola,

Jubbtüpore,

jAflu

ját,

elején felkelés t4»rt ki kormánya ellen, melynek
leverését már nem élte meg. V. ö. Bürke, Life of
Benito J. (London 1894).
Jnba, folyó. 1. Dz»td).
Jnba, Numidía királya. II. Hiempsalnak, Massinissa dédmiokájának fia, a Caesar és Pompeius
között kitört küzdelemben az utóbbinak állott a
pártjára s raidón Caesar legátusa, Gaius Scribonios Curio. Afrikában kikötött, J. tórbe csalta és

seregével együtt felkoncolta. Pompeius bukása
után J. öngyilkos módon vetett végett életének,
kiráhs.'iL'-:! római provincia lett, elsó helj'tarX(o
Caesar renlustius.
Fiát. //.
uába vitték, hol alapos nevelésben
dtirészesült. Kesóbb .\ugustus visszaadta neki apja
birtokainak egy részét és férjévé t«tte Kleopátra
S^lenának. Marcus Antonius és Kleopátra leányáiitk Mint görögül író történet- és földrajzíró is
-zerzett magának. Töredékeit összegyüjfiiUertk P'ragmenti historiwirum Graecoram
; kut't.'N'n (Paris 1849).
Juba, Maiiretaniából való római grammatikus
Kr. n. 200 táján. A görög metrikusok fkivált Heliodoros) nyomán írt egy terjedelmes metrikai
kézikönyvet, melynek nagy tekintélye volt. Töre(l»keit kiadta Brink íütrecht ÍSi). V. ö. Hense,
iH^ J. artigrapho (Leipzig 1875): Wenfzel, De J.
motrioo (Opi)eln 1881).
JnhíL Adolf, orv"< -'"i Újvidéken 1864 jún.
<>égtíín. tekintettel a
2J 1910-ben az
ft jló<ió kor hiíieiii
u tárcj'körböl magánj
r^
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1.

Jóbel-év.

Jabileumi búcsú, 1. Jitbileum.
Jubileumi díj, lóversenydíj, Ferenc József O
Felsége osztrák császárrá való koronázásának ötven éves jubileuma alkalmáb<)l alapította az osztrák Jockey-Club. A díj értéke 60,000 korona.
Jabileumi érem, alapította I. Ferenc József
1898. uralkodásának öt\'enedik évfordulója emlékére. 1.
hader és a csendrség részére aug.
18-án alapított J. a jubileumi emlékérem nc\ex

A

király

y

•

;

m. örömünnep, melyet valaesemény emlékére 25, 50, 100

:

viseli.

A2

Dzsabal-

éves fordulóján tartanak. (Pl. a házasságkötés 25.
évfordulója, araikor ezüsilalmdaiom a neve, az
50. évfordulóé aranylakodalom ; a kat. papságnál az els sz. mise 25. évfordulója ezüstmise, az
50-iké aranyrtüse, a 60iké gyémárUmvte) Politikai e.seményeknél rövidebb idközökben is me2A. az egyházjoghun a. m. vigalom (öröni)
üiik.
évi búcsú (J. május v. anni .sancti), melyet rendesen minden 25 év lejártával különös bulla (bulla
indietionis) által kihirdetnek. A J. hatálya e{r>'
évig tart és szent év a neve. Karácsony estéjén
kezddik és köv. karácsony estéjén végzdik.
Karácsony els vecsemyéje eltt különféle szertartások között a pápa kalapáccsal ráüt Sz. Péter
templomának egyik befalazott kapujára (porta
aurea a. m. aranykapu), mire azt kibontják és a
pápa a papság kíséretében ünnepélyes körmenetben bevonul a templomba. Egy évre rá újra befalazzák. Ugyanezt végzi három bibomok, mint a
pápa követei, a Sz. Pál,a lateraniés a Santa .Maria
.Maggiore templomokban. (Waal, Das heilige Jahr
in Rom (1900) Kraus, Das Anno santo (Essays,
II. 1901.) Rendkívüli alkalmakból kihirdetett s a
J.-mal hasonló joghatállyal az ideiglenes büntetések teljes elengedésével járó búcsúkat adinstar
Jubilaei-búcsúknak nevezik.
J.-iév a zsidóknál

Németországi útjáról ké-

:

1.

(lat.) a.

()r\'endete8

iskolák építése és berendezése
i'kiu «'.s SrájrfKin (Budapest 1898)
<ii:
meí azonkívül számos értekezést
11 1 <jrv«.»8i i's pedagógiai lapokba.
Jnbaea fra//. (O0V.), a pálmák génosza; egyetl.'U faja, a J. speiinhilisH. Bonpl. (coqnito) (1. a
IVtlmúk melléldetét.) Chilében honos (31<»— 35«

t.inári kép<'sitést nyert.
sztilt iclt'tit'se

Oraona.

iutroitusa.

Jnbileom
mely

I.

indiai aivlzió és város,

Az érem ágyú-ércbl készült, ellapján a
domború mellképével és a következ kör

írással FRANC. lOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX.
BOH. ETC. AC. AP. REX. HVNG. A hátlapon
:

cser- és borostyánkoszornba foglalva
MEMÓRIÁÉ felírás és

:

SIQNVM

MDCCCXLVIIl -MDCCCXCV UI.

körirás látható. Az érmet a Ferenc József-rend
2. J. állami
D.-isz.-ig), magas, vastagtörzsú
I)él-.\merika vörös szalazján a balmellen viselik.
Ny.-i partján a legdélibb pálma. Levele szárnyas, polgári alkalmazottak részére, alapíttatott aug.
nyelének maradványai a törzsön maradnak. Ter- 18^z elbbihez teljesen hasonló érem, vörös-f eht>r
noése hegyesen tojásdad,
csontmagva van. szalagon a bal mellen a katonai érem után viseLevágott törzse nedvét sziropniÚE befzve jxí/ma- lend. Az érmet mindazok megkapták, akik 1898
méz nt'ven árulják. Oytlmölosét eszik, teknöalakú dec. 2. állami v. közigazgatási szolínilatban állotlevclhüselye gyermekbSIcsö, levelét megfonják. tak, továbbá azok, akik 1848 dec. 2-tól 1898 dec.
(veghazhaii gyakori.
2-ig terjed idközben valamikor legalább 10 évig
3. Jubileumi udvari érem, alapítJabainvüle,francia régész, 1. Arbois deJuhain- szolgáltak.
tatott okt. 21. Az érem tojásdad alakban arany
n(k'.
Jubál, egyike Lamek három tiának, aki I. M. ból. ezüstbl v. bronzból kétféle nagyságban van
i,, szerint atyja volt minden hárfásmk és fnvo- verve. Az érmet a bal mellen a katonai J. eltt
K-isnak.
fehér szegély vörös szalagon viselik. — 4. Az ez-

—

;

^y

—
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redtulajdmos-i J., alapíttatott 1898 nov. 30-án, 200 zetsége a Szentföld közepén, addig J. nemzetsége
arany eúlyu, tojásdad alakú aranyérem, melyet a késbb beleolvadt Simeon nemzetséggel együtt
aranykapoccsal a Ferenc József-rend csokorba a déli részen telepedett le. A törzsek között kifejlkötött szalagjára és ezzel a zászlóra, a lovasság- dött irigy versengés szakadást idézvén el Efraim
nál pedig az e célra készített ezüst díszkürtre er- és J. között, az ország északi fele Izrael országa,
sítenek. Az érmet mindazok az ezredek megkap- a déli része J. országa néven említtetik. J.-ban
ják, amelyeknek I. Ferenc József uralkodásának az egy Isten, a Jahve tisztelete hovatovább kifélszázados jubileumakor legalább is ötven évig fejldött s megersödött, az erkölcsi élet és köz5. Jubileumi emlékérem a szokások a mózesi törvénynek sokkal inkább
volt tulajdonosa.
király külföldi ezredei részére. Az érmet a király megfelelk voltak, mint amott a királyi hatalom,
orosz és német ezredeinek tisztikara és altisztéi- támogattatván az ezzel szorosan egyesült papság
6. Jubileumi kereszt. befolyása által is, messze túlszárnyalta Izraelnek egy része kapta.
Alapította I. Ferenc József 1908 aug. U. hatvan országot s Izrael országa meghódítása után még
éves uralkodói jubileuma alkalmából katonai és 136 évig (586. Kr. e.) fennállott, st a babiloni
állami polgári alkalmazottak részére. Jelvénye fogság után uj életre támadt (1. Júdea). Késbb,
aranyozott bronzkereszt, ágait átköt babérsza- a rómaiak idejében Izrael összes ivadékai judeulaggal, a kereszt ellapjának közepén az ural- soA;-nak neveztettek, mely névnek szláv kiejtésékodó arcképe, hátlapján 1848—1908. A katonai bl származott a magyar zsidó (1. o.) név is.
Juda (.Tid), Leo, helvét reformátor, szül. Geegyének a keresztet fehér-vörös csíkos, a polgáriak vörös szalagon viselik. A keresztet vörös, marban (Elszász) 1482., megh. Zürichben 1542
fehér szegély szalagon az udvari alkalmazottak jún. 19. Elbb Maria-Einsiedelnben volt Zwingli
viselik. L. még Díszérem negyven évi
szol- utóda, 1522 után pedig Zürichben a Péter-templom
lelkésze s ez állásában sokat t«tt a reformáció
gálatért.
Jubileumok könyve, egy Kr. e. az I. sz.-ban diadaü-a juttatására lelkes egyházi beszédei, latin
keletkezett apokaliptikus könyv, mely a Mózes bibliafordításai s nagyobb és kisebb kátéja által.
állították a zürichi refor1-sö könyvében és a 2-ik könyv els fejezeteiben Zwingli halála után
lev anyagnak a farizeusi zsidóság szellemé- mált egyház élére, de csakhamar átengedte ezt
ben való feldolgozását foglalja magában. J.-nek BullingeiTiek. Életrajzát üa, János írta meg (1574).
azért hívják, mert szerzje különösen arra vet V. ö. Pestalozzi, Leo J. (1860).
Jndaea, 1. Júdea.
ügyet, hogy ama kor kronológiája szerint számoljon és számításai alapjául a 49 éves jóbel-korszaJuda há-Lévi (ben Sámuel, arab nevén Abulkot veszi. Jeromos tanúsága szerint a könyvet Haszan), a legnagyobb új-héber költ, szül. 1085
héberül írták, de csak etióp fordításban maradt körül Toledóban, megh. 1141 körül, Palesztmába
fönn. V. ö. Schürer, Geschiehte des jüdischen való zarándokútján. Ifjú korában talmudi tanulVolks ím Zeitalter Jesu Christi (2. köt., Leipzig mányai mellett orvostannal foglalkozott, késbb
kiválóan a költészetnek és bölcsészeinek szentelte
1886) Singer, Das Buch der Jubiláen (1898).
Jubilas (jubHatio, lat.), a középkori egyházi fényes tehetségét. 1140 körül zarándokútra kelt
énekben a. m. cifrázat, koloratura. Hosszabb dal- a szentföldre. Egyiptomon keresztül utazva, Damaszkusig jutott, de magát Palesztinát, úgy látlam-frázis egy szótagon.
Jabis (ejtsd zsUbí), francia szöllfajta, más szik, el nem érte. A monda szerint Jenizsálom kanevei augibi ésjubi. Provence-imazsolaszll. Az puja eltt egy arab ölte meg. Zsinagógai és világi
augibi muskotály nem más, mint az alexandriai énekei az újhéber költészet romekei az elbbiek
muskotály.
java részét befogadta a zsinagóga minden rítusa.
Jublains (etjtsd: asubien), falu Mayenue francia Költeménygyüjteményét (Diván) kiadta Geiger (a
dóp. Mayenne járásában, Noeodunum gallo-római költ életiajzával, Breslau 1851). .\rab nyelven
város romjaival (castrum, színház, templom, für- írt Al-Chazari cím vallásböicsészeti munkája párdk) és 1295 lak.
beszéd alakjában fejtegeti a zsidóság tanait s
Jacar (ejt«d hukár), folyó Spanyolország K.-i tartalmát bírjuk héber, spanyol, latin és német
részén ; a Sierra Tragaceten ered az Ojuelos de fordításban (az utóbbit Cassel D.-tl, 2. kiad. LeipValdeminguetten (1720 m.), D.-nek, majd K.-nek zig 1869 és Hirschfeld S.-tl, u. o. 1885).
folyik. Valencia tartományba átérve fölveszi balJuda Hanászi, zsidó patriarcha, a misna (1. o.)
ról a Gábrielt s ezután vizét rizs- és egyéb ültet- szerkesztje. Mogh. 219. L. Talmud.
vények öntözésére jó részben szétöntözik öntöz
Juda hegysége, 1. Palesztina,.
(ísatornákkal. 506 km. folyás után Culleránál
Judaizmus, a zsidó vallás az s-kereszténység
ömlik a Valenciai-öbölbe.
idején az a törekvés, amely a zsidó szokások és
Jnchart v. Juciiért, 1. Jamhert.
törvények megtartását c^lozt«. J.-nak nevezték a
Jncker, I. Jukker-Ú.
késbbi zsidóságnak azt a vallásos gondolkozásJnoz, az aldunai szoros egyik megsznt sellöje, módját is, amelyet a Talmudban a rabbinusok
Szinyiczo és a szerbiai Gkilubinje közt, melyet a állapítottak meg. Judaizálni a. m. zsidó szokáVaskapu -szabályozás alkalmával levéstek és ki- sokat stb. utánozni. L. még Szombatosok.
szélesítettek. L. még Vaskapu.
Juda Makkabi. .\ makkabous testvérek legJ. l\ D. (lat.), 1. JxirUi uiiiusque doctor.
kiválóbb hse. Ú szervezte a zsidó csapatokat a
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Jud,

Juda

Ijco,

1.

Judd.

(héber Jehwla), Jákob üa, a 12 nemzetség között Kfraim mellett a leghatalmasabb nemzetség sapja és képviselje. .Míg Efraim nem-

szírek ellen, midn a szír ,\ntiochus Epiphanes a
zsidó vallást eltöröltetni akarván, a jeruzsálemi
templomban Zeus szobrát felállíttatta és halálbüntetés terhe alatt annak imádását követelte, azon-

—
—

JudAs

kívül ogysnancsak halálos bttntetés leriie alatt
tiltotta meg a zddó vallás saertartáaainak köretését. J. g^^lemrtl-gjrtedemre Teiette a ssidó
badaereget, leverte a legkiválóbb gOrOg vezéreket
ás elttvolitotta a templomból Zeus ss^irát, majd
petÜg siövetségre akarván lépni a római szená-

.

ban az egykori vulkánikus jelenségeket öt nagy
centrális vulkánból származtatja, amelyeknek
roncsait még ma is konstatálhatóknak véli. Ez elmélete ellen fkép a nagyhiríl Geíkie tm)b ízben

Selmeczbánya vidékét is tanulmányozta
errl szóló müve Ün the ancient volcano of the
Még mieltt a district of Schemnitz. Hungary <'imen a Quarterly

támadásra készttlt.
rómaiak válasza megérkezett, elesett a csatában
<lf;i. Kr. e.). V. ö. Schurer, Geeehidite des Jndenthums zur Zoit Jesn Chrísti (Leipzig 1901).
Jadás. 1 n vd/i/^Yit, kit Joeepbns FÍavius Gtealonaiosnak nevez. Zadok nev társával felbujtotta
Kr. u. B —7-ben a zsidó népet a Suipicius Quirinos
római helytartótól elrendelt vagyonbecslés és népszámlálás miatt. Hómaelleuos érzületét a zeloták
halála után is ápolták s ez idézte elö a 67— 70-ig
tartó zsidó háborút, mely Jeruzsálem elpusztulásával ért véget
2. J.. iskariáti, vagyis a karíotí)eIi férfl. Simon
tla és Jézus 13 apostolainak egyike, ki a pénztárt
kezelte, ami zsugoriságra vezette. PénzszomjuMgból csókkal (J.-csók) ^ámlta mesterét 30
ezüst sékelért (minteíry 96 kor.) a zsidó szinedriumnak, de látván Jézus halálra Ítéltetését, kétségbeesett és fölakasztotta magát.
3. J. Jacobi, apostol, kit Máté Leifbeusy. Tadr
d^Hs néven említ. Valószínleg Alfeus tla volt s
az ifjabb Jakab apostolnak testvére. Késóbbi élettussal, ájabb

Judax
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kikelt. J.

s

Journal of the Geol. Soc. XXXII. kötetében 1876.
Londonban jelent meg. Magyar vonatkozású munkája még Ón the origin of the Laké Balaton {QeL
M. 1876).
Júdea, a babiloni fogságból való visszatérés óta
Palesztinának déli ré8»9 a Jordán és Földközi-tenger között. Határai, melyek eíryébként ersen változtak, akkoron a következk voltak K.-en a Jordán folyó és a Holt-tenger, D.-en köves Arábia,
Ny.-on a Középtenger. É.-on Szamaría. Heródes
korában Dan, Benjámin, do kivált Juda és Simeon
törzseinek területébl alakult, hozzácsatolva lassankint a tlliszteusokat és liumeát is. Heródes halála után Szamariával öregbedve, fia, .^rcheloos
:

:

alá került,

majd Rómához csatolták

(Kr. u. 6.) és

kormányzá.«át prokurátorokra bízták, akik \iszont
a szíriai kormányzó alatt állottak. Ilyen prokurátor volt Ponti US Pilátus is. Caligula (Kr. u. 37.)
Palesztinával együtt Heródes Agrippának adta.
kinek halála után (44) visszakerült a birodalomhoz
és végképen ott is maradt. Titus hadjárata után
története ellentétes mondákon alapszik. .\ nyu- (71) tíz toparchiára oszlott. Említend városai vol>rati mondák szerint a perzsák köz<>tt terjesztette tak Hebron. Gibeon, Bethlehem, .\szkalon és Gaza.
Simonnal e$r>'ütt az evangéliumot, Perzsiában Konstantin alatt J. és Szamaría Palaestína prihalt meg mint vértanú. Ellenben az Edesszában mává egyesültek, melynek központja Caesarea
fenmaradt hitrege ug>'anazonositja J.-t Tamás volt. Egyebekben 1. Büesztina.
apostollal, akit Kri.>:ztus után 200 évvel már Pártia
JndeLch, Johatm fViedrich, német erdészeti
apostolaként tekintgettek ; Taddenst pedig úgy tün- író, szül. Drezdában 1828 jan. 27., megh. Tharandteti fel e hagj'omány, mint az Úr fótanltványai- ban 1894 márc. 28. Elbb mint erdmester
nak egyikét s mint aki Edesszában a keresztény- ködött Csehországban, 1866. pedig szász állami
séget meghonosította. Nevenapját a kat. egyház szolgálatba lépett és a tharandi erdészeti akaDie Forsteinrichott. 28., a keleti május 16. (22.) üimepli. A hagyo- démia igazgatója lett. Mvei
mányos nézet szerint J. volt a szerzje a 7 kato- tung (5. kiad.. 1893) Ratzeburgnak Die Waldverderber u. ihre Feinde c. mvét teljesen átdollikus levél egyikének.
Jndás néven hívják tolvajnyelven a hamis- gozta s e cím alatt adta ki Lehrbuch der mittelkárt>'á.< segltótársát, aki az áldozat kártyáiba europaischen Forstinsectenkunde (1885) 1868
nézve, az elóre megállapított titkos jelekkel közli 1887-ig a Tharandter forstliches Jahrbueh-ot szerazokat a játszótánával.
kesztette.
Judáscsók. Máté 26, 49 és Lukács 22, 48 alapJudenburg, város, J. stájer kerületi kapitányján az a c-^tk. mellyel Júdás Krisztost elárulta. ság székhelye a Mura jobb partján, vasút mellett,
Innen származott a közmondás, mely J.-kal az 73i. m. magasban, szép vidéken, (i9io) 5904 néáruló célból tanúsított barátságot bélyegzi meg. met lak., sörfzéssel, vasiparral; kaSzagjrárral,
I.. Jttfiá-s, 2.
villaraos mvekkel. 72 m. magas római toronnyal,
Júdás ezöstge (oSv.), 1. lAoiaria.
templommal: a piacán az 1717.-1 pestis emlékére
Judáafa (növ.), 1. Cercis.
emelt oszloppal. Nyaralótelep. K.-re Lichtenstein
Jadásffil (BöT., Auriculana auriada Judae vár romjai, új kastélya és vaskohó, Zeltweg iparil.j Schroter.), kozmopolita gomba, melyet legin- telep
E.-ra Fohnsdorf. bamaszénbányával, vaskább korhadó bodzafa törz.<én találunk. Ezért lemezgyár. DNy.-ra a J.-i v. Seetali alpok (legbodzagombámak is nevezik. Termóteste 4—8 cm. magasabb csúcsa a Zirbitzkogel 2397 m.).
nagyagú. Alakja igen változatos, rendszerint
Jaidez (lat.) jelentései a római jogban biró,
vékony, kagyló- v. füi-alakú. Színe sötét-zöldes- szakbíró, esküdtbiró. ritkábban a. m. magisfekete. al.^ó felülete finoman molyhos. Szárazon tratus (1. 0.) kalön<>sen a kés császári korszakigen vékony, törékeny hártyává zsugorodik össze, ban a tartományi helytartót í.^ jelentette, az
nedvessé^jí hatására megduzzad. Régebben orvos- helyettesít alsóbbrend hivatalnok volt a J.pedaságnak használták.
neu8. J. inhabüis, susvectus a. m. érdekelt, illeJudd, John We.tlei/. angol geológus, szül. tleg ez okból gyanús Diró. J. in propria causa,
Portsmouth-ban (Hampsh.) 1840. Londonban a R. bíró saját ügyében J.curiae, országbíró. FelobbCollege of Se. fiskolán a mineralógia és geoló- vitelnél J. a quo és J. ad quem (t. i. appellatur),
gia tanára. A skót vulkánokról írt tanalmányá- az els az, akinek határozata ellen, a másik az,
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Judex damnatur

Juel
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akihez történik a felebbvitel. J. qui liteni sicam bíróságát jelenti (pl.ipari foglalkozásoknál, \.Ipnri
az oly bíró (a formuláris eljárásban esküdt), birság és Iparhatóságok).
Judicnm (J. liber, lat.) a. m. Birák könyve
aki valamely per lefolyásánál, illetve eldöntésénél
szándékosan vagy gondatlanságból jogtalan kárt (1. 0.).
okoz valakinek. Az ily birót az illet méltányos
Judit, zsidó hsn, szülvárosának, a különben
kártérítésért perelhette (quantum aequum iudici ismeretlen Betuliának megmentje. Midn t. i.
Holofernes, Nebukadnezar király fvezére, a vávidebitur). L. Qtuisi dclü'timi.
Judex damnatnr. ubi noccns absol- rost ostrom alá vette, az ellenséges táborba ment
vitar (lat.) a. m. a bírót ítélik el, ha a bíinöst fel- s a szépsége által elkábított vezérnek, miután lerészegltette, fejét vette, mire a megrettent ellenmentik. Publilius Syrus 257. szentenciája.
Jndge (ang., ejtsd: dzsödzs) a. ra. hiró, szkebb ség vad futásnak eredt. J. könyve az ótestaéi-telemben a felsbb törvényszékek bírája, meg- mentumi öt apokrif könyvnek egyike. J. tette feskdlönböztetésUl a békebiráktól, kiknek neve^w*- tk, szobrászok, zeneszerzk (Doppler) és költk
(Hebbel) mvészi alkotásainak gyakran feldolgotices (of the peace). L. Békebirság.
Jndic (ejtsd: zsttdik), Anne (családi nevén Da- zott tárgya.
miens), francia színészn, szül. Semurben 1850
Judit, az Árpád-ház két tagjának neve. 1. J.,
júl. 17., megh. a Jouan-öbölben Cannes mellett Géza vezér leánya, 1. Boleszíó Chrobry lengyel
1911 ápr. 15. Elárusító volt egy fehérnemü-üzletr herceg felesége, Beszprim vagy Ottó anyja. Azonben, ahol tehetségét észrevették. Elször a párisi ban Boleszíó elzte, mire J. valószínleg .MagyarGymnase-ban lépett föl 1867. 1871-ben Belgium- országba tért vissza.
2.J., 111. Henrik császár
ban énekelt, 1872. újra Parisban, ahol a Galté-szin- és poitoui Ágnes leánya, szül. Ravenna vidékén
házban, majd a Bouffes Parisiensban mint ope- 1047. 111. Henrik, ki egy évtizeden át fenyegette
rett-primadonna fényes sikereket ért el. 1893 Magyarország függetlenségét, 1053. Tribnrban
után egy idre visszavonult, de késbb újra vissza- végre kibékült I. András királlyal s ezt a 6
tért a színpadhoz új szerepkörrel anya-szerepe- éves leányát a csecsem Salamonnal, .\ndrá.s
ket játszott drámákban és vígjátékokban, nem llával jegyezte el. A lakodalom 1063. történt meg,
kevesebb sikerrel. A külföldi nagy városokban midn Salamon trónra lépett. A mogyoródi csata
többször vendégszerepelt, így Budapesten is. Fbb után (1074) Mosonban J. akadályozta meg Salaszerepei voltak Szép Heléna, Niniche, Moussotte, mont, hogy arcul ne üsse saját édes anyját, AnaszNitouche stb.
táziát, ki neki szemrehányásokat tett. J. testvére,
Jadica (lat.) a. m. ítélj; neve a nagyböjt IV. Henrik császár, segítségére ment ugyan sógoötödik vasáiTiapjának, az aznapi szent mise in- rának, ki hbérül ajánlotta föl elvesztett orszátroitusának kezd szava után (Zsolt. 42, 1.).
gát, de látván, hogy ügye tarthatatlan, csakhaJudlcaria (Gindicaria), Tirol DNy.-i része, a mar kivonult s J.-ot is magával vitte. Tíz év
Sarca középs K.-i és a Chiese fels DNy. felé múlva (1084) a fogságából kiszabadult Salamon
irányuló völgyét foglalja magában. Fhelyei: Regensburgban fölkereste J.-ot, de ez többé nem
Stenico, Tione és Condino. Ij. Alpok.
fogadta el férjének. Salamon halála után J. 1088.
Judicatum (lat.) a. m. ítélet; judkatura, 1. Ulászló lengyel fejedelemhez ment férjhez.
ítélkezés res judkata, ítélt dolog caiiiis J. solvi, Megh. 1102 eltt.
perköltség-biztosíték. Ij. Joger, ítélet.
Judit császárné, Jámbor Lajos frank király ós
Judicatara (lat.), 1. Joggyakorlat.
római császár második neje, Welf bajor gróf
Jadices prosynodaíes (lat.), 1. Egyházi leánya. 813-ban vette
nül a császár els nejéhirÓHíujok.
nek, Irmengardnak halála után. E házasságból
Jadices rei^ni ordinarii (lat.), 1. Ország született 823. Kopasz Káról!/, a késbbi franungyhírái.
cia király. Mostoha ílai. kik irigykedtek l)efojndiola octavalia (lat.), 1. Nyolccuhs tör- lyására, házasságtöréssei vádolták a császár
i)ényszék.
eltt, ki J.-ot 830. klastromba záratta. Innen kiJadicium (lat.), ítélet, ítélképesség. J. in szabadulva, 832. újabb bonyodalmakat támaszjurante, az eskünek (1. o.) az a kelléke, hogy az tott tlának, Károlynak tett kedvezéseivel. Moseskü teljes belátással és akaratszabadsággal té- toha fiai 833—834. megint fogságban tartották,
tessék le. JndicÁa divisoria, osztálykeresetek. lízután férje haláláig háborítatlanul élt. Meghalt
./. Dei, istenítéletek (1. o.) Injudiáo eljárás 1.
Toursban. 843 ápr. 19.
Formula.
Judliuiu (rövidítés, a judea: nobüium kifeJudioium dclefcatum (lat.), a Wesselényi- jezés összevonásával), a. ra. nemesek bírája,
féle összeosküvésben és egy ezt követ felkelésben szolgabíró.
focit,
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papok ellen 1671—
1675. Pozsonyban kegyetlen szigorral eljárt rendkívüli bíróság, amely 41 papot a nápolyi gályákra

állítólag résztvott protestáns

juttatott.

Jadicinm parinm

(lat.) a.

m. egyenlk

bi-

a középkorban az az elv fejldött ki,
hogy mindenki felett csak a saját rendjebeliekbl
álló bíróság ítélkezhotik (nemes felett nemesi, városi polgár felett városi biróst'ig stb.). Kz az elv
fenmaradt a peres eljárásban is, ahol a különös
hivatást zöknek n külön saját tagjaikból álló
iáskodá.sa

:

Judson-por (Jiulson ponxler), robbanószer,
mely nem egyéb, mint fekete lporral felszivatott

Nagyon ers robbanószer.
Juel, Jens, dán fest, szül. Gamborgban 1745

nitroglicerin.

12., megh. 1802 dec. 27. Elször Gehrmannál
Hamburgban, 1765 óta a kopenhágai raüv. akadémián tanult, 1771—80. Rómában, Parisban és

máj.

(Tenfb(>n dolgozott.

Hazatérve udvari arckópfest.

akadémia igazgatója lett.
nemzeti iránya vele ki^zdMík. A korábbi akailémikus mvó.«!zettel szemben, kereset1795. a kopenhágai

djln festészet

.\.
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Jug
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Jucurtha

Jngor-Bsoroa (Jugorszkij-sar), 47 km. hosszú
avármson, de lugy brasOtéggel fMtett inég tájképekot, melyeknek java és 3—16 km. széles, 30—100 m. mély tengerszoros a Vaigaos-szigetésaszárazf()ld közt, a 69*/,*
lco()enbágai gyt^teményekben van.
Jag, folyó Vologda oross kormányzótjágban, É. sz. és 60 Vt* K. h. alatt, kz Északi Jeges-tengert
\ulikij UsstJngDál egyesfll a Szukhonával a a Kari-tengerrel köti össze. D.-i pai^án van a
Chabarova-kikötö.
/ >vinává 0- o.). 463 km. hoassú, legnagyobb melJngtok, juharok v. mrok, korábbi szkíta néplékfolyója a Lnaia.
Joga szanszkrit) a. m. Tilágkor. melyból a törzs a Volga mellett, Jugriában, Kézai szerint
lírahmnnizmus négyet veex fel, osak ágy, mint a «regnum Jorianorum», a magyarok ösi hazaijáu'ök és rómaiak 1. a Krüa-J-, melyben nak szomszédságában. Ennek emlékét felvetette
<Ág uralkodott a földön; 2. Trétá-J., 1Ö17. Miedioy knüiói orvos Tractatos de dnobos
Sarmatiis e. mnnkája, melynek nyomán Herberi!ii>iy[)«>n az igazságoeság egy negyedét elveszt»>tU'
3. DrápmtirJ. és 4. Eáli-J-, a mostani stein 1549. Rerum moseovitarum (x>mmentarii c.
'•'
baj egészen munkájában felvetette a magyar és az nralvidéki
r\ gonosnáff ée a
'.
Botk, Uber den Mitbos v. ugorok (vogulok és osztjákok) nyelvének rokonIiiechtern bd Hesiod (Tübin- ságát. Az oroszok a XIL sz.-tól fogva ismerték
Religion of India (B<^n és ugri, jugrí néven azt az uralvidéki népet, amelylyel annyit háborúskodtak. V. . HunfíUvy, Maejud: u«M)a. m. bíró; J.de paix gyarorsz. ethnogr. (Bpest 1876).
iii.<
JviTvlarea, I. Halak és Torokparás halak.
J. oonanlaire (elbb J. et consul) a.
JaSHlarls (lat.) a. m. torkolati, a nyakon
m. kereskeílelmi biró, kereskedelmi bíróság tagja.
JoKend. Münchenben megjelen, elkel szín- lev migy gyujterek, nyiroktörzsek s a velk
Non
német folyóirat. Alapította ^ir-f/i vonatkozásban lév csontnyilások, árkok stb. elnevezése (véna, truncus, foramen, fossa, incisura
Jugeruui lat.), római területméiték 28,800 J.). A veiia J. a fej és nyak vérét szedi össze.
Van véna J. extema (kttls) és intema (belnó).
n>mai láb ^ 2.'J23-3 m*. ÍJ.
2 actosquatratus
K clima
288 decempeda qnadrata. 200 J. volt Utóbbi az agyvel vérét gyjti össze s több ágat
vesz fel az arcról és nyakról is. Kezdetén a kopoeiry centuria (50-466 hektár).
nyaalapon egy tágnlat van, a huJbus venae J.
Juggornant (Dzsagannalh), 1. Pari.
Jukí iinpaUeiia,liberteUsiiicapax(lat.) superior, hasonló a végzdésénél lev bulbus vea. m. a jAnnut nem tri, de .szabadságra nem való. nae J. inferior.
Némclyt'k szt-riut gr. Kollunioh Lipót mondta a
Jh|^b> (lat.) a. m. iga, járom továbbá a róL'yarokrul, Dubrentei Gábor állítása szerint báró maiaknál a pellengérnek egy faja, mely két. a
•lenisch Bernát osztrák diplomatától származik. földbe szúrt és egy harmadik, ezek felett keresztbe
Jii|(landa«eae,l>t«i^t^efc(D«v.), a kétszikek fektetett lándzsából állott, mely alatt elhajtatni
Kaládja. Körülbelül .33 faja van az É.-i félgömb (sub J. mitti) a legnagyobb szégyen volt, mely ka,,n.i,. r.i,
...líékelt tájain és tropikus Kelet- tonát érhetett. Eredetileg, úgy látszik, samniumi
fák. Levelk váltakozó, rendesen szokás volt mert a történelemben elször akkor
i:.-aul szárnyas, pálhátlan. Viráguk tétetik róla említés, midn a szamniták a cau..-,..
ttryivarú, egylakú, egy murvalevél hónaljában diumi szorosokban elf(^tt rómaiakat hajtották
fejldik, virágtakaróként 1 —4 levél szerepel, oly- el alatta. (J. caudinum, caudiumi iga, 1. Ckatkor egész OBkevényeeek, a termvirágban össze- diumj.
nnek az alsó állású magházzal, mely két termJagnrtha, Numidia királya, Mastanabalnak,
lev^böl alakul, nem teljesen 2 üregú, alapján 1 Massinissa fiának törvénytelen gyermeke, nagyinagkezdeménye van, ezen csak 1 integumentum. bátyja, Micipsa király udvarában nevelkedett, aki
csonthéjas (dió), kívül kéreg- v. br- halálos ágyán (Kr. e. 118) fiaival együtt örökOsévé
\\. b^lül kemény csonthéjjal s ezen belül
tette. De ezek köztil Uiempsalt J. Kr. e. 117. megV
2 t karéjú, hártyás héjú, ola- ölette, Adherbalt pedig nyilt csatában legyzte s
>::»
.i<"i
rzós virágok (3 v. több porzóval) a megjelent 10 római követet megvesztegetve,
iialji barkavirágzatot alkot a taNumidiának jobbik (nyugati) felét kapta osztálytermé virágok pedig végálló ke- részül, a hitványabb keleti Adherbalnak jutott.
- V. t..or) \A\zS\ füzért. Nevezetesebb génuszok:
Csakhamar itt is megtámadta öt J. s Cirtában
.lnqlnns (1. Diófa) és ('ari/ft. A harmadkorban ostrom alá fogva, 112. megadásra kényszeritette
r»'szben még ma is él fajok megvoltak.
s azután öt a lakosság nagy részével, köztük több
Jaiclandalea (növ.t, a kétszikek .sorozata, római polgárral együtt megölette. Erre Rómában
Lryetien családja a Joglandaoeae (1. o.).
Gaius Memmins néptribnnus-jelölt izgatására
Jaxlaoa (nör.), 1. IHófa,
megindították J. ellen a háborút, mely 5 évig
Jnglon. oxi-^-nafioíimm, nncin. regiemin. (111 -106) tartott. De az els vezért, Calpumius
( ,H,.o,.C\H,.OH. Narancssárga, 150«-on fwmlás
Bestia konzult J. aranyai lanyha vezetésre bírták
közben olvadó, tQalakú kristályok. Vízben és al- és J. szinte zavartalanul uralkodott egész Numikoholban kevéssé, élerben és kíoroformban köny- diában. Memmius néptribunns sürgetésére ezután
nyen oldódik. A brt sárgáiriMmAra festL Alka- J .-t Rómába idézték, h(^y számot adjon tetteirl és
üákban ibolyaszinnel oldódik, ez oldat a levegn nevezze meg a bAnöeOket. De pártfogóiban bízva,
oxi-J.-ná (dioxinaftokinon) oxidálódik. J. kcdist- oly ggösen viselkedett, hogy Rómában tartózkezik a dioxinaftallnnak krómsavval történ oxi- kodó rokonát, Maaaiv&t, megölette, mire pártfogói
dációjakor.
sem akadályoirhatták megkiatasitását éea háború
leafll,
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A vezér ekkor (110) Sparius Postumius Albinus konzul volt, ki nem tudott fegyelmet tartani katonái között, st J.-tól megvesztegetett öcx-se. AuluB, meg is hódolt a rátámadó
Dumidiai seregnek s járom alatt elvonulva kitakaro<lott az országból. De ezt már a szenátus

csak elvétve találták, addig a bronzkorszakból
számos leletünk van. A házijuh ez ídö szerint kozmopolita elterje<lés állat, melyet Amerikába és
Ausztráliába az európaiak vittek be. A hímivarú
juhot kosnak, a heréltet ürünek, a nstényt anyajuhnak, s^még fel nem zetett ndstényt jerkének,
a bnösök a fiatal állatot egy éves korig báránynak, azon-

folytat&sát.

megsokallta vizsgálatot indított,
közül többeket megbüntetett és a háborút erélye- túl két éves korig toklyónak nevezzük. A juh
sebb kezekre, 109—108. Quintxis Caecilius Metel- csontvázát és egyes testrészeit a szövegál/ra tn
lus konzulra bizta. Ennek alkudozásai J.-val nem téti fel. A juhnak 32 foga, nevezetesen 8 met ;6vezetvén célhoz, J.-t kétszer megverte, mire ez foga (csak az al.só fogsorban) és 24 reds zománcú
apósához, Bocchus mauretaniai királyhoz mene- zápfoga van.
Juh-fajták.
kült, akinek katonáitól támogatva 107. Cirtánál
A házi juhok számos (106) fajtája ismeretes,
találkozott a római sereggel. Ennek vezére ekkor
Gaius Marius, eddig Metellus legátusa, de most melyeket származás szerint, a farok hossza és
már a néptói konzullá választott és a háború ve- zsírtartalma szerint, legcélszerbben pedig a gazzetésével megbízott kemény katona volt, ki J.-t dasági hasznosítás szennf. lehet csoportosítani.
ós Bocchust két ízben megverte. A kudarc miatt Vannak 1, ayapjuhasznú juhok, 2. húsjuhok és
elkedvetlenedett Bocchus a rómaiakkal kötött 3. tejel jukf'ajták.
szövetséget és Marius quaestora, Lucius Comelius
A hazánkban tenyésztett gyapjúliasznújuhok
Sulla rábe.szélósére J.-t kiszolgáltatta (106). Ma- közül a merinöjuhok érdemelnek feleralítést. A
is

;

:

Nyakosigolyák
Iiapocka

H&tc8igt>lyák

Agyékctigolyák

Keresztcsont
jrledencecsont
Farkcsig^olyák

KOBC
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iKJsánk
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rius megkötözve vitte J.-t Rómába és diadalmenete után (104) a Tullianum nev börtönben
kivégoztotto. E háborúnak s vele együtt a demokrata párt emelkedésének, valamint a szenátus

merinó juhot Spanyolországban tenyésztették ki.
ahonnét e juh a XVIII. sz. második felében teijedt el Európa többi államaiban. A merinójuhot
Magyarországba Mária Terézia uralkodása alatt
romlott kormányának mesteri rajzát adta Sallus- hozták be 1772. évben és a Fiiune melletti Merkotius történetíró. V. ö. Monmisen. Röm. Geschichte pailban állami törzs juhászatot alapítottak II. Jó(II
126-169. 1.); Meinel, Zur Chronologie des zsef császár lu-alkodása alatt a nyitravármegyci
Jugurthini8<!hen Krieges (Augsburg 1883).
holicsi uradalomba importáltak liierinókat ós I.
Juh v. birka (1. a képmelíéklefet), páros ujjú, Ferenc király alatt ismét sok juhot hoztak be
csülkös emlós állat, mely az Cres.szarvú (Cavioor- Spanyolországéból, minek folytán e juhfajta a
;

kérdzk (Ruminantia) családjába tartozik. XIX. sz. elején általánosan elterjedt. A Spaházijuh (Ovis aries L.) vadjuhoktól származik, nyolországból Európa többi államaiba vitt memely utóbbiak Ázsia. Európa és Észak-Amerika rinójuhokból az eltér klimák és talajviszonyok,
hegyes vidékein honosok. A vadjuliok több faja tov. az eltér tenyészteljái'ások folytán Franciaismeretes, melyek közül az ourój^i inufionra(0\\B országban ji nehezebb test, hosszabb féss gyapmusimon, 4. ábra), az ázsiai argali juhra (Ovis jas Ratnbouillet-j uh (?. ábra), Szászorezagban
argali, 9. áh-a) ós az afrikai sörényes juhra (Ovis a túlílnom posztógyapjas
Électoral-juh és .AusztlMelaphus) vezetik vissza a házijuhok szárma- triában a ráncos Negrrtti-fajtti alakult ki, végül
zást. A házijuh domosztikálá.><a igen régen, még a durvább gyapjas juhok mestizésébl durvább
a tortéiiolemelfttti idben ment végbe. Európában fátUt juhfajták keletkeztek, ilyen pl. a
magifar
a liázljuh a kkorszakban jelenik meg elször,
t'és^üs birka. Nálunk az uradalmak foglallcoznak
amíg axonban a legrégibb ei>!öp-építmónyekben a * gyapjuha.sznú juhok tenyósztósével, melyek
juh maradványalt (tzeirjnh. Ovis niies palustrts) közül a posztó-gyapjas Electorol-'Seipeiti juJt,
nla)

A

J L

6. ábra.

6.

S. ábra.

•JWA* «ftM«

Mezségi

rackf^ali.

ábra. Cotswoldjnh.
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4. ábra. Muftlua lUvjs
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ábra.

8.
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ábra.

DK.

9.
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ábra), továbbá a fósOsgyapjas birkátE, Így a
francia Rambouülei és a maguar fésüs-jti van
eltorjedve. Minthogy a finom ösa durva gyapja
küzi^tti árklönbfiég csökkent, újabban a posztó(1.

gj'íipjas

jahászatokban igyekeznek nagyobb

meg gyapjút termel s^ötis^apjas

tö-

juhot kite-

nyészteni. A fóssgj-apjas juhok testnagyságának
és húshasznoeitásának fokozására a húsmerinókat
(precooe) veszik Igénybe, melyek köztU léhábban
a anon plL^s irányban tenyésztett iknsonnais(8. ábra) és. Cháíillonmis-birkák kertUtek be
hozzánlc
A húsjuhok közül az angol húsjuhok a legkiválóbbak, melyeket két csoportba a hosszugynpjas
ós középgyapjas v. downjuhok csoportjába szokás oszt^. Az angol húsjuhok a múlt század
60-as éveiben kerültek be hozzánk a hos8zúg>'apjas linooln-, leicester- ós ootswoldjuhot (5. ábra)
a rackajuh nemesítésére használták, de kevés
eredménynyel; a down-juhok jobban beváltak,
melyek közül a hampshire- ('A?. aZ>ra>, siiropshire{H. ábra), oxfordshire- és southdown-juh van
nálunk leginkább elterjedve. Az angol húsjuhokat tiszta vérben, továbbá merinó-, ritkábban
cigája- és racka-anyákkal keresztezve tenyésztik
(húsvéti bárány). A húsjuhok csoportjából a már
fentebb említett gyorsan fejld húsmerinók ér:

;

demelnek még felemlltést.
A tejelöjuhok, melyeket leginkább a kisbirtokos
toiiyészt (parasztjuh), fképen a Kárpátok és az
erdélyi hegyes vidék területén vannak elterjedve.
Legismeretesebb tejel juh a hosszúfarkú racka
Moldvai és Magyar racka, 6. ábra) továbbá
(1.
a cigája-iuh, mely utóbbi fképen az ország D.-i
és DK.-i részében található. A múlt század
30 — 40-es évei óta a racka- és a cigája-juh nemesítésére a keleffrizjiihot (1 0. ábra)\eszik igénybe
jó eredménnyel, mivel ez a lapály-juhfajta a hazai
juhok tejhozaraát fokozza. Hazánkban 1897 óta a
bokharai karakulpih tenyésztésével is foglalkoznak, meljnek néhány napos bárányai a keresett aperaianav prémet szolgáltatják.

Tenyésztés.

A

világ fontos juhtenyésztó államaiban kb. 450
millió ji3i van; hazánk 79 millió (1911. évi
állatösszeirás) juhállományával a juhok számát
illetleg a 14-ik helyet foglalja el a juhtenyésztö

A j uhtenyésztést legnagyobb mértékben Ausztráliában, Dél-Amerikában és DélAfrikában úzik az európai államok közül Angliában és Franciaországban van a juhtenyésztésnek
legnagyobb jelentsége. A magyarok á^gen úzik

államok között.

;

a juhtenyésztést, amit nyelvünk errl

szóló szóigazol ; pl. a juhpásztor : nyájajuhász, fej^uhász, esztrengahajto, elletjnhász, meddjuhász, kosos, ttrüs, bárányos és birkás nevet visel. A juh a múlt század els felében a legfontosabb gazdasági háziállat volt, mert a legnagyobb
tkénk feküdt benne, jelenleg azonban juhállományunk felényire csökkent és a szarvasmarha, a
ló és a sertés a juhot háttérbe szorította. A hanyatlást a tengerentúli g^-apjunak árrontó hatása
okozta, minek folytán a mai gyapj uárak a 40—

bsége

50 év elttiekhez képest SO-^O*'/,, -kai alacsonyabA juhtenyésztés fképen nagyobb uradal-

bak.
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makban megokolt,

ahol olyan legelterületek is
vannak, amelyeket más fajú állatokkal nem lehet
értékesíteni. A juh sokoldalúan hasznoslto állat,
hasznosításai közül a gyapj uluuznoaítás áli els
helyen. Qyapjuki vitelünk az 1910. évben 75*6
ezer q. volt 196 millió K értékben. Második helyen a juh húshasznosüása érdemel említést,
nálunk azonban a juhhús kisebb értókú húsféleség és a fogyasztás is aránylag csekély, ellentétben Angliával és Franciaországgal, ahol a «muton», 111. a «mouton» elsrangú nemzeti eledel.
Minthogy Franciaország tilalmazta él juhaink
bevitelét, juhkivitelünk csökkent az 1910. évben
151 ezer juhot exportáltunk 41 millió K értékben. A juh tejével is hasznosít; fejösjuhászataink a juhtejet túróvá (liptói túró), ritkábban
sajttá dolgozzák fel. A juhtej termékeibl az 1911.
évben 943 ezer q-t exportáltunk 27 millió K értékben. Jóllehet a juhtenyésztés intenzív gazdasági viszonyok között kevésbbé jövedelmez foglalkozás, mégis célszer azt a többi állattenyésztési ágazatok közé illeszteni, mivel az emetod
gyapj uárak, a cukorrépatermelés és a cukor- és
szeszértékesítés nehézségei, nemkülönben a folytonosan rosszabbodó cselédviszonyok a juhtenyésztés felkarolására fognak késztetni.
;

A tenyészcél különböz hasznosítású juhf^yták
tenyésztése lehet kopár legeltérületeken és szöks takarmányozási viszonyok között a finom
posztógyapjas (Elektoral-negretti), kedvezbb viszonyok között a nagj'obb test féss-gyapjas juh
dívik jobban, míg intenzivebb viszonyok a húsjuh
tenyésztésének kedveznek, végül egészen primitív viszonyok között az ország hegyes vidékein
a fejsj uh hasznosít a legjobban. A tenyészállatok
elbírálása alkalmával a posztógyapjas juhoknál a
gyapj uhasznosításra helyezik a fósiilyt a féssgyapjas juhoktól a megfelel gj-apjuhasznosításon
kívül nagjobb testet, vagyis jobb húshasznositást
is kivannak; a húsjuhoknál a korán fejld jellemvonásra, a hizékonyságra és a nagy és kedvez
;

;

vágósúlyra vannak elssorban tekintettel, végül
a fejs juhoknál a tej mennyisége és minsége a
legfontosabb kellék.
A juh tenyészérettségét IVi— 2V» éves korban
éri el és 4—8 éves korig használható tenyésztésre. Bárányoztatni évenként egyszer szokás,
leginkább télen vagy tavíisszal, ritkán nyáron. A
szabad üzetés alkahnával 25—30, a háremszerü
fedeztetés esetében 40, a kézbl való fedeztetéskor pedig 60 anyát szoktak egy kosra számítani.
A juh vemhességi idtartama 139—161 nap,vagyls
5 hónap. Az anyajuh egj' bárányt ellik, azonban
elég gyakran ikerellés(2, kivételesen 3—5 bárány)
Is elfordul, különösen némely fajtákat jellemzi
a gj'akori ikerellés. A bárány sztUetésekor 2'5—
9<>/o-át,
kg., ez a súly az anyaállat súlyának
vagyis '/io~Vio súlyrészét teszi. A bárány eledele az els 2—4 hétben kizárólag az anyatej, de
késbb abrakot és szénát is fogyaszt. A fokozatos
elválasztást 3—4 hónapos korban .szokták eszkö-

4—

zölni.

1—2

hónapos korban a kosbárányokat

ki-

herélik ós a tenyésztésre szánt kos- és jerkebárányoknak a farkát csonkítják. A választott bárányokkal legelt járatnak és 6 hónapos koron túl
a kos- és jerkebárányokat egymástól elkülönítve

-
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Télen abrakon kívül szénát és szalmát,

esetleg kevés répát

is

etetnek.

A juhok táplálóanyagszükségletét különböz
széna- és szalmafélékkel, továbbá abrakkal fedezik, nyáron a legel szolgáltatja a jnh takarmányát.

A

juh a szalmát kiválóan értékesíti, mivel

mozgékony ajkaival a kevésbbó elfásult részeket
ki tudja válogatni. A vizenys takarmány-félék,
pl. a répa, különösen a flnomgyapjas juhoknak
kevésbbó terraészetszeril takarmány, ennek folytán vízdús takarmányt nagyobb mennyiségben
csak durvább juhokkal és hízóállatokkal értékesítenek. A juhtartást a legeltetés teszi gazdaságossá. A juh a kopár legelket, tarlót, ugart jól
értékesíti, azonkívül túlbuja vetések ritkítására is
alkalmas. A vizenys legel nem felel meg a juh
szervezetének, ilyen területek legeltetése veszedelmes is, mivel a juh a szörféreg és mételykór
okozóival fertzdhet. A hízó juh naponta és darabonkint 008— 0-13 kg.-mal gyarapodik élsúlyban; a vágósúly az élsúly 60— 77o/o-a, melybl a hús súlyára 49— 92o/o, a faggyúéra 5— lOo/o,
a br súlyára pedig 5—6o/o esik. Egy juh évenklnt
1-5— 12 kg. gyapjút termel (mosatlan gyapjú). A
juhot évenkint rendszerit csak egyszer nyírják
(május— június), ritkábban kétszer (kétnyiretü
juh) a gyapjút nyírás eltt meg is szokták mosni
(1. Hátmosás). A tejhasznu juhokat májustól októberig fejik s ezen id alatt egy juh ^—120 1.
tejet szolgáltat, melybl 6—19 kg. gomoly át
nyernek.
Betegségeit 1. Hindö, Kergekör, Lépfene,
Piropeasmosis, Rühösség, Timférgesség, Vérömléses septichaemia.
Irodalom. Rodiczky, A juh és a gyapja ismertetése, Budapest 1892
u. a., A juhtenyésztés múlt és jelen viszonyaiBölönyÖdön,
ról, n. 0. 1904; Kovács, A gyapjú minsítése
A keletfriz juh, Kassa 1905. Pontosabb németnyelv mun-

—

Juharfa

sen van a növényen, 5 tagú pártája olykor nincs,
porzója lehet 5—5 két körben, a porzószál v. a
vacokpámán, v. ez alatt ered. A magház a vacokpámán van, 2 v. több szárnyú és magú lapos ikerterméssé fejldik. Az A. dasycarpum Ehrh.
(ezüstjuhar, 1. a 11. képmellékletek) északamerikai fa, nálunk szép díszfa. Nálunk is elérheti a
25—30 m. magasságot. Levele mélyen 5 karélyú,
alapja szíves, a középs karély gyakran 3 ka:

a levél alsó oldala szürkés. Magháza molyhos. Fája kerekes munkára használatos, ÉszakAmerikában nedvébl cukrot állítanak el. Az A.

rélyú,

rubruni L. (vörös virágú juhar) szintén díszfánk
Észak-Amerikából, 5—8 m. magas. Virága kocsányos, vérpiros, magháza kopasz. Mindkét faj
a levelek megjelenése eltt virágzik. A levelek
kifejldése után a következk virágzanak A. tataricum L. (feketegyr J., tatárjávor, srje) nagyobb cserje vagy kisebb fa. Hazája DélkeletEurópa, Elázsia, de hazánk dombos és sík vidékein is honos. Levele osztatlan, tojásdad, erezete szárnyas. Virágzata felálló fürt. Termése
:

;

;

;

kák: Körte, Das WoUschaf, Breslau 1880; Bohm, Die
Schafzucht, 4 köt., Berlin 1873—78; Nathusius, Vortríge
tiber Schafzucht, Berlin 1880; Mentzel, Bchafzacht, u. o.
1892; Heyne, Schafzucht, u. o. 1906.

a kocsi elüls, mozgó aljánál az az
egyenes vagy íves, keresztben áUó rész, mely
a rúdszámyakat hátsó végükön összekapcsolja és
a nyújtót támasztja. A kocsi fonlulásánál a J. a

Juha

Fodorjuhar, 2. a porzós virág, 8. a kétivarú virág,
4. a term külön, 5. a szárnyas termés.

V. iha,

párhuzamosak. Parkokban ülteFája igen kemény, faragásra, esztergályosnyújtó alatt elcsúszik, amiért is rendesen megva- munkára, ostornyélnek kitn. Az A. pseudosalják és állandóan kenik. Rugós aljaknál ezt több- platanus L. (hegyi J., fehér fürtös közönséges
nyire az ftötödik korék» helyettesíti.
d., 1. az /. képmellékletet) 25-30 m. magas fa.
Jnhakol, 1. Istálló.
Közép- és Dél-Európa erdeiben és Elázsiában
Juhar, 1. Juharfa.
honos. Levele keresztben átellenes, szíves vállú,
Juharbagolylepke, 1. Éjjeli Upkek.
5 karélyú, karélyai durván csipkésen frészesek.
Juhar-cukor (ang. mapple-sugar, ejtsi: mópi- Virágzata csüng, virágai 2 ivaruak és porzósak,
suger), a cnkorjuharf a besíiritett nedve, vagy a be- sárgászöldek. Termésszámyai párhuzamosak. Ellle elállított szilárd cukor, melyet különösen fordul minden magasabb hegyvidékünkön. FaKanadában és az Északamerikai Egyesült- Álla- sorba, utcára, sétatérre gyakran ültetik. Szép
mokban készítenek. Egy középkorú juharfa ad fehér v. gyengén sárgás, kemény, selyemfény
egy évben mintegy 48—56 liter nedvet, amibl fájából parkett, borító lemez, faragó, esztergályos2—3 kgr. cukrot nyernek.
munka, cipöszeg, lombf ürészfa, vonós hangszerre
Juharfa, iharfa, igarfa, jávorfa, jáhorfa, való oldal- és hátlap stb. készül. Hamujából igen
(Acerh., növ; két képinelléklettel), az Aceracoae jó hamuzsír nyerhet. Lombja juhnak való igen
(J.-félék) család génusza 100-nál több faja van, jó takarmány. Egy másik igen gyakori J.-nk az
fák V. cserjék, az E.-i mérsékelt övön vannak elter- A. platanouies L. (jókori v. korai J., hegyesjedve úgy az Ó-, mintáz újvilágban. Hegyi növé- level J., 1. az I. képmellekletet) 20-25 m. manyek. Levelük osztatlan v. 3—5 karólyú, erezete gas fa. Levele öblösen 3—5 karél.vú. erósen szíves
tenyeres vannak 3— 5-ösen szárnyas levelek is. vállú, karélyai ésa karélyok fogai kihegyezettek.
Virágzatuk oldalt v. végálló, fürt, buga v. erny. VinVgzata felálló bogerny, virágai sárgászöldök.
Viráguk lehet porzós, termös ós 2 ivarú ós vegye- Körülbelül ugyanolyan jelentség és használatú.
;

;

piros, szárnyai
tik.

JUHARFA

I.

—

Ib. Ponó* ririf
1. Hegyi Juku- (Ac«r paeaéoplatMW) ririgtó in. - la. Termékeny kétiTarú rirá^.
le. Tena^M.
Id. Hajtás esácn klaebb oldalrftgyekkel és nagyobb ccácerftg}-eaéoe ét párta Bélkfll.
2%. Virágaau.
gyel.
t. Jdkori Juhar Acer plataaoMw) teraiéfei ága.

—
—
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II.
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Juharfafélék

mint az elbbi. Az A. campestre L. (meiei J.. fodorjahar, C8ipki>juhar, I. a stSvMábráC) 10—15
m. magas (a, gyakran cserje. lOteépeoröpai ée
mediterr&n YidékL Levele 3—6 kar61yú, karélyai
tompáJc a köxépeö 2—3 Idsebb t(MBpa karéllyal.
Virágzata késbb lekonjmM bogernyö. Teniié»ssároyai zöldesek s egyenes szög alatt állnak el.
SikOQ és dombvidéken gyakori. Kerítésnek és
dísznek ültetik. Fája sárg&sfehér. szívós, nagyon
nehezen hasad. Fodros és osomoros fája igen
becses, boritó lemezeket készítiek belle. Kiváló
esztei^ályos fa. Az A. sacckarinum Wangonb.
(cokorjnhar) Észak-Amerikában honos, nálunk
díszkertben elég gyakori. 30 m. magas, csinos
karcsú termetfi fa. A mi heg^i J.-nkhoz hasonlít.
Lombja sszel szép piros. Hosszú kocsányú virágai ernys csomókban csüngene Termésszámyai
majchiem párhuzamosak, tövükön összekeskenyednek. Törzsét Amorilcában tavasszal megfúrják, s kifolyó cukros nedvébl szirupot és fehércukrot nyernek. 2«/,— 3 kg. cukor (juharcukor)

nyerhet évenkint

1 fától.

Az A. monspesstüamtm

L. (háromujjú v. francia J., háromkarélyos J.)
mediterrán vidéki, de a Rajna vidékén is honos,

Terem nálunk Fiume
Levele mind 3 karélyú,
a karélyok épek, tompák. Fája állítólag a mezei
J. fájánál is jobb. Az A. negundo L. (Negundo aceides Mnch., krislevelú J., atoma J., zöld J.,
5 m. magaíí fa

a

v. cserje.

Különben

mellett.

díszfa.

képmdWcUiet)

II.

8—10 m. magas

fa

Levele 3 v. 5 levélkébl áll.
\ irágai 2 laknak,
hosszú kocsányon laza csomóktAn cstingenek. Termésszámyai csak kevéssé
elállók. Gyakori díszfa. Kertben különösen tarka
level fajtáját szeretik. Fája szép sárga, értékes.
A harmadkorban Grönlandtól Felsolaszországig, Magyarországig és Nyugateurópában
az Acer génusz gazdagabban volt képvi.^elve,
mint ma. A J. monográfiáját Pax irta meg
Engler Botanische Jahrbücherében (1885-1886).
:-;zak- Amerikából.

—

V.

'

'-'

P,

Magjarország és a Balkán J.-i
Füzetek. 1891); Fekete- Mágocsy,

rs\

(T.

ijzi

t

'

1

.

,

:

:

;

'^"vtanU. köt. (1896).
Acercuxoe, böv.), a szabadszúrmú
.;..;dja a Sapindales sorozatban. 120
;

;

..:„...„ ..
faja a kinai Dipteronia sinensis Oliv. kivételével
mind az Arer L. (1. Juharfa) génuszba tartozik.
Juhász, aki a juhokgondját viseli, rzi, legelteti,
.

Juhcsimbe
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zot és festményt készített erdélyi, matyó, délmagyarorBoági típusokról, tájakról, stb. Ezek egy
jelent
része a Magyar Nép mvészete c.

mben

meg, más részük a Néprajzi Múzeumba került.
Falképekkel egy soproni és egy budapesti (Fehérvári-úti)

iskolát

ékesített, azonkívül eredeti

matyó-népügurákat faragott.
3. J. Gyula, szobrász, szül. 1876. Egerben,
megh. 1913 jan. 6. Budapesten. Mint szobrász-iparos kezdte múköctósét, mig rátereldött Teles Ede
figyelme, akinek mtermében rendszeres tanulvégzett. Néhány évig Bécsben, rövid
ideig Firenzében dolgozott. Munkái nagy része
plakett, ilyen Húsipari kiállítás (1907) ; Szilágyi

mányokat

:

Dezs

(1908, a képviselház elnöki szobájában) ;
Balesettlgyi kiállítás (1910); A Schönherr- és
szobrát (bronz)
Gabelsberger-plakett. Egy ül

n

meglette a Szépmúvészeti Múzeum.
4. J. Gyula, költ, szül. 1883 ápr. 4. Szegeden.
1906. gimnáziumi tanár lett Máramarosszigeten,
majd Nagy-Váradon, Szakolczán és Makón. Els
verskötete Juhász Gyula versei cimen 1907.
Szegeden jelent meg. A nagyváradi Holnap irodalmi társaság egyik költótagja s újabb költeményei A Holnap versei (Nagy- Várad 1908) és
Holnap új versei (u. o. 1909) cím antol<^ákban
jelentek meg. 1912-ben elnyerte a Petfl-társaság Bulyovszky-diját. Atalanta és Szép csöndesen cím színjátékait 1909. a nagyváradi Szigligeti-színházban mutatták be.

A

5.

J. Péter,

1.

Mditis.
:
Ovcsársko), kisk. Trencsén

jnhászi (azeltt
vm. vágbeszterczei
és u.

t.

j.-ban, (i9io)

223

tót lak., n. p.

Alsóricsó.

Juhászkutya, a juhnyáj rzésénél a juhász

se-

gítségére való eb. Magyar J.-fajták a komondor,
a kuvasz és a puli a ktiföldiek közül a német,
az angol és a skót juhászeb (collie) érdemel felemlíti. A J.-kat nem kizárólag rzésre, hanem
luxus-, katona- és rendrkutyák gyanánt is tartják. Minthogy a juhok kergekórját a J. galandférge közvetíti, eimek folj'tán a J. tartása elvigyázató! igényel.
Juhászlak (azeltt : Runyina), kisk. Zemplén
vm. szirmai j.-ban, (i9io) 555 rutén, lengjél és
:

;

német

lak., u. p.

Nagjpolány,

u.

t.

Révhely.

Juhászmogyoró v. földi gesztenye, 1. Bunium.
Juhbál Károly, a szabadságharc egyik vér-

MoLrkülönböztetnek í4«»ia<io' J.-t vagy tanuja, szül. Székesfehérvárott 1818., kivégezték
locsó) és J.-&(>;tórí, ki az elbbinek alá Pesten 1853 márc. 3. A Ludovioeum tanára
vaií ;»-n'i'-;ve.
volt 1848., majd ennek feloszlatása után részt
Juhász. l.yl/<wtór,zongoramúvéez, zeneíró,szüL vett a szabadságharcban. Idközben Kossuth nPesten 1856. Liszt Ferenc legkiválóbb tanítvá- vérei gyermekeinél volt házitanító s a világosi
nyainak ^yike. (A zeneszerzésben Volkmann fegyverletétel után a Kossnth-család tagjaival
V(4t» mestere.) Liszt több ízben nyilvánosan ját- együtt orosz fogságba került. Kiszabadulván,
szott vele 8 ösztöndijakkal tüntette ki A király- reáliskolát nyitott Pesten. Az emigrációval való
dijak zenei pályázatim magyar ábrándja dicsére- összeköttetései miatt 1851 dec 1. fogságba került
tet érdemelt. A SOes évek elején a budai ének- s másfél év muIva három társával (Noszlopy,
es zeneakadémia tanárává választotta. Irt több Sárközi és Andrásfy) kivégezték. A kerepesi
magyar múdalt, ábrándot és zenekari müvet. temetben, a vértanuk sírjában nyugosznak
191 1 -ben zongorajátékával közremködött a buda- hamvai.
pesti liiszt-ünnepségeken.
Juhbögöly, 1. Bögölyok.
2. J. Árpiid, fest, szül. 1863 jún. 29. ZomborJuhbör. 1.
és Kordovánbr.
ban. Mintán rajztanári oklevelet szerzett s egy
Juhcsenkesz (döv.), 1. Festuca.
ideig Lotz mellett dolgozott, fképp a magyar népJuhcsimbe (Melophagus ovinus L.), I. Tetüélet tanulmányozására adta magát s temf-rdek raj- legyek.
•ti

J.-'!

stb.
:

'

'

Br

Juhfarkú

—

szll
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Juhiarkú szll, az egész országban, különösen
a Dunántúl, Somlyó ós a Balaton környékén elterjedt kittinö magyar szóUöfajta, mely nevét hosszú,
hengeres, a juh farkára emlékeztet fürtje után
kapta. Bogyói sárgásak, vékony hójuak, levesek,
zamatosak. Rövid müvelés mellett is bven terem,
de kissé késn érik s ha ess az sz, hamar rothad.
Egyéb nevei durbancs, tarpai, sárga boros.
Jnhiej, a ló olyan fejalakulása, melyen a homlok nagyon kidomborodik. A J.-alaknlás rendszerint túlflnora szervezet lovakon, így túltenyésztett angol telivéreken fordul el.
Juhhiinl, az omberorvostanban a. m. bárámjlúmlö (1. o.) ; az állatorvostanban 1. Himl.
Juhlegel, csak juhok legeltetésére alkalmas,
rendszerint száraztalaju és alacsony fünemekkeí
bentt legel, melyen a ló s a szarvasmarha elegend táplálékot nem talál. Ilyen legelk feltétlen
J.-k. A jó J.-k sorába tartoznak különösen a sürü
gyeppel borított hegyi legelk, ellenben a gyéren
bentt homoktalaju J.-k kevósbbé értékesek, mert
az ilyen legelket járó juhok gyapja sokat szenved a homoktól. Lápos és mocsaras legelök pedig
egyáltalában nem valók J.-nek, mert azokon a
juhok könnyen felszedik a máj-mételyt. A jó J.-töl
megkívánjuk továbbá, hogy az mentes legyen oly
gyomoktól, melyeknek tüskés levelei vagy termése
a gyapjúba kapaszkodnak. Ily gyomok irtandók. A
:

-

Jukker-ló

Juhtolok, 1. Pézsmatulok.
Juhtúró, 1. Túró.

Juif errant

(franc,

ejtsd:

zsuif

emS)

a.

m.

bolygó zsidó (1. 0.).
Jnist, Aurich porosz kerülethez tartozó keletfi-izlandi sziget (6 km«) és látogatott tengeri fürd
az Északi-tengerben, 12 km.-nyire a parttól.
Juiz de Fora (ejtsd: huiz— ), azeltt Parahybuna,
város Minas Greraes brazíliai tartományban, 7.50
m. magasságban a Parahybuna mellett, mintegy
5000 lak., kávé- és sókereskedóssel, fürészmalmokkal és téglagyárakkal. Közelében Dom Pedro
II, német gyarmat.
Jujpoor, bengáliai város, 1. Dzsadzspur.
iv^u\iA (baccae jyjvbae, növ.), a Szíriából származó, most Olaszországban ültetett Zizyphus
vulaaris nevfi cserje édes, nyálkás íz bogyói,
melyeket frissen gyümölcsnek élveznek, szárit va
pedig orvosságul, mellteának használnak s azért

mellbogyóknak is nevezik.
Jujubafa (növ.), 1. Zizyphus.
Jujuy (ejtsd: huhuij), 1. Argentína legkisebb tartománya Salta tartomány és Bolívia közt, 49,162

km*

63,311 lak. Az Andokban
takarják (a Sierra de
Zenta, 45.30 m. magas), D.-i határán a Carro Negro
6500 m. magas 1 V^t a 3500—3800 m. magas
fensík, a J.-i puna foglalja el. Legnagyobb folyója
természetes J.-kön kívül mesterséges J.-k is alkal- a Rio Grandé de J., amely a hosszú Humahuacamaztatnak juhtartó gazdaságokban. Ezeket silá- völgyben folyik. A mélyedésekben sok a sós tó.
petróleum-fornyabb talaj u, a majortól távoles szántóföldön meg- Hegyeiben érceket, aszfaltot és
rásokat találni. A lakosság (keverék nép és indiánus)
felel fükeverékek vetése által létesítik.
Juhmétely, 1. Mételykór.
fképen földmíveléssel, gabona-, dohány-, rizs-,
Juhmétely (növ.), az Alföldön néhol a Scirpus cukornád- és kukoricatermeléssel és állattenyésztésselfoglalkozik. 13departamentóra oszlik. FváMichelianus L. nev mocsári fú népies neve.
Juhnyirás. A juhok gyapját évenkint rend- rosa J.
2. J., San Salvador de J., fvárosa J.
szerint egyszer, május végén vagy június elején argentínai tartománynak, a J. mellett, 1300 m.
szokták lenyírni helyenként elvétve az óvenkinti magasságban, 5000 lak., öszvér-, szamár- és
kétszeri nyírás is alkalmazásban van (kétnyiretü kukorica-, só- és aranyporkereskedéssel. 1592-ben
juhok). A kétszeri nyírással alig lehet a gyapjú- Francisco de Arganares alapította, É.-ra a De
hozamot fokozni. A J. közönséges juhnyíró ollók- Reyes- völgyben ásványvízforrásai vannak.
kal avagy nyírógóppel végezhet egy juh nyírása
Juka (növ.), 1. Manihot.
közönséges juhnyíró ollóval 10 percnyi idt vesz
Jukagirok (1. Ázsia cikknél az Ázsiai népigénybe. A gyapjút lehetleg egy darabban kell fajok c. szines képmellékletet), Szibiria pusztuló
lenyírni, az egy darabban lenyírt gyapjút bunda- si törzseinek egyike, mely magát audondomni
gyapjunak (kb. TOo/o), a többit hulladékgyapjunak (emberek) néven nevezi. Alig vannak ezren,
szokás nevezni. Az újonnan nyírt juhokat a meg- ennek is csak fele tudja már si nyelvét, a többiek
hléstl óvni kell, úgyszintén a gyapjút is a ren- a lamut, jakut, orosz és tunguz nyelvvel élnek. Fdesnél jobban kell védeni a küls káros befolyá- keresetük a halászat ós vadlúdfogás. A keresztény
soktól, amíg a tet zárul.
vallást felvették ugyan, de még mindig a sámánizJuhos (azeltt: Parihuzócz), kisk. Zemplén mushoz vonzódnak. A XVIII. sz.-ban még szávm. szinnai j.-ban, (1910) 219 rutén lak. u. p. mot tev (milliónyi) nép volt. Legközelebbi
Móhesfalva, u. t. Takcsány.
rokonaik a lijililit-ok vagy csukcsok (1. 0.).
Jtthrács, a juhakol berendezési tárgya, melybl Egyik águk a Kolyma alsó folyásánál beleolvadt
a juhokat etetik. Van hosszú és kerek rács. a korjákokba, ezt néha külön nép gyanánt
A kerek rács körül jobban elférnek a juhok, de csuvaticok néven szerepeltetik. V. ö. Bytan, Die
drágább és több helyet foglal el az istállóban. A Polarvölker (Leipzig 1909).
hosszú rács lehet egyes vagy ketts. Ez utóbbi
Jukatan, amerikai félsziget, 1. Yucatan.
olcsóbb 8 ezért jobban el van terjedve.
Jukinac, adó- és politikai község Zágr&b viu.
Juhrh, 1. Rühöss^.
glinai j.-ban, (1910) 401 horvát lak., u. p. és u. t.
területtel,

(1911)

fekv tartományt hegyek
;

b

—

;

;

;

Jahsöska
Johszalag

(nov.),

l.

Runiex.

iszalag a. m. bérese
Juhszigetek, 1. Far-öer.
Juhtetülégy, 1. Tetülegyek.
v.

Johteve, a láma
használatos neve.

(1.

ó.) elavult,

GUna.
(1. 0.).

ma már nom
I

I

Jukka (növ.), 1. YtKca.
Jukker-ló, a magyar magas félvérló (ménesbei i) specialitása, mely a külföldi tenyésztésben
ritka. A J. könny, de acélos alkatánál és toraporamontiunánál fogva mind nyereg alá, mind könny

;

JuIIAn-EffyesUlat

Jukon
fogatban hassnálatra alkalmas; flgelédwo arák
felha aiOkBÓges
tKMsíáig megy s kOsben
váltva vágtaiuteii Is. Ax oron flgetOfaj ló (az
Orlov-f^) nagyobb és kisebb távolágokra sebesebb, de 90 kilométeren felfll (minél távolabb, annál inkább) a magyar jukker-lovak megverik.
Jnkon, északamerikai folyó, 1. Ytcon.
Jolap (az arab éLmdab sióból, lat julapium),
húsitö ital, füsaMree viriwn fdoldott cnkor. Régente orvosság, mostan föIeg Angliában és Amerikában kedvelik, hol borsos mentát és ananászt

—

—

adnak hozsá.
Júlia gens. 1. Julius család.
Jnlia. 1. Augostos császárnak második nejétói, Scríboniától született egyetlen gyermeke (Kr.
e. 89— Kr. u- U). öt szépsége, mveltsége és
snUeme híressé, de laza erkölcsei hirhedtté tettek. Elsó férje a korán elhtinyt Marcellus, .\ugustns unokaöccse volt; második férjétói, Marcus
< Agrippától,
három fia és két leánya
Agrippa halála után mostohaanyja, Livia unszolására Kr. e. 11.

ennek fiához, Tiberios-

pnsztaságnak s Tégtden nélktUözések közt 37
napi kóboiiás ntán a BMmoíuok fNdére jutottak,
melynek neve a meg nem állapitható fekvésfl
Vela s fvárosa Bunda. Egy másik szaracén városban meghalt Glerard s most J. egy Nagy-Bolgárországba induló szaracén pap és feles^ szolgálatába állt. Itt egy nagy városban véletlenül
megismerkedett egy magyar asszonnyal, kitl
megtudta, hogy a keresett pogány magyarok két
napi járó földre laknak a nagy Ethyl folyó mellett.
Valószínleg a baskirföldi Bjelája ez a folyó, melyet a X. sz.-beli arab Írók az Itil (Volga) fdsö folyásának tartottak s a baskírok és tatárok ma is
Ak-Idilnek (Fehér Etil) neveznek. J.-t nagyon szívesen fogadták a pogány magyarok és sziveeen
hallgatták, midn a hitrl s egyéb dolgokról beszélt
nekik, amivel nyeh'ük teljességgel magyar vala és
megértik valaöt és ö azokatn. Midn azonban hallotta, hogy a tatárok nagyban készülnek a nyugati országok elleni hadjáratra, haza sietett, hogy
tudassa a hírt s a mordvinok földjén át a Volgán
való 15 napi hajózás után Orosz- és Lengyelországon keresztül tért vissza s karácsony után két
nappal 1236 végsó napjaiban lépett be Magyarország kapuin, miután félévvel elbb odahagyta
a pogány magyarokat. Mindjárt hazatérte után

hoz ment nóül, mert Livia csak Így remélt© fiának trónrajutását. Kr. e. 2. Augustns J.-t erkölcstelen élete miatt számzetésbe küldte Pandataria
szigetére, késóbb Rhegiumba, ahol 14. Tiberios
Rómába sietett, hogy jelentést tegj'en útjáról s
parancsára éhhalállal ölték meg.
2. J; az elbbinek Agrippától származó leánya, félév múlva, 1237 nyarán megint útnak indult
Locins Aemilius Paullus neje, ép oly erkölcstelen Nagy- Magyarországba, de Susdalban értesült az
volt, mint anyja, amiért szintén számkivetésben oroszoktól, hogy idközben teljesen elpusztítotélt Trimems szigetén, hol 20 évi magányos élet ták a tatárok a pogány magyarok és bolgárok
országát. Elsó útjának leírását rendtársa, Richárd
után ICr. n. 28. meghalt.
3. J. Domna, Septimins Sevems császár má- azon értesítésébl ismerjük, melyet IX. Gergely
sodik neje, Caracalla és Geta anyja, erélyes és
nagymiveltségú nó, ki tudósokkal érintkezett és
pl. Philostratost rábirta a tjanai Apollonios pythagoreus filozófus életének megírására. Caracalla
halála után öngyilkos lett (Kr. u. 217.).
4. J. Maesa, az elbbinek nvére, Elagabalus
császár nagyanyja, ki a fiatal uralkodót rábirta,
hogy egj' másik unokáját, a nagytehetség Alexiannst nnükodó társává fogadja, ki csakhamar
Alexander Severus néven került a trónra.
Jnliacnm. a mai Jülich (1. o.) latin neve.
Jolia Jóra. város, 1. Tarifa.
Juli- Alpok, az Alpok mé^övonulatának K.-i
vége, amelyekhez a Dinaridák csatlakoznak. L.
Alvók.
Julián, domonkosrendi barát, ki még II. Endre
életében, IV. Béla ifjabb király támogatásával
negyedmagával megindult az shazában vissza-

maradt magvarok fölkeresésére és megtérítésére,
kikrl az elbbi években hírt hozott szerzetestársa, Ottó, de mindjárt hazatérte után egy hét
mnlva me^ialt s csak annyiról értesíthette rendtársait, merre kell keresni a pogány magyarokat.
Konstantinápolyból szálltak hi^^^i^
városnál, a keitsi szoros kaukázusi oldalán léptek ismét szárazföldre, honnan majdnem
két havi ottlétük ut&a átvágva a sivatagon, 13
nap múlva a Kuma és Terek vidékén tanyázó
alánokhoz jutottak, kiknél f^évig tartózkodtak,
kanálfaragással stb. szerezve egy kis kölest, hogy
éhen ne vesszenek. Innen két társuk visszatért,
J. és társa, Qerard (hibásan Bernát) pedig néhány
pogány társaságában neki vágott a kietlen nagy
J. és társai

s

Tamán

pápa (1227—1241) számára készített. Ennek másolata egy, a Xni. sz. végérl való vatikáni kódexben (Liber Censunm) maradt fenn. Legelébb
initiis ac majoribus
Hung. 1848. 169—176.) és utána többen. A korábbi pontatlan másolatok helyett újra meg« Honfoglalás Kútfi »-ben. Magyarul
jelent a
Rogerius Siralmas Énekének
Szabó Károly
függelékében. Második útjáról ö maga tesz jelentéi a perugiai püspöknek, mint pápai legátusnak
ez tulajdonkép a tatárok ismertetése (Epistola de
vita Tartarorum), ahogy Susdalban hallotta az
odamenekült oroszoktól, volgai bolgároktól ós
pogány magyaroktól. Ez is csak egy 1300 körüli
vatikáni kódex másolata ntán ismeretes kiadta
Hormayr, aztán némi eltérésekkel Dudik, mindkettt közölte Wenzel Gusztáv (az Árpádkori Új
Okm.VII. k. 549-560. l. II.). J. utazásának hitelességét kétségbe yoni&VámbéryÁ. (a M. Tud. Akadémiában tartott eladása 1882 febr. 20. és A magyarok eredete, 1882., 487—501. 1.), kinek Hunfalvy P. felelt s aztán Pauler Gy. (A magyar
nemzet története Szt. Istvánig 246—256. 1. és az
Arpádházi királyok alatt, II. k. 182-187. l.).V.ö.
Márki S., Régi magyar utazók (felolvasás a Tört.
Társulatban 1887 jan. 29. és a Budapesti VII. ker.
gimn. ért, 1887, 4—5.). Újabban dr. Mészáros
Gy. Ítélte el ersen J. útleírását (Magna Ungaria.
A baskír-magyar kérdés, Bpest 1910). Ezzd szemben Nagy G. vette védelmébe (Nagy Magyar-

Dezsericzky adta ki (De

;

ország. Ethnographia, 1911, 2. és .3. fz.).
JuUázi-Egyesfilet. Széchenyi Béla gróf koronakezdésére 1904. alakult egyeetOet melynek
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Julianehaab

célja a Szlavóniában, Horvátországban, Boszniá-

ban és Hercegovinában élö magyarok, valamint
a folyami magyar hajósok nemzeti és kulturális
gondozása. Az említett helyeken a magyarok
számára saját költségén iskolákat tart fenn.
Szlavóniai és horvátországi iskoláiba elssorban
magyar anyanyelv gyermekeket vesz fel, de

nagy számban járnak iskoláiba német gyermekek
is. A boszniai és hercegovinál magyar iskolákat a
mindiukább szaporodó magyarság gyermekei látogatják, nagy számban keresik fel azonban mo-

hammedán

tanulók

is.

Ismeretterjeszt népies

eladásokat és analfabéta-tanfolyamokat is rendez 8 könyvtárakat állit. A magyarságot évente
ingyen magyar naptárral látja el. Évente több
magyar tanulót helyez el ösztöndíjjal magyarországi közép-, fels- és szakiskolákon. Nagyobb
számban vannak ösztöndíjasai Pécsett. Évente
több bosnyák tanulót is hoz magyarországi iskoláki'a. Különös súlyt vet a társországokban élö

magyarság gazdasági haladására

és

megersö-

-

.

Julianus

lenséges viszonyban állott s az 1772-iki összeesuralkoküvós után, melyben nagy része volt,
dott kegyencével, Guldberggel, fiának, Frigyesnek neveljével. Hatalmának azonban véget vetett az 1784-iki palotaf orradalom.amikor a gyengeelméj VII. Koresztély fia, a késbbi VI. Frigyes
vette át az uralkodást.
Julianus, 1. Flavim CZaMáitíS, római császár,
kinek a keresztény vallás elhagyása miatt Apostata a jelzje, "Nagy Constantinus császár testvérének, Július Constantiusnak a fla. Született
Kr. u. 331-ben s már hat hónapos korában megfosztotta egy palotaforradalom szüleitl és Gallus
nev bátyja kivételével egyéb jóakaró rokonaitól
Neveli m^kedveltették vele a klasszikusokat,
akikhez J. egész életén át ragaszkodott. Bátyját
egy udvari cselszövény 354. megfosztotta életétl, míg
maga Athénben a filozófiába mélyedve,
bámulattal szívta lelkébe a pogányság tudományát és vaUási elveit. Eusebia császárné kegye
a caesari ranghoz juttatta és Constantius császár
355. Gallia kormányzásával bízta meg, hol foly
tonosan lázongások voltak s azonkívül az alo
mannok sok pusztítást okoztak. J. okosan és sikeresen töltötte be tisztét a betör germánokat
megfékezte, az alemannok fölött Strassburgnál
357. dönt gyzelmet aratott. Galliában heljTeállította a nyugalmat, a rajnai határokat megersítette s Lutetiát, a mai Parist választván
székhelyül, építkezései által megvetette jövend
nagyságának alapjait. Constantius féltékeny lett
rokonának növekv népszerségére és parancsot
küldött hozzá, hogy rögtön indítson négy légiót
a perzsa határhoz. De a katonák vonakodtak el-

az okszer
gazdálkodás bemutatására népies mintagazdaságot rendez be. A szlavóniai magyar kisipar fejlesztése végett évente több magyar fiút helyez el
dunántúli magyar iparosoknál és azokat segélyben ós felügyeletben részesíti. Támogatja magyar hitelszövetkezetek alakulását. Iskoláinak
száma az 1912—13. tanév elején 59, melybl 53
Szlavóniában és Horvátországban mködik, 5-öt
a Bosznia-Hercegovmai Magyar Egyesülettel
Boszniában és egyet a mosztári Magyar Kultúregyesülettel Hercegovinában közösen tart fenn.
113 tanítója van, akik évenként átlagosan több
mint 8000 gyermeket oktatnak. Van 118 gazda- szakadni J.-tól s a hagyomány szerint valósággal
sági irányú, 49 vándor- és nagyobb népkönyvtára kényszerítették a császári cím felvételére. Conés 21 ifjúsági könyvtára, összesen tehát 188 stantius ekkor Antiochiában tartózkodott és hákönyvtára, mely 134 helységben van felállítva. borúra készült a perzsák ellen. J. gyorsan közeA magyar hajósok gyermekeinek oktatására ledett Konstantinápoly felé s a császár csak akkor
Passauban, Bécsben, Freudenauban, Komárom- hallotta a lázadás hírét, mikor a fváros lelkeseban, Újpesten, Óbudán, Titelben, Zimony-Czi- déssel készült feltárni J. eltt kapuit. Betegen és
gányszigeten és Orsován rendez elemi iskolai fáradtan fordult ellene, de útközben Kilikiában
tanfolyamot az egyesület. Szókhelye Budapesten (361 okt. 5.) meghalt és J.-t az egész birodalom
van, elnöke Széchenyi Béla gróf koronar, v. b. elismerte urául. Konstantinápolyból átkelt Kist. t.,
másodelnöke Tarkotich József v. b. 1. 1., Ázsiába s Antiochiában ö is a perzsa háborúra
érintkezett görög tudósokkészült. De azért
ügyvezet igazgatója Elebelsberg Kunó gróf.
hob), dán gyarmat, D.-i kal
körükben megtagadta a keresztény elveket,
Julianehaab (ejtsd:
Grönland legnépesebb kerülete hossza 280 km., melyekhez régóta csak laza kötelék fzte s Anlakóinak száma kb. 2500. J. helység a 60» 45' é, tiochia léha lakossága, mely külsleg keresztény
désére.

Evégbl alkalmas vidékeken

:

:

:

srn

:

—

;

;

fekszik, néhány száz lakossal. J. a régi
Estribygd ós számos maradványa van itt még a

sz. alatt

volt,

fleg azért vette zokon

apostasiáját, mert a

puritán cinikus iskola szokásait utánozta. Az ókor
polytheismusát szigorú önmegtagadással kaixisonormann településnek.
latban akarta életre kelteni. A legmagasabbíiloJtiliáni év, 1.
ós Naptár.
zóflai elveket egybe akarta fzni a bálványimádás
Juliánt naptár, 1. Naptár.
hekatoraba-áldozataival.A 363. megindított perzsa
Julianisták, 1. Monofiziták.
Julianit (ásv.), arzén-rézfakóérc (1. Fakóérc), háború biztatón kezddött nagy hajóhaddal evede igen lágy vöröses ólomszürke, feketére fut- zett fel az Euphratesen Circesiumig, innen hadtatva; apró szllöded kristályhalmazok. Lel- seregét Ktesiphonig vezette s csak az armeniai
helye a Friderike Juliane-bánya Rudelstadt kö- sogédcsapatokia várt, hogy a várost ostrom alá
zelében, Sziléziában.
vegye. Habár e reményében csalódott, mégis beJulianna Mária, dán és norvég királyn, 11. Al- hatolt Perzsia belsejébe, de a benszülött vezetk
brecht braunschwoig-wolfenbütteli herceg leánya, rászedték. II. Szapor kerülte a dönt csatát s miszül. 1729 szept. 4.,-megh. Fredonsborgban 1796
az elrenyomuló rómaiak elfáradtak, hátu!
okt. 10. V. Frigj'os dán király második felesége megtámadta ket
bár J. rendületlen bá torsa

^

:

;

dn

:

lett

nak

1752. Mostohaftával VH. Keresztéllyel ós anmindenható miniszterével, Struenseevel el-

gal harcolt, elvesztette a csatát és maga is hn!
les sebet kapott az ütközetben (363 jún. 2<i.).

;

-

Jullanus p«rlodu8

Júliusi

71

keresztény legenda szerint e szavakkal : •GyzgaUleaJ !» adta ki lelkét, de a leghitelesebb
kútf, Ammianns Marcellinus szerint Sokratee
nióíijára megható búcsút vett tisztjeitl. Sohasem
Uldüzte a keresztényeket, de elz&rta ellak a tndós
iskolákat, st eltiltotta nekik a klaaszUcns Írók
olvasását is, hogy a közvélemény eltt lealázza

A

tél,

forradalom

zárólag a kinai filológiával foglalkozott. 1832-ben
Rémusat utóda lett a (}ollége de France-on. 1839.

könyvtárhoz a keletázsiai könyvkincsek
ki. 1833 óta az Académie des Inscriptions tagja volt. A kínai filológia körében
gazdag és úttör irodalmi munkásságot fejtett
ki szótári és grammatikai munkáin Uvül fordíket. Ma^^ólete mocsoktalan volt s kormány- tott kinai drámákat, novellákat, regényeket, mizása közln is arra fordította szabad idejét, hüg>' által tetemesen hozzájárult a kinai kultúra isbölcseleti és retorikai tanulmányait mélyítse és mertetéséhez.
Jalleuie (franc., ^ttá-- stujea), apró vékony
mint író is hirdesse eszméit Hátrahagyott nyolo
beszédet, két gúnyos iratot (egyet «Caeearee», a szeletekre vagdalt saStritott zöldség, melybl legrómai ca&szárokrl, egy másikat «Misopogonv az inkább levest fznek. Poiage álaJ.A. m. zöldségfilozófos módjára viselt leves.
antiodüaiak ellen, kik
Jolier (ejtsd tsfliié), a graubündeni Alpok 1826
szi^álláért csúfolták). Van továbbá három terjeso, 79 levele és 6 epigrammja, vala- óta kocsival járható, 2287 m. magasságban lév
delii
mtMi
nyelven. A keresztények ellen írt hágója, az Albula-Alpok és a Piz Munteratsch kö'»/. ftt, de sokat idéz belle Cyrillus, Jezött
a hágó az Engadin és az Gber-Halbstein
pa^ke, elleniratában. J. alakját dráma- völgyét köti össze és így a Bemina-Alpok, valaliu-Kiiii feldolgozta egy XV. szbeli olasz már- mint a Bodeni- és a Como-tavak között létesít
tirdarab San Giovanni e Paolo, szintúgy Ibsen összeköttetést. Az Albula-vasút megnyitása eltt
(C:^ászár és a Galileai), regényt irt róla az orosz az idegenforgalom nagy része (St. Moriz, Sama-

a

kir.

révé nevezték

;

t

:

;

•

i

:

Mereekovszkij. Fenmaradt iratainak legjobb kiadása HerOeintl való (Leipzig 1875-76) v. ö.
}íeumann, Juliani imperatoris llbronun contra
Christianos qnae snpersont (Leipzig 1880).

den, Pontresina) itt bonyolódott le. A tulajdonképeni szoros Bivio (1776 m.) ós Silvaplana között van és legmagasabb pontján két római oszlop áll, ahol római császárok korabeli pénzeket

Indalom. Neander, Über den Kaiser J. und sein Zeiulter,
klML, GothA 18«7
D. P. Straass, Der Bomantiker anf
Sievers,
der Caeaarea, S. kiad., Bonn 1896
Blattn nr OflachkktedAr rOm. Kaiaer, Berlin 1870: Bendall,
tte eaperor Jalijui. Loodoo 1879 ; Pináay Brnó, i. csAssár,
Badapeat 1880 W. Koch, J. der Abtrflnnige, Lieipzig 1899
U.
K. MUler. Kaiser Plavios Clandius J., Hannover 1901
Negri, L'imperatore Gioliano l'Apoetata, 2. kiad., Milano
190S ; AUard. Jnlien l'AposUt, S kötet. Paris 1900—03.

leltek.

;

t.

;

dea Tkrrae

;

:

;

Salvius J., kiváló jogtudós Hadrianus császár korában, úía összegyüjttette vele a praetorok
által hivatalba lépésük alkalmával közzétett edictumokat, hogy így a hagyománnyá vált jogi tételeket és szokásokat rendszeres gj^üjteményben
tanulmányozhassák a birák. J. egy másik, önálló
müve volt a Justinianus Pandectáiban ersen kivonatolt «Digesta», melyhez nagy jogtudósok
(Marcellus, Scaevola és Paulus) jegjzeteket irtak.
V. ü. BuU, Salvius J. (Heidolberg 1886).
2.

3.
1.

Marcus Didius Saimus

J.,

római császár,

Didius.

JallaBus periodns

Scaliger József
által a napkör, holdkor és indikció évszámainak
(28, 19 ós 15) szorzatából képezett és 7980 évre
terjed periódus, melynek lefolyása után a nap-,
holdkör V. epakták és a római adószám ugyanazon
sorrendben ismétldnek és amely Kr. e. 4713.
kezddvén, az ismert történelmet magában foglalja. Azonkívül a J. minden évét a fentjelzett
három ciklikus szám jellemzi, ami kronológiailag
igen hasznos. Scaliger azért nevezte el J.nak,
mert évei julianus-évek. L. Idszak.

Jaliapan

(ojt«i

.

hnii— ),

(lat.),

Guatemala középame-

rikai állani departementója, Salvador határán,
kb. 50,000 lak. P'övárosa J., 1500 lakossal.

Jolia Restitata, Zafra (1. o.) latin neve.
Julias V. Bethsaida, ókori város Palesztin^)an,
a Genezareth tó északi partján.
Jolia-sziget, 1. Feráxnandeo.
Jolién i^tsd: uUjeZ), Slanislas Aignan, francia
orientalista, szl.Orléansban 1799szept.l9., megh.
Parisban 1873 febr. 14. Eleinte a görög, majd ki-

Joliflorae (nST.j, régibb rendszerekl)en összefoglalása a borsfélék, barkásak és a csalánfélék
rendjének.
Jalii, 1. Julius-csal&d.
Joliobona, Uüdxme francia város ókori neve.
Joliomagos,

Angers.

1.

Juliopolis, Gordion késbbi neve, L Gordios.
Jolias család (gens Jvlia), a legrégibb római
tartozott, mely Álba Longából
séül Aeneas fiát, lulust, Álba

nemzetségek közé
költözött át és

megalapítóját vallotta, A római köztársaság idejében a J. család tagjai elkel szerepet játszottak, kiváló tagjai, mint pl. Caesar, örök fényt
szereztek a névnek.
irx\ivi&

Július,

pápák,

I-

Gyula.

Bajza József

(1.

o.) írói

ábieve.

Július (magyarul Ssxnt Jakab hava), az év
mivel a márciushetedik hónapja. Eredeti neve
sal kezdd régi római év 5-ik hónapja volt
quintilis és csak Július Caesar óta, éppen az tisznapjainak száma 31. A hmérséklet
teletére J.
átlagos változása, vagyis a havi közepes hmérséklettl való, hosszú idn át észlelt eltérések
középértéke közel egyez a júniusi- és augusztusival, Közép-Európában körülbelül 1 -20. Maga a havi
középhómérséklet Budapesten 21-7oés így (átlagban az utolsó év-tizedek észlelései alapján) legmelegebb hónapunk. J.-ban a Nap az oroszlán
jegjébe lép a nappalok fogynak.
JaUoB Africanna, 1. Africanus, 2.
Július Caeear, 1. Caesar.
Jnliua Caesar Octavianus, 1. Augtutus.
JoUushall. fürd, 1. Harzburg.
Júliusi forradalom, az 1830 júl. 27—29. Parisban lezajlott forradalom, mely X. Károly s a
Bourtx)n-dinasztia bukását vonta maga után. A
J.-at közvetlenül X. Károlynak 1830 júl. 26-án
közzétett alkotmányellenes rendeletei idézték el.
A J. eredménye Lajos Fülöp alkotmányos U-

—

;

;

—

:

-

Július-torony
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—

Juncus

rálysága, az ú. n. polgárkirályság lett. A J. emlékére Parisban a régi Bastille helyén, a mostam

Jumet (ejtsd: asumé), község Hainaut belga tartomány Charleroy járásában, vasút mellett (igio)

Szabadság-téren emlékoszlopot emeltek (Colonne
de Juillet).
Július-torony, a spandaui vár egyik védtornya, melyben IST-t óta a német birodalom hadikincsét rzik.
Július Valerius, Alexander Polemus, Kr. u.
300 táján latin nyelven 3 könyvben átdolgozta a
Pseudo-Kallisthenes-félo N. Sándor-regényt. Kiadta Kübler (Leipzig 1888).
Július von der Traun, osztrák író, 1. Schind-

27,956

lak.,

szénbányákkal, üveggyárakkal és

szegkészítéssel, ipariskolával

;

gazdag

ipartele-

pekben.

Jumilla (ejtsd

:

hamuiya), város

MuTcía spanyol tar-

tomány Yeclá járásában, a Cabras-hegy
a

lábánál,

J. folyó mellett, (i9io)

16,127 lak., bor- és eszpartófü-kereskedéssel, szöviparral, a XV. sz.-ból
való szép kastéllyal, 2 régi templommal.
Jummoo, város Kasmírban, 1. Dzsamu.
Jumna, folyó Indiában, 1. Dzsamma.

Jumpers (ang., ejtsd: dzsampersz) a. m. ugrándoRodolphe, francia fest- zók, régebben a walesi kálvinista metodisták
tanár, szül. La Palnd-ben (Vaucluse dóp.) 1839 gúnyneve, kik bens f elindul tságuknak nem puszta
jtil.
13. megh. Parisban 1907 febr. 11. Nevét kiáltozásokkal, ahogy ez a metodistáknál ma is
kevésbbé festményei (többnyire arcképek) tették sokfelé szokott dolog, hanem ugrándozásaikkal
ismertté, mint inkább az általa alapított és veze- is kifejezést adtak. Ma már e szokás a metodisták
tett három mvészeti iskola (académies J.) között nincsen meg, de átvették azt újabban a
melyekben számos modem magyar fest is nevel- Salvation army (Üdv hadserege) tagjai.
Jumrukcsal, 1. Gümrükcsal.
kedett.
Jan., a latin ^Mmor (1. o.) rövidítése.
Juliién (ejtsd: zsüiyen), 1. Jean Luden Adolphe,
Jancaceae, Szittyófélék (növ.), az egyszikek
jelentékeny francia zenei író és kritikus, szül. Parisban 1845 jn. 1. Sok kiváló tanulmányt írt a családja a Líliíflorae-sorozatban. Mintegy 290
XVIII. sz. francia zenéjérl, különösen a szín- faja mérsékelt és hidegebb tájakon van elterpadi zenérl. Nagyfontosságú müvei közül ki- jedve s fkép nedves, hvös helyek lakója. Kesemeljük L'opéra en 1788 (1873) La musique et keny, szálas level, általában ftitermetü ével
les philosophes du XIII. siöcle (1873) Un potentát növények. Viráguk apró, sugaras, leple 2 körben
musical (1876); La cour et Topéra sous Louis 3 3 levélbl áU, rendesen zöld v. barna s gömXVI. (1878); Histoire du costume au théátre böly legyez- v. sarlóalakú, többnyire sok virágú
(1880) Mozart et Wagner á l'égard des Frangais virágzattá egyesül. A porzók száma, ha mind
3, két körben. Magházuk 3 termle(1881) Hector Berlioz (1882) Richárd Wagner, megvan, 3
Hector Berlioz, la vélbl alakul, 1—3 üreg, bibeszálukon 3 ágú
sa vie et ses oeuvres (1886)
Musiciens bibe van. Terméstik tok, a mag apró. Viráguk
vie et le combat, les oeuvres (1888)
d'aujourdhui (1891—94); Musique (1895). V. ö. szerkezete alapján a Lilíomfélékhez állanak legközelebb, noha termetük a Pázsitffélék és a SásDelhasse F., A. J. (1884).
2. J., Jean, francia drámaíró, szül. Lyonban félék termetéhez hasonlít a legjobban. Nálunk is
1854. A vegytani laboratóriumból lépett át az jól ismert 2 génusz a Juncus és a LuzuLa. Ers
és szívós száruk rossz takarmány. A nagyobbairodalom mezejére. Egy kötet novellával kezdte
Trouble-coeur (1886), majd a tájszólásban írt pa- kat különböz tárgynak megfonják. L. még 3/arraszt-dráma terén tett ly csapáson járó kísérletet sippospermum.
ler.

Jullian

(ejtsd

:

zsüiyan),

:

;

;

—

;

—

;

;

;

;

Jnncaginaceae (növ.), 1. Scheuchzeriaceae.
és La mer (1891) c. mvével s
Junckerit (^v.), az újabb vizsgálatok szerint
elméletét Art et critique (1889—91) c. lapjában
igyekezett igazolni. Újabb szimveí La poigne, közönséges sziderit.
Janctím (lat), 1. Junktim.
L'éoliöre (1901) és L'oasis (1905) társadalmi és
Junction City (ejtsd dzsöngksn sritti), Gteaiy
faji problémákat tárgyalnak. Els színmüvei a
korabeli realista dráma legjelentsebb termékei county fvárosa Kansas északamerikai áJlámban
a Kansas River fels folyása mellett, (i9io) 5598
közé tartoznak.
Jullundur, indiai divízió ós város, 1. Dzsa- lak., terménykereskedelemmel.
Junctara (lat.) a. m. kö elek, ízület.
landar.
Juncus L., szittyó (növ.), a Juncaceae (1. o.)
Julus, 1. luLm.
család génusza 189 faja a család területén van
Jalius (illat), 1. Százlábúak.
elterjedve. Pázsitftermetü füvek. Apró viráguk
Jnlas (növ.), 1. Barka.
Jul-nnep, a régi germánok fünnepe, melyet igen különféle virágzattá egyesül, ez v. fejecstél közepén, a legrégibb idben január végén v. kékbl V. egyes virágokból áll. Magházuk 3 refebniár elején ültek. Ez alkalommal 3 napon át keszü, tokjuk sokmagú. A J. effusus L. (békaáldozatokat hoztak, hogy az új év számára békét szittyó) és mások nedves, mocsaras helyeken
gyepet alkot. Szára
és termékenységet kórjenek. Ezért a január hó csoportosan nnek.
neve a gótoknál jiuleis, ó-izland nyelven yler (jól egész hosszában tömött, ers, hajlékony, szívós,
a. m. karácsom) ; Németországban is elfordul ily ezért kisebb tárgyakat, kosarat, ernyt, széket,
értelemben Julmonat. A J. késbb karácsonnyal süveget, varsát stb. kötnek belle, üveg- ós por8 Krisztus születésének emlékeivel kapcsolódott cellánárút csomagolnak bele, a kert^z pedig
Le maltre (1890)

:

:

;

Sr

:

össze.

Jumbai

(növ.),

Jumel

(ejted: iittmei),

1.

Leucaena.

másként

Makó

az egyiptomi pamut francia neve.

v.

Majo,

kötöz vele. Belét mécsben égetik. Kúszó, ágas
tökéje (radix junci) kövesedés ellen offlcinális volt.
Más fajokkal együtt a jószág csak fiatalon eszi,
késbb csak szükségbl takarmány. Gyepes cso-

;
;

-

Jundt
{KHrtjai

más

füvet elnyomnak

maguk

körül, esórt

káros.

Charles Augtute, francia evang.
teológus, ssfll. Strassbnrgtian 1848 jál. 18., megb.
Parisban 1890 aug. 17. 1884-töl kezdve a párisi
teológiai fakultáson az egyháztörténet tanára volt

Jundt,

1.

::
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-

Junffbunzlau

sbb nevel

lett s 1770-tl Strassborgban orvosérintkezett Goethével.
tant haUgatott; itt
1772. orvos lett Elberfeldben, majd tanár Kalsorslautemban, Heidelbergben, Marburgban ; 1806 óta
Heinrich Stillings
Karlsruheban élt
Lében, eine wahre Geschichte (1806, 5 köt). EaenklvfU irt néhány regényt. Nevét utóbb a pietismnsra hajló misztikus írásai tették ismeretessé
Soenen aus dem Geisterreiche (1797—1801) Der
chrlstliche Menscbenfreund (1803); Theorie der

srn

Pmve:

Tsológiai irányzatában és tudományos tevékenységében a német misztika tanulmányosására adta
magát. Ide tartoznak o müvei : Essai sur le mystídsme spéculatif de Maitre Eckhart (Strassburg
1871 Uistoire du pantbéisme populaireetc. (Paris Geisterkunde (1808). J. összegyjtött mvei 18351875) Lee Amis de Dieu au XTV. siécle (u. o. 1839. 14 kötetben, 1843—44. pedig 12 kötetben
jelentek meg. V. ö. Goethe, Dichttmg u. Wahrheit.
1879) L'apocalypee mystique etc. (u. o. 1886)
4. J., Július, osztrák történetíró, szül. Imstben
Rulman Merswin etc. rAmi de Dieu de TOber(Tirol) 1851 szept 11., megh. Prágában 1910 jún.
land (a. o. 1890).
2. J., Gujftave, francia fest, sztQ. Strassbnrg- 21-én. 1884-tl haláláig a prágai német egyeteban 1830 jún. 21., megb. 1884 máj. 14. Guérin men az ókori történet tanára volt. Számos nagyobb
Oalviel és Drolling tanítványa, különösen az történeti mvén kívül érdekesek hazánk római
fimÁífri népéletból vett eleven, sokszor humoros múltjára vonatkozó kisebb értekezései. Dyenek
Römer und Románén in den Donaulándem (Innsábrázolásokkal aratott sikereket.
Jimeaa. város Alaska északamerikai terület bruck, 2. kiad. 1887) Fasten der Provinz Dacien
D.-i partján a Gastineau-csatoma mellett, kb. (u. o. 1894) ; Siebenbtirgische Inschriften és Zur
1000 lak. vele szemben vannak a Douglas-szi- Gesch. der siebenbürgischen Passe (.\rch. Epigr.
Mittheilungen aus Österr.-Ungam, XIV. évf. és
getek a hires aranymúvekkel.
Jnng János, magyar születés bécsi jogtanár, IV. pótf.).
szül. Pesten 1778, megb. Bécsben 1828 márc. 22.
5. J, Lttdicig, német tzoltói szakíró, a bajor,
Ügyvéd, majd a magyar törvénytudomány rend- majd a német országos tzoltószövetség ebiöke,
kívüli tanára volt a bécsi egyetemen. Müvei Dar- szül. 1835., megh. 1908. Számos tzoltói szakközül különös említést érdemel Für Feuerstellungdesungariscben Privat-Rechte8C£>/CTnen
Imre után, Wien 1818, 2. kiad 1827) Das Berg- wehren c. füzetes vállalata (1874— 1902, 27 füzet)
lecht (u. 0. 1822) Jus personarum privatum regni és az általa alapított, késbb fia által folytatott
Hungáriáé secundum systema Ck)dicLs civills im- Feuerpolizei c. szaklap.
perii austriaci (u. o. 1828).
Jnng (eijtwi: Jöug), Henn Félix Théodore, franJimg, 1. Aleocander, német múvelödéstörté- cia hadvezér, katonai és történetíró, szül. Parisban
nelmí és filozófiai Író, szül. Rastenburgban (Kelet- 1833 márc. 12., megh. u. o. 1896 okt. 3. ElvégezPoroszország) 1799 márc. 28., megb. Königsberg- vén a saint-cyri iskolát, a tüzérséghez került és deben 1884 aug. 20. Müvei Briefe über die neueste rekasan harcolt Afrikában a kabilok ellen és 1859.
Litteratur (Hamburg 1837) ; Vorlesimgen über die Solferinónál. Az 1870-iki háború küszöbén Strassmodemé Litteratur derDeutscben (Danzig 1842); burgban és azután Metzben mködött, ahonnan
Priedr. Hölderiin u. seine Werke (Stuttgart 1848)
azonban még jókor elmenekült. Azután guerillaGoetbes Wanderjahre u. die wichtigsten Fragen harcot folytatott a poroszok ellen. 1886-ban Boudes 19. Jahrh. (Mainz 1854) Briefe über Gutzkows langer hadügjTniniszter irodafónökévé válaszRitter vom Geiste (Leipzig 1856) Das Geheimniss totta J.-öt és 1887-ben Dunqnerque parancsnokává
der Lebenskimst (u. o. 1858, 2 köt.) Joseph Pr. tette. 1891 július 24. J. nyugalomba vonult. Több
V. Schelling (u o. 1864).
becses munkának a szerzje; említendk: Le
2. J., Joachim (Jttnge, Jungius), német mate- dépöt de la guerre (1872)
Des principes d'orgamatikus, filozófus és természetbúvár, szül. Lübeck- nisation des armées (1873)
La véritó sur le
ben 1587 okt. 21., megb. Hamburgban 1657 szept. Masque de fer (1873) La Francé et Romé ( XVII—
17-éu. Giessenben, Lübeckben, Helmstedtben volt XIX. sz. 1874) Lenseignement militairesupérieur
tanár és 1629-tól haláláig a hamburgi Johanneum en Europe(1877). Legfontosabb mvei a Bonaparte
rekttHa. A filozófiában ellenese volt a dcolasztiká- et son temps c. mimka (1880—83, 3 köt.) és a Lunak. Sokban hozzájárult a növénytan átalakítá- cien Bonaparte et ses mémoires (1882—83, 3 köt)
sához, de nuitematikával, fizikával, ásványtannal c. fontos forráspubllkáció továbbá Dubois-Cranoé
és állattannal is foglalkozott. írásait nagyobbrészt (1884) La guerre et la Société (1889); Stratégie,
halála után adták U. Mvei Logica Hamburgensis tactique et politique (1880) és La répnbliqne et
(Hamburg 1638 és 1681) ; Doxoeoopiae physicae l'armóe (1892).
minores (kiadta Pogel, n. o. 1662) ; Isagoge phytoJongbreslan v. Inowraslaw, város, 1. Hohenscopica (kiadta Vagetins, u. o. 1678). Utóbbi két salza.
mvével nagy szolgálatokat tett a botanikának,
Jungbnnzlaa (cseh. Mladá-Boleslav), város, J.
amelyben ó volt az els, aki a növényeket termé- csehker. kapitányság székhelye az Iser balpartján,
szetes rendszerbe foglalta.
Tiísát mellett, (1910) 16,340 cseh lak., gyapjúfonás3. J., Johann Hdnrick,StiüinoreígyJ.-Stülina sal, szövéssel és festéssel, keményít-, szappan-,
néven ismeretes német pietista író, szfll. Im-Grund- ssesz-, sör-, viasz-, cnkorgyártással és mmalmokban (Nassau) 1740 szept. 12., meg^ Karlsmbeban kal, gáz- és vlzmflveUcel, X. sz.-beli kastéllyal
1817 ápr. 2. mint badeni titkos tanácsos. Elbb (most kaszárnya) kézmves-, fóldmíves-, középszénéget, majd szabó és iskolamester volt Ké- és népiskolákkal. É.-ra az Iser mellett van Jo;

) ;

;

;

;

;

:

mve

;

;

:

;

;

;

;

:

;

;

;

;

:

;

—

Junge

Jungrstedt
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házra ítéltetvén, Algerba szökött és mint tiszt az
idegenek ezredébe állott. 1835. Bataviába ment,
1836—37. meglátogatta Kelet-India déli partvidékét és 1837—40. Jávát, 1840. a Batta- vidékeket,
1842. ismét Jáva szigetét. 1849— 55-ig Európában,
Junge, Joachim, 1. Jung, 2.
Jung:ermannla L. (növ), a májmoháknak majd Jávában élt, mint a kinai telepítvények
ily nev génuszát legújabban számos génuszra felügyelje. Mvei: Topographische und naturbontották, melyek közül most már egy sem viseli wissenschaftliche Reisen (Magdeburg 1845) Die
Battalánder in Sumatra (Berlin 1847, 2 köt.); Landa J. nevet.
Jungermannites (nSr.), fosszilis májmoha- schaf tsansichten v. Java (u. o. 1853) Java, seine
génusz, melynek négy faját a borostyánkben ta- Gestalt, Pflanzendecke u. innere Bauart (u. o.
1854, 3 köt.) Licht- und Schattenbilder aus den
lálták.
Junges Dent8cliland(ném.),l. Ifjú Német- Binnenlanden v. Java (4. kiad., Amsterdam 1866).
Plantae Junghuhnianae c. alatt (Leiden 1851 óta)
ország.
Jangfraa, az Alpok küls kristályos rónájá- többen a J. gyjtötte ásatag állatok és növények
sefsthal község, lemezpapirosgyárral, Kosmanos
város, kastéllyal és elmebetegintézettel. J.-t 995.
alapították, a XVI. sz.-ban virágzása tetpontján
állott, a 30 éves háború alatt többször feldúlták.

;

;

;

ban lev Finsteraarhom masszívum magasságra
nézve harmadik csúcsa a Bemer-Oberland középs
részén, hatalmas flrnmezökkel és gleccserekkel
borítva. Legpompásabb látvány É. fell tekintve,
míg a K.-i és Ny.-i lankásabb oldal fell nem hatásos. Hozzája csatlakozik a Silberhom (3705 m.),

Schneehorn (3il5 m.), míg maga a J. 4167 m.
magas. 1811 aug. 3-án Meyer Rudolf és Hieronymus mászták meg elször. A J.-ról ered az Alpok
leghosszabb gleccsere,a z Aletsch-gleccser. A Jungfrau-vasút (1. o.) visz föl a csúcsra.
Jungfrau-vasút. Guyer-Zeller Adolf (1. o.) zürichi mérnök és vasútigazgató engedélyt kapott,
hogy a berni alpok Finsteraarhom hegycsoportjának, az örökös jégmezk csodás hegyvllágának
egj'ik legmagasabb pontjára, a4167m. Jungfrau<5súcsra vasutat építsen. A vasút a lauterbrunnengrindelwaldi (Wengemalpbahn) fogaskerek vasút 2064 m. magasban fekv Scheidegg állomásától
kiindulólag az Eigergletscher (2223), Bigerwand
(2868) és Bismeer (3161 m.) állomásokon át
Jungfraujochig (4096 m.) volt tervezve, honnan
egy 73 méteres elektromos felvonóval a Jungfrauculmra lehetne jutni. Scheideggtl Bigergletscherig 1898 szept. 19-én, Eigerwandig (4*4 km.) 1904
februárban, Eismeerig (57 km.) 1905 július 25-én,
Jungfraujochig (9-35 km.) 1912 febr. 21-én nyílt

meg. Elektromos üzem, fogaskerek, 1 méter
nyomtávolsággal. A munkálatok élén dr. Salis áll.
Jungfta., természetrajzi nevek mellett Junghulm ¥. W. (1. 0.) nevének rövidítése.
Jonghans, Sophie, német regényírónö, szül.
Kasselben 1845 aec. 3., megh. Hildburghausenben
1907 szept. 16. Hosszabb ideig tartózkodott Berlinben, Angolországban és Olaszországban. 1877-ben
férjhez ment Rómában Joseph Schuhmann tanárhoz, utóbb Gothában élt. Regényei közül megemlítjük: Káthe (1876) Orsanna (1880); Die Schwiegertochter (1882); Die Amorikanerin (1886); Ein
;

Ratsel (1889); Die Brautschau (1892) Geschieden
das Glück (1896) Gehen odor Eleiben
<1895)
(1899) Junge Leiden (1900) Hymen (1902).
Jungholz, község Routte tiroli kerületi kapitányságban, kb. 200 lak. Az osztrák községet bajor
terület határolja ós ezért 1868 máj. 3. szerzdésben a bajor vámterülethez csatoltatott és
így vámterttlotileg a német birodalom része.
Junghuhn, Franz- Wülielm, német természetbúvár és utazó, szül. Mansfoldben 1809 okt. 26.,
;

;

Um

;

;

;

megh. Lembangban, Badong
tén 1864 ápr. 21.

mellett,

Egy párbaja

Jáva

szige-

miatt 20 évi fog-

leírását és rajzát adják.

Jangius, német tudós,

Jangle
1.

(ang.),

Jung,

1.

2.

elindlai mocsaras lapályok,

Dzsungel.

Jnngmann,

1.

Bemhard,

kat. teológus, szül.

Münsterben, megh. 1895 jan. 13.
Löwenben. Teol. tanár volt Brüggeben és Löwen-

1833 márc.

ben.

Mvei

:

1.

Institutiones theol.

dogm.

spec. (5 köt.

1866/70) és dogm. generális (Tract. de vera relig.
Dissertationes sel. in
1872., legújabban 1901)
;

1880—87).
2. J., Josef Jakié, szláv nyelvbúvár, egyetemi tanár, szül. Hudlitzban (Csehország) 1773
júl.
megh. Prágában 1847 nov. 14-én.
16.,
hist. eccl. (7 köt.

1811-ben lefordította Milton Elveszett paradicso(2. kiad. Prága 1843). Megírta a cseh nyelv és
azonban a kitn
irodalom történetét is.
cseh-német szótár (Slovník jazyka ceského, Prága
1835—39, 5 köt.), mellyel az újabb cseh nyelv
és irodalom megalapítója lett. Apróbb munkái
összegyjtve Jungmanna sebrané drobné spisy
címmel 1868—74. jelentek meg Prágában. Születésnapja 100. évfordulóján a prágai franciskánus
téren bronz szobrot állítottak J.-nek, Prága egyik
városrésze pedig Jungmannova trida nevet kapott.

mát

Fmve

3. t/., T^osep/t, jezsuita,

egyetemi tanár,

sz. 18.30

nov. 12. Münsterben, megh. 1885 nov. 25. Innsbruckban, ahol a szónoklattannak és hitelemzéstannak tanára volt. Mvei Schönheit und schöne
Kunst (1866), új kiadása Ásthetik címen (2 köt.
1886) Gemüt u. Gefühlsvermögen der neueren
Psychologie (1885); Theoriedergeistl. Beredsamkeit (2 köt. 1877, legújabb kiadás 1895).
Jungnickel, Ludwig Heinrich, német graükus, szül. Wunsiedelben 1881 júl. 22. Bécsben,
Münchenben és Rómában tanult. A bécsi Klimtcsoport tagja. 1910. meghívást kapott a frankfurti Stadel-intézetbe a grattkai mvészetek tanítására. Készít rézkarcokat, fametszeteket ós
körajzokat. Feltalálója egy különleges festészeti
eljái^nak, melynek lényege az, hogj^ az egyes
színeket külön-külön kivágott mintával viszik a
:

;

festési alapra.

Jungstedt, Axel, svéd fest, szül. Norrköpingben 1859 márc. 17. Elször Stockholmban, majd
Parisban, Rómában és Münchenben tanult. Pleinair színekkel festett képei leginkább a bányamunkások életét tüntetik fel, ezeken kívül fest
még családi génrejel éneteket és képmásokat is.
Nevezetesebb mvei A kbányában (stockholmi
:

múzeum) A dauuemorai Muyáknál
;

(kriaztiániai

;

-

Junff-Stllllng

;
.
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hadügj'mlnlsztóriuml hivatalnok, késbb parlamenti tag volt. E levelekbon kíméletlen gúnnyal,
de szellemo.sen és nagy tudással támadja a szerz
az udvar, kormány s általában az angol közélet hibáit. 1772-bonköny\'alakban is megjelentek s azóJas.sibun 1868. alakult irodalmi társaság, ta számos kiadást értek. Megjelentek francia ós
osa^),
meljTiek alapítói s elsó taiyai között voltak Ma- német fordításban is. A J. levelei eredetérl az aniorescu Titus, Pogor Vasiiio. Carp s több számot- gol irodalomban nagy vita folyt s több mint 30
tev személyiség. Kezdetbon filozófiai s esztétikai politikus és Író került gyanúba, hogy e levelek
eladásokat tartottak nagy érdekldés mellett, szerzi. Újabban minden kétségen felül be van
majd megindították a most is megjelen Convor- bizonyítva Fraticis szerzsége. V. ö. G. H. R.
blrt Literare c. folyóiratot, mely a román iroda- Francis, J. revealed by his snrviving grandson
lom utolsó félszázadának leghívebb tükre. Leg- (London 1894).
Jnnios, Zilahi Kiss Béla írói álneve, 1. Kiss.
fbb érdemük az európai eszméknek a román kulJonins, Franciscus, holland tudós, szül. 1589.
túrába való bevitele s az irodalmi nyelv megalaHeidelbergben, megh. 1677 nov. 19. Windsorban.
pozása.
Jnnimisták (ejtad Man— ), a román konzervatí- Különö.sen fontosak munkái a germanisztika tevok egy részének neve, akik Carp Péter köré rén a régi germán irodalmat kortársai közül,
csoportosultak. Sokan közülük a Jununea irodalmi stutánasera ismerte senki annyira, mint J.Közzétársaság tagjai voltak. Alkotmányos monarchis- tett munkái épp úgy, mint az oxfordi Bodleyták, a]& a természetes fejldés hivi. Programm- könyvtárban rzött kéziratai, különösen az óeljuk a nemzeti eszme fejlesztése, a nyugati kul- német, angolszász és friz nyelvforrásokból vett
túra eredményeinek átvétele s a mérsékeltség a másolatai a germán ó-kor kutatására rendkívtili
reformok terén. A párt több izben került kor- jelentséget nyertek. J. rendezte sajtó alá az
Ulfllas-fóle gót bibliafordítás els kiadását.
mánjTa.
Júnios (magyarul Szerd Iván hava), az év haJanin (^i«d: hunin). Peru egyik departamentója,
területe 60,484 km«, 394,393 lak. A Cordillerák todik hónapja. Eredetileg a régi római év 4-ik
által borított J. csak a K.-i részében sík, ahol s- hónapja és Junónak volt szentelve (némelyek
erdk borítják. Középs részét a Tarma, illetleg szerint L. Június Brutusról, Róma els konzuláJauja-völgy alkotja, amelyet a Rio Mantara öntöz ról nevezték el). Napjainak száma 30. A hmérés itt szélesül a 40 km. hosszá és 15 km. széles séklet átlagos változása, azaz a havi közepes hJ. vagy Chlnchaycocha-tóvá (800 km*, 4063 m. a mérséklettl való, hosszú idn át észlelt eltérések
tenger felett). 1824 aug. 6. Bolivár itt a spanyol középértéke közel olyan, mint július és auguszhadakat legyzte. A lakosság mezgazdasággal tusban Közép-Európában körülbelül 1-2°, maga
és bányászattal foglalkozik (arany, ezüst, réz, a havi középhmérséklet Budapesten 195''. J.-ban
vasércek, szén és ksó), 4 kerülete van, fvárosa a Nap a rák jegj'ébe lép és egyúttal 21-én a ráktérítnél a nyári solstitiumba j, az északi félteCerro dePasco.
Junior (lat.) a. m. az ifjabb, többnyire rövi- kén a leghosszabb nappalokkal.
Júniosi cserebogár (Rhizotrogus solstitíalis
ditve jun.. valakinek neve eltt, kit egy ilyennevü
L.), a Bogarak rendjébe, a Lemezes csápnak csaékesebbtl (senior) megkülönböztetni akarunk.
JanioratoB (lat.), szemben a majorátussal ládjába tartozó bogárfaj. Csápja 9 izü, teste hosz<1. Izötvkség,
Hitbizomány), az ifjabb ágnak szukás, barna, eltora, csápja és a lábai vörösessárgák, szárnyfedi sárgák, különben szürkésfeelnyben részesítése.
JnniorN Repablio,l. Gyermekköztársaság. héren szrös. Hossza 15—16 mm. Egész EurópáJuniperuH L. (növ.), 1. Boróka.
J. hermu- ban június és július hónapokban a mezkön közönséges. Pajorjai az szi vetésekben pusztítanak.
diana (barbados-cédrus), 1. szintén ott.
Jonipems-bogyó (bacca v. fructusjuniperi), L. még Sárga cserebogarak.
Junker (a. m. junger Herr), hajdan a lovagoka közönséges borókafeny (Juniperus communis
L.) második évben ér álbogyója. A benne lév nak ké.szül nemes ifjakat, majd a német uralillanóolaj (oleum juniperí) miatt használják, amit kodó fejedelmek ifjabb fiait nevezték így. Mai érbelle el is állítanak. Teája húgj'hajtó ésizzasztú. telemben nemes származású ifjak, fiatal vidéki
Alkotórésze a species diureticaenek (karlsbadi nemesek és földbirtokosok. J.-párt: Poroszországtea): lekvárt is készítenek belle (roob juniperi). ban félig gúnyos elnevezése az 1848—1849 után
Jonins a neve két római családnak. A régebbi szerei)elt nemesi reakcionárius pártnak, mely a
patrícius eredet volt, tle származott a római szabadelv és alkotmányos reformoknak esküdt
királyság bukása után az els konzul, Lucius J. ellensége volt.
Jonker, 1. Hermann, német történeti és arcBrutns 0- Brutus, l); a család ennek fiaival együtt
csakhamar kihalt. A másik pleboius eredet volt, képfest, szül. Majna-Frankfurtban 1838 szept.
s els kiváló tagja Lucius J. Brutus, a néptribu- 18., megh. u. o. 1899 febr. 10. El.ször a frankfurti Stödel-intézetben, majd Parisban K. Hansnus, Kr. e. 493. a nép els szecessziója idején.
mann-nál és Courbetnél tanult. Képei: A régi
Marcus J. Brutus, 1. Brutus, 2.
Jonins levelei, levélsorozat, mely J. álnév alatt zsidó családi életbl Beethoven 12 festménybl
jelent meg Londonban a Public Advertiser c. új- álló sorozat Goethe életének jeleneteivel Mignon
ságban elször 1768 nov. 21., majd folytatólag Költészet és próza stb. Anatómia val is foglal kozott
2. J., Hermann, német fest, szül. Majua1769 jan. 21.
1772 máj. 12. Szerzjük Sir Philip
Francis (szül. 1740 okt. 22., megh. 1818 dec. 23), Frankfurtban 1867 márc. 21. A karlsruhei aka-

Kömuokás (kopenbágai muzeom)
Vontatúhálóhúzó (jjöteborgi muzoum) stb.
Jong-Stilling, német író, 1. Jung.
Jiin-ho V. Jiin-Jio, 1. Császár-i'sotoma.
Juniiuea (román, ejtsd vnnimea, a. m. fiatal-

múzeum)

:

:

:

:

:

:

;

:

—

—

;

;

:

—

;;

—

Junktim
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Allatkópeket fest. pálca s rajta kakukmadár (a tavasz hirdetje
képe a freiburgi képtárban egyébként szent madara volt a páva is). Legrégibb szobra a Számosz szigetérl való, most
látható.
3. J.,
Wilhelm, Afrika-kutató, szül. Mosz- a Louvreban lev hasonszer képe, melyet
kvában 1840 ápr. 6., megh. Pétervárott 1892 febr. bizonyos Cheramyes ajánlott föl. Nevezetes a J.
13. Nagy és úttör utazásokat tett a Nílus és az Barberini (vatikán), mely fejedehni tartásban,
Uelle vidékén. 1876—77., 1879-82., 1883-86. jogarral mutatja be az istennt; fejei közül a
bejárta a Niam-Níam és a Monbutto-törzsek or- nápolyi (Famese), a fiatalabb római (Ludovisi),
szágát és megállapította az Uelle folyását. A (ezeknek képeit 1. Héra alatt), valamint a British
máhdi lázadásamiatt Emin pasánál keresett mene- Museumnak márványfeje. Festményeken is külön
el- szerepel Juno alakja, míg a vázák képei fleg a
déket. Emintöl 1886. Zanzibárba sikerült
vonatkozó mithoszi jelenetek kapcsán
jutnia. Útleírásának címe: Reisen in Afrika 1875— reá
86 (Wien 1889— 91). V. ö. Hevesi, WUhelm J., mutatják be.
Junod-féle csizma, az egész végtagot magába
LebensbQd eines Afrikaforschers (Berlin 1896).
Junktim (junctim, lat.) a. m. kapcsolatosan. záró henger- (fels végtag) v. csizma- (alsó végA parlamenti szóhasználatban J. alatt értik több tag) alakú üveg- v. réztok, melynek szája a tagot
tárgynak olyan kapcsolatba hozását, hogy a tör- szorosan zárja s melyben szivattyúval ritkítjuk a
vényhozás azokat csak együttesen, egyidejleg levegt. A bezárt testrészen nagy vérbség támad.
o.) ^yik elfutárja
(1.
valósíthatja meg. Rendesen egy népszerbb és A Bier-féle kezelés
egy kevésbbó népszer törvényjavaslat közt állít (1834)
Jnnot (ejted: asttnó), Andoche, Abrantes hercege,
fel a kormány J.-ot, hogy az utóbbinak elfogadását biztosítsa, V. az ellenzék köti ahhoz valamely francia tábornok, szül. Bussy-le-Grandban (Gte
javaslathoz való hozzájárulását, hogy azzal J. d'Or) 1771 okt. 23., megh. Montbardban (Cóte
d'Or) 1813 júl. 29. Toulon ostrománál ismerkevalamely követelése megvalósuljon.
Juno, itáliai istenn, kinek alakja a görögök dett meg Bonaparte Napóleonnal s ettl kezdve
Jferá-jával (1. o.) sok rokonvonást mutat, mert részt vett annak itáliai, egyiptomi hadjárataiban.
ezt az istenalakot abban az si korban teremtette A brumaire 18-i államcsíny után Napóleon Paris
meg a népképzelet, mikor a latinok ós a görögök parancsnokává nevezte ki (1799). Kitnt azután
még közös hazában együtt éltek. Mikor azután az austerlitzi csatában (1805 dec. 2). 1807-ben
a két nép különvált s az egyik az Appenin-félszi- Napóleon Portugáliába küldte, hogy azt elfoglalja
geten, a másik a Balkánon nyert új hazát, a ma- J. be is vonult Lisszabonba, Portugália kormánygukkal hozott istenasszony-képzetet mindegyi- zója lett s Napóleontól hercegi címet kapott.
kük külön fejlesztette tovább. Végül mikor Kr. e. 1808 aug. seregével együtt az angolok fogságába
a II. sz.-tól kezdve a latinok mindinkább a fejlett került. 1809-ben az Illyr-tartományok kormánygörög kultúra hatása alá jutottak, a többi latin zója lett. Az 1812. orosz háborúban a 8. hadtesistenalakkal együtt J. is a maga görög megfele- tet vezette. Ezután elmebajba esett s szülföldljének vonásait öltötte magára (1. Római mito- jére hazatérve, egy baleset áldozata lett. Felesége,
lógia), úgy hogy ettl kezdve, egészen a mo- Laurette de Saint-Martin-Permon (szül. 1784.,
dem nyelvhasználatig, J. és Héra teljesen egyér- megh. 1838), Napóleon távoli rokona és anyjának
telm fogalomként szerepelnek. Ez azonosítás udvarhölgye, pazarló életmódja foljrtán tönkrealapján J., kirl a június hónapot nevezték el, Jup- jutott és apáca-klastromban halt meg. Terjengs
piter (Zeus) feleségeként és az Aresszel azonosított Emlékiratokat adott ki a forradalom, Napóleon
Mars anyjaként szerepelt. Mars születésének és a restauráció koráról (Paris, új kiad. 1893, 10
napján, márc. 1. ülték a római nk a Matronalia- köt.).
Junta (spanyol, ejtad: hanta) a. m. bizottság,
ünnepet, melyen J.-hoz mint az anyák (lat. matres)
istenasszonyához imádkoztak. Általában miként a ideiglenes kormány Spanyolországban bizonyos
görög Héra, úgy J. is fként az asszonyokat ré- államügyek elintézésérc, vagy a kormányzás átszesiti a maga áldásaiban. Az asszony a legnehe- vételére alakult bizottságnak neve, mely válságos
zebb perceiben, a szüléskor az pártfogását kérte, idkben az uralkodó mellzésével a nemzet képezért Z^ciVía-nak (a gyermeket napfényre hozó- viselinek kezdeményezésére gyúlt össze. I. Napónak) nevezték. Római ábrázolásokban gyakran leon 1808. új alkotmány kidolgozása céljából Bajelenik meg J., amint pólyás kisdedet tart karjá- yonneba hívta össze a J.-t, hogy a trónt bátyja,
ban. Általában a házasóletnek ö a védje, de mint József számára biztosítsa. Törekvéseit megsemmia házi békét, úgy az államélet rendjét is rzi s sítette azonban a cadixi f-J., mely a franciák
ezért gyakran fegyveresen ábrázolták s kormány- ellen a szabadságharcot megkezdte és gyztesen

démián

tanult

Istálló belseje

Baischnál.

cím

;

pálcát

is

helyeztek kezébe. Ezek J. leglényegesebb
A görög Héráról reá átvitt vonásokat

latin vonásai.

illetleg 1. Héra.
J. (Héra) ábrázolásai között leghíresebb volt az
Argosz és Mikone között épült Hera-templomban
lev szobra, melyet Polykleitos (Kr. e. 420.) készített aranyból és elefántcsontból s amelyen követ-

n

kez az érett
szépségében ruhásán trónon ül,
fején korona s ezon domború mben a Horák és
Kariszok voltak láthatók, jobbjában gránátalma
a termékenység szimbóluma), baljában kürályi
:

befejezte.

Jttnta, olaszországi származású könyvnyomdász-család, 1. Giunta.
Juon, Favel, orosz zeneszerz, szül. 1872 márc.
8. Moszkvában. A hegedülésben Hflmaly, a zene-

szerzésben Tanejev, Areszki (Moszkva) é.s Barghiol
tanítványa volt, 1906. a berlini Hochschulén a zeneszerzés tanára lett. Fiatalkori
vei Brahms hattisát mutatják. Számos kamarazenemvet, zenekari darabot írt, továbbá fantáziát, szerenádot, suite-et zenekarra, zongoradara(Berlin)

m-

;

—

JupatI

^

dalokat. Elméleti
bokát
monielebre (1901).

Jnpati

(nOT),

múve

:
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Praktisohe Har-

Baphia.

Jvp«

(frano^ 4«id: nop). eredetileg férflkabát,
most deréktól ax alsó lábssárig óró nöi szoknya.
Juve de detsous, alsó sKrimya.
Jnpille (4tid: nsptj), közs. Liége belga tartomány J.-i j.-ban, a Maas jobb partján. 5733
lak.,

714.

—

élénk iparral. Egjkori neve Jobii
itt

halt

meg

tnlla.

Herstali Pippin.

Jupiter, 1. Juppiter.
Jupiter, a bolygórendsxer 6-lk és leghatalmasabb tagja, melj-nek tumege as óssies többi bolygó
tömegét összevéve is jóval felülmúlja. CsillagáTávosóben elliptikus korongot
2\..
ssatt jele
mntat. melynek látszó nagy és kis tengelyei közepes távolságban 37'6 és 3ö'4 Ívmásodperc, miböi
követoatóleg lapultsága V, 5 Ekvátorának valódi
áúnáröje a Földének 1107-szerese vazyis 141,300
km., térfogata 1277'2-szer akkora, mint a Földé
tömege a Nap tömegének 1047'88-ad részét, vagy
a Föld tömegének .309'61-szeresét teszi, sfirúsége
a Földének mintegy negyedrészét, vagy vízre vonatkoztatva 1-27. A nehézségi gyorsulás J. ekvátorán 22, a pólusán 28-szer akkora, mint
a Földön. Pályája közel köralakú, excentricitása
csak 0-048335, hajlása a Föld pályájához 1« 18'
31". Közép nap távolsága 520,256 földpályasngár vagyis 773*7 millió km., mely az excentricitás miatt 736-4 és 810*0 mUUó km. között
váltakozik. A legkedvezbb oppozicióban a J. a
Földhöz 5852, a legkedveztlenebb kon j aukcióban 9612 millió km.-nyire közeledhetik. Keringési
ideje 4332-588 nap, közel 50 nappal kevesebb,
mint 12 év. A J. éve tehát közel 12 földi évig és
minden évszak közel 3 évig tart J. pólusán 6 éves
nappal és éj jel váltakozik, melyet még holdvilág
sem enyhit, amennyiben a legkedvezbben álló hold
sem látható már a 88V4° szélességen túl.
A J. felületének legérdekesebb jelenségei a«át;olyok és a foltok, melyeket már aránylag kis távcsben is lehet látni. A sávolyok a J. elevátorával
párhuzamosak és réteges felhkhöz hasonlítanak, ügy szlntlk, mint alakjuk g->ors változásoknak vau alávetve s alig mondhatni, hogy két
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A J.-nek nyolc holdia van, az els négy a legels
teleszkópikus felfedezések közé tartozik, amenynyiben Simon Marius 1609 dec., Galilei 1610 jan.
látta ket. Az ötödiket felfedezte 1892 szept. 9.
Bamard a Lick-csillagvizsgálón, a hatodikat és
hetediket Perrlne fedezte fel 1904., íü. 1905.,a nyolcadikat pedig Melotte 1908. Elemeiket 1. a Bolygók cikkben. E holdak közUl az els négy már jobb
színházi látcsvel is igen jól látható. A holdakat
J.-tl való távolságuk szerint szokás I— Vili.
számokkal ellátni, kivétel csak az V. számú hold,
mely a J.-hez a legközelebb van. E hold keringési ideje közel 12 óra, míg a legtávolabbi Vili.
holdnak 739 napra van szüksége, hogy egy keringést tegyen. A III. hold a legnagyobb és legfényesebb, a másodlegnagyobb IV. hold azonban
fénytelenebb, mint az 1. és II. Fotometriai mérések valószínvé teszik, hogy a J.-holdak is, valamint a mi Holdunk, eg>idben végeznek egy
keringést s egy tengelyforgást, úgj* hogy a J. felé
mindig ugyanazon oldalukat fordítják.
A fbolygó nagysága és a holdpiályák hajtásának kicsiny volta eredményezik, hogy majdnem
minden keringésnél egy hold- s egy napfogyatkozás
létre a J.-en. E fogyatkozások igen
kevés kivétellel mind teljesek s felük nap-, felük
holdfogyatkozás. Az utóbbinál a hold eltnik a fbolygó bátravetett árnyékában, az elbbieknél a
hold árnyékát éles korongalakú folt alakjában
látjuk átvonulni a J. fényes tányérján. A két bels
hold fogyatkozásánál mindig csak az árnyékba
való be- vagj^ kilépést észlelhetjük, soha nem
mindkét tüneményt együtt,mert aJ. teste elfödi el-

j

lünk árnyékkúpjának egy részét. A J. oppozidója
eltt a belépések, utána a kilépések észlelhetk.

A

többnyíre miudkét moigen érdekes vonatkozás
fo!>*tán a három belsó hold sohasem szenvedhet
egyszerre fogyatkozást. Ugyanis az I. hold középhossza, hozzátóve a lll-ik kétszeres hosszát és
levonva a II. hold háromszoros hosszát, mindig
pontosan 180*-kal egjenl. Ha tehát a J.-re vona^
kozólag két holdnak ugyanazon hosszúsága van.
akkor a harmadik tólük szükségképen 180^-1^1
áll el. Egy második, szintén igen érdekes törvény,
egymásra következ éjjelen a J. korongja ugyan- hogy az I. hold közepes mozgása, hozzávéve
azon képet láttatná. Ez ekvátori sávolyokon lüvül a lll-iknak kétszeres mozgását, mindig egyenl
még egyes foltokat is figyelnek meg idrl-idre. a II. hold háromszoros közepes mozgásával. \
A legnevezetesebb volt egy 1878 nyara óta fel- J. holdjainak fogyatkozásai, melyek különben
tnt vörös elliptikus folt a J. déli félgömbjén, már 8—10 cm.-es távcsben kényelmesen m^mely mintegy 47,000 km. hosszú és 13,000 figyelhetk, különösen régebben a geográfiai hoszkm. szélee volt. A J.-en látható alakzatok szuság meghatározására kényelmes módszert
váltoi^amyságából következik, hogy a foltok se- nyújtottak és most is elég fontosak, miért is
bességébl következtetett tengelyforgás tartama a csillagászati táblák jó elre kiszámítva közlik.
némQeg bizonytalan. Bíindamellett Airy,Madler és Ama megfigyelés, hogy a fogyatkozások a J.
8chmidt megfigyelései csak másodpercekben tér- konjunkciója táján 16 perc 26 mp.-cel késbb
nek el szerintük a J. forgási ideje 9 óra 55 perc következnek be, mint ahogy az oppozíció alkal34 mperc. Nem valósziutttlen továbbá, hogy a J. mával megfigyelt fogyatkozásokból számította.
részben saját fénnyé is bír m^. Fényvissza- 1676. Römer Olaf csillagászt a fény terjedési sever képessége középértékben 0*62, azaz a ráes bességének felfedezésére vezette. V. ö. Bolygók.
napfénynek 62 százalékát veti vissza. LegfényeJupiter-holdak, 1. Jupiter.
sebb r^ei a korongnak azonban 2— .3-szor féJupiter Hgakálla (nfiv.), 1. Sempervivum.
nyesebbek a közepes felületnél és ennélfogva
Jnpon (franc, ejtad tsopói), eredetileg rövid
talán még saját fényben tündökölnek. Vogel H. zubbony, most rövid alsószoknya.
€. vizsgálódásai szerint valószín, hogy a spekJuppiter (régebbi alakban Diespüer), a latitrom a J.-en lev vízgzre enged következtetni. nok vallásának leghatalmasabb isMoe, a vihar
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félelmes istensége, kinek fegyvere a villám 8 ki- való, Samos görög és Severus római mesternek
nek hatalmas akaratát a villám feltnésébl és a közösmúve.V.Ö. A. iJiese, Üb. d. sogen. Juppitermadarak röptébl igyekeztek kiolvasni az augm-ok sáulen (Jahrb. d. Ges. f. lothar. Gesch., Metz 1900).
Jar., természetrajzi nevek mellett Jurine
(jósok). Mint a pusztító vihar istenét Vejovisnak
(a. m, gonosz J.), a jótékony, várva várt est Louis svájci zoológus (szül. Genfben 1751 febr. 6.,
küld minségében Eliciusnak (a. m. est kicsaló) megh. u. 0. 1819 okt. 20.) nevének rövidítése.
V. Pluviusnak (est hozó) nevezték. A csatában Különösen az alsóbbrend rákok tanulmányozámint J. Stator (a. m. megállító) segítségére siet sával foglalkozott.
Jura (lat., /ws-nak többese) a. m. jogok.
híveinek s ezért a gyzelmes római hadvezér az
J.
eUensóg vezérének zsákmányul ejtett fegyverze- in re aliena, idegen dologbeli jogok. Ide tartoztét (lat. spolia opima) neki szokta áldozni. Mieltt nak a szolgalmak, az emphyteusis, a superflcies
a római nép valamely államnak hadat üzent, J. és a zálogjog.
J. nseit (v. novit) curia, a birópapjai, a fetialisok az ö nevében kértek a sére- ság ismeri a törvényeket. Ez a jogtétel azt fejezi
lemért elégtételt, mert abünöst villámával sújtja. ki, hogy a feleknek nem szükséges az érvényes joUgyanez a körülmény tette
got bizonyítani. A helyi szokásjogra és a külföldi
eskü-istenséggé
aM az nevére esküdött, az esküszegés esetén jogra ez a tétel nem terjed ki.
büntetésének tette ki magát. Ezért J. temaz
Jura (geoi.), 1. Jura-szisztéma.
plomában állt a határk szent szimbóluma a birJura, 1. hegység, az Alpok üledékes zónájának
tok határainak önkényes elmozdítóját is bünteti egy része, DK. felé nyilt ívben húzódik a Rhone
villámával. Leghíresebb szentélye a római Capi- áttörés, 111. Grenoble vidékétl az Aare és Rajna
toliumon állt. Abban az arányban, ahogy Róma egyesüléséig, kb. Basel vidékéig. Gyönyör szép
városa a maga hatalmát lassanként az egész is- szabályosan, antiklinálisukkal és szinklinálisokmert világra kiterjesztette, a capitoliumi J. (J. kal ráncolódott hegység, amely a geológiai ismeCapitoUnus v. J. Optimus Maximus a. m. a legjobb retek 8 a tektonika tekintetében is igen nevezeés legnagyobb J.) Róma istenébl az egész világ tes, hiszen itt ismerték föl a hegységek ráncosoistenévé vált. Mikor azonban a görög kultúra s dás, gyrdés folytán való keletkezését, az antiezzel együtt a görög istenvilág is elterjedt Rómá- klinálisokat és szinklinálisokat, a tektonika alapban, a rómaiak a görög Zeus minden vonását, törvényeit. A Schweizer-Hochebenéböl elég hirminden mitikus kalandját J.-re is átruházták, ami telenül emelkedig ki ráncolódva a ráncok ÉNy.
annál is könnyebben történhetett, mert a két nem- felé mindinkább simulnak, majd törésekkel és vezeti istenség eredetileg tényleg egy volt. A gö- tdésekkel komplikál ódnak és Francziaországban,
rögök és a latinok közös shazájukból hozták ma- valamint Badenben és Wrttembergben is plagukkal a legfbb istenség képzetét s csak a tóvá terülnek ki, míg az ÉNy.-i idegen darabok
nemzeti különélés folytán fejldött J. és Zeus (pl. a Vosges és a Schwarzwald) határán végleg
alakja különböz módon. A görög kultúra beha- megsznnek. A szabályos hegyláncok közt hosszú
tása folytán J. ábrázolása is teljesen a Zeus-tipus hosszanti tektonikus völgyek húzódnak végig,
szerint történt (1. Zeus.). E mellett a különböz amelyekben a folyók lomhán folynak s ott, ahol
római provinciákban J. alakja az illet vidék ben- a hegységet keresztirányú tektonikus zavarok, pl.
szülött lakosságának legfbb istenével olvadt törések érték (így Badennél [Svájcban] melegegybe. így alakult ki Szíriában a J. Heliopolitamis források is bukkannak el), a folyók is ezt követik
kultusza J.-nek és Heliopolis napistenének egybe- és szk, sellökkel, zuhogókkal teli vad esés vadolvadásából 8 így keletkeztek kelta és germán regényes völgyekkel hagyják el a hegységet. A J.
elemekkel vegyiilt provinciális J.-tiszteletek. A platósán kiterült mészkrészén karsztos jelensémai Dunántúl ós az Alduna számos helyén (Daruvár geket találunk dolinákkal, barlangokkal a hegySárpentele, Kömld, Ó-Buda, Sziszek stb.) talált ség csatlakozik D.-en a Dauphinéi Alpokhoz, É.-on
J. -szobrok is (fejükön mitra, egyik kezükben pedig a Schwarzwaldhoz és a sváb-bajor medence
balta, a másikban villám, lábuk alatt bika) J. J.-korú táblájához.
ily provinciális kultuszának bélyegét viselik maA hegységet két részre oszthatjuk, ú. m. 1. a
gukon. V. ö. az általános mitológiai kézikönyve- francia-svájci J. és 2. nérnetJ. Az 1. csoportot is
ken kívül Récsey, Pannónia ókori mythol. em- lehetne még tovább két részre osztani: a) J. -ránclékeinek vázlata (ISBé).
hegység és b) J.-plató. Az elbbiben vannak a
Jupplteroszlopok v. gigászoszlopok, ez a neve hosszanti (combes) és keresztvölgyek (cluses,
azoknak az emlókszer oszlopoknak, melyek a franc), míg a platón az eltn vizek másutt hatalkés római korból (Kr. u. II— III. sz.) Germania mas forrásokban törnek el, pl. rbe. A franciaÓ8 Belgium területén fenmaradtak. Négyszög svájci J. fbb csúcsai a következk Grand Coalapzatukat 4;— 4 istenkép, néha még fölirat is lombier 1534 m., Mont-Credoz 1624 m., Montdíszíti e fölött egy kisebb, a hét napjainak isten- Reculet 1720 m., Crét de la Neige 1723 m., Montségeivel ellátott bázis következik, a rajta álló Colomby de Gex 1631 méter, valamennyi Genf
magas oszlop fejét szoborcsoport koronázza, mely- körül, attól DK.-re, továbbá a Dole 1678 m., Mt.
ben lándzsí'is isten (Juppiter) lóháton elvágtat egy Tendre 1680 m., Dent du Baulion 1488 m., Mt.
hever gigász fölött. Legnevezetesebbek a mer- Suchet 1595 m., Chasseron 1611 m., Creux du
teni, schiersteini és hoddernheimi J., elképükül Vént 1465 m., Chasseral v. Gestler 1609 m., Hatekintend a Mainzbau nemrég napfényre került senmatt 1-Í47 m. stb. A hegyláncok párhuzamos9 m. magas Juppiter-oszlop, melynél az oszlop sága ós egyenletes maga^ga miatt s mivel a
törzsének öt dobját is isteneket ábrázoló reliefek nagy kerosztvölgyek hiányoznak, a J. igen neheborítják ez a mainzi oszlop Nero császár korából zen közelíthet meg. Pontosabb hágói a követke-
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Col de la Fauoille 1323 m., St. Cergaee 1263

—

Jurany
252,713

(1911)

lak.,

(1

km»-re jut

1790-ban

51).

a Joagne hágó a Pranche-Comtéból alakították. A J. láncai taPuntarüer és rbe közt. amelyet a Laosanno felé karják: a Risoux, a Noir-Mont, a Haute-Joux,
tartó vasút is fölbasznál. A vasutak a hosszanti Maclus ós Presse-hegyek, melyek lépcssen ereszláncokon 2Vt— 3'/* i^^- hoeszú alagutakkal tud- kednek le a Eressé síkságra. A Noirmont (1310
m.. Col do

Marchiniz 1450

m.,

átjutni.
jiémet J.-hegység v. J. -tábla Schaffhausen
kantonban kezddik, ahol a francia
svájci
ugyansvájci J.-hoz csatlakozik is s vele

m.) a legmagasabb cstics. Járásai Lons-le-Saunier,
Döle, Pollgny, S^Claude; fvárosa: Lons-leSaunier. V, ö. Mek'ot, Le J. Dictionnaire historique, géographiqne et statistique (Lon.s-le-Saimier

áll, de tektonlkailag különbözik
tle, mivel nem ráncosodás, hanem csakis vetdés és törés tiilálható benne, ezért láncok és hoszszanti völgyek nincsenek is benne; kiterült, elalacsonyodott plató, amely É. felé meredeken, DK.

1885).

nak csak

A

egy rétegekbl

:

a Hebridákhoz tartozó 378 km« terjehegyes sziget Skócia Ny.-i partján. Közigazgatási tekintetben Argyll skót countyhoz tartozik. Lélekszáma (loii) 570.
Rajnától a Majnáig
Jura-bor, a Szajna balpartján, a Jura-heg>'ség
3.

J.,

delm

lankásan v^zdik el. A
számíthatjuk a hegységet s az altmühli áttörés lejtin elterül borvidéken terem. A vidék talaja
fajtái a poulalapján két részre oszthatjuk: a) Sváb-J.-ra igen meszes, altalaja márgás.
sard, trousseau ós enfariné a kék és a tramini,
(1. o.) és b) Frank- J.-ra (1. o.).
Geolóffiailag a J.-hegység rétegei J.-koruak, gamay, fehér burgundi, továbbá savagnin a femert ez a kor épen róla nyerte nevét és pedig hér fajták közül. Háromféle fehér bort különbözliasz márgából, dogger és maim képzdmények- tetnek meg, ú. m. az igen finom illatos és zamabl áll, azonban a nyugati és északi riészeken (Be- tos Chateau-ChaJon-t, azután az Étoile-t, amelysanQon, Salins Basel) találni alsó triász muscbel- bl többnyire pezsgt készítenek és a közönséges,
kalk és keuper rétegeket. A szinklinálisokat és kevésbbé illatos fehér borokat. A Cháteau-Chálon
antiklinálisokat Biel és Delle közt 20-szor lehet borok hasonlítanak a Johannisbergihez, igen érváltakozva találni s az orográflailag található tékes és finom borok, amelyek 15—20 éves koláncok még nagyobb számot mutatnak (Thurmann rukban kerülnek fogyasztásra. Az étoilei pezsg160-at számított). Legnagyobbrészt mészkbl és borokat a zúzás nélkül, azonnal sajtolt fekete
márgából álló hegység lévén, kiterjedt földalatti poulsard és a gamay blanc levébl készítik. Igen
vízhálózata van, a viz ravaszlyukakban, pono- nevezetes a jurái szalmabor, amelyet úgj' készírokban tnik el (entonnoirs, eraposieux, firóndrié- tenek, hogy a legkitnbb fajták termését szalres) és barlangokban (grottes, baumes) foljik, v. mára fektetve v. felaggatva január— februárig
dolinás tavakban gyl meg (pl. a Lac de Tailléres elteszik, s ekkor dolgozzák fel az addig összezúNeufchatel kantonban) és hatalmas zuhogókkal zódott fürtöket.
Jura clrca sacra (lat.), az államhatalmat
ismét napvilágra, ilyenek az Aubonne.Venoge,
rbe, Doux. Loue, Serriéres stb.
az egj'házzal szemben megilletó jogok, ilyenek
Klima tekintetében a következ zónákat vehet- jus reformandi, jus advocatiae, jus cavendi, jiis
jük észre a termények magasságszerinti elosz- supremao inspectionis, jus placeti, appellatio
lása következtében 1. a föld- é« szllmüvelés tamqiiam ab abnsu. L. Jus, Egyházfenség, Egyövét 400—600 m. magasságban, 2. bükkfa-régiót házpolitika.
450-900 m.-ig. 3. fenyfa-régiót 700 (900)- 1300
Jura-formáció a. m. Jura-szisztéma (1. o.).
m.-ig a szinklináli-sokban turfával és havasi lápokJura hegység, 1. Jura.
kal, 4. 1300 m.-en fölül a szubalpinikus régió,
Jura in re (lat.) a. m. dologi jogok (1. o.).
amelyben a fák határa kb. 1400 m., szubalpinikus
Jurákok. szibériai néptörzs, 1. Szamojédok.
és alpinikus növényzettel (havasi g>'opár stb.). A
Juramento, folyó Argentína délamerikai álmagas völgyekben (900-1000 m.) a nagy hidegek lamban, 1. Rio Salado.
dacára is tudnak még árpát, zabot, burgonyát és
Juranientuni (lat.) a. m. eskü. J. obedientiae,
némi zöldséget termelni.
az az eskü, melyet a kat. pap engedelmességre esTdeptílése g>'ér a klima zordsága s a fold ter- küszik felebbvalói iránt. J. manif'estaiionis, felfeméketlensége miatt. A hegység ÉK.-i részében dez eskü J. necessarium, szükséges eskü J.
németül, másik, DNy.-i részében leginkább fran- purgatórium, tisztító eskü
J. promissorium,
ciául beszélnek. Csak Neufchatel, Waadt és Bem ígér eskü J. assertorium, állító eskü J. dedsokantonok gj'áriparú része srbben lakott. Már- rium és guppletorium, ügydönt és póteskü J.
vány- (solothumi), litográfikus-, pala-, gipsz-, revekUorium, felfedez eskü J. obkitum, delaium,
ksó-. aszfalt-( Val de Travers) bányászata, vas- és rdcdMm, maga a fél által ajánlott, az ellenfél által
acélipara. játékg>árai (Ste Oroix), cementgyár- kínált, a kínáló félnek az ellenkez értelemben
tása, üveg-, papirosgyártása (Val de Birs) s fleg visszakínált eskü; J. calumniae, a régibb perprecíziós mflszergyárai és régi híres óragyártása jogokban a fél által arra tett eskü, hogy bizo(körzk, mérnöki mOszerek) fontosak és kiterjed- nyítékait nem zaklatásból, hanem jóhiszemüleg
tek. V. ö. Thurtnarm, Esquisses orographiques de fogja használni. L. Eskü, Föeskü, Éecsleskü.
la chaine du J. (Bem 1852); Livret guide géoloJnran9on-bor (qjtad: EsUroSsson), jóhír francia
gique dans le J. et les Alpos de la Suisse (Intem, fehér bor, amely Pau környékén terem (Bassesgeol. Kongress, 1894 Lausanne).
Pjrrénées).
felé

F

j

:

:

;

;

;

;

;

;

;

2. J., fiamna départemeniDovibe,Eaxiie-8aiöne,
Cóte-d'Or, Sane-et-Loire. Ain départementok és
Waadt svájci kanton közt, 5054 km« területtel.

Jura nseit euria (lat.),
Jurany Vihnos, a

I.

Jura.

Franklin-társulat igazgatója,
szül. 1823 dec. 15. Lipcsében, megh. 1893 dec. 20.

—

;

—
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Budapesten. Lipcsében önálló üzlete volt, innen
el kellett menekülnie, mert radikális
kiadványai miatt üldözták. 1851-ben Budapestre
jött Heckenast Gusztáv üzletébe, akinek 1868. üzlettársa lett, késbb pedig, haláláig, a Franklintársulat igazgatója volt.
Jorányi Lajos, botanikus, egyetemi tanár, az
egyetemi növénykert igazgatója, született Nyíregyházán 1837 aug. 25., megh. Abbáziában 1897
febr. 27. 1862. a pesti egyetemen orvosdoktor lett.
1863. a Schordan-féle ösztöndijat elnyervón.Bécsben egy évig növényanatómiai és fiziológiai tanulmányokkai foglalkozott.Tanulmányait 1864
65. Jenában Pringsheim alatt folytatta. 1866-ban
a pesti egyetemen a növénjiiannak rendkívüli,
1871-töl kezdve rendes tanára volt. 1871. a M.
T. Akadémia levelez, 1882. pedig rendes tagja
lett. A Természettud. Társulat növénytani szakosztályának megalakulásától (1891) kezdve haláláig elnöke volt. Tudományos munkásságában
a Schleiden által megindított új irányt képvi-

azonban

A

Fbb

munkái :
Vaueheria geminata ivarCeratozamia
szervei (Term.-Tud. Közi. V.);
himsejtjeinek kifejldése és alkatáról (Pest 1870)
Az Oeaogonium diplandrum termékenyített peteSalvinia natans Hoffm.
sejtérl (u. 0. 1871) ;
spóráinak kifeilödésérl (Budapest 1873)
Tmestpterisröl (Ertek. 1875)
Ujabb adatok a Gymnospennák himporának ismeretéhez és
sejtmag átalakulása és alkatáról {Akad. Értek., Budapest 1884);
ntagvak csírázásáról (Emlékkönyv 1892). Életrajza ós munkáinak jegyzéke :
Mágocsy-Dietz, J. emlékezete (M. Tud. Akadémia 1901).
Jar&nyla Tuzs. (növ.), a pálmák fosszilis génu.sza. Egyetlen f&jaaj.hemiftabellata Tuzs., melynek levélmaradványai Ruszkabányán (KrassóSzörény vm.) fels krétakori rétegekbl kerültek
el (találta Schafarzik F.). E maradványok szerint
a levél legyezalakú, a legyez összefügg része
körül meglehets hosszú szabad szeletekkel. A
levelek társaságában egy virágzati ágazat és száselte.

A

A

;

A

;

A

4

mos bogyó

is

elkerült. E leletek alapján ítélve,

pálmák Sabal-féle alakjaihoz áll e kihalt
faj a legközelebb ép úgy, mint több más fosszilis
pálmalevól, melyet Európa kréta- ós harmadkori
rétegeiben találtak. V. ö. Ttizson J., Adatok Magyarország fosszilis flórájához (Botan. Közlem.
1908 és Földt. Int. Évk. 1914).
Jara pofMCHMionarta (lat), l.Nem^^ijavak.
Jura rculia (lat.), 1. Reáljogok.
1.

a.

m.

es-

küdni a mester szavára. Szállóigévé lett idézet
Horatius Epistoláiból (1. 1, U), ki azt mondja,
hogy ö egy filozófusnak a szavára sem esküszik,
hanem mindenkitl azt fogadja el, amit a maga
«ezével hol^- esnek gondol.
Jant-rendBzer. 1. Jura-szisztéma.

Jura reaerrata
gok,

Felségjogok.
Jonaohek Ferenc,

(lat.)

a.

m.

fentartott jo-

1.

statisztikus, szül.

magyar születés osztrák

Aradon 1849

febr. 25.,

Jura-szisztéma

Realunion (BerUn 1878) Hübners geogr.-statistische Tabellen aller Lánder der Erde Tl884 óta
évenkint jelenik meg, M.-Frankfurt) ; Ubersichten der VVeltv^irtschaft (1884 óta) Die Staaten
Europas (1903).
Jora-Simplon-vasút. 1890 jan. 1. a Jura-BemLuzern és a Suisse-Occidentale-Simplon vasút J,
név alatt egyesültek s késbb több más vasút üzemét is átvették. Az egységes engedélyokmány értelmében az engedély 1957 dec. 31. járt volna le,
de az állam 1903 máj. 1-ére a visszavásárlási jo;

;

got is biztosította magának. A J. fbb vonalai
Luzern, Bern, Basel, DeUe, Chaux de fonds, Verriéres, Genf és Brig állomásokat kötötték össze.
Vonalainak hossza 985 km.-t tett ki 260 millió K
építési tkével. 1903 máj. 1. a J. a svájci szövetségi vasút tulajdonába ment át.

Jurassor

(lat.,

összevonva ebbl: juratus

assessor) a. m. esküdt, elbbi jogunk szerint a
szolgabírónak birótársa.
Jura-szisztéma (három képinelléklettel), a Föld
középkorának, vagjis a geológiai másodkornak
ama rótegcsoportja, mely a triásznál fiatalabb,
a krétánál pedig régibb. Nevét onnan kapta, mert
a Jura-hegységben van hatalmasan kifejldve és
ott ismerkedtek meg vele a geológusok legelször. Régebben oolit-formmiónak is mondották,
mert az akkor képzdött kzetek egy része oolitos szerkezet. Mészk, oolit, dolomit, márga,
agyag, bitumenes palák, homokk stb. sürün váltakoznak egymással s rétegeinek feltn tarkasága is nómiképen jellemzi. Rétegei túlnyomólag
tengeri képzdmények, szárazföldi és édesvízi képzdmény aránylag kevés. Itt-ott porflrok törtek

el

meg a J.-képzdmények

és zavarták

lerakóállatvilág alakokban feltnen
gazdag, egész sora az új alakoknak jelenik meg

dását.

Az akkori

a Földön. Rengeteg mennyiségben vannak képvinagy fejlettséget érnek el az

selve a belenmitek,

ammonitok.

A

triaszbelí

ammonitokat (Arcertes,

Trachyceras stb.)
nagyobbára egészen új nemek váltják fel (nevezea tesen az amaltheus (pl. Amm. [Amaltheus] mar-

ma él

Jura rcxalla (lat.), Regálé.
Juraro in verba inaKistrl (lat.)

-

megh.

Béosben 1910 febr. 7. 1881-ben Czernovitzba. 1883.
Innsbruckba rendkívüli ós 1885. u. o. rendes tanárrá nevezték ki. Fbb müvei : Pereonal- und

Tropites,

Ceratites,

Celtites,

garitatus, IL tábla 7. ábra), az arietites (pl. Amm.
[Arietites] Bucklandi,!!. tábla 1. ábra), aegoceras,
oppelia, harpoceras parkinsonia (pl. Amm. [Stephanoceras] Humphriesianus IL tábla 3. ábra)
:

:

:

A

korallok

már a mai típushoz ersen

közelednek, gátakat épít tevékenységük igen jelentékeny. Pontos szerepet visznek a tengeri spongiák,
stb.

különösen pedig a kovavázuak. A tüskésbörüeket
különösen a crinoidák vagy tengeri liliomok és az
echinoidák képNiselik. Mig a megelz korszakokban az echinusok alárendelten voltak csak meg,
a J.-ban igen nagy számban éltek. A brachiopodák háttérbe szorulnak, de két típus, nevezetesen
a torebratulidák és a rhynchonellídák igen gyakori kövületek
a gastropodák közül a nerineák
és trochusok, a kagylók közül az ostreák, a
grypheák, az exogyrák, a trigoniák, a pholadomyák, a dicerasok igen eltérj edettek. A rákfélek
közül tipikus hosszufarkú dekapodák itt jelennek
meg legelször igen nagy mennyiségben. A halak
fképen ganoidok (pl. a zománcos pikkely,
csrszer orrmányu Aspidorhynchus aoutirostris
lAgasslz, mely a Solnhofeni lithográfpalában
;

^

^
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Jurlan de

la

Graviéré

fordal olö) és poroogóshalak, a
csontosokat szinte is (1. CoraUien). Tithon vagy portlandien
csakis a beríngforma leptolepis és thrissops (a. m. fels maim). Neumayr az egy«s jura-üleképviselik. A hilüók és a lepttM saariosok a jura dékek faunájában mutatkozó különbségeket az
réleg«k taiOcódása korában éhek el legtökélete- egjes területeken uralkodott különböz klimatikus
sebb kifejldésüket. Közülük kttlteOeen két óriási viszonyokra vezette vissza. A kontinensek É.-i rétengeri saurius, az ichthyosaoras, meg a plesio- szein a boreális övet különböztette meg. Közép-

ssoras multa felül útry na^-ságra, mint feltn Európában az ú. n. középewóvai övet, majd az é.
aUdcra nézve as összes akkori tengerlakókat. Ro- sz. 30* és d. sz. 30« közfa meaüerrán, trópusi jelkonok velük és a mai kn>kodilas típusához állottak leg övet. Ettl D.-re megint középeurópai öv
közel a teleosaiini.sok. Sajátságoe állatai voltak a következik. A miKliterrán övbe tartoznak az AlJ.-nak a repül sauríu.sok (pteroeaams) és a dino- pok, a Kárpátok, Balkán, Kaukázus stb. jurája.
saurinsok. Amazoknak nevezetes képviseljük a Ezt a beosztá.st azonban legújabban úgjlátszik
pterodactylns, meg rhamphorhynchos. Igazi állat- megdöntötték s a meglev különbségeket csak
ssömyBlegek voltak a dinosauriusok (szörnyeteg fáciesbeli különbségeknek tudják be. Ebbl tehát
saariosok), melyek ugyan már a triászban is je- az következik, hogy a jura-korszakban az éghajlentkezne de csakis a J.-ban érik el ereebb ki- lat még nem volt ágy elkülönülve a földtekén,
fejlödésAket. Az atlantosaurus. a compsognathus, mint kelbb, pl. ma.
Járati eivea (lat.) a. m. esküdt polgárok,
a oeratoeaurus. megalosaurus, stegosaurus, brontosamms. cetiosaurus stb. mind megannyi saját- 1848 eltti városainkban a biró vagj* a polgárságos dinosaurins-alak. Egyik legsajátságosabb mester mellé választott polgárok, akik vele együtt
állatalakja azonban a J.-nak az Arcbaeopterix, alkották a város ú. n. bels vagy kisebb tanácsát
mely madár volt, de a hüllk hosszá farkával és és képviselték a várost (judex et jurati, Richter
fogascsörrel. Emlsök igen tökéletlen fejldésben und Rath).
Jaraioreii (lat.), esküdtek; a régi germán
éltek a J.-ban, nevezetesen az erszényesekkel rokon phascolotherium, meg amphiterium. A flárát jogban eskütársak (consacramentales, Eldeshelilletleg az erdket fképen tlevel fák és ciká- fer), akik a féllel együtt a fél által állított tényekdeák alkották, barasztok és zsurlók az erdk nek valódiságára esküdtek.
Jnratoriam (lat.) a. m. esküszerü ígéret.
pánttját képetek. Hazánkra nézve különösen
Jurátusok (lat., a. m. felesketettek), így nevezneveoetee, hogy a pécsköm yéki, valamint KrassóSzötény vármegyében a dománi, a stájerlak- ték azeltt nálunk a többnyire ügj'véd mellett
aninai és berzászkai, továbbá 6ras.<ó vidékén az gj'akorlaton lev jogvégzett egyéneket. Hivataájvár-törcsvári kszéntelepek a J.-ból valók, ami los nyelven jurati tabulae regiae notarii (a kír.
különösen azért nagy aeroaelooocg, mert hazánkon Ítéltábla felesketett jegyzi) volt a nevök.
Joratzka, Jakoh, osztrák botanikus, született
kívül még csak Perzsiában, Szibériában és Kinában iamcSretoeek a J.-ból bányászásra érdemes k- Olmützben 1821 júl.8., megh. Bécsben 1878 nov.
széntelepek. HazánU>an különben is a J.-beli kép- 26. .\ monarchia legkitnbb mohflóra-Ismerje s
zdmények jól vannak képviselve, ktilönösen több cikkén kívül fmunkája Die Laubmoos ílora
Krassó-Szörény vármegj'ében, Pécs környékén von Oesterreich-Ungam (Wien 1882) halála után
(Mecsek-hegység), a Bakony-hegjségben. a Gere- jelent meg. Életajrzát 1. az Oesterr. Botanische
csébl, a Biharban, a Persányi és Nag>'hagymás Zeitschr. 1873.
hegyekben. .\z ÉN'y.-i Kárpátokban igen sok
Jura-vizrendszerszabályozás.A nyugat-svájci
helyütt, nevezetesen a magheg>'ekben és azok tóvidék lecsapolását határozták el Bem, Freiburg,
környt'kén az ú. n. magastátrai és szubtátrikus Solothum, Waadt és Neufchatel svájci kantonok
kifejl<lé>ben, továbbá az ú. n. szirtvonulatban a Pláne ter\'ei szerint. 1868-ban hozzá is fogtak, de
Kis- Kárpátok tájától Sáros vármegyéig igen kö- csakhamar belátták, hog>' ágy id, valamint az
vületdús kifejldésben Lgmwetee, stb. Felosztják a elre számított 15 millió frank költség t^ntetéJ.-t legközíNiséflesebben alsó, vagyis /éfote J.-ra, ben alaposan elszámították magukat, ágy hog}'
máskép litUM-, kSm^m, vagyis barna J.-ra, más- csak 3 tó szintjét sülyesztették mindössze 2—3'/,
kép dcgger és fdso, ysgyis fehér J.-ra, máskép m.-re, s az Aar fels részének szabályozása folymaim. Wftrttembergt)en és Bajorországban, ahol tán az Aar-vidék az áradásoktól mentes.
a J. kitnen van kifejldve és tanulmányozva, az
Jvre (lat.) a. m. joggal, jogosan.
eg>-es emetoMc kzeteinek színeiben lényeges elJareeonsultnd vagy jurisconsulUts 0"^-)
térés van. innm az általánosított fekete, barna és a. m. jogtudós.
Juridice (lat.) a. m. jogilag.
fehér J. dnevezés. Ez a szinek után t<>rtént elnevezés csakis lokális ^tékti ma már nem igen
Jorien de la Oraviére (^tad: uOrieS de u ernviér),
használják a szakirodalomban. A J. behatóbb osz- Jean Pierre Edmond, francia tengernagy és író,
tályozása a következ 1. Liasz. Hettangien és szül. Brestben 1812 nov. 19., megh. Parisban 1892
Sinemurien (a. m. alsó liasz), Charmouthien (a. m. márc. 4. .\ francia tengerészeibe lépve, részt vett
középs liasz), Toarcien (a. m. fels liasz). II. a krimi hábon'iban s a mexikói expedicióban,
Dogger. Bajodén (a. m. alsó dogger), Bathonien melynek egyideig vezére is volt. Számos tenge(a m. középs do^er), Calloviai (a. m. fels részet-történeti munkája közül említendk Querdnj<rer). Ide tartozik a Stefriianooeias coronatom res maritimes sous la République et l'Empire (Pa-zintje, coronatus-rótegek ésaz ú. n. oombrash ris 1883, 2 köt., 8. kiad.)
La guerre de Chypre
ri'tosrek. III. Maim. Oxfordlen (a. m. alsó maim), et la bataille de Lépante (u. o. 1888, 2 köt.)
La
St'guanien és Kimmeridgien (a. m. középs maim). maríné des Ptolomées et la maríné des Romains
A séquanienbe tartozik a eoralrag vagy corallien (n. o. 1884, 2 köt.) ; Les Ooeux de mer (u. o. 1892)
:

:

:

:

;

:
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Jurieu
d'un

amiral (1870,

2.

V.

kiad,).

Grandin, Histoire d'un marin. Le vice-amiral

ö.

J.

(Paris 1896).

Joriea (ejtsd zsUriö), Pierre, francia ref teológus, szül. 1637. Merben, megh. 1713 jan. 11.
Rotterdamban, ahol lelkész volt. Mint fáradhatatlan polémikus Bossuet, Fénelon, Arnanld és saját hitsorsosai, Bayle, Basnage és Saurin ellen
.

:

több munkát szerkesztett, melyek a dogmatika
és a polémika, a történet és a politika, az épltö
irányú irodalom és az apokaliptika terén mozogHistoire des dogmes (Amsterdam
nak ;
1704—5). V. ö. Mégnin, Notice sur J., thése

fmve

:

(Strassburg 1854).

Juriga Nándor, tót nemzetiségi

politikus, szül.

1871. Egbellen (Nyitra vm.) Egyházi tanulmányait a bécsi Pazmaneumban végezte. 1905-ben

a rendes biróságok hatáskörérl és illetékességérl szól.
Jurisich Miklós, Kszeg várának hsies kapitánya. Elkel dalmát patricius-családból származott. Születésének ideje ismeretlen, megh. 1543
végén V. 1544 elején. Mint diplomata és katona
egyaránt kiváló szolgálatokat tett. Az 1524-iki
bécsi országgylésen a felsházban foglalt helyet.
A horvátországi rendeknek 1527 jan. 1. tartott
cettini királj'választó gylését, melyen Ferdinándot ismerték el, J. mint királyi biztos nagy ügyeslásáról ós

séggel vezette harmadmagával. 1530. Lamberg
Józseffel egjütt követségben járt Konstantinápolyban. Midn 1532. Szulejmán roppant seregével folytonos diadalok közepette vonult Bécs
felé, útját szegte Kszeg vára, melynek J. volt a
kapitánya. Aug. 5. Ibrahim nagyvezlr megszállotta a várat elhadával. Aug. 12. maga a szultán
is megérkezett seregével. Háromszor szólították
fel a vár átadására. A vár megfogyott védinek
helyzete már-már végzetes lett, midn Ibrahim
a török táborba hivatta J.-t, öt engedelmesség
esetén a szultán kegyelmérl biztosítván. J. kielégítette Szulejmán ggjét azzal, hogy színleges
átadás kedveért kevés számú janicsárt zászlajukkal együtt a várba bocsátott, mire a törökök
aug. 31. a vár alól elvonultak. J. hsies magatartása következtében Ferdinánd huszonöt napi idt
nyert mintegy 90,000 emberbl álló sereg gyjtésére. 1533-bnn «kszegi báró» címet, 1537. pedig
Kszeg várát kapta I. Ferdinándtól, a védelem
jutalmául. (Irományaiban «Freiherr zu Güns»-nek
címezi magát.) 1538. a magyarországi hadak fkapitánya, majd pedig Krajna kormányzója lett.
Neje Dersfify Potentiana volt. A J.-családnak 1576.
már magva szakadt. V. ö. Pauler GjTila, J. MikChernél
lós (Ország Tükre, 1864. évf. 24. sz.)
Kálmán, Kszeg szabad királyi város jelene és
múltja, II. 1878.
Jurisprudens (lat.) a. m. jogtudós. Jurisprudentia, jogtudomány (1. o.).

plébánossá nevezték ki Pozsonyszlsre. 1906 óta
országyülési képvisel. A tót nemzetiségi mozgalom egyik legfanatikusabb vezetje, aki izgatásért hosszabb államfogházbüntetést is szenvedett.
Blahozvestovanje cím röpiratában a tót nemzetiségi kérdésben vallott elveit fejtette ki.
Jurine, Louis, 1. Jur.
Jarinea Gass., hangrjabogács (növ.), a Compositae (Fészkesek) csövesvírágú génusza; 50
faja Európában és Ázsiában honos. Legelterjedtebb a J. mollis (L.) Rchb. Levele puha, szárnyasán hasogatott vagy osztatlan, fonákán
fehér molyhos. Virágai, mint a többi fajokéi, pírosszinüek. Fészekpikkelyei gyapjasán molyhosak, a külsk hátragörbülk és tüskében végzdnek. Napos, köves helyeken, meg az Alföld homokbuckáin terem.
Jurinit (ásv.) a. ra. brookit (1. o.).
Jurisconsaltas (lat., rövidítve IGtus) a. m.
jogtudós, 1. Jogász.
Jnrisdictlo (lat.), általában az államjogi jogosultság a birói hatalom gyakorlására (l. Birái
hatalom). A J. polgári v. büntet (J. civüis, criminalis), a szerint, amint az egyik vagy a másik
ügyekre terjed. Ha a biróság fel van
Juris quaestio (lat.) a. m. jogkérdés (1. o.).
jogosítva, hogy a hatásköri területén lakó összes
Jurls qnasi possessio (lat.), jognak birtoka,
személyeket vagy az ott elforduló összes jog- megkülönböztetésül a tulajdonképeni birtoktól
ügyeket az ö fóruma elé vonja: általános (uni- mely csak testi dolgokon lehetséges. L. Jogbirtok.
versalüt) J.-ról szólunk. Másrészt vannak bírósáJurista (lat.) a. m. jogtudós, jogász (1, o.).
gok, amelyek csak bizonyos személyekre nézve
Juristajog (lat.) a. m. jogászjog.
(pl. a katonai
biróságok) vagy csak bizonyos
jiiriMtítiuni (lat.) a. rá. törvényszünet (l.o.).
ügyekre nézve (pl. a kereskedelmi és váltótörJuriü utriosque doctor (lat.) a. m. mind a
vényszék) vannak részleges J.-val felruházva. A két jog doktora, t. i. a római és a kánoni jognak
patrimoniálü J. a birói hatalom gyakorlását a doktora; újabb idben arra szokták használni,
egyes földbii-tokosok vagy testületek tulajdoná- akinek mind jogtudományi, mind államtudományi
nak tekinti, amelyek azt saját nevükben bírósági doktorátusa van. L. Doktor, .Togi szakoktatás.
hivatalnokokra átruházzák. Minálunk
miután
Jurjev, 1893 óta Dorpat (1. o.) hivatalos neve.
az igazságszolgáltatás és a közigazgatás nagyJurjeT-Polszkij, város Vladimír orosz korrészt egyesítve volt
szokássá vált J.-n a mind- mányzóságban, a Koloksa mellett, 5000 lak.,
két államfunkció gyakorlására való jogosultsá- pamutfonással. Szuszdal hercegségnek egykor
got, st a gyakorlásukra hivatott szerveket is ér- fvárosa volt. (Jabonakereskedelommel és vászonteni. Ily értelemben a J. az, arait az újabb jogsza- szövéssel.

srn

;

nem

—

—

bályok UJrvénufuitságnak (l.o.) neveznek. Egyházi .1., pro foro extomo és pro foro intemo, 1.
Egi/házhatídotn

;

JurlMdlctlo volnniitria
tas joghatóság,

JuTJevszkája hercegn, 1. Dolgorukova.
Jurkovac, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
u. p. és
(1910) 727 szerb, magyar és horvát lak.

(lat.) a.

m. önkén-

Perenkívüli eljárás.
az 1895 aug. 1. kelt
osztrák törvény, amely a birói hatalom gyakorI.

JarlNdlktionHnorm,

u.

t.

Ljeskovica.

Jurkovic, Jánko, horvát író, szül. Pozsegában
1827 nov. 21., megh. Zágrábban 1889 raárc. 3. Irt
elbeszéléseket, drámákat, melyeket a horvát Mati-

;

—

Jurla

l

ki. Drámái Smiljana, Carubna biljeinioa
Ai elvarázsolt napló) Posljodnja nuc (Utolsó éj)
Kiiinovanje (Komaság) Pradjedova slika (Na^Pavao Cutoric Tuskakópé). Blbeexélóeei
>l
!' " kinja vina (Itoebor); 8e6ki meo»-énások). J. a délszláv akadémia
í.íKjo Mii.oúioiy több értékelését kiadta a «Rad>-

ca adott

:

(

:

;

:

:

>

'

buQ.

Jutln-nemgetgégt

Tilrje,
taartr) a. m.
tagja, esküdt, az eekfidtsi^ tegja.

Jwror

(ang.,

1.

^M:

a jury

(1.

o.)

l

—

Ju»

jogkönyvében

foglalt

joganyag, amely a 12

—

tábl.

Jitf aejuum
(ellent.
dnctumj a. m. méltányos jog, azáz
amelyet a jogrendszer céljának és alapeszméjének
szelemében, nem pedig a betszerinti rideg értelemben alkalmazónk.
Jus allituionis a. m. növedékre való jog, 1. JSöi^dék.
archiri a.
m. levéltárjog: levéltári okiratoknak valódiságuk vélelmén alapuló bizonyitócrcjo (1. Archív
tv. interpretációját
:

tartalmazza.

Jm

~

—Jus

jog).

— Jus

angariae

a.

—

alhinagü, 1. Albanagium.
Ju»
m. az angaría, azaz idegen állam ha-

JuroTO. adók. Zágráb vm. károlyvárosi j.ban. jóinak felhasználásfaa való jog, 1. Tengeri háhorvát lak. u. p. Jurovski Brod, a. t. ború.
Jus armorum a. m. fegyverek joga, az
állanmak hadsereg fen tartására vonatkozó kizáróKárolyvaros.
Jorta (toruk), a nomád népek lalcása Szibériá- lagos joga, katonai felségjog.
Jus avocandi, 1.
ban éft Kínában, fleg a tatároké, kirgizeké ós tun- Avocandijus. — Jus belli a. m. a háború (l.o.)
íruzoké. Asyasigal, állatbórökkol vagy pázsittal joga.
Jus canonicum a. m. kánoigog fl. o. és
U f(M'
iro kúpalakú gnnyhók ezek, me- Egyházjog).
Jus capiUare a. m. hajadoni jog.
v.k
nagy túzhe'y áll, körötte nyo^Jus_j3xaLJUáXa. a. m. az áHamfönok az
ázolgáJó padokkal. A nyári J.-k csú- egyház körüli joga.
Jus civile : A) jelentéMik van. A mongolok J.-i nemezzel fe- sei a római jogbianr 1. mint a jus legitimum
(itii (it'szKabódék.
(néha publicum), ellentéte az ínterpretatio(j<^Jarten. a svájci molasszplató egy része, 1. Jorat. gyakorlat és jogtudomány) folytán kifejldött
Joroa (ejtsd ssanu), kb. 1500 km. hosszú folyó él jog (jus non scriptum), szemben az írott törBrazíliában: ered az Andes Conomamason s a vényjoggal 2. mint a jus praetorium v. honoráTarahuacát fölvévén, az Amazon-f oly óba torkollik. rium ellentéte a római jognak az az eleme, mely
Jaranal, a sörényes hangyász (1. Hangyász- a praetor jogfejleszt tevékenysége nélkül alakult
ki, szemben a praotori joggal 3. mint a jos genfi'lék) paraguayi neve.
Jary (ang., ^t«i: dunri) a. m. esküd teszek) (1. tium ellentéte: a tiszta (eredeti) római jog (jus
Kskiubiróság), továbbá pl. kiállítások alkalmá- Quiritium), szemben az idegen népek tételes joga. m. (polgári)
tárgj-ak elfogadása és a dijak felöl határozó rendszereivel. B) .Mai jelentése
•..MtLság.
magánjog, szemben fleg a közjoggal (jus publiJ«a (lat.), a római jogban a. m. jog, úgy tárgyi cum).
Jus civitatis a. m. az állampolgárság
mint alanyi értelemben, azonfelül jogi helyzet joga.
Jus coqens, 1. Jus dispositivum.
Jits
-atijs), joyiiszovy, ritkábban
bíróság, minta comtnercii, 1. Commercium.
Jus compascui,
...iitalos jurisdictio helye (1. In ius rocOtio), va- 1. CompastMutn. — Jus commune a. m. általáamint bírósági tárgyalás ^1. Formula).
nos, vmely ország egész területére kiterjeden
flbgJMigwA' a. m. örökség érvényes jog, ellentétben a jus singulare-val.
Jus V. toifljcttt
visíízaütasnüanaK joga v. kedvezménye
Jiis
Jus connubii. a római jogban érvényes
accre.steiidi a. m. az örökösök növedékjoga (1. házasság köthetésének joga.
Jus congrui, 8
(t9to) <>(3

—

:

—

—

\

—

—

:i

—

:

:

:

!

;

:

;

.

i

;

:

—
—

—

—

:

:

i

m

:

—

—

Söctdékjog).
Jus ad rem a. m. dologhozl
jog, kötelmi jog.
Jus ac<iiá*UuM a. m.
szerzett jog.
Jus adionum, a Keresetek joga
il.
Actio; a római jog hármas felosztása : Jus
(ictionum, Jus versonctrum,
rerum).
Jus
^dvoceáJM xdedaaticae. az állam (államf) ú. n.
j
>xgy^A»v^rtA]nyn, vágyig rt államot egyházfelséglségénél fogva megillet az a jogosítvány, hogy az
i>i7vházi^at védelemben rószesítteti, azokat célére irányuló tevékenységükben támo^niál foizva 1. az államhatalom bünrészesiti az egyházakat, nehoey az isteni tisztelet minten megtartható leit >t érhet bán tahnakkal
~
:..! 011 oltulmat taiúijanak; 2. az állam pozitív
.:ii 'L'atást nyújt az egyházaknak és pedig egy!'
az által, hogy amennyiben vagyoni erejük
Íjaik elérésére degend nem lenne, azokat a
>zuk8ég)e(eik fedeoéeére megkívántató anyagi

—

—

Jm

i

n

il

—

—

régi

—

germán birtokjogban az ingatlan

vissza-

vásárlására vonatkozó jog, azon a címen, hogy
az ingatlan korábban egy birtokot alkotott a
visszavásárló ingatlanával.
Jus crimtHole a.
m. büntetjog.
Jus cruentationis v. jusferetri,
szó szerint a. m. a vérfolyás v. ravatal joga, a
középkorban szokásos tetemrehívás. A gyilkos kinyomozása végett a gyanúsítottnak kezével kellett megérintenie a meggyilkolt sebét s ha a seb
vérzett, ezt bflnöeségének bizonjltékául vették.
Jus curiae a. m. udvari jog, a középkori germán húbérjogban a hbérúr és hbéreseinek jogviszonyát meghatározó jogszabályok.
Jus decima poledrorum (csikótized), az egri püspöknek
IV. Béla által (1261) adományozott tizedjog ama

—

—

—

—

kötelezettség teljesítésére, hogy a király negyedik
tartozik nevelni ; e jognál fogva a tized egy
harmada a püspöké, a többi csikó a király fiáé,
fiát

hogy nagykorúságára bvelkedjék lovakban. Ez

intézkedéseket I. Lipót is megersítette (1699) ée
megfdeldeD eUá^a másfell azáltal, az egri érsekségbl (1804) kihasított kassai és
hogy az egyházaknak jogaik érvényesítése iránt szatmári püspökségekre is kiterjesztették.
Jus
tett íntézkeKléseit kényszereszközökkel, illetve az deliberawii a. m. beneficium deliberandi (1. o.).
állami hatóságok álján (hrachium saeculare) fo- Jus de non appellando, a német fejedelmeknek az
Kanatosítja.
Jus Aelianutn a. m. Sextus Aelios az eljoguk, nogy náluk legfbb biróságislegyen.
Paetos Catus római jogtudós (consul Kr. e. 566.) tehát területükrl a birodalmi biióeágoklioz ne

('Szköz(Ucel

;

—

—

—

—

Jus

lhessen felebbezui.— /?^íríZ« non erocando,dí német rendeknek az a joga, hogy az ö területükrl
semmiféle jogvita nem kerülhetett a birodalmi
detracUis, az állam joga
hatóságok elé.
külföldre jutó vagyon után valamely adót követelni.
Jus devolutionis a. m. az átszállás, háTus dispositiirum,
ramlás joga, 1. Derolutio.
olyan jogszabály, amelytl a felek eltéren megállapodhatnak ellentéte a jus cogens, olyan jogszabály, amelyet a felek közös megállapodással
sem változtathatnak meg, ilyen általában minden
közjogi szabály.
Jus distrahendi, a záloghiteleznek az a joga, hogy követelése lejártakor a

— Jm

—

Jus

84

—

;

—

—

Jus divizálogot adósa veszélyére eladhatja.
num a. m. isteni jog, a kat. egyház tanítása szerint azon egyházjogi szabályok összege, amelyek
isteni akarat vagy kinyilatkoztatás folytán keleta Szentírás és a
keztek. Megismerési forrásai
:

kodójától az exclusiva megtételére való felhatal-

mazást elfogad. V. ö. Wahrmund, Das Ausschliessungsrecht (jus exclusionis) der kath. Staaten
Österreich, Frankreich und Spanien bei den Papstwahlen (1888) ; S. A. Sagmiiüer, Die Papstwahlbullen und das staatliche Recht der Exclusivae
(1892) Lucius Ledor, Le conclave (1894) Eisler,
Das Vet der kath. Staaten bei den Papstwahlen,
seit Bnde des XVI. Jahrhunderts (1907) Kérészy,
A jus exclusivae (vétójog a pápaválasztásnál,
1904) Hanuy, Vétójog a pápaválasztáson (1904).
Ju^ extraordinarium, a császárság alatt a jus
honorárium és a praetori jog hasonlóságára a
magistratus jogszolgáltatása alapján kifejldött
;

;

;

—

jog,

;

Római

1.

jog.

— Jus

cruentationis.
zetközi,

fkép

— Jus

exuvarium

a.

— Ju^ feretri,

egyház örökösödési joga.

m. az
1.

Jus

a rómaiaknak nemhadi joga, amelyet Rómának a nemfetiale,

hagyomány. A kat. egyház dogmaszerüleg vallja, zetközi és hadügyek intézésére (hadüzenetre,
hogy az egyházalkotmány leglényegesebb elemei békekötésre stb.) hivatott testülete, a fetíalisok
Jiis dominii im- testülete (1. Fetiales) kifejlesztett és alkalmazott.
jus divinumon nyugosznak.
Ju^ ílavianum a. m. Gnaeus Plavius (Appius
petrandi, a kés császárság korában a római jog
szerint a záloghitelezt megillet az a jog, hogy Claudius Caecus írnoka) által közzétett jogkönyv,
a sikertelen birói árverésbl fenmaradt zálog- amely a legis actiók formuláit tartalmazza (Kr. e.

—

—

tárgy a becsértékben neki ítéltessék oda.
educilU, ediuMatio a. m. ítalmérésí jog.

— Jus
— Jus

—

V. sz. közepén),
Ju^ franehisiae s. franchitiarum, 1. Követségi jogok.
Jus gentium,

—

—
—

m. az állam végszükségjoga (I. Vég- 1. Jus civile A) 3. és Nemzetközi jog.
Jus
sziíkségjog).
Jus emporii a. m. a középkorban aeranii a. m. vámszedési jog, amivel a középkoregyes városok joga a városon átszállított árúkat Dan egyes városok s fejedelmek éltek.
Jtts
bizonyos ideig a városban tartani és eladásra ki- aladii a. m. élet és halál feletti jog, átvitt érteállíttatni, 1. Arúmegállítójog.
Jus episcopale, lemben büntet hatalom pallosjog, a régi maA német pro- gyarjogban némely földesurat (különösen a grófopüspöki joghatóság, 1. Püspök.
testánsoknál a XVI. sz.-ban kifejldött fejedelmi kat) megillet büntet bírói hatóság, amelynél
egyházkormányzatot elméletileg akként indokol- fogva halálos Ítéletet is hozhattak ezért hívják
ták, hogy az 1555. évi birodalmi határozattal fel- vérbíróságnak is (latinul még jus patibuli a. m.
függesztett püspöki hatóság a fej edelemre ruház- akasztófajog).— Jus honorárium (v. praetoríum),
tatott át s az ezen alapon
megillet jogok ösz- 1. Jus civile A) 2. (L. még Edictum, Praetor,
szessógét jus episcopalénak volt szokás nevezni, Praetori jog, Római jog).
Jus honoriim a. m.
szemben az államhatalmi jogosítványokkal.
a római jogban hivatalviselés joga aktív választtV
— Jus exdusivae (vétójog a pápaválasztásnál), a jog.
humánum a. m. emberi jog, ellentétspanyol és francia uralkodók, valamint a római- ben az isteni joggal, jelenti az egyház jog alkotó
német császárok, illetve ezek helyettl804- ti fogva tevékenysége folytán avagy szokás útján keletkea Habsburg-dinasztiából való uralkodók (osztrák zett egyházjogi szabályok összességét.
Jus
császár és magyar király) által igényelt az a imaginum, l. Imagines.
Jus in re a. m. dojogosítvány, hogy pápaválasztás alkalmával mind- logi jog, 1. Dologi jogok.
Jus in sacra a. m.
egyikük valamely meghatalmazott bibornok (car- egyházhoz tartozók által gyakorolható egyházdínalis protector) úlján nyilvánosan egy neki nem hatalom
a tulajdonképen egyházhatulmi jog(»tetsz egyént
pereona ingrata
jelölhet meg sítványok összessége, szemben az államot az egy8 annak megválasztása ellen tiltakozhatik. Az házak irányában megillet jogosítványokkal (jus
exclusionalis nyilatkozatot a meghatalmazott a cüxía sacra). L. Egijházpolitika.
Jus inspecválasztás befejeztéig, amíg t. i. valamely jelölt a tionis V. jus inspirandi, 1. Jus supremae inkétharmad majoritást el nem nyeit©, tartozik spectionis.
Jus intercessionum a. m. a kegyúrmegtenni. Ha azonban mégis az excludált egyént nak az a joga, hogy neve az egyházi imádságok

eminens

a.

—

—

:

—

;

;

t

—

—

,

— Jm

—

—

—

—

i

;

—

—

—

választanák meg pápává, az ellene érvényesített
vétó a választás érvényét egyáltalán nem érinti.
A jus pxclusivaet az egyház jogilag sohasem ismerte el, azonban a pápaválasztás alkalmával a
bibornokkollógium azt tényleg mindig resi)ektálta.
így a legutóbbi pápaválasztiisnál is, midn azt
Ausztria- Magyantrszág részérl RampoUa bibornok oUenébon alkalmazták. Az 1904 jan. 20.
kibocsátott oCommi.ssum nobis» kezdet pápai
constitutio azonban- az exclusivát, illetve aimak
javaslását határozottíin eltiltja s excommunicatio
latao sententiao-vpl (nagyobb egyházi kiközösítés)
sújtja azt a bibornokot, aki valamely állam ural-

között megemlittessék.

—

— Jus

intenintionale

a.

m. nemzetközi jog.
Jusiurandumv.juramentum 0- 0.) a. m. eskü. — Jus Italirum a. m. a
római jogban az

Itália területét

illetékes jog.

Jus Latii

—

képez ingatlanra

m. a római jogb;»n
Latini) megillet (korlátolt) pola.

a latinokat (cives
gári jog.
Jus legitimum, 1. Jus civile A) 1.
Jus liherorum. 1. Jjejc Júlia és LexPapia Poppaea.
Jus ligatum, szószerint a. m. lekötött
jog Ezzel az eínevpzéssel jelölte a régi erdélyi
közjog a szabályszer eljárás nélkül letartóztatott s kivégzett nemesek birtokjogait, amelyeket
a fejedelem az országgylés utólagos jóváhagyá-

—

—

—

;

—

Jus

Jus
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sara támMskodva bútl«iség bntette címén reábáramlott jóeiágok gyanánt eladomány ózott A

mely az állam területének csak egy
Jus personarum a. m. a személyekrl rendelkez jog.
Jus tHtcaitdi, h»lászati jog.
Jua piacdi a. m. te&zvényjog (\.
Jus poeniUndi
Jus supremae inspectúmia).
a. m. búntethetés joga.
Jus poUtiae a. nt a
0. 0.) ellentéte,

résiére terjed

ki.

—

—

intézménye Báthory Zsigmond erdélyi
iiek ama véres tettéhez f azödik, hogy
g 28-ikÁn rokonát. Báthory Boldizsárt és
»zámoti más fönrat tesaeeskfivée gyanúja miatt
elfogatott és rövidesen kivéseztetett az 1695. áp- rendészet joga, 1. Rendeszet.
J ua postUminü
rilis havában tartott orsiáiggyaiée kimondván, a. m. a római jogban az ellenség fogs^^ba jutott
hogy a halálra ítélte felségsMés bnébe és ma- s emiatt polgárjogát teljesen elveszt (capitis deguk és feleségek s gyermekeik vagyonának el- minutio maxima-t szenved) római polgárnak az
vesztésébe eirtek, jóváhagyta a fejedelem önké- a joga, hogy, ha szabadságát visszanyeri, polgárzkedéseit Az 1607. évi oniággylés elvi- joga újból feléled.
Jus postuiatidi az a jog,
Ite a jus ligatumot s elreo&Ue, hogy a hogy valaki a bíróságnál elterjesztéseket tehet.
- eljáiás nélkül elmarasztaltak jószágai
Jtiaposaessionis, possessionarinm a. m. birazonton tokjog.
es örSlcösöknek kiadassanak
Jus praeemtüms a. m. elvásárlás
i>i ifuiieikeiéee alól sokféle kivételt tett és kii- joga.
Jus praelatiouis, elsbbségi jog (a régi
liiiiWrt fnHátninlrhfiT kötötte annak alkalmazását. magyar jogban).
Jua vraeaentoHdi, az egyházÍ609-ben a josUcratumra vonatkozó törvények fo- jogban a kegyúr kijelölési joga.
Jua praetoganatositáaüt an^iigodtabb* idókre halasztották. rium a. m. praetori jog (1. o.).
Jus primae
Jua lianandi a. m. fabeszerzés joga.a középkori noctis (a. m. az els éjjelre való jog), a középgmnáD jogban egyeseknek és községeknek (job- korban a hübénimak (1. Hbér) az a joga,
bágyt^nak, jobbágy községeknek) az a joga, hogy hogy a jobbágya nászéjszakája öt illette meg
a földesúr erdejébl a maguk szükségletére fát helye volt e földesúri jog pénzen való megváltásászerezhettek be. Ilyenféle jog volt a magyar jog- nak is.
Jus primariuni praecum, a pápa és
ban a jobbágyoknak ó. n. faizási joga, X.Faizás. egyes világi államfk joga bizonyos egyházi tisztJus primilicUi, az
Jus listme, a kegyúr joga, hogy nevét a tem- ségek betöltésére.
plom falára írassa és cimerét kitehesse.
Jils privatum, maJiis ajánlat joga (árverésnél).
macelU, húsmérés, mészárszéktartás joga.
Jus processionis, a kegyúrnak az a
Jus gánjog.
Jus joga, hogy diszmenettel fogadják.
Jus protiutmuarüan a. m. ököljog (Faustrecht).
Jus publicum,
moderationis a. m. a> a tartományi rendeknek miseos a. m. elvásárlási jog.
joga, jogaiknak az államhatalom vagy közegei ré- nyilvános jog vagyis közjog.
Jus quaesÜum,
szérói történt megszorítása ellen tiltakozni b) a szerzett jog.
.Jus quiritium,\.Jus civile A) 3.
bíróságok költsé^egállapítási joga. —Jus mon- Jus recadentiae, az ági visszaháramlás jogaíHeimUmitm a. m. bányajog.
Jus naturale a. m. ter- fallsrecht,Rückfallsrecht),mely szerint az öröklött
mésM^og (L o.). A római jogban azoknak a jog- vagyon visszaszáll arra az ágra, amelyrl báramtételeknek össwsBége. melyek mintegy a termé- lott (patema patemis, matema matemis), az ú. n.
Jus radUxUe,
sietes jogén^böl erednek és a jogrendszernek ági öröklési jog alapgondolata.
éamerfl, annak magasabb célja alapján történt gyökeres jog (1. o.)
Jus reformandi, 1648-ban a
értelinesése 0- Jtis aequum) révén önkényt kö- westfáliai békekötésben megállapított az a jog,
vetkeznek s amelyek ennélfogva minden nép jo- hogy az alattvalók vallását az uralkodó hagában megtalálhatók («quod natura omnia ani- tározza meg (cuius regio, eius religio).
Jus
n\A\\AA(K\úi*).—Ju8n(mscriptum a. m. nem írott regedé a. m. nagyobb királyi haszonvétel.
Jm»
jog, szokáqog, gyakorlat, 1. Jog, Szokásjog.
Jus represeidatiotús
regium, 1. Királyi jog.
Jus novunit a császári törvényhozás alkotta ró- omnimodae, a képviselet joga, amely az állammai jog (leges), szemben a korábbi joggal.
Jus ft illeti meg. E jog szerint az államf tartoofutgü, a középkori germán jogban a szerzdés zik és jogosult arról gondoskodni, hogy az állam
teljeerasének (az adósság megfizetésének) oly más államokkal szemben képviseltessék. A képbiztoeitása, hogy a hitelez felszólítására az adós viselet jogát azonban ma mint kiterjesztett fokötdes volt az adósság kifizetéséig maga vagy gahnat használják, s értik alatta nemcsak a
kíséretével együtt meghatározott helyen személy- követküldéenek, hanem a követelfogadásnak, a
fogságban lenni.
Jus o/ferendi et succedendi szerzdéskötésnek, háborúflzenésnek jogát.
a. m. a késbbi záloghiteleznek az a joga, hogy Jus rerum a.
m. dolgokról rendelkez jog.
eldjét annak akaratától fü^etlenül kielégítheti — Jus reservatum, jura restrvaia^ 1. Felségjoiiis
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helyébe léphet. — Jas optionis, 1.
a. m. a csók joga. A rómaiak
jog8M>ká8S Bierint a nnek az a joga, hogy rokonait és féljenek rokonait hatodiziglen megcsókolhatta.
Jus Papit ianumd^. m. jogkönyv*, mely
állítólag (Pomponius 8a«int) a római királyok
korabeli törvényeket (leges regiae) tartalmazná
és mdyet Sextus Pai^ns gyjtött volna össze.
Valószinfl. hogy az
nem egyéb, mint apokrif
publikádö a kstinnág utolsó v. a csáa^ureág
els idszakából.
Juspaacmái a. m. legeltetési jog.
Jus pahronaUa a. m. kegyúri jog fl.
Kegyuraság).
Juiparticularetk'ixa eommune
s így

Optio.

ennA

— JuB OKuii

—

eg^

—

—

—

gok és Beaervatio.

— Jus respondendi, kiváíóbb

római jogászoknak a császár Utal adott az a jog,
hogy perekben véleményt adjanak, amely a bírót
köti.
Jus retinendi vagy jus retentitmis a. m.
visszatartási jog.
Jus revoUUionis a. m. Jus
Jus retaraionia, a megtorlás joga,
recadentiae.

—

—

—

— Jua romanum
— J*s acr^dum m.
jogforvagy más
jog.
rásba fogalt j<^, tételes jog. — Jus sigiUi
valamint a bivam. pecsét joga
taloe kiadványok után járó díjilletmények. —
1.

Büntet

a.

toq. Retorzió.

m. római jog.

Írott

o).
töirvénybe

a.

írott

a.

(felségjog),

Jua ainguiare

a.

m. kiváltságos

jog,

ellentéte

:
;

-
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—

Jussieu rendszere

—

—

letelepedett és egy éven át az elbbi földesúr által
Jus spolii, 1. Spolium.
ajus universale.
Jus stapulae a. m. árámegállítás joga. — Jtis nem reklamált más személyek után ép úgy örösupremae inspectionis, az államf föfeltigyeleti költ, mint jobbágyai után.
Juspara vagy jüzpara, 1. Jiizlük.
joga az egyházak fölött, mely szerint az állam az

egyházaknak azok autonóm jogkörében kifejtett
minden fontosabb cselekvésérl, illetve az egyházi
élet megannyi s különösen az államot is érdekl
nyilvánulásáról tudomást szerezni jogosult. E jog
gyakorlatának egyik nevezetes eszköze a jus
placeti, vagj'is az államnak az a joga, hogy az
egyházi törvényeknek és rendeleteknek kihirdetését és végrehajtását állami jóváhagyástól te-

függvé. L. Appdlatio tamquam ab abvsu
Jus strictum a szigorú jog,
Jus sufíragii, a
a jus aequum ellentéte (1. o.).
Jus
római jogban az aktiv választói jog.
Jtis toltalionis, a visszatorlás joga, 1. Talio.
lendi a, m. a birtokosnak az a joga, hogy a dologba fektetett beruházásokat elviheti, ha ez az
heti

és

Placetum.

—

—

—

—

—

Ju^ univerállag sérelme nélkül lehetséges.
1. Jus singulare.
Jus utrumg^m a. m.
mindkét jog, t. i. a római és a kánonjog, mely
együttvéve a régi tanrendszer szerint a jogtudomány összességét és teljességét jelentette. (Innen
doctor utriusque juris).
Jíis variandi a. m.
a változtatás joga. 1. Vagylagos kötelemnél,
azaz olyankor, amikor vagy a hitelez választhat több teljesítés közt, vagy az adós aközt, hogy
több szolgáltatás közül melyiket teljesítse, a váilasztásra jogosultnak az a joga, hogy a tett választástól ismét eltérhessen, választását megváltoztathassa. A magyar polgári törvénykönyv
tervezete szerint, ha a választás megtörtént, megváltoztatásának nincs helye, jus variandi tehát
nincsen. A keresk. törv. 269. §-a szerint «a hite-

—

sale,

—

leznek jogában áll követelése végett az egyetemleges adósokat tetszése szerint mind, azok
közül többet, vagy egyet megtámadni anélkül,
hogy kereseti jogát elvesztené az ellen, aki ellen
a követelést els sorban nem érvényesítette*. A
hitelezt tehát a jus variandi megilleti. Hasonló
joga van a váltóbirtokosnak a váltóadósokkal
szemben a váltótörv. 49. §-a értelmében. 2. Ha az
eladó a megvett árú szállításában késedelmes, a
vev követelheti a) vagy a szerzdés teljesítését és a késedelembl ered kárának megtérítését, h) vagy a nem teljesítés miatt a kártérítést,
vagy a szerzdéstl elállhat; ha pedig az árú
minsége meg nem felel, követelheti a) vagy a
szerzdés kell teljesítését, h) vagy az árleszállítást, c) vagy a vételtl elállhat. B jogok közt szabadon választhat, de ha az egyiket választotta, a
másikra át nem térhet. A vevnek nincs jus
:

variandi-ja. 3. Az egyházjogban jus variandi alatt
értik a kegyúrnak azt a jogát, hogy az egyházi

javadalomra

tett kijelölését a kijelölési határidn
belül megváltoztathatja.
Jus venandi a. m.
vadászati jog.
vetus a régi jog, vagyis a
római psá.«?zárság eltt alkotott római jog (1. Jus
Jus vitae ac necis, a római jogban a
nóvum).
családft (páter f ami lia.s) a család összes tagjai
fölött megillet élet ós halál joga.
Jus vocaruU
vocationis -a. m. a fellebbvitel joga.
JUS Wildfavginttts, a német birodalomban a
középkorban az a földesúri jog, hogy törvénytelen gyermekek, agglegények valamint a birtokán

— Jm

—

—

3^
*^
—

—

Jass., természetrajzi nevek mellett Antoine
de Jv^sieu (1. o.) nevének rövidítése.
Jussién (^t8d: asüBíiö), francia család, melynek
több tagja kiváló botanikus volt. 1. Adrién Laurent de J., Antoine Laurent fla, szül. Parisban
1797 dec. 23., megh. u. o. 1853 jún. 29-én. Tanár
1826 óta a párisi füvészkertben, az akadémia tagja
s a természettörténeti múzeum igazgatója. Számos
növénycsaládról írt monográfiát (Euphorbiaceae,
Paris 1824 Rutaceae, 1825 Meliaceae, u. o. 1830:
Malpighiaceae, u. o. 1843) Botanique v. Cours élémentaire de la botan. (Paris 1842 10. kiad. 1875,
12. kiad. 1884). — 2. Antoine de J-, szül. Lyonban
1686 júl. 6., megh. Parisban 1758 ápr. 22.; 1716-tól
a párisi növénykert igazgatója ós tanára, Toumefort tanítványa és utóda. Nevezetesebb munkái
Traitó des vertus des plantes (Nancy 1771) ós Discours SUT les progrés de la botanique (Paris 1718)
kiadta újra Toumefort Institutiones botanicae
(u. 0. 1719) c. mimkájátis.
3. Unokaöccse, Antoine Laurent de J., szül. Lyonban 1748 ápr. 12.,
megh. Parisban 18.36 szept. 17. 1770-1785. a
párisi növénykertben a botanika tanára, a császári
egyetem címzetes tanácsosa, azután az orvosi karon az orvosságtan s a természettudományi múzeumban a botanika tanára volt. Nagybátyja
Bernhard rendszerét tovább tökéletesbítette s nagyobb elismerést vívott ki részére a G«nera
plantarum secundum ordines naturales disposita
(Paris 1789) és Principes de la méthode naturelle
des végétaux (u. o. 1824) c. munkájával. Ez volt
az els természetes rendszer s ez volt egyúttal az
alap, melybl a természetes rendszer további helyes irányban való kifejlesztése kiindult. Több
;

;

;

;

—

—

családot monográüailag ismertetett.
4. Nagybátyja, Bemard de J., szül. Lyonban, 1699 aug.
17., megh. 1776nov. 6., mint 1758-tól a trianoni kert
felügyelje. Ezt a kertet saját természetes növényrendszere szerint rendezte be, azért ezt trianoni
rendszemek is szokás nevezni. Jelentékenyen bvítve adta ki Toumefort Histoire des plantes qui
naissent dans les environs de Paris c. munkáját
másodízben (Paris 1725, 2 köt.), mire az akadémia
tagjává választotta.
Ennek testvére: 5. Joseph

—

de J., szül. Lyonban 1704 szeptember 3., megh.
Parisban 1779 ápr. 11. Mint füvész csatlakozott
1735. a Quitóba indult fokmér expedícióhoz.
6. Laurent Pierre de J., Antoine Ijaurent unokaöccse, szül. Villeurbanneban Lyon mellett 1792
febr. 7., megh. Passyban 1866 fobr. 23. A kölcsönös oktatás életbeléptetésével szerzett érdemeket,
a Simon de Nantua, ou le marchand forain cimü
több kihíres népkönyv (1818) szerzje, mely
adást ért és több nyelvre lefordították.
JoBsiena L. (növ.), az Oenothoraceae (Tjigetszópefélók) család géuusza 36 faja forróövi úszó.
mocsári növény. Egyes gyökérágai szivacsos, szellztet szövetérl nevezetes (1. Aérenchyma). .K
J. pemviarui L. hazájában (Peru) gyógynövény.
Jnssiea rendszere (növ.), a növények els
(l7S9-ben) rendszerezése a csira szerkezete, a
sziklevelek száma, avagy hiánya alapján. A szik-

—

m

;

:

-
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egyniMek éa kétarikttek megkülönböztetése 8 as utóbbiak körében a sziromtalanok, eg>'adnnoak, sokszinnaak és a váltivaruak csoporttelének.

jának megküIunl)oztetése Jiiísieu-tAl származik.
Különös fontosságot tulajdonit eaenklvl a virágtakaró és a poraók alsó, közép v. fels állásának.
J. jelentékeny lépés a természetes rmdsser felé.
Jbmmío (lat.) a. m. paranos /iw^u, parancsra.
JaMiaa (a lat. iubere-b6i a. m. parancsolni),
parancs, rendolkozés. Jussttm a római jogban az
;

az akaratnyiiváaítás, kijelentés, amellyel valaki
egy onlekmény következményeit magára veszi.
alapján volt a római jogban a családapa az
6 fiának jogcselekményeibl kifolyólag kötelezve,
amit a hitelez az adio quod iussu cimú kereset-

Am^

tel foganatosíthatott.

—

Justh

ága az alföldre jutott anyai ágról öröklött
birtokokra Tornya, Kutas és Szenttomyára. A
család nevezetesebb tagjai
1. J. Gyula, politikus, szül. Neczpálon 1850
jan. 13. Jogi tanulmányainak végeztével Békés
vmegye szolgálatába lépett s 1876. a gyulai járás
fiOeaolgabirája lett, de ers függetlenségi érzelmei
miatt az 1878 iki tisztújításon megbukott. Ezután
egy ideig Csanád vármegyében tornyai birtokán
gazdálkodott, majd hos^iabb külföldi utat tett.
1884-ben Makó városa képviseljévé választotta
függetlenségi programm alapján. 1891-ben az
Ugron-töredék kilépése után az anyapárt alelnökévé és a közigazgatási törvényjavaslat vitarendez bizottság^iak elnökévé választotta a pari&menti küzdelmet a javaslat visszavonásáig vezette. 1893-ban Eötvös Károly helyében a párt
ehiöke lett. Az egyházpolitikai harcban való állásfoglalása, mellyel a függetlenségi pártot rábírta a Wekerle-féle szabadelv egjházpolitikai
reformok támogatására, továbbá a vita során
mondott beszéde dönt jelentség volt. A különböz 48-as frakciók ekkor újból szétváltak s J. is
kilépett 33-ad magával az Ugron-Bartha vezetése
alatt maradt pártból, amely utóbb Kossuth Ferenc csatlakozásával a függetlenségi közvélemény
túlnyomó többségét egyesítette magában s néhány
nap alatt a párt tagjaínak száma ö2-re szaporosik

:

;

Jnaasni (arab) a. m. József.
Iszeddin herceg, török trónörökös,
tábornagy, Abd ul Aziz szultán (1. o.) íla, szül.
Í8ö7 okt. 9. Konstantinápolyban. A pancaldi
katonai iskolában tanult 1875. a császári testrség parancsnokává nevezték ki, atyja halála után
azonban visszavonult a közélettl s tanulmányainak élt. Különösen a történelmi tudományokkal
foglalkozott. Két gyermeke van Sukrie hercegn
(szül. 1906 febr. 24) ós Mehmed Nizameddin
herceg (szül. 1906 dec. 10).
JuUfc e«iuui {\aX.) a. m. jogos alap, l. Gausa.
Joata posaessio (lat.) a. m. jogalappal biró dott. Ekkor J. újból elnökké választatott, de 1895
birtok. Ellentéte volt a római jogban az injusta végén Kossuth Ferenc javára lemondott. Részt
possetsio, azaz az oly birtok, amelyhez valaki vett páriával a Bánffy-kormány ellen indított
erszakkal (vi), titkon (clam) v. mástól kért enge- obstrukciós hadjáratában s a függetlenségi párt
valamennyi politikai küzdelmében. Bání^' alatt
dély (precarium) útján jutott.
Jasteneorpa (franc, ^t»á: uiustokór), fran- a büntet perrendtartásról szóló javaslat tárgyacia neve egy szorosan a testhez álló fels férfl- lásakor a sajtóügyekkel kapcsolatos eeküdtszéki
kabátnak a viselet 1660 körül jött divatba Fran- intézményelre vonatkozó cikkelyek ellen éles harciaországban s mintegy 1740-ig különféle válto- cot folytatott. Kossuth elnöksége alatt a függetzatban maradt használatban.
lenségi párt az 1905 jan. 26-iki választásokon
Joste, San, kolostor, l. Oeronimo de San viszonylagos többségbe jutván, az újonnan alakult
képviselház J.-ot elnökévé választotta. Mint a
Yuste.
Juste (<útwt: MüMt), Théodore, belga történetíró, képviselház elnöke vett részt a nemzeti küzdeszül. Brüsszelben 1818 jan. 11., megh. u. o. 1888 lemben, majd a többség és a korona közt létesült
aug. 10. A régiségek múzeumának igazgatója és paktum alapján kiírt választások után újból a Ház
a hadi iskola tanára volt. Számos népies és tudo- elnökévé választották. J. mint elnök pártatlanul
mányos munkát irt Belgium múltjáról. Neveze- és erélyesen vezette a Ház tárgyalásait, a háztesebbek Hístoire de Belgique (Bruxelles, utolsó szabályokat liberális szellemben kezelte, st ebbl
kiad. 1894, 3 köt.) Hístoire de larévolution belge a felfogásából a horvát obstrukció alkalmával sem
de 1790 (n. o. 1885, 2 köt., 2. kiad.) Vie de Marié engedett, noha emiatt pártjából is súrú támadádo Hnnírrio (bv. kiad. 1862). Magyarra Szász sokat kellet kíállania. J. mint btlzelnök elfogadta
vlitotta Mária, magj'ar királyné (Bnda- a Nagj- Emil-féle házszabálymódosítást, de az
elmen; Hístoire de la Révolution des Osztrádí-Magyar Bank .szabadalmának lejárása
l'ays-Bas sons Philippe 11. (1884—88, 5 köt., 2. küszöbén pártjában ers agitácíót indított az önkiad.) Les fondateurs de la monarchie Belge (élet- álló nemzeti bank felállítására
a függetlenségi
rajzok. 1865—82, 27 köt.)
La révolution belge pártból, a pártnak az önálló bankot követel pártde 1830 (1873. 2 köt.).
határozata következtében, Kossuth Ferenc ekkor
Jaate naillea (qjtad: uQut miijö) a. m. «a helyes 74-ed magával kilépett, J. pedig, aki 1909 nov.
középn. Az 18:^-iki júliusi forradalom után Lajos 12. a Ház elnökségérl is lemondott, élére állt a
Fülöp kormányainak politikai elve és jelszava, rövid id múlva 150 tagra szaporodott pártnak.
mellyel a széL< (reakcionárius és forradalmi) Ez év végén Lukács László, mint dezignált mipártok közti középutat jelezték.
niszterelnök. J.-tal és pártjával kabinetalakítási
JxiBth-c9alád(neczpáli), turóczv megyei nemesi tárgyalásokat kezdett folytatni, de a tárgyalások
család, mely a XII. ss.-ig viszi fel családfáját. J. Intranzigens magatartásán, aki az önálló bankJodok 141. Véghles vártoi kap okmányt. Fia, hoz ragaszkodott, meghiúsultak. Az 1910. évi
András jut a turóczvármegyei Neczpál község választásokon a J. vezetése alatt álló párt csakbirtokába. A család egyik ága még most is Turócz nem negyedére olvadt le. Hogy a függetlenségi és
vármegyében Neczpálon és Tót{Nróiián él, a má- 48-as párt akcióképességét visszanyerje, J. 1918.
Jnasaral

;

:

;

:

;

;
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:
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:

;

;

;

;

Justiflcatio

ju8th-pArt
az általános és ttlfeo* választói jog eszméjének
propagálása érdekében országos körútra indult s
azt hirdette, hogy az általános választói jogra a
választások tisztasága érdekében feltétlentll szükség van, továbbá, hogy az áj véderötörvény felól
való döntés csak a népparlamentet illeti meg
majd obstrukciót indítt)tt Khuen-Héderváiy gróf
kormánya ellen, amely az áj véderötör vényjavaslatot képviselte. Justh szövetkezett a szociáldemokrata párttal,8 csaknem egy esztendeig technikai obstrukcióval foglalta el és akadályozta
meg a Ház normális munkáját. J. obstrukciója
megbuktatta a Khuen-Héderváry kormányt, de
az utána következ Lukács-kabinet 1912 jún. 4.
Tisza István gróf házelnök segítségével egy államcsinnyel letörte a technikai obstruciót és keresztülvitte a véderó-j avaslatok elfogadását. Az ellenzék
erre áj koalícióra lépett, elfogadta kibontakozási
alapul J. választójogi programmját, továbbá a két
függetlenségi párt közösen, részletekig megállapított programmot dolgozott ki. Valamennyi ellenzéki párt egyetemlegesen tiltakozott a házszabálysértések ellen s midn az ülésteremben a
további tanácskozásokat sípolással és trombitálással lehetetlenné tették, Tisza az ellenzéki képviselket több Ízben rendörök által távolíttatta el,
a mentelmi bizottság pedig több ülésrl kitiltotta
a zajongó képviselket, köztük J.-ot is. A kormány elleni küzdelem s a közös választójogi alap
(1913) i'yból összehozta a függetlenségi párt két
csoportját, J. Gyulát és Kossuth Perencet elnökül.
Károlyi Mihály grófot pedig ügyvezet elnökül
választván. J. 1907. megkapta a titkos tanácsosi
címet, 1912. azonban lemondott róla, azt adván

A marbnrgi egyetemen az összehasonlító nyelvészet tanára volt. Nevezetesebb müvei
Handbuch der Zendsprache (Leipzig 1864) Geschichte
des altén Persiens (1879) Iranisches Namenbuch
17.

:

;

;

Marburg

1895).

2. J., Jolmnn Heinrich Gottlob von, német
pénzügyi jogász, szül. Brückenben (Poroszország)
1702 körül, megh. várfogságban Küstrinben 1771

júl. 20.

Bécsben, Kopenhágában és Poroszország-

ban különböz tanári és hivatalos állásokat viselt.
1768-ban sikkasztás vádja miatt börtönbe került
és ott meg is halt. J. a kameralisták egyik legkiválóbbika; bár merkantilista, a francia ílziokra-

mve

ták is hatással voltak reá. Számos
közül a
legfontosabbak Staatswirtschaft, oder systeraa:

ökonomischen und Kame(Wien 1755); Abhandlung
von den Steuem und Abgaben (Königsberg 1762);
System des Finanzwesens (Halle 1766).
3. J., Kari, német mvószettörténetiró, szül.
Marburgban 1832 aug. 2., megh. Bonnban 1912
dec. 9. Eleinte fllozóttával foglalkozott és ennek

tische

Abhandlung

ralwlssenschaften

aller

etc.

megtartsa.
2. J. Zsigmond, író, szül. Pusztaszenttomyán
(Békés vm.) 1863 febr. 16., megh. Cannesban
(Franciaország) 1894-. okt. 9. Budapesten kezdett
tanulmányait külföldön, fkép Parisban fejeztébe,
hol Taine a nemzetgazdaságtanról a szépirodalomra fordította ílgyelmét. Mint a párisi szalonok
szívesen látott vendége, a francia irodalommal
közvetlen kapcsolatba lépett s tehetsége egészen
francia hatás alatt fej lett. Els müvei Paris elemei,

tanára volt a marbnrgi és kiéli egyetemeken, utóbb
azonban a mvészettörténet tanulmányozásának
szentelte magát ós 1873—1901. a bonni egyetem
tanára volt. Legfontosabb mvei Winckelmann,
Sein Lében, seine Werke und Zeitgenossen (Leipzig 1866—72, 2. kiad. u. o. 1898) Diego Velázquez
und sein Jahrhundert (Bonn 1888, 2. kiad. 1902)
a német müvészettörténetírás klasszikus alkotásai. A spanyol mvészet történetére vonatkozó
úttör kutatásai Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens c. (Berlin 1908)
összegyjtve jelentek meg. Utolsó mvei Michelangelo. Beitrage zur Erklárung der Werke und
des Menschen (Leipzig 1900) Michelangelo. Neue
Beitrage (Berlin 1909).
4. J., Ludwig, német mvószettörténetiró, J.l.
fla, szül. 1876 márc. 14. Marburgban. 1903ban a
mvészettörténet rendkívüli tanára lett a hallei
egj'etemen, 1905. a berlini mvészeti akadémia
els titkára, 1909. pedig a berlini Nationalgalorie
igazgatója. Fbb mvei: Konstruierte Figuren
und Köpfe unter den Werken A. Dürers (Leipzig
1902) Dtlrers Dresdener Altar (u, o. 1904) és a
Giorgione-monografla (Berlin 1908, 2 köt. 106

Káprázatok

táblával).

hogy a képviselházban történt események
számára lehetetlenné teszik, hogy ezt a címet
okul,

:

(ol beszélések,

1887),

Miivész-szere-

:

;

:

;

;

/«n (regény, 1888) tárgyukban és fölfogásukban ezt
Justlce of ftlie peace (ang.), 1. Békebiróság.
éreztetik is, de késbb a népélet felé fordult, melyJuBticia (spany.), Aragónia királyságban a
nek sajátszer jeleneteit és tipikus alakjait nagy legfelsbb bíróság, mely eltt a királyok esküt
szeretettel figyelte meg s mély pszichológiával tettek a törvények és az alkotmány megtartáelemezte legjelesebb müveiben A puszta könyve sára. A J. hatalma oly nagy volt, hogy a királyt
(1891) Gámjó Julcsa (1893) Defeío (elbeszélések, is felelsségre vonhatta, ha törvényszegést köve1894). Utolsó két regényében
Péns! legendája tett el. A bírói testület II. Fülöp idejéig állott
(1893) ós Fuimus (1894) a magyar arisztokráciát fenn. V. ö. Schvarcz Gyula akad. értekezését az
festi. Egész világfölfofíását visszatükröz regény- aragoniai és a magyar kir. tanácsosok felelsséciklusa, A kiválás genezise, melybe elbbi regé- gérl (1889).
nyel beletartoztak, töredék maradt, ttídbaja megJustlcla L. (Döv ), az Acanthaceae (Akantuszölte, mieltt tehetsége teljesen kifejldött volna. félék) család génusza 250 faja a forró övön van
Érdekes kísérlete volt, hogy birtokán paraszt-szin- elterjedve.Változatoskülsej növények, többnyire
házat állított fel s a parasztjaival maga betaní- füvek, egyesek orvossá? számba mennek, a J.
tott népszínmveket és klasszikus drámákat ada- pertoralis Jacq. (Amerika, Nyugat-India) melltott el.
Detí>gség ellen használatos. Számos f^át szép
Jnsth-pirt. I. Magyar országgylési pártok. virágáért ültetnek.
Jnsti, 1. Ferdinánd, német orientalista, szül.
JiiNtIficatio (lat.), 1. igazolás; 2. kivégzés;
Marburgban 1837 ján. 2., megh. u. o. 1907 febr. 8. a teológiában erkölcsi megigazulás.
:

;

;

:

;

—
;;

:

Justlnlana Prima
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Justismord

Jnatini&na Prima, Csxküb város régi neve ként 518. Anastadoe halála ntán a trónra kertUt
A belügyi kormányt Proklos nevú qoestorára és
Jastinianas, két keletrómai oeáaiár neve: 1. imokaöocsére, Justiniannsra (1. o.) bízta, az egyházi viszályoknak véifot vetve a monoílzitákkal
/. J. az iilyriai Tauresiumban artMatl 482-ben.
Nag>'bát>'jal. Justinus osácizár KonBtantlnápoIyba szemben ortodox álláspontra helyezkedett. 527
hozatta, hol nag>' múvoltségiv és mind nair>'obb aug. 1. halt meg.
2. //. J., Justinianus nvérének, Vigilantiának
tekintiMyre tett szert, végre a császár flává, majd
uralkodútársávA fogadta ée 527. trónját is ürö- íla, 565. lett nagybátyja utóda. Takarékosan korkülte. Nagy beCotyása volt reá ncú«^nek, Theodorá- mányzott és ortodox álláspon^án megszüntette
nak. ki régeUMü léha ericMosA arinésmö. de ké- az egyházi visdUykodást Betegsége azonban
ziöbb erélyes és igyesoaiaiiniA volt (megh. 548.)- gyengévé és szeranosétíMmé tette uralmát. A
J. nralinát nagy ^ticesés^ anfOMsés háborok perzsák diadalmasan töi-tek át a keleti határokon
és a nagy tarvén3^:itaiyv megalkotása teezilc ne- a longobárdok Itália nagyrészét elfoglalták, az
vsseteSBé. Magában Konstantinápolyban 25 temp- avarok és szlávok végig pusztítottak Görögorszálomot emelt, köztük a világhirú .\ja Szotlát. Két gon. Gyengesége tudatában 578. Tiberiust uralkiváló hadveiére, Belizár és Narses (I. o.), meg- kodótáreává fogadta és nemsokára meghalt. V. ö.
törték a vandálok ée a keleti gótok hatalmát, úgy Oroh, Geschichte des oströmischen Kaisers J. II.
hogy Észak-Afrikát ée Itáliát ^ra a birodalomhoz (Leipzig 1889).
JxiBtinaB,lJíarcusJuirianH8J., római törtéoetcsatolták, továbbá több déispanyolországi várost
Is elfoglaltak. Maga J. nem vett részt e háborák- író a Kr. u. II. vagy III. sz.-ban. Egyszer, vonzó
ban, hanem ravasz diplomáciával és ajándékok- eladásban kivonatot készített Pompeius Trognskal tartotta vissia a sxomszéd barbár népeket a nak 44 könyvre terjed HUstoriae Philippicae
birodalomtól. A legvesKdelmesebb volt közöttük 0. egyetemes történelmébl. Mivel ez nem maradt
Chosroés Xusirvan perzsa király, ki két izben vi- fenn, a kivonat igen becses. Kiadta Jeep (1859)
selt ellene háborút, sót 450. Antiochiát elpusztí- Rühl (1886). Naejobb jegyzetes kiadás Dübner
totta, s kitl végre ö62. állandó évi adóval vásá- és Johanneautól (Paris 18:^, 2 köt.) Frotschertöl
rolta meg a békét Az északi határokat fenyegetó (Leipzig 1827-30, 3 köt).
bolgárokat, szlávokat és avarokat a Duna men2. J. Martyr, szent (a vértanú és bölcsész), egytén épített erdökkel igyekezett visszatartani. A házatya, szül. a 105 év körül Flavia Neapolisban
Tribonianus jogtudós által összeállított nagy tör- (a régi Szichem Palesztinában) megh. 166 körül
vénygjTijteményt illetleg I. Corpus juris civilis Rómában. Elször platonikus bölcsel volt, majd
J. institocióit magyarra fordította Hoffmann Pál
a kereszténység híve, anélkül, hogy a bölcsészetJ.csásiárinstitutióinak négy könyve. Pest 1864.). tel felhagyott volna. A teológiai vitákat kiegj'enAz épittezések, háborúk és ajándékok, a fényes líteni igyekezett, támadta a gnosztikusokat és
udvartartás és játékok rengeteg össs^be kerül- védelmezte a logoszról szóló tant Rómában 150
tek, melyet csak kényszerkölcs&nökkel ée a nép 160 közt megírta a keresztény vallás apológiáját,
kizsardásával lehetett elteremteni; ez viszont melyet a császárhoz intézett és mely a második
lázadást idézett el Konstantinápolyban 532-ben, apológia neve alatt ismeretes. Marcus Aurél ius
melynek nagy vérfürd és a város egy részének alatt még egy párbeszédet irt (a zsidó Tryphonelhamvasztása vetett véget. Egyházi ügyekben nal). Több más irata elveszett. Emléknapja ápr.
J. korlátlan tekintél^-t követelt magának. 529-ben 14. Munkáit Ottó adta ki (1876/9). Monogratlákat
megszüntette Athénben a íllozóflai iskolákat, vala- írtak róla: Semmh 1840-42, 2 köt; Aubée
mint a görög pogány.ság maradványait, szintúgy (1875); Engdhardt Freppel (1886). Windisch
541. a konzuli hivatalt is. .Megh. 5(v>-ben. V. ö. (1906). Ritnére (1907) stb.
Luiletüigyita Justiniani atque Theodorae necnon
Jusüt (A«v.). 1. Koenenit.
Triboniani (Halle 1731): Isambert, Histoire de
Jnstitia, a rómaiaknál az igazság istennje, a
Jostinien (2 köt.. Paris 1856)
Bury, Historj' of görögök Themise (1. o.). Az érmeken fiatal nö
tiie later Román empire (London 1889); Diehl, alakjában ábrázolták, egyik kezében csészével, a
Jnstfnfen et la civili.sation byzantine (Paris 1901). másikban jogarral, kivételesen bségszaruval és
2. //. J., 685. került apjának, IV. Constantinus mérlegel. Újabban rendesen mérleggel és kardPogonatosnak halála után a trónra. Pazar és ke- dal ábrázolják, gyakran bekötött szemmel.
gyetlen uralma miatt hadvezére. Leontios, orrát
JnaUtia (lat.), igazság, igazságszolgáltatás.
megcsonkítva (innen jelzje Rhinotmetos) elker- J. in cbjecto, az egyházjogban az eskünek az a
gette és maga foglalta el a trónt. J. elbb (698.) kelléke, mely szerint érvényesen esküt csak igaza kaiárokhoi, migd a bolgárokhoz menekült, akik- ságos ügjrrl lehet tenni. L. még Igaztág és
nek segítségével 705. visszanyerte uralmát és Jogszolgáliatás.
kegyefiea bosszút állott ellenségein. De egy i^abb
Jastltia rcg^oram fandamentam (lat)
lázaidás 711. véget vetett életének s vele kihalt a. m. az igazság az országok alapja, I. Ferenc
(I. o.».

;

(

:

:

a Heraklios-család.
Justiniánasi novellák,
lák,

Corpux Jui

is ririli.s,

Jusctinúinitft,

Novel-

Római joa.

JnstinopoliB. 1. (\ipo il Istria és Eiessza, 2.
Jnstixiiu, két keletrómai császár neve- 1. /.
J., az iilyriai Taure.'íjumban parasztíszülktl szár-

mazott mint ifjú Konstantinápolyba került, hol
a császári testrségbe fogadták s ennek vezére:

magyar király jelmondata.
Jaaáitiariaa Oat ). a bíráskodás gyakorlója,

osztrák osáoár ée
I,

más értelemben

jogi szakértóje valamely ható-

ságnak, társaságnak

Jantittam
szünetelése,

mény

pl.

(íat),

stb.

a jogszolgáltatásnak

teljee

háború vagy más rondldvüli körül-

fol.vtán.

Jaatismord

fném.),

I.

Bitói tévedés.

—

.

—

Justorlum

Justoriuna

(új-lat.),

a

betöntk

által
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a be-

tk

ogyforma magasságának ellenrzésére használt eszköz. Két egymáshoz derékszögben álló
sárgaréz- vagy acéllapból áll, amelyek a szedövashoz (1. 0.) hasonlóan egyik végükön egy harmadik lappal vannak határolva.
Justo tempore (lat) a. m. kell idben.
Jastum et tenacem propositl virum
(lat.) a. m. igaz és szándékában állhatatos férflut
(kiegészítve som a hatalmasok komor tekintete,
sem polgártársainak heve soha el nem tántorít).
:

Horatius ez ódáját (3, 3, í—i) szavalva, lépett
vérpadra 1795 máj. 20. Hajnóczy, a Martinovicsösszeesküvés részese. Ez volt továbbá Kossuth
Lajos beköszöntje a Pesti Hírlap els számában
1841.
Jnstam necare régies Italiae (lat.), 1.
/.

N. R.

I.

Jnstas titulus
Az

(lat.) a.

elbirtoklásra
egyik elföltétele.

cím.

(1.

o.)

m. törvényes jogalkalmas birtoknak

Jaszkó Béla, fest, szül. 1877 márc. 7. Tatatóvárosban. Tanulmányait a budapesti rajztanárképzben végezte s aztán külföldön, fképp a
Balkánon utazgatva festett nép- ós állatkópeket.

—

Juta

matárúk becsomagolására szolgálnak. Indiában
a jobbfajta J.-nak neve megila, a rosszabb fajtáé pedig choti V. tat. A legtöbb J. Kalkuttából
(azért Calcutta-kender) jön forgalomba, ahonnan

most nagymennyiség

J.-t

visznek ki Európába

és Észak-Amerikába, ahol többnyire szintén zsák-

szöveteknek dolgozzák fel, mert magában más
szövetekre nem alkalmas, de pamuttal keverve
bútorszöveteket, drapériákat s egyéb tárgyakat
is készítenek belle. Aszfaltozott és homokkal behintett durva J.-szövetek tetfedésre szolgálnak.

A

J. feldolgozása (\. a képmellékletet.) A nöszárait a mag érése eltt levágják, leve
leitl megtisztítják s csak néhány napig áztatják,
mert ekkor háncsa könnyen válik le. A háncsot
a fás részekrl kézzel nyúzzák le. A J. nagj^mértékben vízszívó, víztartalma 6—Sí^/o közt változik.
Sejtfala ersen megfásodott s ezért könnyen szakad. A friss J. színe lenszke, a levegn gyorsan
(bomlik) barnul s ekkor szilárdságát még jobban
veszti. Indiában a legrégibb idk óta használják,

vény

Európában 1795 óta. Feldolgozása következ: A J.
a kereskedelemben összesajtolt csomagokban fordul el, ezért els sorban lazítás céljából durván

recézett heugerpáron bocsátják át ezután töréKecskeméten és nagyszámú kenységének csökkentése cél jából halzsirral s vízcsikóskópet festett, amelyek révén népszervé lett. zel permetezve, pihentetik és az 1. ábrán látható
hengersorozaton való átbocsátással puhítják. A puJuszpara vagy jüzpara, 1. Jüzlük.
hított rostszálakat kétszer kártolják. Az els kárJosztálás a. m. adjtisztálás (1- o.).
JnszTif, mohammedán név, mely a bibliai Jó- toló gép a 4 méteres rostszálakat közel 0*5 mézsefnek felel meg. Juszuf és Zulejka a címe egy teres darabokra tépi, a kártolást azonban tökéletperzsa romantikus költeménynek, melyet török lenül végzi, ezért ezt a gépet nagyoló- vagy elókártolónak nevezik. E gép lényege s múködése a
írók is átdolgoztak.
Joszúicai a. m. József fiai, iráni néptörzs, 2. ábra szerint abban áll, hogy az etet asztah-a
Afganisztán ÉK.-i sarkában. A mohammedán helyezett anyagot S henger az s vájuval fogvahagyomány bennük látja a babiloni fogságba tartja, a T fdob pedig keféli. Minthogy az S
került zsidók utódjait, mert a J. szokásai és val- henger lassan forog, a rostszál lelógó részének
lásos szertartásai a zsidókéra emlékeztetnek, bár hossza mindig nagyobb lesz, de mihelyt ^,-ig ér,
tulajdonképen szuniták. Fajilag afgánok s a ennek kártjaiba akad s ekkor a Tdob kártjai fo-

Hosszabb idt

;

töltött

pnstu nyelvet beszélik. Pöldmlvelósük és iparuk kozatosan széttépik. A széttépett rostszálakat '1
gyenge. A földközösség emléke annyira él köz- dob kefélik azaz kártolja. Az ^^-be akadó szálak
tük, hogy a szántóföldet minden 16
20 esztend- ö, s W^ hengerek segélyével ismét a fdobra keben újra osztják, még pedig sors útján s az új föl- rülnek, hogy .á,-nél újból kártoltassanak. Az A^
osztá? szerint lakást is változtatnak, l^'alvaik kö- alól kiszabaduló szálak Z), v. Z), leszodóbe akadzül a legnagyobb Dir ós AUadand a Szvat mellett. nak, amelyekrl iVi w, v. w^ w^ hengerpárok fáJut, kisk. Somogy vm. tabi j.-ban, (laio) 452 tyolszer alakban távolítják el. K fátj'ol Ti, tölmagyar lak., vasútállomás táviróhivatallal ós csérszerü vezetékben összehajlik s szalagot alkot,
postaügynökséggel
mely
kannában halmozódik fel. A nagyoló-kárJuta, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, (1910) toló kártjai falécekbe vert szegekbl állanak. E
981 raagj'ar lak. u. p. Hetes, u. t. Kaposfüred.
géprl nyert szalagokat az egyenget kártolón
Juta (Calcutta-kender, indián grass, gunny újból kártolják. A kártolt szalag egyenletességéfíbre stb., növ.,), az Indiában term s más meleg nek fokozása nyújtással érhet el, miért is 3
i
vidékeken raívelt Corchonis capmlaris és G. szalagot egyesítve 3— 4-szeresre nyújtják, még
otítorius (1. Corchorus) száraiból való és háncs- pedig a 3. ábrában jelzett géppel, amelynél a
sejtekbl álló rost, mely 1-5— 3 m. hosszú, durva-, nyújtó hengerek között a szalagot
túslécekbl
órdosszálú, majdnem selyemfény; friss állapot- alkotott lánc támasztja. A szalagokat ily nyújtó
ban fehéres, gyengén sárgás árnyalattal, öre- gépen 3-szor kezelik ezt követleg a 4. ábrán
gebb korban megbarnuló, moly színváltozás ki- látható elfonó-gépre (fleyer) hozzák, amelynél
vált a nedvos.ség befolyására áll be. A J. többé- elször is a tslócekkel felszerelt nyújtó készülékevósbbó mogfásodott, amonnyil)on anilinszulfát- ken, azután pedig az /"szárnyas orsón áthaladva
tal élénk citromsárga szín reakciót ad. A meg- az e csévére kerül a szalag. Ezen gépnél az /'jel
fásodás oka amiak, hogy a J. törékeny ós nem orsókat J5, állvány-részben elhelyezett fogazott
igen tartós s takart osak durvább kötélárukra kerekek hajtják, az e oáóvéket pedig a
mozgó
ée saAretdore alkalmas ; belle készítik Indiában asztalra helyezett kerekek. Az elfonó géprl
» *gtmny -szövetet (gunny -oloth), amelybl készí- nyert terményt a water orsója fonógépen (1. Fotett ass&kok régóta a kávé, gyapot és más gyar- nás) fonják meg. Igen gyakran oémázni is szo-
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VÁn a J. -fonalakat ez esetben as 5. ábrán látható nem számítható, a J. pótlásáal sokhelyt tataimat
szárnyas orsója gépet használják, mely a fonó- rendszeresítenek. L. még JutaUkmtaszer és
géptl csak abban ktllönbozik, hog>' nyojtó feje Jutalomrendszer.
Jatalékrendaser. A szocialisztikns gondolatok
nincs, miért is az egyesített fonalak d etetó hena munkaadókat is rávezették arra, hogy a végzett
geren áthaladva jutnak a wator-orsóhoz.
A J.-behozatal hazánkban háromféle alakban munka eredményessége jelentsen fokozható aztörténik, t. i. nyers állapotban, fonal és kész árú által, hogj'ha a munkás érdeke hozzáfúzdik a
gyanánt. Három nagyobb J. gyárunk van, mely a készített gyártmányhoz. Ezért a munkásokat több
helyütt rendes fizetésükön felül a vállalat évi
bebosott nyers J.-t feldolgozza.
;

A

J. fehérítése. A J. anyaga Oross ée Bevtm
szerint a oellnlóznak egy sajátságos származékából, az ú. n. bastozáM áll, mely úgy viselkedik, mint olyan cellulóz, melyet csersawal pácol-

nyereségébl is osztalékkal, ill. jutalékkal jutalmazza, st több helyütt e jutalmakat az illet vállalat részvényeiben adják a munkásoknak, úgy,
hogy bizonyos idvel a munkások a vállalat vetak. A J. rostja savak iránt rendkívül érzékeny. zetésében is részt nyernek s lassankint saját
Alklórossavas sóknak ers oldatai is káros hatást uraikká válnak. A J.-rendszemek sok elnye melgyakorolnak reá. A J.-t rendszerint alklórossavas lett nagy hátránya az, hogy a munkást, bár jó
nátriummal fehérítik. A fehérítést tökéleteslthet- szándékkal, de mégis túlságosan a maga számára
jfik azáltal, ha a fehérített J.-t nátríumbiszulüt- köti le vele a vállalat.
Jutalom, általában a rendkívüli munkásságtal áztatják és magasabb hmérsékletnél kiszárítják. A J.-t különben úgy is fehéríthetjük, ha nak v. kiváló szolgálatnak rendszerint pénzbeli
elbb káliompermanganáttal, azután kéndioxid- elismerése. Közhivatalokban az arra rendelkedal késeljük. A hidrogénszuperoxid a J.-nál is el- zésre álló összeg keretén belül (rendszerint csak
kezelhivatalnokoknak) oly rendkívüli v. kiváló
nyOaen alkalmazható.
A J. festésétiél természetszeren szintén figye- munkásság elismeréséül adják, amely a munkalembe veend az a körülmény, hogy anyaga, noha er szaporítását tette nélkülözhetvé. L. még
nagj'jában a cellulózhoz hasonló, de azért ettl Jutalomrendszer.
Jutalomjáték, oly színpadi eladás, melynek
mégis némileg eltéren viíolkeiük, Így egyes
kémiai behatásokkal szemben tiszta cellulózból jövedelme egészben vagy részben a színtársulat
áUÓ növényi tí>xtilanyagoknál érzékenyebb, minél valamely tagját illeti. A régebbi színészi szerzfogva ezeket is, magasabb hfokot is korülni kell désekben mindig kikötötték s ilyenkor az illet
a J. festésénél. Általában véve a festanyagok maga választotta a darabot Is. Nálunk a Nemzeti
iránti vonzalma nagyobb, mint ahogy ezt más Színház els éveiben még dívott e szokás, most
növényi eredet textilanyagoknál tapasztaljuk. már a fvárosban csak az operett-színházak adA J. ebben a tekintetben a gjapot és a gyapjú nak a karnak J.-ot, st a nagyobb vidéki színtárközött foglal helyet .A J.-át többnyire tompított sulatoknál is csak szórványosan fordul el.
Jutalomrendazer. A munkabérflzetési rendszínekre festik, mivel a rendszerint nem teljesen
fehérített, gyakran nyers állapotban festett J. szerek egjik-másikának tökéletlenségét néha juszttrkés alapszíne a világos, tüzes színek kifejl- talmakkal enyhítik, pl. az idbérnél a munka
dését akadályozza. A J. festésére legalkalmasab- mennyiségére való tekintettel fizetnek jutalmat,
bak a bázikus, a dianíl- és a thiogenfestanya- vagy hogy a munkást a fizetési és a nj'ersanyaggok: egyes esetekben jó szolgálatot tesznek a gal való takarékoskodásra bírják, ezekben az
anyagokban tett bizonyos mennyisiéga megtakasavas gyapjnfestanyagok is.
rításért szoktak a munkásnak jutalmat fizetni. (L.
Jatahi {asr.), 1. Hymenaea.
A vasutak pályafentartásánál
Jatahy (Rio J.), az Amazonas jobboldali mel- még Munkci)ér).
a pályaröknek és pályafelvigyázóknak jutalmalékfolyója Brazília Amazonas államában.
Jutalék (promsio), a bizományos d^ja a meg- kat szoktak adni éberségre és fokozott munkálbízásból vé^tt, ill. lebonyolított ügylet után. A kodásra való buzdításul. Jutalmazni szokták a
síntörések felfedezését, vonalszakaszaik gondos
J.. melyiiek na^ságát legtöbbször a kötött üg>
let értékének bizonyos %-ában állapítják meg, fentartását, ültetvények ápolását stb.
aszerint változik, amint a megbízottnak több vagy
Jutás, Veszprémhez tartozó puszta Veszprém
kevesebb munkája, kockázata és költsége van az vm.-ben, (líio) 257 magjar lak. a m. kir. államü?ylet lebonj'olításával. A banküzletben épen vasutak czelldömölk-székesfehérvári vonalából itt
ezért legtöbbször a J. csak "/oo-^^®* ^^^ ^- A J. ágazik ki a gyr-veszprém-dombovári h. é. vasút
nagysága tejesen a felek megállapodásától függ, gyri és alsórsi vonala távíróállomás.
de ilyen hiányában a törvény értelmében a helyi
Juthja, Sziám régi fvárosa, 1. Ajuthja.
és szakmabeli siokások döntenek. Megbízó és biJuthungok, az alemannokhoz tartozó germán
zományos a J.-<Aat V. ügyletenként v. idsza- néptörzs.
konként számolják el egymással.
Jutoe (Jutotzesz), Konstantinos PorphyrogenJ. (TMátii, az alkalmazottnak munkája révén netos szerint (40. fej.) Árpád harmadik fia volt.
a vállalat részére elállott haszonban, nyereeég- Pia, Vál, Zsolt fejedelem halála után a nemzet veben,megtakaritásban valórésiesedése.A teljesített zére lett, megelzvén e méltóságban J. öccsének,
munka neméhez és természetéhez képest van Zsoltnak fiát. Taksonyt.
állomási, milhelyi, felfédeié^, különféle anyagJutuma, a latinok forrásistenségeínek egyike,
megtakarítási, beszerzési ^b. J. AJ. rendszerint Janus isten felesége, Fons (lat. a. m. forrás)
az elért elny «/o-ában áliapittatik meg. Ha az anyja, kit különösen a forrásvízíei dolgozó kézegyén közremfiködésének eredménye pontosan ki mvesek részesítettek nagy tiszteletben s kinek
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a tzisten ünnepén, mint a tzvészben vizet nyújtó História evangelka címen elég jó hexameterekben négy könyvben bibliai eposzt Irt. Hogy Móze*
istenségnek áldoztak.
Jnul, Asger, dán zeneszerz és kritikus, szül. és Józsna könyveinek hasonló feldolgozása tle
1874 máj. 9. Hansen, Rosenhoff és Riemann való-e ? kétséges. Amazt kiadta Arevalus (Roma
tanítványa volt Lipcsében. 1906 óta Kopenhágá- 1792). Továbbá Migne, Patrologie 19. k. V. ö.
ban mködik. Számos dala és zongoradarabja Gebser, De Juvenci vita et scriptis (Jena 1827).
JuTenilis (lat.) a. m. ifjúi, ifjonti.
jelent meg. A dán nemzeti irány egyik képviseJuvenilis víz (geoi.). Suess E. azt a föld mélje a zenében.
Jovantia (remedia, lat. orv.), a. m. segít- lyébl felszálló hévvizet, mely vulkáni vidékeken
fumarolák kondenz vizébl keletkezik, J.-nek
szerek, 1. Adjuvans.
Javara, 1. Filippo, olasz épitész, szül. Messiná- mondja, amennyiben ez a víz felszíni cirkulációban 1685., megh. 1735. Carlo Fontanának volt jában részt még nem vett.
Juventas vagy Juventus (lat., a. m. fiatalság), a
tanítványa. Különösen Torinóban fejtett ki nagy
tevékenységet. Ott építette a Sta Maria in Car- rómaiaknál a serdül ifjúság véd istennje.
míne, Sta Cristina templomokat, újjáépítette a Juppiter capitoliumi templomában kápolnája
Guerino által épített és 1718. elpusztított S. Filippo volt, melynek perselyébe minden alkalommal,
templomot. Leghíresebb müve a Torino melletti mikor egy ifjú a férfl-tógát felöltötte, vagyis
Superga hatalmas centrális temploma (1717—31). mikor polgárrá avatták, egy-egy pénzdarabot
Átalakította a nagyszer stupinigi kastély belse- dobtak. A görög istenvilággal való megismerjét, a torinói Pal. Madamát, stb. Lissabonban is kedés korában a görög Hebe-vel (1. o.) azonosídolgozott, 1734. pedig elkészítette a madridi királyi tották.
Juventins Coelius, pécsi püspök, 1. Calaniis.
palota tervét. J. Guarini csapongó barokk stílusáJuventus ventns (lat.) a. m. a fiatalság
val szemben a monumentális, klasszikus irány
szél, vagyis állhatatlan, könnyelm.
híve.
Juvia V. yuvia (növ.), 1. Bertholletia.
2. J., Tommaso Aloisio, olasz rézmetsz, szül.
Jnx (német, a latin jocus-hól) a. m. tréfa.
1809. Messinában, megh. 1874máj.29.MarchettiJnxta (lat. iuocta a. m. mellett), valamely kinek és Toschinak volt tanítványa. Parisban és
Londonban is tanult, utóbb Nápolyban és Rómában szakítható vagy kivágható lapokból álló könyvmködött. Becses metszeteket készített Rafael, ben a kivett lapok ellenrzésére szolgáló szelvény, mely az eltávolított lap legfontosabb adaRubens és Rembrandt festményei után.
tairól, vagy annak hovafordításáról ad felvilágoJuYaviai provincia, 1. Triaszformádó.
Juvavam, Noricum egyik fvárosa Salzburg sítást. L. még Juxtakönyv.
Juxtakönyv, így nevezik általában az olyan
ókori latin neve.
Jnvenalla (lat.), a rómaiaknál dívott Ifjú- könyvet, melybl a lapok olykép szakithatók v.
sági ünnep, melyet a hagyomány szerint Nero vághatok ki, hogy a könyvben benmaradó, több^
császár alapított annak emlékére, hogy a férfi- nyú-e keskeny lapocska igazolhassa a lap kiszakítását, ill. a kiszakított lap tartalmát. A J. szokorba lépett.
Juvenalis, Decimus Június, híres római sza- kásos postabefizetlapoknál, csekkeknél, elszámotiraíró a volskus Aquinumból, Kr. u. 60-tól 140-íg lási szelvényeknél stb. Egyik különösen jellemz
élt. Állítólag Hadrianus alatt számkivetésben halt fajtája a J.-nek a juxta törzskönyv a részvénymeg. Neve alatt 16 szatíra maradt reánk. Az er- társaságoknál, melybl a könyvformára összekökölcsi fölháborodás tette Traianus alatt szatira- tött részvényeket olykép vágják ki, hogy a beníróvá (wDiföcile est satiram non scribere»). Nem maradt juxta szélérl mindig konstatálni lehet,
saját korát rajzolja bennük, hanem a már letnt hogy a bemutatott részvény teljesen odaillik-e,
szörny kort, Domitianus korát tehát holtakról vagyis azonos-e az eredetivel, vagy hamisítvány.
szól, kietlen pesszimizmussal, rótori pátosszal,
Jnxtapositio (lat.), egymás mellé helyezése
megdöbbent realizmussal. Nem mulattat, mint pl. a számoknak valamely testnek növekedése
Horatius, nem oktat, mint Persius, csak megdöb- kívülrl a szervetlen testek oly módon való nöbent, föllazít és írtózatot kelt. Életismerete gaz- vése, midn a felületen mindig újabb és újabb
dag, mgondja kevés. 6. szatírája ádáz gylölet- rétegek rakódnak le.
tel rajzolja a római
hihetetlen romlottságát
Jnxtapoziciós iker, 1. Kristály.
de a férllak kicsapongásait is ostorozza. A középJuys Eulli, sziget, 1. Bardsey.
kor olvasta és l)ec8ülte. Magyarázatokkal kiadta
Jü V. Ím, ékk a kínaiak igen sokra becsülik.
Hermann (Leipzig 1862) Friedlánder (u.o. 1895)
Többféle ásvány szerepel e néven nefrit, jadeit,
.lahn (1880 a scholionokkal együtt.) V. ö. Völker, zöld jászpisz és a zöld avanturin, utóbbit leg•L, Ein liObens- und
Charakterbild (Elberfeld többre beesülik (ú. n. császári jü), ebbl kéezUlt
1851) ; Munding, Über die Satiren des J. (Rott- a kinai császári pecsét.
weil 1865) Rihbeck, Der echte und unechte J.
Jttan, kinai i)énzegység, 1. Jüan.
(Berlin 1865); Widal, J. et ses satires (Paris 1869);
Jtieosi, 1. Indoszkühák.
Incze, J. pályája (E. Phil. Közi. 1907). Magyarra
Juhlke, Kari Ludwig, német Afrika-utazó,
fordította Kis János (Sopron 1826) Barna Ignác szül. Eldenában 1856 szept. 6., meggyilkolta egy
(Budapest 1876).
benszülött Kiszmájuban (Szomál) 1886 dec. 1.
Juvenons, Oaius Vettius Aquilinus, latin ker. 1884-ben részt vett a öesellschaft für deutsche
költ, hispániai presbyter, az els, aki klasszikus Kolonisation alapításában és szept. 24. Peters
formába keresztény tartalmat öntött. 330 táján expedíciójával K.-Afrikába ment. Mve Die ErKr. u. leginkább Máté evangéliumának nyomán werbung d. Kilimandscharo-Gebiets (Köln 1886).
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Grafe és Helmholtz eltt rendkívül becses szolgálatokat tett a szemészeti modem tudomány megJölep a. m. szirap, gytUuölralé, 1. Gyülep.
alapozásában. Fbb múvei Die Lehre von den
Jülg. Bemhard, német orientalista, sztll. Rin- Augcnoperationen (Berlin 1829) Die Lehre von
L'>>ibachban (Baden) 1825 aog. 20-, megh. Inns- Augenkrankhoiten(3.kiad., 1842); Augendiátetik
bruckban 1886 aug. 14. 1851. liembergtien, 1853. (1870).
Krakóban. 1863. Innsbruckban volt eg>-etemi
Jflngling, Frederick, német származású ametanár. A keletázsiai nyelvek ós ai öessehason- rikai fametsz és íéet, szttL Lipcsében 1846 okt.
lító nyelvészet és mundagytijtée terén nevezete- 18., megh. New Yorkban 1889 dec. 31. Igen kiváló
sebb múvei Die Mirchen des Siddhi-Kür (1866)
képviselje volt az Amerikában felvirágzott.festi
MongoUsche MárcJMunmmlung (1868): Die hatásokra törekv ú. n. tónusos fametszó.snek. Lapgrieelilflohe Heldensage tan Wlederschein bei den jait különböz amerikai festk múvei után készíMongfden (1869) ; On tiie preaent stete of Mon- tette. Saját festményei kevés jelentséggel bírnak.
golian researdies (1882).
Jfinho, I. Császár-csatorna.
ugyanilyen nev járás székhelye
Jftn-kvei, kínai fokormányzóság, amelybe JünJfiHeh,
Aachen pwoei knUletben, (i»io) 6633 lak., papír-, nan és Kvei-csou kormányzóságok tartoznak.
eserny- és eokorgyártáissal, nagy kórházzal. Székhelye Jn-nan város.
BrWítményeft, amelyeket a spanyol örükös«>dé.<i
Jün-nan, a kinai birodalom legdélnyugatibb
bábomban a franciák siker nélkül ostromoltak. tartománya, Tibet, Kvei-csou és Sz'csuan hatá1860. lerombolták. Az egjkori J. hercegségben rolják, területe 396,700 km*, kb. 12 millió lakos(4130 km' terület) mintegj' 400,000 ember lakott. sal. Ny.-on a hátsóindiai hegyláncok határolják
Jlicher,.4íio//". német prot. teológus, sztll. Fal- be
ez ft tartomány Kínának ércekben leggazdakenbergben (Berlin mellett) 1857 jan. 26. 1888- gabb területe, ahol rezet, ezüstöt, ónt. vasat,
ban Marburgban rendkívüli, 1889. pedig rendes szenet, sót, ólmot bányásznak, továbbá rabint,
tanár lett. Müvei Die Quellén des Exodus 1
topázt, zaflrt, nefritet és márványt is. Jóllehet a
(Berlin 1880) Die Gleichnissreden Jesu (Freiburg közélet teljesen kinai típusú, a magánéletben
2. kiad. 1899) ; Einleit. in das Neue Testament (u. mégis indiai szokások és erkölcsök érvényesek,
o. 3. és 4. kiadás 1901)
Modemé Meinungsver- amennyiben a nnek sokkal nagyobb szabadsága
schledenheiten tlber Methode, Aufgaben tmd Zíele van, mint Kina egyéb részeiben. Az éghajlat a
der Kirchengesrhichte (Marburg 1901).
fekvés szerint különböz, az alacsonyabb részeken
JfiUeh klevei örökösödési per. János Vilmos trópusi.másutt mérsékelt égaljí. Erdeiben tigrisek,
hercegben kihalt 1609. a jülich-klevei hercegek leopárdok s nagy ragadozók tanyáznak. V. ö.
férflága s az örökségre az elhalt herc^ nvérei- Lczy, Khína (1886) Bocher, La provinoe Chinek leszánnaxot^ a brandenburgi és szász noise de Yün-nan (2 köt., Paris 1880) ; Colquh&un,
vál. fejedelmek, azonkívül a pfalz nenburgi és Quer durch Chryse (2 köt., Leipzig 1884) PicMon,
pfalz-zweibrückeni palotagrúfok tartottak igényt. ün voyage au Jun-nan (Paris 189.3); CourtelA brandenburgi választó és a pfalz-neuburgi pa- lemont, Voyage au Yünnan (u. o. 1904).
lotagrúf azonnal meg is szállották az igényelt
Jdn nan-fo, a hasonló nev kínai tartomány
terlUetet, azonban II. Rudolf császára vita eldön- székhelye, a Tien-sí tó partján, 1960 m. magasságtéséig cézári és spanyol csapatokat küldött a ban. Lakói híres selyem- és sznyegárusok, vala
hercegségek elfoglalására. A két fejedelem ekkor mint a tea-, réz-, higany festék- és dróg-kOTesIV'. Henrik francia király és a német protestáns
kedés is igen élénk. Tong-king-gal is élénk keresUnió s^tségéhez folyamodott. A nagy háboni kedelmi összeköttetései vannak. Lakosságának
kitöréeét csak IV. Henrik meggyilkoltatása aka- száma kb. 200,000.
dályozta meg. Ekkor a pfalz-neuburgi palotaJürgensen, 1. (Jörgenseu) Jörgen, dán kalangróf fia. Wo^gang Vümos, hogy az egész örök- dor, szül. Kopenhá^ban 1780 ápr. 7., megh.
séget megszerezze, kat. hitre tért és a kat. liga Hobartownban (Ausztrália) 1845. A kalózéletre
fejének, Miksa bejor hercegnek leányát vette adta magát s 1809. sikerült neki Londonból
nótll; János Zsigmond, brandenburgi vál. fejede- Izlandba jutnia, hol a dán kormányzót elfogatta s
lem pedig kálvinista lett, hogy a hollandiak se- magát Izland királyának kiálttatta ki. De m^ma
gits^ípét megnyerje. .\z újabb háború kitörésének csak pár hónapig tartott, mert az angolok elfogazonban elejét vette a xanteni egyezség 1614., ták és liondonban fogságba vetették. Azután mint
mely szerint a kOzös birtokjog fentartása mellett kém tartotta fenn magát. 1825-ben csalásért TaszPfalz-Xeuburg kapja Jülichet és Berget, Bran- mániába deportálták. Több útirajzot és közgazdadenburg pedi Klevet, Markot, Ravensberget és sági értekezést írt.
Ravonsteint. Ezen osztozkodás végleges meger2. J., Tkeodor von, német or\'ostanár, szíii.
sítése volt az 1666-i szerzdés, melyet a Nagy Flensburgban 1840 ápr. 11.. megh. Tübingenben
Választó és Pülöp Vilmos herceg kötöttek egy- 1907 máj. 8. 1873-tól haláláig rendes tanár és a
mással.
poliklinika vezetje volt Tübingenben. A belgjóJü-mnn, a Kinai fal (1. o.) legfontosabb ka- gyászat körébe vágó több eredeti munkájával gazpuja, Kan-szú tartományban, a kelet-turkesztáni d^totta az irodalmat, több nagyobb tankönyvet
nagy karavánnton, ahol a kínaiak is bejöttek írt, ezek közül nevezetes a Lehrbuch der specielKínába.
len Pathologie u. Therapie (Leipzig, 4. kiad. 1902)
Jfingken. Johann Christian, német orvosta- ezenkívül Ziemssen nagy belgyóg)'ászatában és
nár, szül. a Magdeburg melletti But^^ban 1794 Nothnagel nagj- gyjt muntájában több fejezejon. 12., megh. Hannoverben 1875 szept. 9. J. tet irt.
(török),
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valószínleg turkmén erem. vándorok) nomád nép Nyugat-KisÁzsiában, kecskegyapjuból készült sátrakban
lakik. Egyesek kitiinö famunkások, azért taktadzsi a. m. deszkavágók néven is szerepelnek.
Luschan antropológiai méreteik alapján cigány
eredetüeknek liiszi ket,
Jszlik (török) a. m. jüzliik (1. o.).
Jterbog, J.-Luckenwalde járás székh. Potsdam porosz kerületben, (1910) 7634 lak., posztószövéssel, festéssel, lenvásárokkal. 1644 nov. 23.

Jürük

det

V. göcsd>é,

(J. a.

gyzte

Torstenson Gallas hadait.
(dánul Jylland), Dániának kontinentális és az egykori cimberi félszigetnek É.-i része
az Északi-tenger, Skager-rak, Kattegat, Kis-Belt
a hozzátartozó Hirtsholés Schle8^vig között
men, Laejö, Auholt, Hjelm, Tunö, Endelave, Tanö
és Manö szigeteket is beleszámítva, területe
25,618 kmS (1910) 1,198.457 lak. Felülete sík föld;
legszélesebb részében miocén- és kréta-képzódmények alkotják. Ny.-i lejtje a szelidobb és lapoitt

le

Jtland

;

sabb

;

hát, a

Kaaden
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középs részében alacsony szaggatott földJydske Aas vonul rajta végig É.-i irány-

ban. Ny.-on a partok eltt homokzátonyok, ezek
mögött lagúnák (Ringkjöbingi, Stadel-fjord stb.),
a K,-i parton pedig fjordok vannak. A Lüm-fjord
1825 óta a tengerrel mindkét végén össze van
kötve és így J. legészakibb része most sziget. A
Guden-Aa a legnagyobb folyó. Az éghajlat nedves
a föld nagyobbára termékeny L. még Dánia.
Jütlandi marha (primigenius), a hasonló nevíl
félszigeten honos, dániai
tejel marhafajta;
színe foketetarka, a tehénsúly 500 kg., évi átlagos tojhozam 2500 1.

Jutok, jytok, helyesebben gótok, a róluk elnevezett Jütland régi lakói, akik az angolokkal és
a szászokkal egyesülve Kr. u. 450. résztvettek
Anglia meghódításában s beolvadtak az új angolszász elembe.
Jz-bási (török) a. m. százados, 1. Bási.

Jüzlük (török) a. m. százas vagyis egy száz
párából (25 krajcár) álló ezüst pénzdarab. Régebben volt szary-. vagyis arany százas, egyenl
értékben a mai arany lírával, és volt hejáz-i.,
fehér vagyis ezüst százas, mely két és fél piaszfelelt meg. A J.-öt különben jüzparának
vagyis száz párának is nevezik.
Jyepoor, fejedelemség és város, 1. Dzsaipur.
Jylland, Jütland félsziget dán elnevezése.
Jynx, 1. lynx.
J'y suis et J'y resté (franc, ^tsd: zsi szvi e ssi
reszt) a. m. itt vagyok és itt is maradok. Állítólag e
szavakat írta Mac Mahon tábornok xálaszul Pélissiernek 1855 szept. 9., midn ez felszólította, hogy
hagyja el a Malakov-bástyát, melyet az oroszok
légbe röpíteni szándékoznak. E mondás azonban
voltaképen Castellane marquisnak 1873 nov.
18-án mondott beszédébl ered, aki késbb a
Revue hebdomadairo-ben elmondta, hogy az egész
dolog koholt,
maga eszelte ki. Ezzel szemben
az olasz nép ezt a szólást, Ci siamo e ci restiamo
alakban, Viktor Emánuel királynak, Róma elfoglalójának tulajdonítja. 1870 szept. 20-án vonult
be az olasz sereg a pápai Rómába ós Viktor
Emánuel akkor tette ezt a szállóigévé lett és
úgylátszik
késbb franciára is lefordított kijelentést, midn kíséretével a Quirinálba bevonult,
Jyt, nép, 1. Jütök.

temek

—

—

K.
K, k, a magyar ábécének 16-ik betje. A görög
a feniciai kaf-hól származik (a legrégibb görög ábécékben a hátrább képzett k hang
jegye is megvolt, a koppá, moly a sémi kof-hól
lett s melybl a rómaiak Q betje való). A k bet
eleinte a római írásban is megvolt, de késbb c-vel
helyettesítették s a klasszikus korban már ritka
volt &k ; a román nyelvekben majdnem egészen

kapj>a-'ból s ez

elveszett.

K

tSrvényes pénzegységünk
Hr. a. m. Mrályi.

:

a Jtorona

Jele.

k. V.
*.

méneskönyvekben,

versenypro^rrammokban

m. knnca.
a kémiában a kálium Jele.
K. természetrajzi neveknél Kunxe Gnstav

stb.

a.

K

(I.

0.)

nevének

K. mint római rövidítés a. m. kaJtndae éa kalumnMor
(mert a rágalmazóknak K. bélyeget sütöttek homlokukra).
K. Angliában a. m. king : király, vagy knlght : lovag.

K Juing : kemény torokhang. A legtöbb nyelvben kétféle k van az egyiket (a gutturális k-t) ott
képezzük a kemény és lágy iny határán, ahol a
mély hangzókat képezzük; ezt ejtjük tehát az
:

hangok eltt. A másikat (a palatális
elbbre képezzük "s ezt ejtjük az e, i, ö, ií-fólo
hangok eltt. Kredeti szavainkban a /c az ugor nyelvek k hangjának felel meg, p. kett: flnn kaksi;

/c-t)

;

Jövevényszókban a k rendesen megmaradt.
Ká, az ókori egyiptomiaknál az embernek az a
szellemi ereje, mely a halál után is közelében
maradt az elhunytnak és emberfoj madár képében lebegett a hulla fölött, hogy adandó alkalommal ismét egyesülhessen vele. Amit az elhúnj'ta
halálig cselekedett, azt folytatta a Ká akkor is,
amikor már elhagyta a testet. Ez okból a halott
rokonai bizonyos ünnepnapokon áldozatokat mu-

Ká-nak enni-, innivalót, ruhákat,
nehogy szükséget szenvedjen. Az egyiptomiak még éltökben arról is gondoskodtak, hogy
egy V. több, lehetleg hü képmás-szobrot tegyenek velk sirjukba, hogy a test elporladása után
a Ká legalább az elhunyt hasonmásával tetszése
szerint egyesüljön. Továbbá több szolgaszobrocskát is tettek melléje, amelyek megelevenítve a
túlvilágon szolgáljanak neki. V. ö. Mahler Ede,
Ókori Egyiptom (Budapest 1909).
Kaaba, 1. Ká'ba.
Kaaden, város, K. cseh kerületi kapitányság
székhelye, az Eger balpartján, (1910) 8627 német
lak., kesz^készítóssel, briparral 1183. a jóbantattak be a

:

stb.,

rövidítése.

a, o, u-félo

ki ? : íinn ke- stb. de mélyhangú szókban az ugor
k-h(A h lett, p. hal : flnn kala ; hciü : íinn kimle stb.

;

:

;

—

Ka«l

»6

niták alapította temploiumai. mezgazdasági középiskolával közelében kaolin- ée barnaaiénbá;

uyák.
Kaál, nauryközség,

1.

Kál.

Kaalund. Han« Wühelm, dán köitA. sztU. 1818
Kopenhágában. megh. n. o. 1885 ápr. 27.
jón.
KöltéSMtét a természetért yalö nyon^ J^ll^mzi*
amely épágy tud gyönyörködni a növényvilág
dús színpompájában, mint a tenger misztikus hatalmában. Költeményeinek gyjteményei közül
ktlKteöeen két kötet tett általános nagy hatást,
az egyik Et Foraar (Tavasz. 18ö8), amásik En

^

:

:

Hftervaar (Másodvirágsás, 1877). Híresek Fabler
for Bom (üyannekineeék. 1846) és Fulvia (1875,
lírai

dráma;

Kaama

c.

m

(iiut),

fi
1.

vei

is.

Káma.

Kaán

Károly, erdéswtí szakiró. szül. 1867
Nagykanizsán. Hazai és külföldi szaktanulmányai után 1889. erdökincstári szolgálatba
lépett. 1908. pedig a földmivelésügyi minisztériumba rendelték bíe, ahol mint föerdötanácsos a
kincstári erdk gazdasági és igazgatási ügyeit
ollátö ügyosztály élén áll. Igen termékeny irodaimi mködést fejtett ki kisebb önálló mveken kívül erdészeti szakcikkei, melyekben fként
júl. 12.

;

erdk okszer

ápolásával, természetes fel új íaz erdgazdaság szociális vonatkozásaival foglalkozik, nagyoblnrészt az Erdészeti

tíz

tá^val

s

—

Kabal

a nemzeti küzdelemben s tagja volt a szövetkezett oUouók vezérl bizottságának. 1907b«n
publicisztikai mimkáiwága eilsmeréséttl a Petfl.
Társaság tagjai közé választotta, 1909. pedig elnyerte az Akadémia Bródy Zsigmond-diját. K,
eleven tollú, temperamentumos, költi nyelvfl
vezércikkíró volt, akinek dolgozatai a nyolcvanas
és kilencvenes évek legjobb publicisztikai termékei közétartoztak, önállóan megjelent mvei
A keletázsiai expedició (Pest 1869) ; Itéiet napja
(Szomorújáték, Budapest 1876). V. ö. Peiho 8.
Politikai Arcképek c. mvét és a Vasárnapi Újság llílO. óvf. 2. sz.-át.
Kaas-CIauBon, Adolf, 1. Clauson-Kaas.
Kab (Vadi-el-GalO, apró oázisok láncolata
Nubiában 150—170 km. hosszúságban, a líbiai
pusztaságon, Dongolától Ny.-ra, 60,W0 fnyi arab
lakossággal (Kahabis törzs).
Kába, a kanyarulatban lev folyóvíz sodra és
esetleg örvénye által a partban és a mederben kimosott mélyedés.
Kába, nagyk. Hajdú vm. hajdúszoboszlói járásában, (1910) 6806 magyar lakossal vasú^, posta-,
táviró- és telefonállomással, termékeny határa
9497 ha., melyen sok dinnye és dohány terem.
1857. a község határában hullott le a kabai me:

teork

(1.

o.).

KáHba (Kaaba, arab) a. m. kocka, Mekkában
Lapokban jelentek meg.
egy 12 méter hosszúságú, 10 méter szélesség és
Kaan-Albést, Heinrich von, német zeneszerz, 16 méter magasságú négyszögletes épület, melyet
szül. 1852 máj. 29. Tamopolban (Gralicia). Sku- sidók óta az arab törzsek egy nagy része nemhersky tanítványa volt. 1890-ben a prágai kon- zeti szentélyként tisztelt. Mohammed nemzetének
zervatórium zongoratanára, 1907. igazgatója lett
.Mvei közül nevezetesebbek: Sakuntala (szimfonikus költemény) Bajája (az els cseh balett)
Olim (pantomimia) Germinal (opera, Zola regényébl) A szökevény (opera) zenekari suite
zongorahármas.
Kaaria, az afrikai Francia-Szudán egyik termékeny vidéke a Szahara D.-i részén a Szenegál
középs folyása körül. Területe mintegy 55,000
km* lakóinak száma 300,000. 1855. a mohammedán tukulörök Hadzs Omar vezérlete alatt elfoglalták ennek halála után 1864. üai közt feldarabolódott. 1891-ben Archinard francia ezredes
elfoglalta és 1892. a francia Szudánba kebelez-

e pogánykori szent házát az iszlám vallásgyakorlatának középpontjává avatta. Feléje fordul a mohammedán ember imái alkalmával (kibla) hozzá
zarándokol életében legalább is egyszer minden
moszlim (haddzs). «Isten házá»-nak (beit Allah)
nevezik és azt r^lik, hogy miután az Ádámtól
épített K. az özönvízkor az égbe költözött, a földi
K.-t legelször Ábrahám állította helyre. Ez épület
délkeleti szögletében 5 méter magasságban a falba
illesztett fekete
(hadzsar) [meteork] legelkelbb tárgya a K. vallásos tiszteletének a zarándokok az épület körül végzett precessziójuk
alkalmával e követ csókjaikkal Illetik vagy legalább is kegyelettel érintik. A K. az idk során

ték be.

gyakran elpusztult és újraépült különböz khalifák bvítették Is eredeti terjedelmét. Legutóbb ÍV.

;

:

;

;

;

;

Kaaa Ivor

báró, publicista és politikus, szül.
bontón (Hont vm.) 1842 jan. 24., megh. Budapesten 1910 dec. 29. Dán eredet osztrák katonatiatü családból származott, de teljesen magyar
oeTelésk nyert s jogi tanulmányait is a pesti

d

;

k

;

;

Murád török szultán

(1630) bvíttette.

sznyeg (klszva)

A

K. falalt

melyet é\Tl-évre az
egyiptomi zarándokkaravánnal nagy ünnepélyességgel Mekkába küldenek. A K.-t nagy udvar környezi, melyet magas 08sk^>sorok határolnak és
fekete

födi,

egy omen Tögnte. Egy ideig Hollandiában élt,
de 1866. visszatért Magyarországba s belépett a mely számos épülcytek s szent helyet foglal magáHon, majd a Hazánk szerkesztségébe. 1868-ban ban. Itt van- a szent mecset (meszdzsid al-harám),
világkörüli útra indult, 1870. újból hazatért s a Zemzem-forrás fölé épült ház. Ábrahám helye,
Andrássá* Gyula gr. sajtóirodájának volt a tagja. amelynek egyik kövén Ábrahám lába nyomát
1871-ben belépett a Reform szerkesztségébe, mutatják. A zarándokok bócsújárásuk alkal1875— 94-ig a Pesti Napló fmunkatársa volt, mával hétszer kerülik meg a K.-t (taváf, a. m.
utóbb Rákosi Jen oldalán egyik föerssége a körjárás).
Budapesti Hirlapnak, 1903 óta azonban legKabai Márton, protestáns pap, kit a császátöbbet a néppárti Alkoímány-n&l dolgozott. Köz- riak a Thököly-féle harc idején állásától megfoszben több cikluson át tagja volt a képviselháznak tottak. Részt vett az 1697-iki hegyaljai szabadis. 1876— 78-ig s 1888— 92-ig mint Apponyi Alságharcban. A szalánczi hegyekben Tokaji Ferencbert gr. híve, utóbb a zsámbokréti kerületet képviselte néppárti programmal. 1905 ben részt vett

cel

együtt elfogták és Vaudemont herceg táborelé vitték, ki a legiszonyúbb kin^bsdckal

nok

.
1
I

::
;

—

Kabal Bodor
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fenyegette, mire K. mindvégig csak azt felelte
a hazáért tneghalni*. Erre K.-t Tokajival
együtt idegen börtönbe vitték, hol hosszú raboskodás utAn haltak meg. V. ö. Szilágyi Sándor, A
magyar nemzet története, VII. 498.
tiéden

—

Kabbala

Kabard, a cserkeszek egyik törzse, mások szerokon nép. L. Kabarda.
Kabarda (Kabardia), Kaukázia orosz fkormányzósághoz tartozó vidék a Kaukázuson inneni
rint önálló, de

részben két részre oszlik
;

:

1.

Nagy-K, az Elbrusz,

Kabai Bodor Gellért, református lelkész, szül. a Malka és Kuma forrásvidéke, a Dzsinal-hegység,
valöázinüleg Kábán 1640., megh. Debreczenben a Terek ós a Kabardai-hegyek közt
2. Kis-K,
1681. Leidenben és Franekerben végezte tanul- amely a Terek jobbpartján a Karp torkolatáig
mányait. Hazajve, kassai lelkész lett, honnan nyúlik el. Ez utóbbi az elbbinek Vs része és
azonban 1673. elzetvén, Debreczenbe vonult s vele együtt 9800 km« terület. A lakosság zömét
1674. itt választották lelkésszé. Müvei De fide a kabard nev cserkesz törzs alkotja, kik fleg
;

:

Számuk

(Franeker 1667) Lelki flastrom (Debreczen 1677);
Tniditionnm humanarum flagellatio (u. o. 1677)

állattenyésztéssel

Kabai meteork (Kabait), 1857 ápr. 15. este
10 érakor hullott le Kába határában Debreczen
közelében másnap Szilágyi Gábor kabai lakos a
földbe fúródva meg is találta. Súlya 27 kg. Egy
része Londonban van a British Museumban, másik részét a debreczen i fiskola ásványgyüjteinényében rzik. Különös érdekessége, hogy
szerves anyagokat is tartalmaz.
Kabait, 1. Kaim meteork.
Kabak v. kohák, rendesen a lopótök kiszáterméshéjja, melyet folyadéktarté
rított üres
edénynek, továbbá a fenékhorgászatnál usztatóként használnak. L. Töktermés és Lagenaria.
Kabak (orosz) a. m. pálinkásbolt, kurtakocsma.
Kabak, az egyiptomi Szudánban fekv Fasoda
város (1. 0.) újabb neve.

sághoz c^satlakozott. A honfoglaláskor 8-ik törzs
volt s a háborúban a késbbi székel ykedés, vagy
határrzés törvényei szerint vett részt. Ezért a
történetírók
Pauler, Hunfalvi, Sebestyén
a
.székelyek (1. 0.) egyik seinek, a mondai Csaba
királyfi keleten csatlakozó népeinek, vagy ezek
utódainak tartják ket. Történelmi emléküket,
csatlakozásukat, idegennyelvüségtiket, st elmagyarosodásuk nyomát is a jólértesüit Biborban
született Konstantin bizánci császár följegyzései
rizték meg.

;

foglalkoznak.

98.561.

Kabaré, 1. Cabaret.
Kabarok. A Feketetenger-melléki kazár-tórökHegyes ösztön. A sátánnak angyala (prédikációk,
sóg egy törzse volt, mely a kivándorló magyarB. ó. 1678, 2. kiad. u. o. 1682).

;

Kabakbogyó

(növ.) a. m. földi tök, 1. Bryonia.
Kabakía, kalabasszafa, a. m. Crescentia (1. o.)
Kabal, adók. Bel vár-Körös vm. belovári j.-ban,
(1910) 521 horvát és szerb lak., u. p. FarkaSevac,
u. t. Üubrava.
Kabala (a héber kabbala szótól), a. m. cselszövény. L. még Kabbala.
az építészetben
vaseszköz faragott köveknek felhúzására.
Kabalapatak (azeltt Kabalapataka), kisk.
Szolnok-Doboka vm. nagy ilondai j.-ban, (1910) 573
oláh lakossal u. p. Nagyilonda, u. t. Szamossós-

—K

—

—

Kabarovka (Chabarmvka, Habarovka),

orosz

Habarovszk.
Kabaszilva (növ.), 1, Szilvafa.

város,

1.

Kabát (franc, habit, ang. coat, gowne, ném.
Rock). Rövid ujjas, csipöig ér egyszer formában már a bronz-korszakban ismerték. Borúmban (Jütland) mintegy 40 évvel ezeltt eszközölt
ásatások alkalmával a bronzkorszakból ered
fatörzs-koporsókban eltemetett férfiakon és nkön
találtak ilyen gyapjúszövetbl varrott K.-okat.

A

görögök és rómaiak viseletét

1.

Klamisz, Tu-

nica és l'óga. A XVII. sz. második felében csipkeujjakat varrtak a férfl-K.-ra, majd dús ezüst
és arany dísszel látták el. A XVIII. sz. közepttáján a rendkívül megnyúlt mellény fölé térdiü
ér, derékban szk, aljban
K.-ot viseltek. Mn
mez.
az angol divat szerint négy jellemz K.-forKabalás (azeltt: Kóhulnicza), kisk. Sáros mát ismerünk, ezek a zakó (ang. sa*}, a zsaket
vm. girálti j.-ban, (1910) 126 tót lak., u. p. és u. t. (ang. morning coat), a szalon-K. (ang. frock
Girált.
coat) és a frakk (ang. erenimjdress coat).
Kabaláspatak (azeltt Kábaláspataka), kisk.
Kabátos, népies elnevezése az értelmesebb oszBihar vm. központi j.-ban, (1910) 817 oláh lak., tályok tagjainak.
u. p. és u. t. Meztelegd,
Kabbala (új-héb.), l.a. m. átvett tan, hagyomány.
Kabalia, az ókorban a kisázsiai Lykiának egy Manapság elssorban a XUI. sz.-ban kifejldött,
része, mely Karia, Frigia és Pisidia között feküdt de már sokkal korábbi idkbe visszanyúló miszés szókhelye Kibyra volt. A rómaiak Antiochus tikus zsidó vallásbölcsészetet értik alatta. Az
legyzése után Eumenesnek ajándékozták K.-t, idevágó régibb könyvek (Jecira, Raziel, Bahir
mely késbb a birodalom határai közé került. A stb.) mellett alapvet munkája a II. sz. els fekülönben zordon vidéknek sok termékeny terü- lében él Simon ben Jokháinak tulajdonított, de
lete volt.
csak 1.300 körül keletkezett 2jóhár (1. 0.). A zsidó
Kaba-nádudyari b. é. vasút. A Máv. Kába tudomány hanyatlásával (a
XVI. sz.-ban) a
állomásától Nádudvarig vezet, rendes nyomtá- Palesztinából, Török- s Olaszországból kiinduló K.
volságú, gzüzem, 10 km. hosszú slkpálya. Meg- egyre hatalmasabb befolyásra vergdött a zsidó:

b

;

:

:

XV—

nyílt

1904 jún.

Kabanfa

1.

(növ),

Kabatiica,

A Máv.

1.

kezeli.

Bajjhia ós

Gabanua.
Kabara (Kabra)j Timbuktu

Camwood.

1.

klküt<»jo, att<')l D.
15 km.-nyire, a Niger egyik ágának partján
kis magaslaton, kb. 2000 lakossal. DNy.-ra van
tle a Nigeren Kariamé fontos kiköt.

felé

ság szellemi és vallásos életében,
kivált skolasztikái és

ben

is

sek,

imák

st

keresztény,

késbbi tudományos

küri»k-

foglalkoztak tanulmányozásával (igy IV.
Sixtus pápa és Rouchlin). Bizonyos körökben azon
voltak, hogy a K. elméleteit gyakorlatilag érvényesítsék és amulettek, szent nevek, rejtéljes verstb. által

csodákat mveljenek. A XVII.

KA

1.

2.

Telegr^fjel eltorzalása. (Az &l8Ó
a fels a megérkez i

Oceíln telegráf-

kábel nagyobb

5.

Óceán par

telegráf-kábel

mélységben.
7.

A

KUbi-i uíIkmV u/.f»L- «

IlilJ

4.

8.

9.

ftUM» tOMM,

A ki'

A

Telefonkábel.

tengeri kábel ereszt "gépe.

tj«

a bAjAn a tengerbe «aiye<ités eltt.

10.

\t.

els Pnpln-csévés

:l.

5.

5sz

a tenjrerbe

?i,

Pupinozott kábel cséveszekrénye szerelég közben.

nkábelek tAmbesAtomáJán-

.^

pesti telefonhilóutban.*
NévA.

H»m vBonmK

1

;

—

KabbalistAk

;

Kábel
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óta hanyatló K.-nak még ma is, kivált Lengyelországban, vannak rajongó hívei. V. ö. JeUinek
Adolf, Beitrüge z. GK\sch. d. K. (Leipzig 1861-52)
kabbalistischer Mystik (u. o. 1852)
t'rf Au.swahl
Frank. Die K. (némotül Jellinoktól, u. o. 1844).
ez.

a kezdponton

új jelet, áj

összefolynak.

A

áramot adunk, a jelek
telegráf-K.-ek vevkészülékeit

1.
Telegráf alatt. Arra kell törekednünk, hogy
a K. tölthatását valainiképon ellensúlyozzuk.
Az ellensúlyozást legegyszerbben a K. öninduk:iM aiisztikai írókat 1. Zsidó irodalom alatt. ciójának növelése által érhetjük el. Különös\
képen azonban ilyen önindukciós telegráf- K.-t
2. \/. ivA írásbeli engedély, mellyel a zsidó rituáma még nem alkalmaznak, A ü. ós H. ábra tenlis motszót (sókhet-et) valamely rabbi kcpesltettiiok nyilvánítja a barmoknak Zi>idó ritus szerinti geralatti oceán-telegráf-K. képét mutatja. A nagyobb mélységben vékonyabb K.-t alkalmaznak,
levágá^sára.
Kabbalisták, a Kabbala (L o.) ismeri, átvitt kisebb mélységben ós a partoknál erósobb fegyverzettel bir a K., hogy a sziklákon való súrórtoloinl)on varázslók.
Kabdebó Gi/ula (talpast), múépltész, szül. lódásnak és egyéb mechanikai igénybevételnek
lUuiapesten 1874 febr. 9. Tanársegéd volt a mü- jobban ellenálljon.
Az ocoán-K.-ek rendszerint csak egy vörösréz<<_'yi>temen, késbb a székesfváros szolgálatába
'iH<tt
1909 óta mint mOszaki tanácsos a székos- magból állanak, amelyet leggyakrabban protlli'Miros beruházási és iskolai építkezéseit vozoti. huzalokból sodornak össze. A
és ma kizáróla"
^akirodalmi müvei: Az építészet Vh-té- gosan alkalmazott szigetel anyag a guttapercha.
ó, közép- és új-kor, Budapest 1907); Az oceán-K.-vezeték állandói átlagban a követBudapest, Bécs, München, kezk km.-enkint ellenállás 0*9 ohm, kapatíitás
.i. riiii>j.^:abályok:
i

i

;

f

,

:

Paris

A

1908)
szobrászat története (u. o.
l!M)9i: Hfli/náUított memlékeink {1—4:. soro/ :it
.l;uik, I'i'cs, Szopeshely, Lcse, Kassa, Bártfa,
(u. o.

;

:

Budavára, Pozsony stb. memlékei, u. o.
A rencszáusz-épUés kezdete MagyarA gyvlofehéri-ári székesegyház cím
:;:,vai a raagj'ar építmvészeti emlékek-

i;!»Mjetí,

-11.);
r:'iqon.

l.'oi)
•

k(>sztje az Építmvészet 'lörténete c.
ua:;ytürjodolm sorozatos munkának (az í. kötet
I

>

.

I

1

l!)Ot. jelent

meg).
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Az oceán-K. önindukciójára
nincs adat, ilynem mérést még nem végeztek
az önindukció 01 millihenryre vehet. Váltóáramú szigetelést szintén nem mértek telefonáramra a levezetés 100.000 ohm köral lehet ; az
egyenáramú szigeteltség azonban az 1000 millió
mikrofarad.

;

ohmot is eléri.
A nagyobb városokban alkalmazott telegráfK.-ek már nagyobb érszámmal bírnak pl. a budapesti telegráf-K. 91 eres. Az erek egymásra
;

Kabebe,a Helga-Kongóhoz tartozó Balunda ál- való indukciója ellen nem kell védekezni, mivel
a hajdani Muata Jamvo fvárosa, a szomszédos erekbe átindukált áram nem ér el
a (1. sz. 8« 53' és a k. h. 23o 7' alatt. Midn 1850. olyan áramersséget, amely a telegráfjelfogást
Magyar 1 zászló itt járt, még 50,000 lakosa volt. zavarná.
Mikor a széklielyet Musszumbába helyezték át,
Szárazföldi hosszabb K.-eket Anglia fektetett
K. annyira hanyatlott, hogy Pogge 1875. mixr csak le, hogy a telegráfvezetékeket az idjárás (hóvinéhány kunyhót talált 150—200 lakossal. Jelen- harok, szelek stb.) viszontagságai ellen megvédje.
lo^i népessége mintegy 30,000- re tehet.
A cól azonban nem sikerült, mivel a K. -ékben sok
lata fóholyo,

hiba keletkezett, pl. vízáradás alkalmával víz hatolt a K. -aknákba, az utakon végzett javítási
wv! 1.
munkák alkalmával belecsákányoztak a K.-be
A iiai.'\ ititi áramot vezet K.-ekot 1. Elektromos stb. erre és a nagy költségekre való tekintettel
!.' t-kiriulszcrek- B) A kisebb áramok vezetésére a további fejlesztés abbamaradt. Magyaror.1
"ii'j-rat- ós telefonkábelek szolgálnak. Az ers szágon Budapest— Hatvan között van telegráfaiamot vtvet K.-ektl abban tt'rnek el, hog>' a K.-vonal lefektetve. A küls elektromos zavaró
is áramot egyrészt igen nag>' távolságokra vehatások miatt K.-ben van a vácz— gödölli h. é.
tik, az oceán-K.-ek 10,000 km.-nél távolabbra vasút telegráfvezetéke is.
is (14,140 km. San-Francisco— Manilla között),
A 4. ábra telefon-K.-t mutat be.
másrt'szt az átvezetend gyenge áram frekvenA telefon-K.-nél sok vezetéket kell elhelyezciája nagy lehet, pl. a telefon-K.-ek a beszéd nünk a K.-burkolaton belül
az indukciós hatás
otryes hangjainál 10,000 frekvenciás áramokat meggátlására városi telefc^nhálózatainkban csakis
lak. Mindkét K.-fajtánál rendkívül gátló fémes visszatérvel biró, azaz kétvezetékes árama K. kapacitása. Az 1. ábra azt tün- köröket használunk. Az átindukálás (áthallás) kit-'ii
ii'i,
liogj' valamely kiinduló tolegráfáram küszöbölésére a különböz érpárok sodrás-száma
alakja miként torzul el a megérkezésnél. Amíg más és más. A kapacitás kisebbítésére guttai)ercha
a jeladáskor a feszültség a K.-re marad kapcsolva, helyett légszigetolést alkalmazunk s az erek
a jolek tartamában nincs különbség
a mogér- érintkezésének akadályozására szükséges papírkozó áram «i része ugyanakkora, mint a kiinduló szalag anyagát lehetleg csökkenteni igyekezünk.
aram maga (ab). Amidn azonban az áramfor- Nagyobb városi hálózatokban, különösen azonban
last a vezetéktl elvesszük, az elektromosan me.sszeboszélgetéseknél a bejöv interurbán K.-ek
lu'i^'löltött K. kisütdik, azaz olyan áram kelet- kapacitása nagyon lefojtja a bejöv áram erssékezik, amelynek frekvenciája a K. méreteitl gét. A hanggyöngülés elkerülésére a telefon-K.függ. Hosszú K. -éknél ez az önrezgésszám igen eknél már alkalmazzuk a K. önindukciójának nöalacsony s így a kisütési áram görbéje sokszoro velését, amely manapság háromféleképen történsan felülmúlhatja az adási jel idtartamát. Ha hetik. Intenu-bán K.-ek nól a rézhuzalt vékony
aközben, míg a végponton a kisütési áram folyik, vashuzallal csavarjuk körül, ez a Krarnp-rend-

Kabeirok,

1.

Kabirok.

Kábel
.

.

1

(ang. aible, ^t«d: icébi; franc, cáble, ^tsd:
<t:f'lekfrofe(hnikábanil.&két>meUékletet).

;

'

;

•

;

:

—
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amely rövid távolságoknál vagy kis ellenállású vezetékeknél jól beválik. A második módszer szerint a vezetékbe bizonyos távolságokban
önindukciós tekercseket ka{)csoIunk. Egy-egy
ilyen tekercs O'l heniy önindukcióval, 1—2 ohm

szer,

egyenáramra mért s 20—30 ohm tolefonáramfa
mért ellenállással bir. A rendszert Pupin hazánkfia vezette be a gyakorlatba (1. Pupin). Az önindukciós tekercseket K.-szekrényekben helyeés 6". ábrák ilyen K. -szekrényeket
zik el. Az
mutatnak a K.-lel együtt. A Pupin-csévós K.-ek
közepes hosszaknál jól megfelelnek. Nagy távolságoknál, ahol amúgy is kis ellenállású K.-t
használunk, a tekercsek telefonfrekvenciás ellenállása már rontólag hat. Tengeri K.-eknél is csak
kis mélység vizekbon és rövidebb távolságra
alkalmazzák, például a La Manche-csatornában
Angolország és Franciaország között.
A 7. ábra az angol-francia K. elhelyezését a
hajótestben tünteti föl; a 8. ábra a K.-uek a
tengerbe való sülyesztéséhez használt eresztögépet mutatja. A leeresztésnél ugyanis rendkívül

.

ügyelnünk kell arra, hogy káros feszültségek,
rtogások ne keletkezzenek, különben a K. elszakad. A 9. ábra a K.-darab által a hajón megteend
utat tárja elénk, mig a 10. ábra azt a világtör-

—

Kábelrakó hajö

Kábelján (állat), a Tökehal-félék (Gadidae) családjába tartozó habiem. Legismertebb a közönséges K. (Gadus morrJma L.), melyet a németek
dorsch, a dánok, hollandok, svédek és norvégek
babelau és toruk, az olaszok haccalá, az angolok
és amerikaiak cod, a franciák cabillaicd néven
ismernek. Átlagos hossza 85 cm., súlya kb. 5 kg.
Jóval nagyobb és súlyosabb példányai is gyakoriak, így pl. az 1-20 m. hosszúak és 17 kg. súlyosak
sem tartoznak a ritkaságok közé. Színe változó.
Alapszíne rendesen szürkés v. zöldes, apró sárgás
ha.sV. barnás foltokkal és pontokkal díszítve
oldala fehéres, foltnélküli ; oldalvonala fehér. Az
északi példányok között nagyon gyakoriak a
sötét szín, olykor egészen foltnélküli változatok.
A Csendes-óceán és fleg az Atlanti-óceán É.-i
részében, a Medve-szigetekig, st a Spitzbergákig
honos az Atlanti-óceánban óvenkint átlag négyszáz millió darabot fognak. A Fehér-tengerben
és a Keleti-tengerben szintén honos az utóbbi
tengerben fleg a Finn-öbölben fognak nagyon
sok,do kisebb termet példánji;. Dél felé az európai
;

;

;

partokon egészen Gibraltárig, az amerikai partokon pedig Kap Hatterasig fordul el. A mélyebb
vízrétegekben tartózkodik. 200 m.-nél kisebb
nem
mélységben
az ívási idszakot kivéve
az els lehet nagy termet K.-t fogni. ívás idején vándorol és nagy tömegekbe verdik össze. Rend-

ténelmi pillanatot szemlélteti, amidn
Pupin-csévés K.-rész a tengerbe merül.
Tengeri K.-eknél a Pupin-cséve elhelyezése
rendkívül szellemes megoldást kivan.
A harmadik módszer szerint a K. kapacitás-hatását úgy csökkentjük, hogy az önindukciós csévét nem sorba, hanem párhuzamosan kapcsoljuk
az áramkörbe. Az eszmét Silvanus P. Thompson
vetette föl elször 1893.
csévélt azonban helytelenül méretezte. Thompson tévedésére Gáti
Béla hazánkfia (1. Gáti, 1.) figyelmeztette a telefontechnikusokat 1913. s ö végzett elször sikeres kísérleteket a vácz-gödöllöi K.-en. A párhuzamosan kapcsolt indukciós csóvéknek különösen
tengeri K.-eknél van nagy jelentségük, segélyükkel a telegráf-K.-ek telefou-K.-ekkó alakithatók
át s Így az egyes világrészek (Amerika-Európa)
közti telefon lehetségesnek mutatkozik. Városi
telefonhálózatokban a párhuzamos indukciós csévék kapcsolását a felhívási nehézségek miatt
nem használjuk.
A nagyvárosok telefonhálózataiban a telefonK.-eket nagyobb csoportokban alkalmazzák; a
K.-eket betonból készült tömbcsatomákban helyezik el. A betoncsatorna eszméje Hultmann svéd
mérnöktl származik. A 11. ábra ilyen tömbcsatorna építését tünteti föl a budapesti telefonhálózatban.
2. K., tengeri kereskedelmi hajók vontatására,
kikötésére vagy elhorgonyzására való ers kötél.
3. K., a tengerészek által használt hosszmér
ték különböz értékben. Nálunk és Németországban
185 m, Angliá>/io tengeri mérföld
ban (rable, ejtsd: kéw)
231 m. Franciaországban (eiimblnre, eJUd: affkablör)
200 m.
Kábel ér, az elektromos kábel rézdrótjait nevezik így.
;

=

=

=
=

Kibelhld, 1. Függhíd.
Kábel-hoBsz, 1. Kábel, 3. és Hajózási Jwsszin&tékek.

—

—

kívül szapora. Minden nstény több millió petét
rak, melytl a víz helyenként megzavarosodik. A kibújó kis halacskák az els év szén
12, a 2. év végén 28, a 3. év végén 50 cm. hosszúságot érnek el, vagyis igen gyorsan növekednek.
Fleg az 5 C" meleg vízrétegeket szeretik. Kit;
halakkal, rákokkal, férgekkel stb. táplálkoznak.

Mindenütt nagyban halásszák legnagyobb arányokban aLofotokon, ahol jan.— áprilisban mint
egy 30,000 halá.sz fordul meg, kik mintegy
millió db. és 12 millió korona érték halat fognak.
A zsákmány legnagyobb részét a helyszínen konzeiTálják. A felhasított és napon szárított pt'ldányok lilippfisch, a rudas állványokon .szárítottak tökehal (Stockfisch), a besózott és hordóba
rakottak pedig Laberdnn néven kerülnek forgalomba. Májából készítik a csukamáj olajai (1. o.)
;

-i'

úszóhólyagjából enyvet fznek levágott fejébl
és testének konzerválásra fel nem használt hulladékaiból takarmányt készítenek és mtrágyát
gyártanak. A foltos K. (Gadus aeglefinus h.),
melyet a németek schellfisch, az angolok ha(idock, a franciák églefin és hadat néven ismernok,
abban különbözik a közönséges K.-tól, hogy kisebb ós karcsúbb, hátoldala barnás, oldalai é^
hasa ezüstszín, oldalvonala feketeszínü. Hossza
50-60 cm. súlya rendesen 6—8 kg. Elterjedési
köre megegyezik az elbbiével. Az Északi-toiigorben igen gyakori, a Keleti-tengerben ritkálib.
Húsa a közönséges K.-énál Ízletesebb, de szárításra kevésbbé alkalmas. A most említett két
fajnál jóval nagyobb és sötétebb szín a fólog
Izland, Grönland, Finnország ós a Spitzl)orgák
körül gyakori fekete K. (Gadtis virens Íj.). Halászata könny, de húsa nem Ízletes, ezért csak a
partnionti lakók fogyasztják.
Kabeljau, hollandi párt, 1. Hoeks.
Kábelrakó hajó, 1. Gzhajó.
;

;

—

Kábel ronff ál Ások

Kábelrongilááok fontos állami érdekeket veszélyeztotnek s ép ezéet mindenütt küíua torvények tii^|m.ir7Áir Ai eUárist hivatalból indi^ák
meg 8 ft TátBÓg eselelbea a Ur. törvénysiékek
Itélkeamek, a kihágisokban a járásbíróságok. L.

még Kábelvédelmi eg^cMmény.

Kábd ée l^egráf.
elmélete alalt értjOk
Scbolz-Qak az 1904. évben Krieg n. Seekabel c.
munkájában me^yöxta kifejtett elméletét, mely
sizerint az állam terttletóról Icündnló tengeralatti
kábel ez állam tertlletének a meghosszabbítása s
hogy amint a szárazföldre, a belvizekre, az állami
tnfllet fölött lev lógUrre s a föld mélyére is kitojed az állam területi hatalma, épúgy kiterjed
idegen
a kábelekre Ls. Ha a kábel másik
állam terflletén fekszik, az egész kábelre nézve
coimporinma (1. o.) van a két államnak.
Kábelvasút, ma már ritkábban használatos
uiyon közúti vasút, melynél a járómúveket drótkötél-vontatással mozgatják. A végtelen sodronykötél (kábel), melybe a kocsik eloldható szerkezettel kapaszkodnak, földalatti, do felül hasitékkal ellátott csatornában van elhelyezve. A kábelt a központi telepen gépervel állandó és egyenletes mozgásban tartják. A rendszer különösen kétvágányú,
váltakozó emelkedés pályán célszer. Elönye.mint
minden drótkötélvontatásnak, hogy valamennyi
járómú, akár hegjuek, akár völgjnek, egyenl
Kábeltelegrattláa,

1.

Kábelterritoriom

v^

sebességgel halad és hogy az esésben halikdó kocsik súlya által kifejtett munka hasznosul. Hátránya, hogy nem elég gondos fentartás mellett
megeshetik, hogy az esetleg iofoszlott kábeltól a
kocsit nem lehet elválasztani és megálUtani.
Kábelvédehni egyezmény, az 1888. X. és XI.
t.-c-be iktatott nemzetközi egyezmény. Ez az

egj'ezmény 1884 márc. 14. Parisban jött létre s
az a célja, hogy a kábelek fektetésével és javításával foglaJkozó hajóknak, valamint maguknak a kábeleknek megrongálása ellen védelem
blzt0£ittassék. Hiányossága az egyezménynek,
liogy oaak béke idejére vonatkozik. Ezért volt
l^ietségee, hogy Nagybritannia a délafríkaí háború idején elzárta az afrikai part mentén vonuló
kábeleket a semleges hatalmak eltt s így megakadályozhatta ezeket a gyarmataikkal való
^intkezésben. Az 1888. XXII. t.-c. tartalmazza
i^Hplálmik a káb^egyezmény ellen elkövethet bún-

l^lpsd^inények
Kabenan,

felsorolását.

a Kaiser Wilhelms-Landon
(Új-Guinea); valószínleg a Gladstone-hegys^ben ered és Konstantinhafentl K.-re az Astrolabe-obölbe ömlik. lB87-ben Schneider, 1888.
Zöller kutatta vízvidékét.
Kabesd, kisk. Hunyad vm. marosillyei j-ban,
(i»io) 238 oláh lak.
u. p. Marosillye, n. t Brafolyó

;

nykska.
Kabees, város Toniszban, 1. Oabesz.
Kabhegy, a Bakony egyik nevezetesebb csúcsa
Veszprém \Tneeyében Nagjrvázsony mellett, 601
m. magas.
Kai) ibn Zoheir, az arab Mázin törzshöz tartozó hires költ-család tagja, Mobammed kortársa volt. Eleinte a próféta ellenségeihez tartozott és testvérét, Budzsoirt az iszlámhoz való csat-

lakmáaáért korholó költeménnyel

illette;

majd
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—

maga

Kabinetiroda

az új vallásra tért ós a prófétánál egy
tisztelgett, melyért Moharamcdtl a híressé vált Burda (1. o.) köpenyt kapta
ajándékba. Divánja még nincsen kiadva Mohiunmedet dicsít költeményét, melyet kezd szavairól Bánat Stuádnak neveznek, I^tte (Leiden
1748) és Freytag (1823) latin fordítással, utóbb
Dssónáleddin ibn Hisám nagy kommentárja (XIV.
sz.) kíséretében Otádi Ignác adta ki (Leipzig
1871), francia fordítással Bassti (Alger 1910).
Kabilok (tulajdonkép : ir6a{(;, Algériában és
Tuniszban lakó, nyelvileg hamitoiszemita, fajilag
berber törzsek. Kabüorszáanak v. KabüUínak
nevezik a parti hegységövnek azt a többnyire nais

dicsít költeménnyel

;

gyon magas, sziklaszirtekkel borított részét, amely
a Vadi-Isszertöl a Vadi-K^ir torkolatáig terjed.
Ez megint Nagy-Kabüiára és Kis-KabiUára oszlik. Nagy-Kabiha bviz, gazdag növényzet, jó

sr

népességei. A K. középtermetüek, soványak, de ers izomzatnak, boriik
sötétbarna leginkább kerti gazdasággal és gyümölcstenyészt<?ssel foglalkoznak. Iparuk a mezgazdasághoz szükséges eszközök, fegyverek, lpor, bumuszok, sznyegek, brök és durva fazekas-árúk készítése. Szellemi életük fejlett, vannak
iskoláik, kórtlázaik. Kabilia törzseit a franciák
csak 1857. gyzték le. Az utóbbi idben a K.
Melilla környékén a spanyolok ellen intéztek több
ízben támadást. Ers törzsi szervezetüket a mai
hódoltságban is megtartották. V. ö. Hanoteau és
Letoumeur, La Kabylie et les coutumes kabyles
(3 köt, Paris 1873); Liord, Races berbéres.
Kabylie du Jurjura (u. o. 1893) FUireur, Description de la Kabylie (Alger 1890).
Kabin (franc cabine) a. m. hajó-szoba, hajókamra. Tengeri fürdkben a vízbe tolható fürdtaligákat is így nevezik.

termés tartomány,
:

;

Kabinda, helj^t^lenül kafióta. Területi gyjtnév az Atlanti-óceán és a Kongo-államok közt elterül és Angola portugál gyarmathoz tartozó K.
kerület benszülött lakosainak jelülésére. Értelmes kovácsok és asztalosok, ersen civilizáltak.
Fajilag rokonok a baflotákkal, bennök látjuk az
átmenetet az ú. n. gabuni négertl a kongó- vidékihez. A kerület fvárosa K., az ngjanily nev öböl
mellett, jó kikötvel, 8—10,000 lakossal.
Kabinet (franc, cabinet), eredetileg kis szoba (1.
Cabinet). Ebbl fejldött a K. átvitt értelemben
való használása, t. i. az a szoba, melyben a kormány tagjai az államfnek megteszik jelentéseiket. Majd a kormányra magára vitték át a szó
értelmét, úgy, hogy ma általánosan kormányt,
minisztériumot értenek rajta. Innen K.-kérdés&x
a kérdés, hogy a minisztérium kormányon marad-e, vagy bnlúk.
K.-igazságszolgáUatás, ai
uralkodónak közvetlen beavatkozása a biróeágok

—

eltt folyamatban lev ügyekbe. Alkotmányos
államokban nem fordulhat el. .Minden alkotmányos államnak egyik alaptörvénye az, hogy a
bírói hatalmat csak a törvénynek alárendelt független bíróságok gyakorolják (1869. IV. t-c).
Kabinetalak (kabinetkép), szakfényképeÓMc
által ba.sznált képnagyság (10*0X13 7 cm).
Kabiné ti gazságszolgáltatáB, 1. Kabinet.
Kabinetiroda, a kii^y személyes elintéiéee
alá tartozó ügyek eladására, fogalmazására, ki-

-

—

Kabinetkérdés

—

Kabold

nos, 3

cm. hosszú Manna-kaljóca (Cicada orniL.).
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adására hivatott hivatal. Van polgári és katonai
K. a K.-t a polgárira értik, a másikat katonai
irodának nevezik. A K.-k nem udvari, hanem
államhivatalok hivatalnokait az állami költségvetésbl ós nem a civillistából fizetik. Nincs külön magyar és külön osztrák K., do azért funkcióját tekintve a K. nem közös hivatal, ami
egyébként abban is kifejezésre jut, hogy költségeit Magyarország nem a kvóta arányában,
hanem (mint az elvileg szintén nem közös udvartartás költségeit) fele részben viseli. A K. rend;

;

mindenüvé kiséri a királyt, hogy intézkedéseihez rendelkezésre álljon.
Kabinetkérdés, 1. Kabinet.
Kabinetminiszter, az uralkodó kabinetjéhez
A parlamentnek felels
(1. 0.) tartozó miniszter.
miniszteri kormányrendszer mellett a miniszterek ilyen megjelölése nem találó és nem szokásos.
szerint

A Fraxinus ornus nev krisfán

bl

kifolyó és megszáradó

ejtett sebzések-

nedv manna néven

kereskedelmi cikk s gyógyszerészeti leg is fontos.
Szárnyai üvegszerüen átlátszók és fekete foltokkal vannak ellátva a számyszélek narancssárgák.
Az ó-korban a görögök versekben is megénekelték cirpelésüket s kedvtelésbl kalitkákban is tartották. 2. Lámpahordó K. (Fulgoridae). Az o családba tartozók a délamerikai Fulgora laiernaria
s a kinai Fulgora candelaria fajoktól kapták nevüket, melyekrl tévesen azt hitték, hogy világítani tudnak. Az idetartozó fajokra jellemz felfúvódott fejük és testük viaszkiválasztása. Hazán kban gyakori a süveges kabóca v. európai lámpáshordó (Didyophora europaea L.). A szintén e
családba tartozó Issus coleoptratus Fab. alacsony
bokrokon sok helyütt gyakori. 3. Púpos K. (Membracida). Mint az elbbi családbelielcnél a fejen,
úgy ezeknél a mells toron, st az egész potrohon is igen feltn púpok s kinövések vannak.
Igen ügyesen szökdelnek. A nálunk elforduló
fajok közt a Gentrotus cormitns L. mogyoró;

Kabinetszekrény, 1. Cabinet és Szekrény.
Kabir, kebir (arab) a. m. nagy, geográfiái nevekben gyakran fordul el.
Kabira, város az ókori Pontusban, a Lykos
folyó mellett, melyben a nagy Mithridatos szép bokrokon elég gyakori. 4. Kabócácskák (Ckadelépületeket emelt. Lucullus gyzelmet aratott itt a lina). Aprók, fejük teteje felfelé irányult, homlopontusi kú-ály fölött. Neve késbb Sebaste is volt, kuk elreálló. A nálunk elforduló K. legtöbbje
a császárok korában Neo-Caesarea, hol 314. zsi- ide tartozik. A kakuknyálas kabóca (Aphrophora
nat székelt. Ma Nikszár a neve.
spumaria L.) lárvái réti növényeinket szívják
Kabirok (tkp. Kdbeirok), az Egei-tenger szige- ellenségeik ellen önmaguk által készített taj tokba
tein (Imbros, Lemnos, Samothrake) lakó ókori gö- (kakuknyál) burkolva élnek. Több faj gazdaságirög hajósnép véd istenségei, akiknek kultuszára lag kártékony. így a Typhlociba nembl több faj
föníciai hajósok tanították ket s akiket ezért sé- kerti növényeken él s á népiesen szék-kukacnak
mita szóval (a sémi nyelvekben K. a. m. Nagyok, nevezett Jassus sexnotatus Fab. már többször
Hatalmasok) jelölnek. A hajósok a maguk sze- okozott érzékeny károkat a tavaszi gabonákban.
rény életkörének véd hatalmait lassanként az
A Kabócák c. képmelléklet magyarázata: 1.
emberiség legfbb istenségeinek kezdték képzelni Négypontos hólyagfoj kabóca (Tettigonia quads a K. lényegének megértését az emberi boldog- ripunctala).
2. Dagadtfej kabóca (Cecropis
ság titkának tekintették. A Kr. e. utolsó évszáza- bivittata).
3. Tarajos kabóca (Heteronotii.s
dok óta az elkel világban divattá kezdett válni reticulatus).
4. Kígyós kabóca (Hypsauchorna
az igénytelen szigetlakók kultuszának való hó- ballista).
5. Sisakos kabóca (Mémbracis eledolás és azóta különösen a samothrakei titkos vata).
6. Frigiai sipka kabóca (Mémbracis
szertartások (misztériumok), melyek a K. lénye- cruenta).
7. Bika-kabóca (Hemiptycha puncgének megértését közvetítették, számtalan za- tata).
8. Kinai lámpáshordó kabóca (Fulgora
rándokot vonzottak. A római korban az alsóbb candelaria).
9. Pompás kabóca (Gicada spenéposztályok nagyobb érvényesülésével párhuza- ciosa).
10. Szúnyogpoloska (Diactor bilinea:

—

—
—
—

—
—
—
—
—

mosan az alsórend istenségek tisztelete is na- tus).
gyon elterjedt s így a K. kultusza Thrácián keKabócamajom (Gállithrix, AHat), a Körmösresztül hazánk területére is eljutott. V. ö. Hampel, majmok (Cébidae) családjába tartozó majom
Thrák vallásbeli emlékek Aquincumból (1904). nem. 10 faj ismeretes, melyek Dél-Amerika északi
Kabitai (Capitay), afrikai vidék,
Kábító szerek, Bódító szerek.
Hablluu a. m. kabeljau (1. o.).

I.

Kapitai. felében honosak. L. Gállithrix.

Kabolapatak, kisk. Máramaros vm. szigeti
(1910) 2287 oláh és magyar lak.; vasúti

l".

j.-ban,

Kabócák

(Cicndina, wut, 1. a színes kéjfmela Félfedelesszárnyú rovarok rendjében
az Kgyenlöszámyúak (Homoptera) alrendjének
egyik csoportja. Több családra oszlanak 1. Az
énekl K. (Strülulantia) zömöktestíi rovarok,
melyeknél a homlok és a szemek nagyon elöreállók. Fákon élve a fiatalabb hajtásokat szívogatják, lárváik pedig a föld alatt a gyökerekben teszlekletet),

:

nek

kárt.

A hímek hangosan cirpolnok, moly célra

az oLsó potrohgyíirün, a hasoldalon cirpel készülékük van. Utóbbi hosszanti irányban redózött s
szarugyflrúvol körített dobhártyából áll, melyet
ogy külön ers izom sogltí>égóvel hullámzó mozgásba hoznak. Legismertebb a Dól-Kurópában ho-

megállóhely,

u. p. ós u.

t.

Máramarossziget,

Kabolapolyána, község, 1. Gyertyánliget.
Kabold, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban, (i9io)
1267 német lak. vasúti megállóhely (Veper-K.).
;

posta- és távbeszélöhivatal. K. várát 1280. a
Csák nemzetség kapta királyi adományban. 1287.
Albert osztrák horcog elfoglalta, de az 1291. évi
egyezmény szerint ismét magyar kézre került.
A XIV. sz. elején a Nagymarton!, más nóvon
Fraknói grófok kezébe került. Vilmos fraknói
gróf íi-i. Albert osztrák hercegnek zálogosította
el, utóbb Frigyes római király tulajdonába került, kitl azonban 1466. VVeispriach Zsigmond
(Mátyás király adománya folytán) magához vál-

r

^

KABÓCÁK

*KabÓ€áln eUckhe.

aíVAI HAGY UXIKOMA-

;

;

Kabos

Kacaffö sirály
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máj. 16. Malkovszki osztrák tábornok seregeinek
kiszorítása ülábországba. Aug. 23. Viddinben török csapatok eltt dandárával lefegyverezték,
majd a többi emigránssal együtt Kíutahlába bellebbezt<''k. 1852ben visszatért hazájába, azután
a haditörvényszék halálra Ítélte, de kegyeleml)ól
2 évi várfogságra változtatták büntetését. Kiszabadulása után a magánéletbe vonult, 1867. újbó\
azután a herceg Esterházy-család kezébe került, a honvédség kötelékébe lépett s a 23. zászlóalj
mely ma is bírja a még ép állapotban levó várat. parancsnoka lett.
KabotázB, 1. Cabotage.
K. mellett két savanyuvizforrás fakad.
Kabra, Timbuktu kikötje, 1. Kabara.
Kaboe Ede, író é.s hírlapíró, szül. NagykárolyKabri (iiiat), 1. Antilocapra.
ban 1864 dec. 2. Középiskoláit elvégezve BudaKabriolet (cabriolei), 1. Cah.
peeten bölcsészeti eladásokat hallgatott, de a
K&hxú^í. folyó Kelet- Afganisztánban, a Pagman
tanári pálya helyett a hírlapíróit választotta.
Elóbb az Eg>'etértésnél dolgozott, majd a Pesti hegyláncból ered. elfolyva K. város mellett a
Naplónál, Mikszáth Országos Hírlapjánál és a Khaiber-hágótól ÉK.-re brit területre ér és kb.
Budapesti Naplónál (melynek szerkesztje is 500 km. hosszú folyás után Attok felett az Involt), mint tárcaíró és az országgylési rovat dusba torkollik. Rendkívül ers az esése. -— 2. K.,
vezetje. 191.S-ban Az Érdekes Újság c. heti- Afganisztánnak és ez ország Kabulisztán nev
lap szerkesztje lett. A Pesti Hirlap egyik vezér- tartományának fvárosa, a K. folyó mellett,
cikkirója. A Petti-Társaság 1902. megválasz- mintegy 150,000 lak., két nagy bazárral. Nagy
totta tagjának. Regényeket, elbeszéléseket és Sándor történetírói K.-t Ortospana néven ismerik
drámákat Ír; mint a naturalisták tanítványát Ptolemaios Kaburának hívja ; e régi város a maiszigorú tárgyilagosság jellemzi s inkább a jel- tól kissé K.-re feküdt. A XV. sz. végén Babéra
lemzés éless^re, mint a cselekvény érdekessé- székvárosává tette. 1839. ós 1842. angolok szálgére törekszik; világfelfogása kissé komor, önálló lották meg. Kereskedelme az indiai vámok miatt

1486-ban Mátyás király a szentgyörgyi és
bazini grófoknak adományozta. 1491. II. Ulászló
átadta III. Frigyes (•^^ászárnak ; 1638. K. Ismét
Magyarországba kebeleztetett be s ekkor az Ipolykéri Kérj'-osalád birtokába jutott. 1670 ben itt fogták el a vendégjog megsértésével a bujdosó Zrinyi
Pétert és Frangepán Ferencet, kiket maga a vár
ura, gróf Kéry, adott az üldözök kezébe. A vár

totta.

mvei: ElzUüöüek (elbeszélések, 1885); Vásár folyton hanyatlik.
Kábulás, kábultság, 1. Bódidtság.
(regény, 1887); Harakiri (tárcák, 1891); KolKabulisztán, 1. Kabul.
diuok (elbeszélések, 1893) Fehér éjszakák (reKabara, város, 1. Kabul, 2.
gény, 1893) ; Bor (tárcák, 1895) Vándorok (elKabylok, 1. Kabüok.
beszélések, 1897) ;
csengeri kalapok (elbeszéléKacagány (rokon a tatár kuzsagán a. m. besek, 1898)
verebek (regény, 1900, újabb címén
jöv fészke, 1908) Két halott regénye foglaló, becsavaró szóval), régi magyar öltöny(1902) ; Akácvirág (elbeszélések, 1903) ; Ají ele- dí^b, mely kétségtelenül már a honfoglaláskor
ven kulcs (1905) Kabos Ede munkái címen hét az smagyar öltözetnek része volt. Eredetileg
kötetben müveinek javarésze összegyjtve is párduc vagy tigris l)rébl készült fels ruha.
m^jelent (1906):
szobor özvegye, A verebek, A K. késbb katonai öltözet lett a dolmány a
F^ér éjszakák. Koldusok, Mária látogatói, Az néha a páncél fölött viselték. Készítették farkaseleven kulcs, Két halott regénye. Egy ifjúsági brbl is. Farkas-K.-okat viseltek a hajdúk a kuregényének címe:
szurtos királyfi' Drámái ruckorban, még pedig úgy, hogy a K.-t a bal válközül színre kerültek (többnyire a Nemzeti Szín- lon kötötték meg, hogy a kar szabadon mozoghasházban):
kupéban (1888); A-a (1889); Révben son. A köznép, kivált a pásztorok cserzett bárányAotto (1896) és Meg figyelés alatt {1S96). br-K.-t viseltek. Mint katonai öltönydarab a K,
(1893):
Több regénye és elbeszélése megjelent német ma is megvan a magyar testrség díszruháján
(párducbrból), külföldön pedig (ahová elszármafordításban is.
KabÓB, 1. Ferenc, politikus, szül. 1859. Zilahon. zott) történeti nevezetesség a nagy Ziethennek,
Jogi tanulmányainak végeztével mint önkéntes II. Frigyes huszárgenerálisának K.-a a berlini
vett részt az okkupációs liadjáratban, 1884. Kis- *Zeughaus]>-ban.
Irodalom. Nemes M. és N&gry ^-^ ^ magyar viseletek
küküli \'megyében fszolgabíróvá választották
Vámbéry, A magyarok eredete, 832^ 837. 1. Bzendtfirt.
1892— 1906-lg a bólavásári kerületet képviselte rei
János, Magyar viseletképek címeres leveteinken. n o.
A
koaA mag>-ar viselet tfirt. fejldése,
a parlamentben szabadelv programmal.
1898., te. ét S7. ibra
Viskelety Béla, Vasiatok a magyar viselició alatt visszavonult a közügyektói, de 1910. Budapest 1906.
let tfirténetéMl. VasAmapi UJság 1861, ahol DilTich üagaújból képviselvé választották régi kerületében a rische Chronlk-Ja ntio 1606-bóT ktaölve van Mry K.-oa
nemzeti munkapárt programmja alapján. Még ez hajdn képe is QyArliy, K. vagy hAtibfir, Népr. Ért. 191S.
Kacagás, fenhangon való nevetés. L. Nevelés.
év folyamán a képviselház egyik alelnöke lett,
Kacagó galamb (Turtur risorius L., nevet
de 1912. errl a tisztségérl lemondott.
2. K. Károly, honvédezredes, szül. Csikkoz- gerlice). Világos kávészín nyakravalója fekete.
máson 1814 okt. 26., megb. Székelyudvarhelyt Búg és nevet, innét a neve. Nálunk kalitkában
1876 máj. 18. Tanulmányai után belépett a 14. tartják fészki szolgáló kosárkában 15 nap alatt
(székely) határörezredbe, hol 1838. hadnagy, költi ki kicsinyeit. A meleget nagyon szereti. Mag1847. fhadnagy lett. 1848-ban mint százados lé- vakkal táplálkozik. Hazája Afrika és India. Hossza
pett át a honvédséghez s Bem oldalán vett részt 31 cm., számyhossza 17 cm., farkhossza 13 cm.
az erdélyi harctér ütközeteiben. A honvédségnél
Kacagó halászka (iiiat),l. Halászka.
csakhamar mag^'i, majd alezredesi rangra emelKacagó sirály (iiut, Larus ridibundus L.> kökedett s legnevezetesebb hadi ténye volt 1849 zönséges, fekete fej v. nevet sirály), a Sirály;
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Kacor, görbe kés, rzsevágásra és más, az erdalakúak rendjébe és a Sirályfélék családjába tarK. király, néptozó madárfaj. Háta és válla hamuszürke, feje mívelésnól elforduló célra.
nyáron barna-fekete, télen fehér, az evezö-tollak mesei alak, a macska neve.
Kacs. 1. K. V. kacskaringó (drrhus, növ.), a
csúcsa fekete, különben fehér a fiatalok háta
barnás, csre és lábai vörösek. Hossza 40—45 cm., kapaszkodó növények levelének vagy ágának
számyhossza 27—32 cm., farkhossza 12 cm. módosult, átalakult alakja, mely rendesen fonál-,
Közép- és Dél-Európában lakik. Vizeinkben közön- szálidomú és arra szolgál, hogy megkapaszkodva
valamely tárgyon, a növényt rögzítse. A K. ereséges. Nagy társaságban fészkel.
Kacena (Katsena, Katsina, Kasna), a középs dete szerint lehet ág-K, amidn valamely ág fej(bajusz),
Szudánban fekv Nigéria brit gyarmat egyik ldik ki K. alakura, mint például a
levél-K., amidn az egész levél, vagy annak
városa, Kanotól É.-ra, kb. 15,000 lak.
Kacér, a halászatban oly nádcsóva, amelyet egy része lesz K., mint a hüvelyesekon. Ritkább
téli idben az ereszt hálóra öv helyett jelnek esetben a gyökér is fejldhetik K.-szerüen, mint
a Vanilláé (gyökér-K.), máskor a levél át sem
kötnek.
Kacérmajom (Gercopithecus Diana L., áiiat), alakul K.-csá, hanem maga a levélgerinc v. a
a Gerkóftnajmok (1. o.) családjába tartozó majom- levélnyól képes a rácsavarodásra (Bérese, 1. o.).
faj. Termete karcsú, testtartása ós színezete A K. érzékeny szerv, fiatal korában csúcsa lassú
kecses, ezért kapta a Diana és a K. nevet. Bun- körmozgást végez, keresi a támaszt és ha ezzel
dája palaszürke, háta és keresztcsonti tájéka érintkezik, arrafelé görbül és rácsavarodik. Az
veresesbama. Testének elrésze, ülepe, hátsó vég- érintkezés súrlódása ingert gyakorol a K. brtagjainak hátsó és bels oldala fehér arca és füle szövetének e célra szolgáló ói'zösejtjeire, mire a
fekete. Teste kb. 50 cm. hosszú, farka valamivel K. tuIsó oldalán erteljesebb növekedés követkehosszabb. Nyugat-Afiikában honos. Állatkertek- zik be, tehát a szerv a támasz felé görbül.
ben gyakran látható.
2. K., az evez nyelén lev fogantyú.
Kachetia, tartomány Kaukázia orosz kormányKacs (Cutch), a bombayi kormányzósághoz
zóság kaukáznsontúli részébon, egykoron ez volt tartozó brit-indiai hbórállam, 16,834 km* területa kachetiai királyság (a XVI. és XVII. sz. diplomá- tel, (1911) 513,529 dzsat, kol és radzsput lak., Budzs
ciai olanányaiban Grúziának nevezik, 1. Georgia). fvárossal. K. egy nagy és több kisebb szigetbl
Lakosai, a kachetok gabonát, dohányt, selymet áll, amelyeket a Nagy-Rann v. K.-i laguna Szindhés híres bort termelnek.
tl és a Kis-Rann Gudzserattól választ el. A nagy
Kachexia, 1. Kakeoda.
sziget neve K., a kisebbeké Kavra, Kádra, Beila
Kachou, 1. Katechu.
és Szantalpur a területet két dombvonulat szeli
Káci, a vörös borok kierjesztósóre használt át, amelyeknek legmagasabb csúcsa a Pacsam Pir
kádaknak a neve. Ezeket a kádakat fából készí- (445 m.) A szigetek a száraz évszakban a száraztik csonkakúp v. hordó alakra és szerkezetük földdel össze vannak kötve, mert a két Rann ilyenlehet nyitott v. zárt. Franciaországban cement- kor egészen kiszárad. A talaj általában homokos,
tartányokat is használnak a vörös bor erjeszté- kevéssé termékeny és fátlan, de a völgyek virágsére. A Cambon-fóle erjeszt tartány is cementbl zóak. Nagy földrengések gyakoriak. Vasérc, szén
van, amelynek elzárható fedele van s a benne fej- és salétrom el szokott fordulni, de nem bányász
szénsav nyomása alkalmas berendezés segít- szák. A házi állat a teve, ezenkívül híres lovakat
ségével automatice öntözi a törkölyt. L. Bor.
és szarvasmarhákat is tenyésztenek. A kereskeKaöic-MioSic, Andrija (Endre), horvát költ, delem a tenger felé irányul. A
kiköt- ós keresszül. 1690. Bristben, Dalmáciában, megh. a zao- kedelmi hely Mandvi.
strogi kolostorban 1760. Elkel horvát családKacs, kisk. Borsod vm. mezkövesdi j.-ban,(i9io)
ból származott. Perencrendi szerzetes volt, a teoló- 638 magyar lak. u. p. Tibolddaróoz, u. t. Als<>
giát Pesten végezte, azután Makarskában és Se- ábrány. Hozzátartozik Kácstapokza kis fürd,
benicóban tanár volt. Mint pápai legátus beutazta melynek 23*5 C. fokú tiszta langyos héwizét fürDalmáciát, Boszniát ós Hercegovinát s a népepo- désre használják. Apátságai 1248 óta említik.
szok modorában megénekelte a délszlávok törté- A XVII. sz.-ban még a daróczi Tiboldok voltak
neti eseményeit ós hseit. szinte barátja volt a kegyurai. K.-on 1317 táján a pálosoknak is volt
magyaroknak s költeményeiben a magyar hsök kolostoruk.
tetteit is dicsíti. Költeményei ma is a horvát nép
Kacsa, 1. Kacsafelék.
Hírlapi kacsa, 1. o.
legkedvesebb olvasmánya, amit legjobban bizoKacsa, sebészi mszer, a mtéteknél a steril lenyít az, hogy eddig 26 kiadást értek. Razgovor pedknek a beteg bréhez való ersítésére szolgál.
ugodni haroda slovinskoga (a szláv nemzet kelleKacsa-cet, a kétfogú cet (Hyperoodon rosmes beszélgetései) cím alatt 1756. jelentek meg tratus Miül.) neve. L. Kétfoqú cetelször Velencében. K. horvát nyelvre lefordította
Kacsacsrek (Ornithorhynckiis, kWt^V), a CsMózes 5 könyvét s a próféták néhány könyvét. rös emlsök rendjébe tartozó állatnem. Egy él
Ez a
Korabljice név alatt ismeretes. Zágráb- és egy kihalt faja ismeretes. L. Gsörös állat.
ban és Makarskában (Dalmácia) szobra van.
Kacsafarkú lepke (Macroqlossa stellaiarum
Kacika (spany. (uuique, cazique), Mexikóban L.), a szenderfólók (Sphingidae) családjába tarós Guatemalában mai napig így nevezik a tiszta tozó lepkefaj. Nevét onnan kapta, mert szrös
indiánus községek elUljáróit. A K. szót San Do- potrohának vége a kacsa farkára emlékeztet.
mingo indiánus lakosaitól vették át a hódító Csápjai tövükön vékonyak, végük felé vastagospanyolok s terjesztették el Amerika többi részé- dok. Elüls szárnyai szürkésbarnák, hullámos feben is.
kete harántsávokkal, a hátsók rozsdasárgák. Na-
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Kaesakagylók (íjepadidae, üim), 1. Kacslábü
gyón hosszú pörge szipöki^ft van. MAjos— augusztusig nappal röptU és akkor ig«o gyalotui láthatni, rákok.
Kacsalinaakája Sztanica, falu az orosz doni
amint a virágok fölött lebeg és siipdkájával nedvüket szívja. Megfogva eg^ teste sajátsnrOen kozák területnelc második doni járásában, vasút
remeg. HossiaSom.; 8sár^rainaktBrjedÍBlme6cm. mellett, 9658 lak., gzhajóállomással.
Kácsánd. kisk. Zemplén vmegye nagymihályi
Heniyója sárgászöld; köldttb6s6 gaUj-félék (Galinm) leveleit pusztítja. Földben habozza be ma- j.-ban, (1910) 290 tót lak. u. p. Málcza, u. t. Bánócz.
Kacsány (azeltt Kvacsán), kisk. Sáros vm.
gát. Hazánkban kíizönséges.
Kacsam<^k (AtuUidae), a Ládalakuak (Anseri- eperjesi j -ban, (1910) 281 tót lak.; n. p. Eperjes,
;

:

formes) rendjének egyetlen családja. A rend HQÍI
fajt foglal magában, a K. családja pedig a következ alcsalAdokn oezlik 1. Búvárrécék (Merginae). 1. Búvárréee; 8. récék v. kacsák (Ánati" hidak
r
(AM»ernum),\. Ludak ;i. hattyúk
L HtOtyufdék. A kacsák csöreszáee,
n körCmalakú toldalékkal. A kávák
vagy fésUs. A lábszár és csd kb.
4 ujjuk közül a 3 elre álló úszó'kútött. A tavaszkor pompás nászt gácsómak hívják. Ilyenkor nemkét tolla kunkorodik fúlfelé, hanem
:. .. öt az elsrend evezók fedótoUaii._5, „.:
nak szloe is, amennyiben középrészükön különböz szín, fekete vagy ilyenkor fehér szalaggal
ssegett ú. n. «tükör» bitható. A tojót a gácsértól hangja is megkülönbözteti. Állatokkal és növényekkel táplálkoznak. Táplálékukat a vízben
vagj bukva vagy görgicsélve keresik, amennyiben csrüket a vízben g>'orsan nyitogatják és becsukják 8 ilymödon a káva szélén lev szarulemezeken át a szilárd anyagokat mintegy leszrik. Többnyire költözköd, fészekhagyó ma:

K

u.

t.

Marííitfalva.

Kacsaorrú saru,

1.

Csrös

Kacsaparéj

1.

Lemna.

(aov),

saru.

Kaosar (Catchar, Cachar), Asszam brit-mdiai
tartománynak DK.-i szögletében, Manipur és
Birma közt fekv kerülete. Két részbl áll a déli K.
Glains sík 6402 km«, 414,871 lak. és észak-K.
4475 km», 40812 lak. Ez utóbbi hegyvidéken lakók
még egészen civilizálatlanok. A hegyek lejtit
erdk fedik, amelyekben épület- és kaucsukfák, a dombokon teaültot\énypk, a völgyek fenekén pedig terjedelmes rizsföldek vannak. A kolera
gj'akori. A fváros a Barak partján Szilcsar, 9256
:

sr

lakossal.

Kacsarákok (Lepadidae),

1. Kacslábú rákok.
Kacsázás, a járásnak az a kóros típusa, melynél a törzs váltakozva, de mindig a fellép láb
irányában oldalkilengéseket végez. A far-izmok
megfeezülésének köszönhetjük, hogy járásnál a
medence és a törzs egyensúly-helyzetben marad,
dacára, hogy a láb váltakozó felemelésekor a medence alátámasztása a súlyvonalon kívül es pontban (bal vagy jobb csipóizület) történik. A fardarak. Ízletes húsuk, tojásaik és pehelytollaik izmok mködésének elégtelenségénél (bénulás, v.
által hasznosak. Körülbelül 150 fajuk ismert. Ná- az izom tapadási pontjainak eltolódásakor csiplunk részben mint költ, részben mint át\'onuló flcamodás, combnyakelliajlá!?) sztatikái egyensúlyvagy teleló^ 21 faj fordul el. Nevezetesebbek a zavar jön létre, melyet K. útján (Trendelenburgkanalas K. (Spatula dyveata L.); a sípoló K. féle tünet) igyekszik az illet kiegyenlíteni.
Kácsér v. gácsér, a kacsák hímjeinek a neve.
(Mareca penelope L.) a böjti K. (Querquedula
auerqueáula L.) a nyílfarkú K. (Dafiía acuta L. Kcu'safélek.
Kacsevan, 1. Nahicsevan.
u.) a kendermagos K. (Chaulelatmus streperus
L.) a tkés K. (A. boscas L.), melynek szármaKácafalo. kisk. Baranya vm. baranyavári
zékai a házi
(A. domestica L.) a csörg K. j.-ban, (1910) 2489 német, szerb és magyar lak.,
(XeUion crecca L.) a sarlós K. (Eunetta falcata posta- és távbeszél-hivatal.
Geoi^) a bukó K- (Fuligula) : a bütykös R.
Kacs-€huidava (Kocsi, Khatsi), Boludzsisztán
(Tadorna tadoma L.) a rozsdás K. (Casarca egyik tartománya, ÉK.-i részében, Sikarpurtól,
casarca L.) stb. A csupasz arcú, farktm irigyének Szindh brit-indiai tartomány disz trilctusától Ny.-ra,
meuszszagú váladékáról elnevezett délameríkai mintegy 23,000 km* területtel, 100,000 lak. földje
pézsmakacsát (Hyonetta moschata Flem.) néhol egészen sík. Ki-kiszáradó folyói vannak ezek közt
mint háziállatot tenyésztik.
a legfontosabbak a Bolan, Lari és Nari. Az elbbi
Tenyésztése. A kacsa párzása után márciusban az afgán felföldrl jön le a szorosban, amelyet
kezd tojni és 16— 20-at tojván, kotlani kezd, mely a Halaláncban alkot, az angolok a Sikarpur-Szibiesetiwn 18 tojást raknak alája. Mivel mint kotló Quetta-i vasutat vezették át rajta. A Nari, a
meg nem bizható, tojásait tonikkal vagy pulyká- Bolan és a Mula szorosán át vezetnek az utak az
val, vagy mostcroégooo n költetik ki. Ha a kotlást Indus mellékérl Afganisztánba e sztratégiai fonelnyomjuk, 60; st ennél is több tojást rak, me- tossága miatt az angolok K.-ban több katonai
llek átlagos nagysága 63—43-5 mm., átlagos állomást állítottak föl. A tartomány, bár igen forró,
súlya 68—64 gr. A héj súlya 5-5— BS gr. A termékeny. Fvárosában, Gandavában (5—6000
kaosa 88-32 nap alatt költi ki tojásait. Az els lak.) lakik a brit protektorátus alatt álló keleti
napon a tlókák anyjuk alatt maradnak, második khán.
naptól mint a csibéket etetjük, 10— 14 nap múlva
Kaosics (írják így is Kocsik, Kacsuk^ Ko'
vízre boc^thatók, hol elmüket bven találják, thyz). az Árpád- és Anjou-korban nagy SMV^et
miért is a K. tenyésztése, bár víz nélkül is föl- vitt nemzetség, melybl származott Simon bán,
nevelhet, igazán csak víz mellett van helyén. Mihály bán testvére, II. András idejében a Nógrád
Hizlalása oly módon történik, mint a lúdé (1. o.), vármegyei Fülek és Szécsény s több kolozsi és
2-3 hétig tart. A hizlalt kacsa hús-súlya 70— tordai jószág ura, ki Péter ispánnal és Simonnal,
75«/o-a élsúlyának.
Bánk nádor vejével, 1213 szept. 28. a pilisi erdk
:

:

;

;

;

;

K

:

;

;

;

;

;

;

;

:

Kacsl-Gandava

104

—

Kacsóh

Kacslábú rákok (Cirripedia, áiiat), az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsén belül a rákok (Orustacea) altörzsébe, az alsóbbrend rákok (Éntomostraca) osztályába tartozó egyik rendet képviselik. A K. mind a tengerben élnek és külsleg
inkább a kagylókhoz hasonlítanak, úgy, hogy
ennek alapján a régebbi búvárok a kagylók közé
sorozták ket. Csak késbb, fleg fejldésük
tanulmányozása által tnt ki, hogy a K. nem
kagylók, hanem Ízeltlábú állatok. Testüket több
get, mint ilyet 1437. említik utoljára. Bars, Bács, lemezbl összetett, kagylószer, meszes héj födi,
Borsod, Gömör, Heves, Hont, Krassó, Mosony, kifejldött állapotban helyhez kötött életet élnek
Nógrád, Pest, Somogy, Szolnok, Trencsén, Vesz- és csak lárva korukban úszkálnak szabadon. A K.
prém és Zaránd vármegyékben 200 faluja volt. testén a rákokra jellemz végtagok közül a
Kacsi-Gandava, 1. Kacs-Gandava.
csápok és a szájrészek csenevészek, a járólábak
Kacsin, kakhjang, a birmánqkkal rokon hegyi pedig sajátságosan kacsokká (cirrhus) módosulnép Polsö-B irmában, Bhamótól É.-ra sajátos régi tak. A sajátságos helyhezkötött életmódnak megszellemvallásuk van. Asszámi törzsrokonaik csin- felelen szerveiknek legnagyobb része elcsenevépo és sing-fu néven, mint híres kovácsok ismere- szedett.
tesek.
Idegrendszertik csak egy dúcból áll, szemeik
Kacsincok (kaskalar, kastar), a birjusszi, aprók és csenevészek, szivük és vérereik nincseilletleg abakani tatárok egyik töredéke, Jenisz- nek, hasonlóképen kopoltyuik sincsenek. Legfonszejszk keletszibériai kormányzóság Minusszinszk tosabb szerveik a cementmirigyek, amelyeknek
nev kerületében.
váladéka az állatot valamely vízbemertllt tárgyKacsintás, hamis, leskeld pillantás, a kacér- hoz odaragasztja s így egész életére egy helyhez
kodók vagy szerelmesek szembeszéde.
rögzíti. A K.-ok majdnem valamennyien hímnKacskakez medvemajom, 1. ColoJrus.
sek, egyeseknél azonban ú. n. törpe v. póthímeket
Kacskanár, az Ural egyik csúcsa, 868 m. magas. (1. 0.) ismerünk. A peték megtermékenyítése és
Kacskanyak (növ.), 1. ínf.
az embrió fejldése az anyaállat héján belül törKacskaringó (cirrhus növ.) a. m. kacs (1. o.). ténik. A petébl kikel lárvák három végtagpárKacsko-bab (növ.), ritka magyar szó rövid o vég- ral bíró Naupliiis-ok (1. o.), amelyek egy ideig
zdéssel, a Pliaseolus multiflorits L. magvának szabadon úszkálnak, majd szájukkal megtapadnépies neve Nógrád vármegyében
1. Bab.
nak valamely alámerült tárgj-on, esetleg más
Kacskovics, 1. Kálmán, mfordító, szül. Tót- nagyobb állaton vagy mozgó hajón s a cementGyugyon (Somogy vm.) 1852 dec. 24. Itthon és mirigy váladéka véglegesen odaköti ket az alzatkülföldön jogi tanulmányokat végezett és Somogy hoz. A megtapadt lárva lassan átalakul, kifejldnek
vármegye tiszteletbeli fszolgabirája volt. Igen kacslábai és mészlemezekbl álló merev páncélja.
becses és gazdag könyvtára van. Érdemes mun- A K. egyik csoportjának,a Gyökérfejüeknek (Rhikát végzett Pltdurchospárhuzamos életrajzainak zocephalida) lárvái más, rövidf arkú rákok potrolefordításával (Budapest 1893-1898, 3 köt.). hán telepednek meg, sajátságos gyökérszerüen
2. K. Lajos, gazdasági és pedagógiai író, szül. elágazó s a gazdarák testébe hatoló szivónyúlMohorán (Nógrád vm.) 1806 május 29-én, megh. ványokat fejlesztenek, amelyeknek segítségével a
Sj pusztán (Nógi-ád vm.) 1891 dec. 9. Az 1832-iki gazdarák nedveibl élsködnek.
pozsonyi országgylésen Nógrád vármegye egyik
A K. között legközönségesebbek a kacsákagykövete volt és diétái hírlapot kezdett kiadni. lók v. kacsarákok (Lepadidae) családjának tagAz orsz. kisdedóvó egyesület titkára lett s az egye- jai, amelyek hajlékony, ers nyéllel tapadnak
sület évkönyveit 1842-ig szerkesztette. Késbb az idegen tárgyakhoz. Testük lapos háromszögletes
ügyvédi pályára lépett, majd a bányamvelést és héjjal van fedve. Furcsa nevük avval a régi
annak történetét tanulmányozta s errl írt mun- babonával függ össze, hogy az örvösludak
kája az Alsómagyarországi ércmüvelésröl 1832. (Brania bernicla L.) ebbl az állatból fejldnek
jelent meg. Kiadta Zweü/' selmeczi bányamester ki. A tengeri makkok (Balanidae) családjának
1703— 1707-ig terjed s a Rákóczi-forradalomra fajai nyél nélkül, közvetlenül henger- v. kúpalakú
nézve fontos adatokat tartalmazó naplóját (1835). és fedvel elzárható hasuk alapjával tapadnak
A keletkezben lev Orsz. Gazdasági Egyesület meg az alzaton, nem ritkán nagyobb cetek vagy
titkárává választotta. A Gazdasági Tudósítások bálnák testén is.
cím egyesületi lapot 1837 óta ö szerkesztette,
Kacsnövény, 1. Iszalagnörény.
1843 máj. 21. a fvárosban fjegyznek és 1848.
Kacsóh Pongrác, zeneszerz és esztétikus,
országgylési képviselnek vála.sztották, úgyszin- szül. 1873 dec. 15. Budapesten. 1897-ben b()lc.-íétén az 1861-iki országgylésre is. Késbb a kerté- szeti doktorrá promoveálták Kolozsvárt, ahol
szeti egylet titkára lett a Kertészeti füzeteket szer- Farkas Ödön vezetése alatt zenei tanulmányait
kesztette. Egyik nagyobb munkája: Közlemények is végezte. Budapestre nevezték ki fgimnáziumi
a kisdedóvá's s nevelés körébl (Buda 18-Í3).' A tanárnak, 1909. Kecskeméten a freáliskola igazM. Tud. Akadémia 1837-bon levelez tagjává vá- gatója lett, 1912. Budapesten székesfvárosi flasztotta. A jogtudományi müszótárhoz s a bányá- igazgatónak választották meg s az általa szerveszati mszavak összegyjtéséhez s magyarosí- zett városi zenetanfolyamok élére került. Nevét
tásához is sok adalékkal járult.
országszerte méltán liíressó János vitéz o.
közelében Gertrúd királynéra tört s öt és számos
idegen hívét levágni segített. Leánya, Egizia, a
veszprémi apácákkal e^ütt 1241. a tatárok elöl
Nonába menekült. Fia volt Folkus (1. Folkiis, 3).
Legmagasabbra emelkedett a nemzetségben Farkas föpohámokmester fia, Tamás erdélyi vajda,
a kihalt Zéchenyi vagy Szécsényi család öse. Egy
másik ága a nemzetségnek a vingarti Geréb család. A kékki és gyarmati Balassa családot tévesen származtatták e nemzetségbl. E nemzetsé-

;

;

.s

;

—
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magyar

dalosjátéka (1904) t^tte, melynek sikerévelegyetlen magyar színpadi mü sem vetekedhetlk. Többi dalosjátékai
Csipkerózsa. Rákikzi
(190^)). Mary-Anne. Ezeken kívai számos magyar
é6 német múdalt komponált, zenét irt PtUastor
Árpádnak A harang c drámai legendájához
(1907) és Molnár Ferenc külvárosi legendájához
a Liliom-hoz (1909). Tudományos müvei közül
felemiitjük az elektromos rezgésekrl, a konzonanciáról és disszonanpiáról írt értekezéseit,
amelyeket a kolozsvári egyetem pályadíjjal jutalmazott, továbbá A zene fejldéstörténete c.
:

munkáját (1909).
KacBolás V. Itocsolás (nö^), bizonyos termesztett növények levéltövében keletkez fattyúhajtások leszedése, pl. a dohányról v. a szöllöröl,
mert hasznavehetetlenek vajry termést nem hoznak, ellenben a föszártél a táplálékot elvonják.

Kacsóta,
j.-ban, (1910)

kisk. Baranya
vm. szcntlörinczi
426 magyar lak., a. p. és u. t. Szent-

lórincz.

Kácstapolcza, ftirdö, 1. Kacs.
Kacsuk Simon, 1. Kacsics.
Kacura, Taro, herceg, japáni állaraférflú, szül.
1848., megh. Toklóban 191.3 okt. 10. Mint egyszer katona (szamm-áj) tnt ki 1864. az angol,
francia és amerikai flotta elleni harcokban. Az
1868-iki polgárháborúban a mikádó mellett harcolt a sogon hivei ellen. 1870— 73-ban Berlinben
haditndományokat tanult s ugyanott katonai
attasé volt 1875—78. Hazatérve a japáni hadseregben szolgált s különösen kitnt az 1894— 95-iki
kJnai háborúban. Azután Formóza kormányózja
lett,

majd 1898—1900. hadügj'miniszter

volt. Ito

a

—

KacziAny

lelkészi vizsgát

letette,

magyar

presbiteriánus

lelkésszé avatták. Visszatérvén, a magyar alkotmányos küzdelmekben élénk részt vett, 1909-

ben kiment Amerikába, honnan csak 3 év múlva
a magj'arság körében
missziói munkát végzett. Kiváló sikereket ért el
a katonai elbeszél irodalom terén Egy évig mondurban, A nagy manver ós A fikete-sárga
zászló alatt c. müveivel. Egyéb szépirodalmi
müvei Alüv, verses regény (1884) Divat és
Sport (vígjáték 4 felv., 1894-) ; A rozsályi malom (népszínm 2 felv., 1902.) stb. Irodalmi s esztétikai tanulmányai közül fontosabbak Öskölté'
szetüuk és az összehasonlító irodfdomtörténet,
melyben a legrégibbnek tartott mag>'ar versformának latin eredetét mutatta ki Hégésippe
Moreau (Petfi-album, 1898); Petfi (1899);
Sicift Jonathan (1900); A ni szépség a festmvészeiben (a Pesti Napló karácsonyi albuma,
1913). Mint mfordító angolból, franciából és
németbl fordított magyarra, pl. Byron Kalózát,
ugj'szintén magjarból &* angolból németre számos mfordítást végzett, melyek közt legkiválóbb
Petfi forradalmi költeményeinek németre fordítása. Történelmi értekezései
Az 1848—49-iki
szabadsáoharcrólMt kötetnyi terjedelemben (Hazánk) Magyar vértanuk könyve (1905) Metternich és kora (Politikai Magyarország, II. köt.)
A magyar inémoire-irodalom 1848149. (1914).
2, K. Nándor, jogi és közgazdasági író, szül.
Mernyiken (Zemplén vm.) 1822 október 16., megh.
Budapesten 1908 márc. 2. Tanulmányai végeztével Bécsben mködött mint bölcsészeti magántanár, 1847. a nagyenyedi ref. fiskolán lett tanár,
184S. a vallás- és közoktatásügyi, majd a honvédelmi minisztériumban alkalmazták. Végigküzdötte a szabadságharcot mint hadnagy, végül
mint kapitány. 1852-ben bírói hivatalt vállalt,
1867. Debreczenbeu sajtóügyi vizsgálóbiró. a bíróságok szervezésekor pedig budai törvényszéki bíró
lett. Müvei Ultiinatum (1861), röpirat a kiegyezésrl ; magyar népalkotmány vázlaia{lS68, névtelenül); 71ár«aáa/mté5z/oy (1873, 1. füzet); Tantusvaluta (németül, 1885) Zur Regelung des Geld-.
tért vissza s ezalatt ott

;

:

:

;

:

;

;

márki visszalépése után 1901 jún. ö állott a kormány élére s 1905 dea-ig volt miniszterelnök.
Nagy része volt az angol szövetség létrehozásában, ezért a mikádó gróíl címmel tüntette ki.
1908 júl.— 1911 aug. másodízben volt miniszterelnök s takarékossággal igyekezett Japán pénzügyi b^ain segíteni. E kormányának idejére esett
A
Korea annexiója (1910) és több fontos szerzdés
megkötése az idegen hatalmakkal. Újabb érdemeiért a mikádó 1910. hercegi rangra emelte.
1912 dec. harmadízben is vállalta a miniszter- Münz; Bank- und Zahlungswesens (Wien 1889);
elkésett adiója {lS90)y
az aranyos
elnökséget, de már 1913 febr. visszalépett, mert Tisza
a képviselház többszöri elnapolása miatt Tokió- mely felelet Tisza István Valutánk rendezése c.
füzetére A vHágtxüuta (Budapest 1895, németül
ban nagy zendülések támadtak.
:

;

—

—

;

Kaoúrce

az olyan szárnyas
hasábú levél (folium runcinatum), melynek nagy
és lefelé néz fürészfogai vannak, pl. a gyermekláncfnek.
Kacza, nagyk. Nagykilküll.vm. khalmi j-ban,
(1910)
1343 német é& oláh iák., régi templomv. csipdelkés

(nö%-.)

Berlin).
3.

K. Ödön, fest, K. 2.

fia,

szül.

Marosvásár-

helyt 1852 jan. 8. Elször Barabás vezetése alatt
tanult rajzolni, azután (^869) a müncheni és bécsi
akadémia és a párisi Ecole des Beaux-Arts növendéke volt. 1876-ban hazaköltözött és Zontán,
kastéllyal vasúti állomás, posta-és táviróhivatal. Czegléden, végül Szegeden tanított. Eleinte leginkább humoros életképeivel tnt fel (Egy kérKözelében skori telep van.
Kaczér Margit, operaénekesn, szül. Buda- dés, Hazafelé, Vita longa, ars brevis, No, nézd
pesten 1874. Az orsz. zeneakadémia elvégzése az öreget). De festett vailá.«50s tárgj-ü mveket is:
után a budapesti Operaházhoz szerzdött 1891. és Veronika kendje; Mária és Erzsébet (oltárkép
Golgotka (sze1910-ig tasja volt.
szerepei Vénusz, Gu- a szepesgörgöi templomban)
gedi múzeum) Krisztus sirbatétele (megvette a
tmne, Santuzza stb.
Kacziány, 1. Géza, magyar és német író, K. 2. kormány). Egy Rómában töltött tanulmányóv
után keletkezett egy sor fantasztikus, vlziószerft
íla, szül. Aradon 1856. Elbb budapesti ref. fógimn., majd fvárosi fels keresk. iskolai tanár. képe, ilyenek: Sphinx; Nagypénteki vizió (lSd7,
Zárdaromok (Szépmvészeti
1903 és 1904-ben tanulmányutat tett Angliában és Wahrmann-díj)
Gellért éjfélkor c. képére kapta
É.-Amerikában, ahol, miutáu Allianceban (Ohio) múzeum 1908).
:

Fbb

:

:

;

:

A

A

:

—

Kaczkó

;
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a 4000 koronás Társulati dijat, 1909. pedig Lesel- német ezüstbányászok megadván magukat, isked c. képére a Nemes Marcell-díjat. Fostott pánjuk, Ariscald vezetése alatt K. hatszázat köazonkívül faliképeket is (pl. a szegedi pályaudvarban) s mint mvészeti író is szerepelt.V. ö. Fieber,

K. Ödön, Mvészet, 1907.
Kaczkó, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési j.-ban,
<i9io) 1576 oláh és magyar lak., vasútállomás
távíróval, posta- ós távbeszél.

Kaczkowski

(ejtsd

:

kacskovszki),

Zygmunt,

len-

gyel író, szül. 1826. Bereznicán (Gaíicia), megh.
Parisban 1892. Résztvett a lengyel fölkelésben,
amiórt hosszú fogságot szenvedett Lembergben.
K. annak idején nagy népszerségét történeti regényeinek köszönhette, melyekben költött hse
Nieczuja mesél a XVIII. sz.-ból (Murdelio, Sodalis iVIarianus stb.).

Kaczorlak, kisk. Zala vm. nagykanizsai j.-ban,
<i9io) Ír86

magyar lak.,

u. p.

Zalaszentbalázs, u.

t.

Gelse.

Kaczvin, község,

1.

Szentmindszent.

zülök kalauzok gyanánt használt. Ápr. 2. Beszterczén 6000 embert s utóbb Kolozsvárt is «számtalan sokaságú magyart.) vágatott le. Április közepén Várad városát elfoglalta, várát pedig hót hajítógéppel több napig ostromolta s be is vette.
Azután elfoglalta a Fekete-Körös nadabi szigetét
s Tamásdát (Tamáshidát), Arad és Csanád között
Büdzsik hadaival egyesült s Bereget és Egrest
már együtt foglalták el. 1242 febr. elején kierszakolta a Duna jegén való átkelést, fölégette
Ó-Budát s elfoglalta Esztergomot is; csupán a
várat nem, melyet a spanyol Simon ispán hsiesen megvédett. Székesfehérvárnak szintén csak
külvárosait hamvaszthatta el s Nagy-Kemlek várát som tudta bevenni. Irtózatosan pusztítva, üldözte mindenütt IV. Bélát; Horvátországon át
Klisszára rontott, de megtudván, hogy a király
Trauban van, ezt fogta ostrom alá. B közben azon-

Kaczvinszky Viktor, a jászóvári premontrei ban értesült, hogy 1241 dec. 11. meghalt Ogataj
rend prépost-prelátusa, szül. 1817 okt. 20., megh. nagykhán, mire visszavonult. Cattarót fölégette,
1893 február 5. Hosszabb ideig tanár, majd igaz- majd Bolgárországban, Szófiánál egyesit Batu
gató volt és 1867. lett prépost-prelátus. Irodahni khánnal, hol foglyai nagyobb részét lemészárolmunkívssága Mennyiségtan elemei, knyomatban tatta több száz magyart azonban magával vitt
akadémikusok részére (Kassa 1847) Elmélkedés rabságba.
Kadany, a kadmium (1. o.) nem használt mau mennyiségtan elemei fölött (Nagyváradi fgimnázium 1853— 54. és 1854— 1855. évkönyve).
gyar neve.
Kadapa (Guddapah), az ugyanily nev disztrikKád v. hódon, üreges folyadóktartó edény, amelyet a kádár v. bodnár tölgyfából, vörös-, erdei tus fvárosa Madras brit-indiai kormányzóságvagy luczfeny-fából, újabban amerikai szurkos ban, a Bogawanka és vasút mellett, 18,000 lak.,
fenybl készít. Jellemzje, hogy fölül nyitott, közelében állandó katonai táborral. Indigója híres.
tehát csak egy oldalon van feneke, falai pedig
Kádár, pintér, bodnár, 1. Kádárság.
egyenesek. Lehet köralakú, kerülékes vagy körKádár, kisk. Temes vm. buziásfürdi j.-ban,
sarkú négyzetes keresztmetszet. Különben ren- (1910) 748 oláh és magyar lak., vasútállomás, távdesen hengeres, néha fején, máskor talpán álló íróval (Végvár-Kádár), postaügynökség, u. t.
csonka kúpalakú. A gyári iparban ott, ahol folya- Végvár.
dék részére nyitott edény kell ós a pincegazdaKádár, a Torda-nemzetségbl, a hunn krónika
ságban szerepel (sör-, szesz- és borgyártás stb.). (ITiuróczy, I. 10 és Kézai, 17) szerint a vándorA fürdkádat 1. Fürdöberendezések.
útra indult hunnok kormányzója volt, ki hadi, polKada Elek, író, szül. Kecskeméten 1852 máj. 2., gári és büntet ügyekben egyaránt ítélt. Igazmegh. u. o. 1913 júl. 24. Mint kecskeméti ügy- ságtalan ítéletét a nemzet megsemmisíthette s
védet 1878. orsz. képviselvé választották, majd t magát is letehette. Ipolyi (Magyar Mythologia
1884— 91-ig államvasúti tisztvisel volt. 1884-tl 48.3) a K.-t a nemzet fpapjai közé számítja s így
:

;

;

—

Budapesten állandó hírlapírói míiködést folytakülönösen a pusztai magyar népéletbl vett,
zamatos magyarságú elbeszéléseivel tnt fel.
1897-ben Kecskemét polgármesterévé választottott s

ták. Igen sokat tett Kecskemét rendezése, szépítése és gazdasági emelése érdekében. Különösen
kitnt az 1911-ikí kecskeméti földrengés után a
helyreállítás végett vezetett akcióban. 1912ben
udvari tanácsosi címet kapott. Önállóan megjelent munkái
vasutak keletkezése és fejldése
:

A

A

(1891, 2 köt.. Kárpáti Jánossal);
darázs mérge
^regény, Pataky László rajzaival, 1893) ; Magyar
törtétieti album (a nép számára, 1894, 3 köt.).

nem nemzetség-, hanem hivatalnévnek tartja.
K. a Beler fia s Otmár apja volt. Nemzetségébl
való lehetett az 1146. említett Cadarius coraos
curialis is. Ezt a nevet talán röviden Kadarnak
ejtették Kuun (Relationum, I. 144) utal a Kadarkaluz-nom mellett egj-úttal a Kadar és Kadarkút
helynevekre. Kétségkívül összefügg e név\'el a
azt

;

Kador nomzetségnév is o nemzetségbl
Ha, Márton 1212. Kapósnak ura volt.
;

Kádár

István, híres vitéz, 1660. kétszázad-

magával a tatárok
falusi

Gyöi^

ellen

küzdve

határban eleste helyét ma

esett el.
is

A

b.-új-

Kádár-temet-

nek hijják. A róla szóló históriás énekel (Fölemelé
1906-ban a Király-színházban Helyreasszony c. Kádár szemeit az égre
) a nép ma is kedveli
énekt's népszínmvét adták ol.
a sok változatot, melybon ránk maradt, összeKadács (azeltt Nagykadács és Kiskadwis), állította TJudy a Vitézi Énekekben. V. ö. Deák
kisk. Udvarhely vm. székelykeresztúri j.-ban, Ferenc Vitéz Kádár István éneke (Irodalomtört.
<i»io) 421 magyar lak., u. p. Kobátfalva, u. t. Közi. 1907).
flzékolykerpsztúr.
K&dárbard, a/ ácsbárdhoz és tkebaltához haKádán, Ogataj uágykháu fia, Dzsingíz khán sonló hasító szerszám, mellyel a kádár a dongák
unokája, Bürivel, Dzsagatáj fiával 1241 márc. szupolykáját a tkén kinagyolja.
1 a Borgói-szorosoD át tört Erdélyre. A radnaí
Kadaros, ér a Hortobágyon.
:

:

.

-
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—

KádArséB

A

hordókat azonban nemcsak kézzel, han^n
is készítik. Bzámoe az a géprendszer, mekfll hasított árú, csak az igen nagy hordókhoz ós a l^et a hordók gyártására eddig már föltaláltak,
oáraz árúk csomagolásához szttkségee hordókhoz de
csak léhábban sikerült az amerikai Pay
yeszD^ újabban fúrészelt fát Hasított fára azM
Tan itt szükség, mdfficgjróezt a dongákat rendesen meghajtják, másrészt siálHtásnál nagy lökéseknek vannak kitéve és a folyadék is nagy nyomást gyakorol a hordó oldalaira. A hasított fa
teljes hosszaságú szálai jobban állanak ellen, szilánlabbak. mint a többnyire hosszúságukban elmetszett, fürészelt dongák. Tölgy, bükk, kivételesen szelíd gesztenye és a különböz feoyöfélék

Kádiria, ta a faanyag, melybl a kádár külön-

böz gyártmányát készíti. Úgyszólván

kivétel nél-

géppel

m^

adnak kádárfát. L. Donga.
Kádárinaa (ráklúb, kaffhnca,

csipér),

a kádár

tartó-szerszáma.
Kadarita, I. Iszlám.

Kadarka. A legelterjedtebb

s

legkitnbb ma-

gi ar kokszol lfaj ta, amelynek leve falkotórésze
a leghíresebb magyar vörös boroknak, mink az
egri, szegszárdi, budai, ménesi, visontai, villányi.
A K. állítólag Skutariból került hazánkba s tlünk
terjedt el Szerbiába, hol a hires negotini vörös
bort szintén e fajta szolgáltatja.
Kádárka vag>' rfa, az a magas szálfa, moly
dunai fahajóink elején árboc-módra egyenest áll s
lóvontatá.<nál a vontató kötelet magasan tartja.

1.

&
ós

ábra. DoiigAillesitö gép.

ezek nyomán a Schmalz Anthon
más cégeknek tényleg a gyakorlatban

Cie,

és íiaí
bevált

gépeket készíteni. Az újabb hordógyártó gépek a
munkafolyammal együtt a következk: A dongákat (1. Hordóffyártás cikk képmeUéídetén 1.

Kadarkút, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban,
2063 magyar lak., vasútállomás, posta-,

(1910)

táviró- és

távbeszél hivatal.

Kádánág, az az

ipar, mel>' folyadék és bizo-

árúk tartására szolgáló edények készítésével foglalkozik. Ilyen edények: a bordó,
kád vagy bodon, csöbör, vödör, puttony, dézsa,
n>'08 száraz

kupa, dobonka,

káforka, csoboly stb.
iparos, aki a nevezett
edényeket kemény fából, pintéi; aki puha fából készíti. A kádár szerszámai tartók, elórajzolók
s mérk és forgácsolók. A tartó szerszámokhoz
tartozik a vonó-, szivó- v. faragószék, a törzsök v.
bakló, a szinlbálvány v. faragóoszlop, az ágas, a
töke, a rákláb, sikattyu és higlófa. Elrajzolási
és mérezerszámok az irdaló a donga vastagságának ée szélességének megjolölést^'re, a körz
(2é8 4 ágú és mdaskörz) és a különböz alakszerek. Forgácsoló szerszámok
a kádárbárd, a hasogatókádárkés, a szalu v. kapacs, a horholó-,
az egj'enes és görbe szívó- v. vonókés gjaluk a
hántó- V, nagj'ológjalu, az eresztpad v. g>alu,
a horgas v. homorító, a bütü-, a takarító-, az aj-,
a szin- V. mester-gjahi, az ikergjalu, a csinmet8Z-, a fenék- és himzgyalu, végre idejárul még
a vájkórovó. Fürószelésre használják a nyakalófOrészt és az ajtók kivágására az ajtó- vagy kanyarítö-fOrészt. Fúró a köldök-, kanalas-, szádaés csaplyukfúró. A fenék behúzására való a fenék-

Kádár

v.

töltike,

bodnár az az

:

:

á

;

:

:

húzó-vas (állogató), a hordó megcsigázására a
hordóheveder v. csiga. A dongák sorjazására a
sorjázok (atomcsok), az abroncsok ráhajtására a
döngöl- ós kiaérft-kalimácsot használják. Az abroncsok taszenögecseléflére (megaklálására) az
akláló serpenyt (Ollön) ée a fejez kalapácsot
alkalmazzák. A K. munkája különbözik az edény
alakja szerint, nevezeteeen más ez kádaknál és
hordóknál a hordóknál is megint különbözik ez
a vápátlan, vápás ée nagy ászokbordók szerint.
;

t.

ábn. Csiarigö ^p.

áhra) a bütüz-fúrészen kell hosszúságra levégelik, a dongagyaluló-gépen (donqamaróqép, 1.
Hordógyártás képmelléklet 2. áhra) azt két
szélesebb lapján meggyalulják a fejek megbagj'ása mellett a dongaiileszt-gépen {1. szövegáhra) meggyalulják a donga oldallapjait, azaz meg;

eresztik és megadják neki a kell

szupolykót ezek
után sorjázzák v.
illesztik a dongákat
;

Hordógyártás
képmeüéidd 4-ik
ábra), gzölik és

(lásd

megcsigázzák Oásd
Hordóayártás képmeüékíet 6. ábra).
miközben esetlen

még ki is lángolják.
Megcsigázás és az
S. ábra. FeaéUlIeatfi gyaln.
atooncsok fölhúzása után az abroncshúzó-gépen (1. Hordógyártá*
képmelléklet 5. ábra) ersen meghúzzák még az
abroncsokat, bütüz-gépen a dongák bütüitszinbo
hozzák és végre a csinvágó gépen (2. szöv^ábraf

;

—
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;
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kétoldalt belevágják a csínt. A feneket is külön
gópeken készítik. A fonékfát a fenékillesztögyalun (3. szövegábra) egyik lapján és két éllapján meggyaluljak, aztán összeköldökölik, nagy
vastagsága gyalugépen azonos vastagságra gyalulják és a fenékvágó- és párkányoló-gépen (fenéklapmarógép, 1. Hordógyátiás képmelléklet 3.
ályra) köriílvágják és párkányolják a csin méreteinek megfelelen. A feneket azután beeresztik,
megszinelik a hordót, belefúrják a szádat és csaplyukat, meghúzzák megint az abroncsokat és készen kiviszik a mhelybl. Az abroncsok készíté-

26., megh. Marienbadban 1910 júl. 12. Magyar hazáját korán elhagyta s mint színész, különböz német színházakhoz szerzdött, utoljára
a berlini Deutsches Theaterben játszott. 1894-ben
megvált a színpadtól. Nevét szélesebb körökben
vígjátékai tették ismertté, mert K. bohózatai, ha
komolyabb tartalmat hiába keresnénk is bennök,
vidám, kedélyes hangjukkal meg tudták nyerni a
nagyközönség tetszését s bejárták a legtöbb német színpadot. Számos darabja közül, melyekot
nagyrészt Blumenthal Üskarral, Schönthannal és
másokkal együtt írt, magyarra is lefordították és
sére külön vasolló-, lyukasztó- és szögecselö-gép eladták a következket Az aranykakas, bohózat
van. A gépkészleteket a napi gyártmány mennyi- (ford. Fái J. Béla, 18^9) Mozgófényképek, bohósége szerint állítják össze, pl. 100, 200, 300, 600 drb zat (ford. Heltai Jen, 1899) Az aranypatkó,
sörös hordó készítésére. B gépek egyetlen hiánya, vígjáték (ford. Timár Szaniszló, 1905) A nap
hogy egymástól nagyon különböz nagyságú hor- hse, bohózat (ford. u. a. 1909) A sötét pont, vígdókat ugyanazzal a géppel nem lehet készíteni. játék (ford. Hajó Sándor, 1910).
Gzölt és hámozott fából is próbálnak újabban
Kaden, Woldemar, német író, szül. 1838 febr. 9.
hordókat készíteni, de e hordók kevésbbé alkal- Drezdában, megh. 1907 júl. 26. Münchenben. Élemasak folyadékok tartására. V. ö. Frecskay J., tét nagyobbrészt Nápolyban töltötte, hol a német
A kádárság (Budapest 1884).
nyelv és irodalom tanára volt. K. kitnen ismerte
Kádárta, kisk. Veszprém vm. veszprémi j.-ban, az olasz tájakat és nópéletet, s költi lendülettel
írt útirajzaival át tudja ültetni az olasz földéit
(1910) 657 magyar lak., vasúti megállóhely, u. p.
Gyulaflrátót, u. t. Veszprém.
való lelkesedését olvasóinak lelkébe is. Mvei
Kádas Rttdolf, egyházi író, szül. Jászon 1816 között a legismertebbek Wandertage in Italien
jan. 24., megh. 1880 febr. 2. A premontrei kano- (Stuttgart 1874)
Pompejanische Novellen (u. o.
nokrendbe lépvén, több rendházban volt tanár
1882) Volkstümliches aus Süditalien (u. o. 1896)
1866. a Szent István-Társulat igazgatója lett. Rotes Blut und andre Geschichten aus Süditalien
1861-ben gyri tankerületi kir. figazgató. 1857 (u. 0. 1898). Lefordította németre Manzoni Jegyejúl.

:

;

;

;

;

:

;

;

-^1861-ig szerkesztette a Katolikus Néplapot.
Önálló
Lelki kalauz imák és énekekben

seit is (u. 0. 1883).

(1848).

cadence,

mve

:

Kadáver (lat. cadaver) a. m. tetem, hulla.
Kadaverin, cadaverin, pentametiléndiamm,
CjH,o(NH,)j,, állati eredet "hulladékok, fehérjék
rothadásakor keletkez, kellemetlen szagú folyadék. A ptomainok (1. o.) csoportjába tartozó vegyület. Kóros viszonyok között (koleránál stb.) a
vizeletben

is elfordul.
Kaddig-olaj, 1. Kádi-olaj.

Kaddis (khald) a. m. szent a zsidóknak már a
talmudban, de ott más néven említett, khald nyelven fogalmazott régi imája, mely így kezddik:
«Magasztaltassék ésszentesíttessék szent nevén.
Majd egészben (K. sálem), majd fele részben (kháci
K.) mondják az istentisztelet frészei után, illetve
végén. Mint a tudósok A'. -a (K. dirábbanon) Imában hangzik ki Izrael és tudósai és mindazok jóléteért, kik a tórát tanulmányozzák. Az árvák
K.-át (K. jaszóm) az árvaságra jutott flgyermekek mondják a gyászév els 11 hónapjában és
atyjuk vagy anyjuk halála napjának minden évfordulóján; a megújítás K.-ht pedig temetések
alkalmával imádkozzák. L. Évforduló.
Kade, Ottó, német zenetíirténósz és egyházi
zeneszerz, szül. Drezdában 1819 máj. 6., megh.
üoberanban 1900 júl. 19. 18t8-ban megalapította
a drezdai Ocilla-egyosületet. Számos liturgikus
kompozíciót írt az evangélikus istentisztelet számára. Szerkesztette Ambros zenetörténetének
ötödik kötetét. Több régi egyházi kompozíció új

Kadencia (záradék, zárlat ;

cadenza, fmnc.

ol.

cadentia), harmóniai nyugpont. Van
1- teljes V. egész K., mely a domináns ésatonikai
akkordból alakul és amelyet auihentikus-nak is
lat.

szokás mondani

;

2.

egyházi

v.

plagális K. (befe-

jezés aldominánssal és tonikával)
3. fél K. (befejezés domináns akkorddal)
4. áí-K. v. hamis
záradék (Trugschluss), amelyben a dominánsra
nem a tonikai akkord következik. Pl.
;

;

;

i

fc

ír

-tv-

—
•8r

K.-nak nevezik továbbá zenekarral kísért koncertekben, szonátákban stb. azokat a betéteket
(legtöbbször az els tétel végén), amelyek a virtuóznak módot nyújtanak technikai mesterfogá-

Vagy a darab szerzje maga
más.
K. a verstanban a. m. rím. A közbeszédben nincs rá K. a. m. nem lehet rá megsok bemutatására.

—

írja V.

:

felelni.

Kade-olaj a. m. kádi-olaj (1.
Kades, teljesebben Kades

o.).

Bamea, helység
az Izrael ós Edom közti határon, megfelel a mai
Ain Kadisz-nak. A régibb hagyomány szerint az
izraelita törzsek Palesztina megszállása eltt
hosszabb ideig tartózkodtak K.-ban s innen küldte
Mózes követeit Kánaánba, stb. V. ö. Zeitschrift des

Deutschen Paliistina-Vereins VIII. (Ijoipzig 1885).
Kadét (franc. Cadet) a. ni. hadapród (1. o.).
Kadét-párt, orosz politikai párt, mely nevét a
Kadelburg, Qustav, magyar származású né- JCés T) l)etük összetételébl kapta
konstitumet színész és szimniró, szül. Budapesten 1861 cionális,
^^ demokrata). Politikai törekvése az.
kiadását rendezte sajtó alá és számos figyelemreméltó tanulmányt irt a régi zenérl.

D

(K—

-
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kap-

JOD.

Kádfürd, 1. FüráS.
Kádhfit készüléket alkalmaznak tai&Ur ée sör-

—
Kadinén,

Kadmium
Kádi-olaj.

1.

Kadingir, Habilon város sumír neve.
Kádi olaj, kaiUiig-olaj , a füstös feny (jonlpe-

ú^n

rus oxycedrus) fájának sáknoí desztilláíása
g>'árakban az erjed folvadékok bménéMnek ál- készült kátrány. Bamásfekete, sOrfl-folyós. jellemz szagú folyadék. Falkotórésze a kadáiém
landó inoL'^tartásáraós (ábbezállítására.
Kádi (arab, a törökök kázi-na!k. ejÜk), a moham- nev terpéii. Külsleg brbántalmaknál gyógynemedán népeknél a vallástörvény szerint ítél hiró. rül (ol. juniperi empyreumaticum) használatos.
Kadiaeo, Brazília, illetleg Gran-Chaco népei,
A török birodalomban a K.-hívatal a Sojkh ul
iszlám föhatéeága alá van rendelve. A K.-k elnö- szorosabban a guajakaru-csoport népes ága. Harkei a mekkeme-^attílL (törvényszékek.) A török biro- cias nép. Kari von den Steinen két munkája fogdalom virágz korában a legfbb birói méltósá- lalkozik a K.-kkal. Megjelent Bátky Zs. fordításágok közé tartoztak a Butnili (európai Török- ban (Bpest 1913).
Kadlnbek, Mistrz Wincenty, az els nevezeország) éBÁmUoU (ázsiai Törökország) K.-aszAer-jei (azai sséeserint hadsereg birái). Egy-egy tes lengj'eltörténetiró.szül. Karwowban, a XII. sz.
els felében, megh. Jedrzejowban 1223. 1208-ban
K. kerületét Jtózd-nak nevezik.
Kadiak, közöl 10,(X)0 km* terület sziget krakói püspök lett. 176t-ben XIII. Kelemen pápa
Alaszka D.-i partja mellett, amelytl a Solikov- szentté avatta. Lengyelország krónikája c. müve
szoros választja el. Erds vidék, partján jó kikö- 1203-ig terjed; Dlugoszig ez a krónika szolgált
tk vannak. Lakóinak száma minteg>' 1700, akik alapul valamennyi késbbi krónikának. Kiadták
közt legtöbb az eszkimó. A Csiniackoj-öböl vé- Herburt Félix (Dobromil 1617), Kownacki (Varsó
gében van a fhelye, K. vagy SzL Pál, igen jó ki- 1824), Bielowszki (Lwow 1872).
Kadmeia, az ókori Thebae akropolisza, mekötvel. Ez 1806-ig az Orosz-Amerikai Társaság
fszékbelye volt. Itt van az alaszkai prémárúk leg- lyet a monda szerint a föníciai Kadmos alapított.
jelentékenyebb piaca. A K.-i parton fek-^^zik Karluk, Az ers várat a chaíroneíai csata után (Kr. e. 338)
a\nlág egjik legnagyobb lazachalászatával. 174-1- makedón rség szállotta meg s K. még akkor is
ben Bering fedezte föl. Most az északamerikai fenmaradt, m^or Nagy Sándor Thebát elpuszEír>esült - Államoké. K.-szigetcsoportnak neve- tította.
Kadnoimn (cadmium), fémes elem. Vegyületeizik az Alaszka DK.-i partján a Beszplodnije szigettl a Jevdokiev.szkijéig terjed szigetcsoportot ben mint két vegyérték pozitív gj^ökszerepelJele
Is, amely 13 nagyobb szigetbl áll.
Cd,atomsúlya 1 12'0. A természetben szinállapotban
Kádi-aszker, 1. Kádi.
nem fordul eló szulfidja, a greenockü, Skóciában
Kadics Ottokár, geológus és barlangkutató, és Csehországban található. \ cinkércek legtöbbszül. 1876 jól. 29. a szlavóniai Stara Pazován. jében (gálma, fényié) kevés K. is van. E fémes
Tanulmányait a müncheni egyetemen végezte, elemet úgyszólván egyidöben Herrmann és Stro190t. a m. kir. Földtani Intézethez került geoló- meyer fedezték fel 1817. Mivel a fémes K. a cinkgusnak, ahol azóta ^or^'átország geológiai fölvé- nél illóbb, a cink desztillációval való gj'ártásakor
telével és semls-maradványok vizsgálatával az elsnek átdesztilláló fémrészletek K.-ban bfoglalkozik. Nevéhez fzdik a Barlangkutató velkednek, úgyszintén a desztilláció kezdetekor
bizottság megalakulása. Nevezetes felfedezést tett képzd cinkoxid is sok K.-ot tartalmaz. Elállítása
a Miskolcz közelében lev Szele ta-barlang kiása- a K.-tartalmü cinkbl v. oxidból történik olyfortAsával, ahol a diluviális sember szerszámait mán, hogy a cink v. az oxid kénsavas oldatába
százával találta meg. Munkái a m. kir. Földtani cinklapokat helyeznek, amikor is a cinknél keIntéiot fivkönyvébon s a Földtani Közlönyben je- vésbbé erélyes K. szivacsos tömeg alakjában kilentek meg. Pontosabbak : Mesocdus hungaricus válik. A K. ezüstfehér, ersen fényl, nagyon
a borbolyai miocén réteaekbl (1907) Anámori nyújtható fém a levegn alig változik.Kristályos
Pttskaporo»-barlang ÉorsodmMyében (1910); szövet, miért is hajlításkor az ónhoz hasonlóan
Paleolitos keszközök a hámori Szeleta-barlang- recseg. Fajsúlya attl függen, hogy eejszerüen
bl (Földtani Közlöny 1909, 39. köt.).
olvasztott avagy kalapált, kissé különböz, 8"55
Kadicsfalva, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi és 8'70 között fekv. Hevítéskor aránylag könyj.-ban, (1910) 506 magyar lak.
320* körül
megolvad. Erósebb hevíu. p. és u. t. Szé- nyen
keljTidvarhely.
800* körül
téskor
forr; gzének srú.sége
Kadi-köi, a régi Kalcedon, város Konstanti- 394 (leveg 1), amibl következik, hogy molekulanápoU^al szemben, ahol a Márvány-tenger a súlya 112, vagyis a K.-gz egy atomu molekuBofizparaSBÉ nanl össze, 3ö,000, túlnyomóan lákból áll. A K. és cink elegjét kénesvel amalgakeresztény lak., tengeri fürdvel, számos szép málva, a fogak tömésére alkalmas anudgámot
nyaralóval és egj- görög líceummal oz ama régi nyerünk, k Wood-fé\o alacsony hfokon (70*)
bazilika helyén áll, ahol 451. és 507. eg>házi megolvadó fémelegy alkotórésze.
zsinatot tartottak.
A K. vegyületei közül felemlítjük a következ*
Kadün (arab) a. m. régi, ö ; geográfiai nevekben ket : K.-cand CdO a K. leve^rn való elégésegyakran fordul el a törökben a. m. Eszki (1. o.). kor, továbbá a K.-karbonát, hidroxid hevítésekor
Kadin (tör.) a. m. n, asszony az
szóra képzdik. Vörösesbarna por, fs.-a közel 7. Vízben
a hanj^ használatos, mig K.-nak azt a nt oldhatatlan, savakban K.-só képzdésével felolnevezik, akit az elbbi szóval nem akarnak dódik. Kadmia Pliniusnál nem kadmiumoxidot,
címezni. A szultáni udvarban a szolgálatban álló hanem a ^^oZamm nev ásványt jelenti. K.-klorid
felügyelje a bas-K. v. fasszony.
CdCl,. Fémes K.-ot sósavban oldva, e só kép:

:

;

:

;

—
—

—
—

;

;

;

;

;
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—
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molekula vízzel, mint
CdCl,.2H,0 kristályosodik más fémek kloridjaival szépen kristályosodó ketts sókat alkot. A
K.-brotnid és jodid: a CdEr^ és CdJ^ hozzája

zödik. Vizes oldatából két

;

-

Kaedmon

járta a világot. Ezt a mondát némely modern történetíró annak a bizonyítására akarta felhasználni, hogy Thebae föniciai alapítás volt, aminek
azonban semmi alapja.
Kadóc, tejjel, sörrel vagy borral hígított lisztpép, mely azonban nem szerepel mint önálló étel,

nagyon hasonlók. A K-szulf'át CdSO^ úgy készülvizes
het, hogy fémes K.-ot kénsavban oldunk
oldatából a körülményektl függen különböz csupán burka a szilvának vagy almaszeleteknek,
kristályviztartalommal színtelen kristályokban melyek belemártva zsírban süttetnek ki (ném.
válik ki. A K.-nitrát, CdíNOj)^, vízben könnyen Ápfel in Schlafrock).
Kadocsa, Hiilek fia, Zoárd testvére, az Etil violdható színtelen só. A K-szulfid, CdS, sárga
csapadék alakjában kiválik, ha K.-só oldatába zén való átkeléstl kezdve, a Névtelen jegyz sze;

M—

5. fej.) résztvett a magyarok
kénhidrogéngázt vezetünk v. kénammoniumot rint (7., 33 -.37.,
vándorlása és honfoglalása minden nevezetesebb
mozzanatában. Szvatopluk ellen a dönt csatában Zobor vezért K. sebesítette meg. A temesi részekben uralkodó Gládot (1. o.) megverte s behódoltatta egész országát. Görögországban testvérével, Zoárddal (1. o.) gyztesen hatolt elre egéKadmium-amalgám, 1. Kadmium.
Kadmiumbromid (brómkadmium), 1. Kad- szen Filippopoliszig s onnan Durazzóig. A K. nevet a XIII. sz.-ig a Zoárd-nemzetségnek több
mium.
tagja viselte, de a XIV. sz. elején az Apor-családKadmiumjodid, 1. Kadmium.
nak is van Kadics nev tagja.
Kadmiumklorid, 1. Kadmium.
Kadocsa, 1. Elek, 1. Lippich.
Kadmiumnitrát, 1. Kadmium.
2. K. Gyula, entomológus, szül. Magyarkimlón
Kadmiumoxid, 1. Kadmium.
Kadmiom-ötvények. Noha a kadmium a leg- (Mosón vm.) 1880 ,febr. 20. 1909-ben a budapesti
több fémmel könnyen és tetszleges mennyiség- m. kir. Rovartani Állomás asszisztense, 1914. adbon ötvözdik, az iparban ezeknek az ötvények- junktusa lett. A mezgazdasági rovartan terén
nek a kadmiimi nagy drágasága miatt nem nagy nagy irodalmi mködést fejtett ki. Cikkei különfontosságuk vau. A kadmiumot leginkább adalék- féle hazai szaklapokban és önállóan jelentek meg.
fémül használják más ötvónyek mszaki tulaj- E Lexikonnak is munkatársa. Szépirodalmi téren
donságainak megváltoztatására. így a párisi al- is dolgozott.
Kadom, város Tambov orosz kormányzóságpaka vagy újezüst evkészleteket 69"9 réz, 19'8
nikkel, 6"6 cink és 4-7 kadmium ötvényböl gyárt- ban, Temnikov járásban, a Moksa mellett, kb.
ják. Az ékszerészek igen gyakran 500—980 rész 7000 lak. Közelében van Szt. Szeráfin csodatev
ezüstbl, 30—15 rész rézbl és 470—5 rész kad- forrása és kolostora. Mézkereskedése jelentékeny.
Kador (Cador) nemzetségbl György fia, xMármiumbóí álló ötvényt dolgoznak föl. Az óraalkotórészekhez használt platina, réz, nikkel ötvényhez ton a kapomaki apátság kegyuraságát III. Béla
l"25°/o kadraiimiot szoktak keverni. Forrasztás- királyra ruliázta át; 1212. azonban II. András
hoz 1 rész kadmium, 1 rósz ólom és 2 rész ón öt- Márton fiainak, Mihálynak és Henriknek ismét
vényét használják. Olvad 149 C-nál, kalapálható visszaadta. A nemzetségri többé nincs emlékezet.
Kadosa Marcel, ügyvéd és író, szül. 1874 ápr.
és hengerelhet, igen szívós. L. Platina-ötvények.
7. Kishegyesen (Bácsbodrog vármegye). 1900-ban
Kaíüniumsárga, 1. Kadmium.
Vázsonyi Vilmossal együtt szerkesztette az Uj
Kadmiumszuíiát, 1. Kadmium.

elegyítünk hozzá. Sárga festékül (jaune brillant),
továbbá tzijátékban kék tz elállítására használják. Ultramarinnal és berlini kékkel nagyon
szép zöld színt (K.-zöld) ad. K.-szulfld mint ásvány
a természetben is elfordul. Neve greenockit (1. o.).

Kadminmszulfid, 1. Kadmium.
Század hetilapot, 1905. A Nép c. pol. napilapot,
Kadmiumzöld, 1. Kadmium.
1910. pedig társszerkesztje lett a Szociálpolitikai
Kadmos, az ókori görög Thobae boeotiai város Szemlé-nek. önállóan megjelent mvei Blanka,
legels nemzetségének, a Kadmeionoknak mon- versek (Bpost 1898) A kupica bolondjai (u. o.
:

;

dai névadó

se

(heros eponymos-a). K. megölte

1902).

Thebae környékének rémét, egy óriási sárkányt
8 ennek fogait a földbe vetette, E vetésbl a
Spartok (gör. a. m. a bevetettek), félelmes óriá-

Kádosz, rmérték, I. Cadui.
Kadsar, 1. Kadzsar.
Kadu, 1. Kedu.

ki, kikkel K. Thebaet alapította. A
thebaei állami rendet, a mveldést ós az istentisztelet rendezését is K.-tól származtatták. Fele-

Kadurkok, 1. Cadurci.
Kadytás, Herodotosnál Gaza

6ok keltek

t^ge Harmmiia. Gyermekei lm, Seniele, Agaue
ós Polydoros. Mint a legtöbb héroszt, úgy K.-t
is klgyóalakban képzelték el (1. Héroszok) s azt
regélték róla, hogy nem halt meg, hanem az Elyslumban örökké él. Mig ez a monda a thebaei
neme.sség ama törekvésébl fakadt, hogy a honi
föld talajából származtassa magát (vagyis a maga
«autoc'hthon» voltát bizonyltaa), addig egy ismeretlen eredet monda K.-t föniciai származásúnak mondja, Tyros királyának, Agenomak flává
teszi 8 azt meséli róla, hogy akkor jutott Boeotiába, mikor nvérét, Ewopét (1. o.) keresve be:

Kadzaxiah,

(1.

o.)

neve.

m. mingréliai, 1. Mingrélia.
Kadzsaga ( Galam), korábbi elnevezése a folsöa.

szonogáli francia területnek.

Kadzsar (Kadsar), a mostani perzsa uralkodócsalád neve. Nevét eg>' török-tatár törzstl kapta,
mely Dzsingiz khán idejében telepedett le az
Iráni-fensík É.-i szélére. E törzsbl való volt JfcAemeá Aga, ki 1786. Teheránban felvette a sah
elmet s az utolsó zend származású uralkodó Lutf
Ali Khán legyzése után Perzsia ura lett 1794.
L. Perzsia történetét.
:

Kaedmon (Caedman, Cedmon, Geadmon), a
legrégibb,

névrl ismert ö-angol költ. Beda

sze-

—

:

Kaesrl
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660-680 körül élt mint tebéapásztor Streo- f(MTá8vld^» van. A kávécserje vadon
rajta és
neBbolhban. a mai Whitbybeo. Álmábao egy ide- egész sdrOségdcet alkot. Lakói nagyobbára kegen felszólítására uómi habozás után teekehü reszténye 8 az állattenyésztésen és földmivelékezdett a világ teremtéeéröl, amirl pedig azeltt sen Idvül háziíparral is foglalkoznak. Fhelye
eobasem hallott. Szt Hilda kolostorába ment, Bonga, a Godzseb közelében. D'Abbadie volt az
ahol az apátn buaditásárs mint szerzetéé a bib- els eorópai. aki 1843. és 1846. benne megforiiából több részletet versbe szedett Müveit a Vili. dult.
és IX. sz.-ban mások folytatták s Üegászit^ták,
2. A'., orosz város, 1. Fjodúszija.
de biztosan nem állapithatjak meg, hogy az IstenKaüancs, 1. Kádanníu.
hez irt himnu.s;?án ki\iil melyek az ö munkái a
Kaff ein, koffein, tein, metiUeobromm, tritnetüneki tulajdonított müvek közül ; ezek megjelen- xantin, trimetildioxivurin, aikaloidszerfl vegyütek Grein- Wiiikra- BiUíothek der angeteiehsischen let ée pedig xantibázls. Képlete C,H,«N40„ szerPoesie 0. gylljteiDányáBek 8. és S. kOtstében (Leip- kezete
H,C.N-CO
aigl894).
Kaagi Ádoif, svájci fllológns, szül. Banmában
OC C-N.CH,
(7fi,.;,.K i-o„»....^ ÍH49 srept. 30. Ztlrichben egyetf
^»b mvei: Kritische Geschichte
(].
Staates von 500 bis 431 v. Chr.
H,C.N—
^iebenzig Lieder der Rigveda
i!
koffein,
iiL'
„en 1875) Der Rigveda, die áll-3-7-trimetll-2 (HlioxipariB
teste Liiteratur der Inder (2. Idad., Leipzig 1881);
Altér und Herkunft des germán. Gottesnrteils A K.-t Runge fedezte fel 1820. a kávéfa (coffea
(Zürich 1887) Die Neunzahl bei den Ostariem arabica) termésében, a kávébabban, utóbb 1821.
(u. 0. 1891). Jeles iskolai görög nyelvtant és olPelletier és Garenton, majd 1827. Oudry a tea
(thea chinensis) levelében. Szintézis útján a metilvasókönyvet is (2 részben) szerkesztett.
húgysavból kiindulva, 1898. Fischer állította
Kaehler, 1. Kiihler.
Kaemmel, Ottó, német történetíró és pedagó- el. A xantinnak a természetben elforduló megus, szül. Zittauban 1843 szept. 25.. 1890 óta a tilszármazékai közül a legrégebben ismeretes a
K., amely a kávébab és levelek (05
lipcsei Xicolai-giranázium rektora. Történeti
2a'>>^), a
vei közül a kiválóbbak : Der dentache Volkskrieg tea (2— 4«/o), a paraguayi tea, a paulinia sorbilis
gegen Frankreich 1870 und 1871 (Zwickau 1871— gyümölcsébl készült guarana (kb. 5%), a kola1872, 3 köt.); Die Anfánge deutschen Lebens in V. guru-dió (oola acummata, kb. 3%) a kakaó
Österreicii bis znm Ansgange der Karolinger Zeit stb. alkotórésze. Rendszerint teahulládékból v.
(Leipag 1879) ; Besiedelung des deatschen Südos- kávéból állítják elö, amelyben a K. csersavval
tens (1909) és 8pamer niastrierte Weltgeschíchte vegyülve fordul eló. A teát forró vízzel kivonva,
ólomecettel elbontják a csersavas K.-t, majd a
c. vállalatába irt öt kötete. Pedagógiai munkái
Dct Kampf nm das bomanistische Gymnasium csapadékról leszrt folyadékból az ólom fölöslegét
(u. 0. 1901)
Geschichte des Leipziger Schulwe- kénhidrogénnel leválasztják és a megszúrt oldatból a K.-t kikristályosítják, végül forró vízbl v.
f«ns (1909).
Kaeyenberg, Allxrt, belga költó, 1. Giraud, 1. szeszbl átkristályosltással tisztítják. MesterséKái, a mohain medán legenda szerint egy égbe gesen a húgysavból, a dáneoetsavból és hugyanyérö hegyláncolat, mely a világot körülveszi és ból, V. a teobromineztístból metiljodíddal is elmely dzsinnek és démonok tanyája. A Káf hegy- állítható. Egy molekula vízzel kristályosodva feség smaragdköból áll ; az égboltozat kék szine a hér, szagtalan, selyemfényiú, kesernyés Izü krisKáf hegység visszasugárzásából ered. A Kauká- tálykák. Hevítve 234— 235*-on megolvad és szubzus (Kafkaz) nevét is a Káftal szokták kapcso- limál. 80 sr. hideg, 2 sr. forró viz, továbbá szesz
latba hozni.
és kloroform is oldja. Oldata semleges kémlóhaKsJamaam, miskép Kaperruium is, ókori vá- tásii és keser. Klóros vízben oldva és az oldatát
ros Pales2tinában, nem messze a Jordán folyónak vízfürdn szárazra párologtatva, amalinsavat
a Genezaret tavába való omlósétól. Zsinagógájá- tartalmazó vörösessárga maradékot hagy, amely
ban Krisztus ismételten tanított, aminthogy éle- ammónia-oldattal nedvesítve bíborvörös szint ült.
tnek otolsó idejében sokat tartózkodott K.-ban, Vi2es oldatában csersav-oldat, e kémlszer fölösmiért is a várost rövidesen «az ó városának» is legében oldható, halványsárgás csapadékot okoz.
nevezte Fekvését pontc^an meg nem határoz- A K. savakkal sószerú vegyületeket alkot, amehatjuk. Legt&bb adat szól a mai Teli
lyek azonban már vízben való oldáskor javarészt
mellett.
elbomlanak. A K.-t az idegek és a szív mködését
Káieaz (tör.) a. m. rostély, rostélyos ablak f- élénkít hatásánál fogva jóídeje gyógyszerül is
leg azok az elrostélyozott ablakok, amelyek a ni alkalmazzák. 02-0*5 gr.-os adagokban az agy
lakosztályban, vagyis a báremben vannak. Ré- és az izmok munkaképes8^;ét, a vérnyomást ós
gebben a szultáni tanácskozások alkalmával maga a vizeletkiváiasztást fokozza nagyoM) adagjai
a padisfüi eg>' ebrejtett helyrl, ugyancsak K.-bl mérgezési tünetiét okoznak. Izgatószerül fkénézte a tanácskozásokat.
pen szlvgyengeeégnél alkalmazzák. Fejfájásnál,
Kaüa, 1 (Gomara), az abesszíniai negus Afiftér- idegbántalmaknál és búgyhajt^^szerül is hasztarUmánya Soától D.-re. K. 1200-1500 m. magas nálják.
fenslk, amelyben a Hotta 3686 m. magasságot ér
Kaffer, helyesebben káfir (a. m. hitetlen), Zamel és a melyen a Godzseb, Hadi és Boito folyók bézitól a Nagy-Halfolyóig lakó, a dólafrikai 2 miirlnt
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lióuyi bantu-ághoz tartozó nép.tágabb értelemben
az a népcsoport, amely a hottentották ós busmanok Id vételé vei valamennyi, Afrika Ny.-i és
K.-i részében és belsejében a Fokfóldtöl az é. sz.
©"•-ig lakó népet felöleli, amelyek közt a K. nép a
legjelentékenyebb. A K. nép feloszlik az amaszvázi, ama-tonga, ama-kosza (ama-xosza), amandabelo, ama-mpondo, ama-zulu, mátabelé ágakra.
A Kalahári keleti szélén lakó K.-eket becsuánolcnak hívják. A K.-ek koponyája hosszúkás,
mindkét oldalon lelapított, homlokuk magas és
domború, pofacsontjuk és orruk kiálló, álluk hegyes, ajkaik kissé duzzadtak, hajuk gyapjas, szakálluk gyönge, brük színe a sárgásbarna és

fekete közt váltakozik.

A

K.-ek szorosabb érte-

lemben nomádok, marhatenyésztésbl és földmívelésbl élnek. Rabszolgáiig nincsenek. Háború

Káfir

2. K. Margit,
írón, szül. Nagykárolyban
(Szatmár vm.) 1880 jún. 10. Iskoláit szülvárosában, az egyetemet Budapesten elvégezve, Mis-

kolczon 1902. tanári állást vállalt 1904. férjhez
ment Pröhlich Brúnóhoz, akitl azonban két évi
házasélet után elvált. 1910-ben a fváros alkalmazta tanárnak. 1902 óta mködik a szépirodalom terén versekkel lépett föl, majd novellákat
kezdett írni s az irodalom modem irányához, az
ú. n. «nyugatosoki>-hoz csatlakozott, akikhoz azonban inkább érzelmi, mint szellemi kapocs fzi
fölfogása és iránya nem sajátosan «nyugati»-as.
Mvei, különösen regényei, nagy föltnést keltettek s a komoly kritika elismerését is kivívták.
Biztos mesGSzövés, az emberi, fként ni léleknek mély ismerete, a valóság iránti ers érzék
jellemzik ; fordulatos, merész, érdekfeszít bonyodalmat tudatosan nem ad. Önállóan megjelent
kötetei közül fontosabbak
Versek (1903); Let'e^
lek a zárdából ; Gondolkodók (novellák 1905)
Kaffka Margit könyve (versek 1906) Csendes
i'álságok (novellák Í909) Tallózó évek (versek
1910)
Utolszor a lyrán (versek 1912) Színek
és évek (regény, az írón legértékesebb mve,
1912) Mária évei (regény 1913).
KafiEraria (Transzkei-territorium), tágabb értelemben véve Dél-Afrikának keleti partvidékt-t
foglalja magában az Alsó-Zambózi vidékétl a
Fokföldig (2000 km.) és a Mozambiki-csatornától
a bels Afrikát szegélyez hegyekig. Az angolok
terjeszkedése azonban ennek a földnek nagy részét bekebelezte a Fok-gyarmatba. Jelenleg BritKaffrariát és tulajdotúépeni Kaffrariát különböztetnek meg.
Kafilldezinfektor, állati hullák és vágóhídi
hulladékok ártalmatlanná tételére és kihasználására szolgáló készülék, melyet elször de la Croix
készített Antwerpenben, Rietschel és Henneberg
pedig tökéletesebb formában Berlinben állított
fel. A K. három hengerbl áll ; a legnagyobb a
;

;

idején szigorú fegyelmet tartanak és bátrak,
de kegyetlenek bókében erélyesek, mérsékeltek
és becsületesek. Fegyverül buzogányt és hajító
dárdát használnak, í j jat és nyilat nem. A gyermekek egész meztelenül járnak a férfiak rövid,
a
hosszú, állatbrbl készült kötényt viselnek. A körülmetélés szokása nagyon elterjedt
mind a két nemnél. Lakóhelyük kimyhó, mely
félgömb alakban, fonadékból készül több ilyen
kunyhó körbe épül, amelyet kerítés vesz körül
(kral). A K.-eknél soknejség divatozik a nket
veszik. A család berendezése patriarchális. Vallásuk a holtak tiszteletébl, rossz szellemek idézésébl és varázslatból áll. Papjaik csodaorvosok, szellemidézk és escsinálók. A kereszténység a K.-ek
köreiben sok helyütt meghonosult egyes mobammedánok a Cap Delgadónál laknak. V. ö. Theal,
Kafftr Folklóré (London 1892); í^ai??^, The Matabele Rebollion (u. o. 1896); Bevoil, Les zulus et
les Kaffres (Lille 1880). L. Kaffraria.
Kafier bivaly, 1. Bivaly.
Kafferek, 1. Kaffer.
KaJíer-fa, Kaffer-kenyér (növ.), 1. EncephalaHos.
sterilizáló, amely ketts falú, likacsos fenek, légKaffer nyelvek, a hániu nyelvcsaládnak egyik mentesen elzárható és a hullák stb. befogadására
ága, másik a zulu. Czimmerniann István hit- való. A második henger a recipiens, ebben az
térít hazánkfia, ki Zumbóban 1894 jan. 31. halt állati részekbl kifolyó zsír és enyv gylik össze.
meg, kafifer nyelven vallásos könyveket írt. V. ö. A harmadik henger a srít, a gázok és gzök
Moberts, The Kafir Language (London 1895); lecsapására. A hullarészek elhelyezése után a
Leivi% A grammar of the Zulu language (Natal sterilizálót elzárva, kettsfala közé 5 atmoszférás
1859) Roberts, A Zulu Kaílr dictionary (London gzt bocsátanak, mire az állati részek száradni
1895).
kezdenek s a kiszivárgó folyékony anyagok a
Kaffer tyúk (borzas tyúk), kisebb test s nem recipiensbe jutnak. Egy óra múlva gzt eresztelesimuló, hanem visszakunkorodó tollazatú. Dél
nek a sterilizálóban lév hullarészekhez és 6 óra
Afrikából származó s nálunk tenyésztési jelent- elteltével a gz útján kiszorítják a folyékony
séggel nem biró tyúkfajta.
anyagokat a recipiensbe. A sürítben v. kondenKaffka, l. László (tarczafalvi),azH\. Belénye- zátorban a gzöket és gázokat hideg vízzel lecsasen (Bihar) 1856 máj. 1. Jogi tanulmányainak polják, a be nem sríthet gázokat pedig elveelvégzése után 1876. a belügyminisztérium szol- zetik a tüzelbe. A sterilizálóban visszamaradó
gálatába lépett. A Szörény vármegyében lábra- szagtalan anyagokat további szárítás után megkapott visszaólósek megvizsgúltisa végett elbb rlik ós trágyázásra használják. A recipiens tarkormánybiztosnak, utóbb alispánnak nevezték talmából zsírt és enyvet állítanak el. A K.-ban
ki. Kevés id multán mint a vármegyék puriegész hullák is elhelyezhetk s Így a ragadós beflkátora szerepelt. 1901-ben nevezték ki minisz- tegségekben elhullott állatok veszélytelen feldolteri tanácsossá. 1906 febr. 11 - ápr. 6-ig belügy- gozására alkalmas.
miniszteri államtitkár volt. A vármegyei közKafióta, afrikai nép, I. Kahinda.
igazgatási lapokban a közigazgatás államosítáKáfir (arab, a. m. hitetlen), a muszlimoknál a
aának módozatalt tárgyazó tanuhnányokat írt. máshitüek elnevezése; a törökök népies kiejtéséFelesége Hegyed Mari (1. o.) színmvészn.
bon oyaur-naAí hangzik. E szótól származik a
;

:

;

;

;

nk

;

;

;

;

;

;

—

;

;
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nép neve (1. o.). A K. ellentéte
m. hív.
Kaiiriaztán, a üindu-kus magas völgyeit magában foglaló vidék Afganisztán É.-i részében
toriUete mintegy 52,000 km*., kb. 200,000 lak.
A magasan fekv vidék, ahol 5000 m.nél magasabb begycsúctiok is vaunak, tóleu igen zurd, de
Dyáron a meleg gyorsan megérleli a gabonát,
gyümölcsökét és a szöllöt A hegyek lejtit nagy
erdségek és jó legelk takarják. A kaílrokon
kívül a hegyvidék termckeuy részeit a fehér
hunnok vagy jne-csi-k lakják, az Afganisztánnal
határos völ^eket pedig az afgánok. A területet
az angolok az afgán emir fenhatsága alá állították. Csak a legújabb idkben tudunk róla valadélaftrlkai kaffer

múmin

(1.

o.) a.

mit.

Kair
Kair

(kef'r,

arab) a. m. talu.

el Zaiját, i\z

egyiptomi Gharbíeh mudi-

ayi fhelye a Nilus fi'Iyó damiettei
ii partján, 11,400 lak., hajóállomás,

gabona- és gyapotkereskedelem.
Eaitan, Július, német evang. teológus, szUl.
Apenrade mellett Leifban (Schleswig-Holstem)
1848 szept. 30. 1873 szétl baseli, 1883. berlini
rendes tanár. A Ritschl-féle teol. irány híve. Mvei közül megemlítendk Die Predigt des Evangeliums lm modemen Geistesleben (1879); Das
Wesen der christUchen Religion (1888) Glaube
und Dogma (Bielefeld 1889) Dogmatik (6. kiad.,
Tübingen 1909) Jesua und Paulus (1906).
Kattan, hosszá hálóköntösszerú keleti ruhadarab, mely fleg a mohauunedán népnél van divatban. Régebben díszolt^Jnyt jelentett, melyet külö-

c-itíuli

:

;

;

;

nös kitüntetésképen a szultán íízokott kedvelt
alattvalóinak ajándékoz gatni. Perzsiában és Köxép- Ázsiában még mai nap is megvan ez a szokás.
Mai napság egyszer ruhadarab, fels ruha. Innen kaflandzsi vagy ^I-o^w^í a fruhatáros, fleg mint udvari hivatal. E! helyett újabban az esbabdzsi basi (fruhatáros) kifejezés van használatban.

Kaftáimié2,Ciprus szigetén készítik Szt. Jánoskenyérbl, melynek szirupjába egyéb gyümölcsöket

fznek

E&ioro,

be.
afrikai város,

Kafózok

(cafiisos),

1.

Karagvé.

más néven zambo, Ameri-

kában az indiánosok és négerek korcsai v. kevertikei. A délamerikai K. általában ers, széles
inollüek és karnak, amihez képest lábaik gyengén
ft'jlódtek;

arcvonásaik inkább négerekre emlé-

keztetnek. A San Paolóban élü K. a négereknek
és egy ma már úgj'szólván kipusztult indiánus
törzsnek (tamajok) korcs-ivadékai.
Ej^gal (voltakép kahal, héb. a. m. gjülekezet,
község), Oroszországban olyan nag>'obb zsidó községek, melyeknek bizonyos önkormányzati jogot
adott a kormány. Egyebek közt a K. veti
egyes
tagjaira az állami, hitközségi, szegény- és betegsegélyezési adót. A neki tévesen tulajdonított
zsidó-nemzeti célzatokról v. ö. Sckwabacher, Drei
Gespenster (Stuttgart 1883).
Kagalnik, 1. folyó orosz Besazarábiában, 1.

Ú

Kogilnik.
2. K., kozák telep a Donvidéken, az Azovitenger partján, gabonakereskedéssel, halászattal
03 5000 lak.
Révai
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Kigami, nyeles v. zsinóros japáni fémtükör,
hátsó lapján öntött ékítményekkel.
Kaga-porcellán, Kaga japáni tartományban
készült, többnyire piros színnel és arannyal díszített porcellán.

Kagemni, egyiptomi

bölcs(!*sz, Szenefru király
helytartója, kinek a papirusz Prisse-ben
foglalt tana fleg illemszabályokat tartalmaz.
Kagera, afrikai folyó, 1. Alexamira-yUus.
Kagi (Chia-i), város a Pyreneusok D.-i olda-

(1.

0.)

lán Spanyolországban.
Kagilnik, tolyó Besazarábiában, 1. Kogilnik.
Kagiszman (Kagysman), az ugyanily nev
kerület fvárosa az orosz Kaukázusban, gyümölcskereskedéssel és kb. 7000 lak. Közelében nagy
sóbányák vannak (5*5 millió kg. évi termelés).
Eago (^jtsd: lungo), japáni honiható szék, amely
személyszállításra való és két ember viszi.

Kagoeima, az ugyanily nev ken fvárosa a
Szacuma tartományban, a K.-i pompás öböl

régi

Ny-i partján Kiusiu szigetén,

(1908)

63,640

lak.,

fayence-készítéssel (a régi híres Szacuma-fayence
utánzatával), fegyverkovácsolással és pamutfonókkal. 1914 január havában a Szakurasima tzhányó kitörésekor a város egyrésze elpusztult ós
sok ember vesztette életét
Kagu (Rhinochetm júbatus Vers. et Des Murs),
a Darualakuak rendjébe és a Guvatdaru-félék
családjába tartozó madárfaj. Családjának egj'etlen ismert képviselje. Tömzsi termet, középhosszú, egyenes csrü; csüdje vastag. Föszíne
szürke, alul világos rozsdabarna, evezi feketék.
Új-Kaledóniában honos éjjeli állat, csigákkal és
;

férgekkel

él.

Kagnár a. m. jaguár (1. 0.).
Kagnl (Kah ul, románul Formosa), város Besszarábia orosz kormányzóság Iszmael járásában,
kb. 8000 lak. Tle D.-re van a K.-i liman, amelyet a Duna iszapja választott el a tengertl. Ennél
verték meg 1770 aug. 1. a Rumjancev vezérelte
oroszok a törököket. 1856 78-ig román terület

—

volt.

Kagyló

(iiut),

1.

Kagylók

és Kaaylóhéj.

Kagyló, vízkagyló, az épületek bels fölszerelésében a moesokvíz kiöntésére szolgáló kagylóalakú edény .legtöbbnyire önt ttvasból.bell emadilozva.Alul rendszerint bzelzáróval van ellát^'a.
Kagylóarany, 1. Aranybronz és Iróarany.
Kagylóárok, 1. Fül.
Kagylóatka (Atax, iiut), az Atkák rendjébe
tartozó atkanem. Az édesvízi kagylók kopoltyúlemezeiben élsködik. Egyes fajok csak fiatal korukban élsködk. 5 faj ismeretes.
Kagylóezüst, 1. Ezüstbronz és íróezüst.
Kagylóhéj, a kagylók 0- 0.) testét borító teknszerú meszes héj. A K.-akat ugyanazon cóka
használják, mint a csigák héját. A nagyobbakat
kerti dísznek, ámpolnáknak. vázaknak, a kisebbeket és szebbeket nipptárgyaknak. A féskagyló
héjait finom ragoút tálalására, a fest- és folyami
kagylóét pedig festékek keverésére és tartására
használják. Akváriumokat is díszítenek velük,
gombokat készítenek bellük és a nagy meimyiségben elfordulókból meszet égetnek. Az édesvízi kagylófajok kagylóit népünk békateknnek
nevezi.

-

—
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v. a homokban mászkálnak, st abba
be is ássák magukat. A lábban fekszik a
bissznsmirigy is, amely az állat odatapasztására
való bisszusfonalakat választja el. Idegrendszerük három fdúcpárból áll, melyek köziil az agydúcok (cerebro-pleuralis dúc) igen kicsinyek; a
lábdúcok (pedális dúc) valamivel nagyobbak, míg
a zsigerdúcok (parieto-visceralis dúcok) a legnagyobbak. A küls érzékszervek közül ismerjük a tapintást, a helyzetérzést és a látást közvetít érzékszerveket.
bélcsatorna a fels és alsó ajaktól
határolt szájnyílással kezddik s rövid garatba
vezet. A gyomor rövid, gömbalakú s egy vakbéllel függ össze, amelyben kristálypálca van. A
vékonybél igen hosszú és többszörösen hurkolt.
A végbél a szívkamrán hatol keresztül. A bélcsatornával összef ügga középbéU emészt mirigy,
melyet régen májnak tartottak. Ez választja el
az emészt nedveket, szívja fel a megemésztett
táplálékot, tartja vissza a szervezetbe kerül mérges anyagokat, azonkívül ennek sejtjei halmoz^

Kagylóhéjhalmok (ang. Shellmannds), 1. Ame- iszapban
rikai ö.skulturák és Konyhahulladékhalmok.

Kagylók (Lamellibranchiata, Acephala, Bi1. a képmellekletet), a Lágytestü állatok

valvia,

(Mollusca) egyik osztálya. Kétoldali részarányos
összenyomott test és f pjnélkiUi állatok állkapcsuk és nyelvük nincs. Testüket kemény héj fódi,
amely egy jobb- és egy baloldali félbl áll e két
héjfelet a háton végigvonuló pántszalag kapcsolja össze. A héjon belül a köpeny következik,
amely a K. testét teljesen körülburkolja és a
héjat is kiválasztja. A kagylóhéjak leggyakrabban egyforma nagyok, néha azonban az egyik
nagyobb a másiknál s a kisebb ilyenkor kis fednek látszik. A kagylóhéjak bels lapján több bemélyedést találunk, melyek az odatapadó záróizmoktól származnak rendesen két ilyen izombemélyedést találunk, egyes esetekben azonban
csupán egyet a kagylóhéjak hátulsó felében.
A két izombemélyedés között aztán a kagylóhéj
alsó szegélyével egyközösen futó vonalat is találunk, amely a köpeny tapadásától származik s
ez a köpenyvonal. A kagylóhéjak elzárására
szolgál a zárókészülék (cardo), melyen rendesen
kiálló nyujtványok és bemélyedések vannak, az
ü. n. fogakés fogbemélyedések s ezek úgy állanak
egymással szemben, hogy az egyik kagylóhéj
foga a másiknak fogbemélyedésébe iUlk. A zárókészülék második része a ruganyos szalag, amely
a csigolya mögött fekszik és vagy külsleg is
látszik, vagy pedig csak belsleg s ez utóbbi esetben egy csatornában fekszik és porcogós. Végül
a zárókészülék harmadik részét alkotják a záróizmok, amelyeknek mködése az állat akaratától
függ. A legtöbb kagylónál a száj fölött és a végbél alatt fekv két záróizmot találunk s ha ezek
egyformák, akkor az illet kagylókat egyforma
záróizmuaknak (Homomyaria), ha pedig a hátulsó
nagyobb, akkor felemás záróizmímknak (Heteromyaria) nevezzük ha végre a mells záróizom
teljesen eltnik, akkor az illet K. egy záróizmuak
(Monomyaria), amin pl. az osztriga is.
A kagylóhéjak három rétegbl állanak: 1. egy
bels, fényl, ú. n. gyöngyhúzréteghöl, amely egymásra következ inészrétegekbl áll (1. Gyöngyház) 2. egy közbüls, mészprizmákból álló por(•£mnrétegbl és 3. egy küls vékony, mésztelen,
szarunem'ú rétegbl, az epidermisbl A köpeny az
egész testet körültakarja, de szegélyei nem mindenütt érintkeznek, Így a láb kibocsátására a hasoldalon az ú. n. lábnyilást formálják hátsó szegélyén azonban már két nyílást találunk, melyek
közül a felsn a bélsár, elhasznált víz, csirasejtek stb. jutnak a külvilágba s ez a kloakanyílás,
mlg az alsón a lélegzéshez szükséges víz hatol a
testbe 8 ez a kopoUyunyás. E nyílások környéke
sokszor hosszú csövekké
ki s ilyenkor aztán
szifóknak nevezik. A K. nagyrészo szifós (Siphonea), másik és kisebb része szifóilan (Asiphonea).
A test középvonalában a has(»ldalon egy húsos
kiemelkedést találunk sez a láhxagy talp, amely
osak lg(>n ritkán hiányzik, megnyúlhat és megrövidülhet, az elbbi, esetben aztán messze kiállhat a köpeny és a kágylóhójak alól s igen külön
Ikízö alakú lehet. A K. igen fontos és egyedüli
;

;

;

;

;

;

n

helyváltoztató szerve, amelynek segítségével az

még

A

nak

fel tartaléktáplálókul szolgáló
anyagokat
és a héjak növekedéséhez és kifoltozásához szük-

séges mészsókat.

A K. valamennyien kopoUyukkal lélegzenek,
amelyek a köpeny és a láb tövén erednek s a köpenyüregbe szabadon lógnak le. Általában levélalaknak s mindenik oldalon párosak, köztük az
egyiket küls, a másikat bels kopoltyunak nevezzük. A küls igen gyakran kisebb, st néha
csenevész,vagy pedig egészen hiányzik. Mindegyik
kopoltyu két lemezbl áll s ezek alapjukon a
egymás mellett
fonalakból állanak, amelyek a kopoltyu
szabad szegélyén ívesen összehajlanak, de oldalaikon szabadok a köztük lév nyílásokat azonban harántlécek szelik át, minek következtében
kopoltyucsatomát formálják;

fekv

;

mindenik kopoltyúlemez ablakocskásnak látszik.
Ugyanilyen szerkezetet találunk különben a kopoltyulemezek bels oldalán is. A vizet a kopoltyuk nyílásaiba csillangók vezetik. Az elhasznált
víz a kopoltyucsatomában gyl meg s innen a
kloakanyíláshoz megy. Szivük a hátoldalon fekszik
egy kamrából és két pitvarból áll a szívkamra körülnövi a végbelet és belle két vérér
indul ki, egyik a mell felé, a másik hátrafelé a
pitvarok a kopoltyukból jöv vért veszik fel. A
nitrogéntartalmú bomlástermékek kiválasztására
;

;

:

szolgálnak a Bojanus-féle szervek. Szaporodásuk ivaros és majdnem kivétel nélkül valamenynyien vált-ivaruak. A peték megtermékenyítése a
köpenyüregben, vagy pedig a kopol tyúkban megy
végbe, st néha fejldésük is e helyen indul meg.
Táplálékuk él vagy elhalt növényi és állati
anyagból áll. Helyüket rendesen nagyon lassan
változtatják, de egyesek kagjióhéjaik gyors nyitása és csukása segítségével elég gyorsan úsznak is. A hosszuszifósak beássák magukat s csak
szifóikat hagyják kinn. A valódi fxiró-K. fákba
és kövekbe fiirják bo magukat. Legnagyobb részük tengeri, de édesvizekben is több fajuk él
kizárólag édes vizekben csupán az Unionidae és
Oi/cladidne családok fajai élnek. Mint kövületek
már a szilur- és devon-képzdményekben szerepelnek. Számuk manapság 14 ezer, melybl 9 ezer
kihalt, 5 ezer él faj.

KAGYLÓK.

IS.

Unió pictorom.

tSaffUk* cMdkm.

13. Iiocanlia Tolgrsris,

14.

Lithodomas' litbophkgvs.

,

'
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fomM (Pílibranchiatai, v. podig a kopolt>'a-

foiiiak(i88MDÖvéee következtében az igazi lemezeskppoltyns K. kopoltjrnjához basonlö.Utóbbiakat Al-Lemezeskopoltyosak (Pseado-Lamellibranchiata) néven is szokás egyesíteni (pl. Pecten).
1.

alrend.

Egyenl záráumuak (Dimyaria

v.

Homomyaria). Két egyenM sb^izmuk van. Pl.
Arca Noaea L.,NuctUa rostrata Lam. 2. alrend.
KlÜönbög záréizmuak Anisomyaria). Az eltllsö
(

záróizmok csökevényes {Hpt<»romyaria)

m^ (Monomyaria).

v. egyál-

ködatolya
(IMhocUmus), vándorkagjló (Dreyssena), tengeri ^tagykagyló (Meleagrina), fekete kagyló
(ifyhlus), selyem- v. sonkakagyló (PinnaJ osztriga (Ottrta}. fésiUcagyló (Pecfen).
n. rend. Lemezes kopoltyús É. (Heteroconchae). Szervezetfik az óskag>Mókénál fejlettebb.
Kop^tynlk mindig lemezesek. 1. alrend. ÉpköpeitU8»&ik K. (IntegripaUiaia). Pl. tavi kagyló
(Anoaomta), lestfíkagyló (Unió), folyami gyöngykagyló (Maroarüana), óniíS-ktLgyló /Tndacna),
siiykagy\ó(Cardium)s(b. 2. alrend. Óhlösköpenyszélü K. (Sinupalliata). Pl. hüvelykagyló (Solen).
tétongókagyló {Mya), fúrókagyló (Pholas), hajóf< reg (TeretJo). rostakagyló (Aspergillum).
talában nincsoi

Ka«rylö8rákok

nagy tömegben fordulhatnak el, hogy valóságoe

beoatásnk:
rend. Os-K. (Protoconchae). Kezdetleges
MwrroiotflK. Kojoltj-njok fó>üs(Protobranchiata,)
I.

vagy

—

Pl.

KAgjlóméTeg.kagylömérgezés.^émelYksígy\ó,
osztriga, csiga élvezete igen heves méi^zést okoz.

Ennek vagy az az oka. hogy a kagyló testében
valamilyen méreg keletkezik (pl. az osztrigákban
Ivás idején), vagj' az, hogy a kagyló a környezi
vízbe került '"„r,r«L-,>f sze^j fö| magába így pl.
az olyan víz
Icagj-lók, ahová csatornák,

elapadókat alkotnak.
Kagylópénz, a

kezdetijéé eszköze
át a köztudatba,
hogj- a primitív népek bizonyos kagylókat értékül
pénz gyanánt vesznek, pedig a legismertobb K., a
kauri (cowry, Cypraea moneta L.), tulajdonképen
csigahéj,
kívüle még a Nassa caliosa járt pénz
gyanánt Afrika, India, Óceánia némely bienszalött
törzsénél, ahol e kelend héjak ni ékszer gyanánt szolgáltak s íg\' bizonyos mennyiségben átlagos állandó értékül voltak forgalomban. Tulajdonképen értéknevezk voltak szüfcségpénzül tekinthetk, mert használatuk szk körre szorítkozott.
Igazi K. volt a Bismarck-szigeteken használt
Jtt'orra-kagyló. V. ö. Népr. Értesít 1906. Csigafizetés

ment

csert'Uííjletek helyett; így

:

;

:

és kayylóp(*nzek.

Kagylóselyem. kagylószakáU, 1. Byssus.
Kagylós kopás, a legutóbbi években a vasutakon azt tapasztalták, hogy a sinek feje nem egyenletesen,

hanem kagylós

felülettel kopik.

A

K.-t

E sinek anyaga
sok szenet, foszfort, ként és mangánt tartalnutzott. Amerikában 1895. flg>'elték meg. Azóta úgy
elször 1894. Indiában

észlelték.

a gz-, mint az elektromos

üzem pályákon

eltér-

piüiiimMv

:

szennyvizek

.:.......

.. .>t'.

rendszerint mérgesek.

.\

kagylöméi^zés jelenségei rendkívül változatosak, valóssdnüleg azért, mert nem minden mér-

\j\,ué a m£c& IfjCU.
Küi-í
gezésnél szerepel ugj-anaz a fajta méreg. Rendszerint 2—4 órával a mérges kagyló élvezete után jedt. A K. a kocsit és pályát egyenetlen módon
viszket brkiütés jelenik meg, az arc, a kezek veszi igénybe és a kocsi- és pályafentartásnál
m^dagadnak: hasmenés, hányás lép fel, néha nagy többletkiadásokat okoz. Az utazó közönséghidegrázás, öntudatlanság, deliríumok, görcsök, nek is kellemetlen. A K. okai még nincsenek telsót súlyos esetekben szédülés, bénulások (különö- jesen kiderítve. Egj' nemzetközi, egy német és
sen a karokban). A halál néha
óra mnlva is egy angol bizottság foglalkozik az okok kutatásáb^övetkezhetik. Sokszor egyébként teljesen ár- val és megállapították, hogy ha a sinanyag nem
talmatlan kagylók is okozhatnak mérgezést, így teljesen gázbuborékmentes és a sinek hengerlése
pl. a rendszeresen fogyasztott fekete kagjió (Myti- sem egjenletes, akkor a nem teljesen megfelel
lus) is
Wilhelmshavenben egj', azelótt szennye- alépítménjrü sinek járólapja kagylósán kopik.
zett viz me<lenc«'ben állott hajó oldaláról szedett
Kagylóé márvány, olyan márvánj-féleség,
fekete kagylók tömeges mérgezést okoztak. A amelyben sok megkövesedett kagyló van.
kagylt* testébl Briegemek sikerült is egy alkaKiigylós mészk (geoi.), a német triaszképzdloidaszerA anyagot izolálnia, a mytilotoxint.
mény középs szekciója, amelyre e nevet 1773.
Kagylöpad, egyes társasán él tengeri kagyló- elször Füchi<el alkalmazta.
fajok nagyobb területeket ellep tömege. K.-okat
Kagylósrákok (Ostracoda, AUat), az ízeltfleg az osztrigák, fekete kagylók és fésökagj-- lábúak ( Arthropoda) törzsében, a rákok (Cruslók alkotnak, amelyek vagy a szilárd alapzathoz, tacea) osztályában az alsóbbrend rákok (IkUovagy pedig egymás héjához szorosan egymás- mostraca) alosztályának egyik rendjét képvisemellett megtapadva, valóságos kagylótömegeket lik. Apró állatok, melyeknek nincsen külsleg
képeznek, amelyeknek hézagban más kagyló- és láthatóan izeit teetttk, mert 7 pár végtagjukat és
osigafajok vagy c^vetlakó gyúrösférgek Is meg testüket szamnemö vagy egéseen meszes, gyakszoktak telepedni. Az említett ehet kagjiófajok ran csinosan bordázott vagy rácsozott kéttekns
n^y tömegekben K.-okat alkotva a vízben álló kagyló fogja körül, k két kagylót a háton chitífacölöpökön is meg szoktak telepedni ezt a tulaj- nes anyagból álló rugalmas pánt tartja össze s
donságukat a kagylútenyésztk gyakorlatilag ér- csupán alul nyílik, k fajok száma kb. 600. Megtékesítik (1. Osztrigapad). Egyes csigafajok is oly találhatok a sós ée édes vizben egyaránt és a

2—

:

:

::

Kasrylós

rokokó

—

stílus
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tengerben 5500 m. mélységig is leszállnak. A K.
nagy múltra tekinthetnek vissza, már a kambriumban megvoltak s a jelenleg éló nemek nagyrésze már a tercierben kialakult. A K. ivarilag
mindig különváltak. Egyes fajok nstényei vízi
növényekre rakják le petéiket, mások testükön
tartják ket, kagylóikon belül, mindaddig, amíg
a nauplitis 0- o.) lárvák ki nem bújnak bellük. Termékenyített petéken kívül, a Oyprisek
szüzszaporodással, azaz termékenyítés nélkül
is fejldnek. A K. állati táplálékkal élnek, kiváltképen rothadó hullákkal. Ismertebb nemek
Gypris, Notodromas, Candona, Cythere, Halocypris, Cypridina. A kihaltak közül a kambiumból a Primitia, Leperditia, EntomideUa, a szilurból a Bsyrichia, a devonból az Entomis nem
érdemel említést.
Kagylós rokokó stílus, a rokokó stílusnak az
a neme, mely díszít elemeit a botanikából és geológiából meríti és pálmáival, páfrányaival, de
különösen a legváltozatosabb alakú kagylóival és

csigáival a szerkezeti alkotórészeket díszíti s többnyire a falfelületeket túlterheli. Olasz- és Franciaországban már a XVII. sz.-ban látjuk a kezdetét, de teljes virágzását XV. Lajos uralkodása
alatt érte

el.

Kagylós törés, sok ásványra jellemz

ütésre
az ásványról a kagylóhéjhoz hasonló alakú dara;

bok válnak le.
Kagylószakáll, kagylóselyem, 1. Byssus.
Kagylóvonal (conchois), negyedrend görbe,
melyet Nikomedes görög matematikus talált fel
a Kr. eltti II. sz.-ban. Keletkezése a következ
egyenepont körül forgó
ha az állandó
vonaldarab ügy
sen az állandó hosszúságú

A

PP

APP

el, hogy 3f felez pontja állandóan az OX
és P* K.-at íregyenesen maradjon, akkor
nak le. A K.-nak két ága van, melyeknek OX az
aszimpto tájuk. Ábránk oly K.-at ábrázol, melyre
vonatkozólag 3fPkisebb mint OA. Ha
OA,
akkor az alsó ágnak .á-ban csúcsa van ha pedig
JÍPnagyobb,mintOA,akkor az alsó ág keresztülmegy ^-n és A alatt hurkot alkot.
Kagylózás. Töltés- v. bevágáslejtkben, ha
azokat meredekebb hajtással állítják el, v. na-

tolódik

P

MP=
;

gyobb vízbeszivárgás esetén repedések, majd omlások lépnek fel. E földmozgásokat, míg nagyobb
terjedelmet

nem

Kagysman,
Kahal,

1.

Kahanec,

öltenek, K.-nak nevezik.
orosz város, l. Kagiszman.

Bányalámpa. Különösen a

felvi-

déki bányászok által használt kifejezés.
Kahao, a nagj-orrú majom (Nasalis larvatus
Wurmb.) néples neve hazájában. L. Nagyorrú

majom.
Kahexia
nedés

;

—

Kahlenbergr

madó betegségeknél

(c<u-}iexia) a. m. senyvedós, elertlehosszantartó, az egész szervezetet megtá-

malária,

(rák,

sziíilis stb.)

fellép általános elertlenedés, melyet a beteg
nagyfokú lesoványodása, kiaszása, a br halvány, szürkéssárga színe jellemez. Kb. azonos a
dyskrasiával (1. o.).
Kahexia-reakció, 1. Bríeger-féle reakció.
Káhira, 1. Kaira.
Kaid, Wilhelm, német egyház- és közjogász,
szül. Kleinheubachban (Mittelfranken) 1849 júu.
17. 1876-ban magántanár lett Münchenben, 1879.
rendes tanár Rostockban, 1883. Erlangenbeii,
1888. Bonnban, 1895. Berlinben. Fbb mvei:
Lehrsystem des Kirchenrechtes und der Kirchen-

Preiburg 1894) Die Konfession
(I. rész,
der Kinder aus gemischten Éhen (u. o. 1895)
Über Paritat (u. o. 1895) Bekenntnissgebundenheit und Lehrfreiheit (Berlin 1897); Richfer,
Lehrbuch des katholischen und evangelischon
Kirchenrechts c. mvének 8. kiadását (Leipzig
1886) Dove-yal együtt K. rendezte.
Kahlbaum, Georg, német vegyész, szül. Berlinben 1853 ápr. 8., megh. Baselben 1905 aug. 28.
1892-ben rendkívüli, 1899. pedig rendes tanár lett
a baseli egyetemen. Fleg a nyomás és fori-pout
közötti összefüggéssel, forrpontmeghatározásokkal, fémek légüres térben való desztillációjával.
Röntgen- és rádiumsugarakkal foglalkozott. Szer
higanylégszivattyut. Nekesztett egy
vezetesebb munkái Aus der Vorgeschichte der
Spektralanalyse (Basel 1888) Theophrastus Paracelsus (u. 0. 1894) Siedekurven der normalen
Fettsáuren (Leipzig 1894) Studien über Dampfspannkraftmessungen Zwanzig Briefe von Berzelius und Schönbein (Basel 1898).

politik

;

;

önmköd
:

;

;

;

;

Kahle, Richárd, német színész, szül. Berlinben 1842 jún. 21. Filozófiát hallgatott, majd Frigyes porosz hercegnél felolvasó volt. 1865-beu
lépett színpadra Budapesten, 1871. lett tagja a
berlini udvari színháznak, 1900-ban nyugalomba
vonult. Kiváló jellemszinósz volt, aki kis termete
ellenére bevált a hösszerepekben is.
Kahlenberg (Szárhegy), a Bécsi-erdnek a Duna
mellett, Bécs ós Klosterneuburg közt emelked
438 méter magas, erdvel borított hegycsúcsa,
szép kilátással a Bécsi-medencére. Nussdorf fell
fogaskerek vasút vezet fel rá; csúcsán a kis
Josefsdorf mellett nagy szálloda, mellette a Stefaniewarte kilátótorony van. Közelebb a Dunához
a meredek Leopoldsberg (423 m.), a Bécsi-erd
végs kiágazása itt állott az a templom, amelyben 1683szept.3. a szövetséges hadsereg könyörg
istentiszteletet tartott a török ellen való hadba induláskor. A monda szerint itt ólt 1340 körül a tréfáiról híres Weigandvon Theben pap.Kegyes Ottó
herceg kegyeltje, a «Pfafife voni Kahlenberg* (1. a
következ cikket). Aba Sámuel koráig idáig terjedt Magyarország.
;

Kahlenberg, Pfaffe vom, egy XV. sz.-i német
m, mely adomákat s tréfákat tartalmaz. Szerzje bécsi ember, Philipp Frankfurter, aM összegyjtötte a nép ajkán él adomákat
s átruházta ket a dévényi származású Wiegatid
von Theben kahlenbergi papra. Adomagjlijt'eménye majdnem két századon át nagy népszerségnek örvendett s számos nyomtatványban terjedt el, de idvel más anekdotahösök foglalták «>!

gyjteményes

Kagal.
l.

;

;::

—

Kahlenberg

;

-
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Kahún

a nép képzelotében a ravasz kahlenbergi pap helyét g a róla meeélt vidám elbeezéléeeket is misokra ruházták át. A XIX. 8z.-ban Anastasios
(rrttn (Anenporg gpróf) felújította s költi formában feldolgoita e népeserú adomákat.
Kahlenberg, Hans von, iröi álneve Kesslemé
Monbari Helén német regénylrönönek. SstU. 1870

vogne, majd ugyanezév

HeiligenstadtbiUL Nagyobb utalásokat
Angliában. Prandaoraságban ée Olanomágban, majd Berlinbe kiUtöcOtt Számos regényt ée
mvei: lüsere
elbeszélést irt. Nevewtesebb
(Dresden 1897);DiePamille von Barchtwitz (Berlin 1899) Nixchen (Dreeden 1899) Der Weg des
Lebeos (Berlin 1904) Der liebe Oott (n. o. 1908)
Der flBlpMttsebe .Mann (a. o. 1909): Spielzeng
"^'^
\baevera (n. o. 1911); Das gtarke
(a. r
Sünde (a. o. 1912). Ma0. 1912)
(íe>
r\ai 1. iu;i>i.-i.an megjelent: Habkisasszony, re-

köteteiben.

fogaskerek társasági vasút.
Alaptkéje 4 millió kor. Megnyílt 1874 márc. 7.
Kahlengebirge, 1. Bécsi-erM.
Kahler, (Mo, német orvostanár, szül. Prágában 1849., megh. Bécsben 1898 jan. 24. 1886-ban
a belgyógj'ászat rendes tanára lett Prágában,
1889. Bamberger utódául Bécsbe hívták. K.
kortoak egyik legjelentékenyebb klinikusa volt,
ktüönöeen a központi idegrendszer megbetegedéseink végsett beható tanulmányokat, nevezetesen
kif^jleeitette a szisztémás megbetegedésbe tanát
(tabes) nagyobb tanulmányai a Basedow -kórról,

és becsültté.

febr. 23.

szén a

tiszavirág élettt

meg, mindkettt a szimbolista költészet szolgálatában. Els
verskötete
Les palais nomades (1887) teljesen
Mallarmé hatása alatt áll és mesterkélten homályos. Több természetesség nyilvánul Chansons
d'amant (1891) és Domaino de fée (1895) c. vers-

Le

8ymbolL»-te

c.

folyóiratot alapította

:

Finom

stillsztának

bizonyult regé-

nyeiben Le roi fou (II. Lajos bajor királyról,
1896) ; Le cirque solaire (az artista vUágból, 1899)
és L'adultére sentlmental (a hivatalnokok életébl, 1902). A legújabb francia lira történetéhez
ktUönösen fontos adalékokat szolgáltatnak Symbolistes et décadents (1902) c. összegyjtött kritikai cikkei. A Revue blancheban évek óta vezeti
a költkrl szóló rovatot. V. ö. Gourmont, Le livre
des masques (Paris 1896).
2. K., Róbert, német zeneszerz, szül. Mannheimban 1865 júl. 21. 1897-ben a berlini Hochgény (Budai>est 1904).
Kahlenberg- vasút, a Bécs mellett fekv Nnss- schulén a zeneszerzés tanítója, 1903. tanára lett.
dorftél a Kahlenbergre vezetó, 5449 km. hosz- Kamarazenemúvei és dalai tették nevét ismertté

tett

:

;

;

;

:

íiz, Riei-rendszerfí,

:

a i^erinem^séröléeekTö], a pemiciosus anaemiáról,

a venapul^isról, a bélelzáródásról stb. hatalmas
lépésekkel vitték elre e betegségek ismeretét.

Kahler, 1. Johannes, katonai iró, sztil. Neuhau.senbenKönÍ2sberg mellett 1830 jón. 16., megh.
Konstantinápolyban 1885 nov. 3. Mint a porosz
1. dragonyos ezred kapitánya végigtüzdötte az
1866. évi* háborút, 1870— 71-ig pedig mint a 2.
lovas hadosztály vezérkari fnöke szerepelt. 1882.
szervezési oélokbúl Törökország szolgálatába lépett, ahol altábomagyi. majd fóhadsegédi rangot
nyert. Müvei
Die Reiterei in der Schlacht bei
:

Vionville und Mars la Tour IS. kiad. Berlin 1874)
Die preussische Reiterei von 1806—1876 in ihrer
inneren Entwicklung (u. o. 1879).
2. K; Marti)!, német evang. hittanár, K. 1.
öccse, szül. N'euhausenben Königsberg mellett

1836 jan.

6..

megh. 1912

szept. 7. 1864-ben

Bonn-

ban, 1867. Halleben lett teológiai tanár. A közveteol. irány híve volt. Müvei közül kiválóbbak
Das Gewissen. Ethische üntersuchung íHalle
1878. 1. köt.); Die Wissenschaft der christlichen
Lehre (3. kiad.. Leipzig 1905) Die Universitaten

tít

:

und das öffentliche Lében (1891) Der Menschensohn und seine Sendung (Í893) Unser Streit um
Jesns und das alté Teetament
die Bibel (1895)
:

;

:

(1896):

Dc^atischeZeítfragen(1898); Wieder-

3.

K., Zadoc, Franciaország frabbija, szül.

Mommenheinban 1839

febr. 18-, megh. 1906 dec.
1868-ban párisi frabbi, 1890. pedig franciaországi frabbi lett. Az AUiance Israélite üniverselle (1. 0.) tiszteletbeli elnökének választotta.
Ftisztje volt a francia becsületrendnek is.

10.

Mvei

L'esclavage selon la Bible et le Talmud
(Paris 1867) ; Sermons et allocutions (1. sorozat
1875, 2. sorozat 1886); Sermons et allocutions
adressées á la jeunesse israélite (1878) ; Étude sur
le livre de Joseph le Zélateur (1882) ; La revolution francaise et le Judaisme (Paris 1889). A
Société des Étndes juives egyik alapítója és késbbi elnöke.
Kahni (ang. caicney), területmérték Madrasz53*51 ár.
ban
:

=

Kahnis, Kari Friedrich August, német evangélikus hittudós, szül. Qreizben 1814 dec. 22.,
megh. Lipcsében 1888 jún. 20. 1844-ben Boroszlóban, 1850. Lipcsében lett teológiai tanár. Az
ólutheri irány híve. Nevezetesebb mvei: Die

vom Heiligen Geist (1847); Die Lehre
vom Abendmahl (1851); Der innere Gang des
Lehre

deutschen Protestantismus (3. kiad., 1874, 2 r.)
Christentum und Luthertum (1871) Die deutsche
Reformation (1872); Die lutherische Dogmatik
(1874—75) Der (Jang der Kirche in Lebensbildem (1881) Über das Verhaltnis der altén Philosophie zum Christentum (1884).
Kahtán (azonos az ó-testamentumi Joktánnal), az arab genealógusok szerint a délarábial
törzsek sapja. Fiát, Ja'rubot elsül említik, aki
arabul beszélt tmokája Szabá (innen a szabeusok
neve), aki Him)ar (innen himjariták) és Kahlán
atyja. V. ö. Wüstenfdd, Genealogisdie Tabellen
der arab. Stámme u. Famllien (Gttingen 1852).
Kahna, szudáni helység, 1. Elaisz.
;

;

;

;

Kahol, besszarábiai város, 1. Kagul.
geboren durch die Auferstehung Christi (1910).
Kahxúaxá (Kahoolawe), a Sandwicb-szigetek
Rothaar-hegység
lega
Kahler Astenberg,
(1. o.) egyike.
magasabb pontia (830 m. magas) Németorsság
Kahún, felsegyiptomi falu, ahol 1899-ben fonVe^^ália tartományában.
tos papirusztöredékek kerültek el, melyek a Kr.
Kahn, 1. CrMstave, francia költ ée regényíró, e. XIX. sz.-ból valók és a történeti kronológiára
szül. Metzben 1869 dec. 21. 1886 tavaszán a La nézve igen nagyfontosságú támaszpontokat nynj-

;:

—

Kai
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tanak. V. ö. Mahler Ede, Études sur le calendrier
égyptien (Paris 1906).
Kai, dólafrikai folyó, 1. Kei.
Eaibel, Georg, német klassz.-fllológus, szül.

Lübeckben 1849

okt. 30.,

megh.Göttingenbenl901

-

Kalnlt

kúpalakú fog van. Szine a háton zöldes, oldalain
sárgás, a hason vöröses ; úszószámyai vörösesek,
fekete foltokkal. Hossza 1—17 méter. ÉszakAmerika déli részének folyóiban és tavaiban honos. Életmódja még nem ismeretes.
Kaimé, török papírpénz, kényszerárfolyammal biró államjegy 200, 100, 50, 20 és 10 piaszteres darabokban.
Kaimeni, szigetek, 1. Santorir^.
Kain (Kajin, Móz. I. 4, 1.), Ádám és Évának

egyetemi tanár Boroszlóban,
majd más helyeken, végül Göttingenbea Fmvei
Epigrammata Graeca ex lapidibns collecta (Berlin 1878) Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae
Text nnd Stil der 'A^rivaícuv roXtteía des
(1890)
Die Prolegomena ;:sp\ elsszülött fia, a földmívelés feltalálója. TestvéAristoteles (.3. kiad. 1898)
rét, Ábelt megöli, mert
Isten ennek áldozatát
xtojAfoota.; (1898); Comicorum graecorum fragmenta
(1899). Kiadta még Athenaenst (Leipzig 1887— elfogadja, az övére pedig nem tekint. Ennek kö1890., 3 köt.); Galenos Protreptikosát (Berlin vetkeztében bujdosni kényszerül, mig végre Nód
1894) Sophokles Elektráját (Leipzig 1896) kiváló országában telepedik le, ahol még hosszú ideig él.
kommentárral. A Hermes c. filológiai folyóiratot Az ö neve után viselte a már a Kr. eltti I. sz.ban keletkezett gnosztikus szekta a kainita neszerkesztette 1882-tól fogva.
Kaiblinger Fülöp, pedagógus, szül. Budapesten vet. K. nev férfiútól származtatta magát a ké1878. Miután befejezte egyetemi tanulmányait, niták törzse, amely a midj anitákkai rokonságban
melyekbl egy évet a párisi Sorbonne-on töltött, áUott.
Kain Albert, vasútépít mérnök, szül. 1858
1903. a budapesti IV. ker. közs. reáliskolának
lett tanára. 1913 óta székesfvárosi szakfelügyel. dee. 26. Nagykállóban, megh. 1909 dec. 16.
Szakköre a modem nyelvek tanítása. Fbb mü- egyetemi tanulmányai elvégzése után a m. kir.
vei németnyelvi tankönyveken kívül: Brassai államvasutak szolgálatába lépett. A brajdicai és
Sámuel nyelvtanítási reformja (Budapest 1910) pozsonyi alagutak, továbbá 1907. a Balatonvidéki
Alkotó mjdvtudomány. Programm és részletek vasutak építésének vezetje volt. 1908-ban a
budapesti pályaudvarok építfelügyelöségónek
(u. 0. 1912).
vezetésével bízták meg. Mint mszaki író fképEai-csou, város, 1. Kai-ping, 2.
Kaid, Észak-Afrikában a. m. törzsfnök, kor- pen az alagutak építésének s az európai metrományzó.
polisok városi forgalmának kérdésével foglalkoEaieteur, a Rio Potaro (az Essequibo mellék- zott. Nevezetesebb tanulmányai, melyek nagyfolyója) 113 m. széles, 251 m. magas, hatalmas részt a Magyar mérnök- és építészegyiet kiadásávízesés-sorozata Brit-Guayanában.
ban jelentek meg Az alagutak szellztetése ;
Kaiiás V. Kajafás, mellékneve József zsidó f- A Simplon-alagút építése ;
pozsonyi alagút ;
papnak, ki Kr.u! 18—36. viselte tisztjét. Fszerepet
berlini újabb válondoni fölmiatti vasút ;
játszott Krisztus elfogatásában ós elítóltetósé- rosi vasutak ;
párisi métropolitain ; Budaben. V. ö. Máté 26., 3., 57. Ján. 11., 49. 18., 1-3., pest forgalmi viszonyainak rendezése és a központi fövasüt.
U., 24., 28.
Kainardzsi, bolgár falu, l.Kucsuk-Kainardzsi.
Kai-föng-fu, Ho-nan kinai tartomány fvárosa,
Kain-bélyeg, a biblia szerint (I. Mózes, 4, 15.)
15 km.-nyire a Hoang-ho jobbpartjától, kb. 6 km.
távolságban hatalmas körgátak veszik körül, de az a jegy, amelyet Isten a testvérgyilkos Káinra
ezeket a futóhomok legnagyobbrészt eltemette. nyomott, hogy «senki, aki megtalálja, meg ne
A város környéke magasabban van, mint a város ölje t».
Kaindl, 'Baimund Friedrieh, osztrák történetmaga s ezért már a záporesk is alig tudnak
lefolyást találni benne. Itt van a kormányzó szék- író, szül. Czernowitzban 1866 aug. 31. 1901 óta az
helye, valamint a Kínában egyedüli zsidó hit- osztrák történelem tanára a czernowitzi egyeteközséíg. A Hoang-ho itt 600 m. széles és kb. 1 men. Nevezetesebb mvei
Gesch. der Bukovina
m. mély. K. «Tung-ktng» néven (a. m. Keleti f- (Czernowitz 1896—97, 3 köt.); Geschichte der
város) 960— 1125-ig a Sung császárok székhelye Deutschen in den Karpathenlandern (Gotha 1907—
volt. Lakossága kb. 200,000 fnyi.
1911, 3 köt.). Érdekesek hazánk Árpádkori kútKaik, csónak, 1. Kajik.
firl szóló rövidebb értekezései (Studien zu den
Kaikosz (gör.), ókori folyó neve Kis-Azsiában, ungarischen Geschichts-Quellen, Wien, Akad.
mely a Temnosz-hogységben ered. átszeli nKai- kiad.), továbbá Das Ansiedlungswesen in der Bukokoszsíkságots]^oTgamoB mellett elfolyva az Eleai vina (1902, elssorban a csángók betelepítését tártengeröbölbe szakad. Mellékfolyója a Szelinosz. gyalja) Studien zur Geschichte des deutschen
Mai neve Bakyr.
Rechts in Ungam (1. köt., 1908) Geschichte der
Kailar, folyó Ííszak-Mongoliában, 1. Ghailar. Deutschen in Ungam (Gotha 1912).
K&ilasz, 1. a Himalája egyik csúcsa, 1. Ocmgri.
Kainens (lat. Caeneus), a görög mitológiában
2. A'., híres barlangtemplom, 1. Ellora.
harcias lelk szz, akárcsak az amazonok (1. o.),
Kailcedrafa, 1. Khaya ó.s Mahagóni.
kit azután saját kérésére Poseidon isten férfiúvá
Kaimán, 1. Kajmán.
változtatott és sebezhetetlenné tett. A kentaurok
Kaimánhal (Jjepidosteus osseus L., áiiat), a és a lapítok között kitört harcban ö is részt vett
Csontos csukák (1. o.) családjába tartozó halfaj. s akként lelte halálát, hogy támadói fatörzsekkel
Hosszura nyúlt testét négyszögletes, kkemény a földbe sülyesztettók.
zománoplkkelyek fedik. Szája a krokodiluséboz
Kainit(isv.), káliumklorid és magnéziumszulfát
basoolít; állkapcsaiban számos kisebb-nagyobb ketts sója: MgSO«. KCl-}-3H,0. Egyhajlásá
okt.
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táblákban kristályosodik. Szintelen, sárgás, hinpiros, aéha kék. A Iovo(?ön nem nedvesedik meg.de
vízben igon könnyen oldható ; oldatából t^bbé ki
nem kristályosítható, helyette pikromerit ós keserOsó válik ki. A Harzheg>'ség köriil levökáUumsóbánj-ákban nagy tömegekben fordol elö a karnallit-régióra telepedett reá ; Kalász mellett Galiciában szinten 20—90 m. vastag telepeket aikot
A káliumiparnak e^ik beosee nyecnnyaga ; kittinö mútrá^ya. L. Káliumtrágyak.
Kain italt. 1. Kain.
Kainitit, 1. Kálisók.
Kainkagyökér, kainkasav, L Chiococca.
Kainofitikam (oöv), a krétakorszak elejétl
napjainkig terjed geológiai idszak megjelölése

—

Kairo

terséges úton készült. Jelenleg gyógyszerttl kellemetlen melléktünotei miatt nem ha^nálják.

Kaimgormi k,

1.

Kvarc.

El Kaiber, arab. Maszr elKáhira), HiO'iptom fvárosa és a kormány székKairo

t(ktiro.

a Nilus jobbpartján, 20 km.-re attól a
ahol a Nílus a rosettei és damiettei
ágn oszlik. K.-en és D.-en sivatag és romokban gaslag terület, Ny.-on pálma- és szikomomsz-szigetek, É.-on termékeny földek környékezik. Lakóinak száma az 1907-iki népszámlálás szerint 654.476, akik közül 546.328 benszölött (arab, török), 4548 nomád életet él kopt és fellab, végül 103.600 idegen, kiknek legnagyobb része
angol és francia. A város hossz&ás négyszögpaleofltológiai alapon. Ez idszak kezdetét fleg alakú s, a Khalig nev csatorna egész hosszában
az egy- és kétszik növények felbuklcanása jelzi. átszeli .Ámbár 1866 óta K. nag>- átalakuláson ment
V. ö. Tuzson, Rendszeres növénytan, I rész, 1911. át és mindinkább hasonlóvá lesz az európai nagy
városokhoz, még számos olyan szúk utcája van,
42. old.
KainogenesiB (gör.) a. m. caenogenesis G- o.). amelyben a házak keleti jellegüket tel jesen megKainoát (cainosU, cenozit), ritka földeket tartották. A város legszebb épülete a Dourgnon
francia mérnök tervei szerint 1897— 1902-ig götartalmazó szilikátás^ny.
Kainozoos kor (v. Kenozoos, geoD, magában rög-római stílusban épített új múzeum (Antikcháne), az eltérben Auguste Mariette hírneves
foglalja a Harmadkort és a Jdenkort 0- o.).
K^ií^a«v, az agyanily nevú kerület székhelye francia egyiptológus (1821—1881) bronz szobráTomszk orosz-szibíriai kerületben, az Üm part- val. Az új múzeum az egyiptomi régiségeknek
ján, a transzsziblriai vasút mentén, kb. 6000 lak., valóságos kincsesháza s a gizehi múzeum legszebb tárgyai itt találtak méltó elhelyezést. A
jelentékeny prémkereskedésseL
Kainz, Joseph, német színész, szül. Mosonban kormány-, alkirályi és követségi palotákon, a
1858 jan. 2., megh. Bécsben 1910 szept. 20. nagy hoteleken, az operaházon kívül jelentsebb
187.3-ban lépett elször szinpadra Bécsben, 1877. épületek még az 1908. felavatott új egyetem,
a meiningeni herceg társulatának tagja volt, a mecsetek, amelyeknek száma összesen 523:
1880—83 között pedig Münchenben játszott, hol név szerint a 877. Ahmed ibn Tuluntól a mekkai11. Lajos király nag)Ta tartotta s személyes banak mintájára épült, csúcsívekkel ellátott mecset
a Hasszán
ráti viszonyba lépett vele. Onnan Berlinbe szer- a Hakim-mecset (1093. fejezték be)
zdött, majd 1899 óta a bécsi adv. színház els- szultán mecsetje, az arab építészet valódi remeke,
rangú tagja volt haláláig. Ritka népszerség ja- 86 méter magas minarettel (képét 1. az Arab
tott osztályrészéül s a modem színészet egyik mü vé.szet cikk /. képmellékletén) ; a csinos Szej idevezéralakjának tartották. Szavalása, páthosza Zenab-mecset; a több mint 400 oszloppal díszített
talajdonképen inkább a régi iskolára emlékezte- Azhar-mecset a citadella mecsetje az úgynevetett, de ers jellemzkészség s valami magával zett alabastrom-mecset Mehemed -Ali síremlékéragadó hév és szenvedély tették játékát meg- vel, a Szaladin idejébl való mély Jusszuf- (Jókapóvá. Kiválóbb szerepei: Romeo, Mephisto, zsef-) kúttal a legnevezetesebbek. Mindezen meDon Carlos, Homburg herceg. Henrik fElsülyedt csetek mellett jelentékeny könj'vtárak is vannak.
harang) stb. Els felesége az amerikai szárma- A várost körülvev régi körfalak részben ledön2ású Hutzler Sarah írón volt (szül. St. Looisban tettek, részben magában a városban vannak de
1863.. megh. Berlinben 1893 jún. 24.), aki az kapui közül még több áll ezek közt az érdekeamerikai életbl vett novelláival és regényeivel sebbek a Bab en-Naszr, amel>'en át a Mekkába
ewrzett magának nevet.
zarándoklók vonulnak ki a városból, a Bab-ZuveiKainsenbad, 1. Pfirtenkirchen.
lek stb. A mecsetek mellett lev könj-vtárakon
Kaipar»-kiköt, Új Zoeland É.-i szigetének egy kívül nag>- a khedlve által 1870. alapított könyvbevágása, melynek déli ága Helensville kiköthöz tár, mely több mint 40,000 kötetbl és különöeset. ahonnan a vasút Auckland felé kündnl. A sen értékes arab kéziratokból, fképen pedig drága
partvidéken értékes kaorifeny-erdk vannak.
korán -példányokból áll. Egyéb tudományos intéKai-ping. 1. város Pe-csi-li kinai tartomány- zetek az Institut ég^-ptíen, a Földrajzi társaság
ban, Tien-cintl 120 km.-nyire EK.-re, a Tien- s a Sodété Khédiviale d'Économie Politiqae(1910).
cin— San-hai-kuan vasút mellett, gazdag szén- Az élénk forgalom középpontjai a nagyszámú babányákkal. - 2. K. (Kai-csou), város Liantnng- zárok. Ilyenek a Szúk cl-.\ttarin, a fúszerkeresöböl partja közelében, az orosz fenhatóság alatt kedök piaca, a Szukkarijeh cukor, süteménjr^és
álló Koan-tung és a kinai Mandzsúria közti sem- gj'ümölcsök eladására, az arany- és ezüstmvesek
leges területen, a nin-csnang— port-arthuri vas- meg sznyegkereskedk bazárja egy szép, régi
út ^yik állomása. 1904 júL 9-én a japániak arab ház udvarán stb. A nagykereskedés helye a
ostromolták s meghódítása által Niu-csuang felé Gamelijoh-utca. Újabban K.-t enyhe éghajlatánál
utat nyitottak magtiknak.
fogva klimatikus gyóg>1tóhelyül is használják.
Kairin, sósavas oxikinolliietilhidrát fehér je- A város közelében van Balak (L o.), a Heloan
gecek. Ez volt az els lázellenes szer, mely mes- fiird (1. o.) és a gizehi piramisok, végül Ó-K.
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és egy kopt helye, aki 1176. a régi téglafalak helyett kfalakat
Mária-templommal. Midn 640. Amrn Egyiptomot építtetett és aki elször engedte meg a keresztéelfoglalta, egy Babilon nev helység mellett fel- nyeknek a K.-ban való letelepedést. El-Guri épltütötte sátrát, felépíttette a róla elnevezett mecsetet tettelöOO. ak-vlzvezetéket.1798 júl. 22. Napóleon

vagy Fosztat az Amru-mecsettel

ós Így mpgalapiUitt;i l'nszfntot (Ma.</.r cl AUkvh)
vagyis Ó-K.-t. 969. a. iim tani K.-nak Gouher, a
fatimldák vezére vetette uie^' alapját és 973-ban
Ide tették át szókhelyüket a fatlraidák. A legrégibb
rész, az Bl-Kaszreln, volt Szaladinnak Is szék-

hiulai t<zállották meg K.-t, de Napóleon oltávn:íta
ntán nemsokára ismét el kellett azt hairyniok.
V. 0. Pharaon, Le Caire et la Hauto-Égyptí* (1872)
Earl of Cromer. Modern Egypt, London 1908 A.
Cunningham, To-day in Egypt, London 1912.
;

I

;

-

Kairos

dönt

Kairos, a régi görögök képzeletében a
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pillanat ée kedvez alkalom (gör. xoopó;) megszemélyesitése. Htree ábrázolása volt Lysippos elveszett bronz-8K4nra, mely ssakálltalan ifjúként
matatta be. lábán szárnyas sarával.

Kaiman

(Kairvan}, helyesebben Kenum, város Tuniszban, 58 km.-nylre Szusnátöl, vasút
mellett, paszta, részben sós mocsarakkal borított
vidéken, mintegy 10,000 lakossal, szönyegszövéssel. bördlszmúárúk, nyeieg és rézeszközök készítésével. K.-t, a még most is a szentség hírében
Okbaben-Naszl alapította; soálló várost,
káig egy nagy tartománynak volt fvárosa. Egy-

részben az 1864., 1866. és 1870—71-iki háborúk
mozzanatait ábrázoló sok csatak^^ festett
4. K, Henri Alfréd, belga zeneszerz, szül.
1872. Brüffizelben. Mvei: Le violon enchanté
(baUet, 1895) Sous le voe (operett, 1900) Le bUlett de Josephlne (vigopera, 1902) Die schwarze
Nina (1905) ; Don Jüan és Faust (zene Grabbe
;

;

;

drámájához, 1906).

5. K., IsabeUt, svájci francia Írón, szül. Beokenriedben a Vierwaldstatti tó mellett, 1866 okt.
2., de Genfben nevelkedett. Bár anyanyelve a német, fleg francia nyelven írt mély érzésrl tanúskodó költeményeket Ici-bas (1888) ; Sons les
házi épttlete ma is számos van ; nagy hire van étoUes (1890) Des ailes (1897) ; Fatimé, és lírai
az egész mohammedáa világban 827-böl való fö- jelleg regényeket C!oeur de femme (1891) ; Sörmeowtjének, amely 140 m« területet foglal el eiére (1895) Héro (1898) Notre pere qui étes
ers faiakkal van körülvéve, magas, négyszög- aux cieux (1899) Vive le roi (1903); Marcienne
let tornyát messzirl láthatni belsejét a római de Fle; La Vierge du Lac, román des montagnes
korból való 180, összesen pedig mintegj- 400 osz- d'ünterwalden (Paris 1913).
6. K., Johann Wilhelm, hollandi rézmetsz,
lop ékesíti. 1881 óta francia rség van a városban.
szül. Amsterdamban 1813 jan. 5., megh. LeidenKaisberg, 1. Heráecke.
Kaiser. 1. Jozefa, énekesn, szül. Kassán 1827., ben 1900 nov. 30. Taurel tanítványa. 1859-80-ig
megh. 1873 júl. 10. A Nemzeti Színháznál mkö- az amsterdami müv. akadémián a rézmetsz46 és 1851—61 iskola igazgatója volt. Kitünó metszeteket készídött mint operaénekeím 1846
között a két szerzdés közti idben külföldi kör- tett a régi hollandi mesterek, különösen Remutat tett. Eg>ike volt a legjelesebb magyar opera- brandt festményei után.
7. K, Richárd, német fest, szül. Magdeburgénekesnknek. Fbb szerepei Valentiné (Hugeban 1868 aug. 13. Max Koner és Eugen Bracht
nották), Pidee, Recha stb.
2. K. Károly, megyetemi magántanár, or- tanítványa volt a berlini mvészeti fiskolán.
vosdoktor és okleveles vegyészmérnök, szül. 1864. Kezdetben arcképfestéssel foglalkozott, újabban
Nagyperkátán. Tanulmányait Budapesten vé- kizárólag tájakat fest. Különösen szépek folyógezte, az orvosi diploma megszerzése után .3 évet képei. Müvei láthatók Berlin, München, Magdetöltött az egyetem kórbonctani intézetében Pertik burg, Prága stb. nyilvános képtáraiban.
Kaiser-Áagst, svájci helység, 1. Augsttanár mellett, nagy tevékenj-séget fejtvén ki az
K»iserelu>onik, XII. századbeU német köl1892.-Í kolerajárvány vizsgálatai körül. 1893-ban
a belügyminiszter a felállítandó bakteriológiai in- temény, 1. Császárok krónikája.
Kaiser- Ebersdori, azeltt önálló község Alsótézet szervezésével és vezetésével bízta meg.
1911. a kir. József -megyetemen vegyészmér- Ausztriában, most Bécshez tartozik, L Ebersdorf.
nöki oklevelet nyert 1913. az újonnan szerve- K. az ókorban Ala nova néven a 14. lé^ó álloI. Miksa óta a Habsburgok vazett bakteriológiai és köz^észs^^ügyi központi máshelye volt
dászkastélya volt itt. Napóleon 1809. innen invizsgáló állomás fnökévé nevezték ki, a
egj'etemen pedig magántanárnak habilitálták* Az tézte az aspemi csatát (1. Aspem).
élelmiszerek mikroorganizmusai » c. koUégiomKaiseríeld, Móriig Blagaiinscheg, Edier von,
ból. Fbb munkái a bakteriológia körébe tar- osztrák államférfi, szül. Pettauban 1811 jan. 11.,
toznak nevezetes a bányaféregrl irott tanul- mogh. Birkfoldben 1885 febr. 14. Tagja volt az
mánya, továbbá bakteriológiája és mtnleges 1849-i frankfurti német parlamentnek. 1861-ben
elraése.
Stájerország egyik képviselje volt a bécsi összKadser, 1. £mt/, osztrák zeneszerz, szül. 1850 parlamentben s hevesen támadta Schmorling cenfebr. 7. Koburgban. Prágában katonakarmester tralizáló politikáját. 186-ben nyíltan állást fiovolt, a hadsereg kötelékébl kilépve a Theater láit a Magyarországgal való méltányos ki^yean der Wien karnagya lett. Nevezetesebb dal- zés mellett. 1867-ben elnöke lett az osztrák bizottmvei Der Trompeter von Sakkingen (1882) ságnak, mely a Magyarországgal való kl^yezést
Andreas Hofer (1886) ; An der Grenze (1903).
volt hivatva megállapítani. Az osztrák képvisel2. K, Friedrich, osztrák népszinmtliró, szüL ház két ízben is (1867, 1869) elnökévé válaszBiberachban 1814 ápr. 3., megh. Bécsben 1874 totta. Ez idtl kezdve a német liberális párt venov.6. Az 1840-60-a8 években rendkívül népszer zére volt s ellenezte Hohenwart föderaUsztikus
lett száznál több vígjátéka által, molyok közül a terveit. Miniszteri tárcát sohasem vállalt, 1872
Mönch und Sóidat, Stadt und Land, Doctor und óta az urakházában és a stájer tartománygylésPriseur, Jagd-Abenteuer és mások magyarul is ben, mint annak elnöke (Landeshanptmann) szeszínre kerültek. Életrajzát maga írta meg ünter repelt. V. ö. Fr. von Krones, Moritz v. K., sein
fünfzehn Theatordirectoren (Wien 1865).
Lében u. Wirken (Leipzig 1887).
3. K., Friedrii-h, német fest, szül. LörrachKaiser-hegység, a Keleti-AJpok É.-i mészkban 1815 jan.21.. megh. Charlottenburgban 1889 zónájának cíTj-ik tagja, 1. Alpok.
okt. 13. Vemet Horace csataképehiek hatása alatt
Kaiserslaatem, az ugyanily nev járás székezt a mfajt kezdte mvelni ; részben régi csata- helye a bajor Pfalzban, (isio) 54,659 lak., virágzó
képeket (pl. A törökök legyzése Zalánkeménnél), iparral, különösen kammgam-, pamutfonása.
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Kaján, 1. Keán.
varrógópgyárral, vasöntéssel, gépgyártással stb.
Kaján Ábel, Pákh Albert (1. o.) humoros író álA számos gyár a különben régies külsej városnak egész modem képet ad. Barbarossa Fri- neve (a Kain és Ábel nevekbl összeállítva, célgyesnek 1152. itt palotája volt. A 30 éves háború- zással Pákhnak ártatlan humorára).
Kajántó, kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban,
ban a spanyolok, 1688. XTV. Lajos foglalta el.
1793 nov. 28—30. a braunschweigi herceg, 1794 (1910) 1213 magyar és oláh lak., postaügynökség,
máj. 23. MöUendorf porosz generális és 1794 szept. u. t. Kolozsvár.
Kajanns, Róbert, finn zeneszerz, azül. 1856
20. Hohenlohe-Ingelflngen itt visszazték a támadó franciákat. 1849-ben a pfalzi fölkelés tar- dec. 2. Helsingforsban. 1886-ban megalapította a
tama alatt az ideiglenes kormánynak volt szék- helsingforsi filharmóniai zenekart. 1897-ben az
egyetem zenei igazgatója lett. Müvei közül nevehelye.
Kaiserstnhl, magányos, vulkánokból álló hegy- zetesebbek Aino, KuUervo (szimfonikus költeség Baden nagyhercegségben, a Felsö-Rajna sík- mények) két finn rapszódia Nyár (zenekari
ságán, dolerit és bazalt kúpokból áll. Legmaga- suite) ünnepi himnusz kantátok dalok.
Kajápó-indiánosok (cayapas), a délamerikai
sabb pontján, az 659 m. magas tkpi K.-on vagy
Totenkopfon tartotta a monda szerint Habsburgi Ecuador partvidékének slakossága, az egykori
perui kultúra részese, melynek emlékei a manabi
Rudolf a törvónyüléseket.
Kaiserswerth, város Düsseldorf porosz kerü- romok. Rokonaik az eszmeralda és kolorádó-törletben, (1910) 2802 lak., selyemszövéssel, kémiai zsek.
Kajár, nagyk. Gyr vm. sokoróaljai j.-ban,
festék-gyárral, papir- és cserépedény-készítéssel.
Evangélikus betegápolónk (diakonisszák) képzö- (1910) 1572 magyar lak., postahivatal u. t. Gyointézetóvel, amelyet Fliedner alapított; fiókjai- moré.
Kajászószentpéter, nagyk. Fejér vm. váli
nak száma több mint 200. K. igen régi város már
HeristaUi Pipin idejében a Rajna szigetén egy j.-ban, (1910) 1228 magyar lak., postahivatal u. t.
kolostor állott és Barbarossa Frigyes idejében Vál.
Kajáta, kisk. Sáros vm. eperjesi j.-ban, (iwo)
császári palota volt benne.
Kaizanéh az ugyanily nev szandzsákság szék- 475 tót és lengyel lak. u. p. Szinye, u. t. Eperjes.
helye Angóra kisázsiai török vilajetben, a 3850
Kajd, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, (i9io)
m. magas Erd2;siász-dagh B.-i lábánál, több kara- 470 magyar lak., vasútállomás u. p.Vasszécseny,
vánüt keresztezésénél, kb. 80,000 lak., akiknek u. t. Táplánfa.
egyharmada örmény és görög. Azeltt Kis-Ázsia
Kajdacs, nagyk. Tolna vm. dunaföldvári j.-ban,
legjelentékenyebb szárazföldi keresked helye. (1910) 2089 magyar lak., vasúti megállóhely,
:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Újabban nagyon hanyatlott. Selyemsznyegei
és szönyegvásárai híresek. A római Caesareából,
amelynek helyén K. áll, csak alaktalan romok

posta- és táviróhivatal.

Kajdács (áiiat), 1. Papagáj.
Kajdacsy Péter, kuruc ezredes, szül. Gömör
maradtak fenn.
vmegyében 1667., megh. mint emigráns, alkalEaizarije, romváros Palesztina partvidékén masint Rodostóban. Amint 1703. a szabadságHaifa és Jafa közt, néhány száz bosnyák lakossal. harc fellángolt. Bercsényi Miklós, kinek már elbb
A XIII. sz.-ban Kr. e. mint Caesarea-t építtette is
embere volt, K.-t egy gyalogezred élére
Heródes. Késbb római kolónia, majd püspöki állította. Több fényes hadi tettet vitt véghez.

h

székhely.
bevették,

A

Mint Bercsényi udvarmestere a számkivetésbe is
rombadön- követte urát és 1712 óta a galíciai Brzezanban

keresztes hadjáratok alatt többször

míg 1265. Beibars

teljesen

Késbb Rodostóba költözött, míg neje, az
«ól)estemé» Jaroszlávban maradt, ahol az összes
magyar emigránsok között mint utolsó halt meg
1757. V. ö. Századok (1888, 608. 1.).
lakott.

tötte.

Kaizl, Josef, cseh politikus és nemzelgazda,

Wolinban 1854 jún. 10., megh. Myskowitz19. Nemzetgazdasági tanulmányokkal foglalkozott s 1883. a prágai cseh egyetem
Kajdanó, kisk. Beregjvm. latorczai j.-ban, (1910)
és megyetem tanára lett. 1885 óta csekély meg- 1341 rutén, magyar és német lak. u. p. Beregszakítással tagja volt az osztrák képviselháznak, rákos, u. t. Munkács.
hol a mérsékeltebb ifjú-csehek vezére volt. 1898
Kajeli (Katjeli), fvárosa Biiro szigetnek 0- 0.).
márc. mint pénzügyminiszter belépett Thun gróf
Kajenni bors, 1. Paprika.
kabinetjébe. Mint ilyen vezette a MagyarországKajenni tömjén (növ.), 1. Protium.
szül.

ben 1901 aug.

;

gal való pénzügyi kiegyezés tárgyalásait a Szélikormánnyal. 1899 okt. Thunnal együtt visszalépett. Gazdaságtörténeti mveken kívül cseh
nyelven írt egy Nemzetgazdaság- ós Pénzügytant.
Kajácsgyalu, párkáiiygyalu, mely karnis (horony, kajúcs) gyalulására való.
Kajafás, 1. Kaifás.
Kajak, hosszú, keskeny, fókabörrel bevont födött csónak. (Kópét 1. Hajó cikknél 11. képmel-

Kajeputfa, kajeputolaj

Kajetán (Cajetan,

(növ.), 1.

Melaleuca.

Gaetanm, Qaetano da

(1. 0.) egyik alapítója,
Vicenzában 1480., megh. Nápolyban 1547
aug. 7. Jogot végzett Paduában, azután protonotárius volt Rómában. 1516-ban belépett Szt. Jeromos társulatába. Késbb résztvett a theateiek
megalapításában, akiknek feje volt. X. Kelemen

Thiene), szent, a theateiek

szül.

avatta szentté 1G71 ápr. 12. ünnepe aug. 7.
Kajgana, adók. Belovár-Körös vm. garesnical
Kajambé (Kajambé-Urku, Cayambé, Cerro j.-ban, (1910) 546 horvát lak. ; u. p. és u. t. QareáBlanco), a Keleti- Kórdillerák egyik hófödte vul- nica.
kánja Ecuador államban, templomromokkal ós
Kajik (kaik), török kikötkben a parti közleinka-eródltmónyek nyomaival 5840 m. magas. kedésre használt keskeny, ékre épített csónak.
:

léklei, 1. ábra.)

;

;

—

Kajkavfttlna
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-

Kajszl-barackfa

KajkaT&tína, horvát tájszólás, L. Déiszláv nápolyból eltávozott. Újabban ez a hlvatalbell
címe az ezredesnek és az ^yes kerületek (kázá)
nyelvek és irodalmak.
vezetinek.
Kajla a marba szarva, ha lefelé görbfll.
Kajmán (Caiman, üim). a Krokodilus-félék
Kajla, kisk. Beotaxize-Nasiód vm.tjádi j.-ban,
Abban különbözik az eg>'ób(1. 0.) egjik neme.
<i»io) 646 uláh UÜL ; nj>. Sankorék. . t. Bellye.
Kiglakflrt (ném. ^rummtom v. Kromphom, ként hasonló alligátortól (I. o.), hogy csontos
firano. Cromor%e, ol, Ccrmome v. GomaiMáo), orrsövényo nincsen s hogy a hátpánoékm kivttl
«lavQlt hangszer, mely a bomhart nev közép- még osontlemezekbl álló haspáncélja is van. öt
kori hangszerel ^y- faja ismeretes, melyek Közép- és Dél-Ameriki^
idöben dívott A ketts baii honosak közönségesebbek a 4 méter bosszú
nyelvsipok családjá- fekete K. (C. niger Spix), a 3*5 m. hosszú sákárehoz tartozott, nevét a K. (C. latirostris Daud.) és a 2*8 m. hosszú pápacs alsó, csaknem fél- szemes K. (C. scelerops Schneid.). A fekete K.
körbe kunkorodó töl- Dél-Amerika trópusi részének majdnem minden
nag>'obb folyójában nagy számban található.
csérszerú végétói
Halakkal táplálkozik, de az embert is megtányerte. Hangterjedelme kicsi volt, alig madja. L. még Krokodüus-felék.
decima. A XVI.
Kíkjolia a. m. amboinafa (1. o.), amelyre nézve
században különféle még eldöntetlen, vájjon a keletindiai Pterocarnagyságban gyártot- pus; vagy PKeroíwermMm-fajoktól származik-e.
ták (diázkant-, tenor-,
Kajomteke v. körmös golyóbis, így nevezték
baáJszus-K.). Hangnálunk a XVI. és XVII. sz.-ban azokat a gránátoszine lágy, mélabús. kat (üreges ágyúgolyókat), melyeknek küls felüA magyar népéletben letébl kampók álltak ki, hog>' a gránát a talált
K--nek a tehénszarv- tárgyon megakadjon és azt szétrobbanásakor a
;

:

^y

ból készült pásztor- belsejében lev gyujtószerrel elárassza; fleg
kürtöt nevezik. Ten- városok és hajók lövöldözésére használták.
Kájoni János, régi magyar énekgyüjt, ferenoK&JI Akart Praetorina SinUgniA
gerparti népeknél namnsiCDm-Jiból.
gyobb tengeri csiga rendi tartományi rendfó, szül. Xagy-Kájonban
is szolgálhat e célra.
1629., megh. Szárhegyen, Gyergyóban, 1687 ápr.
Mint orgona-regisztert 1. Orgona.
Camo di 20. 1675-ben Csiksomlyóra került mint tartoZw«e«o_(basBietkürt) és Clarone (basszus-klari- mányi rendf s ott könyv'sajtót állított fel, melynét), 1. Klarinét.
ben a magaszerkesztette Cantionale HungaricoKajlinger ilihály, gépészmérnök és kiváló Latinumot 1676. kinyomatta. Ez volt az erdélyi
\izi mémok, szül. Pesten 1860 febr. 27. Budapest katolikusok legnevezetesebb énekgyüjteménye
székesfváros volt vízvezetéki igazgatója. A szé- más<xL<zor Baláá Áíjoston adta ki 1719.
kesfváros nagy csatornázási szivattyútelepének
Kajsza-lisztgomba (Clitopilus prunulusSoop^
és a káposztásmegyeri nagy vízmnek, valamint nör.). Ehet. Kalapja 4—11 cm. széles, eleinte
az úgynevezett kisegít vízmveknek terveit ó lapos, végül tölcséres, fehér v. fehéres szürke.
készítette ós végrehajtásukat is ó vezette. 1910- Tönkje 3
6 cm. hosszú, fehéres. Lemezei messze
ben udvari tanáicsoei címet kapott. Fbb irodalmi lefutnak a tönkbe,
állók, fehéresek, késbb

—

—

—

A füstemésztökröl Szívó müvek elbírálása Nyoni mvek elbírálása Budapest vízellátása A csatornázási szivattyútelep.
munkái

:

:

;

;

;

Kajmacs v. Asetts vontató horog s:utlfák vontatására szolgál és pedig aképen, hogy két kapcsát
a fa oldalába egymással szeniközt
verik be. E horgok lánchoz csatolt vége úgy van szerkesztve,
hogy a láncszemen nem mehet
keresztül,

hanem kénj^telen ehhez

támaszkodni.

a

oélja,

E

szerkezetnek az

hogy a horgok vontatás

közben a fából ne szabaduljanak
ki. A horgok ugyanis az említett
szerkezet által emeltykké válnak, melyeknek rövidebb karjai

hússzín ek.

srn

A

spórapor

is

lisztszagú. Ize kellemes.

hússzín. Húsa fehér,

Pú

és

moha

közt

n,

árnyas helyen, nyáron és sszel.
Kajszi-baraca, kajszin, sárga vagy nyári
barack (Prunus armeniaca L., növ., 1. Barackfa
és Prunus), kopasz, 3—4 m. magas fa, levele tojásdad V. szívalakú, kétszer frészes; virága fehér
V. pirosló, lombfakadás eltt nyílik, gyümölcse
kurtaszárú, gömböly, bársonyszrös, narancsszín, a napsütött oldalán pü*os, egj'ik oldalán
barázda vonul végig rajta. Húsa sárgás, leves, túlérve gyakran lisztes s ekkor ízetlen, azért a gyümölcsét nem kell sokáig a fán hagyni, sót jobb íz,
ha keményen leszedve néhány napig pihen. Csonthéjában édes V. keser magja van. (Hazáját 1.
Barad^a alatt). Meleg klímát szeret, de zordonabb éghajlatot inkább eltr, mint az szi barack,
még Németország É-i részén is meglehets jól
kitelel. Mintegy 30 fajtája van s majd fa alak-

a húzás által egymástól eltávozni,
a hosszabbak pedig összeszorulni
törekednek s így a fát harapöfogósserOleg fogják meg (1- a2 jában, majd léoezeten (rácsos fa, Spalier) termeszKajmMtM.
éOn-át).
tik, de a fán term gyümölcse jobbíz. Nagyon
Kajmacsór (nfiT), 1. Pedicularis.
célszer ers növés, molyhos level szUvafára
Kajmakám (török), helyesebben kafm-inakam, oltani, pl. a Julianus-szilvafára v. a Mirabellára.
szószerinti jelentése helytartó, helyettes. Igj- ne- Különben jó televényes, meszes, ers és mélyen
vezték a nagyvezér helyettesét, ha az Konstanti- felásott kerti földet kíván, amel>'nek feneke a vizet
:

-

—

Kajtárkodás

Kakaó-va>
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is jól átbocsátja. Hidegebb vidéken csak léckorláton ápolják. Jobb fajtái 1. A mandolákajszi Franciaország D.-i részén, inkább elvadulva nö, a
húsa kevés becs, de a magva édes, úgy használják mint a mandolát, söt olajat is sajtolnak
belle. Ide tartozik a korai hollamli kajszi is. 2. Az
levele meg
ajpró kajszi, korai aprógyümölcsü
:

;

virága is apróbb. 3. Az olaszkajszi gyümölcse sima
és fényl. 4. Hazai jeles fajta a magyar legjobb.
5. A lila (fekete vagy alexandriai) kajszi (Prunus
dasycarpa Ehrh.) húsa boríz, kívül piros, belül
sárga, de nem igen ehet. Inkább díszcserje. A
kajszi-barackot leginkább a déli tartományokban
termesztik, az Egyesült-Államokban szeszt fznek belle, megszárítva és sajtolva pedig a hajósok étele. Olaszországban is aszalják, Franciaországban, hazánkban meg a dunai országokban
befzik vagy kandirozzák. Magvából olajat is
sajtolnak (huile de marmotte), Franciaország
D.-i részén a mandolaolajat hamisítják vele a
keser kajszi magvából szeszes italt fznek. Fá;

ját is feldolgozzák, szenesltett csonthéjából pedig

fekete tuss lesz. A kajszi magván keresztül lefejtett szesz neve raiafia. Keser magvából Franciaországban -likrt égetnek (eau de noyaux). A
kajszi termesztése hazánkban is nevezetes. Kecs-

Kajüt (alném.) a. m. hajószoba.
Kak, kisk. Szatmár vm. szatmárnémeti j.-ban,.
(1910) 406 magyar lak., u. p. és u. t. Szatmárudvari^

Káka

(növ.), 1.

Kákabot

Kakadu

Scirpus.

(növ.),

1.

Typha.

Kafcadúfélék.
Kakadúiélék (Cacatuidae, Flissolophinae), a.
Kakukalaknak rendjébe, a Papagájok alrendjébe tartozó madárcsalád, melynek tagjai kizárólag Ausztráliában, az Új -Guineai és az Indiai
szigeteken és Vandiemenslandon élnek.
ismertet jelük a felmereszthetö fejbóbita. Többnyire
(áiiat), 1.

F

varju-hoUó nagyságúak csrük rendesen olyan
hosszú, mint magas. Hosszú szárnyaik legalább a
farkuk félhosszaságát elérik. Színük meglehets
egyszer, legtöbb fajon a fehér szín uralkodik.
Egyes emberi hangok és szavak utánzására könynyen megtaníthatok. Maga a szó «kakadú», melyet
többnyire elsajátítanak,de melyet szabadban sohasem hangoztatnak, maláji eredet és «öreg apó»-t
jelent (kaka a. m. apa, papa tua a. m. öreg). Jelenleg mintegy 7 nembe
Lophopsittaais A.
Newt. Microglossus Vieill. (Mlyptorhynchus
Vig. et Horsf
Gallocephalum Less. Cacatua
Vieill. lAcmetis Wagl.
Galopsittacus Less.
Callipsittacus Ag,
tartozó 31 faj ismeretes,
melyek közül legismertebbek és az állatseregletekben többnyire láthatók animfa-K. (Calopsittacus novae-hollandiae Gm.), fehérbóbitás K. (Cacatua álba P. L. S. Mull.), inka-K. (1. o.), sárgabóbitás K. (Cacatua sulphurea Gm.), rózsaszín
K. (Cacatua roseicapilla Vieill.), a molukki K.
(Cacatua m^lluccensis Gm.) stb.
Kakaduk, 1. Kakadúfélék.
;

—

;

;

;

.

;

;

;

—

;

=

kemét városa maga évenkint mintegy 150,000
koronányit árul barackjából, N.-Körös, Dunaföldvár stb. szintén jövedelmez kereskedést üz vele.
Betegségei: A)Ke^VQ2.()i\en életviszonyok okozta
betegség Sápadtság (1. o.). B) Élsködk által okozott betegségek: 1. A leveleken okker-sárga, sötétveres övvel szegélyezett foltok láthatók, melyeket
a Clasterosporium Amygdalearum Sacc. nev
gomba okoz. 2. A leveleken rozsdaveres foltokat a
Kakadúpapagáj, nimfapapagáj v. korella
Puccinia Pruni Pers. nev rozsdagomba okoz (1. (Calopsittncus novae-hollandiae Gm.), a KakukSzüvabetegségek). 3. A leveleket fehér, lisztnem alaknak rendjébe, a Kakadú-félék családjába tarporral a Podosphaera tridactylaDe By. nev gomba tozó madárfaj. Jó rigónyi nag>'ságú. Fszíne
vonja be (1. Lisztharmat). 4. Korompenész (1. o.) olajbamásszürke, torka, pofája, bóbitája szalma5. A hajtások hirtelen elnervadnak és elhalnak a sárga, hosszú farktollai szürkék. Hazája AuszCytospora rubens Pr. nev gomba támadása kö- trália. A kereskedelemben gyakori.
vetkeztében, mely a hajtások tövében szürke szeKakájó (állat), 1. Brachjurus.
mecskéket képez, melyekbl helyenként apró
Kákán is csomót keres, izgága, akadékosvörhenyes féregszerü kacskaringók (a kiürített, kodó emberrl mondják, aki ott is hibát keres,
nyálkás anyaggal összetartott spórák) emelked- ahol nincs. A káka (1. Scirpus) azonban csak
nek ki. 6. Gyökérpenész,amit fleg a Dematophora látszólag csomótlan. A káka csomója v. bütyökje
necatrix nev gomba okoz (1. Gyökérpenész). 7. lent, közel a földhöz van, cikkei kurták, tehát
Gyümölcsrothadás (l Alma fa betegségei).8. A Gloe- sem a csomó, sem a cikk szembe nem tn. Csak
osporium laeticolor Berk. nev gomba a gyümöl- a legvégs, hosszura nyúló cikke csomótlan, mely
csön piszkosszín, kerekded világos övvel sze- a növény magasságának a legnagyobb részét al:

:

gélyzett foltokat okoz, amely foltokon késbb kékesszürke szemecskéktámadnak. 9. A Phyllosticta
vindobonensis Thtlm. nev gomba az érett gyümölcsön nagy (egész 25 milliméternyi), paranemú
.szürkebama foltokat okoz. IQ. A Phoma Armeniacae Thiim. nev gomba a még éretlen gyümölcsön eleinte kerekded, késbb összefolyó fehér,
majd piszkosszürkévó váló foltokat okoz, melyeken késbb apró, fekete szemecskék mutatkoznak. C) Ismeretlen okú betegségek
1. Tejfóny
(1. Almafa betegségei), 2. Mézgafolyás (1. c).
Kajtárkodás, fleg az állatok eleség vagy zsákmány után való fntkározása, keresgélése, torkoskodása.
:

KajQoh Márton, 1. Szentmiklósi.
Kajola B. m. kasúfa, 1. Anacardium.

kotja.

Kakaó (Cacaoh

1.

Csokoládé és Theobroma.

Kakaóadó, 1. Kávéadó.
Kakaófa (növ), 1. Theobroma.
Kakaó-olaj, 1. Kakaó^vaj.
Kakaó-vaj (kakaó-olaj, Oleum Cacao, Buiyrxim Cacao), a meghámozott kakaó-babból melegen kisajtolt zsír (1. Csokoládé), mely különböz
zsírsavak gllceridjoinek keveréke. A tiszta friss
K. sárgás, idvel megfehéredik. Szaga olyan,
mint a pörkölt kakaó-babé és az avasodásnak
sokáig ellentáll, miért is kozmetikákhoz, gj'ógyszerészeti célokra, st finomabb csokoládék készítésénél a kakaó természetes zsírtartalmának felszaporítására használják. A friss K. fajsúlya
0-960- 0-960. Olvadási pontja 28 C«. Jóságát az

—

KakaraUi
iz,
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A kolozsvári Mátyás-tér keleti során
valóságos memlék ; ezt a házat hibásan nevezik Báthory-háználL, mert az másatt volt.
A ház egyik ajtaja felett máig Is megvan koronás kakasft ábrázoló címere, nev^k kezdbetivel, a Stephanus Kakas-t jelent S. f.-vaL
Fejedelme megbízásából K. járt Angolországban
Enséttet királyné udvarában és Leng>'elországbui is. Báthor>' András is szolgálatain fogadta
és titkárjává tette. K. a Báthoryak bukása után
1601 elején eladta kolozsvári házát, birtokait s a
tiroli Bozenl)en telepedett meg. Innen hivatja 1602.
li. Rudolf császár prágai udvarába, hogy követül
küldje a perzsa sahhoz, a török elleni véd- és dacszövetség megkötésére. Ez a nevezetes követjárás K. nevét vUághirúvé tette. K. 1602 aug. 27.
indult Prágából Oroszországon át perzsiai követségébe. 1603 júl. 22. szállt a Kaspi-tengerre s
aug. 8. kötött ki Perzsia panján Lenkorán városában. Tíz hétig kellett itt idzniük, míg a perzsa
sahhoz Lszpahánba küldött himölLÜk visszaérkezett. Azalatt a tenger vizétl (más ivóvlzök, sem

a szag ós a sflrús^ szerint szokták meghatá- kára

rozni. KOIöobözö anyag(dEkal hamisíQák, úgymint viasszal, stearinnal és leginkább veeefagy-

^-Qval. mely anyagokat azonban könnyen megLsmerbetjUk. tia küriUbelUl 1 gr. K.-at 2 gr. éterbon tiidegen oidonk. Tiszta IC átlátszó oldatot
ad, mely hosszabb állás után is tiszta marad,
míg a nevezett anyagokkal hamisított K. oldata
zavaros, vag^' pedig fehóres iilodeket mutat
Kakaralli (nov), a Lec}-this Oilaria L. nehéz és
kemény fája. Braziliában, Gaayanában és Veoeznelában hajó, tölték és zsilip építéséhez használatos, minthog}' a tenger vizében nagyon kemény
éá tartós.
Kakarditaia, 2320 m. magas hegy az .\szpropotamosz és Artlnosz folyók közt.
Kakas, általában azon szárnyasok hímje, melyeknek n.-ítóiiv.'it túliknak mondjuk, pl. a házi
páva, fácán, fajd és pulykat>"úk, sy
lual a K.-t kannak is mondják.
nem hiii..
A házltj'úk iv.-a poligám, 1—5 évig termékeny,
de legerteljesebb 2—3 éves korában, ekkor
15—20—25 tyúkot bízhatnak gondjaira. Párosodását heréi, herécel, t<ijóz, petéi névvel illetik.
Egy pulyka-K.-ra 8-10, egj- gyöngyt)-úk-K.-ra 10
nóstényt számítunk. A páva-K. rendszerint párosan él, tarka tollazata 3-ik évében nó.
A K. az éberség és bátorság prototípusa, mint
ilyen a görögölaiél Aresnek volt szentelve s dí-

Kakasfalva
lett.

lev háza

boruk
K.-t
felé.

nem

lévén)

mindnyájan megbetegedtek

s

már hordágyon vive indultak Perzsia belseje
De a tengertl csak két mérföldnyire fekv

Lahidzsánig vihették, ahol 1603 okt. 25. meghalt
is temették eL Végrendeletében mindenét
Bozenben hagyott feleségének liag>'ta. A követséget, az
utasítása szerint, titkára és kísérete
és ott

is. A francia köztársafolytatta és v^zte el. December 14. indultak viszság 3 ízben választotta hadi jelvényéül. K.-via- sza és sok viszontagság után értek vissza Prágáin
/lalok a maláj<Aaiál már sidktl fogva szoká- 1604. szén. K. titkára (Tectander György) aztán
sosak voltak, a régi .\thénben pedig évenként leírta követségük történetét ily cír i alatt Ber
rendeztek K.-viadalt annak emlékére, hogj- The- Persicum (Lipcse 1608). utána m/g további két

szítette MinerN'a sisakját

:

mistolües idejében két viaskodó K. látványát szerencsés eljelnek magyarázták a perzsák ellen
való dönt ütközet eltt. Görögország többi városaiban, Kis-Azsiában, Szicíliában és Rómában is
divatlian voltak. A keresztény egyház az egész
középkoriMm hiába küzdött e szokás eltörléséért,
amely An^lában, Németalföldön, Olaszországban, valamint Középamerikában, Kelet-Indiában
és Kínában egjaránt kedvelt volt. Angliában,
ahol a legújabb idkig fennmaradt ez a szokás,
nemzeti K.-viadalokat rendeztek. Az újabb idben tör>'énnyel tiltották meg Angliában rendezésüket, de titokban még mindig fennáll e szokás.

Kakas,

1.

kancos puskákon az a

rész,

amely

ég kanócot tartotta a puska elsütésekor a K.
lecsf^>ódott s az ég kanócot a lporral megtöl-

az

;

—

kiadásban. Megjelent franciául Le (Paris 1877),
valamint oroszul (Moázirva 1896). Magyarra fordítva megjelent Temesvárt 1892. Szabó Ferenc
Tört., nép- és földrajzi Könj-vtárában, a Régi magyar utazók Európában 1532—1770 c. kötetben
&amota Istvántól, de csak az európai rész. V. ö.
Veres^ Endre, Zalánkeményi Kakas István (M.
Tört. Életrajzok 1905).
Kakasába (azeltt Murányzdichava), kisk.
Gömör és Kis-Hont vm. nagjTczei j.-ban, (1910)
611 tót lak., u. p. és u. t. Nagjrrcze.
:

Kakasdmer (nOv., Alectorolopkus Bieb.), a
Scrophulariaceae (Tátogatok) család génusza, körülbelül 9 fajjal Európában. Egyéves, félig élsköd füvek. Csészéjük hasas, lapított kerek, szája
4 fogú szirompártájuk kétojakú, fels ajaka sisakos, az alsó háromkarólyú
tokjuk kétür^fi,
lapos; megszáradva a mag zörög benne (cse^^
kóró). Száraz réten, mezkön nnek, a jó^cig
szereti, a takarmány alkotórészei.
Kakasd (azeltt: Kokas), kisk. Tolna vm.
völgységi j.-ban, (i»io) 1240 német lak., posta:

serpenybe mártotta.
2. Kovás puskakon
a K. tartotta a kovát, mely elsütéskor a serpeny
acélfedeléhez ütdött és ez által nemcsak szikrákat csalt ki az acélból, hanem egyidejleg a serpeny fedelét annyira fel is emelte, h(%y a szikrák a serpenybe öntött lporba üthettek s ezt
feUobbontbatták.
a Csappantyús puákákon a hivatallal, u. t. Bonyhád. E hel>'ség volt az els
K. kaliH)ácagzerOen csapott a lobbanószert tartal- Magyarországon, mely az országgyiés által megmazó csappantyúra (kapszli).
engedett örökváltsági szabadsággal éhú alcarván,
Kakas István (zalánkeményi), kolozsvári el- magát elbbi földesuraitól megváltotta.
kel nemes polgár és diplomata. Született valóKákaselyem (nör.), 1. Eriowwrwm.
színleg Kolozsvárt, m^h. 1603 október 2ó-én
Kakaaía. a Vxbumum Ixaitaina n^Ies, de
tött

—

Perzsia Lahidzsán városában. K. 10 évet töltött
a bécsi, bolognai és padoai egyetemeken s hazatérve Báthory Zsigmond erd^ fejedelem nejének, Mária Krisztüia osztrák fhercegnnek tit-

;

ritkán hallható neve,

1.

Vibumum.

Kakasfalva (azeltt Haikba), nagyk. Szeben
vm. nagyszebeni j.-ban, (1910) 910 német és oláh
:

lak., u. p. és u.

t.

Nagyszeben.

;

:

-
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126

Kakashal-íólék (Cytiidae, üiat),
lak egyik családja. Hátúszójuk két, egymástól
különböz részbl áll az elüls kemény, a hátsó
lágy sugarakból áll. Testük két oldalról összenyomott, magas; pikkelyeik nagyon aprók, v.
éppen csenevészek. 9 fajuk ismeretes. Legközönségesebb a heringkirály (Zeus Faber L.),
:

melyre jellemz, hogy a hátúszójának tüskéit
összeköt hártya rendkívül hosszú, keskeny sallangokká nyúlik meg. Színezete évszak és tartózkodási hely szerint változó. Jellemz azonban a
teste két oldalán lev kerek fekete folt. Hossza
eléri az 1 m.-t, súlya a 15—20 kg.ot. Hazája a
Földközi-tenger e innen az Atlanti-óceánba is elkalandozik. Apró halakkal és rákokkal táplálko-

Húsa

ízletes.

Kakasjárás, 1. Csánkpók.
Kakasláb-fü (növ.), 1. Fanicum.
Kakaslépés v. csöbörbelépes, 1. Csánkpók.
Kakaslomnicz (azeltt Nagylomnicz), kisk,
Szepes vm. késmárki j.-ban, (1910) 1324 német,
:

magyar

és tót lak., vasútállomás távíróval, posta
és távbeszél.

Kakas Máxton, Jókai Mór Írói álneve az ifj.
K. M. álnevet Szabó Endre használta.
Kakas Márton, humorisztikus képes heti lap,
alapította Rákosi Viktor (Sipulusz) kiadó-tnlaj;

;

Rákosi Jen Budapesti Hirlap ujságvállalata. 1894 szept. 30. jelent meg az els száma.
Felels szerkesztje 1908-ig Sipulusz, 1912-ig
Barna Izidor, 1912-tl Szöllösi Zsigmond.
Kakas Márton Albtima, képes humorisztikus
folyóirat; szerkesztette Jókai Mór és kiadta Heckenast Gusztáv. A Nagytükör folytatása volt. Megjelent 1858 máj. Pesten, azonban az els füzettel
megsznt és folytatásaként támadt 1858 aug. 21.
donos

az

:

Üstökös.

Kakasrúgás v. kakasJiágás, 1. Cicatricula.
Kakassarkfü (növ.), 1. Polygonatum.
Kakasszó v, kukorékolás ; jelentséget kivált
a hajnali els K.-nak tulajdonítanak. Görögök,
rómaiak s egyéb ókori népek éjjeli idmeghatározást

fztek hozzá

zött eltel

(2

óra

tájt).

Néhol a K.-k kö-

idközbl az idjárásra

nek távolságmér
;

is

Kako.

Kakasvirág (növ.) a. m. hérics, 1. Adonis.
Kakát, Kendereshez tartozó puszta Jász-Nagya Csontos ha- kun-Szolnok vm. tiszai fels j.-ban, (1910) 1002^

Kakashágás, 1. Cicatricula.
Kakashal, 1. Kakashal-félék.

zik.

—

a köznépnél

:

következtet-

ameddig a K.

magyar

lak.,

Kakath, Párkány (1. 0.) régi neve.
Kákay Aranyos, több magyar politikai

Kakasszügy,

1.

t.

és tár-

sadalmi röpirat szerzinek álneve. Elször Kecskeméthy J.Mré/ jeles publicistánk használta ezt az^
álnevet, mely alatt a következ mveket adta ki
Országgylési árny- és fényképek (Pest 1861);
Ujabb árny- és fényképek (u. 0. 1866) K. politikai, társadalmi tragico-humorisztikus históriája
(u. 0. 1869) A mi nagy férfiúink (legújabb fényes árnyképek, u. 0. 1874). E röpiratok elkel stílusukkal, szikrázó szellemességükkel oly népszerségre tettek szert, hogy késbbi röpiratszerzk
is fölvették a K. álnevet. így ifj. Ábrányi Kornél (1. 0.), aki II. K. név alatt irta Tisza Kálmán (politikai élet- és jellemrajz. Pest 1878)
:

;

:

Gróf Andrássy Gyula
rajz, u. 0. 1878)

;

(politikai élet- és jellem-

A leláncolt Prométheuszok

(u.

Követte ezt III. K. név alatt Mikszáth
Kálmán, következ müvekkel:
újabb fényes árnyképek (Pest 1878); Szeged puhulása
(Szeged 1879).
Kakcsikél (cakchiqueles), Guatemala középamerikai köztársaság maya ágbeli slakossága. A
spanyolok hódítása eltt nagy szerepet játszottak.
Kakemono (a. m. függ dolog), japáni függ
kép selyemre v. papírra festve, hasonló anyagra
felhúzva s tetején és alján egy-egy vízszintes
pálcával ellátva, melyre felcsavarható v. pedig a
tetején alkalmazott zsinórra akasztható. A K.-t
alkalomszerüleg szokták kifüggeszteni a tokonoma nev fülkében, rendesen pedig gondosan
selyembe burkolva, külön ládába rejt\'e tartják.
Kakerlak, így nevezik a színesbr emberfajták között elforduló albínót (I. 0.).
Kakerlak (kakkerlak, iiiat), 1. Csótány.
Kakhjang, hegyi nép Fels-B irmában, 1. Ka0.

1880).

M^

csin.

Kaki (növ.), 1. Diospyros.
Kaki (khaki, perzsa szó, a. m. földszín),
könny minség, szürkés vagy zöldes szín pamutszövet; az angolok indiai hadserege használja.

Kákics

elhallik.

vasúti megállóhely, u. p. és u.

Kenderes.

(növ),

1.

Sonchiís.

Kákics, kisk, Baranya vm. szén tlörinczi j.-ban,
(1910) 612 magyar lak., vasúti megállóhely, u. p.

Hollócsr^orc.

Kakastarej (növ.), 1. Celosta és Pedicularis.
Kakastaréjú gomba, 1. Bokros gomba.
Kakastej (növ.), 1. Ornithogalum.

és u.

t.

Sellye.

Kakifge

(növ.), 1. Diospyros.
a torokgerendás fedélszerkezeKakinac, adók. Belovar-Körös vm. belovári
tekben a torokgerendát
különösen pedig, ha j.-ban, (1910) 172 szerb lak., vasútállomás; u. p.
két torokgorenda van egymás fölött, a felst
és u. t. Roviáce.
hivják e néven.
2. Színházakban a legfels
Kakinada (Cocanado), kikötváros Madras
emelet, vagyis a karzat.
britlndiai kormányzóságban, a Godaveri deltájáKakás üvegérc (A«v., ném. Schilfglaserz), né- nak É.-i végében, kb, 50,000 lak. gazdag környépies elnevezé.so a freisleljenitnek.
kének termékeibl (pamut, olajmagvak, rizs) jeKakasviadal, 1. Kakas.
JT.-nak neveznek lentékeny a kivitele.
egy igen dtcrjíHlt fryormekjátékot is, melyet ketKakingi, 1. Kakonda.
ten játszanak. Mindkét játékos karhakulcsolt keKakjen (csin-po. sing-fu), néptörzs, 1. Kocsin.
zekkol pgy lábon szökdel. Mindegyikük igyekszik
Kak-ke, 1. Beribéri.
ellenfelét úgy meglökni, hogy az egyensúlyát veKakkerlak, 1. Csótány.
szítvén, kénytelen legyen két lábra állani, s az
Kako ... (a görög xaxd(-böl) a. m. rossz összetételesz a vesztes.
lekben gyakori.

Kakaslö,

1.

—

—

—

;

—

;

;
;

;

Kakodémon
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—

Kaktuszfélék

Kákonyi Píier, XVI. sz.-beli énekszerz éleKakodémon (gör.) a. m. gonoez ssellem hakodémoma, gonoa SKUemtöl való megszálltság. térl csak énekeinek versfejeibl és Halasi Bálint
;

;

L. DtfHOti-

Kakodil, 1. Kakodüvegyiüetek.
Kakodilozid, 1. Kakoaüvegyületek.
Kakodil- reakció, 1. Ecetsav.
Kakodilsay, 1. KcüiodUixayületek.
Kakodilvegyletek. A dialkil vagyis azekandér
aninek (1. o.) kuzül legfontosabbak a metUvegyttletek, melyeket Berzelius rendkívül kellemetlen
szagok folytán K.-nek (xaxtóor^ a. m. bzös) nevezett eL K. fogl^tatnak a Oadetfolyadékban,
melyet eoetaaTas káliam ée arzéntrioxid deeztilládóia útján 1760. Cadet állított elö. E vegyületek
imiliMiitfil Bmuen fáradságoe kísérletei 1837—
184S. derítették ki. A K. egy összetett gyököt a
kakodil-gyököt (CH,),As tartalmazzák. E gyök
önmagával való vegyülete a kakodil v. bisdi:

metüarzén (CHJ,Afl-As(CHj),. Színtelen, a levegn dnkánt gynladó, 170*-on forró, nagy fénytöróképeesóeú folyadék. Kakodilhidrogén v. dmetilartin (CHj),As— H, levegn meggjniladó, 36—

laskól ref. pap és baranyai szuperintendensnek
egy 1697-iki levelébl van néhány adatunk. E
szerint 1550 eltt herczegszlei ref. lelkész volt
már 1544 elején ott fejezte be Asverus c verses
históriáját. Szintén ott szerzetté a Sámsonról való
históriát, de ennek évszámát nem jegyezte fel

1549. szerzett Astíages-éoék pedig szerzése helyét
tudjuk. E három elbeszél éneke maradt
ránk egyik világtörténelmi, kett pedig ó-teetamentumi tárgjii. K. a XVI. sz. bibliai epikusainak egyik jelesebbike a bels alkotásban ugyan
sem ers, de olykor elég jól fest érzelmi állapotokat, nyelve és ritmusa is aránylag jó. Kiadója, Szilác^ Áron (Régi -M. Költk Tára U. köt.),
méltán sajnálja, hogy hazai tárgyakat nem dolgozott fel.
Kakoszinteton (gör.) a. m. hibás összetétel.
Kakotimia (gör.) a. m. rossz kedv, levertség,

nem

;

;

rült.-iég.

Kakoxénit (cacoxenit, irr.), bársonyszer bevonat, kis gömbök. Bázikus vasfoszfát.
Kakozmia (gör.), rossz szagnak érzése (búzérzés) bizonyos betegeknél. A bajnak oka lehet vatására szolgál. Színtelen, vízben oldhatatlan fo- lamely tényleges kórfolyamat az orrüregben vagy
lyadék, 150*-on forr,
23**-on kristályosan meg- az ongaratflr^ben és ekkor beszélhetünk kakos1"462. Oxigénnel érintkezve meg- mia objediváról. Ez fként az orr melléküregeimered. d,5
gynlad. Savakkal sókat szolgáltat. Sósav hatá- nek genyédeseinél, bujakóros csontelhalásotaiál
sára pl. kakodüklorid (CHAAsCl keletkezik. észlelhet és nemcsak a beteget kínozza, hanem
Színtelen, 100' fölött forró folyadék. Kakodüsav vizsgálat által is kimutatható. Ezzel ellentétben
áll a bizonyos idegbetegeknél észlelt búzérzés,
vagy dimetüarzinsau (CH,)yAs^Qjj Szétfolyó,
melynek tárgyi alapja nincsen (kakosmia subszagtalan kristályok. Vizes oldata savanyú kém- jediva), s mely elmebetegeknél mint szaglási halhatású. K. oxidációjakor keletkezik. Gyógyszerül lucináció is elfordul. A kakosmia objectiva a bzt
használják. Nagyobb mennyisége azonban mér- okozó kórfolyamat gyógyításával megszüntetgez hatású, 1. Chemotherapia.
het.
Kakodoxia (gür.i a. m. rossz hír, rosszhírüség
Kakszentmárton, kisk. Szatmár vm. szatmártnv. hehtelen vélekedés, vallási tévelygés.
németi j.-ban, (1910) 551 magyar lak. u. p. SzatKakodyl (kakodil), 1. Kakodüvegyületéc.
már-Németi, u. t. Szatmárudvari.
Kakoezia vagy kachexia (gör.) a. m. rossz
Kaktusz (nOv.), 1. Kaktuszfélék.
testi állapot, tov.
helytelen gondolkozásmód.
Kaktoszdahlia (növ.), 1. JJahlia.
Kiköialva (azeltti Kákova), kisk. KrassóKaktnszia (nov.), 1. Peireskia.
Szörény vm. ora^^czabányai j.-ban, (1910) 1972
Kaktuszfélék (Gactaceae, növ. 1. a színes képuláb és német lak., vasútállomás, posta-, távlró- mellekletetj a kétszikek szabadszirmu családja,
és távbeezéló-hivatal.
melynek 1500 faja fkép Amerika mérsékelt és
Kakofónia (gör.) a. m. rossz hantás (ellen- meleg vidékein honos, csak kevés él Afrikában.
téte
eufátöa, jó hangzás, szép hangzás). L. még Viráguk kétivarú. sugaras; csöves vacokkal,
Disszonancia.
melyben az alsó állású, együr^ú, sok magkezdeKakofrizia (gör.) a. m. rossz kiejtés.
ményü magház van. A virágtakaró levelek csaKakográiia (gör.) a. m. hibás írás, ellentétben varosán következnek egymás után, a csészelevea helye.sírással.
lek fokozatosan átmennek a szirmokba s ezek
Kakologia (gör.) a. m. hibás beszédmód.
után számos porzó következik. Terméstik sokKakomati (újgörög szó) a m. szemverés (1- o.). magvú bogyó. Többnyire húsos, nedv-dús és zöJdKakomoiüa (gör.), a szervek helytelen, rossz szárú növények, száruk hol alacsony, összekuporoképzódé.<e.
dott, gömböl3r, hol meg hosszú, lapos és szétterül
Kakonda (Kakingi, Caconda), 1685. alapított bokorrá növ v. oszlopalakú. Levelük rendc:?en
katonai állomás ée benszülött-faln Angola portn- korán lehullik, csak a levélpámák maradnak
irál !?>armatbaD. Egéaségos kUmájánál fogva az
meg, melyek ktllönöeen az oszlopalakuakon füg•>nrópaiak üdülhelynek használják.
gleges bordákká egyesülnek, különben pedig
Kakongo (Cacongo), az Als6-Kongo É.-i part- szöszös szrözettél v. a levelek átalakulásából
ján fek^ó termékeny vidék, mely 18^-ig Loango származó tüskékkel borítottak. Egyesek faalaportugál gyarmathoz tartozott, azóta a Kongo- kuak s ezeken (pl. Peireskia, L 0.) széles
konferencia nagyobb részét Portugáliának (.\ngola húsos maradó levelek vannak. A K. száraz, sivagyarmatnak) ítélte oda, DK.-Í kisebb részét pedig tagi helyek (Mexikó felföldje) növényei. Leveleik
a Kongo-államnak.
nagyfokú redukciója, vastag kutikulájuk kevés^

Fö alkotórésze a Cadetfolyadéknak a kakodiloxid v. dimdüarzénoxid
(CH,),As-0— As(CH,L, mely a többi K. elállí37*-on forró folyadék.
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Kakuáns

bemólyedt szájnyílásuk, nagy nyálkamennyisógük a sejtekben mind a párolgás csökkentésére
szolgáló berendezés. Kifejezetten xerophyták,móg
a kevésszámú, fánlakó K. is azok. A K. általában
hasznos növények. Soknak bogyója igen kellemes
íz gyümölcs. Az egyeseken (Nopalea, Opuntia
iuna) ólö bíbortetü (1. o.) a cochenüle festanyagot
szolgáltatja. Számos Opuntia és Echinocactmfaj nedve orvosság. Sok faj szép dísznövény. A
köznyelvben a K.-ot kaktusz-okno.}s. nevezik.
Kakuáng (áiut), a közönséges repülömaki
{Galaeopithecus volans L.) népies neve hazájában. L. Repül maki.
Kakucs, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
aláódabasi j.-ban, (1910) 2235 magyar lak., vasútállomás távíróval (Inárcs-K.), postaügynöksóg ós
távbeszél állomás.
Kakucsány (azeltt Kakacseny), kisk. Bihar
vm. vaskohi j.-ban, (1910) 180 oláh lak.; u. p.
Kény, u. t. Vaskoh.
Eaknjay Gyula, hírlapíró, szül. Fenlakon (Temes vm.) 1847 jan. 29., megh. Budapesten 1882
júl. 1. Tanulmányai végeztével Parisba ment és
levelezje lett az Ellenrnek és a Fvárosi Lapoknak. Hazajvén, 1871. az Ellenr munkatársa,
1872—74. a Temesvári Lapok szerkesztje lett.
1874rben a rövid élet Középpárt c. lap, 1876—
1878-ig a Budapesti Napilap szerkesztje volt.
1881-tl a Pesti Hírlap közgazdasági rovatát ve-

:

Müve

A

Kál
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kisbirtoki hitel szervezése (Buda-

kakuk a meleg idjárás bekövetkezésének, a
tavasznak a hirdetje, Héra kormánypálcáján
ül ós kiáltása, mint amely állat mindent tud, jó
jel a házasulandóknak. Az aranykakuk (Ghrysococcyx cupreus Bord.) fels teste fényl aranyzöld, alul sárgásfehér.

Hossza 19 cm. Dói- Afriká-

még Kakuksz.
Kakukiü (növ.), 1. Thymus.

ban

él.

L.

Kakukgép, fából készült fujtatószerü síp, melynek fedlapját lenyomva, a kakukszót utánzó
kis tercet nyeqtlk. Legtöbbnyire az a»— c« hangok
szólalnak

meg

rajta
-\

1

3E

^

^

t

de felhangolható a gépezet egy nagy másoddal

st egy kis harmaddal mélyebbre
Humperdinck a « Jancsi és Juliska)) erdei jele-

magasabbra,
is.

^

netében sajátságos módon a
tercet írta

nagy

el.

Kakuk-hegy, a Hargita-hegjség egyik andezit
vulkánja, 1558 m. magas.
Kakukméhek (Guculina, iiiat), a Méhek (1. 0.)
családjába tartozó hártj'ásszámyú rovarok. Ne-

vük onnan ered. mert petéiket kakukszerüleg
csempészik be más méheknek (melyekhez nagyon
hasonlítanak)

még

méhek néven

is

élsdi

fedetlen sejtjeibe, ezért

ismeretesek. Hátsó végtagjaikon
ípest 1876).
virágpor gyjtésére és behordására alkalmas
Kakuk (Guculus), 1. Kakukfélék.
készülékük nincs, ezért nem is építenek s ezért
Kaknkborsó (növ.), 1. Lathyrus.
kénytelenek ivadékukról az említett módon gonKakukfélék (Guculidae), a Kakukalakuak doskodni.
(Cuculifornies v. Goceygomorphae) rendjébe, a
Kaktiknyál, különböz növényeken és fák leKönny ücsrüek csoportjába tartozó madárcsalád. velein található nyálforma, habos váladék, ameKözéphosszuságú, oldalt összenyomott, könny lyet a Cicadellidak családjába tartozó Aphrocsrrel, a szárnyak rendesen hosszúak, 10 els- phora spumaria nev kabócának a lárvái válaszrend és 9—13 másodrend evez tollal. Farkuk tanak ki maguk körül s ennek oltalma alatt fejhosszú, hegyes, vagy ókidomú, 8, 10 kormánytol- ldnek.
lal. Csüdjnk ers, vetél ujjal. Nyelvtik rövid, az
Kakuksaláta (növ.), 1. Banunculus ós Scorzo-orrlyuk kerek, megvastagodott széllel. Körülbelül nera.
20 nembe tartozó 94 faj ismeretes, melyek leginKakukszappan (növ.), I. Lychnis.
kább tropikus vidékeken tartózkodnak. HazánkKakukszegfü (növ.), 1. Lychnis.
ban él: a közönséges kakuk (Guculus canorusli.),
Kakukszó a magyar néphitben babonás jelenháta hamuszürke, hasa és combjai fehéresek, tség, kivált ha azon esztendben elször hallja
Aiarántul vonuló, barnaszín hullámvonalakkal. az illet. Hogyha jobbfell szól, egészséges maEvez és fehérfoltos kormánytollai feketék. Csre rad a nyáron, ha baloldalról, beteg lesz az arat6töve ós lábai sárgák. A fiatal példányok gyakran munka idején. Az els K.-t meg kell olvasni, mert
vöröses színek s ezeket azeltt külön fajnak hallója annyi évig ól még. Ez az emlék nyilván
'(Guculus rufus Bechst.) írták le. Akkora, mint a ugor eredet a mi népünknél a rokon mordvigerle. Hossza .35, szárnyh. 21—23, farkh. 17 cm. nok svallásában
szerepel. V. ö. Ethnogr.
Ismeretes költöz madár, mely «kakuk» kiáltása III. 47. Jósló állatok cím alatt ós L. Hopf, Tieráltal az erdkben és bokros helyeken április hóban a orakol u. Orakeltiere (1888.)
visszatér tavaszt hirdeti. Szeptemberbon meleKakuktorma (növ.), 1. Gardamine.
gebb vidékekre vonul. Hazánkon kívül elfordul
Kakukvirág (uöv.), több tavaszi növénynek a
majdnem egéfiz Európában, Ázsiában és Afriká- neve, még pedig a) a kakukszogfé (1. Lychnis),
ban. Erdkbon a rovarokat pusztítja, különösen a h) az orchisé. Piros K. a Balatonnál a Daphne
szrös búcsújáró hernyókat szereti, azért egyike a cneorum (1. Daphne), itt-ott a nyári hérics fehér
leghasznosabb erdei madarainknak. Nevezetes tu- K. a gyöngyvirág (1. 0.).
lajdonsága, hogy fészket nem épít ós így tojásait
Kakol (növ.), 1. Acacia.
kikültés végett egyenként idegen kisebb madarak
Kál, Bulcsú apja, kárchász (l. 0.) és alkalmasint
fészkébe, még pedig olyanokt'ba lopja be, melyek a trónra lép Zsolt mellé rendelt egyik kormányzó
fiaikat szintén rovarokkal táplálják. A fogságban volt. Egy K. nev lovag Gizella királynéval.
könnyen megszolidül. Olasz- ós Görögországban Szent István feleségével vándorolt be s a sopronzette.
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Kii (Kaál),

Heves vm. egri

nag>'k.

j.-ban.

U910) 3722 magyar lalL, rasútiUlomás (Kál-K&polna), poéta, távíró ée tívbeszélö.
Kal'a (arab) a. m. vár, geográfiai nevekben

gyakran fordui

elö török ejtéssel kala, kaU.
Kala-aaár, dum-dum lós, hlack fever, az álomkórhoz baaonlö trópu:$l megbetegedés, többnyire
támadja meg. A betegség hosxa szegény
szabb inknbádó ntán magas lázzal keioödik. ami
alatt kimeritö Izzadás, hasmenés gyöM a beteget
A láz 3-6 hétig tart, aztán remittáló. visszatér
láz jellegóTBl hosszabb-rövidebb lázmentes szakidckal mflgwHtkl tva Ismék visszatér ; súlyosabb
esetekbl a rohamok sflrflbben ismétlöcbek. A
Mp 8 a mái megdnszadnak. mialatt a beteg a hasmonás 08 láz lávetkeztében teljesen kimerül és
sokszor tüdögynladás következtében.
IV. csak abban különbözik a súlyos beveuyalaktól, bogy a tünetek enyhébbek, lassabban fejldnek ki, a betegség elöhaladtával izomés izütoití ftjdalmak következnek be, a bórön terjedelmes vénééi jelentkeznek s végül hosszas,
évekig tartó sinylódés után a beteg elpusztul. A
betegséget a LeLshmania Donovani okozza, a
trypanosomák közé tartozó parazita az emberben a lép és a csontvel sejtjeiben találjuk nagy
tömegekben. A parazitát valószínleg poloskák
(cimex rotxmdus) oltják be a szervezetbe, a poloska szervezetében zajlik le az ivaros szaka a
Leishmania fejldésének. A K. kezelése tisztán
tünetL Legfontosabb a bet^:ség terjedésének
meggátolásra a betegséget közvetít poloskák
irtása és a betegek ^különitése. L. TrypoM:

;

n^t

:

—

Kaláka

Legtöbb megfigyelést ée gondolkozást kívánó.
Így a legnehezebbnek nevezhet játékok e^lka.
Egész Bnrópában el van terjedve. Bgylk válfaja az
alsós, melynél nem az atdntt fialBÖ. hanem az
(dsó a legnagyobb érték. Igen sokféleképen, számtalan variációval játsszák.
Kalács, knzáktolep Vorones orosz kormányzóság Bogucsár jártsában, vasút mellett, jelentékeny gabona- ée maiiiakereskedéssel ée
16,476 lak.
Kalács, finom lisztbl, tej, énkor, vaj és tojás
hozzáadásával dagasztott éleszts tészta, melyet
töltelék nélkül 3 vagy 4 í^ra fonva mint fonott
K.-ot ismerünk, vagy tejjel ftt, cukros, mazsolás mákkal vagy dióval töltve, mákos vagy
diós K. a neva K.-té8ztából készül a túrós-, mákos-, szilváslepény is.
Kalács (azeltt Kolacskó), kisk. Szepes vm.
ólublói j.-ban, (ímo) 570 tót lak., n. p. ée u. t
:

Ólnbló.

Kalacsány (azeltt Klacsan), kisk. Trencsén
vm. zsolnai j.-ban, (i9io) 189 tót lak., n. p. és u. t.
:

Rsjecz.

Kalacsna, kisk. Bars vm. oszlányi j.-ban, (i»io)
687 tót lak., u. p. és u. t. Nagyugrócz.
Kalaiat, romániai város, 1. GcUafaiu.
Kalafinta v. csalafinta a. m. csalfa, ^ok,
szemfénj^'eszt t<ivábbá cselvet, ravasz.
Kalagu&la-gyökér (nov.), a Polypodium Colaguala gyökere. Lombja lándzsás. Peru hegj'ein
terem, tkéjét radix Calagualae vagy Calahualae
néven Amerikában, a spanyolok földjén friss állapotában mint gyengén összehúzó és izzaszt
szert nagyrabecsiUik, de nálunk nem haszná;

somák.
Kalaba-balzsam (bAt.), 1. Ckdophyllum.
latos.
Kalabáka (az ókorban Aiginwn, a középkorKalahaxiiKalakhari,Kalihari,Exirri-Karri),
ban Stagus), Trikkala görögországi (tesszáliai) homokos és száraz vidék Dél-.\frikában, az Oranje
nomosz keleti eparchlájának fhelye, a Volosz- jobbpartjától É.-ra. Ny.-on a namák földjének
ból jöv vasút végpontja, fontos sztratégiai hely, dombjai, keleten pedig a transzváli fensík lejti
2?>-y> lak. Itt gyzték le 1864. a görög felkelk a határolják. Területe mintegj' 700,000 km«. A K.
to Ftöket. K.-tól északra 3 km.-nyire vannak a nem igazi sivatag a bozótok rajta gyakoriak és
;

moteorai kolostorok.
Kalabár (Calabar), a Nigéria angol protektorátus alatt álló államhoz tartozó vidék a Niger deltáján, a K. folyó és a Rio del Rey torkolata közt,
bantQ négerek lakják. A K.fol>'ó az Ethiope sellktl kezdve hajózható, esztnáriummal ömlik a
Goineai-öbölbe. A folyó partjain lev olajpálmaerdsteek termékeinek
kereskedési helye OldK. V. Uúke-Toicn telep, kb. 15.000 lak., némileg
egészségeeebb helyen, mint a többi kiköt. Az ibo
törzzsd rokon eflk törzs lakik a telep vidékén, a
kultúrára s a kereszténység fölvételére alkalmasnak látszik. A teleptl B.-ra van Greektotcn^ kb.
6000 lak., Ny. felé pedig New-Calabar, az ngyanily nev folyó kikötje.

srségekké

tömörülnek. Az ess évszak alatt földje sok helyen annyira átázik, hogy
alig járható ezután nagy térségeket gyep takar,
ahol a gnu és több antilópféle
táplálékot
nyer. Sok rajta a kígyó is. Lakosai kihalófélben
néhol egész

;

lev busmanok és

b

bakalaharik, akikrl Passai^,
Schultze és Pöch tájékoztatták a tudományos világot A vad b.sán kívül ftápláléknk az Acanthosicyos horrida Welw. és a kaíTer-ugorka. 1829ben Francois utazta be a K.-t s iehrását a Mittbeilungen ans den Schutzgebieten c. vállalatban
1839. közölte. V. ö. Passarge, Die K. und die
Buschmánner der K. (Jena 1904 és 1907);
SchuUze, Aus Namaland (u. o. 1907).
Kalain, 126 rész ólom, 14*5 ón, 1-25 réz s némi
Kalabárbab (nör.). 1. PkysosÜgma.
cinkbl álló ötvény, melyet igen vékony lemeKalabasasa (o6t.), ]. Crescentia.
zekké, fóliákká nyújtva, Kínában a tea-ládák kiKalábrüij 1. Galabria.
bélelésére használnak.
Kalábriai kali^, szélts karimájú, magas, heKalais, 1. Boreasfiak.
g>'es nemez-kalap, eredetileg Calabria lakosai viKalait v. kállait, a türkisz tudományos neve.
selték. 1848-ban a republikánusok jelvénye volt
Kaláka. Erdélyben kivált a magyaré^ között
Kalabríász. Neve után Ítélve zsidó-német ere- de az oláhságnál is elterjedt szokás, amely abdet játék. Kol (zsidó. a. m. mindenki), ober ban áll, hogy meghívás ntán az atyafiak, szom(német, a. m. fels) és jász (lengyel, a. m. el- szédok, st az egész falu, valakinek egyszerre,
kel.hatalmas), vagyis minden fels hatalmas. minden fizetés nákfil dolgozni mennek. A K.-k

f

lUtmi Nmf9 Uatowa. XT.

Ml

;

—

Kalakaua

Kalamis

180

többfélék: házfahordó, arató, kaszáló, gyüjtö,
szántó, kendernyüvö, háztöltö, trágyázó, köhordó
8 télen a nknél fonó K.-k. A K.-ban végzett munkáért a gazda viszont a dolgozókat megvendégeli.
B vendégség rendesen tánccal jár. E szokás a

szlávságnál ós a litvánoknál is megvan s neve is
a szlávoktól való kölcsönvótelre vall nálunk.
Különben a primitív gazdálkodás egy általános
munkaformája, amely ma már csak rendkívüli
körülmények közt elevenül fel. így pl. elemi csapásoknál (tzvész vagy árvíz stb. utáni házépítés),
idjárás miatt kívánatos gyors betakarítás (pl.
szénagyüjtós stb.) alkalmával. A K. jó alkalom
a mesemondásra és dal-éneklésre. V. ö. Hun-

Egyes vidékeken húsukat a partlakók megmegnnek. Az olasz partokon calamaro v. calamaio néven árulják. Leg-

kul.

eszik. 10 kg. nehézre is

közönségesebb faj a közönséges K. (Loligo vulgáris Ststrp.) A Quameróban rajta kívül még a
nyíl-K. {L. sagitata Risso) is elfordul. Utóbbit
húsának rossz íze miatt nem eszik.

Kalamander-fa (növ.), 1. Diospyros.
Kalamariák, a. m. Calamariaceae (1.
Kalamáris (lat.) a. m. tintatartó.
Kalamáró (állat), 1. Kalamájó.

c).

Kalamasz (az ókori Thyamis), folyó Epiruszban Delvinaki közelében ered, majd termékeny
vidéken folyik keresztül. Vizének egy része a
*'alvy P., Magyarország Ethnographiája 252. old. Janinaí-poljében tnik el, más része a KorfuiKalakaua /. Dávid, Havai királya (1874—91), csatornába ömlik nagy deltával.
Kalamata^ 1. Kalame.
sztil. Honoluluban 1836 nov. 16., megh. San-FranKalamazoo (ejtsd: — zu), 1. 320 km. hos&z folyó ;
ciscóban 1891 jan. 20. Kapaakea törzsfnök fla
volt a kanaka-törzsböl. A honolului amerikai is- Michigan állam D.-i végében ered és Grand Hakolában nevelkedett s a havai-i hadseregbe lépett. vennál a Michigan -tóba torkol 80 km.-nyi hosszú1863-ban már ezredes és az államtanács tagja volt. ságban hajózható.
2. K, székhelye K. county-nak Michigan államLunalilo király halála után a nemzetgylés I.
Dávid néven királlyá választotta (1874 febr.). ban, a K. mellett (igio) 39.437 lak., kocsi- és gazMiután ^y ellene irányuló felkelést angol és dasági gépgyártással, gabonakereskedéssel, nagyamerikai segítséggel elnyomott, 1874 végén É.- szabású zellertermesztéssel, kollégiummal.
Kalambak (Calambac, növ.), 1. Aloefa.
Amerikába utazott s az Unióval elnyös keresKalame (Kalamata), az ugyanily nev eparkedelmi szerzdést kötött. 1881-ben beutazta
Kelet-Ázsiát, majd Amerikát és Európát. 1887- chia székhelye Messzenia görög nomoszban, a Neben alkotmányt adott népének. Harmadik nagy don balpartján, 150 m.-nyire annak a Koroniutazása alatt érte utói a halál. Minthogy gyer- öbölbe való torkollásától, vasút mellett, érseki
meke nem volt, a trónon nvére, Liliukalani kö- szókhely, 13,123 lak., selyemfonással. K. ismeretes
vette, ki már 1893. elvesztette trónját. V. ö. Arm- termékeny kertjeirl, amelyekben fképen füge-,
strong, Around the world with a King (London olaj- és eperfákat termesztenek. A kivitel értéke
átlag 10 millió frank évente. A város kikötje
1904).
egészen nyílt és ezért a hajók rossz idben tóle
Ealakhari, I. Kalahári.
Kalam (arab, törökösen kalem), Keleten a nád- 6 km.-nyire Armiroszban kénytelenek menedéket
Irótoll (calamus) neve. Törökországban K. irodát, keresni. K. egyike volt ama városoknak, amelyek
1821. a görög szabadságharcban a török uralom
hivatalt is jelent.
Kalam, Szokoto szudáni ország DK.-i tartomá- alól fölszabadultak. Itt nyitották meg 1821 ápr.
nya a Binue, Gongola, Gudzsba és Kaddera folyók 9-én messzeniai szenátus néven az els görög
közt. Fvárosában, a Gongola mellett sziklás hegy- nemzeti gylést is.
Kalamin (calamin, Asv.), rombos megnyúlt
ségben épült Gombéban kb. 20,000 ember él, akik
nagyobbára f ulbók színes gyékényeket és tarka táblák, amelyeknek két vége különbözen (hemicserépedényeket készítenek. 1868-ban Rohlfs uta- raorf módon) van kifejldve; innen az ásványnak másik használatos elnevezése Jiemimorfit.
zott elször É.-i részén keresztül.
Kálim (arab) a. m. beszéd, dialektika, az iszlám Gálma alatt a bányászok egyrészt a K.-t, másskolasztikus vallás-fllozóflája. B módszernek, részt a smithsonitot (cinkkarbonát) is értik. A
melyet az iszlám II. sz.-ában kezdtek mvelni kristályok rendesen legyezszerüen vagy gömbökés moly gazdag irodalmat teremtett, mvelit ben vannak csoportosítva elfordul még tlnoraan
rostos és földes változatokban is. Színtelen, de
mutakalUmún-nak. (1. o.) nevezik.
Kalamajka, Kolomea galíciai városról elneve- gyakran különfélekópen színezett is üvegfényrt,
H^Zn^SiOj. Cinkpát
zett élénk lengyel tánc */^-ütemben, melyet ere- áttetsz. Cinkhidroszilikát
deti 4—6 soros dal, «kolomejka» kíséretében lej- társaságában fordul el Rézbányán (Bihar vm.)
tenek.
Raibl és Bleíberg Karintíában, Altenberg Achen
Kalamájó v. kalamáró (Loligo, üut), a Lá- mellett, Tarnovitz Sziléziában. Iserlohn. Igon
;

;

;

:

;

;

:

:

basfejüek (CepJuilopoda) osztályába, a Kétkopol- fontos cinkére.
tyÚ8 polipok (Dibranchiata) rendjébe, a Tízlábú
Kalunis, görög szobrász a Kr. e. 470—450
polipok (Decapoda) alrendjébe tartozó állatnem, közötti átmeneti korszakban. írott forrásaink
tollas nyílalakú testtel, több sorú szívókoron- jellemzése alapján úgy látszik, hogy mvéí^zi
gocskákat visel tíz karral, a test két oldalán le- törekvései mólyen gyökereztek az archaikus korfutó úszóhártyával és a köpeny alatt tollforma, szak hagyományaiban. Alkotásaiban, melyek Kaszanmomfi bels vázzal. Fajai a Földközi- és At- Ion V. Kanachos mveinél stílusban lágj'abbak
lanti-tengereket lakják, néha nagyobb csapatokba voltak, tetszetsség és csín finomsággal egyesült.
verdnek össze elre és hátrafelé egyaránt ügye- Istenszobrai közül a pontosi Apollónia száraára
sen úsznak, apróbb rákokkal táplálkoznak, de készített Apolló, az athéni vásártéren elhelyezett
maguk a nagyobb halaknak szolgálnak táplálé- Apolló Alexikakos (bajelháritó) s a Tanagrábaa
;

;
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a vállán kost hordozó Hermefl örvendtek a szepesi prépost alapított ilyen kalandos-társaságot.
ütMgycIbh himévQok. K. volt az els görög A nagy.-zoboni szék fraternitása már 1317. fennZeus- állt, úgy látszik, tisztán vallá.sos kilókkal. EllenPindaros megbízásából
>zobrá6z, aki
Ammon szobrot faragott. Istenszobrokon kívül ben inkább katonai jelleg volt Szent György
K'
még különösen nyugodtan álló nalakok és vitézeinek 1326. alapított társulata, mely azon\ uk
ábrázolásában tnt ki. Sokat magasztalt ban a lovagrendek módjára szervezkedett nem. ..>,<.•.. >,,
mely az athéni Akropolis bejáratánál katonák is lehettek tagjai, de a tagok s/áma nem
mo.<olyával és kor(>setlen(U egyamrú haladhatta meg az ötvenet. A aConfratemitas,
i >/iirorú nói szemérem éstiatesBég
vulgariter Kalandosa név elször 1348 ukt. 28. fordul el, midn Csanád esztergomi érsek megersíti
..It.
II
n. K., Jahrechefte d. österr. arcb. Inatia liptóvármegyei papoktól alapított kalandos-tár(akik írott fortuUi. lií«J6, StuJi.iczk», K., Lelpsl; 1907
sulatot. Eszerint a tagok évenkint két gylést tarriMinkban e?v máMxIik IV. tc-beli K. nyomait vélték
felisBerni). Velfilc caemben I.: A. Pnrtwangler, Za Py- tanak, misét hallgatnak, gyónnak, alamizsnát osztb«Korai aod K., Manchen 1907.
togatnak és negyvennapi búcsúban részesülnek.
K&lamita-öböl, a Fekete-tenger egyik öble 1376-tól a céhek is sokat átvettek a kalandosrim-felsziget Ny.-i partján, Kupatória várossal. társulatok szabályaiból. A Lcsén 1402. alapított
Kalamitás (a l&t.calamus-ból, gabonaszár) ere- kalandos-társulatnak maga Zsigmond király is
' rossz termés,
is beléphettek. Mind
aztán általában nagy bal- tagja volt s ebbe már
nagyobbak lettek a titkos és politikai, v. hatalmi
Ipi? közérdek szerencsétlenség, sokakat
Ulott,

—

—

;

t

nk

célok meg\'alósítására töreked társulatok, úgy
hogy azokat az 1446. VI. s az 1519. XLIV. t.-c.
már nyíltan tiltotta. Különben e politikai társulatok, céljaik takargatására, csak 1520 után kezdték magukat K.-nak nevezgetni. Legnevezetesebb
comesnek is volt eg>' Nana nev íla, ki 1244—66 volt a kecskeméti K. társulata, melyet Báthory,
közt nagy vagj'ont szerzett, pedig feleségétói, Mojs a bukott nádor, Thurzó Elek volt fötámokmester
egjkori níidor leányától, gyermekei nem születtek. s mintegy' kétszázan 1526 elején Szapolyai s VerJavait 127 okt. 18. feleségének s nvére fialnak bczy pártjának szétrobbantására 11. Lajos jóvámellett alapítottak. A XVI. sz. politikai,
hagyta. 1266 május 2. pedig, feleségévei egyetrrt\ e. .05 birtokot ajándékozott a Nyulak-szigetén társadalmi és vallási átalakulá.sai véget vetettek a
ilostomak s íg>' összes javait ennek adta. legtöbb kalandos-társulatnak; Kolozsvárt azon'-•'•írt't sírba vitte. A nemzetség legnevezeban félezer év alatt egészben véve most is megvolt K. (tndós nevén Calanns Jnven- rizték régi temetkez-egyesületi jellegüket.
Irodalom. MalÜth Béla, A tkalandos-tánalatok*, Saindok
pécsi píLspök. L. Calanus.
eszköz, 1. Kanál
Kaián tiemzdsé^ét a Névtelen Jegyz Ond veitúl származtatja. Ii3-ben a nemzetség egyik
iAgja. Szeri íiána, pécsi pü.spok volt 1244. Pósa

K

>>ritö

:

hagyd

i

I

—

1886, Ö6S— 578; n. a., A liptóvirmegyei K.-róI, a. o. 1879,
fürdhely, 1. Kiskalán.
2. jET., vas- 844—
Sa. 8., A K. történetéhea, n. o. 1876. 87—90
S68
Pusztukalán.
Kraknói adaléka u. 0.843—4; Seivert Oosatáv, Die Brfiderschaít des beil. Leichnama in Hermannstadt, Archiv des
Kalán (Aiiat), 1. Tengeri vidra.
Bieb.
Landesk., új folyam, X. 315—365;
fflr
Kaland (ném. Abenteuer ; franc. aveiUure), Vereines
Pabricins K., Drknndenbnch des Kisdér Kapitels, 839-857
rtelemben a lovagok életében elöfor- Hornyik, Kecskemét története,
186. s küT. 1.; Lindner
k, veszedelmes vállalkozások, pár- Gusatáv, A kolozsvári kalandos-társalatok. Kolozsvár 1894.
uiiiKK, melyekre legtöbbször a szerelem öszKalang, valószínleg negritó származású jávai
néptörzs. A maláji jávaiak páriáknak tekintették
nzi a K.-ok hseit.
Kalander v. simtíóge'p, .*:zövetek és papiros és kutj'ától származtatják.
;niitu.-ára, 1. ( '\i)íi<:ils é:i Papírgyártás.
Kalángém (áuat), a. m. kanalasgém (1. o.).
Kalandosok tá> .sulata címmel a középkorban
Kalangya, a learatott, kévékbe kötött s összeM:ii:\arnrszág(»n jótev egj'esületek alakultak. rakott kereszt, néhol két keresztet értenek egy
Nevüket onnan vették, hog>' minden hónap els K. alatt.
napján (L Calendae) lakomára jöttek össze. Els
Kalangyász, kalangyavariu (áiiat), 1. Szalakóta.
sorbu) mint temetkez egyesületek gondoskodKaláni vasgyárteíep, 1. Pusztakalán.
tak a tagok ée hozzátartozóik tisztelgés elteKalanos, indiai gimnoszoflsta (a.m. brahman),
mettetésérl, gyászmisékrl s az átutazás közben aki Nag>' Sándorral megismerkedve, elkísérte a
meghalt idegeneknek Is megadták a végtisztessé- királyt Susába, hol súlyos betegségbe esett és ezért
get Szent László törvényei 10 penzával büntették a makedón sereg színe eltt máglyán önként veazt, ki papja v. testvérei (tagtársai) engedelme nél- tett véget életének. Megjósolta állítólag a nagy
kül a lakomáról elmaradt ; az apátnak és szerze- király korai halálát is.
teseknek a lakomákon való megjelenését tiltották,
Kalános (azeltt Kálnicze), kisk. Trencsén
meghagy van, hog)' az apát a tagok ajándékait a vm. trencséni j.-ban, (i9io) 952 tót lak., u. p. és
monostorban fogadja. A legrégibb ismert K. a u. t. Beczkó.
•confratemitas par(x;horum», melyet Szepes várKalantan (Kelanian), elbb Sziámhoz tartozó
megye 24 plébánosa 124B. alakított. Négy tag maláji húbérállam Maiakká félsziget keleti partmint rector, cnstos és provisor állt a társalat élén ján 1909. Sziám Nagj-britanniának engedte át.
és pedig évenkint újra választva, teljes hatalom- L. Maláji védett államok.
mal. E társaságba egyedül jóhirú plébánosokat
Kalap. A fej befOdésének szokását legelbb a
v<>ttek föl laikusok csak a közös imádságokban sumir emlékeken találjuk, melyeken a leborothettek részt, a lakomákban csupán meghívásra. vált fej a magyar felhajtott karimájú süvegre
liOl— 1.312 közt a sárosvármegyei Tarozán Pál emlékeztet szövetféle takaróval van ellátva.

K&lin,

1.

;

gyártelep,

1.
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Nyilván tlük terjodt el a foveg használata, legellenben a sumirokis az ázsiai népeknél
tól délfelé mindenütt, úgy az afrikai, mint indókusita ós ausztrál-pápua smveltség területén a
mesterségesen összeállított hajkoszorú, a polinéziaiaknál és amerikaiaknál toUdísz pótolta a föveget; Európában legelbb délen találjuk, mlg
észak felé a germánok nemcsak a római idkben,
de még késbb is föveg nélkül, nagyra növesz-

—
Kalapács.

Kalapács
1,

K.

(1.

a képmeUékletet), fémek

v.
szerkovácsolására
szolgáló
szerszám,
számgép. A kovácsoláshoz lényegében két szerszám szükséges az egyik, a tulajdonképeni K.
súlyos acélosított vastömeg, amelyet mozgásba
hozva, a tárgyhoz ütünk úgy, hogy lendületének
eleven ereje annak alakját megváltoztatja a
másik nehéz szilárd vastömeg, amely a tárgyat
alátámasztja. Ezeket kézi kovácsoláskor külön
tett bozontos hajjal jártak. Európában a Kelet- névvel is megkülönböztetik az elbbi a K., az
Oroszországba benyomult szkithafajú népeket, utóbbi az üll. Géphajtású K.-nál ellenben az
közéjük számítva az amazonokat is, ábrázolták üll az állványöntvénynek része, melyben a
födött fvel a fköt alakú süveg, mely aztán a tulajdonképeni ütö-K., az ú. n. veröfej mozojí.
trákokhoz is átment, egész a XVII. századig fen- s a K. elnevezésbe az egész gépet s Így az üllt
raaradt a mongoloknál és kirgizeknél, megvolt is beleértik.
A szerszám hajtása szempontjából megkülönnálunk is a XIV— XV. sz.-ban a középázsiai
lakók magas csúcsú karimás süveget hordtak, böztetünk kézi K.-okat és gép-K.-okat. Az utóbamibl a kun, tatár és kozák süveg keletkezett. A biak mozgásukat transzmisszióról nyerhetik v.
görögöknél háromféle föveg volt 1. börsapka, 2. gz-, esetleg gázhajtásnak.
A kézi K.-ok vastömegét rendszerint szívós
a kézmvesek és hajósok könny pilos-a, mellyel
rokon volt a hálósapkaforma frigiai sapka, 3. a fa- v. vasnyélre ersítik. A nyél átlag 200—600
tosszáliai petasos, mely a mai lapos nemezkala- mm. hosszú. A K. alakját az 1. óira mutatja.
pokhoz hasonló. A rómaiak rendesen födetlen f- Talpa (a) gyengén domború, foka (h) pedii;
vel jártak, de használták a pileust és petasust is, domborúan ékalakú. Utóbbi a nyéllel párhuzavalamint a köpenyhez QTÖaítottcucullust. A pileust mos V. arra merleges (2. ábra). Úgy a talpat,
fleg nyilvános ünnepeken hordták és a szabad- mint a fokot rendesen acélosítják és szívósan
ságnak volt a jele, ezért a szabadon bocsátott megedzik. A K. súlya rendesen 1—2 kg., a kor
rabszolga K.-ot kapott (innen pileatus servus), kézre való ráver K.-ó pedig 10 kg. Az üll (H.
az ókorban még az erdélyi dákok hordtak föveget, ábra) súlya legalább is 30-szorosa a K.-énak s
a perzsák karima nélküli, hengeralakú tiaráját, anyaga kovácsolt vas v. öntött acél. Elbbinek
de csak az elkelk. A nópvándorláskori turánok- munkafelületére acél síkot hegesztenek. A négykal lett mind általánosabb a föveg. Nyugaton szögletes sík munkafelület (a) mellett, az üll
legelbb Nagy Károly idejében tnik föl a frig egyik vége a vas hajlítására szolgáló üllszarv
sapka. A X. sz.-ban kezdenek szalmakalapot, majd (b), míg a másik végén lyukak vannak (c) a
durva gyapjufóveget viselni. A XI. sz.-tól kezdve, különböz üllbetótek elhelyezésére. Kisebb tönyilván Kelet-Európából terjedt el a köröskörül megcikkek, csavarfejek, szegecsek (4. ábra)
fölhajtott szél kerek nemez süveg és ettl fogva stb. kikovácsolása formában történik, rúdanya^
mind általánosabb ós változatosabb lesz a föveg, ból forma-K.-csal (5. ábra), s az üllre tett üli
anyaga is a legkülönbözbb az állatbrtl, prém- betéttel (6. ábra). A kikovácsolandó tárgy kül.^
tl, nemeztl, gyapjútól kezdve a posztóig, bár- körvonalainak megfelelen ügy a K. talpában,
sonyig és selyemig s alakja is a divat szerint mint az üllbetéten üreget vájnak. Utóbbit odorváltozott, de egész a legújabb idkig Kelet- és nak V. sülyesztönek is nevezik.
A fém- és vasiparban ezeken kívül más kézi
Nyugat-Európa közt állandó különbség volt.
A kalapok szrökbl nemezítéssel, szalmából K.-ok is használatosak, amelyeknek alakja igen
fonással, szövetekbl szabás ós varrás segé- különböz, mondhatnók minden iparágnak mei:
lyével készülnek. Legelterjedtebb a nemoz-K.- van a maga sajátos K.-formája.
A gép-K.-ok hajtása transzmisszióról v. önálló
gyártás, melyhez minden nemezlthet szrt lehet
használni. Jól nemezíthot a gyapjú, a teve és a géppel eszközölhet. A transzmisszióról hajtott
hód peholyszre, minthogy velömontések a nyúl K.-ok két csoportba oszthatók aszerint, amint az
és házinyúl pehelyszre pedig, mert egészen vels, ütsúly egy forgócsap körül leng mozgást vagy
termó.szotes állapotban nem nemezedik, ha azon- pedig egyenes vezetékben alternatív mozgást vi'ban kénesös csávával kezelik, a velrétog sza- gez. Elbbiek, a leng- K.-ok, elavultabb szerkéz*^
kaszossá válik s ekkor jól nemezedik. A nemez- tek. A hajtás elrendezése szerint feloszthatók
K.-ok legnagyobb része nyúlszrbl készül, az homlok-K., meü-K. ós far-K.-okra. Nevezik
olcsóbb s durvább fajták pedig gyapjúból, a leg- ezeket fejes-, mell- és farkpöröluöknek is.
finomabbak hód- vagy teveszrbl.
Az egyenes vezetékben mozgó transzmisszi
A cilinder (köcsög)- K.-ok gyártására selyem- K.-ok a közlmú forgó mozgását súrlódással \
bl sztt bársonyszerü (plüs) szövetet használ- forgattyuszerkezettel alakítják át egyenes mo/.nak. Panama- K-hoz a carludovica palmata gá^. A súrló- (dörzs- v. frikciós) K.-ok legelterlovélrostjalt használják, amely Délamerikában jedtebb alakján (7. ábra) a veröfej (a) egy hoszEcuador államban terem. Szabna- K.-okhoz rizs- szú deszkára (b) van ersítve s az állvány (A
szalmát, a durvább minöségUokhez búza- v. rozs- egyenes vezetékében (c) fel ós alá mozoghat. A
szalmát, íUotlog szalmafonatokat használnak. deszka az állvány tetején felszerelt két forgódob
Seövet- K.-okhoz gyapjúszövetet, vagy a fonák- közé van illesztve, amelyek közül az egyik (d
ján kaucsukkal levont selyemszövetet használ- szilárdan van csapágyazva s a transzmissziói
hajtva a nyil irányában állandóan forog, a má^i
nak.
K. heraldikai értelemben, 1. Föveg.
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vagy
zárja. Ezáltal a friss gz Cs, csövön s
Ha a t-tSfelepen át a dugattyú alá a hengertérbe jut
8 azt a verOfeJjel Memeli. Az / kart felemelve
f/, dobot a deszkához 8Z<»l^nk, akkor súrlódása
a deszkát s ezzel együtt a K. veröfejét felomell, az S. szelep záródik, a dugattj-ú alatt lév gz a
ha pedig az emeltjüt elengedjük, a súrlódás meg- kinyílt S, szelepen át a szabad levegbe árunllk
sznik s a veröfej súlyánál fogva az üllre esik. és a K. verfeje szabadon aláesik. Az ütések nagyHasználatosak még olyan sórló-K.-ok is, amelye- sága aszerint változik, amint a K.-ot kisebb vagy
ken a vezetben mozgó veröfejet kötélre vagy nagyobb magasságra emeljük.
Az alsó és fels gzzel dolgozó K-on a veröfej
szíjra függesztjük s ezt a közlömúról hajtott
állandóan forgó dobon átvetjük. Ha a kötél, ille- esésének munkáját azáltal is növelik, hogy a
lAleg szíj szabad végét meghúzzak, a forgó dob- gzgép dugatt^'úja fülé is gzt bocsátanak. Ezen
/ súrlódik s a veröfejet felemeli A szabad vé(11. ábra) a gz elosztását kagylóetolattyu eszeleresztve, a súrlódás megsznik s a K. az közli, amelyet kézi emeltyvel mozgathatunk.
Az f kart emelve, vagy sülyesztve, a T tolattyú
uiióre hull.
A transzmissziós K.-ok másik csoportja a veró- emelhet vagy slyeszthetö. Ez által a C$j csö-'*"- /iv mozgását forgattyuszerkezettel vön bejöv friss gz vagy adugatt>ná alatt, vagy
'
(dt) leng csapágyazású ée emeltyúkar (K)
lábító elállításával a desikáboi sicvtthatty.

t

•

fezeknél

a verúfej és a forgó-tengely

fölötte

a hengertérbe (V) jut

s

a dugattyút (áí

vagy ievegöpáraát iktatnak közbe. és ezzel a vezetfejet (a) felemeli, vagy lelöki.
kipuffogó
Elbbiek a rugós transzmissziós K.-ok, ntóbbiak Ugyanakkor a hengertér másik fele
a pnewnatikus v. légrugós K.-ok. Az elóbbin nyilason s a Cs, csvezetéken át a szabad leveg^8. ábra) a forgó o tengely e excentere a A hajtó- vel áll összeköttetésben. Kisebb gz-K.-on kézi
n.<

/.c

<w.cu ugót.

K

rudat fel s alá mozgatja. A K. veröfeje (a) vezetékben jár s csuklósan a b gerendához van ersítve. Utóbbit a h hajtórúd d kar ós az /" pofák
segélyével c csap körül leng mozgásba hozza s
így a verfejet fel s alá mozgatja. A d kar és az
f pofák közé gummiUtköz (r) van közbeiktatva,
amely az ütéüek lökéseit rugalmasan felfogja.
A légrugós K.-on (9. ábra) a forgattyuszerkezet és a verfej közé légpámAt iktatnak. A verfej testét (a) az állvány zárt vezetékébe pontosan
becsiszolják úgy, hogy az benne, mint hengerben
(V) t^ légelzáró dogattyo, szabadon fel s alá mozoghat UgyanablM a vezetékbe egy másik dugattj'utestet (h) is csiszolnak, amelynek a közl
müról hajtott o tengely, e excenter, illetleg for-

gattyuszerkezet s^lyével alternatív mozgást
ad. Ha a h test alsó helyzetébl felemelkedik, a
V térben vacuum keletkezik s a verfejet (a)
a küls leveg felemeli. Ha a h test lefelé mozog, a
verfej szabadon az üllre esik. Az ütést rugalmassá teszi a F térben összeszoruló levegpáríaa.
Újabban olyan légrugós K.-ok is használatosak,
amelyeken a közlm egy légszivattyút hoz
ködésbe, amely a F térbe egyszer vacuumot, majd
kompressziót létesít s így a veröfejet felemeli, v.
a tárgyhoz üti.
A transzmissziós K.-okkal szemben igen nagy
eróliatások létrehozására önálló géphajtású K.-ok
használatosak, rendesen gz-K.-ok. Ezeknek verfeje közvetlenül egy gzgép dugattj-urúdjára van
ersítve, amely azt a magasba emeli. Aszerint,
amint a gép a veröfejet csakis felemeli, de az
vissza csak súlyánál fogva esik, vagy a felemelés után a súlj* lezuhanást gznyoni^isával maga

vezérlés helyett

önmköd vezérmvét

is alkal-

maznak, amely mozgatását a verfej mozgásától
nyeri. Ilyen K.-csal percenként 300 ütést is mérhetünk.

A gz-K.-ok verfeje átlag néhány tonna súlyú
esésmagassága 1— 5 m. Néha óriási méretekben késztünek. így pl. a Betlehem Irón Co. (Amerilca) nagy gz-K.-ának verfeje 12 tonna súlyú
s állványa 25 m. magas.
2. K. V. kézi-K. a bányamunkás kézi szerszáma, mellyel a vésre méri ütéseit, hogy ezzel
a szálban álló kzetrl kisebb-nagyolíb darabokat
letördeljen. A lpor felfedezése eltt a K.-ot a bányászok a nyeles ékkel való munkánál használ8

ták leginkább

;

az

ily

módon végzett munkát

és £r. -munkának szokás nevezni.
egymásra helyezett ék és K. ma
jelvénye.

ek-

A

keresztben

is

a bányász

3. K. az skorban. Az els K.-ok nem egyebek,
mint durva, de az emberi használat nyomát feltüntet kdarai)ok, melyeket a K. rendes baszná-

m-

is elsegíti, megkülönböztetünk alsó gzzel, továbbá alsó és fels gzzel
K.-okat. Az

alsó gzzel dolgozó

Kok

mköd

régebbiek. Ilyen a
(a) a d gzgépdugattyú e dugattjrurúiya emelheti fel h vezetékben. A gzgép hengertere ^F^ az
szelepen
át a magasnyomású friss gzvezetékkel (CsJ és
az S, szelepen át a kipufFc^ó csövei
áll
összeköttetésben. A K. mködése a következ
az f kézikart lenyomva a q rúd a h kart o csap
körül elforgatja, s igy az £f, szelepet nyitja s az

Nasmyth-K. (10. ábra). A verfejet

1.

ábra.

t. áte*.

&

(l^

latán klvüI a kszerszámok megmunkálására is
liasználhattak. Az újabb kkorton formájuk igen
változatos. E K.-ok folytatását a fémkorszakokban is mindenütt megleljük. A tiszta rézkorban
aránylag sok a K. Ezeloiek azonlMUi csak egyik

;
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tompa, azaz tulajdonkópeni ütszerszám, a

másik vége dun'a ékalakú

alkot, tehát

élet

K.-aink rendeltotésóvel teljesen
tése lehetett (1.

ábra).

egyez

Kalászka

Góliát-K. kékfeja,

10— 12kg.

nehéz, de azért

belseje sem nem odvas, sem nem fás,
Pöldbeli K., 1. Repcekáposzta.

mai a

rendelte-

Sokkal kevesebb

A

—

ama

Kalarábfzelék, a kalaráb

(1.

o.)

Álgumó.

1

gumójából

A

kalarábot meghámozva kockákra vágjuk, zsíron cukorral, petrezselyemmel
pároljuk ós vagy behabarva v. berántva készítmelynek széles ütölapja van (2. ábra). A jük el. Tölteni is szokták vagdalthússal és tejfelvaskorból szerszám-K.-ot nem ismerünk, holott lel párolva adják be.
Kalaras (Galarasi), JalomiJ;a román kerület
a bronzkorban egyáltalán nem divatos a kalapácsolás, míg a vaskort els szakában ersen jel- székhelye kb. 12,000 lak. Szilisztriával szemközt
fekv dunai kikötjének élénk forgalma van;
lemzi e technika.
4. K. (malleus), a három fülcsont egyike, 1. Stirbeynek is hívják az ugyanily nev hercegi
családról, melynek fölvirágzását köszönheti.
Fül
Kalapács alá jutni a. m. dobra kerülni. KülKalarási, a román honvéd-lovasoknak a neve.
Kaláris vagy kláris, 1. Nemes korall.
földön ugyanis árveréseknél dob helyett kalapáKalász (spica, stachys, növ.), a pázsitfélék virágcsot használnak.
Kalapácshal, a pörölycápa (Zygaena zygaena zata, vagyis összetett füzére. Az egyes virágocska
L.) egyértelm neve. L. Cápa.
vagy fü^érke (v. kalászka, 1. o., spicula) a K. tengelyén nyeletlenül, ritkásan v. srbben áll. A K.
Kalapácsok, 1. Kalapács.
Kalapácsoló madár (állat), 1, Ghasmorhynchus. pelyvalevelekbl alakul. Medd K. az olyan, amely
Kalapácsos zongora, 1. Zongora.
termést nem érlel. A K. a földmívelésnek, valamint
Kalapálás, 1. Kovácsolás.
a termékenységnek jelképe, azért Cerest és a jó siKalapbúza (növ.), 1. Búza.
ker nöistenét (Boniis Bventus) kezökben kalászKalapos gombák (növ.), amelyeknek termteste szal és kalászkoszoruval ábrázolják; azonkívül
tönkbl ós ú. n. kalapból áll. A kalap alakja és pénzen is, különösen Calatia, Metapontum és Paszíne igen változatos. L. Gombák.
normus városok pénzein látni. A búza-K.-ból
Kalapos-kígyó (áiiat), 1. Cobra de Gapello.
font koszorú nálunk az aratünnepen (1. o.) szeKalapos király. így csúfolták II. József csá- repel.
szárt azért, mert nem koronáztatta meg magát,
Kalász, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, (1910)
hogy ne legyen kénytelen esküt tenni az alkot- 807 magyar ós tót lak., postaügynökség, u. t.
mányra. Ányos Pál ily cím, töredékben maradt Verebély.
L. még Budakalász.
verse, amelyben megtámadja e miatt József csáKalászát, tarlózat, virágfüzér, az antológia
szárt, csak 1869. került napvilágra a Hazánk s (1. 0.) magyarításai.
a Külföld 19. és 20. számaiban.
Kalászbojt (kecskeszemf, Aegüops L.. növ.), a
Kalappá (növ.), 1. Kókuszpálma.
pázsitfélék füve, a búzának vad rokona, tle a viKalap-párt, I. Hattar.
rágpelyva csúcsán lev
.3, gyakran szálkában
Kalap sziget, 1. Sombrero.
végzd fog különbözteti meg. Keményebb medd
Kalaráb, karaláh, kalarábé v. torzsakáposzta v. sziklás helyen term pázsitok 12 fajjal. Dél(növ., Brassica gongyloides L., caullrapum, cauloEurópában és keletre Afganisztánig és Turkeszrapa), a káposzta fajtája. tánig él. Hazánkban szórványosan elfordul az
Földfeletti gumója tünteti Aegüops cylindrica Hst.
ki. Szára t. i. eleinte vékony,
Kalászhal (Atherina, &nat), l. Kalászhal- félék.
azután alma v. tojás alakKalászhal-íélék (Atherinidae, iiiat), a tiískésjára megvastagodik, meg- szárnyú Csontos halak (1. 0.) egyik családja. Netuisosodik, zöldesfehér vagy vüket onnan kapták, hogy megnyúlt és majdnem
piroslila és fzeléknek elké- hengeres testük oldalain a rozskalászhoz némileg
szíthet. A K. levelei a meg- hasonló, ezüstszín sáv fut végig. 40, apróbb tervastagodott részbl nnek (1. met hal tartozik ide, melyek a mérsékelt és forró
az ábrát). Több fajtája van. égöv tengereiben honosak, egyes fajok azonban
A legkoraibb fajtát augusz- állandóan édesvizekten is élnek; mindannyian
tusban vetik, azután kitelel
húsevk. A kalászhal (Athénná hepsefus L.) 15
nem olyan gyenge, mint a cm. hosszú s az Atlanti-, Földközi-, Fekete- és
tavaszkor vetett. A bécsi Kaspi-tengerben rengeteg mennyiségbon fordul
ilveg-K. fehér vagy lilakék el, úgy hogy sertések hizlalására használják.
fajta, gumója gömbölyded, Az ormos farkú hal-ra (Teiragonurns Cuvieri
kicsi, unom héja ós gyenge Risso) jellemz a farka két oldalán lev két olrehúsa van. Korai fajta. Az álló orom a Földközi-tengerben honos 25 cm.
^Wyangol K. kék vagy fehér, az hosszura i» megn húsa idnkint (valószínleg
elbbivel egyszerre elvetve a medúzákból álló táplálék miatt) mérges.
Kalaráb.
is késbbre
meg, de 4 hétKalászi, kisk. Hont vm. báti j.-ban, (1910) 84
tel hamarabb ehet, mint a kés mezei K. Gumója tót lak., u. p. Alsóalmás, u. t. Bát.
lapított, húsa sokáig gyenge és leves marad. KétKalászka (füzérke, spicula, növ), a sásfélék
szer is lehet vetni. Az óriás-K. kései fajta, gumója meg a pázsitfélék virágzatának vagyis a kalászkék vagy zöldesfehér, gömbölyded, kemónyhójú, nak alkotórésze s pelyvalevelekbl alakul.
8—6 kg. nehéz, húsa gyenge és leves. Kései fajta. A sásfélék K.-ját többnyire sren együttlev

bronz-eszközök száma, melyeket K.-nak tekinthetnénk; ilyen a tokos vósö fejleménye, a tokos K., mely nem egyéb, mint egy tokos vés,

készült fzelék.
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pelyva alkutjs 8 miiidegyik tövében egy- középidcola 4 osztályát nem végezte, attisstképeegy víráK fejldik. A pázsitfélék K.-ja alját gyak- sit vizsgát kell állania. A személyvonatokkai
utaznak. Teendik a jegyvizsgálat,
ran moddö pelyva (glomae 8. glumae oftlyd- rendszerint
nae, 1. az ábrán) alkotja virág nélkül. Ezután két- az utasok gondozása, ntánfiaetósek bejelentése, •
sorosán váltakozva a tokiászok v. vlrágpelyvák vonatoknál a podgyásdaaelós stt. A vcmaioezetöi

sok

k

pedig áUást osak újabb vizsga ntán nyerhetik el. A vonat
fiesns személyzete a vonatvezetók alárendeltje
ök vésetik a vonatok menetlevelét, ök adják az injeleznek,
dnlásl jelt ha a vonatról jelezni kell,
a kisebb állomásokon vezetik a tolatást stb. A közúH vasutak kocsmáin is van K., aki az utasoknak
a jegyeket a^a s a forKahni szabályok megtar\
tására f(lü;ryel. L. még Uajókalauz.
Kalaozhal (Naucrates, 4ii»t), az Almakrélák
(Cktrangidae) családjába tartozó halnem. Egyetlen faja: a közönséges A'v. cápavezet (Naucrates
dudor L.) ismeretes. Teste hosszúkás, tojásdad
arcorra tompa ; pikkelyei kicsinyek és egyenetlenek
hátúszója nagy s eredetileg két részbl
áll, melyek közül az elülst néhány' szabadon álló
tüske képviseli. Alapszíne kékes ezüstszürke, hátán sötétebb, hasán világos ezüstszín
mustrázata 5—7 széles, sötétkék harántpásztából áll,
melyek az úszókra is átterjednek. 15—30 cm.
hosszú. A Földközi-tengerben honos. Rendesen a
A roB kftliakája éi e^y Tiri^
• • a pelyra, * k a kfilsö, e e a bels toklim, d a bibe, cápák társaságában a hajókat kiséri s a hajókat
« a portok, j a virá^ikkely, / a S. és legteM virág.
a La-Manche csatornáig is követi. Nevét azon
állitélagos tulajdonságától kapta, hogy a cápát
a belsbbik gj'engébb és hártyanemQ (palea inte- prédához vezeti. Valószínbb, hogy azért szegrior vagy saperior). k külsbbik virágpel>-va gjak- dik társul a cápához, hogy ellenségei
a ragaran szálkái visel, pl. a bajuszos búzán. A virág- dozó halak ellen védve legyen s hogy a cápa zsákpdyra párjainak száma szerint a K. egyvirá^ mányának hulladékával táplálkozhasson. Húsa
vagy sokvirágú lehet.
ízletes.
Kalászolás, a learatott földön elhagyogatott
Kalaozposta, 1. Postai száÜttás és Mozgókalászok felszedése. Tarlózásnak is mondják.
posta.
Kalatosz (gör.), a görög
Kalayan, 1. Babujana-szigetek.
kehel\ alakú, fonott, fölül nyitott
Kaláz, község, 1. BudakoMSz.
munka-kosara (1- az ábrát).
Kalaza (chalaza, gör.), 1. a. m. jégzsinór (l.o.).
Kai at-Sergat, romhalom a
2. K. (nöT.), az a rész a magkezdeményen, ahol
Tigris jobbpartján; helyén ^y- a magrttgy^inór {funictdus) a magkezdeménybe
kor Assur, az asszir birodalom megy át ; itt végzdik a magrügyzsínórban futó
legrégibb fvárosa állott.
edénynyaláb. L. még Magkezdemény.
Kalaa, Ábrahám, német teolóKalasion (chalazian, chalazeon, gör.), 1. Jéggus, I. Calovius.
árpa.
v. glomellae) következnek,
mindig két virágpelyva között van egy-egy virág. A
toUász kttls6bbike (palea exteriw T. Inferior) nagyobb,

(paleae

még

;

k
,

;

;

:
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Kalaner

(ném.) a. m. szóKalaznó, nagyk. Tolna vm.simontomyaij.-ban,
Calembour.
(1910) 903 német és magyar lak.; u. p. és u. t. HKaiauria, ókori város és fél- gyész.
sziget a szároni t«ngeröböl táján
Kalazogamia (dOt.) a. m. chalazogamia (1. o.).
az argoliszi part irányában. Híres
Kalb, 1. Charlotfe von, leánynevén Marschck
Poseidon-temploma volt, mely V. Ostheim, szül. 1761 júl. 25. Waltershausenben,
központja vala a 7 tengermelléki megh. 1843 máj. 12. Berlinben. Heinrich von K.

játék,

1.

városból alakult K.-i amfiktioniá- francia katonatiszthez ment feleségül, de csaknak, egyúttal pedig azilumul szol- hamar megismerkedett Schillerrel, akihez hoszgált mindenkijiek, aki oda mene- szabb idn át bens viszony fzte. Ebbl az idkült, így tett Demosthenes is Kr. e. 322., aki bl valók Schiller Freigeisterei der Leidenschaft
azonban nem bízott teljesen a szentélyben és és Resignation c. költeményei. Késbb Jean Paul
mérget vett. Jelenleg a sziget és város neve barátnje lett., aki Titan-jában Linda ala^át K.
lerósz. A poroszi kikötben történt 1831 aug. után alkotta. Élte utolsó éveiben elszegényedett,
13., hogy MiauUs új-görög tengernagy az ott ál- megvakult s mint a berlini királjrí palota venlomásozó bajókat felégette, nehogy politikai el- déglakója halt meg. Emlékiratait Palleske adta
lenfeleinek kezébe kerüljenek.
ki Charlotte cím alatt (Stuttgart 1879).
Kalanz, török eredet szó s eredetileg rév2. K., Johann, báró, észa^merikai szabadságkalauz-t jelent nálunk az, aki valamely i^eret- hs, szül. Hüttendorfban 1721 júl. 29.,
len, járatlan vidéken utazókat, turistákat mint Camden mellett (Dél-Karolina) 1780 aug. 19. Paútmutató vezet a vasutaknál a vonatkísér sze- rasztszülktl származott s egy franda szolgámélyzethez tartozó alkalmazott, akinek, ha a latban álló német ezredbe lépett. Végig harcolta
KaiatoM.
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az osztrák örökösödési és hétéves háborút 81763.
mint alezredes vonult nyugalomba. 1767-ben
Choiseul miniszter megbízásából Észak-Amerikában járt a gyarmatok politikai és katonai helyzetének kikémlelése végett. 1777-ben Lafayette-tel
újból Amerikába ment s mint tábornok vitézül
küzdött a felkelk hadseregében. 1780-ban DélKarolinába vonult Gates angol vezér ellen, de a
camdeni csatában 11 sebet kapott, mire három
nap múlva meghalt. Annapolisban 1886. szobrot
állítottak tiszteletére. V. ö. Kapp, Lében des amerikaníchen Generals Johann K. (Stuttgart 1862).
Kalbe, porosz város, 1. Galbe.
Kalbeck, Max, német zenetörténész és kritikus, szül. 1850 jan. 4. Boroszlóban. Fiatalabb
éveiben több verseskönyve jelent meg. 1880-ban
a Wiener Allgemeine Zeitung, 1883. a Presse,
1886. a Neues Wiener Tageblatt, 1890. a Wiener
Montags-Revue zenekritikusa lett. Nevezetesebb
müvei Gereimtes und Ungereimtes (Berlin 1885)
Wiener Opemabende (Wien 1885) Opemabende
Johannes
(Berlin 1898) Capriccio (Wien 1905)
Brahms (életrajz, 3 köt., Wien 1904—1912). Számos operalibrettót fordított le és még többet költött újra (nevezetesebbek Bastíen und Bastienne,
Maienkönigin, ez utóbbit magyarra fordította
Kosztolányi Dezs 1913). Eredeti szövegkönyvei
közül nevezetesebbek Jabuka (Strauss J.-nak
1895) Decius der Plötenspieler (Poldíni számára
1899) Die Hochzeit zu Ulfosa (Caro számára).
Eálbor, kisk. NagyküküU vm. nagysinki
j.-ban, (1910) 830 oláh lak.
u. p. Nádpatak, u. t.
:

;

;

;

:

:

;

;

;

Nagysink.

Ealcedon (Kakhedon,

ókori város Bitiniában, a Boszporusz déli végén, Kr. e. 686. alapították a megaraiak s gyorsan virágzó várossá
fejldött. A tle függ viszonyban álló telepek
közt els helyen említend Chrysopolis (a mai
Szkutari). K. memlékei közül híres az ApoUotemplom, melynek alapfalain késbb Nagy Konstantin szent Bufómia templomát építtette (ugyanazt, melyben a K.-i zsinat lefolyt). Dárius idejében
Phamabasos perzsa tábornok foglalta el,mégpedig
csellel. A peloponnezusi háborúban K. fölváltva
állott hol Athénnek, hol Spártának pártjára. Késbb a bitlniai királyok végrendelete folytán Róma
uralma alá jutott (Kr. e. 74.). A keresztény korban
Bitinia fvárosa és egy érsek szókhelye volt, de
sokat szenvedett barbár berohanásoktól (különösen Valerianus és Gallienus idejében). Klasszikus
emlékei egyre gyérültek, ami még megmaradt, azt
tönkretették Chosroes perzsái (Kr. u. 612.). Helyén
épültKonstantinápoly egyik tengerparti külvárosa:
gör.),

Kalcinálás

szerepel mint a kagylókat és csigákat

megköve-

anyag. Polypát után való pszeudomorfózák
(kockák) Kötelesmezn Erdélyben fordulnak el.
Sokféle változata van: ceragát (sárgás-K.), a
felhs és szivárványos K. az Istvánköve fehér,
vérvörös foltokkal a kalcedononix réteges K.
a mokka-k fekete dendritekkel átjárt K. a karneol vérvörös K. a kameolberill fehérsárgás K.
a szard áttetsz barnás, feketés aranyos vörös
szín K. a krizoprász kékeszöld K. a plazma
fzöld vagy hagymazöld K. a heliotrop sötétzöld K., amelyen vérvörös pontok vannak. Ide
tartozik az achát is és annak sokféle fajtája réteges achát a. m. ónix ; fehér és vörös rétegek váltakoznak a. m. karneolonix ; barna és fehér rétegek: szardonix; szalagos achát; a rétegek
gyrsek: szemes achát, szemeskö; törmelékes
és breccsiás achát a rétegek különös alakzatokat
utánoznak váras, felhs, klárisos, mohos, pontos,
dendrites achát a szebbek az orientális, a kevésbbé
szépek az occidentális achátok. Végül ide tartozik
a
(1. 0.) és puddingk (1. o.) vagy kolbászos
k. Az enhidrosz üres K.-mandoIákból áll (Monti
Beriei, Vicenza mellett), néha vízzel van kitöltve
(Uruguay). Hazánkban számos helyen található
szép K. Breznóbánya meUett (Háromvíz) szép
cseppkalakú; nagy mennyiségben Erdélyben:
Almás, Kötelesmez, Teker, Torda, Toroczkó. Kevéssé értékes díszítk, vázákat és más dísztárgyakat készítenek belle (Oberstein és Idar Németországban ,Uruguay).Keménysége miatt mozsarak
készítésére különösen alkalmas. L. még Kvarc.
sítö

;

;

;

;

;

;

;

:

;

:

;

tzk

:

Kalcedoncement, égetett kalcedon, mész és
fehérhomok keveréke, csillogó fehér, hasonlít a
csiszolt márványhoz.
Kalcedoni zsinat, 1. EutychesKalchas (lat. Gnlchas), a trójai háború mondájában szerepl jós, Thestor fia. Homeros Iliászában az isteni akarat ihletett magyarázója. Minthogy egy jóslat értelmében meg kell halnia, amint
nálánál különb jóssal találkozik, tehát mikor
Mopsos (1. 0.) rejtvényfejtésben legyzi K.-t, ez
öngyilkossá

lesz.

Kalcbbrenner Károly, botanikus, ág. ev. lelkész, szül. Petfalván 1807 máj. 5., megh. 1886
jún. 5. 1832-ben Szepesolaszi lelkésze, majd föesperes lett. A Magyar Tud. Akadémia 1864. levelez, 1872. rendes tagjává választotta. Számos,
fképen gombászati közleményt és mvet írt. Legnagyobb mvei A szepesi gombák jegyzéke (I.
1863, 11. 1867, Budapest) Magyarország hártyagombáinak válogatott képei (u. o. Akad. 1873—
:

;

1875,

.30 táblával).

Kalchbrennera

Berkeiéi/ (növ.), a Gastero(ealcedon, chalcedon, ásv.), többnyire mycetes gombáknak egy génusza, melynek egyettömött külse^jü anyag ; törése egyenetlen szilán- len faja Dél-Afrikában terem. Kalchbrenner makos, fénye bágyadt, áttetsz. Gyakran vesealakú gyar mikológus nevérl nevezték el.
V. sztalaktitos csinos alakzatokban terem. Bens
Kalcbedon, ókori város, 1. Kalcedon.
rostos szerkezete a mikroszkóp alatt mindig felKalcinálás, 1. eljárás organikus anyagok elismerhet ; a rostok rendesen a felületre merle- pusztítására ; így a csontokat kiégetés által kalgesen állanak. Színe igen sokféle fehér, kékes- cinálják, amikor is szerves anyagoktól teljesen
szürke, sraaltakék, sárga, barna, vörös, zöld. Ké- ment, de a csont szerkezetét teljesen megtartott
miailag azonos a kvarccal : szlliciumdioxid SiOj, maradékot kapnak. Ma kalcinált csontokkal végde optikai viselkedése" eltér ettl. A rostokat ren- zik csontdarabok pótlását, a csontplasztikát.
desen kevés víztartalmú kovasav ragasztja össze,
2. K, az érceknek vagy sóknak olynemü pöramelyet a forró kálilúg könnyen felold. Gyakran kölése, melyhez a leveg hozzájárulása mulba-

Kadiköi.

Kalcedon

:

;

Kalclumfoezfát
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Kalcloferrit

nem szükségei A

K. vagy égdés célja reszelek formájában hozzák forgalomba. Nagy«
só vizét vagy más 1116 alkotó ipari alkalmazása nincsen. Laboratoriumban mint
részét kiúzbeesttk. így a kaldnált szóda vagy redukáló szert használják, továbbá alkohol vízhamuzsir olyan szóda, 111. hamozislr, melybl telenítésére alkalmazzák (1. Etilalkohol). Hasziizltással víztartalmát eltávolították. A pörkölés nálják K.-hidrid eláUitására, melybl léghajó
ettl abban különbözik, ho^ a levegnek bozsá- toltéeére hidrogéngázt állítanak elö. Kis fajsúlyú
járnlása a mvelethez mulbatatlannl szttkBégee, Ötvözetek elóálUtásánál is talál alkalmazást Ezüstmert a pörköléssel az érc egyes alkotó récoeit fehér fém, a levegn sárgás színvé lesz nitridalourjok oxidálással eltávolítani. A fémeknek a kéioödée folytán. F8.-a löO, op.-ja 800*. Légüres
levegn való inítáeát abból a célból, bogy oxi- terhén 700*-on gzzé alakul. Száraz levegn boezdálódjanak, régebben adntén K.-nak nevezték. szabb ideig eltartható, nedves levegn oxidálódik.
Bzekhoz a mvdetddMs ktUón íad (kalcináló), A vizet élénk hidrogénfejlödés mellett elbontja.
Levegn hevítve meggynlad és élénk fénnyel
illetve pörkülö kemencék kritonek.
Kalciolerrit (ealeioferrii, *•.), gyöngyház- oxiddá és nitriddé ég el. Az illó K.-vegyületek a
fénj-ú píkkelykék halmaza; kónsái^a, csizzöld, fénytelen lángot narancsszínre festik. Spektrumáfebér, a vékony pikkdyek átiátszók. Bázikns kal- ban több jellegzetes vonala van, melyek közül egy
cinm-vasfoszfát Battenberg közelében a rajnai zöld és egy narancsszín vonal a legszembetnbb.
A K.-6Ók oldatából ammoníumkarbonát K.-karboBajorországban agyagban golyókat alkot.
Kalciovolbortit (cakiovolbortit, *«•), két vál- nátból, ammoniumoxalát K.-oxalátból álló fehér
tozatban fordul elö, ú. m. gyöngyházfény zöld csapadékot választ ki. Kénsav csak tömény K.-só
pikkely kékben és szürke szem<sé8 tömegekben. oldatából választ ki K. -szulfátot gipszvíztl a
Bázlkns kalcinm-rézvanadát, pontos képlete isme- K.-só oldatai nem változnak.
Kalciumacetát. 1. Ecetsavas kalcium.
retlen. Lelhelye Priedrichsrode, Türingiában.
Kalciombromid, brómkalcium : Ca Br,, kalKalcit (mlcü, irr.), a mészpátnak (1. o.) tudociumkarbonát v. oxid brómhidrogénsavban való
raányos neve.
Kalcimn (calcium), fémes elem, mely vegyüle- oldása és az oldat beszárítása útján készülhet
teiben mint 2 vegyérték gyök szerepel jele Ca, Színtelen, vízben és szeszben igen könnyen oldódó
atomsúlya 4007. A természetben szin állapotban kristálykák.
Kalcium csoport féméi, 1. Alkáli-földfémek.
nem fordul elö ; vegyületei nagyon közönségesek.
Igen na8r>' mennjriségben találunk K.-karbcnátot
Kalciumüuorid, fiuorkalcium : CaFl,. A ter(SiCO,: Akakü^rraoomtAnárvány, mészk, kréta, mészetlx'u kristályokban fordul el eztaz ásványt
cseppk, mésztufa stb. tiszta y. kevésbbé tiszta K.- a mineralógia/Zi/onV-nak nevezi (1. o.). MesteoiségekarocMoátból állók. A márga IC^arbonát és ag> ag sen fluorhidroj?énsavból készülhet, ahhoz frissen
kevwéke ; a dolomit K.és magnéziumkarbonát ele- lecsapott kalciumkarl»onátot elegj'ítve, amikor is
gye. A K. -szulfát mint gipsz CaSO^. 2H,0 és an- a K. csapadék alakjában kiválik^
Kaldumf oBzfát {foszforsavas mész). Az ortohidrÜ CaSO^ fordul el. Közöns^es K. tartalmú
ásványok továbbá a K.-foszfát, foszforü, apatit
foszforsav háromalju sav, így tehát 3 K. lehetK.-fluorid a fluorit. A K.-szilikát más szilikátokkal séges. Ezek: a szabályos K., a kétalju K. és az
^yütt több gyakoribb ásván ji; képez. A tenné- egyalju K. a két utóbbi só, savanyú só.
^«zetes vizekben a K.-vegyületek, fképen mint K.Ca.H,(POJ,
CaH^íPOJ,
Ca,(POJ.
hidrokarbonát sohasem hiányoznak, különösen az
anbályos K.
kéül ja K.
egyalja K.
úgynevezett kemény vizek bvelkednek bennük.
A termföld fontos alkatrésze innen jut a növé- A foszforsavnak természetesen bázísos kalciumnyekbe. A növényi táplálékkal és vízzel jutnak a sói is lehetségesek.
K.-vegyületek az állati szervezetbe, melynek sziszabályos, háromalju K. v. tri-K. a tonmélárd részét fképen K.-vegyflletek alkotják. A ma- szetben nagy mennyiségben elfordul. A foszforü
gasabb rendú állati szervezetek szilárd szövetei V. oszteolit ásványok lényegükben K.-ból állanak^
fképpen K.-foszfátból. az alacsonyabb szerveze- Az apatit K.-ból és kalciumklorid v. fluoridból áll.
tek szilárd szövetei K.-karbonátból állók. Az állati A termföld fontos alkotó része. A növények és
nedvek a K.-ot fképpen seLy&nyt foszfiitok alak- állatok szervezetében gyakori, így különösen az
jában tartalmazzák. A napban és más állócsilla- állati csontok falkotór^e. A szabályos K. fehér
gokban a K. jelenlétét bebizonyították.
alaktalan por: vízben nem oldódik, híg savak
Szin állarxttban elszr Daiy állította el 1808., könnyen feloldják.
K.-hidroxidot higany-katód alkalmazásával elekkétalju, egyszer savanyú v. di-K. a termétrolizAlva. A k^etkezö K.-amalgámból a bicranyt szetben mint ritka ásvány szintén elfordul. Fehér
hidrogéngál-áramban ledesztülálta-Klssé nagyobb kristályos por; vízben csak nyomokban oldódik. A
mennyisében
és Matktesen állították el hevítéskor elbb kristályvizét veszíti, azután erIC-klorid elektroliztBéfveL Az eljárást tökéletesí- sebb bevlt^kor még egy molekula vizet és kaltette és nagyobb mennyiségben állított elö K.-ot oiumpirofoszfáttá Ca, P, O^ alakul.
Lengyel Béla 18%. A nagybani elállításra (BitAz egyalju, kétszer savanyú v. mono-K. vízben
tarÜBldflo iparilag állítják eló) K -kloridot, K-fluo- igen könnyen oldható ; vizes oldata eröeen savariddal elegyítve grafit-tégelyben, mely egyúttal nyú kémhatású. Ers hevítéskor metefbezforanódnl szolgál, megolvasztanak és vas-katód al- savas kalciummá Ca(PO,), alakuL Bs a szuperkalmazásával elektrolizálnak. A katódot elektro- foszfátnak nevezett mtré^a
alkotórésie, mert
lízis közben lassan emelik és így a rajta leváló a szuperfoszfát trágya csontliszt, esontíuunn
K.-ot rúd alakban nyerik. Részint így, r^zint és ásványos K. kénsawal való elegTitése útján
tatlanal
az,

bogy az

érc,

111.

;

;

;

1

;

;

A

A

Bmum
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:

:

Kalciumföldp&t

—

A

megem-

készül.

pirofoszforeav foszfátjai közül
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a szabályos pirofoszforsavas kalciumot,
mely vegyület pirofoszforsavas nátrium és kalciumklorid oldat elegyítésekor fehér csapadók
alakjában leválik. Az így elállított só Ca, PgOj.
4HjO összetétel. A metafoszforsav kalciumsója,
a monometafoszforsavas kalcium Ca(POj)„ fehér,
lítjük

vízben oldhatatlan por.
Kaldumföldpát, 1. Földiát.
Kalciumhidrát, 1. Kalctumhidroocid.

KalciumhidroszTÜtid, 1. Kalcium szulfidjai.
Kalciumhidroxid, oltott mész, kalciumhidrát

—

tályos

Kalciumnitrát

szövet ásványok fképen

K.-ból állanak.
ós K. elegyének tekintend. A
dolomit K. és magnéziumkarbonát izomorf keveréke. A természetes vizek mind több-kevesebb

A márga agyag

kalciumbikarbonátot tartalmaznak feloldva. A K.
továbbá igen elterjedt az állatvilágban az állati
csontokban elfordul, a puhatest állatok küls
vázának v. héjának
alkotórésze. így a korallok,
a kagylók, a csigák háza lényegéten K.-ból áll.
A kréta, mely szintén K.-ból áll, mikroszkópos állatok maradéka. Az izzitáskor széndioxidot
veszít és kalciumoxiddá alakul. A K. alkalmazása
igen kiterjedt. A kettz mészpátot optikai célokra, a márványt a szobrász dolgozza fel. A
mészkbl égetett meszet csinálnak; a kémiai
ipar különböz ágaiban alkalmazzák (szóda- és
üveggyártás stb.).
Kalciumklorát, klórsavas kalcium Ca(C10,)4.
E só klórsavból, kalciumkarbonáttal való telítése
és az oldat besrítése útján készülhet. Nagyon tö;

f

Ca(OH)j. A kalciumoxid vízzel való megnedvesítésekor képzdik. Ha égetett mészre lassacskán vizet
csepegtetünk, ers melegedés közben szemcsés
porrá hull szét, mely lényegében K.-ból áll (mészoltás). A kalciumoxidra annyi vizet öntve, hogy azt
ellepje, tejszer folyadékot
mésztejet
kapunk. A mésztejbl nyugodt állás közben fehér üledék válik le a folyadék tisztája
a
a mószvlz
K. telített vizes oldata. Egy liter vlz közönséges mény oldatából két molekula kristályvízzel válik
hmérséken csak körülbelül 1-5 g.-ot old fel belle, ki. A kalciumhiperklorát v. felidórsavas kalcium
ügy a K., mint vizes oldata ersen lúgos. A K. Ca(C10^)i; úgy készülhet a felklórsavból, mint a
a levegbl mohón szóndioxidot véve fel, kal- K. a klórsavból. Vízben és borszeszben könnyen
ciumkarbonáttá alakul. A K. az iparban nagyon oldható sók.

—

—

—

;

:

—

Kalciumklorid, klórkalcium : CaCl,. Kalciumkarbonátot vagy oxidot sósavban oldva a K. olKalciumhiperklorát, 1. Kalciumklorát.
datát kapjuk. E só elállítása végett többnyire
Kalciumhiperoxid, 1. Kalcium oxidjai.
Kalciomhipoklorit, alklórossavas kalcium fehér márványt oldanak sósavban. A fehér márCa(OCl)j, a klórmész (1. o.)
vány fképen kalciumkarbonátból áll, ezen felül
elegyrésze.
fontos.

f

Ííalcivm^o6A,jódkaldum: CaJ,. Úgy készül- jelentékenyebb mennyiség magnéziumot szokott
het jódhidrogénsavból, mint a kalciumbromid a tartalmazni, továbbá kevés vasat, mangánt is tarbrómhidrogénsavból. Az oldatot a levegtl el- talmazhat. E fémek kloridjai is képzdnek tehát
zárva kell besrsíteni, különben annak szénsava a márvány sósavban való feloldásakor. E szenyrészben elbontja. Színtelen kristályos test, vízben és szeszben oldható.
Kalciamkarbid CaCj, szürke, kemény, kristályos test. Fajsúlya 2"2. Még vörös izzáson is
változatlan marad ha vízzel leöntik, akkor ersen pezsegve acetilént fejleszt, miközben oltott
mész marad vissza
:

;

CaC,+2H,0=C,H„+Ca(0H),

A

K. oly higroszkópikus, hogy a leveg vízpáráit
is magához vonzza és acetilént fejleszt. A K.-ot
Wöhler már 1862. ismerte és elállította. Travers
1893. azáltal állított el K.-ot, hogy klórkaloiumot, szenet és nátriumot izzított, ipari jelentsége azonban csak 1894 óta van, midn is gyári
elállítását szinte egyszerre találta fel Moissan
Parisban és Willson Sprayban (Észak-Amerika).
Ipari elállítása mészbl ós szénbl történik elektromos ívkomencében. Elméletileg 351 1. acetilón
fejldik 1 kg. K.-ból, de a gyakorlatban 1 kg. K.
ritkán ad többet, mint 300 1.-t. Újabban nagy

jelentségre tett szert mezgazdasági szempontból, mert kalciuiuciánammint állítanak el belle,

nyezések eltávolítása végett az oldathoz annyi
kalciumhidroxidot elegyítenek, míg az ersen lúgos
kémhatású. Az oldatot több órára meleg heljTe
állítva, a Mg, Fe, Mn oxidjai csapadék alakjában
kiválnak. A leszúrt oldatot sósavval megsavanyltva besrítik. Nagyon tömény oldatából a K.
mint K.-hexahidrát v. kristályos -^.(CaCl,. 6H,0)
kristályosodik. E vegyület színtelen hatszöges
hasábokból áll. Levegn gyorsan szétfolyik, vízben jelentékeny lehtéssel oldódik. Melegítéskor
kristályvizében megolvad, 200''-on felhevítve kristályvizét elveszíti ós e vízmentes só szürkés likacsos tömeg az ú. n. likacsos
A likacsos K.
vörös izzáson színtelen átlátszó folyadékká olvad,
mely kihléskor kristályos tömeggé mered meg.
Ez a megolvasztott K. A likacsos K.-ot gázok, a
megolvasztottat illékony folyadékok (éter, ecetéter stb.) szárítására használják. 1 sr. hexahidrát 0'7 sr. hóval olyan pépes keveréket ad,
melynek hmérséklete a gyors oldás és megolva5i"9o, ezért ezt hütókeverédás következtében

K

:

—

kül használják. A töményebb K.-oldat forráspontja igen magas, ennélfogva tudományos ki.><érleteknél magas hmérséklet fürdk elállítására

moly jó nitrogén-trágya.
Kalcimnkarbonát, szénsavaskalcium : CaCOj.
E vegyület a tormé.szetbon igen nagy mennyi- alkalmazzák.
ségben fordul el. A hatszögü kristályrendszerKalciummonosznlfid, 1. Kalcium szulfi/ljai.
ben kristályosodott K.-ot a minoralógus kahitKalciumnitrát, sálét romsavas kalcium :
vagy mészpátnak, a rombosan kristályosodottat
Ca(NOa),.
pedig arragonit-naii nevezi az Izlandban elfor- E só akkor képzdik, ha nitrogéntartalmú szénduló víztisJsta kalcitot, mely a fényt kettsen töri, vegyületek kalciumkarbonát vagy más kalciumsó
izlandi mészpátnak nevezik. A márvány szem- jolonlótóben. leveg Mséges hozzájárulásával rotcsés kristályos szövet, a mészk tömött, alig kris- hadnak. Így pl. az istállók falán apró kristálykák;

;

-

Kalclumortoplumb&t

Kalokrauth
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ban kivirágzik (falsalótirom). Mestersógesen big
salétromsav kaloíaxnhidruxiddal való telítése ék
az oldat beszárítása útján készülhet. Fohér, kristályos teet; vizben igen könnyen oldhaté. Vizes oldata lassú elpárologtatásával kristályokban
Ca(N(),),.4Hj) is olóállítható.
Kalciomortoplambát, 1. Flumhátok.
Kalcixunoz&lát. 1. OxálsavKalcium oxidjai. A kalciusinak két oxidja
ism^«tes, ú. m. kalciumoxid CaO és kalciumhiperoxid CaO,. A kalciumoxid vagy égetett mész
fehér, alaktalan, füldszorú tömeg. 2000o körül
szublimál és kis fényes kockákban kristályo-sodik 3000' körül mefíolvad é.s fi)rr. Ers anhidrobázis; savakkal többnyire orüs höfejlödéssel sokká
egyesül. Vízzel heves höfejlödós közben folduzxad, majd laza fehér porrá, kalcíumhidroxiddá
hull szét. E folyamatot a
(1. o.) V. oltott mésszé
mész megoltásának nevezik (1. Mész). Levegn
lassanként ugyanezt a változást szenvedi, de egyszersnünd széndioxidot is szí. Keletkezik, ha fémkalciamot oxigénben elégetünk. Elállítására kicsinyben kristályos mészpátot v. márványt hevítenek, akkor az kaleiumoxídra és széndioxidra
bomlik. Mivel a reakció megfordítható, a széndioxidot levegóárammal oltávolitjuk, hogy a
;

nem villog, csak ha fémek és lúgfémszulfldok
nyomait tartalmazza. Ha napfény hatott reája,
sötétben világít hasonló sajátságnak a báriumós stronciumszulüd is, ezért e vegyületekbl állanak az ú. n. világító festékek. A tiszta készítmény
:

sárgás-fehér por. A CaS vízben alig oldódik víz
hatására lassacskán elbomlik, Ca(OH). és Ca(SH),
keletkezik. A kalciumhUiroszulfid Ca(SH), akkor
képzdik, ha kalciumhidroxidra kénhidrogéngázt
vezetünk. Hat molekula vizet tartalmazó színtelen prizmákban kristályosodik. E vegyület mint
szrei távol Itó szer (depilatorium) használatos. .\
kalcium poliszulíldjai közül ismeretesek a kalcinmtetraszulttd CaS^ és a kalciumpenta.szulíld CaSj.
Kalciumhidroxidot és kénvirágot vízzel fzve,
fölös kén jelenlétében, sötét narancssztnú oldatot
kapunk, mely kalciumtioszulfátot CaS,0, és kalciumpentaszulfldot CaS^ tartalmaz feloldva; ez
oldat küls gyógyszerül (bórbántal máknál) solutio
Vleminckx v. solutio helgxca néven használatos.
A meszes kénmáj égetett mész és kén elegy ének
izzítása útján készül. Kalciununonoszulfld és
gipsz elegyének tekintend.
;

Kalciumszuliit, kénessavas kalcium : CaSO,.
Kevéssé állandó, vízben alig oldódó só, mely két
molekula vízzel kristályosan kiválik, ha vízzel
reakció tökéletessé váljék. Nagyban mészk heví- felkavart kalciumkarbonáthoz kéndioxidgázt vetése útján állítják el, 1. Mész. A kalciumhiper- zetünk.
Kalciumszuperoxid, 1. Kalcium oxidjai.
oxid V. kalciumszuperoxid az elállítás módja
Kalciumtio szulfát CaS,0„6H,0. Vízben jól
szerint 8, 4 vagy 2 molekula kristályvizet tartalmaz; közönségesen a i molekolás kristályvizet oldódó oszlopos kristályok. Elállítására a kén
tartalmazó kalciumhiperoxid kerül forgalomba. és mésztej fzése útján nyert sárga szín oldatba
Sárga kri.stályos por, vizben kevéssé oldódik. Ol- addig vezetnek kéndioxidot, míg az oldat elszíndata lúgos, í.sszehúzó íz oldatban folytonosan telenedik. A kiválott kéntl leszrt oldatot 60»
:

:

bomlik, kalciumhidroxidra és oxigénre. Elállítható meszes víz és hidrogénhiperoxid ogymá.sra
hatása útján, vagy pedig oltott mészbl nátriumbiperoxiddal. Fehérítésre, gorit néven pedig mint
gyógyszert iryomorba jóknál alkalmazzák.

Kalciumszaccharát. 1. CukormészKalciumszil icid, l. Szüicidek.
KaldLumszuliát, kéiuiavas kalcium: CaSO^.
E vegyület a természetben nagy mennyiségben
fordul el. A vízmentes rombos rendszerben kristályosodott K.-ot a mineralógusrt«7ít'árí7-nek, a két
molekula vizet tartalmazó kristályos K.-ot gipsznek (1. o.) V. gipszpáítuik nevezi. E vegyület az
egyhajlású rendszerben kristályosodik. A tömöttebb kristályos szövet márványhoz hasonló
gipaeialabastromnak (1. o.) nevezik. A K. vízben
kevéssé oldódik, 1 sr. feloldására körülbelül 400
sr. víz szükséges, forró vízben még kevósbbé oldódik. Nagy ipari fontosságú. A kristályviztartalmú gipszet enyhén hevítve, az kristályvizét elTeszti és vízmentes K.-tá alakul, melyet égetett
gipsznek neveznek (l. Gipsz).

alatt kri.-Jtályosodásig párologtatják.

Kalckreuth, 1. Friedrich Adolf, gróf, porosz
tábornok, szül. Sotterhausenban 1737 febr. 21.,
megh. Berlinben 1818 jún. 10. A hétéves háború-

ban mint Henrik herceg segédtisztje vett részt.
1786-ban grófi címet kapott. 1792— 94-ig a franciák ellen harcolt vitéztü. A jenai és auerstadti
csaták után, melyekben nem vett részt, ö vezette
a visszavonuló porosz sereget. Azután Danzig
parancsnoka lett s azt csak 76 napi hsies védelem után (1807 máj. 26.) adta át tisztes feltételek
mellett LefébvTe francia marsallnak. Ezért tábornaggyá nevezték ki. Ó kötötte meg 1807 jún. 25.
a tiísiti fegyverszünetet. 1810-ben Berlin kor-

mányzója

lett.

A késbbi harcokban öregkora

miatt már nem vett részt. Emlékiratait fia, Friedrich adta ki (Dictées du feldmar. K., Paris 1844).
2. K., Leopold, gróf, német fest ós grafikus,
ÜT. .9. fia, szül. Düsseldorf ban 18.55 máj. 15 Tanulmányait Weimarban kezdte meg és a müncheni
akadémián folytatta Benczúr vezetése mellett.
1885— 90-ig Weimarban, 1895. Karlsruhóben,
Kalciumszulfhidrit a. m. kalciumhidroszul- 1899. Stuttgartban lett tanár a mvészeti akafld, 1. Kalnum szulfidjai.
démián. Képein leginkább az alsóbb néposztályok
KairiximBxxúhditá.Akalciummonoszulfid(kén- életét ábrázolja. Nevezetesebb festményei Temekalcium) CaS akkor képzdik, ha 60** fölé melegí- tés A kalászszednk (a stuttgarti múzeumban)
tett kalciurahidroxidon kénhidrogéngázt vezetüjok Az öregség (a drezdai képtárban) Szivárvány (a
át. V. kalciumszulfátot izzó állapotban szénnel v. müncheni modem képtárban)
Életünk 70 évig
hidrogénnel redukálunk. Az osztriga héjának (f- tart (hármas kép) stb. Arcképeket is fest, továbbá
képen kalciumkarbonát) kénnel való izzításakor mködik a rézlúrcolás és krajzolás terén.
keletkez kalciumszultld a sötétben zöld fénnyel
3. K.. Stanislaus, gróf, német fest, szül. Koz:

;

:

;

villog (Canton-féle foszfor).

A tiszta kalciumszulíld minban

1820

dec. 25-én.

megh. 1894 nov. 26-án.

:
;;
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Kalckstein

Düsseldorfban Schirmer J. W.-nek volt tanítványa, 1860— 76-ig a weimari múv, iskolaigazgatója. Sokat utazott Svájcban, Olasz- és Spanyolországban és tájképei, amelyek közül egy sorozat
a berlini Nationalgalerieben van, fleg az Alpok
hegyvilágát ábrázolják.
KÍaickstein, Christian Ludivig, porosz fnemes. Atyja Albrecht, a porosz fnemesi ellenzék vezére volt, mely a Nagy Választófejedelem
felségjogait nem akarta elismerni. Ó is ilyen ellenzéki szellem volt, bár elkel katonai és polgári tisztségeket viselt. 1660-ban megfosztották
hivatalától, mire Lengyelországba menekült és a
lengyeleket Poroszország ellen izgatta. Atyja
halálakor 1667. visszatért Poroszországba, de
ekkor saját rokonai emeltek ellene vádat felségsértésért s egyéb súlyos bntettekért. Ezért örökös
fogságra ítélték, de 1670. ismét Lengyelországba
menekült. Minthogy a lengyel király nem akarta
öt kiszolgáltatni, a varsói porosz követ lakásába
csalta, megkötöztette és takarókba rejtve átszállította a lengyel határon (1670 dec). K.-t ezután
hosszú per után halálra ítélték és Memelben 1672

-

K&Ie

Nagyszombatba, 1625. pedig a pozsonyi kollégiumnak lett az igazgatója. Mint hitszónok
nyelve, eladása ós eszméi tekintetében megrült

közelítette nagynev kortársát és bens barátját,
Pázmány Pétert. Ennek felhívására fordította le
magyarra az egész szentírást s adta ki Bécsben

cím alatt Szent Biblia, az egész keresztyénységben bevött régi deák bötübl (Bécs 1626, Nagyszombat 1732, Buda 1782). Pozsonyban kiadta
vasárnapokra valóprédikációk-nak els ré.szét
és Az Innepekre való prédikációk-nsik. els részét. Ezeknek második része és a Magntficat magyarázata kéziratban maradtak. Istennek szent
akaratja, azaz a nagy úr parancsolatjának egy:

A

nehány prédikációkkal való megmagyarázása.
Nagyszombatban jelent meg 1681. Szentírásának
tekintélye a magyar kat. egyházban a legújabb
idkig f enmaradt. V. ö. Podhraczky József, Nagyszombati Káldy György (Tudomány-Tár 1838.
Értek.

III.

296, FascicuU Eccles. 1842.

II.

134.)

Káldy György nyelve (Budapest 1884).
3. K. Gyula, zenekölt és író, szül. Budapesten 1838., megh. u. 0. 1901 márc. 6. Zenei tanulmányait a Nemzeti Zenedében kezdte és a bécsi
nov. 8. lefejezték.
Kalcsáki (calchaqui), a délamerikai diagnita, konzervatóriumon fejezte be, ahol hat évig volt
kihalt indiánus nyelvcsalád nemrég kiveszett Fischoff, Pacher, Sechter és Schlesinger növenutolsó ága. Tucuman ós Catamarca argentínai tar- déke. Bécsben három esztendeig az udvari kátományokban élt. Vakolat nélküli, kiklopszi épü- polna magánénekese volt, egy négyszólamú kórusával megnyerte az Akademie der Tonkunst
let-romjai sok régészeti anyagot adnak.
Káld, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, (1910) 1642 pályadíját. 1858-ban a kolozsvári színház karnagya, 1860. a bukaresti magyar opera igazgamagyar lak. postahivatal, u. t. Jánosháza.
Kaldárium (caldarium, aöv.) a. m. melegház, tója, majd az aradi színház karmestere és
vezetje, 1874. a pesti Nemzeti Színházzal kap1. Növényházak.
csolatos színiiskolában az ének és az operai kiKaldea, 1. Khaldea.
Kaidéra (caldera, olaszul a. m. üst), az erup- mvelési osztály tanára, Eichter távozása után
tivus centrumok utólagos bestilyedése. Fképen a Zenekedvelk Egyesületének karnagya, 1881. a
tehát eredetére nézve külömbözik a krátertl. A Nemzeti Színház rendezje, 1884. az Operaház
kráter a vulkán kürtjének fels nyílása, amely frendezje, 1895. a Níkolics Sándorral együtt
kitörés után nem telik ki teljesen eruptivus anyag- alapított (1889) magyar zeneiskola igazgatója,
gal. Ezzel szemben a K. az erupció-centrum kö- az Országos Zeneakadémián a magyar zene tarül keletkezett utólagos sUlyedés. Ezért rendesen nára, Nikisch távozása után pedig a budapesti
nagyobb, szabálytalanabb, mint a kráter és gyak- Operaház igazgatója lett. K. müvei számosak és
ran nem teljesen zárt mélyedés. K. pl. a Val del sokfélék. Irt operettet, sok népszinmhöz zenét,
Bove az Etnán, vagy az Albanoi tavak, ezzel kórusokat és dalokat. Alapos ismerje volt a régi
szemben kráter pl. a Szt. Anna-tó mélyedése a magyar muzsikának. Sok magyar, különösen kuHargitában stb. Néha a kettt alig lehet egymás- ruc nótát gyjtött össze és adott ki szövegestl,
tól megkülönböztetni, néha pedig mindakettö történelmi megvilágításokkal ellátva, zongoraegytltt adja a látható mélyedést.
kísérettel és hangversenykörutakon bemutatóKáldor, Pajor István (1. 0.) írói álneve.
estéket rendezett bellük. Munkái közül nevezeKaldrma; adók. Lika-Korbava vm. alsólapaczi tesek Régi magyar zenekincsek (zongorára négy
j.-ban, (1910) 268 szerb lak. u. p. ós u. t. Srb.
kézre, 1890) Kuruc dalok Thököly és Rákóczi
Kslda, 1. Khaldea.
korából (1892) Kuruc dalok férfikarra (1893)
Káldy, 1. Ádám, csillagászati író, szül. Két- Rmi magyar harci dalok és verbunkosok a
helyen (Vas) 1765., megh. Hautzenthalban (Alsó- XVllI. sz.-ból (1894) Régi magyar zenekincsék
Ausztria) 1825 júl. 23. Augusztinus-rendi barát, (zongorára 2 kézre, 1895) Az 1848—49-iki szamajd világi pap. Fbb mvei Über die Natúr badságharcdalai és indulói (1895); 1821—61.
der Komoton und ihre Verbindung mit dem Son- évekl>€n keletkezett magyar történeti énekekrl és
nensystem Versuch einer Geschichte der Bildung indulókról (1895) A régibb és újabb magyar
unseres Erdplanotcn Unser Sonnonsystem nach tárnokról (1896) XVL, XVIL, XVIlI. századi
mathomatisch - physikalischon und chemischen magyar történeti énekek (1897) Kuruc tábori
Gnmdsatzon bearboitet (Wien 1820).
é/d" (Színpadi játék. Bemut. az Operaházban. 1896).
2. A'. György, tudós jezsuita, szül. NagyszomK&le, arab eredetii török szó, a. m. vár, ersbatban 1572.," megh. Pozsonyban 1634 okt. 30. ség. Fleg helynevekben fordul el, pl. Ada-Kále
Elbb Erdélyben ós Bécsl)en mködött mint hitszó- (Sziget-vár), avagy Kálc-i SzuUánije, a Dardanel-

Kis

J.,

;

m-

:

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;

;

késbb a brünni és az olmützi kollégiumokban a hlttndományokat tanította. 1615-ben ke-

nok,

láknál lev város neve. Szószerint Szultán-vár,
de a köznép Csanak-kále néven ismeri.

;

- Ul —

Kale-a«raszl

Kale-aguzi

(török),

1.

Kaléma

geres, szögletéé, egyenes v. görbe pálcákból

Aga.

áll.

K>leb«Mim (bAt.),
Ltujenaria ée CaUbasfe, Ezeknek teiab végén kis fényl gombok vannak.
Kaleb ben KIía Aiendópolo, kandta tndós, Ha egy pálcát tltée által rezgésre kényszerítünk,
szül. Drmápolyban 1430 eltt, megh. Konstanti- a gombok a keresztmetszetek méreteihez képest
nápolyban 149é körfll. Tizenkét nagy munkának különböz alakú, görbe pályákat írnak le, melyek
1.

\'
luely^ az akkori tudomány minden
il.-ik, nagy részük pedig a karaita felekezet Íróit, valamint a karaita vallás törvényeit
Ismerteti. Theolögiai múveiben a karaita felfogás helyességét védi a rabbanitákkal, ill. zsidókkai szeinbeiL Munkáinak töredékeit kiadta Gurland, Ginaé Jiszrael (Lyek 1865) és Pirkovitsch A.
V. ö. Jött, Gesohidite des Jndoithums und seinmr
Secten (Leiindg 1857-59).
Katoositisiky Sándor, kémilcus, szUl. 1857 febr.
27. Sátoraljaújbelyen, megh. 1911 jún. 1. Budapesten. 1883-ban Heidelbergben Bunsen Róbert
laboratóriumában dolgozott. A m. kir. földtani

a

'

u;:ac

múzeumában szervezte az agyag- és kerámiai ipar szolgálatában álló gyjteményt s a
ktezénvlzsgálatokra mintaszerú laboratóriomot
rendezett be. 1892-ben a Természettudományi
Társulat 1000 frtos pályamunkával bízta meg s
intézet

a magyarországi kszéntelepek technológiai vizsgálatát sikeresen be is fejezte. 1902-ben a Magy.
Tud. Akadémia levelez tf^ává választotta. Nagy
érdeme annak a rejtélyes melegségnek a földeríamelyet az erdélyi sóstavakban régóta észde amelyet csak K. derített fel 1906-, mint
a Nap hsugarainak hatását. A szovátai meleg
konyhasóstavakról, mint természetes hóakkumuláiorokrl írt múveért a Földtani Társulat a
Szabó^renunel tüntette ki s a kolozsvári egyetem
tése,

leltek,

tiszt,

bölcsész-doktorrá avatta.

Munkáinak száma

a 100-at meghaladja s l^^becsesebbek ezek között: A magyar korona országainak ásványí^enet(1901). tzálló agyagjai{\f^) c. nagy munkái, amelyek a m. kir. luldtani intézet kiadásában jelentek meg. Életrajzát s mveit llosvay
Lajos ismertette a Földtani Közlöny 1912. évi
42. kötetében

Kaledonia, 1. CnUilonia.
Kaledoniai csatorna, 98 km. hosszú, 5*2 m.
mély, meelMséges csatorna Skócia É.-i részében,
amely az Bszidd-tengert az .atlanti-óceánnal köti
saie. 1805— 47-ig készítették Telford mérnök
tervei szerint, kb. 33 millió korona költséggel.
Legmagasabb pontja 28*6 m.-re van a tenger
színe felett s ezért kamara-zsilipeKkel közleked-

a gombra es fénysugár által megvilágítva
szanak. L. Lissajous-fÜe alakok.

lát-

Kalejdopolaroszkóp.olyankalejdoszkópAmely
ben a .>^zínes üvof;darabkák helyett kettöstörésú
kristályok vannak, melyeket keresztezett Nikolféle hasábok között szemlélnek. L. FénysarkUás
és Kaleidoszkóp.
Kalc(}doaak6p (gör.), a ttikrözéeen alapuló készülék, melyet Brewster talált fel (1817). Ha
ugyanis két sík tüknJt tükröz lapjával egymásnak fordítva úgy helyezünk el, hogy a tükrök
valamely szöget zárjanak be, akkor valamely, a
két tükör közé helyezett tárgjnak, pl. tetszleges alakú papírdarabnak, ismételt visszaverdés
által annál több képe keletkezik, mennél kisebb
szöget alkot a két tükörlap. Ha ez a szög akkora,
hogy páros számú többszöröse 360<>-ot tesz ki, akkor a többszörös visszaverdés következtében teljesen szabályos, csillagszer alak keletkezik, ha
a tái^y maga szabálytalan alakú is. A K. két
hosszúkás, derékszög, négyszögalakú tükörbl
áll. Ezek kis szög alatt hajlanak egymáshoz és
belül befeketített csóben vannak elhelyezve. Ennek egyik vége lemezzel van fedve, melj' a szem
számára köralakú nyílással bir ; a másik végét
ketts, köralakú üveglemez zárja el. A bels lemez átlátszó, a küls áttetsz a két üveglap közötti néhány mm.-nyi köz színes üvegdarabokat,
áttetsz jegeceket stb. tartalmaz. Ha a csövet tengelye körül forgatják, mindig más-más alakú ábrákat látni. Az alakok változatossága határtalan. A K. képeit gyakorlati célokra is, pl. szövetmintákra próbálták felhasználni. Emsmann e
célra a K. okulár részére egy második, kihúzható
csövet alkalmazott, melybe a szemnyUástól kb.
öt cm.-n>ire különböz poliéderes alakra csiszolt
üvegek illeszthetk. Ilyen üvegen át nézve, a K.
képe az üveg alakjával változó, rendszeres csoportokban ismétldik. A K.-ok ezen módosítását
tiposzkópnak nevezték el. A d^itszkóp ugyanazon elven alapszik, mint a K.. amennyiben az
szögtükör, melynek szöge változtatható. Kézimunka-üzletekben használják, hogy a megkezdett,
csillagszer hímzésektl várható összbenyomást
;

nek rajta.
meg lehessen ítéhii. Ugyanerre a célra szolgál a
Kaledoniai tenger, ma már alig használatos Rupprecht-féle berendezés, melyet ideador^oB^
ebievezés, az Atlanti-óceánnak Skócia és a Heb- neveztek el. A kromatoszkóp (gör.) nev készüridák kOst fakvö része.
lék olyan K., amelyben a képet szolgáltató tesKaledssik, kázaszékhely Angóra kisázsiai vi- tecskék nem fekttsznek lazán két üveglap között,
lajetben, a Kizil Irmák egy kis mellékpatakja hanem hengerre vannak ersítve, melynek folyamentt'D, kb. 7000 lakossal.
tásakor sokszorosan módosuló képek keletkeznek.
Kalefaktor (calefatior, lat.) a. m. ft, inas
Kalem (török), 1. Kalam.
rossz értelemben is: besúgó, árulkodó, kéjenc,
Kalem (bOt.), l. Arundo.
így nevelik asokat a roesml nevelt kutyákat Is,
Kaléma (Marobbio), az a hullám-morajlás (ném.
amelyek lépten-nyomon mindenkihez hozzáowtla- Brandnng, 1. Hullám), amely látszólag szél nélkoznak.
Kaleidoezkóp. 1. Kalefdoszkp.
Kalé-i Szultanije, kisázsiai város,
K'lr:,.

keletkezik. A K. hullámait igen távol dühöng,
érte és állandó szelek indítják s a megindított hullámok a mély tenger vizében sok ezer km. távolkttl

1.

Ctanak-

ságra eljutnak, alK>l sejtelmünk sem lehet arról a
Kalejdofón (gür.). Wheatstonetól ered késztl- szélrl, amely keltette ket. Különösen a Guineáilék, mely faala^zatból és rajta megwsitett lien- öbölben ismeretesek, i^ol a Kongo-torkolat és a
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Kalenberg

Kameruni-öböl táján igen megnehezíti a partra- ját újabb gyjtése anyagával történt kibvítésével jött létre ez az ú. n. régi K., mely 32 énekBLalenberg (Calenherg), hajdan fejedelemség bl s 12,078 sorból állott. Lönnrot új meg új
a poroszországi Hannover tartomány mai terü- gyjtutakat tett s a finn lira és epika többi emletén, mely eredetileg Braunschweighoz tartozott. lékeit Kanteletar (lanttündér) c. gyjteményes
Területe kb. 2200 km* volt s népessége megha- munkájában sietett közzétenni. Mások, mint
Europaeus, Ahlquist, Sirelius, Polén, Reinholm,
ladta a 300,000-et.
Kalendárium {cálendarium, a lat, ealendae Porsberg, a Lönnrot példáját követték. Ezek a
szóból, mely a hónap els napját jelenti), l.Naptár. fiatalabb erk, különösen az els, oly gazdag aratásra tettek szert, hogy Lönnrot a régi K.-t már
Kalender, 1. Kalenter.
nem tarthatta megfelel keretnek a flnn óshagyoKalendulin (növ.), 1. Calendula.
Kalenó, kisk. Zemplén vm. mezölaborczi j.-ban, mány számára s Europaeus és társainak gyjtéseit is beleillesztvén az eposzba, 1842. megjelent
(1910) 579 rutén lak., u. p. és u. t. Vidi'ány.
Kalenter (kalender), a vándorló dervisek osz- annak most már 50 éneket és 22,795 sort magátálya, akiket a korlátlan, kóborló, a vallásos törvé- ban foglaló új szerkezete. Lönnrot így nemzetények szigorú rendeléseivel nem törödö életmód- nek s a világnak oly könyvet adott, mely a finnek
juk és a dogmával ellenkez gondolkodásuk miatt störténete, gondolataik és érzéseik, a természethez és a benne képzelt erkhöz való viszonyuk
az ortodox teológusok elitélnek.
Kalergisz, Demetriosz, görög politikus, szül. fell klasszikus tükröt tár elénk. Igazi összeKréta szigetén 1803., megh. Athénben 1867 ápr. függ eselekvény, mint a homerosi eposzokban,
egy24. Orvosnak készült, de 1821. hazasietett és nincs a K.-ban. Ez tisztára mozaikszer
Athén mellett másba fonódó epizódok sorozata. Három fszerósztvett a szabadságharcban.
Vájnámöjnen, Lemminkájnen és Ilmafogságba került s a törökök egyik fülét levág- mély
ták. 1832-bon alezredes lett, de népszerséget rinen, akik külön vagy együtt viszik véghez a
nem tudott szerezni, mert orosz kémnek nézték. részint természetfölötti, csodás dolgokat (világ
1843 szén forradalmat támasztott Athénben s teremtése, varázslások), részint hsi cselekedeteAthén parancsnoka és a király szárnysegédje ket. Az eposz hseivel történ eseményeket rémég pedig
lett. A krimi háború alatt hadügyminiszter volt, szint odaill Urai kitérések, részint
de már 1855 aug.-ban vissza kellett lépnie; 1861— lépten-nyomon
az epikai hagyományhoz ta1864-ig Parisban követ, azután György király padni szokott varázslások szinte elborítják. Aino,
tkp. egyetlen, Joukahajnen húga nem akarván
flovászmestere volt.
az öreg Vájnámöjnen felesége lenni, hallá váltoKaleszcencia, 1. Kaloreszcencia.
Kalevala, a flnnek nemzeti eposza. Már a XVI. zik és így siklik ki V. kezei közül. Az eposz így
sz.-tól kezdve vannak az irodalomban híradások a flnn sköltós igazi képe. Hse maga a flnn nép.
arról, hogy a finneknél különös régi elbeszél és Ezt a teljes K.-t azután idrl-idre új meg új kimitoszi tartalmú énekek élnek a nép ajkán. Eze- adásokban tette közzé a Finn Irodalmi Társaság.
ket korán vizsgálódásuk tárgyává teszik a finn
Finnországban irodalmi, mvészeti és egyéb
tudósok. Az elz kutatók ós gyjtök után Lönn- irányban is hatása szintén nagy volt; de legrot Illés a múlt század 30-as éveinek elején az nagyobb mórtékben hatott arra, hogy ott a népKrohn Július és Kaarle
akkor alapított Finn Irodalmi Társaság stipen- költési tanulmányok
diimiával indult els nagyobb útjára, mely már vezetésével -— a K.-ból kiindulva és reá visszaszép eredményt hozott egész csomó ismeretlen, térve a finn nemzeti mveldés homlokterébe jusköztük több elbeszél költeményt. Ettl kezdve
sanak, úgy hogy ott ma már egész nagy tudomámint orvos a keleti dalterületektl aránylag nem nyos iskola mködik e téren. A külföldön is sokan
egész tették beható tanulmányok tárgyává a K.-t és
messze pontra telepedvén le hazájában
lelkét a népköltés ügye foglalta el. Gyjtései általában a flnn népköltést. A flnnek közt Castrén,
során tapasztalta, hogy az epikai hsökrl vagy Ahlquist, Borenius, Donner, Eliol Aspelin, Július
tárgyakról szóló néphagyomány rengeteg válto- és Kaarle Krohn említendk a régibb és újabb
zatokat fejlesztett ki
egy helyen több, más korból. Más irodalmak körébl az olasz D. Comhelyütt soványabb az egy személyt vagy ese- parettinek német nyelven is megjelent (Der K.)
ményt tárgyaló dalok szövete. Ez a tény azt a nagy mvét említjük.
föltevést támasztotta Lönnrotban, hogy az ereA K. részben vagy egészben csaknem minden
deti szerkezet az, amely bvebb. Azokhoz a né- európai nyelvre, a nagyobbakra többször is, le
pies mintákhoz tartva magát, melyekben a leg- van fordítva. Magyarul Hunfalvy Pál írt róla
több ily epikai hagyomány volt egy központ, elször. Fábián István (1861— 67) egyes részleteegy fszemély köré fzve kialakult Lönnrot lel- ket fordított belle. Majd Barna Ferdinánd akad.
kében a finn óshagyománynak az a gyjtemé- tag (1871) teljes fordítást nyújtott az Akadémia
nyes ö.s8zefoglalása. melyet azután 1835. «Kale- költségén. Ez azonban elavult. Újabb teljes forvala, taikka Vanhoja Karjalan Runoja» (K. dítását Vikár Béla eszközölte (1888—1909). Finnvagyis Karjja régi énekei) elmen adott közre országban végzett beható néprajzi és nyelvi tanulHelsinkiben. Ehhez az összetUlítilshoz elkészü- mányok alapján. Ezt szintén az Akadémia adta
letül szolgált az a gyjteménye, mely a legs- ki, a fordító bevezetésével és jegyzeteivel. A forrbben emlegetett flnn epikai hsrl Vájniimöj- dítás híven követi eredetijének versalakját az
nenröl szóló, addig eltte már ismert elbeszél éne- si nyolcas sort, bet- és végrimekkel s a flnn
keket 8 a velük kapcsolatos menyegzi dalokat bírálatok szerint isaK.-nak egyik legsikerültebb
igyekezett egységbe foglalni. Ennek Lönnrot sa- átültetése. A K. irodalmáróf gondos jegyzéket
szállást.
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ad a Pinn írod. Társ. kiadásában, A. R. Niemi
swrkesztéeében megjelent 1910. évi kitflnö kiadás, II. k. Selityksift (magyarázatok) 262-290. 1.

2. A.,

Willem, fest.

Kalgan (mongolnl

I.

Kalf.

Kkalaa

=

kapu, kínaiul
Csang'tyá-kou), város Pe-ca-ll kinal tartományK&IeTÍ-po«g (tkp. a. m. Kalevfla), aiéestnép ban. 213 km.-nyire Pekingtl, a Csing-ho (a Hunhagyományaiból szerkesztett hsköltemény 20 V. Yang-bo mellékfolyója) partjáa Városfalai a
kinal nagy falhoz csatlakoznak. Igen fontos
énekben. Összeállította KreittztDald Frigyes
Ivisö kiadása megjelent Dorpatban 1857—61, állomása ez a kiachta-pekíngi teaszállító karaKeinthal és Bertram német fordításával egyfltt. vánoknak. Lakóinak számát kb. 70,000-re becsülik,
Bár eszerint az észt néphagyományott alapszik, OBiümem kizárólag kínaiak. V. ö. Cholnoky, Sára K. mégsem mondható népepoesnak, mert úgy kányok országából.
KalgoorliejnyugatausztráUai bányaváros, 1911)
sierkeMte, mint a feldol^MrikS költi formája
Krentiwald múve. Az egyes részletek, melyeket 31.32 i lak. 1893-ban igen gazdag aranyérre bukaz élö néphag}'ományból illesztett bele a K-be, kantak a környékén, azóta a város rohamosan
na?>' rokons^rot mutatnak a finn népies epiká- fejldik.
Kalgoorlit (i«v.), Kal^oorlie (Nyugat- Ausztrával <'s jórószben mint ennek elzményei tekinthutók. N'ersalakjuk is lényegileg ugyanaz. Pontos lia) aranybányáiban legújabban felfedezett igen
Hrtókkel mházzák föl a K.-et azok az észt sval- becses aranyérc, amelyet ott nagy tömegben fejlási emlékek, babonák, népszokások, erkölcsi néze- tenek vaskos, vasfekete tömegek. Tulajdonképen
:

R

1

;

tt'k >th. Ipírásai,

melyeket magában

foglal.

A hs-

nem

oly szétfolyó, mint a
K., akirl nevét is nyerte, az
Kalevaláé.
pgész eseiekvény hordozója. E köré sorakoznak
n» közönséges tehetséggel megírt v. az eposzba
!v "tokait, a népies hagyomány' kincsbl való
k"it«'iiu-uy

szerkezete

Fbse

m

I

KreutTwaldot az eposz megalkotására
.1 Kalevala közzététele inspirálta és mint hazájául
!ii.' k. Ú!?}az észteknél a K.-nek föhatása
!
ilvánult, hogy a népköltési termékek
'. lijt.'sero nagyobb gondot kezdtek fordítani. A
K rul szóló irodalom körébl figyelemreméltó
Ik/ntter Ottó finn nyelv értekezése, melyben a
K.-gal mitológiai és történeti szempontból foglalkozott (1860) és legújabban EarUunen finn
folklore-tudós múve a K. öeszeálUtásáról (190ö).
''pizódok.

-

:

\

.

K

(íjabb német fordítása P. Löu)e-\tíL,W. Reiman
z Intésével 1900-ból való. Magyarul az 1. ének

a

petzit-,

coloradóit- és tellumak

Kalgnjev,

sziget,

1.

elegyébl

áll.

Kolgujev.

Kalhi, asszír város, amelynek helyén ma a
Nimrud romhalom emelkedik, .^ssumazirpal (1. a)
alatt a birodalom fvárosa volt
Káli, indiai istenn, I. ItírvaH.
Káli, a káliumoxid régibb, még manapság is
használatos neve. K. catisticum seu hydricum,
káliumhidroxid, marókáli K. causticumfusum,
m^olvasztott marókáli. L. még Kálium, Kálium'
tráayák és Taldj.
Káli, tolvajnyelven a tolvaj szeretjét jelenti.
Újabban azonban a csibésznyelv U/úk kifejezése
;

kiszorítja.

Kálialbomináttej

v. Rieth-féle

aUmmose-tej,

tojáefehérjébl elállított fehérjeezármazékot, tejszínt és tejcukrot, még pedig a
tejjel állítólag

ni

ugyanazon arányban, tartalmazó készítmény.
':}> Béla fordításában és jegyzeteivel a BudenzKalian v. kaliun, perzsa vízpipa, a nárgilétól
;:nban jelent meg. Az ^ész eposz magyar annyiban kUlönb()zik, hogy a csövet Vt m- hosszú
tását Bán Aladár készítette el ; mutatványt faszár és a palackot valódi kókuszdió v. utánzott
kuzult belle a B. Szemle (1912).
csésze helyettesíti. L. még Húka.
E[áliapparátus, a szénv^yületek elemi analíKaléz, máskép szerecsen, iszmaelita bulgárok,
kik a magyar seregben mint lovasok szolgáltak. zisekor használatos készülék. KálítmihidroxidKalf (Kedff), Wülem, hollandi fest, szül. oldatot tartalmaz, mely a szénvegyületbl elégése
nban 1621. v. 1622., megh. 1693 júl. 31. folytán keletkez széndioxid elnyelésére való. Kük tanítványa volt. .Amsterdamban élt. lönösen a nagyon elterjedt Liebig-té\Q K. törté"tt csendéletei e mfaj leg- nelmi jelentségénél fogva is fontos.
zé tartoznak. A nagy nyilKaliatorafa, 1. Pterocarpua és Caliatur-fa.
:i:iLMn^:yiijteményekben nem ritkák.
Kaliba, kalyiba a m. kunyhó.
*i Szépmvészeti Múzeumban is van ily
Kalibán, 1. Coliban.
Kalibások, Romániából bevándorolt oláh lakoKalfa (törttk) a. m. segéd. Különösen iskola- sok Erdélyben, kik a törcsvári szoros körül (Fogasegéd, aki tanítóját a tanítósnál kisegíti. Újabban ras vármegye) körülbelül 80 km* területen lakl

I

:

I

•

épdtmeetert jeloat.

nak.

Kalfl,l.G'«rrit,n^netalföldi irodalomtörténész,
>/iiI. Zwolleban 1856 jan. 30., gimn. tanár Amster-

Kaliber (spanyol ca/t2«, aiBXikalib a. m. forma,
lövfegyvereknél (ágyúk, mozsarak,
puskák stb.) a csilun^ átmérjének hossza, a lövegeknél cm.-ekben, a puskáknál mm. -ékben kifejezve. A K-mérle egy mérpálca volt, melynek
oldalaira föl voltek jegyezve azon átmérk hosszúságai, melyek ^y-egy bizrayos súlyú ólom-, vas-,
vagy kögolyó elérjének m^eleltek s a lövegek K.-ét is a bellük ltt golyók súlyával jelölték meg. K-gyürük golyókat löv lövegekhez
tartozó mérkészülékek voltak, melyekkel az
ágytigolyók és gránátok átmérjének helyesa^érl gyzdtek oaeg. Három, eg>'mástól keváaBol

Mvei: Het lied in de middeleeawen
dal a középkorban, Leiden 1883); Geechiedenis
der Nederlandsche letterkunde in de 16. eenw
(iiunhan.

(.\

(A németalföldi irodalom története a XVI. sz.-ban,
u. 0. 1889, 2 köt.)
Litterataor en toneel in Amsterdam in de wveatlsnde eeaw (Irodalom és
szfaunvészet Astttardamban a XVII. sz.-ban,
Haarlem 1895) ; 8tndien over Nederlandsche dicbters éer zeventiende eeuw (Tanulmányok a XVII.
;

sz.-beU németalföldi költkrl. Oroningen 1901,
kéixéai).

minta), a

:

—

Kaliberezs

gyr

ÍU

alkotott egy kékülönböz átmérvel bíró
bels nyílása pontosan
szüléket az egyik
megfelelt a golyó szabványszer átmérjének, a
nagyobbikon a golyónak át kellett esnie, tia pedig
a kisebbiken is átfért, akkor a golyó átmérje
igen kicsiny volt. L. még Alakzó és Hengerm.
K. átvitt értelemben a. m. valaminek minségi

gyr

;

—

foka.

—

Kalifornia

remeke K. másik lírikus mve, a Ritusamhára
(az évszakok). Festi képekben írja le ebben a 6
indiai évszakot. Németre fordította és eredetiben
is kiadta Bohlen Ritusanháraíd est tempestatnm
cyclus (Leípzig 1840). V. ö. Huth, Díe Zeit des
:

Kalidasa (Berlin 1890) Schröder, Indiens Litteratur u. Cultur (Leípzig 1887) Weber A., The History of Indián Líterature (London 1882) Pischel
R., De KalidasaeSakuntalirecensioníbus(Breslau
;

;

;

Kaliberezés, meghatározott térfogatok jelzése
csöveken. Ezt egy oldalán beforrasztott mércs vei 1870).
eszközlik, mely higannyal pontosan teletöltve,
Kalide, Theodor, német szobrász, szül. Königséppen bizonyos térfogatrészt, pl. 1 cm^-t tartal- hüttében 1801 febr. 8., megh.Gleiwitzben 1868 aug
maz bizonyos hmórséknél. Ezt a higanyt bele- 26. Berlinben Schadow és Rauch tanítványa volt.
öntik a függélyesen felállított kaliberezend csbe Mvei közül a charlottenbargi kastély kertjében
s a higanykúp legfels pontjának megfelel helyet fölállított Gyermek hattyúval, valamint a Párduvízszintes vonással jelzik. Ugyanezt teszik ismé- con nyugvó bacchánsn (Berlin, Natíonalgalerie)
telve.
igen népszervé vált.
Kaliborit (ásv,), 1. Hintzeit.
Eálidió (növ.), 1. Entada.
Kálidásza. A szanszkrit irodalom legkiválóbb
Kálidon (Kalydon), ókori görög város Etolíáköltje. Valószínleg a Kr. u. VI. sz.-ban élt. ban, az Euenos folyó jobb partjának közelében. A
Epikai, drámai és lirai költeményeket írt. Három hsmondában Meleagros K.-i vadkanvadászatáról
színmvet tulajdonítanak neki
Pompejus ide(1. Kalidoni vadászat) nevezetes.
I. Sakuntala, mely tárgyát a nagy ind eposzjében számottev város volt. Augustus lakóit
ból, a Mahábháratából veszi. Az elég gazdag ind Nicopolísba telepítette által, melyet az actiumi
drámai irodalom legszebb termékének tartják, gyzelem emlékére alapított. A város késbb
mely fölfedeztetése idejében az indogermán nép- egészen elpusztult, romjait most Missolunghi
fajokat, kivált Goethét, egész enthuziazmusra ra- közelében mutatják.
gadta. Több recenzióban (Bengáli, Devanágari ós
Kalidoni vadászat, mitikus vadászkaland, a
Kásmiriban) maradt reánk és értékét tekintve görög költészet kedvelt tárgya. Oineus, Kálidon
nagyon megoszlók a vélemények. Elször a fran- királya áldozat elmulasztásával magára haragícia Chézy adta ki az eredeti szöveget szansz- totta Artemis istennt. Bosszúból az istenn puszkritul, devanágari írásban (Paris 1830). Leg- tító vadkant küldött az országra. A király íia,
újabb kiadását a bengáli szöveg szerint Pischel Meleagros, összehívta a legjelesebb görög vitézeRichárd (2. kiad., Kiél 1886) tette közzé. A Deva- ket, mint Admetos, Jason,Nestor, Theseus, Peleus,
nágari szöveget Böhtlingk adta 1842. német for- stb. Köztük volt a szép Atalante is (1. o.) s sebesídítás kíséretében. Legjobb kiadása a M. Williams- tette meg elször a vadkant, melyet azután közös
féle Sakuntala, Sanskrit text (after the Deva- ervel elejtettek. Feje és bre miatt nagy viszály
nágari recens. Oxford II. kiad. 1876). A legtöbb támadt, mely alkalommal Meleagros, ki Atalantét
mvelt nyelvre le van fordítva. Magyarra for- ítélte gyztesnek, megölte anyja fitestvéreit. Az
dította FWc Károly: Sakuntala, hindu dráma, anyja, Althaia ennek hallatára haragjában tzbe
(Budapest 1887).
vetette azt a darab fát, melyt<)l fia élete függött.
II. Vikramorvasi azaz Vikrama és Urvasi. Putu(Születésekor ugyanis azt jósolták a sors istenravasz királynak operaszeini szerelmi kalandja ni, hogy élete addig tart, míg a tzben épen
Urvasi nev nimfával. Az eredeti szöveget kiad- fahasábéi nem hamvad, ezért Althaia kikapta a
ták Lenz (Berlin 1833) Bollensen (Pétervár 1846) tzbl a hasábot, eloltotta és eltette.) A hasáb
ós Shankar P. Pandit (Bombay 1879).
elhamvadván, Meleagros is meghalt. Anyja kés
III.
Málavikágnimüra, egy udvari cselszö- bánatában felakasztotta magát. A K. és Melevónyen alapuló szerelmi történet, mely a két agros sorsa gyakori tárgya a görög-római képzelsnél érték tekintetében jóval hátrább áll. Ki- mvészetnek is, különösen szarkofágok reliefadta Tullberg (Bonn 1840); Shankar Pandit képein.
kiad., Bombay
(2.
Kalüa, 1. Khalifa.
1889). Németre fordította
Wobor A. (Berlin 1856) ée L. Pritze (Leípzig
Kalifornia (Galifornia, a spanyol CalierUe
1882).
Fornalla-hól [a. m. forró kemence] származik),
Kzenkívül K.-tól valók a következ epikai köl- 1. az Északamerikai Egyesült-Államok egyik
temények Kumárasambhava (A hadisten szüle- legjelontókenyebbike Oregon, Nevada, Arizona,
tése), de 17 könyvébl csupán 7 vagy 8 az
müve ; Mexikó és a Nagy-oceán között, területe 410,152
kiadta és németre fordította Stenzler (Berlin-Lon- km«, 2,377.549,(1 km»-re 6) lak. 1750 km. hosszú
don 1879) és a Raghuvansa (kiadta Shankar Pan- partvonala nagyobbrészt sziklás, azonban itt van
dit,
Bombay 1869—74) 3 kötetben. Németül földünk legkiválóbb kikötje San Francisco. A
Shack az Orient ós Ocoident-ben. V. ö. H. JacoU, D.-i partok melletti szigetei: a Sta Rosa, Sta
Dio Epon Kalidásas. Továbbá lirai müvei közül Cruz, Sta Catalina. K. nagy részét hegyek borít
kiváló a Meghadüta (A folhöposta), egy üzenet, ják; Ny.-on az óceán mentén húzódik a gránit,
melyet egy számzött tündér kíUd kedvesének a diorit ós qoarc- palából álló Parti-hegység (Coa.^
feilió által
magyarra fordította Fiók Károly Rangé), a Gizzly Poak 3575 m. legmagasabb csu
(Budapesti Szomle 1885); németre ford. MüUor csávái, az örökös hó határát nem éri el tle Ny.-ra
Miksa (Köniif.sborg 1847). A loiró költészet igazi van a Cascade Rangé D.-i folytatása, a Síorra
:
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Novada, amelynek közepes magassága 2—9000
de D.-i részében van K. legmagasabb csúcsa, a
Whitney (4541 m.) A Sierra Nevada ttA osúcsának
lalainállamló hó- ée jégmezk Tannak. K.-nak
a K-t hegylánc közötti réeoe sik vkk>k. Stockton
es Marysville korui kertner lapálya van. a fövölgy Sacramen tónál csak 9 m.-rel van a teni^r
ji»>
felettes itt a Polsomi mocsaras, D.-en a
<rad(>- é8 Mohave-poszta csalmem
sivatag:
!:N\
.
részében a Salton Laké 81 m..
a
(I. -DtoíA
VaUey) 146 méterrel
^zrrr" níntt. K.-t két nagyobb, a S.
Is
_
folyó öntözi a Sacraih üt.. í;
;..!.» ik (Feather, Yuba. Aracíii rivi
kkol). aSan JoaqninD. fell
ni
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bosbel. GyttmOlostermeléeéböl kivitelre került
(1909) 15.265 koorirakomány (á 10 tonna), fleg barack, körte, szöllö és szilva, 40,000 kocsirakomány narancs és citrom. Bortermése 25 millió
gallon. Cukrozott gjümölcsbl 185 millió font
st.

értéktit exportált.

ÁlkUtenuésztése is jelentékeny. 1909-ben volt
2,372.000 juh, 420.000 ló, 83.000 öszvér és szamár. 1,572.000 szarvasmarha és 540.(XX) sertés.
Bányászata. K. benépesítését gazdag nemes
féméinek köszönheti. 1848-ban fedezték fel aranybányáit és 1910-ig 1500 millió dollár, 1910. 204
millió dollár érték aranyat bi'uiyásztak a Sierra
Nevadában (Amador, Nevada és elssorban
Mono count>'kban). 1910-ben az ezüsttermolés

Tuolumne 9t)7.50ü dollár, réz 58, ólom 01, horgany
8
Merced a gyönyör millió dollár, fképen Santa Clara (New .\lma-._yet öntözi. Lesmagyobb tava a Tu- den), Fresno (New Idria) és Napa (Bedington)
esóe idben 150 km. hosszú, de oly countykban. Petroleumkutak Los Angeles és Ven>
-'y mindenütt átgázolható: szebb ta- tura countj'kban vannak és a termelés értéke 357
K? (530 km»). Honey és Mono (226 km»)
millió dollár. Bányásznak azonkívül barnaszenet,
lic
határán, az Üwen's Laké, Lower, pintet, boraxot, márvánj-t, gránitot, mészkövet,
K ^íiijiaüi, Khett és Goose. K. éghajlata a partvi- épület- és malomköveket a tenger vizébl sót fzil'k'^n rendkívül egjenletes. a tél hmérséklete nek. Ásvánj'^' izekben gazdag (0.4 millió dollár).
;i
nyáré 14 6* a D.-i sivatagokon nyáron Ásványi termékeinek 1910 évi értéke 87 millió
ul trhetetlen a hóség (45— 5Í3°), mig a. i. dollár.
US átlagos hmérséklete 27'5" a partokon
Ipar, keresk., közoktatás, kö~i{)azgatás. K.-nak
ritkán van, de K. belsejében gyakori. Áp- 1905-ben 282-6 millió dollár tökével 6,839 gj'ára
\ égétl október végéig derült az ég,
télen volt, melyek 112.636 alkalmazottal 367,218.494
-< gyakori (San Francisco 573 mm.. Eureka dollár érték árút termeltek. Fbb iparágai gyüa liumboldt-öböl mellett 1128 mm., San Diego 122 mölcscukrozás (238 millió dollár), hús- (21-8),
jutn.. Fit»sno 23-t mm.. Volcano Spring 43 muL). malomipar (20-2), faipar (183), acél- és vasipar
K. flórájálmn híresek a mammutCák (Sequoia (15-7). k halászat 5000 embert foglalkoztat és
- iganteaí, amelyek közt 10 m. átmérjek és 1(X) 4 millió dollár érték a termelés. A kereskede;ii. magasak is vannak
elterjedtebb fái és növé- lem középpontja San Francisco. A vasúti vonalak
nyei
Sequoia sempenirens (1* , millió acre hossza Í1908) 11.555 km. és a villamos vasutaké
terület), az örökzöld tölgyek, a madrona, a ba- 4000 km. 1908-ban 348.093 iskolaköteles gjcrmek
b«'T, a Castanopsis chr>sophylla. a Ceanothus. a járt
népiskolába és 31.252 középiskolába. 2
níák a sivatag növényei a pálma Washingtonia egj-eteme van Berkeley és Leland, az elbbi 3553,
ra), a tti;^és Palo Berde és a Yukkafa. ÁUat- utóbbi 1686 tanulóval. K. 57 countyra oszlik. A
:inak sajátossága a Bassari^ Astuta (egy birákut a nép választja 4—12 évre. A kormány^.if íjK a Haplodon (mókusszerü állat) és a
zót, valamint a 40 szenátort négy, a 80 képviselt
V
!::.. vérengz vadjai fleg a hegyvidéken
két évTe választják (kínaiak S& indiánusok nem
ir.
Madárvilágának a K.-i kondor leg- választók, a négerek 1870 óta igen). A fváros
..-'.;/[
^.; .iselje és a csúszómászók között Sacramento. k washingtoni képviselházba K. 7
clti^rjedtek a csörgkigjók. Erdterülete 20 követet küld és a köztársasági elnökválasztásnál
!li) acre. A partvidék füves térségein a cip- 7 szavazata van. 1906 április 18-án ers föld-II (Cnpressns macrocarpa) 10— 20 m. magas- rengés pusztított K.-ban, fleg San Franciscó- t ér el.
ban és környékén, ahol több ezer halott volt.
Ir'k'ismga iiso) 92.597, 190O' 1.485,053. (1910)
Története. K. félszigeti részét egy Corteztl
j;, 7. )!'.'. A fehérek száma (1900) 1.474.008. a küldött expedíció fedezte fel 1532. Gyarmatosín.^ :...rünkp ILOíf) Ido^-on .367.240 lakta K.-t. tása azonban csak a XVIII. század vége felé törki:i:iKi'; .- :a;.:i;i;a:-: '..•t.-l.'j' 'dése ellen trN'ényt tént,
k jezsuiták és utánuk a ferencrendiek nagy
(a Stanislaus,
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sikerrel

mködtek

az

itteni

indiánus lakosság

mc^rséges öntözés segit- megtérítésében és civilízálásában. Mikor azonban
terület) nagy fóldmlvel ál- a mexikói kormány 1838. ezen telepeket kivette

K.-t

MJ.OOO acre
eaartett^ és sok helyen évente két aratás
I

Uuzája kitttnö mins('>?-ii
mesztenek déligyümölcsök
1- va!i.

dola. ananász, narancs), 8/^
r.pát ó.-; pamutot is. Jelentékeny

-

nagyban
i.

füge.

lajfát,

ter-

man-

cakor-

szUmúvelése

a szerzetesek kezébl, az indiánusok ismét régi
vadságokba sülyedtek. A mexikói kormány semmit sem tett ezután K. jólétének emolósóre. mire
a lakosságban elégedetlenség támadt Mexikó ellen.lS46-l)an egy junta kimondta a Mexikótól való
elszakadást. Ugyanekkor az Unió hajóhadat és

küldtiösena Sonoma és Napa völgyében, Los
Angeles k(>rül és Tehama countyban. K.-ban (1 909) szárazföldi sereget küldött K.-ba és csakhamar
72.542 farm volt 797 millió dollár értékben és hatalmába kerítette azt. Az l&t8-i guadalupe132 millió dollár értéket termeltek, ebbl kuko- hidalgói békében Mexikó hivatalosan is lemonrica 2772. búza UG, zab 6 3. árpa 31-3 millió dott k.-ról az Unió javára 15 millió dollár kárv.in

:

Kaliforniai

félszigeti része mabirtokában Dél-K. név alatt.
Eszak-K. 1850. az Unió állama lett s a rabszolga-

térítés

mellett.
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áramlás
Csak K.

r^t meg Mexikó

államai. P^urópában 1852 óta az állatkertekben

gyakran láthatni. Húsa élvezhet.
Kalifomiai költedény, a raestei-séges hal-

Gcdifornia),

a halpeték költetó.sóre szolgál6
bádogedény. L. Halászat.
Kaliforniai manna, 1. Feny.
Kaliforniai öböl (Mar Vemiejo, Bibortenger^
Mar de Cortez), öböl a Kaliforniai-félsziget és
Sonora, valamint Sinaloa mexikói államok közt.
1120 km. hosszú, 96—240 km. széles, É.-on 335,
D.-en 2800 m. körüli mélységgel nagyobb öblei
az Adair v, George-, Santa-Inéz- és La-Paz-öblök;
szigetei
Angel de la Guardia, Tiburon stb. Beléje ömlenek a Colorado, Sonora, Yaqui, Fuerte
folyók. Vize meleg (17— 24« C.) lévén, a gyöngykagyló tenyészthet benne és ennek halászata
rendkívül elterjedt és jövedelmez. Évenként kb.
250.000 fi-ankra becsülik a kihalászott gyöngj'ök

öböl,

értékét.

ság ellen foglalt

állást.

Az aranybányák

felfede-

zése után K. lakossága rendkívül megszaporodott
8 nagy lett ide a kínaiak bevándorlása is. Az
l5i61— 65-i polgárháborúban K. az északi állacsatlakozott, bár nagy távolsága miatt
alig vett részt abban. Újabban a japániak nagy

mokhoz

bevándorlása miatt K. állam oly törvényeket hozott, melyek az Unió és Japán viszonyát állandó
feszültségben tartják.
Irodnlom. Reports of the variues departments of State
Government, Annnal Reports of the State Boards of Trade,
A'»n Francisco; Hittell, History of C, San- Franci sco 1886—
If H7, 3 Icöt. ; Royce, C. (American Commonwealtli's Series),

New
2.

York.

K (Ó-K.

v. Alsó-K., Territorio de la BajaMexikó egyik territóriuma a K.-i
a Nagy-oceán és K. állam közt, 1275 km.

hosszú félsziget, 151,109 km« területtel, (i9io)
58.328 lak. K.-n a Coast Rangé folytatásaként
végigvonul egy hegylánc, legmagasabb csúcsa a
Monté Sa Katalina 3090 méter. Tengerpartjai
különösen a S. Lucas-fok és La Paz közt igen termékenyek, számos jól védett öble van Todos Santos, Sebastlan Biscaino, Ballenaa, Magdaléna, La
Paz, Loreto, Concepcion és Angeles. Éghajlata
meleg, száraz. K.-t a kaktuszok jellemzik, különösen az óriási kaktusz (Cereus giganteus). A
szöllö kitn bort ad. Lakói kevésbbé jóindulatú
indiánus nép. Ragadozókban (medve, jaguár,
pekári) gazdag. A bányái aranyat, ezüstöt, rezet
(Santa Rozália), higanyt (Marquesas), ksót és
szenet szolgáltatnak, a D.-i partokon gyöngyés szivacshalá-szat van. Fvárosa La Paz. 1532
1540. spanyolok fedezték fel. V. ö. Xantus J.,
:

—

tenyésztésnél

;

:

Kalifomiai pajzstetü, 1. Pajzstetvek.
Kalifomiai szUbetegség (nCv.i, 1. SzUöbetegségek.
líaliforniai vörösía vagy amerikai vörös fa
(ang. redu'oodj, a Kaliforniában term Sequoiu.

sempervirens fája, mely Észak-Amerika nyugati
partvidékén a legbecsesebb fa, amelyet onnan
másfelé is kivisznek és építfának, fumimak és
ceruza-fának is használnak. L. még Vörösfa.
Kalihari, sivatag, l. KaXaliari.
Kálihidrát a. m. káliumhidroxid (1. o.).
Kalikadnosz (Galycadnus), a Gök-szu kisázsiai folyó

(1.

0.)

ókori neve.

Kálikat (Kalikodu), keletindiai város,

1.

Cali-

cut.

Kalikó (franc, calicot), finom tömött vászonkötésú pamutszövet (Na) 30—60 számú fonalból,
amelyet részben nyomtatással mustráznak s ekUtazásom Mexikóban és K.-ban.
Kalifomiai áramlás, a Kuro-Sivo áramnak kor ^rA;rtZ v. indiennes a neve, részben brszeaz egyenlít felé visszatér egyik ága, amely a rüen barkáznak s könyvkötésre szolgál, részben
pedig csak kilúgozzák és fehérítik s kötószemek
Kaliforniai- félsziget mellett folyik el.,
Kalüorniai borok. Az Egyesült-Államoknak használják.
legnevezetesebb és legnagyobb bortermhelye
Kalikodu, keletindiai város, l. Calii;iU.
Kalilah va-Dimnah, az ind Pancsatantrának
Kalifornia, ahol mintegy 152.000 ha. van szllvel
beültetve. A borok különfélék. San Francisco 0. 0.) pehlevi fordításán (melyet a VI. sz.-ban
környékén asztali borok, Saci'amentótól délre Khoszru Anusarván szasszanida király alattvalói
édes borok, a legjobb borok pedig Napa és Sonama erkölcsi épülésére udvari or\'osával, Barzújéh-vel
kerületekben toremnek.Édes boraikat PortSherry, készíttetett) alapuló arab áttétele
szerzje AbMalaga, st még tokaji cím alatt is hozzák for- dalláh b. al-Mukaffá. Ez arab fordításon alapulnak
galomba, de korántsem felelnek meg nevüknek. a könyv görög (1100), újperzsa (Bidpái meséi),
A szólltormésnek 507o-ából bort, 250/o-ából ma- török (Humájun-námeh), zsidó (Xlll. sz. eleje)
zsolaszUt, 157o-ából pálinkát, So/o-ából édes fordításai a zsidó fordítás alapján írta a XV.
mustot készítenek, a többi pedig mint gytlmölcs században Capuai János Directorium humanae
kél el.
vitae c. könyvét. A K. az arab irodalomban száKalüorniai cédrus (nOv.), a Kaliforniában és mos keretes elbeszélésnek szolgált alapul,'melyekOregonban term IMx>cedrus decurrens (ang. ben bölcs államkormányzatra s erkölcsös életre
white codar), melynek fája zsindelynek, vízveze- oktató beszédeket állatokkal mondatnak el. A K.téknek, valamint Ik'Is épít- és bútorfának való. nak számos kiadása van a legújabb és legteljeKaliforniai fürj (Cullipeplu calif'ornica Shaw sebb: La version arabé de K. par P. L. Cheikho,
et Nord), a Fácánfélék Cvsaladjába tartozó madár- S. J. (Beyrath 1905). V. ö. Xöldeke. Burzoes Einfaj. A hím homloka sárga, arcA és torka fekete, leitung zum Buch K. (Strassburg 1912, a Schrifháta szUrke, szárnyai barnák, melle bamásszürke, ten der Wiss. Ges. in Strassburg 12. füzetje).
hasa és farka szUrke, csre fekete, lábai palaKálilúg, a káliumhidroxid (I. o.) oldatát a közszürkék; feje búbján 3-6 tollból áUó bóbitája használatban így nevezik.
van. A nstény szürkésbarna, hasa fehér, oldalai
Kaliman (Kálmán), bolgár cárok: 1. /. A'.
fehéren csíkosak. Hossza 24, számyhossza 11, (1241—1246), Asen János cár és Mária, U. Endre
farkhossza 9 cm. Hazája Észak-Amerika Ny.-i magyar király leányának fia, szül. 1232., megb.
;

;

:
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IH6 szept. ; kUeno érs kwában kerflh a trónn
s valósxinflleg mécgeaéskfivetteztébeii halt meg.
2. //. K. (1257—58), az elbbinek unokatestvére, .\sen Mihály cár meggjrllkolása által került

-

a trónra, de uralma csak egy évig tartott ; erszakos halállal múlt ki. Benne kihalt az Aaraidák

Kalinka, Waleryan, lengyel történetíró, szfll.
1826. Bolechovban, megh. 1^6 dec 16. Lembergben.Részt vett az 1846-iki fölkelésben, azután külföldre menektUt. Az 1863-lki lengyel falkelés alatt
diplomáciai küldetésekben járt, azután egésaen
történelmi tanulmányainak élt. Pmúve : Ostatnie
lata panowania Stanislawa .\ugusta (8. A. uralkodásának utolsó évei, 2 köt. Krakó 1868). Fel-

uralkodó családja.
Kalimer-tok, EI6-India legdélibb pontja, szemben Cejlon legészakibb csticsával, a Palmira-fok- tnést keltett a Sejm czteroletni (.\ négyéves országgylés, n. o. 1880) c. munkája, melyet más
kal.
nyelvekre is lefordítottak, összes müvei (12 köt.)
KálimészüTeg, 1. Üveg.
Kalimna ( Kali/mnaj, kin sziget Koez-tól É.-ra Dziela ks W. K. (Krakó 1891—1902).
Kalinnikov, Vasszüi Szergejevics, ifjan ela Ifisáasiai part mentén, 109 km*. Ujabban, mint
Ka/ú—au(Kalymno6)káza a rfaodoszi vilajethez hunyt nagytehetségú orosz zene.^zerz, sztll. 1866
tjuto^ haaonnevti fvárossal, szivacshalászat- jan. 13. Vojuában, megh. 1901 jan. 11. Jaltában. X moszkvai filharmóniai Kneiskolában tatal és 12.000 lak.
nult (1884
Kalixnnoas (Kalymnos). sziget, 1. Kalimna.
92). Nevezetes müvei két szimfónia
(G-moll és A-dur); zenekari suite k nimfák, A
Kálin, ut\tny, a. m. kalain (1. c).
Kalina uv a Solanum dulcamara népies neve cédrus és a pálma (szimfonikus költemények);
zene Tolsztoj A. Boris cár cím tragédiájához;
a,,: ország felvidékén,
1. Solanum.
Russzalka (ballada) ; dalok, vonósnégjes.
Kalincaffl (nfir.). 1. ínf.
Kalinovac, adók. Belovár-Körös vm. gjurgjeKalinük, Jankó, tót író, szül. Záturcsán (Turócz vm.) 1822 aug. 10., megh. Turóczszentmár- vaci j.-ban, (19101 3080 horvát lak. vasúti megtonban 1871 jún. 16. Szerkesztette az Orol szép- állóhely, u. p. és u- 1. üjurgjevac.
Kálinövények (káliumos növények), 1. a régi
irodalmi lapot. K- a tót irodalom egyik legnagyobb
prózairója. Irt számos nag>'obb történelmi elbe- felfogás szerint azok a növények, amelyek anyaszélést. Tárg>'át legtöbbször a kuruokorból me- gukban sok káliumot tartalmaznak, mint a karóríti. Kedvesen mesél, hü korrajzot nyújt és csakis répa, a dohány, a bui^nya (a hamu 60*/,), a
mvészi célokat szolgál. Fóbb mvei Svaty Duch szllö (a hamu 560/o), a kávé (a hamu 62<>/o) 2.
.
,lek 1848); Orava (.Ár\a 1870): Knieáa azok a növények, amelyeknek tenyészése nagyobb
\ liptói herceg =^ Kor\in János 1852) mennyis^ káliumot kíván és fogyaszt el. L.
.... ifi
MoL'vei tisztújítás 1860) stb. Össze- Káliutni ragyák. .
uj: :t iii.iv>-i s. brané novelly címen TuróczKaUoÜlit (isy.). 1. Faeeüü.
..jt'utn.artoabaii jvientek meg 1871—73. ÖnéletKaliologia (gör.), a fészkekrl szóló tudomány
rajza: Lipa 11. 1862.
neve.
Kalippos, göri^ csillagász, Kr. e. 330 körül
Kalindem, Joan, román történetíró és nemzetga»ia, szül. Bukarestben 1^) dec. 28., megh. élt. ó határozta meg pontosabban az esztend
u. o. 1913 dec. 27. A birói pályára lépett és csak- hosszát és 76 éves ciklust vezetett be, mely egy
hamar a legfelsbb semmi tószék elnöke lett. nappal rövidebb a Meton-féle 19 éves ciklus négyUtóbb az 1884. létesített koronauradalmak fö- szeresénél. K. bvítette Eudoxos elméletét, mely
kormányzójává nevezték ki. Történelmi, de fleg szerint az égi testek mozgása 27, egymásba
római jogtörténeti munkái nagy hímevet szerez- betokolt kristóly-szféra mozgása következtében
tek neki. A bukaresti akadémia 1893. megválasz- jönne létre, amennyiben ezt a rendszert még 7 új
totta rendes tagjává és több ízben elnökévé. Hazá- szférával gazdagította.
jának közgazdasági és pénzügyi téren Ls kiváló
Kaliri íleázár, a legismertebb zsidó liturszolgálatokat tett, nevezetesen
vitte keresztül gikus költ 900 eltt. Olaszországban és Paleszmint királyi biztos 1881— 82-ben a Strousberg- tinában élt. ü honosította meg a héber költészetcég kezében lev román vasutak megváltását.
ben a rímes verset. Énekei megtöltik a zsidó
Kalinic, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, ünnepek valamennyi imarendjét.
1910 268 hor\át lak.
u. p. és u. t. Pletemica.
KsJis (Kalisz), 1. orosz-lengyel kormányzÓMg
Kálin ka Joakim, ev. szuperintendens, szül. Posen és Szilézia porosz tartományok, Varsó é«
Teplán 1600 körül, megh. Zittauban 1678. Grad- Piotekov kormányzósáirok közt. 11.373 km* tenán, Rajeczen és lUaván volt lelkész. 1646 febr. rülettel, Í1910) 1.183,800 lak. Sík föld jenek fófolyója
l. a bittsei egyházkerület szuperintendense az Oderába torkoló Warta a Prosznával. Tavai
lett. 1671 júl. s újra másfél év múlva a pozsonyi (37*3 km*) közt a legnagyobb a Goplo. Rozs, búza
delegatum judicium maga elé idézte, mivel Drabik és zab bven terem. A juh- és lúdtenyésztés vi(1. o.) ellene is terhelig nyilatkozott vallomásairágzó. A lakosság SO'/.-a lengyel és róHL Imt.
ban. A zaklatás miatt eUu^yta hazáját, Porosz2. K., az ugyanily nevú kormányzóság ée járás
országba ment s visszatérésre nem is nyert azután izSthdye, a porosz határon, a Proszna szigetén,
engedétyt Mtivei: Lemma funerum (halotti be- (mi) 49,920 lak., jelentékeny btegyártással és
srtd Os^osith János felett, Trencsén 1637) Verus posztószövéssel, nagy katonai rsé^geL K. egyike
mmidiis Tore piae et mundae matronae itöt ha- volt Lengyelország legrégibb városainak. 1706
lotti besiéd, Trencsén 1648) ; De jejunio. Kézirat- okt. 20-án Mardefeld svéd generálist II. Ágost és
ban is több munkája maradt, köztük néhány egy- Mencsikov orosz vezér megválik és elfogfeák itt
háztörténeti érdek. V. ö. Ktxicsala János, K. J. 1813 febr. 28-án a porosz Uriy és as ocosz cár
ela Yiag^lati fogsága (Prot Szemle 1890).
itt ktöttdc eggnoiáaBal saövetséget Napcdeon ellen.
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Kálisók

Az iparnak rohamos fejldése folytán a K. értékf?
KáUsalétrom, 1. Salétrom.
Kalisch, 1. Dávid, német humorista, szül. Bo- nagyon emelkedett. A Stassfm-t melletti kálielroszlóban 1820 febr. 23., megh. Berlinben 1872 fordulás felfedezése az iparra nézve nagj' fontosaug. 21. 1848-ban megalapította a Kladderadatsch ságú volt. Stassfurtban 1861-tl kezdve nagy
káliipar fejldött ki, mely a világ káliiparát telc. élclapot, melynek több hires alakját ö teremtette meg. Számos bohózatot s berlini utcai éne- jesen uralja és a többi káli-forrást teljesen visszaket írt élces és szatirikus munkáinak gyjte- szorította. Kalusznál Galíciában, Maniannál Perménye Lustige Werke (Berlin 1870) és Berliner zsiában és Pendzsab északi sóláncaiban is találtak
Leierkasten (u. o. 1857—66) c. jelentek meg. V.ö. K.-at, de ezek mind eltörpültek a stassfurti telepek mellett és ezzel nem is versenyezhetnek.
M. Ring, D. K. (Berlin 1872).
Akálisó a növényekre nézve nélkülözhetetlen ós
2. K., Ludwig, német humorista, szül. 1814
szept. 7. Polnisch-Lissában, megh. 1882 márc. 3. a keményítöképzdéssel van szoros összefüggésParisban. 1843— 46-ig Mainzban kiadta a Narr- ben, minden növényben megtalálható szénhidhalla c. élclapot, melyet teljesen egj'edöl írt. Ké- rátok társaságában és némely növény, mint pl.
sbb a FliegendeBlátter dolgozótársa lett. 1849-ben répafélék, burgonya, dohány stb. fejldésére naír.\'
a forradalmi mozgalmakban valórészvétele miatt mennyiség kálinmi-a van szükség. Az állati
menekülnie kellett Németországból és Parisba világra nézve is nagyon fontosak a K., nagy
költözött. Humoros dolgozatai, melyek önálló köte- mennyiségben azonban az állati szervezetre kátekben is megjelentek, nagy népszerséget sze- rosan hatnak. A gyomorban kevés kálisó nem veszélyes, azonban nagy mennyiségben méregként
reztek neki.
3. A'., Paul, német színpadi énekes, tenorista, hat. Az iparban nagy fontossággal bírnak, külöszül. 1855 máj. 5. Berlinben. Leoni (Milano) tanít- nösen az üveg- és szappangyártásban, lpor el;

ványa, német, olasz és amerikai színpadokon
ködött. 1888-ban

nül

vette

Lehmarm

Lilit

m-

(1.

o.),

énekesnt.

állításában stb.

A

stassfurti telepek feltárása óta

a földmlvelésben mint trágyát kiterjedten hasz-

és IV. kötet 1910).
Kalisin, 3222 m. magas hegy Örményországban. Csúcsán Minuas, Van királya 2 m. magas
oszlopot állíttatott fel Kr. e. 782-ben. Az oszlopon
a király diadalait hirdet sorok voltak asszír ókírással és egy egészen Ismeretlen írással. Ez
utóbbi megfejtését megkísérlend, Rawlinson és
Blau megpróbálták közelébe jutni és lemásolni,
de ez csak Ximenes spanyol tudósnak sikerült
1895-ben.

nálják és foszforsavval és chilisalétrommal
együtt nagyon kedvez eredményeket értek c!.
A kálisó-telepek általában egy fiatalabb korú,
meglehetsen tiszta ksó- és gipszréteggel vaunak fedve. A káli- és magnéziasótelepek vastagsága 20—40 m.-ig terjed. Az anyalúgsótelepek
tartalmazzák az sidben, kiválása pillanatában
tartalmazott fanyagát, a c^rnallitot, mely azonban rendesen ksóval és kiserittel át van nve.
A telep legfels része az oldás és más átalakító
hatás folytán más állapotot tüntet fel, mert a
carnallit helyét a kainit vagy ú. n. keménysó
(mely kiserítnek, ksónak és klórkálíumnak a keveréke), vagy silvinít foglalja el. A sótelepeken
elforduló számos ásvány közül, mint lényegeseket, a következket sorolhatjuk fel
ksó
(NaCl) kiserit (MgSO^-|-H.,0), silvin (KCh. oarnaUit (KCl+MgCl3-|-6H,0), kainit

Kálisók (káliumsók, kálium^xisók) a természetben nagyon el vannak terjedve és különösen

silvínit alatt

a

világhíi'fi

Kalischer, Alfréd, német zenetörténész, Beethoven-kutató, szül. 1842 márc. 4. Tornban,megh.
1909 okt. 8. Berlinben. 1884-ben a Humboldt-akadémia zeneigazgatója lett. Számos morálfllozóflai
mvet írt. Értékes Beethoven-tanulmányaínak
nagjTésze megjelent összegyjtve Beethoven und
seine Zeitgenossen c. (Lés II. kötet 1908—09, IIL

(KClH-MgS0,3H,0)
egy keveréket értünk, mely
számos ásványnak és kzetnek böl és ksóból áll keménysó alatt pedig

a kovasavas

káli
alkotórésze (káliföldpát

lám]

8-

10— 160/0, Glimmer
fonolit, trachit

[csil-

7-8«/o,

cslllámpala 6—70/0, gránit,
5 - 67o, dolorit, bazalt, agyag
tartalmaz).
Klórkálium elfor-

porfir és

szienit,

gnájsz

1— 2'/o

kálit

dul

;

lOo/o, glaukolit,

granulit,

mint

:

;

silvín,

kénsavas

kálium mint

gla-

azonkívül ezeknek ketts sói, mint camallit,
kainit, schönit. K. találhatók kisebb mennyiségbon a forrás-, folyó- és tengervízben, valamint a
8zántófóldb('n,innen veszik a növények a káliumot,
moly rendesen szerves savakhoz, borkösavhoz.
oxálsavhoz kötve fordul el bennük. Növények
hamujában a kálium mint klórkálium, kénsavaskálium és káliumkarbonát fordul el, mely sók
a növények hamvasztásakor a szerves savhoz
kötött káliumból keletkeznek. A oukorrópa-me-

silvin-

silvin-

nek, ksónak és kiseritnek keverékét értjük
camallitit pedig a carnallitnak ós ksónak a keveréke kainitit kainitnak és ksónak a keveréke
fosó alatt egy oly keveréket értünk, mely carnallitból, ksóból és Iciserítböl áll, ez a kálibányák
;

fterméke. Melléktermékek közé tartoznak
Anhídrit (CaSO,),
Boracit (2Mg BgO,,-f MgCl,).
Langbeinit (K,S0,-|-2MgS0,).
Schönit (K,SO,-f MgSO,-f 6H,0),

serit.

Bischoflt

(MgCl,+6H,0)

nagyon

elterjedt a flnomagyaír hozzákeveredése
Polihalit

(2CaSC\-fMgSO,+K,SO,+2H,0).
mely a sótelepok

legalsó részén

szokott

el-

fordulni.

hamvasztása által is nagymennyiség szénA sók egymásra következ sorrendje és szersavas kálium keletkezik. Az állati szervezetben, a kezete megfelel, amint az a tengervízbl Ochsehúsban ós vórteatocskékben, a tojásban estéjben nius elmélete és van't HofTnak a kiválás sorrendis nagymennyi.ség káli
van felhalmozva; a jére vonatkozó vizsgálata után várható volt, t»'rg)'apjúz8Ír i8 nagymennyiség kálisót tartalmaz. mészetes azonban az, hogy a rétegek már nem
lassz

;

-

Káltsök
fekilsznek, mint eredetileg, vízszintesen,

KAlium

hanem a kedelemben hamuzsírnak neveznek, a

lerakódás után, a begyképzödések által eredeti
bí'lyzt'tükot megváltoztatták, úgy hogy helyenkint uyeregszerü képzdmények keletkeztek. E
uyergek (eteö réexéhez az esvíz belyenkint hozzájuthatott és a könnyen oldódó sókat kiiúgozta és
a nehezen oldható anhidritot gipsszé alakította
át, ez és az á. n. kainitit képezi a felsö rétegét
a K.-nak. A kainititképzódés olyképen történt,
hogy a bejutó viz a camallit klórmagnéziumát
kioldotta, az oldathatatlan kiserit vizet vett fel
és keeerOsóvá alakult át, mely a visszamaradt
kiórkáliummal kainitot létesített, mely e sótelepek harmadik részével, a ksóval bensleg keve"
a mostani kálisót«lepek kalapját,
riMÍ\
*

>

inli.

-
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lN)u iKiii li-'y Krank nev vegyésznek sikerült
a nyers kúlisót tovább feldolgozni és magasszázalékú klórkáliumot elállítani, ezen eljárás
uiapján virágzó bányászat és ipar keletkezett
Stassfurtban. A kálisot két szempontból értékeltek, ú. m. a fóldmivelés és a kémiai ipar szempontjából. A káliiparnak a foldmívelésbe való bevezetése eleinte sok nehézséggel járt a nyersterméket mtrágyának eleinte egyáltalában nem sike:

marókáli,
káliumhidroxid, melyet elektrolitikus úton állítanak el. Fontosanyag továbbá a klórsavas kálium,
káliumkromát, káliumbikromát, timsó, ciankálium, káliumszilikát, kálium(>ormanganát stb.
Kalisz, orosz-lengyel kormányzóság és város,
1.

KalLs:

Kiliazappan, 1. Szappan.
KáliazindikátoB, amodem kereskedelem egyik
leghatalmasabb szervezete központja Berlinben
van, de kiterjed az egész földkerekségre.A káliumvegyületeket, amelyeket Európában, különösen
Poroszországban bányásznak, ez a központi szervezet van hivatva értékesíteni, terjeszteni.
KálitiniBÓ, 1. Timsó.
Kalitka, a szobamadarak vagy a fogságba ej:

madarak tartózkodási helye, mely legcélszerbben fémbl készül, mivel az ilyennek tisztogatása a legkönnyebben végezhet. A K. a matett

darak etetésére és itatására szolgáló edényekkel
is fel van szerelve, továbbá el van látva ülrudakkal, esetleg fürdházzal, fészekkel stb.
Kalitkáé armatúra, Dolivo-Dobrowolskytól
ered armatúra, vagyis rotor, váltakozó áramú
indukciós motorokban. A drótok kalitkaszerüen

rült bevezetni, fképen ama felfogás miatt, mely vannak szerelve a vasmagon s rövidre zárt tekera klórmagnéziunmak, egyáltalában a klórnak ká- cselést alkotnak.
Kálitrágyák, 1. Káliumtrágyák.
ros hatást tulajdonított. A kálitrágyának a beKalitvenszkaja Sztanica, a doni kozákok
vezetését a foldmívelésbe az a kedvez eredmény
tette véglegessé, melyet foszfor- és nitrogéntrá- telepe, a Donec baloldalán, 23,000 lak. Közelében számos kszén- és kvarctartalmu homokkvryákkal értek el.

Az egyes, a földmlvelésben használt nyerssók
és gyártmányok közül legelször a camallitot
említhetjük, mely a káli ipar részére a tulajdonképen i kiindulási anyag volt. A legfontosabb
használati tere a rétek és lápterületek voltak,
hol a carnallithoz keveredett kloridok legkevésbbé
voltak ártalmasak. Lényegesen értékesebb a carnaliitnál a kainit, mely kevés kivétellel minden
növény trágjázására alkalmas. Kz egyrészt
magas kálitartalmán, tehát kisebb klórtartalmán,
másrészt az rölt anyagnak könnyebb felszívódásán alapszik. X nyers trágyázáshoz a kaiiiittal
egyenlértékú a silvin, silvinit és keménysó;
kevésbbé értékes a hegyi kiserit v. a kiserit,
melynek értékképz anyaga a 7*/o kálin kívül a
kénsavas magnézium. Rétek trágyázására szolgál és istállókban is felszórják, mint nitrogénkonzerváló 8zert..\ kénsavas kálimagnézia- vegyületek fontos szerepet ját.szanak azon növények
trágyázásánál, melyek a klór iránt nagyon érzékenyek, mink pl. a dohány, szöll stb. Egyáltalában a kénsavaskálit ott használják, ahol a klór
használata elkerülend.
A K. az ipari célokra való felhasználás szempontjából kevésbbé fontosak, mint mezgazdasági szempc^ntból. Kezdetben ugyan ipari felhasználásuk volt nevezetesebb és még 1880. az összes
K.-nak 57-5«,o-át tette ki, de már 1905. 15-7«;o-ra
égkként. X K. használatának gyors emelkedése, mely a mezgazdaságban mutatkozott, az

telep van.

&Einb, Kaliubieh egyiptomi tartomány egyik
városa az Alexandria— Kairó között végigfutó
vasút mentén, 16,789 lak. K. az ókori Heliopolisz
romjain épült fel.
Kalinbieh. tartomány (mudirijeh) Alsó-Egyiptomban, a Nilus-delta DK.-Í részében, 927 km*
velés alatt álló területtel, 399,926 benszülött,
2198 európai és 32491 nomád lak. Benha el Aszí
fvárossal.
Kálium, fémes elem, mely vegyületeiben mint

m-

;

egy vegyérték, nagyon pozitív gyök szerepel
atomsúlya 390. Mivel a fémes K. a levegn igen gyorsan oxidálódik, a természetben szin-

jele A',

nem is fordulhat el. A fontosabb K.tartalmu ásványok a következk a gzüvit KCl
és a caniaUit (1. Kálitok). A természetes salétrom
lényegében K.-nitrátból áll. Igen nagy mennyiségben elfordul a K. mint a szilikátok alkotórésze.
A tengervízben és a legtöbb természetes vízben
K. -sókat találunk. Az állati szervezetben szintén
találunk K.-sókat. E fémet elször Davy állította
el 1807., a K.-hidroxidot ers elektromos battéállapotban

:

Manapság ha.sználatos elállítási
hogy nyers borkövet elszenesítenek é&
az így kapott tömeget, mely lényegében K.-karbonát és finom eloszlású szén bels elegye, kováriával elbontN'a.

módja

az,

csolt vasból való retortákban

hevítik,

a fehér izzásig fela K.-gzöket alkalmas htkészülékekben

megsürítik. Xz így elállított nyers K.-ot megtisziparban elmaradt. .\z iparban fontosabb kálive- títás végett elbb petróleum alatt megolvasztják,
gyületek a klórkálium, káliumszulfát, káliumnit- azután vásznon átpréselik. A nyers K.-ot íijból lerát, melyet chilisalétromból (nátronsalétrom) és desztillálva, egészen tiszta késítményhez jutnak.
klórkáliumból állítanak el. Említésre méltó szeX K. ezüstfehér, nagyon fényl fém. A levegn
repet játszik a kálinmkarbonát, melyet a keres- azonban ennek vízgze és oxigénje hatására fó>

-

;

—
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nyét azonnal elveszti ós oxidkóreggel vonódik képességére vonatkoztatva 01 szabályos oldatáEzért csak jietroleumban tartható el. Fs. nak készítésére a K.-ból Vio f?^- egyenértéksúl.N 0'865, op. 62-5 C. A vörösizzáson zöld gzzé nyit (mol. -súlyának Vuo részét, 390 120
.325),
alakul. A levegn közönséges hömérsóken is azaz 325 gr.-nyit vízben 1000 m»-re oldunk. Ez
gyorsan oxidálódik, a hevítéskor meggyulad és oldat minden egyes cm^-e, megsavanyítva é.s eleibolyaszín lánggal elég. A vízre nagyon hevesen gend káliumjodid jelenlétében, 01 milligramm
hat. Ha vízre K.-darabkát dobunk, az ott azonnal egyenértéksúlynyi jódot tesz szabaddá. A K, ez
megolvad és a vízon úszva, K.-hidroxiddá alakul, oldata a térfogatos elemzésben, oxidimetriás és
mely a vízben feloldódik. E kémiai átalakulást jodometriás titrálásoknál és a jodometriában (1.
oly ers melegfejlödés kiséri, hogy a fejld hidro- Kémiai elemzé.s) méröoldatul alkalmazott 01
gén meggyulad és a K. gzétl ibolyaszí nüre fes- szab. nátriumtioszulfát-oldat ellenrzésére haszbe.

:

tdve

=

nálatos.

elég.

A K.,

úgyszintén vegyületei a fénytelen Bunsenlángot fakó ibolyaszínüre festik e láng indigóoldaton át bíborvörösnek látszik. A spektroszkóppal megfigyelve, különösen két vonalat látunk,
egyik sötétvörös, a másik ibolyaszín. A K. vegyületei közül a K.-sók nagyfontosságúak, mivel
legkülönbözbb ipari célokra, továbbá gyógyszerül is használják azokat.
K.-vegyületek A", atxticum, ocetsavas K.: K.
hii'arhonicum, savanyú szénsavas K. K. hi- v.
hidrotartaricum, savanyú borkösavas K. v. bork
K. hrmnatum, K.-bromid v. brómkálium K. carbonkum, szénsavas K. A', carbon. crud., nyers
szénsavas K. v. nyers hamuzsír K. carbon. depuratum v. K. carb. e cineribus clavellntis, tisztított szénsavas K. K. cMorürum seu muriaticum
oxygenatum, klórsavas K. K. cyanaium, K. -cianid "v. cian-K. K. hypermanganicum, hipermangánsavas K. K. jodatum, K.'-jodid v. jód-K. E.
nüricAim, salótromsavas K. v. salétrom K. pyroseu Inchromwum, vörös brómsavas K. K. sulfuratum, K.-szulfld, kónmáj K. sulf'uricum, kénsavas K. K. tartaricum, borksavas K.
Káliumacetát, 1. Ecetsaván kálium.
;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Káliumantimonát, antimonsavas kálium..\ káliuni-motaantimonátot káliumhidroxiddal összeolvasztva, piroantimonsavas kálium (káliumpiroantimondt) K^SbjO, képzdik. E só már vizes
oldatban is könnyen elbomlik és a nehezen oldható savanyú piroantimonsavas kálium K,HjSbjOj
kiválik. R legutóbb említett só vizes oldatát nátrium kimutatására is használják.
Káliumaranycianid,

káliuma urocianid,

1.

Káliumbikarbonát,
Káliumbiszulfát,

1.

KáliumhidrokarbonáK

Káliumhidroszulfát.
Káliumbitartarikum a. m. bork (1. 0.)
Káliumbromát, bróynsavas kálium, kalitim
bromicmn, KBrOj, keletkezik káliumbromid mt^llett, ha tömény meleg kálilúgba brómot csepegtetünk. A kihlt oldatból a kevéssé oldódó K. ki1.

kristályosodik és átkristályosítással tisztíthat).
Hatszöges rendszerbe tartozó színtelen kristályok.
Hidegvíz kevéssé, forró bségesen oldja. Hevítéskor oxigéngázt fejlesztve elbomlik. Oldatában
káliumbromidot oldva, a megsavanyításkor bróm
válik szabaddá, mert a K.-ból sav hatá.sára keletkez brómsav a K.-ból keletkez brómhidrogént
a HBrOj
5HBr— 3H,0-|-3Br, egyenlet szerint
oxidálja. E reakción alapszik a K. alkalmazása
a térfogatos elemzésben.

+

Káliumbromid, brómkálium, kálium brom/itum, KBr. kockaalakú, színtelen, csíps-sós ízü
kristályok, vagy fehér szemocskés por. Kb. 2 s. r.
vízben és 80 s. r. szeszben oldható. Elállítása a
káliumjodidéhoz (1. 0.) hasonló. Pontos gyógyszer különösen az idegrendszer megbetegedéseinél (neuraszténia, epilepszia, elmebetegségek) alkalmazzák. Potografálási célokra is használják.
Elfordul kis mennyiségben a stassfurti sókban,
nyomokban a tengervízben és némely ásványos
:

vízben.

Káliumcianát, káliumizociavát, ciánsaras kn
lium KNCO. Vízl)en könnyen oldódó apró lem'>
zek vagy tk. Nedves levegn, vagy vizes oldatban ammónia kiválása közben káliumhidrokarbonáttá változik. Képzdik cián káliumból, ha azt le:

vegn hevítjük. Elállítására vérlügsó és barnaküKáiitunbijodát, savanyú káliumjodát, Than- por keverékét enyhe izzáson hevítik, mig a tömeg
vajszeríivé válik. A kihlt tömegbl a K.-ot borf'éle .só, KHí-JOg),, a káliumjodát (KJO,) és jódsav
(HJOg) vegyületének is tekinthet. Elállítására szesszel kivonják és az oldatból a sótkikristályokállumklorát, jód és víz keverékét, kevés salét- sltják.
romsavval savanyítva, a jód oldásáig melegítjük.
KéMwacicia.Tád,riankálium, ferrodur, kéksava f
A forró oldatból kihlésekor a K. kikristályosodik káli: K(CN) v. KCy. E rendkívül mérgez só ak
és vízbl átkristályosítva tisztítható. Színtelen kor is képzdik, ha káliumkarbonát és szén fehérkristályok. Savanyított vizas oldatában jódsav izzó keverékéhez nitrogéngázt vezetnek. Az árúmMjára oxidál. Így ha vizes oldatában elegend beli ipari célokra való K.-ot vízmentes sárga vérkáliuinjodidot oldunk és az oldatot pl. kénsavval lúgsóból készítik. A vízmentes vérlúgsót addig
mogsavanyítjuk, a K.-ból 2 molokulasúlynyi H JO3 hevítik, míg a nitrogéngáz fejldése megsznik
keletkezik, amely a káliamjcMlidból sav hatására Jelenleg a legtöbb K.-ot szintetikus úton állítja
keletkezett H J-ot a 2H0,-f 10 HJ
(JHJ.O
«J, el, olyképen, hogy az olvasztott fénikáliuni
egyenlet szerint oxidálja és így egy molokulasúly- ammóniákkal h(»zzák érintkezésbe és a keletkezet
nyi K. 12 gr. egyenértéksúlynyi jódot tesz sza- alkaliamidre N'aN'H._. vörösizzáson .szenet hagyna'k
baddá. Mivol a K. állandó és könny szerrel tisztán hatni. Színtelen kristályos test veszedelmes m»^elállítható só, emlitott oxidáló hatása alapján, reg. Fs. 152. A levegn megnyirkosodik s egyúttal
Than Károly ajánlatára a kevósbbé állandó jód- a széndioxid hatására lassacskán káliumkarN^oldat helyettesítésére használatos a t«rfogatos náttá alakul
egyidejleg ciánhidrogéngözök is
elemzésben. A K.-nak oxidáló v. jódot kiválasztó fejlödnek, miért is koserümandulaszagú. Vízben
Ara Ili/cianidok.

=
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:

;

:
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így a K. káliumkarbonáttá alakul. A száraz
vízgz távozik és igen
káliummá alakul. Ipari alkalmazása kiterjedt: tiszta káliumkarbonát marad vissza, ezért e sóból
igy kfllönöeen a galvános aranyozás- és eztts- tiszta káliumkarbonátot készítenek. A kémikusok
tözé^ez való fürdk elóállftására való. Arany- néhai Than tanár ajánlatára a normál sósav kétartalmú homok kiln^záéára haamálják. A foto- szítésekor alapanyagul használják. Matolcsy
gráfus az ezfli^t Imloid sóinak feloldására, a ké- ajánlatára e só oldatát savmér folya(i('>kul alkalmazzák.
mikus kémlószorül használja.
KáUnmhidrooxalát, 1. Oxálsar.
Kálinmcianoaurát ós káliumcwnoaurit, I.
Kálinmhidroszulíát, savanyú kénessavas káAranyciauiif'ik.
Káliamcsillám, 1. Csillám.
lium, káli umbi szülfát, KHSO«. Káliumszulfátot
kénsawal hevítve e só keletkezik. Ersen savanyú
Kiliomezstcianid, 1. Ezüstcianúi.
Kál inmf erricianid a. m. vörö8 vérlúgsö, I. kémhatású hígabb vizes oldatában elbomlik és ez
oldatból íízabályos kálium^zulfát kristályosodik ki.
i trlúijsó.
Kálium ferrocianid a. m. sái^ vérlágsó, 1. Ers izzítáí'kttr káliumpiroszulfáttá alakul.
ki'Rnypn oldódik borszesz csak keveset old belle. Kénnel való összeolvasztáskor sznlfocíán:

szít és

K.-ot hevítve széndioxid és

;

I

érlúqs'i.

Káliumhidroezulfid, A-a/i i/ w5^«^A úíráí KSH.
Káliumhidroxid oldatát kénhidrogéngázzal telítve,
K. képzdik. Ez oldatnak a lev^üres térben való
besúTítésekor a K. kikristályosodik. Vízmentes állapotban úgy képzdik, ha izzó káliumkarbonátra kénhidrogéngázt vezetünk. Oldata ersen
lúgos. .A ként kénhidrogén fejldése közben feloldja. Oldata a levegn poliszulfldek képzdése
.'

Káíitunüuorid, fluorkálium : KPl v. KF. Szlnmely a íluorhidrogénsav vlzee oldatának
rbonáttal való télltéee és az oldat beútján készülhet. Ha a flaorhidrogénk;\Iiniukarbonáttal tolitjök. azután a
.

'

ugyanannyi fluorhidrogénsavaz erós besürités után a
folj'tán raP2rsárgul.
„<.. iiimhidroqénfttiorid KFl.HFl krisKáliumhidroszulfit, savanyú kénessavas káki. Ugy a K., mint különösen a kálium_ ...luorid az üveget
megtámadja, ezért lium, KHSOj. Káliumkarbonátoldatot kéndioxiddal telítve, e só oldatát kapjuk borszesz hozzáöveguiaro szerül használják.
'

íjb-M

riink.

.

;

Kálium

foezfátiiaL

Az ortofoszforsavnak 3 ká- elegyítésekor a K. talakú

linmsóját ismerjük

K,PO,

IÚHPO4

KILPO,

aaabályM káUnm-

dikáliualiidro-

f<«MrfiU

foofit

LilinmdihidrofOMfit

A iz

'?/

úgy

készül, hogj- foszforsui
.;irbonáttal izzítunk. A
tömeget vizbcu uldva es az oldatot erósen besrítve a só kikristályosodik. Apró, talakú kristálykák: vízben igen könnyen oldható, kémhatása
lúgos. A dOcMtumhidrofoszfát akkor képzdik.
.

ha foszforsavoldathoz annji káliumkarbonátot
elegyítünk, míg a folyadék határozottan lúgos.
Alig kri.«tályosltható. A hevítéskor vizet veszít
és pirofoszforsavas káliummá K^P.O, alakul.
-4 káliunulihúlrofoszfát akkor képzóíik, ha foszfiírsav t'gy
molekulasúlynyi mennyiségét egy
mi'lekula káliumhidroxiddal telítjük. Ez oldat
besúrítéeekor a só jól kifejlett négyzetes kristályokban kiválik. Vízben könnyen oldható, kémhatása savanyú. Erós izzltáskor metafoszforsavas káliummá alakul. A KH,PO« és a K,HPO^
a húst és magot evó állatok szer^'ezetében, fképen az iimokban (húskivonat), a tojássárgában, a
vértestecskékben. vizeletben fordulnak eió. A káli nmhidrofoszfátok egymással és a foszforsawal
ketts sókká egyesülnek ilyenek pl. a 2K,HP0,.
KHjPO^, H,0 és a KH,PO«, H,PO« összetétel
vegyületek.
Kálinmtöldpit (i«r.) a. m. ortoUász és mi;

kri.stályokban kiválik.

Káliumhidrotartrát, I. Borim.
Kálinmhidroxid^ maró káli, káliumoxidkid'
rát, K(OH). KépzödUc, ha kálitmi vízre hat. Gyákálimnkarbonátból vagy kálimnnitrátból
el. .A káliumkarbonátból való elállítá.sa
úgy történik, hogy e sót vízben oldják és forralás
közben ez oldathoz oltott meszet elegyítenek.
Ilyenkor a kalcínmhidroxid a káliumkarbonátot
K.-dá alakítja, mely oldva marad.
K,CO,
Ca{OH),
2 K(OH) -f CaCO,.
A fölös kalciumhidroxid és a képzdött kalciumkarbonát leülepítése után a megtisztult folyadékot
lefejtik. E maró folyadék a K. vizes oldata közönségesen kálilúgnak nevezik. A lúgot eleintén
vasüstben besúrttik. ha már nagyon súrü, akkor
a vasü.stöt megtámadja, ezért a besürítést tovább
ezüst csészében folytatják és abban addig hevítik,
rilag

állítják

+

=

;

míg vízgz többé nem

távozik.

.A

tüzes, folyós

K. a kihléskor kristályos tömeggé mered

m^

gyakran rndacskákba is öntik. Úgy

hogy

is készttl,

salétrom, vagyis káiiumnitrát és rézforgács elegjét izzítják ilyenkor nitrogéngáz távozik el és
káliumoxid és rézoxid keveréke marad vissza.
E maradékra vizet öntve, a káliumoxid K.-dá alakul át és feloldódik. Az oldatból az elbb említett módon nyerik a szilárd K.-ot. A nyers, technikai célokra szolgáló K.-ot úgy is gyártják. hog>a Leblanc-féle eljárásnak megfelelen a káliumszulfátot mészkvel és szénnel he\itik, de a szén
;

mennyiségét nem úgy veszik, mint a káliumKállomhidrokarbonát, káliuinbikai-bonát, sa- karbonát-gyártásnál, hanem jóval többet, hogy
vanyú szénsavas kálium, KHCO,. Igen tömény így a kalciumoxid, illetleg a káliimihidroxid
káliumkarbonátoldatba széndioxidgázt áramol- képzdését elsegítsék. Rebben fahamuból is
tatva, K. képzdik, moly a folyadékból las.sacskán készítették. Újabban a káliumklorídból elektrolikritklin.

kikristályosodik. Színtelen kristályok a levegón
alig változik. Kémlöhatása alig lúgos, vízben jóval
;

kevésbbé oldódik, mint a szabályos káUnmkarbonát Viies oldata a forraláskor széndioxidirázt ve-

tikus úton állítják el a K.-ot. A tiszta vízmentes
K. fehér kristályas test. A vöröslzzáson színtelen, olajszer folyadékká olvad. Fs. 21 körül.
Csak igen jól záró edényben tartható el. mert a

;

-

KAIiumhiperkarbonát

levegbl mohón
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vizet és szónsavat felvéve, szót-

Vízbon és alkoholban igen könnyen oldódik.
Ugy a K. .mint az oldata nagyon maró és mérges.
Oldataabört sikamlóssá teszi, mivel annak epidermiszét feloldja. Igen híg oldata is még marólúgos
íz és nagyon ersen lúgos kémhatású. A K. a
gyakoribb lúgok között a legersebb a savakat
telíti és a megfelel káliumsók keletkeznek. A
zsírokat és olajokat könnyen elszappanosítja. A
K.-ot .sok mindenre használják, így a sóskasav,
a kenöcsös káliszappan gyártásakor. A kémikus is
gyakran használja, különösen az oldatát. A rúdalakura öntött készítményt, mint maró szert (Lapis
oansticus chirurgorum) a sebész alkalmazza; a
magyar gyógyszerkönyvben is hivatalos. A szilárd K. vagy oldatának tiszta K-. tartalmát normál
savval való megtitrálás útján határozhatjuk meg
a kálilúg tartalmára rendesen fajsúlya meghatáfolyik.

;

rozása alapján következtetnek.

Káliumhiperkarbonát, káliumperkarbonát

:

KjCjOg. Fehér kristályos por. Vizes oldatban igen
gyorsan bomlik kalciumhidrokarbonátra és oxigénre. Elállítására tömény és
lO'-ra lehütött
káliumkarbonátoldatot elektrolizálnak. Mint fehérít ós oxidáló szert alkalmazzák a fotográfiában antikipo néven a fixáló só utolsó nyomainak eltávolítására használják.
Káliumhiperklorát, felklórsavas kálium :
KClO,.
Színtelen rombos kristályokból áll. Fs. 2 04;. Hideg
vízben kevéssé, forróban könnyen oldódik. Éghet
anyagokkal, a káliumkloráthoz hasonlóan, robbanó keverékeket ad. Alkalmazzák a pirotechnikában.
Kálinmhipermanganát, felmangánsatus kár

—

;

lium: KMnO^ vagyK^Mn^Og.

;

A káliummanganát

sötétzöld oldatába széndioxidgázt vezetve barna

csapadék (mangánhiperoxidhidrát) képzdése közben K.-tá alakul. A sötét ibolyavörös színíi oldatot a csapadék leülepedése után ersen besrítve
a kihléskor a K. kikristályosodik. A K. fémfényü,
csaknem fekete ki'istályokból áll; a kristályok
rombos prizmák. A káliumhiperkloráttal izomorf.
Vízben elég könnyen (16 sr.) oldódik. Még igen híg
oldata is szép ibolya vörös szín. Erélyes oxidáló
szer. A szónvegjületeket is erélyesen oxidálja,
miért is hatalmas antiszeptikum ós dezinílciens.

—

Káliumklorát

oldatban, ha káliumhidroxid v. karbonát oldatát
jódhidrogónnel semlegesítik. Gyárilag többféle
eljárással készülhet. így pl. lehetleg tiszta, meleg káliumhidroxid-oldatban annyi j^ot oldanak,
míg az oldat a jód feleslegétl már kissé sárga
marad. Ilyenkor K. mellett átmenetileg káliumhipojodit keletkezik, az azonban a meleg oldatban csakhamar K.-dá és jódsavas káliunmiá alakul. A K.-ot és jódsavas káliumot tartalmazó oldatot, szénpoiTal keverve, szárazra bepárologtatják és a maradékot enyhén izzítják. Az izzó szén
a jódsavas kálium (KJOj) oxigénjét elvonva ezt
K.-dá redukálja. Végül a kihlt szenes tömegbl
vízzel a K.-ot kioldják és a megszrt besrsített
oldatból a K.-ot kikristályosítják. Elnyösebben
és jódsavas sótól mentesen úgy készül, hogy vaspor és víz keverékéhez elegend jódot hintenek,
amikor elbb ferrojodid, majd ferroferrijodid ker
letkozik ós ez oldatot káliumkarbonát v. káliumhidrokarbonát forró oldatába öntik. Ilyenkor széndioxid-gáz fejldése közben ferroferrioxid barnásfekete csapadék alakjában válik ki, míg a keletkezett K. az oldatban marad, amelybl kikristályosítják. Kockaalakú, színtelen és szagtalan,
csips-sós, ut<ibb kesernyés íz kristályok. Leve-

gn nem nedvesedik meg.

Kb. 6800-on megolvad.
Víz igen bségesen, szesz elég jól oldja. Vizes

oldata bségesen old jódot 0dos jdkáliumoldat) KJj keletkezése közben. Oldatából klóros viz
szln-jódot választ ki, ezüstnitrát-oldat pedig sárga
ezüstjodid-csapadékot okoz, amely ammóniában
oldhatatlan. A K.-ot a fotográfiában és igengj^akran gyógyszerül (kálium jodatmn néven) is használják. Fképen izzadmányok felszívódásának
elsegítésére, továbbá skrofulózisnál, szifliisnél,
veröérelmeszesedésnél, asztmánál, golyvánál stb.
alkalmazzák, mint igen könnyen és gj'orsan felszívódó jódkészítményt. A vizeletben már 15 perc
multán felismerhet. Külsleg jóddal együtt ke-

ncs (jdkenSes

v.

jódkáliumos kencs, golyca-

zsír) ós oldat alakjában

is

használatos.

Káliumkarbid, káliumnak és szénnek hevítésekor keletkezik.

A

Káliumkarbonát, szénsavas kálium, ICCOsszárazföldi növények hamujában s némely ás-

ványvízben fordul el. A tiszta K. különféleképon
készülhet: Í-Káliumhidrokarbonátbl. 2. Borkbl A borkövet izzítják, az olvadókot vízzel kilúgozzák, azután az oldatot besrítik s a maradókot

Káliumhiperoxid, 1. Kálium oxidjai.
Káliumhipoklorit, alklórossavas kálium:
KOCl.
újból kiizzltják, amidn tiszta K. marad vissza.
B 8ó csak oldatban ismeretes. Oldata úgy ké- 3. Savanyú sóskasavas káliumból, ezt ersen
szülhet, hogy alklórossav vizes oldatát kálium- izzítva. 4. A stassfurti sóból a Leblanc-féle eljáhidroxid-oldattal telítjük. Hígabb hideg kálium- rással vagy klórkáliumoldatnak magnéziumkarhidroxid-oldatba klórgázt vezetve, K. ós káliumklorid keletkezik. A klórmósz oldatához káliumkarbonát-oldatot elegyítve, a leváló csapadékról
leöntött folyadék szintén K.-ot ós káliumkloridot
tartalmaz. V/a oldat4)kat ers halványító hatásuknál fogva használják (Kau de Javollo).

K&Liamjodát. jódsavas kálium, kálium
cum, KJü„ vízbon kevéssé oldható, fehér

jodikris-

tálykák. Sajátságai és elóállítí^sa egyez a káliumbromátéival. Jódsawal alkotott vogyUletoi
közül a káliunibijodát (I. o.) a legfontosabb.
Káliumjodid,;VViAvi/tMm. KJ, keletkezik fémes
káliumnak jó<l-gzlx'n való elégetésekor, vagy

bonáttal ós szénsavval való kezelése által. Az
árúbeli nyers félesé'geket, amelyek kloridot, szul-

nátriumsókat tartalmaznak, rendesen hamuA tiszta K. hófehér szemcsés jxnfs. 2-26. Vízben igen könnyen oldódik
borsze.<zben oldhatatlan. Oldata maró, lúgos. A tiszta K.-ot
kálium, káliumhidroxid és káliumsók elöállítá•sára, gyógyszerül és kémlszerül; a nyers .<ót
üveg, vérlúgsó, kálivizveg stb. gyártására iia<ználják. L. még Hamuzsír és Salétrom.
Káliumkéneg a. m. káliumszulíld.
Káliumklorát, Atór.v(it;oA'/fá/íMm, KClO,. BerHwUct fedezte fel a K.-ot. Tömény, forró káliumfátot,

zsíraak nevezik.

:

;

Káliumklorid

:
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tot V. nitritet leveg kizárása mellett káliummal
hevítünk, K^O keletkezik. Szürke test, vörös izzáson me^íolvad nagyon magas hmérséken elillan.
6 KOH
3 CL
d KC14-KC10,4-3H,0.
A gyári elállítása Idegében agy történik, Fs. 2'656. A vízre nagjon hevesen hat és azzal
hogy forró mésztejbe klór^ázt Tentnek. Szín- egyesülve káliumhidroxiddá alakul. Káliumbipertelen, tu egy hajlású rendszerbe tarto96 kristá- oxid keletkezik, ha káliumot oxigénben elégelyokból áll. Fs. 2*30. Hideg vízben elég nehe- tünk, továbbá, ha káliurooxidot vagy hidroxidot
zen, forró Tízben könnyen oldódik. M^ebetóe huzamosabban száraz oxigén-gázban hevítünk.
mérges. Brfe oxidáló szer. A K.-ot éghet testek- Amorf sárga por, mely a vörös izzáson sötét
'lanyen robbanó keverékeket folyadékká olvad. Fehér izzáson oxigént veszít és
kel üsszekkapánk. !.
->n kénnel és antimontrisznl- K,0-dá alakul. Víz hevesen hat reá, oxigén-gás
tlddal valu k(>vert>Ke áönalMen v. ütésre me^yn- fejldik és káliumhidroxid keletkezik.
ladva felrobban. Hawmá^át • pirotechnikában ; a
Káliumoxiaók, I. Kálisok.
színes lánjggal égö gOrOgttiek elegyrésze. PoskaKáliumperkarbonát, 1. KáliumhiperkarboIM^r-gyártásra is meg^is&rlett^ ; a svéd és a vö- nát.
Káliumpermanganát a. ui. káliumhipennanrösfp'*' <"-"'«k gyárttstoi is basznál ják. Gyógyganát (1. o.j.
szer
torokviz) gyakran rendelik.
Káliumpikrát. 1. Pikrinsav.
Ká— uj
uiid, klórícMium: KCl. A terméKáliumpiroantimonát. 1. KáliumofUimonát.
ssetbon elfordul a szilvit lényegében K.-bóI áll
Kálinmpirokromát, pirokrómsavas kálium,
a kamallitnak fö alkutóri-^ze. \ tengervízben, sósvii^ben, továbbá a növények hamujában és az vörös vagy dikrómsavas v. savanyú krómsavas
állati szervezetben is elfordul. Színtelen, kocka- kálium. Gyárilag krómvasköböl készül, amelyet
alaká kristályokból áll; ize sós, erós hevítésre égetett mésszel és káliumkarbonáttal együtt izzímegolvad és el is illan. Vízben könnyen, alkohol- tanak. Ilyenkor zöldessárga tömeg keletkezik,
ban nehezen oldható.
amelybl vízzel kalcium- és káliumkromátot olKáliomkloroplatinát, 1. KáliumplaünUdo- danak ki. .Az így kapott oldatban foglalt kalciumkromátot káliumkarbonáttal alakítják káliumrid.
Kálimnkromát, krómsavas kálium, K,Cr04. kromáttá. Az oldathoz most kénsavat v. salétromNaj>yban a krómvasköböl állítják elö, labora- savat elegyítenek, amikor is a káliumkromát K.-tá
tóriumban pirokrómsavas kálium-oldatból és ká- alakul. Az oldatot besrítve, a K. kikristályosodik.
linmkarbonátból állítható elö. Citrom-sárga kristá- Vörös, vízmentes kristályokból áll. Tíz sr. vízben
lyokból áll, kb. 2 s. rész vízben oldódik. A kálium- oldódik, borszeszben oldhatatlan. A hevítéskor
szulfáttal izomorf. Krómsárga, krómtinta készí- megolvad, ersebb hevítéskor elbomlik. Tömény
tésére, továbbá a fe^ékiparban és a kémiai ana- kénsavval hevítve, oxigén fejldése közben krómlitikában nyer alkalmazást.
timsóvá alakul. Tömény sósavval melegítve klórt
Káliumkapriszaliát, L Bézsztfát.
fejleszt. 3Iás krómsavsók, különösen pedig a krómKálimzunanganát,
mangánsacas
kálium, festékek elállítására használják, úg>'szintén a
K,MnU<. Káliuiuhidroxid, baniakö és káliumklo- kátrányfestekek elállításakor erós oxidáló határat bens elefr>tt ü-sszeolvasztva, feketezöld töme- sánál fog\&. Kénsavval megsavanyított oldatát
get kapunk, mely K.-ban bvelkedik. Ez olvasztó- elektnjmos battoriák töltésére ha;;ználják.
kot vízzel kivonva, sötétszínú oldatot kapunk,
Káliumpiatiniklorid,
káliumkloroplatinát,
amelyet levegüres térben ersen besrítve, a K. KjPtCl,. É vegyület sárga kristályos csapadék
kristályokban kiválik. Feketés-zöld kristályokból alakjában leválik, ha káliumklorid oldatához
áll
a káliumszulfáttal izomorf. Vízben szép zöld platiniklorid-oldatot elegyítünk. A platiniklorid
színnel oldódik ; ez oldat a levegn ennek szén- PtCl^ és káliumklorid KCl ketts sójának
sava hatására káliumhipermanganát képzdése
PtCl4.2KCl
folytán ibolyasziníivé válik (Chaméléon miné- tekintheto, v. még helyesebben a H,PtCl, hidroraleV
génkloroplatinát komplex káliumsójának. Hideg
Kiliammonoszulüd, 1. Kálium szuJfidjaL
vízben alig oldódik, forróban meglehetsen az olKálimnnátriotartrát, L Seignette-só.
datból kihülé.sekor a szabályos rendszerbe tartozó
KÁliuninitrát, 1. íyilétrom.
oktaéderekben válik ki. Szeszben oldhatatlan.
Kálixunnitrit, saléiromtavas kálium. A ká- Kálium-vegyületekben a kálium-alkotórészt q ualiliumnitrátot vörfis izzáson hevítve, oxigén távozik tative és qnantitative gyakran K. alakjában ismeel ós K.-té alakoL Célszerti a salétromot fémes rik fel és mérik.
ólommal együtt megolvasztani, amikor L>: az könyKálinm poliszulii^ai, 1. Kálium szulfidjai.
nyebbon K.-té alakul. \ K. vizbl színtelen krisKálium-rézszuliát, 1. Rézszulfát.
tálykákban válik ki, összetételük 2 KNO..H,0.
Kálinm rodanid a. ui. káliumtiocianát (1. o.).

hidroxid-oldatba klörgázt vezetve, K.
Uoríd keletkelik:

ét>

=

+

káliam-

;

—

:

;

;

:

KÜitunos növények,

Káliumsalétrom, 1. Salétrom.
Kúlinövények.
Káliumoxalát, 1. Oxálsav.
Káliumsók, 1. Kálisólf.
Káliamoxidhidrát a. m. káliumhidroxid (1. o.).
Káliumsztannát, 1. Onsav.
Kálium oxidjai, a káli unmak biztosan két oxidKáliumsztibiotartrát, 1. Bork.
ját ismerjük. Ezok a káliumoxid, K,0 továbbá a
Káliumszuliát, kénsavas kálium, K,804. A
káliumhiperoxidy.káliumietroaad, K^0^. Kálium- természetbl a stassfurti sótelepen mint ícköoxid elállítható, ha megolvasztott káliumhoz nit, kaimt és poUhalü fordul el. Számos term^
óvatosan levegt vezetünk úgy, hogy a hmér- szetes vízben, különösen némely ásványos vízben
séklet magasra ne emelkedjék. Ha káliumnitrá- és a tengervízben találhato csekély mennyiség1.

;

;

:
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ben a növényi és állati szervezetben. Tisztán elállítva színtelen, rombos rendszerbe tartozó kristályokból áll. Kristálj-vizet nem tartalmaz, íze
kesernyés sós. Vízben elég nehezen oldható borszeszben oldhatatlan. A timsó-, hamnzsír- és üveggyártáshoz alkalmazzák.
;

Káliumszulfhidrát,

Kálium

:

1.

Káliumhidroszulfid.

káliumnak több

szulfidjai, a

szulfid-

ját ismerjük, ezek: a káliumnionoszulfid (kénkálium) K«S továbbá a következ poliszulfidok
& káliumdíszulíid KjSj, a káliumtriszulfld K^Sg,
a káliumtetraszulfld KjS^ és a káliumpentaszulfld
;

KjSj. A káliumnionosztdfid akkor képzdik, ha
káliumszulfátot hidrogénnel vagy szénnel redukálunk az izzás hömérsékén. A káliumdiszidfid
akkor keletkezik, ha a káliumhidroszulfid borszeszes oldatát a levegn állani hagyjuk addig,
míg az felületén zavarosodul kezd. A káliumtriszulfid akkor képzdik, ha széndiszulfld-gzt
izzó káliumkarbonátra vezetünk. Káliumtetraszidfíd káliumszulfátból képzdik, ha azt izzítjuk és széndiszulfldgzt vezetünk reá. A káliumpentasztdfid úgy készülhet, hogy káliummonoszulfldot fölös kénnel hevítünk, amikor is a kén
elillan és a K,Sj visszamarad. A kálium polisz ultid jai sárga, ül. vöröses sárga vagy barnás

sárga színek.
Káliumszulfit, kénessavas kálium, K^SO,. Káliumkarbonátból készülhet ügy, hogy ennek oldatába annyi kéndioxidot vezetünk, míg a szénsavat
épi>en kiztük. Ez oldatból a K., ha az oldatot kénsav mellé üvegbura alá állítjuk, lassacskán kikristályosodik. Színtelen kristályokból áll, melyek
2 molekula vizet tartalmaznak. Kémhatása lúgos,
íze keserií.

Káliumszulfocianát,

Káliamszuperoxid
Kálium oxidjai.

1.

a.

Káliumtiocianát.

m. káliumhiperoxid,

1.

Káljumtrágryák

Kálium-törvény. 1. Németországban az a törvény, amely a kálium.só kitermelését kontingentálja, azaz meghatározza azt a legnagyobb menynyiséget, amit egy-egy gyár, termel elállíthat
és külföldre kivihet. A törvényt azért hozták
(1903), mert a káliumsó korlátlan termelése lis
kivitele esetében az a veszedelem fenyegetett,
hogy ennek a mtrágyázás szempontjából font's
terméknek ára a külföldi piacon, különösen az
Északamerikai Egyesült Államok piacán csökkenni fog s Németország kivitele, amelyet ebben a
cikkben káliumterm helyeinek gazdagsága folytán úgyszólván monopolizál, szenvedni fog. — 2.
Magyarországon a káliumsóról az 1911. VII. t.:.
rendelkezik, amely a káliumsóra az állami egj^edárúságot állapítja meg, a káliumsók hasznosításából ered állami tiszta jövedelem lOVo-a azonban
a mezgazdasági érdekeltség javára fordítandó.

Káliumtrágyák. A kálium minden maga.sabl)rendii zöld növénjuek nélkülözhetetlen alkot*')része, melyet ha megvonunk, a növény elsatnyul
és elpusztul.

A

káliumot a gazdasági növények a

talajból gyökereikkel szívják fel. Ezért a talaj-

ban természettl elforduló kálium vegyületek es
ásványok közül csak azok táplálják a növényt,
amelyeknek káliuma a talaj nedvességében oldódik vagy amelyeket a gyökerek savanjTí váladéka felold. Ha a talaj kevés ilyen átsajátíthat/>
káliumot tartalmaz, akkor ezt a hiányt célszer
olyan anyagokkal pótolni, amelyek átsajátfthat
káliumot tartalmaznak. Azokat a trágyafélnkt'
melyek csak kálium-tápanyagot tartalmaznak
K.-nak nevezzük. Ezeknek mezgazdasági ért'
két a trágya káliumtartalma határozza mei:
melyet káliumoxid (K.,0) o/o-okban szoktak kifejezni. Az a káliumtrágya legolcsóbb, amelyben a

K.0 kg.-ja az alkalmazás helyére szállítva leii
olcsóbb. A K.-at eredetük alapján szerves és ásvány
eredetüekre oszthatjuk. Szerves eredet a fahamu

Káliumtartrát, szabályos K., kálium tartaricum, tartariis iartarisatus, (CHOH)j :(COOK)j. és a melászhamu ásványi eredetek az ú. n. káliElállítására bork (káliumhidrotartrát) és forró sók, helyesebben káliumsók, melyeket sokszor
víz keverékéhez annyi káliumkarbonátot elegyí- fedösóknak is neveznek, mert Stassfurtban (Nt;tenek, hogy semleges kémlöhatású oldat kelet- metország), hol ezek nagy mennyiségben elforkezzék, amelybl u K.-ot kikristályosítják. Vízbon dulnak, rendesen a ksóréteget lefed sórétegbségesen oldható, színtelen kristályok. Gyógy- ben találták. Ezidószerint bányászatra érdemes
szerül is használatos.
mennyiségben csak Németországban találták
Káliumtetraoxalát, 1. Oxálsav.
meg, nálunk is kutattak utána, de helyette eddieKáliumtetroxid, 1. Kálium oxidjai.
csak földgázt találtak. .A németországi káliums<}k
Káliumtimsó, 1. Timsó.
köztü a mtrágya-piacon csak a következ K.
Káliumtiocianát, káliumszulfocianát, szulfo- vannak forgalomban a kainit. mely a hasonló
cüiusavas kálium, szulfociánkálium, kéncián- nev ásványnak rleménye. .\ mesterséges v.
kálium, rhodankálium : K8CN. Színtelen, higro- gyári K. közül az ú. n. d^/o-os kálitrágya rev.
;

:

desen 88—40o/o KoO tartalomnak felel meg és a/
elbbinél kevesebb klórt tartalmaz. A kénsavas
kálium bO— 03"!qK^O tartalomnak felel meg. klórt
sók érzékeny reagense ugyanis a K.-oldatot fer- nem tartalmaz, de aránylagosan drága. Végre az
risó oldatához öntve, még Igen híg oldatban is ú. n. matiellin, mely kovasavas
kálium és kivérvörös színezdés következik be forritiocianát tndohánytrágyának bizonyult, de szintén drága.
képzdése folytán. K. képzdik, ha káliumciani- Ezek közül hazai viszonyainknak legtöbbször a
dot kénnel összeolvasztunk v. káliumeianid-olda- W/o-os kálitrágya felel meg legjobban. Ebbl ktitot kénnel forralunk. Rendesen sárga vérlúgsóból taszt. holdanként 75—
100 kg.-ot alkalmaznak,
állítják el, azt kénnel és káliuni karbonáttal vö- kainitból ennek
legalább háromszorosa szüka<\ges.
rös Izzásra hevítve. A kihlt olvadókból borszesz- Rendesen homokós tözegtalajokon hatnak legjoJiszol a K.-ot kivonják és az oldatot besrítve, a ban a K., de
tapasztalatból tudjuk, hogy a sönii-pa.
só kikristályosodik.
burgonya, zabosbükküny. répa, dohány, homoki
Káliumtioszulfát a. m. alkénessavas kálium. szll és gyümölcsfák is a kállumtrágyázásköltszkópos, vízben és szeszben oldható oszlopok v.
tk. 161-2''-on barnászöld, majd kék folyadékká
olvad. Kihléskor ismét megfehéredik. A forrl;

—
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^,-zonnal fizették viasM. V. 6.Wartha V..
szerepe « gudaságiwn (Term. Tud.
k. ,..-.,.., 187-iffbr. füjset): Cserháti Sándor. A
kálitrágja alkalmazása (Nyitra 1901); Rövid útmutatás a homoki szöllök trágyáxására (Budapest 1900) Keryely ICálmán. A mAtitgyák helyes
alkalmaiása (u. o. 1910) Enesei Domer Béla,
A kM«6kedelmi trágyák tlMéoele, gyártása és
használata (Arad 1912^ : Kaszáló- ée legelöjarltás (Budapest 1912K
K&linn, perzsa vizpipa, 1. Kalian.
KálivizüTeg, 1. VUmveg.
^

-

•

;

-

Kalkoflllit

Bukarestben és Athénben, majd az államtanács
lett. Sándor király alatt sohasem vállalt
miniszteri tárcát, de annak meggyilkolása után
(1903 jún.) a forradalmi .\vakuniovioB-kormány
külügyminisztere lett, de már 1903. okt. visszatagja

lépett.

Kaik, elbb önálló város Köln porosz kerüKöln egyik kerülete.
Kalka, déloroszországi folyó, 1. Kalmmsz.
Kalkandele (szlávul Tetovo), város Albániában, a Vardar fels völgjében, 14,000 fleg mohammedán lakossaL
KalkantJBta (a lat ctdx a. m. sarok szóból),
Kalivoda Kata (Sándomi), féetö, szOl. LeteK. színházi nyelven
nyón iZnla vm.i 1883 ápr. 6. Tanult a budapesti orgonataposó, orgonafuvó.
képzmvészeti faiskolán, Münchenben Piriénél, zenekari szolga.
Kalkar (Calcar), elbb önálló város a poroszParisban J. P. Laur^nsnál s 1907. állított ki elöországi Düsseldorf kerületben. 1909. óta Düsselí5Z(»r a Mficsarnokhan.ahol a következ évben megkapta a Nemes Nándomé grófné ösztöndiját. dorf esyik városrésze.
Kalkbrenner, Fríedrich Wühelm Michael,
1910-ben a székesfóvárosi, 1912. a Jónás-féle dij
jutott ki neki életképeiért. A Szépmvészeti Mú- német zongoramvész és zeneszerz, szül. Kasselzeum tulajdonában vannak Templomba menók és ben 1788.. megh. Paris közelében Enghien les
Búcsúsok a templomban c. festményei. K. azon- Bainsbon 1849 jún. 10. Parisban hangversenyekívtil sok illusztrációt rajzolt a budapesti képes zett és zongorajátékával megalapította szerencséhetilapokba.
jét. 1814— 23-ig Ijondonban élt, majd Parisban
Kax-eli, t-ÍO km. hosszú folyó Norrbotten svéd Pleyel zongorag\áros üzlettársa volt. Négyhangtartftmányban a Pajtasjaur és Kaalasjarvi ta- versenjTnúve (az egyik 2 zongorára), számos kavakból ered s a Botteni-öbölbe ömlik. Mellék- marazenemúve és etdje (20., 88. és 143. müvei),
folyója, a Tárendö-elf, a Tomeá-elffel kapcsolja valamint iskolája (Méthode pour apprendre le
egybe ; ez bifurkáció, amelyet L. v. Buch vett pianoforte) zongorára egj'kor igen népszerek
ésire elször.
voltak. Módszerének sarkalatos pontjai: szilárKalixtinusok imliitinusok a. m. kelyhesek, dan álló karok és kézfej mellett ti.sztán az ujjak
a latin cnlix a. m. kehely szóból), a husziták egyik mozgása útján létrejött játék az oktávjátszásban
mérst'keltebh felekezete, melynek a baseli zsinat a kézcsukló szabadsága különös gondot fordított
1433. a práírai epvezményben megengedte az ál- a balkéz kiképzésére és a pedáljátékra.
dozásnál a kehely használatát. Utraqnisták neve
K&Ud (Cfudki), a Herceg-szigetek egyike a
alatt is elfordulnak, mert az oltári szentséget Márvány-tengerben, a Boszporusz eltt. Van teomindkét szín alatt (s-uh lUraque specie) vették lógiai akadémiája, kereskedelmi és tengerész-ismagukhoz.
K.-nak nevezték továbbá Calixtiis kolája és kb. 3000 lak.
(ieorg (1. o.) kövotóit is.
Kalkisz (Ghalkis, Chalcis, Euripo, olaszul
KaJiz (kvaliz, kuahiz, helyneveinkben kálóz, Negroponie), az ugyanily nevQ járás és Eubea
I. .1
„1^^ volgamelléki bolgár fajta néptörzs, a sziget fvárosa, az Euripos-szoros mellett, körül'khoz csatlakozó kun-kabarok egj'ik belül 11,000 lak., a Hagio Minasz-öböl mellett
_'e. \ kazárokkal együtt
is fölvették
kikötvel és elég élénk forgalommal ersséggel.
,illá.st
nálunk még a XII. sz. derekán Az antik Chalkisból már csak jelentéktelen romok
:„.
..
.ették. Hazánk területén sok helyen meg- maradtak fenn. Itt született Isaios szónok és Lymaradt nyomuk s részint hadiszolgálatot teljesí- kophron költ itt halt meg Aristoteles.
tettek, mint a 11. Géza és Mánuel görög császár
Kalkmann, August, német archeológus, szül.
közti háborúban, részint szUömiveléssel foglal- Hamburgban 1853 márc. 24., megh. 1906 febr.
koztak, mint a Hegyalján, Buda környékén, a 17. Berlinben, ahol az egjetemnek 1900 óta rendkeveaszói (vaáli) völgyben stb. (Turul 1910. 58— kívüli tanára volt. Fmvei
Pausanias der Pe60., Ethnographia 1912. 220-222.)
rieget. Untersuchungen über seine SchriftstelleKaljászin (Koljászin), az ugyanily nev járás rei und seine Quellén Die Quellén der Kunstgeszékhelye Tver onxsz kormányzóságban, a Volga schichte des Plinius Die Proportionen des Ge;

letben, 1909 óta

—

:

:

;

-..

.

k

:

.>í

..

;

:

;

;

jobbpartján, kb. 10,000 lak., hajókészitéssel és
több keményítgyárral.
Ka^e, ad(>- és pol. közs. Zágráb vm. jaskai
j.ban, (1910) 974 hor^•át lak., postahivatal, u. t.
Krasic.
Kaljevics. Lyuitomir, szerb államférfiú, szül.
1841.. megh. Belírrádban 1907 ápr. 2. Milán fejedelemsége alatt a liberálisok egyik vezére volt.

1875-ben Milán miniszterelnöknek nevezte ki s
képviselte a kormánj't Milán és Natália esküvjén. 1877— 1880-ig mint emigráns tartózkodott

sichts in der griech. Kunst.

Kalkocit (rhalkocit, *«.), jelenig inkább a
(1. o.) név használatos.
Kalkofánit (chalkophanit, i«r.), 1. Hidro-

kalkozin

frauklinit.

KalkofÜHt (ckaOcopkyliit,
pikkelyek. Igen lágy, kekee-

iar.),

kis hatszögéé

vagy smaragdzöld.
g>'öngyházfénya. Bázikus rézanenát. Lelhelye
Redruth Comwallban. Saytla Szászorszá?ban,

Nisne Tagilszk az Uraiban. Állítólag Úrvölsryön
Zólyom vármegyében és Moldován a Bánátban Ls
Bóc^wn.liola Karagyoigyevics^saláddal lépett elfordult Kevéssé használt magyar neve a rézÖsszeköttetésbe. Hazatérve, mint követ mködött csillám.

:
-

:
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Kalkutta

Kalkozin, chulkosin, kalkozü, redruthü (ks\.),
Kalkográf (chaUcograph), képek vázlatos rajzának és tárgryak távlati fölvételének künnyia igen becses rézérc (79"8°/o Cu), kuproszulfld CUjS.
Rombos kristályok, hatszöges külsej vastagelállítására szolgáló eszköz.
Kalkográfia (gör, chalkographia) a. m. réz- táblák igen gyakoriak az ikerkristályok. Többnyire vaskos gumók és lemezek. Feketés ólommetszés.
Kalkolamprit (chalkolamprit), a piroklórhoz szürke, gyakran futtatott felület, gyengén fémes fónyú.HazánkbanKapnikbányán,Dognácskán
hasonló ásvány.
Kalkomenit (chalkomenit, ásv.), átlátszó, egy- és Szászkabányán, külföldön fkép Freibergen
hajlású, Uvegfény, szép kék zömök kristályok. (Szászország), RedruthonCornwallbanésaz UraiVíztartalmú rézszelenit CuSeO,-}-2H,0. Lel- hegységben fordul el.
Kalksburg, falu Hietzing alsó-ausztriai kerühelye Cacheuta Argentiniában.
Kalkomorfit (chalkomorphit, á8v.),viztartalmú letben, a Liesing mellett, Bécs közelében, híres
;

kalcium-aluminium-szilikát.
Kalkopirit (chalkopyrit, rézkovarul, ásv.), réz-,
vas- és kénnek a vegyíüete CuFeSj. Négyzetes
szfenoidok v. piramisok, amelyek a tetraéderhez
igen gyav. oktaéderhez nagyon hasonlítanak
koriak az ikerkristályok. Nagy tömegekben vaskosan behintve szU- v. vesealakú halmazokban
fordul el kissé rideg, a piritnél lágyabb sárgarézszínú, gyakran tarkára futtatva, karca zöldesfekete. A legfontosabb és legközönségesebb rézérc,
M'6''lo Cu-tartaloimnal. Szomolnokon, Gölniczbánya, Úrvölgy, Rézbánya, Szászkabánya, Sel:

;

jezsuita nevelintézettel.

Kalkuláció (lat. calcultis-höi), a kereskedelemben azt aszámvetést jelenti,amelyneksegítségével
egyfell az árúk beszerzési, másfell azok eladási
árát meghatározzák. Ha a K. reális árúkra vonatkozik, akkor árú-K, árvetés, vagy röviden K.

a neve ha ellenben ideális árúra, t. i. értékpapírokra vonatkozik, akkor arbitrázs (1. o.) a neve.
A reális árúk árvetésénél a beszerzési ár megállapítása alkalmával az eredeti vételárból, a felmerül költségekbl és a tartozás kiegyenlíté.sének feltételeibl kiszámítandó az, hogy hány belmeczbánya, Balánbánya helyeken bányászat tár- földi pénzegységbe kerül az árúnak 1 egysége
gya volt, st részben még most is az. Finoman addig, míg az raktárunkba az eladásra készen
eloszolva a mansfeldi (Németország) rézpalában, elhelyeztetik. A K. lehet egyszer vagy összetett,.
ahol a fosszilis halaknak ércesltö anyaga. Külföl- a szerint, amint a számítás csak egyfajtája, v.
dön is számos helyen található: Rammelsberg többfajtájú együtt szállított árúra vonatkozik.
Goslar mellett, Rio Tinto Spanyolországban, Fah- Az eladási ár meghatározásánál azután számba
lun Skandináviában. Mesterségesen is elállítható, vesszük a beszerzési árat, a piaci szokásokat, az
söt forrásokból is lerakódik, pl. a margitszigeti ar- eladási és behajtási költségeket s végül a nyeresétézi kút vascsöveiben. Mállása révén réz- és vas- get. B számvetéseknél két esettel találkozhatimk
gálic, limonit, malachit és azurit keletkezik.
vagy meg van adva a piacon uralkodó szokások
Kalkosz (gör.) a. m. réz jelentette továbbá az által az árú eladási ára s ilyenkor azt kereshetobolonz-nak nyolcadrószét.
jük, hogy az elérhet beszerzési és eladási árak
Kalkosziderit (chalkosiderit, ásv.), réz-vas- mellett hány °/o-os nyereségre tehetünk szert;
foszfát.
Lelhelye West-Phoenix-mine Corn- vagy pedig az eladási árat módosíthatjuk s ilyenwallban.
kor azt kérdezhetjük, hogy az elérhet beszerzési
Kalkosztibit (chalkostibü) v. wolfshergit (isv.), ár és bizonyos elérend nyereségszázalék mellett
ólomsztirke v. vasfekete, gyakran tarkára futta- mennyiért adhatjuk el az illet árút? L. még^
tott, ersen fémfényü rombos táblák. Réz-antimon- Értékmegállapítás.
.szulfld, CuSbSj. Lelhelyei Wolfsberga HarzhegyKalkulál (a lat. caknlus-hó\, 1. o.) a. m. számít.
ségben, Guadiz Spanyolországban, Guejar Anda- Újabb értelemben számítási eljárást jelent (1.
lúziában (ú. n. guejarit), Huanchaca Bolíviában. Külkuláci), de használják a spekuláció szó heKalkotipia (chalkotj/pia, gör.), a rézmaratás- lyett is.
nak Hoims által (185Ö) föltalált neme, mellyel
Kalkulátor (lat. a. m. tízámoló), a kereskedelemkönyvnyomtatósajtókra alkalmas lemezeket le- ben az az egyén, aki a rendelkezésre bocsátott
het elállítani. K.-nak nevezik azokat a féltónusú adatok alapján v. a már kötött, v. a még kötend
szemcsés maratásokat is, melyeket magas nyo- üzletek jövedelmezségét kiszámítja. A K. felmáshoz használnak a németek Koitimaniernek adata tehát az árúk beszerz és eladó árát kiszánevezik.
mítani, egy kötend nagyobb szállítás jövedelmeKalkotrichit, 1. Kuprit.
zségét megállapítani, tervezett export- v. importKalkowsky, Emst, német raineralógus és pe- üzletek lehetstjgét számszeren kimutatni stb.
trográfus, szül. 1851 szept. 9. Tilsitben. A drezdai Gyári vállalatoknál a K. szerepe a gyártás rentamegyetemen az ásványtan-földtan tanára. F- bilitásának V. a létesítend gyártási újítások célképen a kristályos palákkal foglalkozik. Mvei
szerségének kiszámítása. -- K., a meteorolóI)ie Gneisforraation des Eulengeblrges (Leipzig giai intézetnél ideiglenes minségben alkalmazott
1878) Klemente der Lithologie (Heidelberg 1886). tisztvisel, aki a megílgyel állomásokról érkezett
Kalkoxilográfia (chalkoxylographia, gör.), a nyers adatok feldolgozásával foglalkozik.
A'.,
W-csi Sieirliind.T találta fel 1837. ezt a kliséké- a német polgári perrendtartás szerint az a segttiszlté.sj módot, mellyel a réz- és fametszést akarta
tisztvisel, aki a biró részére a perhez szükséges
üKszeegyeztetni, hogy ezáltal az aquatintatónusok .^ízámltásokat végzi.
tökéletesen visszaadhatok legyenek. Ezt a szánKalkutta (Calcutta), 191 l-ig a brit-indiai birodékot azonban az újabb fotomechanikai eljárá- dalomnak, jelenleg Bengália presidenc.vnok fvásokkal sikeresebben oldották meg.
rosa, a Huglinnk, a Gangesz-delta egyik ágának
;

;

;

;

;

;

—

—
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129 km.-nyire a tengertl, az é. n.
88* 24' alatt, (imd 896.067, a kUl\ íiTiKsokat beleszámitva 1.122313 lak., kik közt
alig 40,000 kere;;zU'n\ a többi hindu, mohámmedan, néger, kinai, maláji sth. A ván>8 7km.nyi boflarafágban nyúlik el a fnlyó {)artja mellett
saSk bgo pe^ig 2—8 km. Éghajlata forró
és egéaatetelen. Ujabban szúrt vizzol látták el,
miáltal a láz kevésbbé pusztít D. felöl .számirv-a
a vároe a követloeiö részibl áll: a üarden
Readi (a villák és kertek), ezt követik a dokkok,
a ToUy Nailah nevfl csatorna torkolata, az arzenál, a citadella vagyis Port William. amelyet a
Maidan vagyis eszplanád választ el. a Csaoringi
1-'.. is eor^MÜ rész gyunyörü széles utcákkal és
lialdtasorokkal, végül a Black Town, a benszülottek várceréeie sitik, pi^^zko-s utcákkal (>s kunyhókkal, hol a kolera még mindig otthonos.
K.-lian, illetóleg az európaiak városrészében a
I.. M.ií.nn.kpnyeSb
épületek a govemment-house
- stílusban), a városháza (dór stílusban),
nác^háza. az igazságügyi palota, a Szt
ilis, eg>'éb templomok é.<: a nag>' hote^ Townbannagj' bazárok vannak.K.-nak
^57 óta. nagyszer múzeuma 1866
van h-alpartján,

J2"

W,

a

KAIlay

Zenéjének szerkezetét több kétszakassos dalformának sszefúzése adja. A táoe moKtnlatai.
legalább egykorú Íróink tudósításai sierlnt, elég
merészek, néha Ízléstelenek voltak.
Kallainit (callaimt, i»r-), vaskos viasznemú
tömeg alma v. smaragdzöld fehéres v. kékes
foltokkal és vonalakkal áttetsz. Víztartalmú alnminiumfoszfát: AlPü«-j-2iH,ü. Eg>' kelta sírban
Franciaországban lenmag-galambtojás nagyságú
darabokban találták. A türki.szhez nagyon hasonlít, de jóval áttetszbb.
Kállait ii«v.), a türkisz tudományos elnevezése.
Kallantyú, ajtók és ablakok záró készüléke,
melyet a zárandó részre fordítható egy.szerú vagy
ketts kar alkot.
K., a hajó kötélbakján vagy
az örfán kera^ztül dugott s annak két oldalán végeivel kiálló fa- vag>- vasrúd, melyen a megersítend kötél végét csatban átvetik.
Kallar, Kelet-Indiában (Salt Rangé) a tisztátalan
só neve, amelyet ott roppant mennyiségben találnak és hoznak forgalomba.
Kallás, I. Kaüózás.
Kallatebosz ÍCallatebiis), ókori város KisÁzsiában. liidiában a Tmolosz hegység lábánál.
Kallatász (Gallatis), ókori gyarmatváros a
iiiskrit-coUege-e. orvosi és számos Fekete-tenger Ny.-i partján, Tomitól D.-re.
Kállay-(\?atóí (nagy-káUói). egyike a l^régibb
európaiak és benszülöttek .számára,

te h.

,

m

;

1

1

i-

;

;

;

—

'

•

óta.

í'

íja
•

.sállatkortje. csillagvizsgálója, lóver-

több tudomán.vos egyesületen kivül itt
i;i :» székhelye a híres Asiatic Society-nek is. A
l»>i:fnnto.<abb iparáeak a jutaszövés, papírgyártás
'.- indiíTó-rafftneria. Mint kereskedelmi emporiumot IJornbay túlszárnyalta ug>-an és bár a nagjt4-ngpri hajuk rendesen osak a Diamond-harbourig
HíH km.-nyin« K--tól) szoktak fölevezni, a britindiai birodalom kivitelének legalább is »/j-a
nug mindig K.-n megj' keresztül. A fóbb kiviteli
cikkek: nyers juta, jutazsákok, ópium (fképen
Hongkongba), tea Londonba), rizs, olajos magvak, indigó, gummi, Ixürók, salétrom és nyers pani:iT
^ U'vitelnél parautfonalak és kelmék, gyap..
fém- és fémárúk, ruházati cikkek,
kémiai szerek, cukor, szesz, szalonna,
vaj, petróleum és vasúti fölszerelési cikkek szerepelnek els sorban. A British Steam Navigation
(ompany. a Messageries marítimes, a HamburgAmerika- Linie, az Osztrák Lloyd és a NorddouUicher Lloyd rendes hajójáratokat tartanak fenn K.-val. \z osztrák-maír>ar monarchiának is van itt konznla. Az alsó Gangesz mell^'tt 1644. alkotott els angol telep a mai K.-nál
ÍO km.-rel feljebb a jobbparton volt, ahonnan
1686. az angolok elzettek és Chamock vezérlete
alatt a mai K. helyén telepedtek le. 1699-ben kezdték meg az els erdöt ^íteni. 17ö6. a bengáliai
náboba K.-i telepet elfosülta és feldúlta, de Clive
-

i.:<'rt',

.

i

,

már a kövotkozó évben
Kalkutta-kender
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visszafoglalta.

m. juta

(1.

o.).

smagyar

családoknak, mely Szabolcs váraiegyóben a család nevét s predikátumát adó nagj'kállói s egyéb ottani birtokait, minden oklevél emlékezetén túl. valószínleg az eredeti els foglalás
óta birja. Mint a család levéltárában fekv régi
oklevelek bizonyítják, eredetét a 108 magyar ösnemzetség egyikébl, a Balog-

Semjén (Bolok-Si-

nembl veCsaládfáját
alnclita família
ex Ubul jam post
Chr. n. 1056 militante, de Genere
mian)

szi.

Bolok Simian»
a

magyar

—

kir.

Kúria 1777. szeptember hó 13-án
kelt decisiójával
approbálta. A család kb. 42.000 drbból álló családi levéltárát a nemzeti

múzeumban örök
KálUy-csaiád dmere.
Ebben benne van az
arany bulla egyetlen eredeti példánya. A család
címere nem adományozott, hanem felvett, már
1300-ban használták a mai alakjában. Oklevélileg ismert törzse az emiitett ósnemzetségbeli
Ubul. ki 11. Endre király korában élt a XIII.
sz. elején (1214—1216). Már Ubul, ki az oroszok elleni hadban Kálmán herceg alatt vitézül
harcolt, kapta II. Endrétl adománkban a nap-

letétbe adta.

m. koszorú), babiloni magasabb zsidó iskola, ahol az év két hónapjában
<adar és elnl [febr. és aug.]) naponta eladásokat
tartottak úgy a különböz országokból összegyúlt
zsidó tudósoknak, mint az ide tanulás céljából tó- kori és gnthi pusztákat, melyek birtokában V.
d;ilu köznépnek (1. 2!gidó akadémiák).
István király Ubul fiát. Mihályt megersítette
Kállai ketts, szabolcsvármegyei hü'es tánc. 1271. s meljeket a család ma is bír. 132,^-ben
melyet talán NagykáUóban lejtettek legelször. történt a nagy osztozkodás a birtokokban, amidón

Kalla laram.

a.

:

—
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a K.-család kapta Nagy- és Kis-Kállót. Budai hivatott meg. A hódmezvásárhelyi föispánságot
Ferenc históriai lexikona említi Miklóst, Lökös 1896-ig, a szegedit 1905-ig viselte. Nyugalomba
fiát, ki Zsigmond királynak tett fontos katonai vonulása alkalmával bels titkos tanácsossá neszolgálatokat, s Miklós flát, Jánost, ki 14'26- vezték ki.
2. K. András, szül.a Npkoron (Szabolcs vm.)
ban Maróthi Jánossal együtt Radul oláh vajda
ellen harcolt s a rákosi országgylésen, mely 1839 ápr. 1. Tanulmányait Bécsben végezte 1861.
Hunyadi Jánost kormányzóvá választotta, Vár- megyebizottsági tag lett és 1866. Lónyay Menyday Miklóssal együtt Szabolcs vármegye fispán- hért után a felsöszabolcsi tiszai társulat elnöke.
jává tétetett. /. Egyed ágából, mely a XVI. sz. 1889—1897. Szabolcs vármegye fispánja volt.
végén halt ki, nevezetes szerepet vitt IX. János, Az irodalom terén is mködött. Munkái 3 kötetaki kiskállói Vitéz János név alatt lett ismeretes ben összegyjtve Politikai beszédeim és újságs 1622. Báthory István nádor által Szörényi bánná cikkeim. Vegyes költemények s Köz- és mezneveztetett ki, Tomori Pállal harcolt Ferhád pasa gazdasági viszonyaink c. 1912. jelentek meg.
ellen s a mohácsi ütközetben is résztvett, de meg- Utolsó kisebb munkája A vármegye intézménye,
szabadult s mindig a nemzeti párt és Szapolyai Já- melynek tántoríthatatlan hívéül mutatkozik be e
Fia: K. Tamás dr., szül. 1878 nov.
nos király híve volt. X. János pedig Erdélyben mben.
1905 óta a székelyudvarhely vidéki kerület
harcolt Békés István zászlói alatt Báthory István 25.
fejedelem ellen, utóbb azonban a gyznek híve képviselje az országgylésen.
3. K. Benjámin, államférfiú, szül. 1839 dec. 22.
lett. /. Pál állítólag együtt tanult Erdélyben Hunyadi Mátyással, késbben Mátyás király kama- Pesten, megh. 1903 júl. 13. Bécsben, eltemették
rása volt s vitézül és saját költségén harcolt Budapesten a kerepesi temetben. Már ifjúkoráJajca ostrománál s több más helyen is, minek ju- ban nagy buzgalommal tanulmányozta a Kelet potaimául 1464. Parlagi Györggyel s némely K. litikai, gazdasági és kulturális életét s elsajátírokonaival, harcos társaival együtt, a rác deszpo- totta a török és a balkáni szláv nyelveket. Andtáktól htlenség címén elvett szolnokvármegyei rássy Gyula gróf korán fölfedezte K. tehetségét s
nagy birtokot, Mezötiírt kapta királyi adományul, tanulmányai végeztével, 1867. kinevezte belgrádi
melyet a csaláid adományos része a legújabb idkig fkonzuUá ós diplomáciai ügyvivvé. Ottani hivaosztatlan állapotban birt. A XVII. sz. els felében taloskodása alatt, Szerbia egyik legmozgalmasabb
élt //. Ferencnek leánya volt Susánna, Kemény töiiáneti korszakában, fényesen megállta helyét
János, utóbb erdélyi fejedelemnek neje. A XVII. s tanúságot tett államférfiúi hivatottságáról.
sz. vége felé már csak III. Miklósban állott 1875-ben elhagyta állását s hazajött itthon képfenn az si család íiága, mely elbb oly terjedel- viselvé választották Sennyei konzervatív promes volt s újabb korban ismét igen nagy számra graramja alapján és lapvezére lett a párt közlöszaporodott. Ez a III. Miklós (1651) lett a kiha- nyónok, a Kelet Nópó-nek, amelybe sok órtéke-s
lással fenyegetett család restaurátora, kinek egyik cikket írt A külpolitikai kérdések alapelveiben
fiától, XII. Jánostól származott a család orosi, azonban már ekkor is köizelebb állt Andrássyhoz,
másik fiától, IV. Ferenctl pedig napkori ágazata. mint Sennyeihez ós Apponyihoz. Konzervatív
III. Miklós még református vaUásu volt s az eper- pártfoleitöl véglegesen az orosz-török háború aljesi vértörvényszék korában s ennek elrémít be- kalmával szakadt el, midn a képviselház 1877
folyása alatt tért a római katolikus hitre, mely- jún. 26-lkl ülésén mondott hatalmas beszédében
ben aztán utódai neveltettek, s azóta az egész az ellenzék padjairól védelmezte meg Andrássy
(«alád r. kat. hitti lett s maradt. Az orosi ágból Gyula gróf keleti politikáját párthíveivel és jóXIII János kerületi táblai elnökké, cs. kir. ka- formán az egész magyar közvéleménnyel szemmarássá és 1770. gróffá is lett a grófi ág azon- ben. Nerasokái'a ezután visszatért a diplomáciai
ban kihalt s a család orosi ágát József tartotta pályára. 1878 szén kinevezték Ausztria-Magyarfenn, kinek unokája volt Z?ímw, királyi tanácsos és ország meghatalmazottjává a keletruméllai nem1840. Csanád vármegye adminisztrátora, ki 1845. zetközi bizottságba, ahol rendkívül becses tevéhalt meg s nejétl, Blaskovich Amáliától hagyta kenységet fejtett ki. Midn Andrássy Gyula gróf
hátra a családból legnagyobb hírre emelkedett flát, letette a külügyminiszteri tárcát, 1879 októberéBenjámint, a minisztert (1. alább). A napkori ága- ben, az ö ajánlatára K.-t a külügyminisztérium
zatból György fia volt Miklós, Szabolcs vármegye els osztályfnökévé nevezték ki. Ebben a minhíres alispánja s királyi tanácsos a XIX. sz. ele- ségében Haymerle báró halálától Kálnoky gróf
jén, kirl Igen sok érdekes adatot tartott fenn a kinevezéséig
vezette a külügyminisztériumot s
megyei krónika s adomatár. Mind az orosi, mind
irta alá az els osztrák-magyar-olasz szövetségi
a napkori ágazat több ágon vii-ul még ma is. A szerzdést. Ez állásában megmaradt 1882 jún.
ctíalad birtokos Szabolcs, Szatmár, Heves és Csa- 4-ig, amidn a király kinevezte közös pénzügynád várraegyében. V. ö. Magyar Nemzetségi miniszterré s így a megszállott tartományok legZsebkönyv Nemes családok 1. (Budapest 1905). fbb adminisztrátorává. K. nevéhez fzdik BoszA családnak az újabb korban nevezetesebb sze- nia és Hercegovina újjászületése, közigazgatásárepet játszó tagjai
nak szervezése, a nyugateurópai civilizáció ter1. A'. Albert, a frendiház tagja, szül. Kálló- jesztése s a rend éa vagyonbiztonsjíg megteremsemjénben 1848. A belügyminisztériumban volt tése, úgy hogy két évtizednél tovább tartott mititkár 8 e minségében Tisza Li^os mellé került niszterségének eredménye Burópaszerte a legSzegedre, midn e város újjáépítését tervbe vet- nagyobb elismeréssel találkozott. K. kormányzati
ték. Kéeöbb SxoKed és Hódmezvásárhely fispán- rendszerének következménye volt. hogy az aujává nevezték ki és nemsokára a frendiházba nexió 1908. minden bels bonyodalom s nagyobb
;
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KAllay
rt'h.'7.<,t-ír ni'ikfi!

volt

me^alósitbató. K. boesmiai
az volt, hogy a ntfgSEállott

vallásklönbeég

nélkfll, elé-

e lojális alattvalókká tegye, hogy a
propaganda ne ielhesseo beooük alkalzökre. K. a balkáni történelemnek s
tk is egyik legkiválóbb ismenl^ volt
mankáseága éppen olyas jelentós a torán, mint kormáoyaata a politikában.

gadettekké
r.a£r>'?zerb

A M. Tud. Akadémia 1878. leveleaö, 1888. rendes
IS 1H<K). tiszteleti tagjává válasit(rtta. Mfivei:

A

,iéneie 1780-1815. {l-^<it.
lotre ford. ixhtcicker Henrik,
-^78)

;

Magyarország a Kelet

Budapest

és

Wien

és

Nyugat

(akad. székfoglaló, 1878); Oroszorteág
1878, 2. kiad. 1879; németre
lord. &Atcú:JI;«r Henrik 1878; szerb nyelven is
.. r..T...'í»„f
"'"'déken 1885); Andrátsy Gyulaembeszéd a M. T. Akadémia 1891
;.
.,. :
...iüléáén, Akad, Ért. 18.. fzet); Az
Arpadok és a num/ar állam (Akad. Ért. 1896, 6.
tü2.) ;
szerb felkelés története 1807-1810. (2
köt, Budapest 1909) c. müvét bátrahagyott kézirataiból Tkaüóczy Lajos adta ki. (Beigel Istvánnak, K. B. unokaöocsáMk fordításában németfll
megjelent Lipcsébl). Lefordította Mill Stuart
híres müvét : .4 szahadságról (Pest 1867) és GálatheaX, Vasiliadis újgörög drámáját (Budapest
1878). Az Akadémiáin munkatársa és barátja,
Thaüóczy Lajos mondott róla ragyogó emlékbeazédet (KáÚay Béni emlékezete, emlékbeszéd
a M. T. Akadémia 1»09 máj. 2-iki közülésén,
Akad. Ert...254— 265. füzete).
^rtrii Ivrekvései (n. o.

A

-
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KáUay, 1. Ferenc, író, szül. Detneczenben 1790
megh. Pesten 1861 jan. 1 Debrecsenben ta-

dec. i.,

.

bens, egész életérc szóló barátságot
kötött Kölcsey Ferenccel. Megszerezve az ügyvédi oklevelet, 1814— 28-Íg mint hadbíró mködött a Székel jibldön, 1829. njiigalomba vonulva
elbb Erdélyben, majd Pesten történeti, filológiai
és politikai tanulmányokkal foglalkozott. A M.
Tud. Akadémiának elbb levelez, majd rendes
nnlt, ahol

tevékcn>' részt vett munkálataiban.
kisebb dolgozatain kívül, melyek
nagyobbára a Tud. Gyjteményben és a Tudom^ytárban jelentek meg, irt sok tudományos
munkát, melyeknek azonban csak egy része jelent me;^ nyomtatásban. Pontosabbak
székely
nemzet eredetérl (1829) : Kölcsey F. gyermekés ifjúkori életrajza (18-39) ; Az esküdtszékrl;
Finn-magyar nyelv (1844); pogány magyarok
vallása (1861), mely megnyerte a Kisfaludy-Tár-

tagja

lett s

Nagyszámú

:

A

A

saság 50 aranyas pályadíját.
2. K. Mihály, kassai OtvOsmester. A céhbe
1639. lépett be és sokféle tisztséghez jutott. Így
1646. városi szenior, 1647. szénior-fürmender,
1648. 8 1649. szenátor, városi adószedtiszt, porkoláb, f ertályos kapitány, bortiszt és a gyalogosok
kapitánya. 1646-ban engedelmet kért a tanácstól, hogy Tokajba és Szántóra mehessen, azonban kitudódott, hogy nem oda, hanem Wesselényi
Ferenchez Rozsnyóra ment. K.-t e miatt a tanács
fogsággal sújtotta s fUnnenderségétól megfosz-

Egyik fenmaradt munkáját, egy köralakn
aranyozott ezUstpatenát, a miskolczi ev. ref. egyház rzi. V. ö. Míhalik J., Kassa váiros ötvös4. K. Ódon, szül. Napkoron 1815 szept. 3., ségének története (Budapest 1899).
' - r'serén 1 879 aug. 5. Országgylési követ
Kalle, Fritz, német nemzetgazda és ember~ i3—í-t-iki pozsonyi országgylésen s a
barát, szül. Parisban 1837 jan. Í2. Porosz állami
^ .. ..... i.ii-radikális párt híve Perczel Mór iskoszolgálatba lépett, majd fivérével átvette Biebrichlájából
a pesti nemzeti gj-Qlésen s Debreczen- ben egy kémiai gyár vezetését. 1873— 82-ig poi.Ti
s !-s _49.ki Szabolcs-nádudvari képvisel s a rosz képvisel, 1882— 89-ig a Reichstag tagja
~ ellenzék egyik
legszózatosabb tagja
volt. Számos népjóléti intézményt alapított, 1871.
„.várbeli élelmezési biztos a szaba<^ág- pedig Franz Leibing-ge\ megalapította a számos
harc elnyomása után fogságra vettetvén, a hadi tagot számláló Geselischaft für Verbreitung von
!' rvény^k halálra Ítélte, de azok sorába került,
Volksbildung c. társaságot és ennek lapját, a
kiknek Haj-nau 1850 nyarán megkegyelmezett. Volksbildung-ot (Berlin). Fbb mvei: WirtAz alkotmány helyreállta után ismét bekerült a schaftliche Lehren (Berlin 1877, 6. kiad. Leipzig
parlamentbe s a szélsöbaloldalnak egyik legro- 1892); Die hauswirtschaftliche ünterweísung
konszenvesebb tagja volt.
armer Madcben (Wiesbaden 1889, új folyam
5. Á'. TAor. szül. 1881. Jogi tanulmányait a 1891) továbbá rendkívül elterjedt népszer
budapesti egyetemen végezte, ahol a j(^tudomá- vei Wie erhalt man sich gesund und erwerbsnyok doktorává avatták. Miniszteri osztálytaná- Táhig (Schellenberg-gel, 77. kiad. Beriin 1912);
><>.«• a
pénzügyminisztériumban. Évek óta az évi Wegweiser ins wirtschaftliche Lében (21. kiad.
a Ham költségvetés elkészítését végzi.
u. 0. 1912).
tí. A'. Ubul,
sitU. 1876 jül. 8. Oroson. 1905.
Kallenberg, Koburg herceg nyaralója, szabaN'etszprémben orsz. képviselvé választották fg- don kiálló hegyormon, ÉNy.-ra Koburg városától,
cetlenségi programmal. A koalidós kormány 475 m.-nyire a tenger színe fölött. A XII. sz.-ban
alatt Csík vármegye fispái^a volt. 1910-ben a tekintélyes lovagt^ád székhelye volt; L Ern
•«lksieredai kerületben választották meg orsz. kobui^ herceg restauráltatta, II. Ern herceg peK^^pvje^lóvé. A magyar családtörténeti és heral- dig megnagyo4)bitotto és szebbé tette.
ka: ru'iomány mvelje. Tanulmányai és cikkei
Kalli
(gör.), dasMtett szavakban a. m. szép,
a Turulban jelentek meg.
nemes.
7. K. Zoltán, fispán, szül. 1856. A régi szabadKallias (latinosan Caüias), elkel és gazdag
éi vúpárt idejében Heves vármegye fispánja volt athéni férfiak neve. Nevezetesebbek :!.£., olyma koalíció kormányra jutásáig. 1910. belépett a piai és pythói gyzelmérl volt hires, ki mérette
nemzeti munkapártba és njból Heves vármegye a szánüúvetett Pelsistratos birtokait
2. £1.
fispánja lett. 1911-ben megkapta a bels tiáoe Athén követe Kr. e. 449. a perzsa királynál.
tanácsosi méltóságot.
a K., IphikratesBzel együtt Korinthost védte Kr.
'
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4. K, Kalkisz kényura
392. Agesilaos ellen.
Kr. e. 360., de Fülöp, makedón király megfosz5. K., Szirakuzában, megírta
totta trónjától.
írt továbbá
Agatliokles történetét 24 könyvben
Szicília csodás folyóiról és Polemonról. Töredé-

e.

—

;

keit V. ö. Müller,

rum

II.

Fragmenta

historic.

Graeco-

Kallipos-féle

neve.
Kalligráfía. A K. a közönséges írásnak, a magyar (ü. n. angol) szépírás betinek, a német
kurrent írásnak, a kurzív (dúlt nyomtatott), rond,
gót, nemkülönben a keleti írásoknak szabályos,
tetszets alakban való leírása, kalligrafálása. Ez

A

könyvnyomtatás fellehet aztán díszített is.
találása eltt a barátok lemásolták és így sokszorosították az egyházi atyák iratait s különösen a klasszikusokat, elbb könnyen olvasható,
majd késbb díszesebb bettikkei, iniciálékkal (1. o.)
látták el, késbb divatba jött a kezd betknek
színes festékkel, piros (minium) és kék, majd más
színekkel és aranyfestékkel való berajzolása.
Körülbelül a VI. sz.-tól kezdve vannak erre nézve
kétségtelen adataink. Mátyás király könyvtárában a Komn-kódexek (1. Korvina) miniatr
díszítése a mai napig is utolérhetetlen olasz kalligraf US, Attavante (1. o.) remeke volt. Egyik változata a K.-nak az apró írás.
Irodntom. Tymm.s & Wyatt, The art of lUuminating as
practised in Kurope from the earliest times, London 1860.;

—

Arnold, Bammlung von Initialien aus Werken vom XI
XVII. Jahrhniidert. Leipzirc Mettenleitner & Hildebrandt,
echriften - Magazin,
Erfurt ;
MidoUe, KalHíirapbiscbes
Albnm, Strassbnrg 1836 Faulmann, Illustrirte Qeschiclito
der Schrift, Wlon 1880; Petzendorfor, Schriften-Atlas,
Stuttgart 1889 ; Das Breviarlnm Qrimani's, Leipzig 1908,
:

:

lí.

Kalligraius, szép író-mester, aki a kalligráflát
tanítja ós díszesebb kivitel üdvözl leveleket,
okleveleket és okmányokat készít.
Kallikrates, görög építész a Kr. e. V. sz.-ból,
Iktinosszal egj'ütt építette a Parthenont az athéni
Akropoliszon.

idszak

építész és ötvös is mködött. Vitruvius szerint
K. volt a korinthnsi oszlopf és a korinthusi
oszloprend feltalálója
készítette az aranyból
való lámpát, mely az Erechtheionban éjjel-nappal
:

égett.

K., görög költ és grammatikus, az alexanképviselje, Kyrenébl a battiadok
(Battok-utódok) elkel családjából, Kr. e.310240 között élt. Grammatikai iskolát nyitott Alexandria egyik külvárosában, majd Ptolemaios
Philadelphos a híres múzeum könyvtárának igazgatójává nevezte ki. így részt vett ennek rendezésében, óriási irodalmi munkásságot fejtett ki.
összeírt vagy 800 könyvet, megalapította a tudo2.

drinizmus

382.

Kallidromosz, a Közép-Görögországban, Lokrisz és Dorisz közt elterül hegységnek ókori

Bde 1-

—

f

mányos bibliográfiát egy 128 könyvre terjed
nagy munkában (Pinakes). 4 könyvre terjed
Aiiia (Okok) c. elógiagyüjteménye igazi tárháza
volt a tudós kutatás alapján összeállított mítoszoknak, mindegyikben valamely szokás vagy intézmény okát, eredetét mutatta ki. Ezt az ú. n.
aetiológiai elégiát utánozta Propertius elégiáinak
4. könyvében és Ovidius Fasti-jában. Az udvari
költészet érdekes példája Berenike haja, melyet
CatuUus fordításában bírunk. Híres volt Hekale
c. idillikus kis eposza. Töredékeit Gomperz adta
ki (Wien 1893). K. müvei közül csak az istenekhez
intézett 6 himnusz és 64 epigramma maradt fenn.
Kiadta Schneider: Callimachea (Lipsiae 1870—3,
2 köt.) Meineke (Berlin 1861) és Wilamovitz (u. o.
2. kiad. 1897).Újabban oxyrhynchosi papiruszokon
még 400 verssornál több került tle napvilágra,
melyeket Hunt adott ki (The Oxyr. Papyri, London 1910). V. ö. Linké, De Call. vita et scriptis
(HaUe 1862) Couat, La poésie Alexandrine (Paris
;

;

1882).

Kallina Mór, épitész, szül. 1844 szept 20. GrossBitteschen(Morvaország),megh. 1913 máj. 4. Budapesten. Fbb mvei a Nemzeti lovagló (Lovarda)
a Szentkirályi-utcai nemzeti tomací;arnok, a honvédelmi minisztérium. Ottó Wagner bécsi épitészszel közösen építette a rombach-utcai zsinagógát.
Árkai Aladárral a budai vigadót, a Szt. Gellért:

Kallikratidas (latinosan Gallicratidas),s^hTt&i emlékmüvet és számos fvárosi bérpalotát.
Kallinikon, város, 1. Rokka.
KaUinos, efezusi görög elégiakölt, kit e
faj megteremtjének is tekintenek, a VII. sz.-ban
Kr. e. élt. Életérl mitsem tudunk. Egy töredékes
költeménye maradt fenn Stobaeusnál, melyben
honfitársait ellenállásra buzdítja a betör ellenfelvette a küzdelmet a közeli Arginusai sziget- ség (kimraeriosok) ellen. Némelyek szerint ez sem
csoport mellett a Konon segítségére jöv nagy tle, hanem Tirteusztól való. Megtalálható Bergk
athéni hajóhaddal is, de maga egy hajóval össze- Pootae lyrici Graeci-jében. V. ö. Geiger, De Calcsapva, az ellenséges fedélzetre bukott és ott halá- lini aetate (Erlangen 1877).
lát lelte, a .'^pártttiak pedig csatát vesztettek.
Kallinteria, 1. Kalh/nteria.
Kallilogia (gör.) a. m. szépboszéd, ékesszólás.
Kalliopé, a görög múzsák (1. o.) egyike.
Kallima, a Nappali lepkék egyik neme, melyre
Kalliopé (állat), l. Calliope.
jollomzö, hogj- az idetartozó fajok szárnyának
Kallipaedia (gör.), a gyermekeknek szép emfonáka színben és mustrázatban száraz levélhez berekké való nevelése.
nagyon hasonlít. Trópusokon él.
Kalliphon, görög bölcsel, aki Cicero viláKallimachos (latinosan CaUimavhus), 1. görög nózetének fejldésére befolyással volt. Rendszei
mv»''.sz Athénl)en, kinek java t(wékenysógÍ9 Kr. ben a gyönyörség princípiumát (Hédoné) ös.';/
0. 424— 40-í- közé esik. Alkotásaiban a nagy tech- akarta egyeztetni az abszolút erkölcsével (Kalonikai kész.si'get és a mvészi gondosságot csodál- kagathia).
ták. (Innen mellékneve Katatexitochnos a. m. peKallipolisz (Gallif.oUs). ókori város Kalabri:í
pecsel). Nemcsak mint szobrász (táncoló lakoniai ban, a tarentumi öböl mellett, ma Gallipoli(l.
lányok és Héra szobra Plataeában), de mint fest.
Kallipos léle idszak, 1. Idszak.
hadvezér, ki tengeri csatákban is kitn volt. Kr.
e. 406. Lysandros oldalán harcolt, de ez irigységbl megakadályozta, hogy zavartalanul mködhessék az athéni hajóhad ellen. Elfoglalta Leszbosz szigetén Methymnát és Konont, az athéniek
vezérét, Mytilene mellett bekerítette. Merészen

m-

:

<

1

—
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Kallipygos (a. m. szépfarú). a nápolyi mazeum
egyik hires Aphrodité - szobrának mellékneve,
melyben az istenn kecses fordulattal a roháját
félrebúzva, hátsó testének szépaégét nemléU. A
szobor eredettje aUghanem Síinkmában állott,
mint két nvér fogadalmi i^jándékB. akik hátsó
teetük szépeége révén jutottak fóijhei és vagyonhoz (Athenaeos XI 1 80 564 C.) - Valésiina, bogy
maf a a K melléknév, melynek Kalligtontoe alakíj ük, az Aphrodité-kultusz egy terégi
j
;

,

>

áll kapcsolatban.
iLaiiirnoe (gör. a. m. szépfolyású), a görög
iiitológiában eocámoe vízi nimía neve. A leghire11
—yq^ Acheloos fcdyamisten leánya, ki
naiont a balálba korgeti, midn tle
liaiiuuu. ékszereinek megasMnéaét követeli (1.
Alkmtion). - Szent rendettetésA vagy gyógyító
erej forrásokat is K. nak neveztek a nimfa névéiül. Hiree volt pl. az athéni K. nev forrás,
melj-nek vizét szertartások céljára használták,
továbbA a görög íróktól ugyancsak K.-nak nevet

—

Kallós

Kalliwoda, Jokannes Wetneslaus, cseh hegedUvirtuóz és zeneszerz, szUL Prágában 1801
febr. 21., me^. Karlsruheban 1866 dea 3. 18231853-ig Donau-Eschingenben Pürstenberg heroeg
kamag>'a. Hangverseny- és kamarazenemúveket,
7 szimfóniát, nyitányokat, számos hegedúdarabot
irt K. a szerzje a népeserfl Deutschee Lied der

—

Fia, Wühelm, zongoramúOesterreioher-nek.
vek és dalok szerzje, szül. Eschingenben 1827
júl. 19., megh. 1893 szept 8. Karlsruheban. ahol
1853— 75-ig udvari karnagy volt.
Kallmorgen, Friedrich, német fest, szül.
.Altonában 1856 nov. 15. Eleinte a düsseldorfi

akadémián, majd Karlsruheban Gude, késbb
Baisch és Schönleber vezetése alatt képezte ki
magát tájfestvé. 1902 óta a berlini mvészeti
akadémia tanára. Nevezetesebb müvei: Vasárnap a pusztán Húsvéthétf Vak zenész Falusi
tzvész: Karlsruhei vásár; Mihály-templom Hamburgban stb. Eg>' kötet útleírást is kiadott Ins
Land der Mitternachtssonne. Tagebuch eines MaFelesége Márgazett meleg gyógyforrás Moabban, melynek vizé- lers címmel (Leipzig 1899).
tl HModes zsidó tetrarcha gyógyulását várta rete Hormuth-K. (szQl. 1858 aug. 22.) csendétet.

utolsó betegségében.
KaUisthenes (latinosan Callisthenes), görög
történetíró Olynthosból. szül. Kr. e. 360 táján.
Aristoteies unokaöccse és tanítványa. Elkísérte
N. Sándort ázsiai hadjáratára. N. Sándor igen

:

;

;

:

—

fest.
Kalló, gyapjuárúk tömörítésére szolgáló gép,
1. CsinozásKalló, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban, (ino)
2306 magyar lak. postahivatallal, u. t. Aszód.

—

;

még KiskáU, NagykáUó.

kedvelte, de mikor K. vonakodott eltte perzsa
aiokáa saerint arcra borulni, mint összeesküvt
bOrtOnbe vettette, ahol 328 táján meghalt. Hellén
történetében megírta a 30 év történetét (387—
357). a 8z«it háborút (355—346) és N. Sándor
hadjáratait. Ezekbl, valamint természettudo-

Cserebogarak.
Kaon, görög szobrász, 1. halon.
Kallós, kisk. Zólyom vm. beezterczebányai
j.-ban, (i»io) 216 tét lak.
u. p. és u. t. Zólyom-

mányi munkáiból csak gyér töredékek marad-

lipcse.

historiarum scriptores).
szóló regényes történet, a középkori N. Sándor-regény fforrása,
mely azonban a Kr. u. II. v. lll.sz.-ból való (ezért
Pseudo-K). V. ö. Westermann, De Callisthene
(Leipziff 1838—42)
Zaiher, Pseudo-K. (Halle
tak

(Oeier,

Nevpt

viseli

.\lexandri

egy N. Sándorról

:

1867).

Kallisto (latinosan Callisto), a görög mitológiában Artemis istenasszony* vadásztársnje, Zeus
egyik kedveee és tle Arkas anyja. Egyszer
a
mondában zavarosan hagj'ományozott okból
medvévé változik s ekkor saját fia üldözbe veszi
és megölL Erre Zeus az anyát és tlát csillagképnek (Nagy- és Kismedve) az égboltra helyezi.
KaDistzatoe (latinosan CaUistratus), 1. athéni
hadvezér és szónok, Iphikrates^l éetimotheosBzal együtt Theba ellensége és inkább Spártának
barátja. Hat évig (Kr. e. 372-366) volt Athén
politikai vezére, de mivel Theba-ellenes álláspontja hazájának anyagi károkat okozott, bevádolták s bár oly fényesen védte álláspontját,

—

—

L.

Szuhakálló.

Kallócserebogár (iiut), más néven aratóbogár
:

V.

csapócserebogár,

l.

;

Kallós, 1. Ede, szobrász, sztil. Hódmezvásárhelyen 1866. Eleinte az orsz. iparmvészeti iskolában tanult, aztán államdíjjal Parisba ment, hol
Chapn vezetése alatt harmadfél évet töltött. Parisból visszajövet a Képzmú veszeti Társulat téli
tárlatán állította ki Dávid c. szobrát, melyért a
Nadányi-féle ösztöndíjat nyerte el. Ezután a monumentális szobrok és mvészi síremlékek egész
sora került ki mhelyébl, ilyenek Irányi sírja
(1891); Erkel Ferenc Gyulán (1896); Kölcsey Ferenc Nagykárolyban (1897); Szent István szobra Palánkán (1897) Bessenyei György
szobra Njiregjházán (1899) a hét ezredévi emlék
közül a pusztaszeri ée zoborhegyi emlékek szobrász-munkáit készítette A Kozma-siremlék (1902,
Rökk-díj a Mcsarnokban), Erkel Ferenc sírja
11904), Jankó Jánosé (1905) Budapesten, s legnagyobb mve, amelyet Márkus Géza építésszel és
Teles Ede szobrásszal együtt készített
Vörösmarty Mihály emlékszobra Budapesten (lelépi.
1908). A Kossuth-szobor Hódmezvásárhelyen, a
Vadnai- és Bánff) -síremlék a kerepesi temciöben,
a maroevá-sárbelyi kultúrpalota szobrászati ékességei a leiriijabb alkotásai. Képmásai ktefil emiitjük Tóth László festmvész. Prohászka OttokAr
:

;

;

:

:

hogy áUitólag beoédein^ hatása buzdította Demoetimiest a szóncAl pályára, csak önkéntet; számkivetése mentette meg a halálos Ítélettl (361).
Mi(ir>n D(>dig MakedóEából visszatért Athénbe,
2. R., görög rétor, talán a Kr. u. püsp<ik. Márkus Géza arck«>p«>t stb. Budapest nbPhilostratoe nyomán (l. o.) 10 kiváló kesfóváros K.-t a monumentális szobrászat terén
SKoboraikotás leírása maradt reánk de modoros kifejtett tevékenységéért a Ferenc József jubistílusa nem ad róluk szemléletéé képet.
leumi díjjal tntette ki.
Kallitipia, fotográfiai p^[dnná8olatok készíté2. K. Ede. tanár ée iró. szül. Budapesten 1882
sére szolgáló eljárts esfist- és vaasók segélyével. júl. 22. 1910 óta a M. T. Akadémia klaaBZ.-fllológ.

—

l^

i

1

;

XI

km.
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bizottságának tagja, 1911 óta a budapesti tisztviseWteíepi fgimnázium tanára. Tudományos
folyóiratokban és napilapokban számos értekezése
s cikke jelent meg a klassz.-fllológia, történelem
és nyelvészet körébl. Önálló mvoi Homeros és
Archilochos (B^^st 1904-) Megjegyzések és excursusok Archilochoshoz (u. o. 19ii). Munkatársa e
:

;

Lexikonnak is.
3. K. Lajos, jogi Író, szül. Borzován (Szatmár
vm.) 1819 máj. 15., megh. Debreczenben 1881
szept. 4. 1851-ben a sárospataki, 1853. a debrec'zeni fiskolán lett jogtanár. 1863-ban a Magyar
Tudományos Akadémia levelez tagjává választotta. Mvei Alapelvek a magyar polgári joghan
(1846); NéMny lap az élet jogirataiból (1848, új
cím alatt Magyarországi föiörvényszéki ítéletek
gyjteménye, Debreczen 1862) Osztrák polgári
jog elvei (1852) A magyar polgári jog ampelfei
:

:

;

;

(1853).

—

Kálmán

azonban, zsarolásaik miatt, Nyitránál a nép, emezeket pedig Magyaróvárnál maga a király verte
szét. A bejövetelre engedelmet nem is adott többé
Emiko grófnak, ki ezért ostrom alá vette
Mosonyban, de a király legyzte. A határra érkezett
derékhad vezére, BouiÜon Gottfried (1. o.) a soproni találkozáson ogyességre lépett vele, kezeseket adott s Pannonhalmán meglátogatta a
királyt, ki nagyobb magyar sereggel kísért s
mindennel bven ellátta az átvonuló kereszteseket s 1096 nov. közepén barátságosan búcsúzott
el tlök. Ettl fogva legfbb gondját arra fordította, hogy a szomszédos kisebb népeket befolyása
alá hajtsa. 1097 tavaszán Pétergozdjánál megsemmisítette az utolsó horvát királynak, Péternek seregét, mire azonnal rendezte új tartományának viszonyait. Velence hatalmának ellensúlyozására a nápolyi normannokkal ki vánt szövetkezni s azért nül vette Roger király leányát,

t

0.). öccse, ki most elvesztette a ma(1.
gyar koronához való reményét, föllázadt ellene
Kebida, u. t. Kehida-Kustány.
de Várkonynál 1098. meghódolt neki. Ekkor K.
KáUósemjén, nagyk, Szabolcs vm. nagy kallói II. Szvjátopolk kievi nagyfejedelem hívására
vasútállomás Igorevics Dávid ladoméri hg. ellen indult, azonj.-ban, (1910) 2927 magyar lak.
távíróval, postahivatal.
ban csatát vesztett (1099). Síég azon évben békét
Kallóza (növ.), rózoxidammón iákban oldhatat- és szövetséget is kötött Csehországgal. A görölan, szódaoldatban és l^/o-os hideg kálilúgban gökkel szintén szövetségre lépett 1104., midn
oldható, klórcinkjódtól vörösbarna, anilinkóktöl Szt. László leányát, Piroskát, férjhez adta Jánosfényl kék és korallintól (rosolsav) fényl vörös hoz, Komnenos Elek császár legidösb fiához.
szín anyag, mely a rostacsövek pórusait béleli 1105-ben a velencei Dalmáciát megtámadta, mire
ki és a cisztolitban (1. o.) is mindig kimutatható. Zára, Trau, Spalato s a legtöbb sziget önként megKallózás (kallás), kártolt gyapjúszövetek és hódolt K.-nak, ki a városok önkormányzatát bizkötött szövetek tömörítését végz mvelet, mely- tosította. E közben Álmos 1106. Német-, majd
nek lényege abban áll, hogy az árút meleg szap- Lengyelországban keresett segítséget K. ellen.
panos vízzel vagy más nyálkás folyadékkal meg- Sógora, III. Boleszló segítette is, de azután kibénedvesítik és még meleg s nedves állapotban sok- kült K.-nal, mire Álmos Abaújvámál szintén keszorosan összenyomkodják. Ezen müvelet folytán gyehnet kért és nyert. K. király 1111. körutat
a gyapjuszálak végei a fonás behatása alól sza- tett Dalmáciában s biztosította annak szabadsábadulnak s a szabad szálvégek annyira össze- gát. 1112-ben újra nsült; nejét, az orosz Eufékuszálódnak, hogy tömött, st vízálló felületet miát azonban 1114 táján elzte. Az Álmos újabb
képeznek, amelyet nemeznek neveznek.
fondorlatairól érkez hírek is izgatták megvakítKallundborg, kikötváros Sjalland dán szige- tatta tehát Álmost és fiát, Bélát, de még így is
ten, Holbaoktól ^f) km.-nyire a Resnaes ós As- aggódnia kellett, hogy fla, (11.) István helyett
naes fokoktól alkotottfjord végében, vasútmellett, Álmos következik a trónra. Roppant föfájást^il
(1910) 4732 lak., gabona- és marhakereskedéssel.
kínoztatva, 1116 febr. 3. (nem 1114.) hnnyt el.

Kallósd (azeltt
szentgróti j.-ban,

:

Kallós), kisk. Zala vm. zala-

(i9io)

444 magyar

lak.

;

Buzillát

u. p.

;

;

1. Óaüus ós Dugványozás.
A felvilágosodottság hirél)e különösen a boszorKallynteria (a. m. csinosító-ünnep), a régi kányokban való hitrl sokféleképen magyarázott
Athénben megült tavaszi ünnep (májusban), me- törvénye juttatta. (L. Boszorkány.)
Irodalom. Sialay, Ma^yarorsz. tört.
206— 8S8; Horváth,
lyen Athene istenn szentélyét és si szobrát
Pauler, I. 886—292
Lacroix, Vne miliUire et
I. 542—373
megkoszorúzták és megmosták.

Eallasz,

I.

;

;

Kálmán,
Kálmán,

név,

1.

Magmr személynevek.

Cotomanus.
1. (Könyves K.) király, I. Géza király
fia. Bzt. László papnak szánta a könyveket nagyon szeret unokaöccsét, K. azonban a felavatás elöl Lengyelországba szökött. Nagybátyja

KAlmán

szent,

1.

,

t

vlsazahivatta s
jelölte ki a
Sat László halála (1095) után

maga

utódának.
az ország
királya. Eleintén, úgy látszik, megosztotta hatalmát öoosóvol, Álmossal, kit László Horvátország
királyává tett. Az els keresztes hadjáratban
(1096) elször is Qauthier Valter francia lovagjalnak engedte meg az átkelóst; elmozdította
az Adhéry Péter «r©mete» vezetése alatt álló második csapat átvonulását s beengedte az országba
Volkmar és Gottschaik csapatait is; amazokat
lett

religleuse au
d.

1.

moyen-ige, Paris

KreuMUpes, 195-205;

1876., 181 ; Sybel, Qesch.
Balics, Egyháztört. II. 1.,
*9.

1—

(n. 0. a források, de Kugter Gesch. d. Kretusü^ fölemlitése nélkül); Wertner, Árpádok 815—825.; Kálmán I. Oéia
fla volt. Tud. Gyjt. 1826. IV. 54; Podhradsíky, Atyáink K.
királyunkat sobaaem tartották szentnek, a. o. 18.V4. CC. 3;

Schwab, Dle Stellung des Königthumes onter Koloman dem
pttl>8tl. Stuble und der ung. Verfafisung g«genQber (Progr.
des kath. Oymn. zu Kaschau, 1868. 3-84); Pejérpatakr,
K. király oklevelei, két oklevél hasonmásával (Brtekesesek a tört. tud. körébl. XV. 6), Bndapest 1898. Bnnek
ismertetése Tagányitól, Ssáiadok, 1898. 683—7.
(1. o.) fla, Kálmán királynak
unokája, körülbt»lül 1147-tl Grörögországban növekedett, hol Konstantinos nevet kapott. Mánuel császár
Kilikia thema helytartójává s Malmistra hercegévé tette. 1164-ben a

2.

el

K., Borics herceg

nem ismert

t

latinok s örmények ellen viselt háborúban fogságba esett. Csak Milon (1170-80) idejében nyerte

—

:
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visszn sícal)adjsáffát s themáját. Mánuel császár
írnitiiyi>iszág ellen soreg élén küldte 8 úgy látszik, ekkor el is esett. Chuníata Níketas bátor és
<

rtetmes embernek mondja.V.

ö.

Wertner,AT]^ók

KAImAny

jogi tanulmányainak elvégzése után 1903— 08-ig
a Pesti Napló zenei rovatának vezetje lett. Nevezetesebb mvei Endre és Johanna (szimfóniái
költemény, 1905) ;
pereszlényi juss (zenés vígjáték, 1906): Húsz
(1906); Tatárjárás
:

A

mdal

280-6.
3. A'., halirsi
...,iiL-

—

ti,,

király, U.

Í208. született.

András ée Gertrúd má- (operett, 1908); Aj! obsitos
Atyja sereg élén vitte cigányprimás (operett, 1912)

;

(operett, 1911); A
A kis király {Ídl2).

János esztergomi érsekkel 1214. Operettjei nagy sikerrel kerültek szinre a külAzonban ismételve elzték földön is.
•>1, Salome leng>'el bgnövel együtt fog5. A'. Jen Ákos, zenekritikus, szül. 1883 aug. 1.
k A trónról való lemondása Qtídi szaba- Veszprémben. 1901 óta több fvárosi napilapnak
(iulhnToTi. IJi'í-lten ismét visssasserezte trónját, volt munkatársa, 1908. a Peeti Napló zenei rovatának vezetje lett. Számos hosszabb, aktualitáii:x<ti>l i'v iiiuivii azonban végkép odahagyta Uasokhoz kapcsolódó tanulmánya jelent meg.
lic8«>t. Királyi címét megtartotta, azonban beérte
6. K. Károly, kat. pap, költ, sztU. Ungvárt
Horvát- és Dalmátország kormányzásával. Hsies
n'szt vett bát> jának. IV. Bélának az osztrákok 1858 dec. 9., megh. Budapesten 1913 jun. 22.
t'lien vívott Cí>atáiban, loírfkép azonban 1241. a Ungvárt, Szatmárt és a budapesti egyetemen tatatárok ellen való hadjáratban tnt ki. A sajói nult, 1881. pappá szentelték. Több helyen mködött
csatát elvesztvén, átvágta magát, kitartásra buz- mint segédlelkész és hittanár, 1891. sóskúti plébásti polgárokat s azután Horvátországba nos lett. 1896— 1901-ig országgylési képvisel is
hogy ott szervezze az ellenállást, de el- volt s a néppárthoz tartozott. Már 1875 óta tett
h;uiy;ii.Mii sebei következtében csakhamar meg- költi kísérleteket, de ezeknél, valamint szerkeszhalt. V. ö. Kanyó Géza, K. hg., Kathol. Szemle, téseinél (nép- és vallásos folyóiratok) jelentsebbek
a Zsoltárok könyvének költi átdolgozá.sa (1883—
1895. 250-267. és 414—445.
1890, 2. kiad. 1909) és Ossian költeményeinek
4. A'., bolgár cárok, 1. Kaliman.
Kálmán, í. Dezs, író, szül. Kölesden (Tolna) mesteri fordítása, mely az Akadémia kiadásában
1846 júl. 15. A ref. teológiai tanfolyamot Pesten el- jelent meg (1911).
vó<rp-/vén, Gyönkön gimnáziumi tanár volt 187 1
Kálmáncsa, kisk. Somogy vm.szigetvári j.-ban,
>:; majd Köleedre papnak vála8ztották.l870-tól (1910) 1410 magj'ar lak. vasútállomás távíróval,
áuk Immorisztikus és egyéb közleménye jelent postahivatal.
Kálmáncsehi Sánta Márfon, a helvét irányú
meg a lapokban, jobbára álnéven, önálló müvei
Csalánlevelek (1882); Tarka intóo (1886); A reformációnak hazánkban egjik legjelesebb bajgyöiiki gimnázium története (1896) Füstkarikák noka, szül. Kálmáncsán a XV. sz. vége felé, megh.
Debreczenben 1557 dec. 1538-ban gyulafehérvári
(1898) Szllölevelek (elbeszélések, rajzok az élet
kanonok és mint ilyen Enyedi Adorjánnal együtt
Ih'.I, 1902).
bírája volt a segesvári hitvitának. Ez olyan hatást
2. A. Farkas, ref. lelkész, zenetörténész, szül.
iroson 183a, megh. 1907. 1885-ben Gyomán gyakorolt reá, hogy prot. hitre tért és lelkészi hivatalt viselt Beregszászban, Munkácson, Sátor/. Alapos ismerje a protestáns énekügyaljaájheljt és Debreczenben. 1552 dec. 1. részt
K. kivált történeti tekintetben, önálló mvei:
Emklö kar (a magyarországi ref. énekeskönyv vett a beregszászi zsinaton, melynek határozatai-/"izinek életrajza. Pest 1880); Üj magyar ban az szelleme nyilvánul. Erdélyben is mozgalAthnubf (Újabbkori magyar prot. egyházi írók mat indított az úrvacsoráját és a szertartásokat
viijteménye, melyet Sz. Kiss Károllyal illet szabadabb elveinek érdekében s nagy hitpártfogójának,
:iner Gusztávval szedett össze, Buda- vitát folytatort Dávid Ferenccel.
Adalékok a XVI. és XVII. sz. Petrovics Péternek a védnöksége alatt ref. püs85)
i:
rténetéhez (az 1711-ig magyarul meg- pöki tisztet is viselt. Több forrás emlékszik meg
;<t>s
énekgyüjteraények ismertetése). Debreczenbl idközben tort^nt elzetésérl is, de
:."tto Thaly Kálmán számos kuruc nó- feltétlen hitelességgel ez még nincs kimutatva,
gyjteményét, amelyben számos ér- írói munká-sságának termékei, melyek közt egy
ar zenetörténeti adat van fölhalmozva, énckoskönyv is volt, nem maradtak fenn korunkig.
;h1. Akadémia kézirattára vette meg.
Kálmánd, kisk. Szatmár vmegye nagykárolyi
'á. i\
vasútállomás s
(kisóari és szentandrási), poU- j.-ban, (1910) 1072 magyar lak.
liczen (Nyitra vm.) 1859. Tanul- ugyanott postaügynöksóg és táviróhivatal.
tikiis
"ztóvel egy ideig szüló vármegyéKálmán diák. Tors Kálmán (1. o.) írói álneve.
i;
je
Kálmánlalva (azeltt Kamnnfalu), kisközs.
kinevezték a statisz1882.
tikai hivatalhoz, 1895. pedig a kereskedelmi mi- Nyitra vm. nagytapolcsányi j.-ban, (1910) 382 tót
s ott
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ronáztatta.
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nisztériumba osztották be, ahol 1900. osztálytaná--^os, 1907. miniszteri tanácsos lett s a közutak
i2:yo8ztályának élén állott. 1910-ben Hieronymi
laga mellé vette politikai államtitkárnak s ez
vten mint a nemzeti munkapárt tagja nyert képviseli mandátumot Kolozsvárt 1913- nyuga-

magyar lak. u. p. Nyitrapereszlény, u. t.
Szomorlovászi.
Kálmán király útja, a Hadntból Kaproncza táján ágazott ki, azután délnek ment Csiázma felé,
majd Pozsega vármegyébe fordult. így nevezték
még az Anjouk idejében is. Ez út mentén említik
Kálmán király hídját, kútját is. V. ö. Pauler,
és

;

lomba lépett s megkapta a titkos tanácsosi elmet.
4. K. Imre, zene.'szerzö, szül. 1882 okt. 24. Sió- .Magy. nemz. tort. (1. 286.)
Káhnány Lajos, plébános, etnográfiai iró, szül.
fokon. 1899— 1903 i? az Orsz^os Z€neaka<lémián
Küssler Jáoos növendéke volt. Zeneszerzési és Szegeden 1852 máj. 3. 1875-ben Pécskán kezdeti

:

;
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Kalmük

és Csanádapáczán gyjtötte össze XVIII. sz. végén. Elbb üebreczenben teológiát
Alföld vad virágaiból c népköltés- tanult, majd 1750 körül külföldi tanulmányútra
gyjteménye 2 kötetnyi anyagát. Munkái Szeged indult s angol egyetemeket látogatott. Bejárta
val- Németországot, fként a keleti nyelveket tanulnépe (3 köt., Arad 1881) Boldogasszony
Hold mányozta, lakott Bécsben, Pozsonyban, Budán s
lásunk istenasszonya (Budapest 1885)
nyelvhagyományainkban (Tud. Akadémia 1887) nem számítva, hogy 1772 körül a kecskeméti ref.
Világunk alakulásai nyelvliagyományainkban iskolában korrektor volt, egészen tudományos
(Szeged 1893) Gyerrnekijesztök és rablók nyelv- szenvedélyének élt. Külsejében és életmódjáegyszerséget tanúsított.
hagyományainkban (u. 0. 1893); csillagok nyelv- ban cinizmusig
hagyományainkban (Pjtlinogr. 1893). Dolgozatai Nyelvtudománnyal foglalkozott egyrészt nyelvnémotül az Ethnologische Mitteilungen aus Un- bölcseleti kérdéseken törte fejét, s erre vonatkozó
munkái külföldön heves polémiákat keltettek,
garn folyóiratban jelentek meg.
Kalmár, 1. tartomány Svédország D.-i részé- másrészt a magyar nyelv tökéletességét és a
ben, a hozzá tartozó hosszúkás öland szigettel török -tatár nyelvekkel való rokonságát vitatta.
együtt 14,497 km« területtel és (i9io) 228,150 lak. Bizonyságokért még Konstantinápolyt és KisA földmívelés, hajózás és halászat a lakosok f- Ázsiát is megjárta. Igen tannlt, de zavaros
2. K., az ugyanily volt s munkássága jóformán medd maradt. Ffoglalkozása. Fvárosa K.
nevíi lün fvárosa ós püspöki székhely, vasút
Prodrom,us idiomatis scythico-mogoricomellett, (i9io) 15,536 lak., gyufa-, papir-, sör- ós chuno (seu, hunno-) avarici stb. (1770). B munka
hajógyártással, fürészmalmokkal régi Kalmar- arról is nevezetes, hc^y benne nyelvünknek az
nahus nev ersséggel, amelyet árkok és sáncok antik mértékre alkalmas voltát bizonyítja, erre
fognak körül jó kikötvel, amelynek elég élénk szabályokat ad, st mintegy 5000 hexameterre
a forgalma. Ismeretes azon unióról, amely Svéd- men, két vegyes tartalmú verssel meg is elzi
országot, Dánországot és Norvégiát egyesítette. els klasszikus versmértéket használó költinket
L. Kalmari unió.
(Rájnis, B. Szabó, Révai). Egy másik munkája
Kalmár, régebben kdmár is, a. m. keresked. (Praecepta grammatica atque specimina ling\'ae
Kalmár, 1. Antal, közjogi író és publicista, szül. philosophica sive uni versalis, 1772) olasz és néZentán 1857 jún. 6. Jogi tanulmányai végeztével met fordításban is megjelent. Egy latin nyelv
szülvárosában mködött, mint községi biró, héber grammatikán kívül (1760) irt még pár kiárvaszéki ülnök, majd helyettes polgánnester. sebb latin nyelv értekezést és két jelentéktelen
Késbb ügyvédi irodát nyitott. 1902-ben Irta meg magyar alkalmi verset (1776—81). Élete végérl,
Beksics Gnsztáv történet- és közjogírása cím- halálának helyérl és idejérl nincs tudomásunk.
mel nagy kritikai tanulmányát, melyben a kato- Egyéniségérl sok érdekes apróságot jegyzett föl
nai felségjogok és a katonai nemzeti jogok új Kazinczy Ferenc Pályám Emlékezetében.
rendszerét fejtette ki. Ez a
nagy feltnést
Kalmari írnió, a három skandináv államnak
keltett, izgatásért, dinasztia- és királysértésért Svéd-Noi'végország és Dániának egyesülése egy
kétszer elJkobozták s K.-t hat hónapi államfog- uralkodó alatt perszonál-unióban. 1397-ben jött
házra ítélték. 1903-ban K. a publicistái pályára létre, szerzje Margit, IV. Valdemár dán király
lépett s több fvárosi napilapnak ós folyóiratnak leánya volt, ki VIII. Hakon norvég király feleség
lett munkatársa. Fbb mvei a már említetten lett s kiskorú íla, Oia/" helyett mindkét ország korkívül
király közjogi felvüáqosüása (Budapest mányzója volt. 1389-ben a svédek is megválasztiszai korona-kerület története (u. o. tották uralkodójuknak s a három állam uniója
1905)
1906) Új dualizmus (u. o. 1909)
választójog megvalósult. A K.-t már a XV. sz.-ban többször
napfényes megirilágüásban (u. o. 1911).
megszakította a trónkövetelök versengése, 1523.
2. K. Elza (kövesházi), szobrász, graílkus és aztán végleg felbomlott, mikor a svédek Vasa
fest, K. Sándor ellontengernagj- leánya, szül. ÖMíífáW választották királyukká.
1876. Bécsben s ott és Münchenben kezdett fesKalmármértók. 1. Mérték.
teni tanulni. 1898-ban mintázni tannlt Hahnnál s
Kalmar-sond, Öland szigetes Svédország K.-i
azóta fké|)en ezzel a mvészettel aratta külföl- partja közt lev tengerszoros.
dön s itthon .sikereit. Parisban, Firenzében s
Halmia L. (n«v.), az Erieaceae (Hangafélék)
Bécsben munkálkodik számos müvét kiállította család génusza ; 6 faja Észak-.'\merikában honos,
Budapesten, a Kéve kiállításain. Néhány grafikai alacsony, örökzöld cserje, mely rövid csöv, támunkáját megszerezte a Szépmvészeti Múzeum. nyérs7erüen kitertllö, többnyire piros virágával
3. K. Etulre, kogyosrendi tiszt, fnök, szül. igen szép dísznövény, különösen a
K. angusÜfolia
Szabadkán 1823 nov. 29., megh. Budapesten 1910 L., K. glaucu Ait., A', latifolia L. Hideg iránt érápr. 13. A rend különböz tanintézeteiben össze- zékenyek.
sen 30 évet töltött el tanítással. 1876-ban rendKalmiusz (azeltt: Kaüca), folyó Dól-Oros/fnükl titkár lett, 1879. egyhangúlag rendfnökké országban, ered Szemlyanka falu mellett, Marinválasztották, 1891. lemondott rondfnöki tisztérl pol mellett torkollik az Azovi-tengerbe, 180 km.
és mint tíszteletlieli rendfnök vett részt a rend hosszú. Partjain ütköztek meg 1223. az oroszok
kormányzati ügyeinek intézésében. Szépirodalom- Dzsengisz khán tatAr hadaival.
mal is foglalkozott, számos hazafias költeménye
Kálmos, kálmosgyökér (növ.), 1. Acorus.
jelent meg folyóiratokban, különösen a hatvanas
Kalmük, nép, 1. Kalmükök.
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évek elején a Hölgj'fubirban.
Kalmük, középflnomságú (20 angol számú)
4. A'.
György, nyelvész, szül. Tapolozafn, láncfonallxil és durva (4 angol számú) votülék(Veszprém vmegyo) 1726. megh. valószínleg a fonalból 20/15 om. srségben készült pamut-
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hogy mindkét oldala borzoeitott
Kálnioiky Beneddt, ref. teol. tanár, szül. Késsxinnyomatuan mintázott.
márkon (Abaúj) 1786 dec. 18., megh. SárospataKalmtc-aohit v. kalmuk-opál (i<v.) a. m. ka- kon 1861 szept. 25. Tanulmányait itthon és a göteolong (1. o.).
tingeni egyetemen végezte és 1820. Sárospatakra
K&lmukok (nyugati mongolok), a nyugati az egyháztörténelem és exegezls tanárává válaszmongol ághoz tartozó, Kina-, Szibiria- és Dzun- tották. Mvei Közönséges keresztyén egyháztörgariában a Volgáig tanyázó nép. Saját nevén ténettan (2 köt., Sárospatak 1848) KijelenteH valmongol oirat, tatárai kaiimák fó képviselói ma lás kigtóriája, (Seiler után n. 0. 1850. Több kia koiíotok, a dzungarok, dorbotok s torgotok. Egy adást ért). Részt vett a Sárospatakon kiadott gön'szük, az altáji K. fekete vagy hegyi K.-nak Is ne- rög -magj'ar és latin-magj'ar szótár szerkeortÓBészövet. Jellenusi,

il.

()»inozás) ée

:

;

;

veztetnek (Kara-K.). megkülönböztetésül az eltörökösödött teleutoktól vagy feliér K.-tól Tomszk

ben

is.

KaJnilr^ hegység Horvát-Szlavonországban, Várasd és Belovár-körös vármegyék határain. A K.
a Bednja, Glogovnica, Lonja és Koprovnica völgyei közt emelkedik ki, É. felé hirtelenül, D.-nek

kurmányxóeágban. Európában K. Asztrakhan kormányxöságban. a doni kozákok területén, Szibiriáhan T(Hnszk kormányzóságban, Közép-Ázsiái:;
Szemirec.sinszkl)en é.s Kuldzsában, végre lankásan végzdik el, legnagyobb magassága 643
m. Az Ivanséica felé 325 m. magas nyereg vál\iii;il>an Kobdóban és Dzungariában, Kelet-Turketustiúiban s Thianc^^n-heg^'-ségben, Kaukázus lasztja el, K.-en pedig a Koprovnica völgye a
részén a karácsa jok és kabardok szomszéd- Biló-hegjségtöl. Leginkább csillámpalából ós juraft.-i
mészköböl áll, É.-i lejtóin vannak fiatal harmadL' iban összesen mintegj' félmilliónyi nép. Küljik teljesen megegyezik a mongolokéval (egy kori képzdmények. Nem tartozik az Alpokhoz,
kara-kalmuk színes képét 1. Ázsia cikknél az hanem a horvátországi szigethegyek közé. FóÁzsiai népfajok mellékleten), erkölcseik és szo- csücsán áll K. vár nevezik hel>1»lenül Körösikásaik is hasonlók. Túlnyomólag lámaisták, a hegíjségnek is.
Kaliiik, adóközs. Belovár-Körös horvát-szlavókereszténység itt-ott gj'ökeret vert közöttük, egy
n^zük a mohammedán hitet vallja. Nyelvük a niai vm. körösi járásban, a K. hegység tövémongol nyelvjárása nag>' régiség nyomát mu- ben, (1910) 1103 hor%'át lak. u. p. Sveti Petar Oretatja, önálló írásuk szemita jelleg. Nyelvtanu- hovec, u. t. Gomja Rijeka. \ község felett emelkat megírta Remu.sat, Recherches sur les langues ked meredek sziklán Veliki-Kalnik királ>i vár
tartares, továbbá Zwick (Donaueschingen 1852) s romjai láthatók; e várat 1221. 11. Endre király
az orosz Popov (Kazán 1847) és Bobrovnikov (u. o. Dinko Okié horvát bánnak adományozta, de 1241.
18t9l AK.-nak írott törvényeik vannak s irodal- utóda, Okic Jaroszlav a várat Kálmán hercegnek
muk, mely többnyire költeményekbl, történelmi adta el. A tatárjárás idején K.-vára Bebek Fülöp
iiairyományokból áll
épa«:zukat (Dzsangariász, vezérlete alatt sikeresen dacolt a tatárokkal. Kékalmük nyelven kiadta Gol.'íztun.^zkij, Pétervár .sbb Zsigmond király és neje, Mária gyakran és
IBOi) némerre fordíttnta Erdmann (Zeitschrift der hosszasan (utóbbi 1408—13) idzött itt. 1436. Zsigdeutschen Morgenlándischen Gesellschaft 1867)
mond a várat II. Tvartko Tvartkovics bosnyák
mesegyjteményt kiadott Jülg Siddi Kür címmel királynak adományozta 1490. Korvin Mátyás
és fordításokkal (Leipzig 1866). Kereskedelmük birtokába került. Jelenleg a Gornja Rijekai uracserekereskedés marhát rozsért, gyapjuruháért, dalomhoz tartozik.
konyhaeszközökért stb. cserélnek. V. ö. BergKálnó (azeltt Kalinova), kisk. Nógrád vm.
iiiann, Nomadische Streifereien unter d. K. (Riga losonczi j.-ban, (1910) 1015 tót és magyar lak. Vas1801-1805, i köt); Wenjukov, Die russisch- úti állomás, posta- és táviróhivatal. Határában
asiatischen Grenzlande (németül Leipzig 1874). vasércbányászat foljik. K. lakói agyagiparral fogKalmosz-gyökér (növ.) a. m. kálmosgyökér, 1. lalkoznak s van itt chamotte-gyár, mely fedélcseAi'orus.
repet, továbbá agj'agcsöveket és tzálló téglákat
Kalmük a. ni. kalmük, l. Kalmükök.
állít el. K. határában ásványosforrá.sok fakadKálna, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési j.-ban, nak. K. a kihalt Etthre-családnak a XIII. sz.-ban
1910' 427 oláh lak.
u. p. Dés, u. t. Kaczkó.
si fészke és birtoka volt.
Kálnaborlö, kisk. Hont vm. báti j.-ban, (i»io)
Kálnógaráb, kisk. Nógrád vm. losonczi j.-ban,
210 tót lak. u. p. Csánk, u. t. Bát.
(1910) 470 tót és magyar lak.
u. p. és u. t. Kálnó.
Kálnarosztoka, kisk. Zemplén vm. szinnai
Káinok, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban, (1910)
j.-ban, (1910) 572 rutén lak.; u. p. Kelen, u. t. 665 magyar lak.
u. p. és u. t. Sepsikröspatak.
Takc.^ny.
Kálnoki, 1. Henrik, hírlapíró, szül. 1858 aug.
KálnájB, kisk. Sáros vm. girálti j.-ban, (1910) 21. Gyomron (Zala vm.). 1877-ben a hírlapírói pá256 tót és magyar lak. u. p. ós u. t. Glrált.
lyára lépett. Számos politikai napilapnak, legtoKalniboloto, 1. Jekaterinopol.
vább az Egj-etértósnek volt közgazda.<ági rovatKalniSka Kapela, adók. Várasd vm. noví- szerkesztje, 1899. megalapította A Hitel c. közmarotl j.-ban, 11910) 977 horvát lak.; u. p. Lja- gazdasági hetilapot, ameljmek kiadója s felelé
beécica, u. t. Varasdteplicz.
szerkesztje volt. ó honosította meg a magyar
KalniSki Pótok, adók. Belovár-Köröe vm. kö- napilapoknál a rendszeres közgazdasági rovatot.
rösi j.-ban, (1910314 horvát lak. u.p. SvetiPetar Az ujságlrótestületeknek tevékeny tagja, kezde)rehovec, u. t. Gromja Rijeka.
ményezésére alakult meg a Budapesti Újságírók
KalniSki Vojnovec, adók. Belovár-Körös vm. Egyesülete.
körösi j.-ban, (i»io) 634 horvát lak.
u. p. Sveti
2. K. Izidor, író és hírlapíró, K. 1. öco8e,ffliU.
Petar Orehovec, u. t. Qomja Rijeka.
Sümegen 1863 nov. 10. Középiskoláit és a mfl.
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K&Inoky

nagyszámú

cikket, tárcát, elbeszélést, karcolatot
írt többnyire álnév alatt (Vulpes, Verus stb.). Elbeszélései és regényei közül, melyek a mese ér-

dekességével, csattanósságával s az élénk dialógusokkal kivannak hatni, önálló kötetben több

meg. Pontosabbak Rossz emberek (elbeszéApró komédiák. Apa ás A'a (elbeszélé:

lések, íS9i);

Veronkáék szerencséje (regény, 1911)
Igen Czenczi (regény, 1912). Lefordította Gorkij
Maxim Éjjeli menedékhely c. színmvét (190.3).
KéJnokj (köröspaiaki), grófi család.ösrégi székely család, mely a Müó- és Nemes-családokkal
egy eredet. A közös törzs egész a XIII. sz.-ig megy
föl, sük Akadas Siculus de Sd)us volt, kinek fia
Vince vagy máskép Benchench 1252. adományul
kapta Zék földót. Három fia volt István, Domokos
és Mikó; utóbbitól a Mikó-, Domokostól a Nemes-,
Istvántól a iC. -család származik. István unokája,
Máté nevezi magát elször Káinokinak; fiától,
Demetertl kezdve, ki 1428. említtetik, a K.-család
leszármazása napjainkig levezethet. Gróflrangot
a család 1697. nyert. A család Erdély történetében
kiváló szerepet játszott, fleg ÍT. Sámtiel (1. alább).
A család egyik
Morvaországba szakadt s ebbl
származott K. Gusztáv (1. alább) osztrák-magyar
külügyminiszter. V. ö. Kis Bálint, Erdély régi
családai. A Krispataky Kálnoky-család (Turul,
X. óvf. 83.).
Nevezetesebb tagjai a családnak
sek, 1911)

Kalocsa
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egyetemet Budapesten elvégezve, 1885. hírlapíróvá lett, elbb az Egyetértés munkatársa, majd
a Magyar Hírlap és utóbb a Pesti Napló helyettes
szerkesztje. Dolgozott szaklapoknál és a szépirodalmi hetilapoknál is, részben mint segédszerkeszt, 8 állandóan a nagy napilapoknál, hol

jelent

;

;

:

^a

3.

K. István, K. János és Károlyi Kata fia, 1627—

16.32.

években Miklósvár széknek alkirálybirája,

késbb ugyané széknek

lovas fhadnagya s aszszesszora. Részt vett I. Rákóczi György felsmagyarországi és morvaországi hadjáratában

odautazásáról naplót írt, mely 1645 május 8-tól
szeptember 8-íg terjed. Kiadta bevezetéssel Benk
József az Erd. Tört. Adatok IV. kötetében.
4. K. József, a grófi rangot szerz Sámuel unokája.Oláhországban nevelkedett s a XVIIl.sz. török
háborúi idején Üláhországban a bojárok közt öszszeesküvést hozott létre, melynek célja volt, hogy
Oláhországot Törökországtól elszakítva,a magyar
korona igényei alapján Ausztriához csatolják. A
terv azonban felfedeztetvén, K. az ellene kiadott
halálos ítélet elöl Erdélybe menekült. Táblai ülnökké neveztetett ki, de e hivatalt nem fogadta
el. Mellékneve aa török» volt. Meghalt Miklósvárt.

K

5.
Sámuel gróf, szül. 1640., megh. 1706 okt. 6.
Háromszék h. fkapitánya volt s 1686. zte ki
Thököly Imrét és török seregét Hunyad várából.
Késbb Háromszék fkirálybirájává választották.

Thököly, Erdélyt elfoglalván, 1690. K.-t fogságba
s magával hurcolta Havasalföldére.
1695-ben, kiszabadulása után, az erdélyi rendek
vicekancellárrá választották. Ettl kezdve Bécsben lakott s Lipót császárnak kedvelt tanácsosa
volt. 1697-ben grófi rangot nyert, 1703. pedig erdélyi kincstartóvá nevezték ki. Ó adta ki Bécsben 1702. másodszor Pethö Gergely krónikájának
vettette

egy részét: Az Magyar Krónikának veleje és

summája címen.

Fia, Ádám, Háromszók utolsó
fkapitánya volt (1705); egyik leánya. Borbála
1. K. Dénes gróf, szül. 181é., meghalt 1888 pedig báró Apor Péter felesége. Életrajzi adatait
jan. 28. A szabadságharc eltt háromszéki király- i. Szádeczky'lí. Báró Apor Péter verses mvei és
bíró, majd fispán lett Alsó-Fehér vármegyében. levelei cím mvében. V. ö. Molnár János, K.
Az ötvenes években szépirodalmilag is dolgozga- Sámuel gróf (Magyar könyvház VI. 1794. 81.).
tott mvei A vándor emlékei (2 köt., Pest 1855)
Kalo
(gör.) a. m. szép
összetételekben
Karacsay Indár (tört. regény, u. o. 1855 néme- fordul el,
tül is megjelent 1856. és 1858.). 1861. fkirálybiró
Kalo (növ.), 1. Colocasia.
lett Háromszék vmegyében, majd ismét u. o.
Káló (cigányul a. m. fekete), 1. Cigányok.

—

:

;

.

.

.

.

.

. ;

;

1865— 75-ig. Ó alapította a
mveldési egyesületet.

székely gazdasági ós

Káló, súlyhiány, I. Calo.
Kalobiotika (gör.), a szép élet mvészete, szé2.
Chisztáv Zsigmond v;ró{, osztrák-magyar pen élni pedig annyi, mint harmonikus, minden
külügyminíszter,szül.Lett()wítzban (Morvaország) egyoldalúságtól ment életet élni.
1832 dec. 29., megh. Prödlitzben (Morvaország)
Kalocsa, nagyk. Pest-Pilís-Solt-Kiskun vm.
1898 fobr. 13. Az eredetileg erdélyi származású K.-i j.-ban, a Dunától 5 km.-nyire termékeny, de
K.-család Morvaországba szakadt ágából szár- részben mocsaras lapályon, (i9io) 1962 házzal és
mazott, mástxlik fia volt K. Gusztáv gróíiiak. A 11,738 túlnyomóan magyar (csak 255 német) és
katonai pályára Ié|)ett, de már 1854. mint huszár- róm. kat. lakossal (693 izraelita, 175 helvét). Csifhadnagy megvált a hadseregtl. Ezután mint nos város, mely mint érseki székhely s a K.-i egydiplomata mködött Münchenben, Berlinben és háztartomány központja régóta mveldési gócLondonban, hol lü évet töltött (1860-1870). Ek- pontja volt az egész vidéknek. Itt székel a fkápkor mint követségi tanácsos néhány évig rendel- talan és egyházi fótörvényszék, van érseki papkezési állományba korült. 1874. kopenhágai kö- nevelje és fgimnáziuma, jezsuiták által vezevetnek nevezték ki, 1880. pedig a monarchia tett internátussal (Stephaneum) kat. tanítóképz
oroszországi nagykövete lett. Haymerle halála intézete s iskolanvérek zárdája, mely nevelintéután 1881 nov. 21. ót nevezte ki az uralkodó a zettel, elemi és polgári tanítónképz intézettel
monarchia külügyminiszterévé. E minségében, és kisdedóvóval van egybekötve. Van továbbá
mint a hármas szövetség feltétlen híve, az euró- kórháza és árvaháza. Az érseki palota, mely a
pai béke fentartásán fáradozott s Oroszországgal XVIII. sz. közepérl való, mintegy 66,000 kötetis kereste a jó viszQuy megerösltéaét. 1895 tavanyi könyvtárt foglal magában a fgimnáziumszán összoütközésbo jutott Bánfiy Dezs br. ma- hoz tartozik a Haynald Lajos érsek által 187^
gj-ar miniszt(>rpinökkel az Agliardi-ügy miatt s alapított csillagvizsgáló is; az érseki székesepN
május 16. beadta lemondását.
ház, melyet gróf Gsáky Imre és gr. Batthyány jö-

K

;

;

;

;

:

—

KalooM

zaef éCTeionk 6Bieltek, K. tegmonnmnntáltobb
tétyében SmoI IstYánnak Osisska
fipfcte

(—

QyQrgy ének költségén 1897. kénltett eifM meUmint erekiyetartó, siáiiioe dcAgdtÖTel
Világi intézményéi ktefU említend a
kir. tonényoék ós Ogyóoség, telekkönyv, szolgabírói hivatal, járásbbúBág és adóhivatal, pénzagyOrMitoai áUomás, kfioQegyiöség és csendöraiakamparanesnokBág. Van (Okáptelani alapítványi pénztára. 2 takarókpénztára, köigaid. bankja,
kereskedelmi és gazdasági bankja; az osztrákszobra,

ékítve).

magyar bank itt mellékintézetet
mos egyesülete és társolata is

tart fenn

van.

;

—
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szá-

A magyar

kir. államvasutak budapest -zimonyi vonalával
a Kifikörös felöl kiinduló K-i szárnyvonal kapOBOlJaOKW; van itt posta- és táviróhivatal. telefboMIOBáB. Göshajóállomása Úszódon van. Most
a fokti határban, a Meszes révnél szintén éptil
új hAJéállomás, mely csak 5 km.-re van K-tól s

Kalocsai zsinat

Pál érsek a. 0.) éveken át küzdött a tördkkeilea
1526 aug. 29. Mohácsnál minta magyar
fvezére esett el. János király 1627. éraeUfcé neette ugyan Oisiág Jánost, az egyházmegye
azonban 170 évig tényleg török hódoltság Tolt.
hová a szent feruncn^ndiok csak bujdosva járhattak el a nép lelki vigasztalására. Kollonich Lipót
volt az els érsek, ki Ismét meglátogathatta
megyéjét; Szécbensri Pál 1697 után már visszanyerte Báosban a kalocsai érsekek örökös fMspánságát Ls, de csak Patachich Gábor választotta
Kalocsát ismét állandó székvárosául. Jelenleg a
fegyházmegye hatósága alatt áll a Csanádi, nagyváradi 8 erdélyi püspökség. Az egyházmegye történetét megírta Katona István (História metropolitanae Colocensis eoclesiae. Két rész, Kaloosa
1800. 8-r., Ö34 és49lap). Újabban több cikket
írt az egyházmegye történetébl Városy Gyula.

mng

s

Irodahm. KAlocaai énekaég, Pr«ab. Itg. 1777,

38.

;

Néhiay

így ez lesz K. hajóállomása. Van villamossági és törtéMti ét tutiotilu adat a kalooni énekmMTértl.
Vi% 1848, 11. Pár asMi a kalocni éneU wtik tinvUeBjéggyára, két nagyobb gzmalma, íamogmunkáló aégére roDatkosó kérdéakex, Korita Jóawf, Macrar
gyára, két tégla- és oementgyára, két bútorgyára, 1868,66. SS. A kalocsai éneka^beU Jobbámk atUda 1678.,
sörfzdéje, rózsafüzér- (olvasó-) gyára. K. egyike Vasirn. UJs. 186S, 18. Bómer PUris, A Eüocaai énekaég
hasi oltára, Bgyh. Lapok, IL 1868—69,
Botka Ttradar,
a magj'ar történelemben legtöbbet szerepelt váro- Péter kalocsai ének pecáéte, Saándok 568.
IV. 1870, S89, Arch.
soknak. PUspftBégét Szt. István király alapította
IV.
Ért.
1871, Z81. ;
J., Magyaronsig kelmjsi Utrtéels püspöke Asz^k volt, kit a király 999. kö- nete. m. kdt. A bácsiTal egjresitett kalocsai (fiegykáoMgye,
Badapest 1876.
vetül küldött II. Szilveszter pápához. A XII. sz.-ban
már érsekség. 1.318-ban a magyar fpapok itt zsiKalocsai káptalan, az érsekség alapításával
natot tartottak és Róbert Károlyt egyházi átokkal egj'korú. Régibb történetérl keveset tudunk, mert
fenyegették azon esetre, ha nem siet a bajokat levéltára a török foglaláskor elpusztult. A XUI.
orvosolni. Harcias érseke. Tomorj- Pál, a mohácsi sz. elején hiteles hely volt s az aranybulla egyik
csatában a harcmezn találta halálát, ezután az példányát is ott helyezték el. A XIV. sz.-ban oly
érsekség hosszabb idre török kézre került. Utóbbi sanyarú helyzetbe jutott, hogy 1339. kanonokjaiéxmtoi nem ritkán szerepeltek a történelemben. nak számát 12-rl 6-ra kellett leszállítani. A kápKülönösen említend Széohenji Pál, aki befolyá- talan a mohácsi vész után föloszlott s csak Patasát I. Lipót királynál a nenizet javára Ismételten chich Gábor állította vissza 1738. Kezdetben a
érvénjresitette és különösen sikerült neki a 11. préposton kívül csak 3 kanonokja volt jelenleg
Rákói Fenne és I. Lipót közötti békealkudozá- a préposton kívül 9 kanonokból áll. 1738-bao
ismét hiteles hely lett. V. ö. Mária Terézia levele
sokat sikeres befejezéshez közel vinnL
K alocsa János (dehreczeni), 1. Débreczeni Ka- a K.-hoz (Pressb. Ztg. 1777. .39.) Schematismus
;

8^

;

;

;

1^

;

;

lo<:-ía.

(1904).

Kalocsai érsekség. Szent István mint püspöknlirit íta. Els püspöke Asztrik (1. o.)
:
cim nemcsak Asztrik személyére
ii. iu» ií iuöO okt. 3. a pápai regesták öyörg'yóY
iiN iltan kalocsai érseknek nevezték. Dezst azon-^/""f László az 1093 ápr. 17. kelt Ítéletben
spöknek mondja. 1175-ben Pál kalocsai

Kalocsai kódex. A kalocsai érseki könyvtárban lev, régi német költeményeket tartalmazó

.

i

.

i

názta királlyá III. Bélát, 1204. pedig
III. Lászlót; ami arra bátorította
seket (L o.), hogy a koronázás jogát
Az 1212. éviegyesség snrint az a jog
illeti a kalocsai érs^^t, ha az észterki szék üresen állana, v. vonakodnék
tótól; 1179. a K.-et a bácsival egj'esít:
á hatósága akkor kiterjedt a nagyváradi,
:>i> lyi,
Csanádi, lágráU, boszniai, szerémi, a
moldvai és a szvidnicai (hcurvát) egyházmegyére
is
magának az érsdmek pedig körülbelül
birtoka volt. Boszniában a patuénnsok eretneksége ellen Ugrin érsek (I. o.) 1224. keresites hadjáratot viselt, mit 1246—1247. Bened^ érsek
ismételt, k szerémi püspökséget a K.-Í megyé^ " 1-1.1- Ugrin érsek állította fel s ezzel a paellen való küzdelem kiválóan a kalo•k föladata lett. 1523— 26-ig Tomor>-

"k

;

<<^

<

:

20

gyjteményes

kézirat (coUigatuin). Valószinüleg

Németországban, a XHI. sz. vége felé írták. A kdexrl elször 1784. történik említés (v. ö. ChagEgyet. Philologiai Közlöny, 1912, 256. 1.)
bven ismertette a Deutsches
Museumban, Schlegel Frigyes pedig írván róla,
Konrád von Würzburgot tartja szerzjének. E
századelején Majláth János gróf és Köfflnger Pál
lemásolták és részben kiadták Coioczaer Codex
altdeutscher Gedichte (Pesth 1817). V. ö. Felsmann József, A K. (1895) Bleyer Jakab, Hazánk
és a német philologia a XIX. sz. elején (1910).
Kalocsai zsinat, 1318 febr. tartották s csaknem valamenn>i magyar fpap részt vett benne.

aer.

Kovachich György

:

;

A

nyltrai püspöknek Csák Mátéra kimondott
kiközösítését mindnyájan helyeselték s kijelentették, hogy közös ellenségeiktl kölcsönösen fogják egymást oltalmazni. A pápához Gazotti zágrábi püspököt küldték, hogy a gyri várnak
Károly király által történt elí(^alását s a zsinat
más aggodalmait ott elpanaszolja. A királyhoz két
küldöttet indítottak, kik
kérve-kérjék, hogy a
haza bajainak orvoslására tartson országgylést.

t

'

:

—

Kalocsay
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mit már 8 éve elmulasztott. A király csakugyan
hallgatott a zsinat tanácsára és júl. l-re országgylést hirdotott. V. ö. Katona, Hist. Crit., VIII.
360 Bunyitay, A vár. püsp. tört., 1. 168 Pór,
Csák Máté, 155 I.
Kalocsay Alán, ciszt. r. áldczópap, egyházi
író és költ, szül. Léván (Bars) 1862 febr. 6., megh.
Budapesten 1906 ápr. 29. 1883— 87-ig a zirczi hittudományi intézetben a szentírástudománynak és
a zsidó nyelvnek tanára, 1887. hittanár a székesfehérvári fgimnáziumban, 1896. orsz. képvisel,
azután nagyteveli lelkész. Munkái Mária-lant
(költemények 1886, horvát nyelvre is lefordították) Szent beszédek (exhortációk 1889) stb.
KáJóczia (azeltt Kerkakálóczf'a), kisk. Zala
;

;

:

;

:

vm. alsólendvai j.-ban, (1910) 459 magyar lak.,
n. p. Kozmadombja, u. t. Zalabaksa.
< Kaloda, két cölöpre ersített s három lyukkal
ellátott deszkából álló szégyenfa.

Az

elítélt

a

lyukak egyikén a fejét, a másik kettn karjait
dugta keresztül s így volt pellengérre kiállítva.
K. a, halászatban a bödönhajó húzó vánkosa,
azaz az a fadarab, mel3n:'e az evezt használat
közben a húzó- ós kerosztszeg segélyével ersítik.
Kalodakötés, az ácsmunkában függleges gerenda-támasztóknak és függ oszlopoknak erösbítósénél használt kötés. Abból áll, hogy két gerendát az egész vastagság y^-eá részében foga-

—
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Kalorika

bukása után K. az új
1205

redett háborúba.

latin császársággal keve-

ápr. Drinápolynál

meg-

verte Balduin latin császárt. Hódításait folytatva
Thessalonikét vette ostrom alá, de itt egy kun
fember, valószínleg neje ösztönzésére, 1207 okt.
8. meggyilkolta.
Kalokagathia (gör.) a. m. a szép és jó e két
fogalom harmonikus egysége, a görög gondolkodást érdekesen jellemz felfogáson alapuló erkölcsi
;

ideál.

Kalokán (n»v.), 1. Kolokán.
Ealomel (coloméi) vagy higanyszarvérc

(á^v.),

négyzetes prizmák; lágy, fehér, sárgás, szürkés, gyémántfény. Merkuroklorid (chlormercur)
HgCl rendesen cinnóber társaságában fordul el.
Lelhelyei Moschellandsberg a Rajnai Bajorországban, Idria Krajnában, Avala-hegy Belgrád
mellett. Almádén Spanyolországban, Terlingua
Texasban; hazánkban állítólag Szolnok közelében fordul el. L. még Merkuroklorid.
Kálomista, így ejtik népiasen a kálvinista szót,
mellyel Kálvin (Calvin) János követit nevezik.
Kálomista varjú (Corone comix L.), az Éneklk rendjébe és a Varjúfélék családjába tartozó
madárfaj. Hamuszürke, csak a feje, torka, szárnyai és farka feketék. Hossza 48, számyh. 30,
farkh. 20 cm. Hazánkban egész éven át mindenütt
közönséges. Elfordul egész Európában és északi
Ázsiában.
Kalomo, a Délafrikai Egyesült-Államok Rhodézia nev tartományának fhelye, a transzafrikai
vasút mentén, a Viktóriazuhatag közvetlen kö;

:

zelében.
Kalodakötés.

Ealon (Kallón), aeginai származású görög
szobrász Kr. e. 520—480 körül. Egyik legkiválóbb
képviselje annak a mvészi iránynak, melynek
emlékeit az aeginai Aphaia templom oromcsoportjaiban rzik. K. Amylae számára ércháromlábat készített, lábai között Persephone alakjával,
Troizen vára számára pedig Áthena Sthenias
faszobrát szállította.
Kalonda, kisk. Nógrád vm., losonczi j.-ban,
(1910) 330 magyar lak., vasúti megállóhely, u. p.
és u. t. Rapp.
Kalong (4iiat), a maláji repülökutya (Fteropiis
edulis E. GeofR".) német neve, mely a maláji
kbuing népies névbl származott. L. Bepül

zxmk ós azokat ékekkel és csavarokkal egymáshoz
ersítjük (1. az ábrái). A fogazás hossza kétszerháromszor oly nagy, mint a gerendaszélesség.
Favázas szerkezetek sarokoszlopai lesznek ily
módon ersítve, jóllehet a K.-t drágasága miatt
igen gyakran a csapos kötés (1. 0.) helyettesíti.
Kalodarakás v. keresztrakás, 1. Farakás.
Kalodázás, az ácsmunkában 2 függleges gerendának kalodakötéssel (1. 0.) összekapcsolása.
Kalodva (azeltt Kladova), kisk. Arad vm.
máriaradnai j.-ban, a Hegyes-Drócsa hegység
egyik oldalvölgyében, (1910) 830 oláh lak. u. p.
Ó8 u, t. Ménes. Már 1441. mint Brankovics György kiityd.
egyik uradalmának fhelye szerepelt, ki azt 1444.
Kaloreszoencia v. kaleszcencia (lat.), Tyndall
Hnnyady Jánosnak ajándékozta. I. Lajos 1359. elnevezése szerint a sötét hösugaraknak fénysualapította a pálosok szerzotházát. K.-nak várát, garakká való átalakulása. Ezt Tyndall azzal érte
mely a XVII. sz.-ban említtetik, 1814. lerombolták el, hogy platinalomezt reája es hösugarakkal
s ma helyét is alig lehet megállapítani.
annyira felmelegített, hogy vörös-, st fehérKaloger, 1. KaXugyer.
izzóvá lett. Hogy tisztán hsugarakat nyerjen,
(növi),
Kalogyökér
1. Colocasia.
elektromos ívlámpa sugarait vájt tükör segélyéKalojan, holffár cár (1197—1207), Asen János vel egy pontba egyesítette s oly üvegedénykón
és Péter cárok, a bolgár nép felszabadítóinak test- keresztül bocsátotta a lemezre, melyben szénkévére. Bátyjainak meggyilkoltatása után 1197.
negben oldott jód volt. A jód-oldat a fénysugaralett Bulgária uralkodója s birodalma területét kat elnyeli, de a hsugarakat átbocsátja.
nagymórtékben megnövelte. Országának határa
Kalória, az a melegmennyiség, mely a víz
Belgrádtól a P'ekete-tongerig, délen pedig a Var- tömegegységet (1 gramm v. 1 kilogramm) 0° Cdar ós Sztmma folyók feís vidékóig terjedt. ról l" C.-ra melegíti (kis v. nagy K.). Ez a h1203-ban III. Inoe pápa, abban a reményben, egység.
hogy a bolgárokat a római egyháznak megnyeri,
Kalorifer, 1. FiTiés.
királyi címmel ruházta fel és Leo bíboros követje
Kalorifikáció (lat.), 1. Melegtermelés.
által meg is koronáztatta. A görög császárság
Kalorika (lat.), 1. Htan.
:

:

—

KaJortkus ff4p«k
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KalorikuB gépek, tágabb értelemben mindazok
a motorok, melyekben a hö munkává alakul át.

Srkebb

értelomb»'n a. m. höléggép

(1.

Kalorikoa monkaegyenérték.

Kalotaszefft ny«ivJárAs

Kalota falu és Kalotaazeg vidék

rzL

V.

A váradi pttsp. tflrt. (III.)
Kalotanádas (azeltt Oláhnádas),
:

és

ö. Biotjfi-

tay,

o.).

Elméleti

—

lozs

vm. bánffyhunyadi j.-lMUi,
u. p. Korösf, u. t. Egeres.

(1910)

Ko726 oláh

ktek.

hoc:}' egy nagy
mkg. (méterkilogramm) mimkával. Kz a szám fejezi ki a hö mechanikai egjenórU^kót. Ebb<UkövettDezik. hogy egy
mkg. egyenl érték ^^j nagy kalóriával Eien
törtet neyexik K.-nek. Ha a munkát Érg^d
(dine-oeotimeter), vagy ennek sokawwroiával, a
10' Brg). a nagy
Jomle-val fejezik ki (1 Joole

mely D.-en a Gyalui havasok széle, Ny-on pedig
a Vlegyásza és a Meezee vonulatai által van szegélyezve, mint földrajzi fogalom tehát nem más,
mint a Kalota és Körös völgye, 34 faluban mintegy 20.000 magyar lak., kik magukat a II. Rákóczi
György letelepítette tatárok utódainak tekintik.

kalória helyett pedig a kis kalóriát yeézik egy!$égül (1 nagy kalória
1000 kis kalória), akkor
0-34 kis kalória s akkor ez fejezi ki
1 Joule

mátus a templomok úgy építkezésre, valamint
bels díszítésre nézve a középkori népies mvé-

a K.-et

szet ritka

kísérleti

kalória

úton megállapították,

(1.

o.)

lak.,

Kalotaszeg, földrajzilag Brdély

egj'enértókfl 48-4

=

=

=

Kaloriméter. leginkább a höfoghatóság méré-

—

Az égés1. Hfoghatósáq.
metog meghatározására az ú. n. Berthelot-f'éle
bambát használják. Ez erösfalú acéledény, melynek betoö falát platinalemez bontja az acélfedö
sére valö kéezttlék,

:

K.

magyar népe majdnem

ama

területe,

kivétel nélkül refor-

:

maradványai. Egy telken több család
lakik s azért egy-egy telek nagyon népes, némelyiken 20—30 személy is él, mivel a fiatalok az
BöregházB-hoz toldaléképületet biggyesztenek
hozzá. A magas zsindelyes háztetknek sajátos
díszítésük van. A háztet két végén, néhol csak
az utcára teklntó végén, ott van vagy a «református cserép* (gömböly cserép), vagy az ércbl kéis

as edényre rácsavarható és alsó részén szintén
pUtinával beoltott. Az elégetend anyagot platlnaeiészébe helyezik, melyet a fedélhez ersített szült kakas, vagy egy tiszta magyar dísz egy
plaSinarúd tart. Más két piatinaníd vékony vas- gombon ül tulipán fából kifaragva. A házfedél
drötot tart, mely az elégetésre szánt anyagot fels élét, meg a két aLsó szélét csipkésen kifaragérinti. A bomba belsejét 26 légköri nyomásra s- ják. Azeltt az ablakot marha gyomrából vett
rített oxigéngáz tölti ki. Az elvetést azzal eszköz- hólyaggal vagy böndvel takarták be s ebbe tlik, hogy a vékony vasdrötot elektromos árammal vel cirádákat IjTiggattak, arai K. egj'ik különleizzitji^ mire a platínacsészében lev anyag meg- gessége volt. Az ablak falait kifestik kígyózó vogynUad és az oxigénbon elég. A fejld meleg nalra rakott «görginát» (georgina), rózsát és
meghatározása v^tt a bombát meghatározott szegft ábrázoló képekkel. A K.-i ni viselet,
mennyiaégú vizet tartalmazó K.-be helyezik.
ami a szépeégét illeti, ritkítja párját. A
ujjal
Kmlonmetna, a htannak az a része, mely a tes- ellátott ing az ú. n. kalotaszegi varrottassal
tekben rejl melegmennyiség meghatározásával (l. 0.) van kihimezve, a szoknya alját pedig rétfoglalkozik.
ben a csíphöz illesztik, úgy hogy az alsó ing résiKaloazkóp (Heys szerint), olyan mikroszkóp, ben láthatóvá válik. Családi életök egyszer, paamelynél a targyíJcat alulról és feltUrl egyidej- triarchális szokásaik úgy keresztelésnél, valamint
leg világítják meg és pedig különböz szinú lakodalomnál és temetésnél nagyjában nem térnek
fénnyel.
el az ország többi magj'ar vidéke népének szokáKalota, kisk. Bihar vm. éleedi j.-ban, (i»io) saitól de vannak azért babonáik, melyek néprajzi
1154 oláh lak., u. p. és u. t. Élesd.
szempontból szerfelett érdekesek. Idegen ember,
KBlattírnemzetség, els ismert ta^ja Adorján, ki e gyönyör vidélore vetdik, csakhamar jól taki Szil faluban lakott, 1205-35 közt pristaídus lálja magát ez eredeti észjárású, becíUletes nép
volt.
Kalotai Mikola fla. Kemény, 1275. a körébea
hroátiom. ftcMT IL, K. HSvld leiriM, 18M; Jaakó i., K.
gyermonostori apátságnak a Szamoson egy
aépe, 18M
Peatey és SKatgyOrgTi, ytlotni«iig<
malmot saz országútja mellett két halastavat ougTSr
VarrottM-AlbiUB, Kolourár 1891; BerrmMin Aat. KaIoUajánd^oaott. 1288-ban Gyermonostor, Zentelke oe^, (olyóint 1890—91 Bátky Za., A kenderrel Tftió annkA
ée Sseoi-Király, melyet ettl a Kalota-patak vá- K.-en (M. Nemz. Mu. Néprajzi Oszt. SrtesitAJe 1905.).
IflOrtott el, .Mikola fiainak jószága volt. A KaKalotaszegi nyelvjárás, a Királyhágón túli
lUuzeg e nemzeteégrl, si birtokosáról vette (nem székely) nyelvjárások közt az egyetlen,
nevét s e nemseto^böl származtak a gyermo- mely még ismeri az é hangot, ámbár valamivel
nostori Kemények.
nyíltabban ejti, mint pl. a Dunántúl. Egyéb tekinK&lotobikal (azeltt Oláhbikal). kisk. Kolozs tetben jobbára a fds&Üszai nyelvjáráshoz hasonvm. bánflTyhanyadi j.-ban, (1910) 633 oláh lak., lít. Csakis az igeragozásban látunk néh^y kizáu. p. és u. t. Magyargyermonostor.
rólag erdélyi sajátságot feltnni, mint pl. a telKalotabökény, kisk. Kolozs vm. bánfiy- jesebb 3-ik személyt egyes igéknél: mögjen,
hunyadi j.-ban, (1910) 543 oláh lak., n. p. és n. t menyen, vlsaen, lösaen, tésaen, továbbá az elbeNagykalota.
szél múlt és többféle öenetett igeid használaKalotadámos (azeltt Dámos), kisk. Kolozs tát kére, irék, vevém ad vala, irt volt stb. Haszvm. bánffyhunyadi j.-ban, 1910) 404 magyar ée nálja még a -ni helyhatározó ragot is AoIésAoea
oláh lak., a. p. Bánffyhunyad, n. t. Zentelke.
kénlésre: menyek a papni, anyánmi vót. érdekes
Kalotai fdespoTMaég, a nagyváradi ptlspök- hangváltozása e nyelvjárásnak, hogy s dtt as
ségnek a Sebes-Köröe fels völgyében eltertUö l helyett r-et ejt ers (els), bers, fers, arsó,
réne. Nagy-Váradtól Bánffyhunyadig ill. Gyer- hátursó, kürs, fersing (fels ing). V. ö. Balassa
moDoetOTig teijedt. 1556-ban megsznt. Emlékét József, A magyar nyelvjárások (1891).
:

b

;

;

;

;

:

:

:

:

(

:

;;

—

Kalotaszeg:! varrottas

;
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—

Kaltenborn von Stachau

Kalózpók (Pirata, áiiat), a Parkaspókok (LyKalotaszegi varrottas, voltaképen hímzés,
amelyet Gyarraathy Zsigánó (1. o. és Háziipar) cosidae) családjába tartozó póknem. Hazánkban
tett országszerte keresett háziipari cikké. A régi öt faja él. A vizek szélén tartózkodnak és a vizek
K.-nak három fbb neme volt: 1. Az írás után felszínén futni tudnak.
Kalózság (ném. Kaperei, franc. Gourse), más,
varrott, amelynél a mintát koromlébe mártott
lúdtollal felrajzolták s azután egyszer öltések- mint a tengeri rablás. Kalóz {ném. Kaper) az, aki
kel kivarrták. 2. A szálán varrott ez elörajzolás állami felhatalmazásból folytat fegyveres vállalnélkül a vászon megolvasott szálai nyomán ke- kozást a tengeren, tengeri rabló az, aki állami felresztöltéssel, száröltéssel stb. készült. 3. A vagda- hatalmazás nélkül támad meg más hajókat fegylásos v. zsubrikolás, amikor a mintát a vászonból verrel. Kalózliajók (franc, corsaires armateurs,
kivágták, aztán körülszegték és közeit hímzéssel ném. Kaperschiffe) tehát az oly magánhajók, ketöltötték ki. A 3.-ból keletkezett a mai K. Az els resdelmi najók, amelyek háborús idkbon állami
kett fehér vásznon mindig színes fonállal ké- megbízást (kalózlevél, franc, lettres de marque,
szült. A vagdalásost régen fehér fonáUal varrták commission de guerre, ném. Kaperhriefe) nyerki, ma színes fonáUal is hímezik s asztalterítnek, nek arra, hogy ellenséges kereskedelmi hajókat
futónak, niruhabetétnek, itt-ott férflmeUény- és hadi dugárút szállító semleges kereskedelmi
dísznek is használják. V, ö. Pentsy-Szentgyörgyi, hajókat elfogjanak. Az 1856-iki párisi tengerjogi
K. Album Malonyay Dezs, A magyar nép
deklaráció kimondta a K. eltörlését (la course est
vészete 1. köt. (Budapest 1907).
et demeure abolie). Ehhez a nyilatkozathoz sok
Kalotaszentkirály, kisk. Kolozs vm. bánfly- állam hozzájárult. Amelyik állam ehhez nem jáhunyadi j.-ban, (1910) 1046 magyar és oláh lak.
rult hozzá, azt a nyilatkozat nem köti. Ha azonpostahivatal, u. t. Zentelke.
ban a njálatkozathoz hozzájáruló állam mégis
Kalotaújíalu, kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi felszerelne kalózhajót, ezt a hajót nem lehetne
j.-ban, (1910) 396 oláh lak.
u. p. Magyarvalkó, tengeri rablónak tekinteni, az ily eljárás legfóUebb
n. t. Keleczel.
a felszerel állam felelsségét állapítaná meg. L.
Kalotipia (gör.) a. m. szépnyomás. Fox Talbot Alabama-eset, Tengeri rablás.
nevezte így azt a régi eljárást, mellyel papíron
Kalpag, magyar föveg, mely szrmébl vagy
átlátszó képeket, fotografikus paptraegativokat nemezbl készített hengerbl áll, a henger fels
állítottak el. Nevérl talbotipiának is nevezik. nyílását kelmébl (posztó, bársony stb.) varrt tölKalott (calotte, franc), a koponyatetö ama cséralaku sipka zárja el, melynek közönségesen
része, mely az orrgyök felett lev tarhelytl (gla- bojtos csúcsa oldalt lelóg a K.-nak fels szélén,
bella) a küls nyakszirtcsonti dudorig (inion) ter- az arc középvonalának irányában alkalmazták a
jed. Vizsgálata azért fontos nagyon, mert a dilu- forgót (1. 0.). Nagy Frigyes huszárjai és a törökviális rétegekbl kiásott koponyákból legtöbbször tatár lovasság szintén K.-szer föveget viselt.
csak a K. van meg a ebbl kell következtetni az
Kalpe (Calpe), az ókorban a gibraltári szirt
egész koponya alakjára. A K. vizsgálata különö- neve, amely az afrikai parton szemben levó Abilásen Schtvalbe és Klaatsch beható tanulmányai val (Dzsebel Mussza a mai Ceuta mellett) « Heróta játszik nagy szerepet az antropológiában, kules oszlopai»-t alkotta.
Kalpi, város a brit-indiai ÉNy.-i tartományok
úgy hogy mérésének ma már külön módszerei
vannak.
Dzsalaon fekv disztriktusában, a Dzsumma jobb
KalottÍ8tá.k (Regiment de la Calotte ; calotte partján, 10,139 lak. cukor- és papírgyártással,
franc. a. m. csörgösapka), francia társulat, mely pamutkereskedéssel.
XIV. Lajos uralkodása vége felé keletkezett és
Kalpisz a. m. hidria (1. 0.).
tréfás meg nevetséges szertartások mellett erkölcsKalpo (calpo), szardíniái sülymérték
10
bírósági szerepet játszott. E társulat mindazoknak, cantarellí
422 kg.
kik oktalanságuk által kitntek csörgkot, korepKalsa, kisk. Abauj-Toma vm. füzéri j.-ban,
lket s más e fajta jelvényeket osztogatott. Pleury (1910) 376 tót és magyar lak., vasúti megállóhely
miniszter a társulatot eltörülte. V. ö. Mémoires u. p. és u. t. Nagyszaláncz.
pour servir á l'histoíre de la Calotte (Basel 1725)
Kait., természetrajzi nevek után Kaltenbai'h
Barbier, Journal histor. du régne de Louis XV. Johann Heinrich nevének rövidítése. Szül. Köln(1857).
Galoüin (franc, ejtsd: kaiotteB), gúnyneve ben 1807., megh. Aachenbon mint reálisk. tanár
a papságnak (calotte-nak nevezték ugyanis a XV. 1876. Monographie d. Pflanzenláuso (Aachen 1843)
ós XVI. sz.-ban azt a fejhez simuló kis sapkát, és Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten
melyet a papság viselt).
(Stuttgart 1872) c munkái nevezetesek.
Kalóz, 1. Kalózság; eredetére nézve egy a
Kaltbad vagy Rigi-Kalíbad, 1. Eigi.
kalnuzza\ (1. o.).
Kaltenbach. Johann Heinrich, 1. Kait.
Kálóz, nagyk. Fejér vm. sárbogárdi j.-ban.
Kaltenborn von Stachau, Kari, báró, német
(1910) 44-M) magyar lak.
posta- ós táviróhivatal. jogtudós, szül. Hallea. S.-ban 1817 júl. 21., megh.
Kalózás a. m. kalózság (1. o.).
Kasselban 1866 ápr. 19. 1861-ben a német jog renKalózháború, 1. római vállalat az illíriai ka- des tanára lett Königsbergben. Különösen a népjog
;

m-

;

;

;

;

=

=

:

—

;

—

lózok ellen Kr. e. 229-ben, 1. Illiria :
2. Pompeius hadviselése a FTildközi tenger kalózai ellen
Kr. e. 67-ben. L. Poptpeius.
Kalózhajó. 1. Kalózság.
Kalózkodás. 1. Kalózság.
Kalözlevél, 1. Kalózság.

történetével foglalkozott. Mvei Kritik dos Völkerrechts (Leipzig 1847) Die V^orláufer dos H.
Grotius (u. 0. 1848, 2 rész); KriegsschiÖo aiif
noutralem Gebiete (Hamburg 1850); Grundsát/
des praktischon ouropaischen Seerechts (2 kui
Berlin 1851) Geschichte der deutschen Bundos:

;

;

:

—

Kaltenbrunnar

171

verháltnlsse und EinheIt8beí?trebaDKPn von 1806—
18Ó6 (2 kot., u. o. 1857) Kinloitun^ in das konstt-

—

r«nd«k

Kálváriahaflryi

posztó-. visMmsiöTés ós szeszégetés.

isárok MosBooTszkban vannak.

A legnagyobb

—

2. £,. az
VertMsangwreoht (Leii»ig 1863); Dto ngyanily nevfl kormányzóság fövárota. püspöki
VoUDsvertretang and die Doaotomg te Gerietato, sa^bely, vasút mellett, (isii) 54,110 lak., jelentébesonders des StaatagertohtriiofB (a. o. 186^).
keny bÁr- és prémiparral, fegyver- és puskaporKaltenbronner. Kari Adom, osstrák kültö, gyártással, élénk kereskedéssel többféle, különöszül. Enn5tx>u 1804 dec. 30.. megh. Bécsben 1867 sen ipariskolával. Ál-Demeternek volt székhelye,
jan. 6. Költeményeit felsfr^naitrlai dJalektosbao akit 1810. itt gyilkoltak meg.
Kalngyer, caluger, kaloger (kalogerosz gör.
Irta; drámái közül kettnek Tolt oóp sikere:
Ulrike (184) és Die drei Tannen (1862). V. ö. a. m. jó öreg), régi idkben igy nevezték a görög
kolostorokban a fiatalabbak az öregebb és tekinWihan. K. A. K. (Linz 1904).
Kaltenlentgeben. fala Mödling alsó-aosztríai télyesebb szerzeteseket s ez volt az utóbbiak
kerületi kapitányságban, a Liesing völgyében, rendes dme. Késbb az Ossms szeneteseket K.-ek^7 m. mag»)38ágfaftn. hiree viigyögyint^ttel, nek nevezték. A görög prolognsdc és paterlktisok
(1910) 1998 lak., oementgyárraJ. Mellette a 646 m. szláv nyelvre való foniitásakor e szó forditatlan
maradt s így került az él délszláv nyelvekbe, st
magas H^Uleostein.
Kaltam, helység Bozen kerületi kapitányság- a román nyelvbe is, mint a szerzetesek közönsé7' "rer See közelében, (wioi 5102 ges elnevezése.
ban (Tirol
rvénysaóke, apátsági tempKalogyer (azeltt Kcduaer), Idsk. Bihar vm.
lak. Van
;

tutionelle

;

:

loma. 2 zaruajíi. ivitünö bort term hely. Közelében van a St. Kochus fürdhely és számos kastély.
Kalthaoser György, épit^isz, 1625-ben Kassán
nyert polgárjogot. A szikszói templom restaorálását végezte 1629.
Kaltholl, Albert, német prot. teológus, szül.
Barmenben 1850 márc. 5., megb. Brémában
1906 máj. 11. Elbb lelkész volt Nikkemben, majd (állásától téves tanai miatt 1878.
megfosztatván) 1884-ig a berlini Reform-egylet
alkalmazottja, aztán 1888-tól brémai lelkész
1905. a német mnnistaszö vétség elnökévé választotta. Fbb munkái: An der VVende des
Jahrhunderts. Kanzelreden über die sozialen
Kampfe unsrer Zeit (Berlin 1898) Das Christusproblem. Grundlinien zu einer Sozialtheologie (2.
kiad. Leipzig 19Ü3)
Religiöse Weltanschauung,
Reden (u. o. 1903) Die Entstehung des Christentums (u. o. 1904) ; Was wissen wir von Jesus ?
(Berlin 1904) Zarathustra-Predigten (Jena 1904).
Ezen kívül megalapítója a Das Blaubucb c. heti
folyóiratnak. Hátrahayyott iratai közül megjelen:

;

;

;

tek Zukunftííideíilt' (életrajzával) Das Zeitalter
der Reformation és Vom innem Lében (Jena
:

;

1907).

vaskobi j.-ban,
ipart

znek;

11.83 oláh lak., kik fazekas-

(1910)

u. p.

Vaskoh,

u.

t.

Bibarkrístyór.

márvány is található, itt fakad az
Izbuk vagy Daaadóforrás név alatt ismeretes

K. környékén

idszaki

forrás, L Izbuk.

Kálómba

(uöv.),

Jatrorrhiza.

1.

Kalombin (növ). 1. Jatrorrhiza.
Kalumbógyökér (növ), 1. Jatrorrhiza.
Kalunda. bantu néptörzs, 1. Lunda.
Ealunga (növ.), 1. Simába.
Kalusin (Kaluszin), város Varsó orosz-lengyel
kormányzóság Novo-Minszk járásában, ecet-, szapés gyertyagyárakkal. Nagy ezenkívül a
talesz-szövés (a zsidók által imaruhához használt
fehér-fekete szövet) kb. 8000 lak., legtöbbnyire
zsidók.
Eahisz (eijtcd: kaiyus), város, K. galíciai kerületi kapitányság (1910
97,441 lak.) székhelye, a
Kárpátok É.-i lejtjén, a Lonmica és vasút mellett,
(1910) 8660 lak., sóbányászattal és fzéssel, gabona-, fa- és állatkereskedéssel. Miocén ksótelepe
arról nevezetes, hogj- fekvjében kálisók is fordulnak el, amit a hisizai kállsókutatás szempontjából biztató körülménynek tekinthetünk.
Kaluszin, város, 1. Kalusin,

pan-

:

:

Kalaosni v. gummicipö, 1. Galoche.
Kalu^jerovao, adók. Lika-Korbava vm. peruéici j.-ban. (1910) 1048 horvát lak. u. p. ós u. t.

K&luszit (ásv.), a. m. szingenü (1. o.).
Kalvar, perzsiai súlymérték, 1. Charvar.
Kálvária (lat. calvaria a. m. koponya, az araPeruáié.
miai Golgoíha fordítása), az a hely, ahol Krisztust
Kaluga, 1. ^yike a legkisebb orosz kormány- kore.sztre feszítették (L Jeruzsálem). K.-nak neveik Moszkva. Tula, Orel és Szmolenszk zik Krisztusnak Pilátus házától a K.-hegylg való
;

•29 km» területtel; 1.412,900 (1 km«-re
45; lakotssal. Egész K. alföld keleti része dombosabb mint a Xy.-i ; l^magasabb helye 277 méter.
;

A kormányzóság nagyobb része az Oka vizkörnyékéhez tartozik, amely itt 267 km. hosszú és
bajózható.

A

felületnek 54*/,-a áll

megmvelés

utolsó útja (keresztút) festett v. faragott képekben való ábrázolását Rendesen 14 jelenetet (stáció, állomás) foglal magában, amelyeknél a katolikusok, kivált a nagyböjti idben, az úgjuevezett
keresztúti ájtaiosságot szokták végezni. Hazánkban a legsziebb K. a selmeczi, külföldön a frankfurti, lübecki, nürnbergi (Kraft Ádám reliefjeivel)
stb.
Átvitt értelemben K -knak nevezik mindazokat a szoborcsoportozatokat, amelyek Krisztust a keresztfán .Mária és Szt. János ev. között
:

sok helyen homokos, Mosszalszk járásban
sok a mocsár és tzeg fekete föld kevés van.
A ftermékek a zab, áipa, a jobb helyeken rozs
és kevés búza ; de nem elég a lakosok táplálkozására. D.-en sok a len. Mintegy 40 kisebb szén- ábrázolják.
telep van, de leginkább esak Siszdra járásban
Kálváriahegyi rendek. 1. Kálváriahemi pabányásszák, ahol vaséroek is vumak. Az állat- pok (Kalvaristak), világi papokból alakult misztenyésztés nem virágzó ; ellenben az ipar aránylag sziótár.sulat. Alapította 1633. Charpentier Hujelentékeny. A ft^ iparágak a vasipar, gép-, bert Parisban. A forradalomban elenyészett.
papírgyártás, brcserzés, olajkészités, pamut-. 2. Kálváriahegyi nvérek. Alapította 1619. Cenalatt

:

;

—

—
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turione Virginia Gennában szegény- ós betegápolás céljából. Felsö-Itáliában ma is mködnek.

—

-

Kálvin

Bázelbl K. 1536. Renáta ferrarai hercegn
udvarába ment, honnan azonban csakhamar szintén menekülni volt kénytelen ós visszatérve szülvárosába, Strassburg felé vette útját. Ezen az
útján (1536 júl.) Genfen ment keresztül, hol
Farel, ki Genf reformációját sikerrel keresztülvitte, K.-t Genfben marasztotta, hogy a reformációt megszilárdítsa. Genfben vallástanítói, majd

3. KálmriaJiegyi benediktinák kongregációja
(CcUvaire-apácák), az Orléans-Longuéville Antoinette hercegn 1617. Poitiersben alapította kolostorból származott. Alapszabályait V. Pál és
XV. Gergely hagyta jóvá. 1900-ban 7 háza volt
Franciaországban ós egy Jeruzsálemben.
Kalvaoríja, 1. az ugyanily nev járás szókhelye lelkészi állást nyert. Itt írta kátéját franciául
Szavalki orosz-lengyel kormányzóságban, a Sze- (1537), majd latinul (1538), mely a világirodalom
szupa mellett, kb. 8000 lak., akiknek nagyobb legelterjedtebb müvei közé tartozik ós mely maújabb fordításban 1912. jelent
2. K., gyarul 1695.,
része zsidó. Itt született Maciejovski.
kis város Galicia Vadovice kerületében, járásbíró- meg. K. a legníigyobb fokú tevékenységet fejtette
sággal, kastéllyal és (igio) 1610 lak. Híres búcsú- ki Genfben. Mködésében fleg a Grenfbe beköltözött francia menekült protestánsokra támaszjáróhely.
Kalvill-alma (franc. Cahille, növ.), 1. Almafa. kodott, kikkel szemben a tsgyökeres genflek,
Kálvin János (tkp. Jean Caulvin v. Ghaumn), kiknek a szigorú egyházfegyelem különben sem
francia reformátor, szül. Noyonban 1509 júl. 10., tetszett, ellenpárttá tömörültek, hogy Farel és
részükön volt
megh. Genfben 1564 máj. 27. Atyja Gerard, városi K. uralmát megbuktassák. Az
jegyz és káptalani ügyvéd, anyja Le Francé a városi tanács is, mely a lelkészek elzetes
Johanna, noyoni polgár leánya volt. Atyja kezdet- megkérdezése nélkül (1538 márc. 11.) elrendelte
ben egyházi pályára szánta és Parisban taníttatta. az úrvacsorának a berni egyház szokása szerint,
1529-ben atyja óhajára Orléansba, majd onnan azaz ostyával való kiszolgáltatását. K. nem engeBourgesba ment jogi tanulmányok végzésére. dett ós a városi tanáCvS egyes tagjainak, kiknek
Atj^ja halála után (15.31), hogy humanisztikai ta- boti'ányos élete ellentmondott az úrvacsora vénulmányokat folytathasson. Parisba ment, hol teol. teléhez szükséges keresztyéni bünbánatnak, megkérdésekkel is foglalkozni kezdett és pedig megis- tagadta az úrvacsora kiszolgáltatását. A tanács
merkedvén Olevitanus Róbert révén a reformáció most úgy Faréit, mint K.-t számzte és K. Strasstanaival, egyre nagyobb mértékben a reformáció burgba ment (1538 szept.). Az 1539-iki frankfurti
szellemében. Ettölfogva állandó részt vett K. a re- birodalmi gylésen, az 1540-iki wormsi és az
formáció támogatóinak párisi titkos összejövete- 1541 -iki regensburgi vallásügyi értekezleteken ö
lein s ö készítette 1538. barátja, Cop Miklós, a párisi képviselte a ref. irányt s ez alkalommal lépett
egyetem rektora részére azt a beszédet, melyet ez Melanchtonnal baráti viszonyba.
Mindszentek napján Ferenc király eltt tartott s
Ezalatt Genfben a viszonyok gyökerestl megamelyben hangoztatott evangéliumi tanok miatt változtak. K. hívei többségre jutottak a tanácsban
Parisból menekülnie kellett. K. is gyanúba kerül- sl541 májusában a tanács ünnepélyesen megkérte
vén, szintén elhagyta Parist és egyideig Du K.-t a visszatérésre, mely kérésnek K. engedett
Tillet angoulóme-i kanonoknál tartózkodott, majd és ez óv szept. 13. tényleg vissza is tért. VisszaMargit királyi hercegnnél Neragban töltött rö- térése után azonnal benyújtotta az általa készívid idöt.SzüIvárosába 1534. tért vissza, majd újra tett egyházi rendszabályzatot, melyet a tanács
Pári.sba ment, honnan azonban rövid id múlva elfogadott (1542 jan. 2.). Ebben állapíttatott meg
ismét menekülni volt kénytelen, mert I. Ferenc a Genf egyházi alkotmánya: nevezetesen felállíttareformáció hívei ellen a legszigorúbb üldözést tott a konzisztórium 12, felerészben egyházi, felerendelte el. K. Bázelba menekült és itt fejezte be részben világi tagból ; ez gyakorolta az egyházi
1535 aug. 20-án az Institutio religionis Christianae fegyelmet, igazgatást. Ezzel a szervezettel adott
cím müvét, moly ismételten átdolgozva 1559-ben K. fleg a gentt reformációnak t<»okratikus jellejelent meg K. életében utoljára és mely, mint a get. A konzisztórium szigorúan járt el az erkölcsi
ref. teológia legmestoribb dogmatikai müve, év- libertinizmus ellenében úgyannyira, hogy 1542—
századokon át megtartotta a maga tekintélyét a 1546-ig 58 személyt kivégeztetett ós 76-ot számref. teol. irodalomban. (Magyar nyelvre elször zetett.
Szenczi Molnár Albert fordította le 1624., újabNem kisebb szigorúsággal járt el a konzisztóban Czeglédi Sándor ós Rabold Gusztáv 1909.) rium az eretnek tanok hirdeti ellen. Bolsec-et (I.
Ez a munka a keresztyén vallás teljes rendszerét 0.), ki K. predesztináció-tanát elvetette, számzte,
tartalmazza világos eladásban, arra aprót, elvre Servet Mihályt (1. o.) a szentháromságról hangozalapítva, hogy a ker. ember hitének ós vallásos tatott heterodox nézetei miatt kivégeztette 1553.
életének egyedüli zsinórmértéke a szentírás. Az Ez utóbbi esetben, mint azt a közzétett hivatalos
úrvacsora tanában K. Luthertl eltéröleg azt ta- adatok mutatják, nem játszott K. oly szerepet,
nítja, hogy a hív az úrvaosorai jegyekl^n Krisz- mint amilyet ellenségei ráfogtak. A Servet-aktétus testét szellemileg veszi a kegyelemrl ós az kat Rilliet Albert genfl tanár fedezte fel a városi
oraber szabad akaratáról szóló részben a hívk- levéltárban s részrehajlatlan megvilágításban adta
nek az üdvösségre, a hitetlenek nekkárhozatra ki 1844. Maga az eredeti okmány feltalálhatni K.
való eleve elrendeltotését tanítja (praedestinatio), összes mveinek braunschweigi kiadásában a Vll.
az istentiszteletben^ igehirdetésen, a kereszt- ós Vlll. kötetben.
ség és úrvacsora szakranientu mainak kiszolgálK. végs harca a libertinusokkal 1555. ért vétatásán kívül minden szertartást elvetendnek get, midn a libertlnnsok fejétl, Bertheliertl
állit.
megtagadta az úrvacsorát. E tisztán egybázfe-

—

;

:;
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teaips; Bérdai Imre, K. élete és a K.-iamas. arcképpel.
Pest 188«; Prasalaaskr Pál, K. János életrajta I.-U.. a
Betoraitaa BorliAal KeajrTtár IV. és VIII. kötete. Pápa
1908 és 1918; Kaékeaés K.-ról. a reformátor ssBletéséaek 4 ssásados évfordalAJára irUk dr. Anul Oéaa, dr.
Brdös Jóssef, dr. Knn Béla, Nagy Károly, b. Pap latrán,
dr. Prozsinssky Pál. sserkesstette Baöu Karkas, Badapest
1909; K. Jáaoa mvei, sserkesstette Cteglédl Sándor, I.—
XVU. köt. Pápa 190S 1911; K. Jáaos kisebb mftvei a
rendaseres t«>lógia körébl, (orditotu Cteglédi Sándor,
n. o. 1919; K. levelei a nökiias, kösséteasl Pmssinssky
Pál, Badapest 1909 ; Bmlékbesséd K. János felett Merle
D'Aabicamól, manrarra forditota Balogh Pereac, Debreeaaa
1878; Jaacaó SáaSor, K. János élete és enrháapolitlk^ta,
Nsffyeayed 1884; Nagy Károly, K. teolégiiOa, a.; o. 1884.

gyelmi k^dósboi • többi svájci hat<^8ágok, hova son

a kérdés Mebbeitetett, K. mellett nyilatkoztak.
kinek ai ai elégtétele Ls megvolt, hogy Berthelier é6

társainak osszoesküvóse felfediastetvén,

ezek menektUni voltak kénytelenek ée K. újra
Genf szabadsága megvéd<it)óoek bizonyait 1559.
Genfben teológiai tucadémlát állított fel, hova
a követkaiö években a legktilönbösöbb (ffráágokból 8eroglettek az ifjak. K. hatása ei^ révén
ktUföldre egyre növeked volt. Angolország,
Skócia, Hollandia. Éasak- Amerika, Cseh-, Morva-.
IjongyeU és Magyarország ref. egyházai mind a
Kilvineam. AzOrsz. ref. lelkészegyesUlet által
K.-i elvek saerint alakultak. De hatása érezhet
volt a német protestánsok körében ls, hol a szigorú szervezett s fenntartott nevelintézet magyar ref.
lutheránusok Melanchtont kripto-kalvinizmossal lelkénárvák részére, hogy a gyermekek intemávádolták 8 K. ellen is a legersebb támadásokat tusokban összegyjtessenek s hajlamaiknak megintézték, igy különöeen West^ial és Hesshnslns, felel pályára képeztessenek. Dr. Baltazár Dezs
kiknek K. hasonlóan éles polemikns iratokban vá- és A'isA' Ferenc éveken át országszerte agitáltak
laszolt. Kifejtett óriási munkássága, párosulva az eszme érdekében s 3 év alatt több mint egy
egyre fokozódó gyumorbajával, lassanként alá- millió K alapot hoztak össze, melyhez a magyar
ásta a különben is gyenge test ember egész- társadalom felekezeti különbség nélkül hozzáségét s 1564 május 27. bezárta küzdelmes életét. járult. A fiuárvák részére 300,(XX) K költ.séggel
Neje (1539. Strassburgban vette nül De Bre 120 ággyal Hajdúböszörményben épült az egyik
Idelettet, ki egy Störden nevfll iparosnak volt K., melyben teljes ellátásban, családi gondozásözvegye) már 1549. meghalt, egyetlen fia pedig ban s középiskolai képeztetésben részesülnek, az
utóbbira nem alkalmas fiuk ipari s kereskedi
még anyja halálát megelzen elhunyt.
K. önzetlenségét még ellenségei sem vonták pályára utaltatnak és segélyeztetnek. A leánykétségbe. Munkássága szinte hihetetlen volt árvákat az intézet azon helyeken nevelteti, melyek
Majdnem naponkint prédikált Hetenkint 3 teol. az anya lakóhelyéhez legközelebb esnek s ezek
eladást tartott, mindig jelen volt a konzisztórium inkább az anya gondjai alatt maradnak. Tervben
gy&léeeln, vezette a lelkészek testületének (la van ezek számára egy intemátos építése, mely
vénérable compagnie des pasteurs) tárgyalásait, célra Losonc ajánlott fel tetemes segítséget.
KÁlvinista, a Kálvin rlános alapította reforjogi és teol. dönt javaslatokat kévszitett,
vezette a legfontosabb politikai tárgyalásokat, ké- máció követje.
szítette az egyes bibliai könyvekhez s fkép az
Kálvinista pápa v. Péter pápa. Dávid Ferenc
evangéliumokhoz még ma is sokszor idézett kom- unitáriu.>í pü.sp<jk adta e gúnynevet Meliusz (Hortii
mentárjait s folytatta ezenkívül óriási levelezését Juhász) Péter debi-eczeni kálvinista reformámajdnem az összes európai államokban tartóz- tornak.
kodó híveivel. Nyomtatott müvein kívül a genfi
Kálvinista Róma. Debreczen tréfás neve. Álés zürichi könj-vtárakban körülbelül 3000 prédi- lítólag Dávid Ferenc unitárius püspök nevezte
kációja és értekezése van kéziratban. Születé-sének igy elször a kálvinista várost
4 százados jnbileimaát 1909 július havában ünneKálvinistatapló (nOv), a. m. fehér és fdcste
pelték a genfiek az egész viláj; roformátu.*<ságának üröm, 1. Artemisia.
élénk részvételével, mely ünnepségeken a magyar
Kálvinizmus, 1. Refonmtus egyház.
ref. egyház is 125 taggal volt jelen. Munkái egybeKalw (Calio), járási székhely Schwarzwald
gyjtve elször Genfben jelentek meg (1617), württembergi keriiletben, (1910) 5595 lak., kik
azután Amsterdamban (1671). Halála 3 százados gyapjútakarókat, trikó-árúkat készítenek és gyaévfordulójára indította meg Sstrasshurgi hittudós
pot-szövéssel foglalkoznak. A Nagoldon átvezet
Reuss, Banm és Cunitz K. összes mveinek (Opera hidak egyikén architektonikns szempontból érdeoninia) legteljesebb kiadását, melynek elsó kötete kes kápolna áll.
1H63.. az 59. pedig 1900. jelent meg. Ugyancsak
Kalwitz, német zenetudós, l. Calvisms.
halálának 3 százados évfordulója építették GenfKalydon. 1. Kálidon.
ben közadakozásból a cReformáció csamokát»
Kalydoni vadászat, 1. Kalidom vadászai.
(358,000 frank) felolvasások és könyvtár számára,
Kályha, lakószobák és egyéb helyiségek felmemelyl)en fleg a reformációra és K.-ra vonatkozó legítésére szolgáló ftberendezés. Különböz
iratok lehetleg teljes számban vannak össze- nemeit és szerkezetét 1. Ftés alatt Anyagnk
gjüjtve.
szerint a K.-k vas-K.-k és agyag- v. cserép-K.-k Az
l<roáalom. Bóu Tb..
!• de J. Calriii, Gea( 15M, új ki- agyag-K.-k anyaguk szerint lehetnek 1. KözöMé'
adiM Paris 1809; Heaqr, Dm Leb«n Jotuuia Calvin*, Ham-
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Calvin, leine Kirclie
Leiptlg 1M9 ; Bug«Mr F., Cahrta,
vie, aoa oevrra et tea
écrita, S. kiad.. Pária 186S; Leftuo A.,
JraMiaa da CalVia, B. o. 1888 ; lUlliet A., ReUtioa da proote orisael iateate k 0«afcre ea 1668 ooam lUofeel eerret, Oaatre 1S44
Twaddle W. K., Cahrta aad SamtH. 1846; Stlkelta B.. Johaaaea Calria, Blbwfeid 1880; Hoff 0. A., Via de Jeaa CalTia. Paris 1S77 ; Marié l)'AaMfB4, Hlstoiza de la raforaatioB ea Rnrope an tempa de Cúrta, a. 0. 1868—78, 8 kötet
lioaBarrue K.. Jean Calria. les lumaMS et les choses de
;

J.

«

.
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ge» színes K. többé- kevés bbé tözálló, vöröe-sérga-

.

színú,

homokos

v.

chamotte-os agyagból, színes,

átlátszó (rendszerint zöld v. barna)

ólmos mázzal

az ó-német K.). 2. Engóbozott K. tzálló, színes agyagból, fehér, kaoUnos ag^agkeverékkel
bevonva
^taóbeés Engobos kályhák). Az ilyképen nyert fehérszín k.-csempét átUÚszó, színtelen mázzal vonják be. Ilyen K. a meisseni, &. n.
(pl.
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Begnss-Kachelofen a mapyar K.-s háuptolt K.- is). A nemesebb szerelmi érzés megszemélyesítje,
nak mondja. 3. Fayence A^-k (zománcos K., por- mint a görög Ers. Páván lovagol ós virágnyillaí
cellán K.). Ezek anyagra nézve durva fayence- sebez. Nevezik Anangának is (a. m. testetlen),
ból valók, tehát sárga, meszes agyagból készül- mert a monda szerint Siva egyszer haragjában
;

nek, melyet fehér, átlátszatlan zománccal (ú. n.
Schmelz) vonnak be (pl. a berlini K.). 4. Majolika
iC-nak mondják a többszín, festett K.-kat. Ezek
lehetnek durva fayence K.-k (pl. a svájci K.) v.
színes mázakkal befestett engobos K. (modem
majolika K.). A K.-k lehetnek agyaglemezekböl
összeépített K.-k (pl. a svéd K. és a kandallók) és
csempékbl (K.-íiók) összerakott ú. n. csempe- K.-k.
Káiyhacsempe a. m. kályhaflók, (1. o.).
Kályhaellenz, 1. Spanyolfal.
Kályhaüók, a cserépkályha alkotórésze rendesen négyszög, kívül többnyire mázzal borított, égetett agyaglemez, a kályha belseje felé
fordított oldalán a széleken 5—8 centiméternyi
fölálló szegéllyel, az ú. n. bordákkal, melyek a

hamuvá égette és azóta valódi testét elvesztette.
Felesége a szép Rati (a kéj).
Káma (Bubalis caama F. Cuv., áiut), az Antilópok családjába, a Tehénantilópformák (Bubalinae) alcsaládjába tartozó emls állatfaj. Afrika
keleti felének szívében 5—10 fnyi csapatokban
él. Fiatal korától fogságban tartva megszelídül,
öreg korában azonban újból elvadul. Húsa nagyon
ízletes, ezért nagyban vadásszák. Brébl takarókat, szíjakat, szerszámokat, kemény szarvaiból
különböz dísztárgyakat készítenek. A búrok

K. meggörbülését a tzben megakadályozzák s
melyeknek segélyével a fiókokat pontosan egymáshoz illesztik. A hézagokat agyagtapasszal
kenik ki. A K.-nak küls, mázas oldala vagy
mélyített és dombormvesen díszített, vagy egészen sima az els eljárás helyesebb, mert a flók
úgy elkészítve több meleget sugároz ki. Magyar
specialitás a csillám-pikkelyekkel behintett mázatlan fiók. Az eddig ismert legrégibb magyar
K.-töredék a XIV. sz. végébl származik s az
orsz. iparmvészeti múzeum tulajdonában van.

diánus törzs Braziliában.
Kamakura, város Nippon japáni szigeten Szagami tartomány Kanagava kénjében, a Szagamiiöböl mellett, 6000 lak. A XII. sz. végén Joritomo
sogunnak volt széklielye. Egykori nagyságáról
számos rom, továbbá a Haciman-templom és közelében a Daibuc tesz tanúbizonyságot. Ez utóbbi
13 m. magas, Buddhát ábrázoló, bronzból készült
szobor, amelynek belseje kápolnául szolgál.
Kamala, féregüzö szer. Vörös por, melyet a
Mallotus philippinensis (1. Mallotus) gyümölcseit
fed mirigyekbl és szrökbl nyernek. Hatóanyaga a rottlerin.
Kamaldolii szerzetesek (CongregaÜo canialdulensis), a Szt. Benedekrend egyik ága (a rendi
öltöny fehér). Alapította 1012. Szt. Romuald
(megh. 1027 jún. 19.) az Arezzo mellett fekv és
Aretini Maldolótól (innen Campo Maldolo, Camaldoli) átengedett Casentino-völgyben. Megersítette II. Sándor 1072. A rend tagjai Szt. Benedek
szabályai alapján szigorú remete-életet éltek.
Külön-külön cellákban laktak, ahonnan csupán a
közös imádság elvégzésére gyltek össze. A hús
és bor élvezésótöl tartózkodtak. Alapszabályenyhítósek, többféle reformok és a Szt. Rudolf coenobita kongregációjának csatlakozása önálló kongregációk létositésére vezetett. Jelenleg 3 ilyen
kongregáció van: 1. Etruriai remete-kongr.
2 remeteséggel (Camaldoli eremo) és 3 kolostorral ; 2. Montis coronae remete-kongr. 1905-ben 10
remeteséggel és kolostorral 3. Murano szt.-mihályi coenobita-kongr. (Velence mellett) 4 kolostorral. Hazánkban is volt több kolostoruk, egy
Majkon(l. 0.), egya landzséri vár alatt (alapította
Esterházj^ Pál), egy Nyítra mellett a Zoboron (alapította Jáklin Balázs nyitrai püspök) ós végre egy

:

;

Kályhagyártás, 1. Kályhái.
Kályhák, 1. Kályha.
Kalykadnos (Kalikadnosz),

Kalymna (Kalymnos),

folyó,

sziget,

1.

1.

Qök-szu.

Kalimna.

Kalypso, a görög mitológiában Atlas leánya,
nev mesebeli szigeten lakó nimfa. K.
alakjának az Odysseia V. éneke örök életet szer-

Ogygia

Ebben Homeros elmeséli, hogy K. az Ogygiára vetödö Odysseust magához láncolni törekedett. A ravasz hs hét évig élvezte is a bájos
nimfa szerelmét, de utóbb mégis megszállja a honvágy s ezért, mikor az istenek megnyitják eltte
az utat, otthagyja K.-t, ki keserves fájdalommal
az istenek akarata eltt meghajolni kénytelen.
zett.

Kám, Noé fla, Kham.
Kám, kisk. Vas vm. vasvári
1.

magyar

lak., postahivatal

;

u.

t.

j.-ban,

(1910)

833

Rum.

Kama
adil,

(votják: Budzsim-Kam,c8nvasz: Soiaatatár nyelven
Csolman Idei v. Ak Idei,
:

ezek a szavak mind «fehér folyót)) jelentenek), a
Volga legnagyobb mellékfolyója, Vjatka kormányzóságban ered mocsarakból, eleinte ÉK.-Í irányban folyik, átmegy Perm kormányzóságba s Ny.-i
majd D.-i irányú folyás után Kazántól 69 km.nyiro a hasonlónevú korraányzó.ságban torkollik.
3-26 ra. mély, w^ondes esés folyó, a Visera torkolatitól kezdve hajózható, kb. 1886 km. hosszú,
ebbl 1500 hajózható. Vizvidóke kb. 524,757 km».
Az óv nag>Tészébon be van fagyva, csak alsó
részén enged ki hosszabb idre. Mellékfolyói balról a Visera, Csusszovaja, Bjelaja; jobbról pedig
az Inva, Obva és Vjatka. Különösen az Ural bányáinak tennékelszállítása szempontjából fontos,
s ezért forgalmas a hajóközlekedés.
Káma (szanszkrit) a. m. kívánság, vágy a
szerelem istonénck neve az iodeknél (Manmatha
:

;

hartebeest néven ismerik.

Kámaháza, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban,
150 magyar lak. u. p. Páka, u. t. Rédics.
Kamajura, a tupi nyelvcsaládhoz tartozó in-

(1910)

;

;

a lechnitzi völgyben (alapította Mattyasovszky
II. József császár azonban eltörölte 1782.
mindnyájukat. A szemléld életet foljtató K. a
hitterjosztós, a tudomány és mvészet, valamint
a föld- és crdömívelés terén is nagy érdemekot szereztek. Több kitn férfiú vált ki soraikból, köztük
XVI. Gergely pápa, továbbá nevezetességre t-ott
szert querfurti Bruno, aki aiwstoli mködésében
hazánkban is megfordult. Irodalommal foglalkoztak: Justiniani (megh. 1528) és Collina Bonifác,
aki Comeille é£ Racine fordításával szerzett érdé-

László).

:
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—

Kamarai nyereséa

meket Nöi sxerzetok is keletkeztek, amelyek a K.-k stb.). 5. Bgyes kfilíOIdi országokban a társas
hamaldólii apácák nevét riselték. Az elaö Ujuem felsbíróságok.
zárdát Szent Rudulf alapította 1066. Sl Pietro dl
K., az elülrl töltend lövfegyvereknél a cs
LDoóbon. Jelenleg még 5 kolostorok van (Róma, üregének leghátsóbb, a lpor befogadására szolFlArrno «tb.). V. ö. Riv. Stor. Bened. 2. (1907); gáló, a csfireg többi részeinél kisebb átmérjtt
L. még Akna, 3.
Ui és Baldassercm, Regebto dl Camal- része.

—

Kamara-áztatás (t>iay a sóbányám! velés^yik
neme, mely szerint a sótartalmú agyagból kioldják a konyhasót. Az osztrák tartományokban
alkalmazzák. A föld színe alatt 40 öO m.-nyire
egymás alatt és 60— 70 m.-nyire egymástól 40—
50 ra. terjedelm kamarákat rendeznek be, melyokot tiszta vízzel töltenek mof? a kamarák monynyezetéig. A mennyezet rendesen 2— 2"5 m. ma.),

KamaldanTun ( Camoiodmatm)ji^ rómaiak els

katonai i^yarmata Britanntáhm, melyet Claadias
usászar alapiti>tt 43. Kr. a. Nyoma megmaradt a
mai Maidonban Colchester mellett.
Kamalin, kamdot, teveszrbl készült posztó,
mehet a XIII. sz.-tói kezdve többször említenek
okleveleink. L. GtemddéB KameUMszövel.
Kamantok \agy ga$muUok, Abesniiilában po- gasságbtui áll a talp felett, és azon igyekeznek,
trán\ sáírs?al kevert keresztény hitfelekezet hívei. hogy e magasság mindig egj-enl maradjon. A sós
\izt»t azután, ha telítve van, idöszakonkint leK&maon, brit-indiai terület, 1. Kumaon.
Kanuura v. kamra, kisebb-nagyobb, födött és bocsátják és tiszta vízzel pótolják de vannak úgy
eliiriuil6 helyiBég^Dely lakásni csak kivételesen berendezett áztató kamarák is, melyekbl folyto(cselédtoég réére háló-K.), inkább bizonyos tár- nosan folyik a telített sós víz, a tiszta víz fohiogyalmak raktározására szolgál, mint pl. élés-K., nos befolyása mellett.
Kamara-daetto, 1. Duetto.
fás-K., sserszám-K. stb. Céljához képest szabják
Kamaraénekes. ép úgy mint kamara-cirmeg nagysigát és bels boreodezéeét ; mig pl. a
fás-K. egyscerfl deszkákból összerótt helyiség is tuóz stb., valamely udvar által kítüntetéskép adott
lehet, addig gazdagabban fölszerelt istállók szer- cím. \ kamarazene fogalmával nem függ össze.
szám-K.-ja keményfa-padozattal, magas lambéKamaragróíok, az Árpád- és vegyeskorban a
riával (hogy a szerszámok könnyen ne rozsdásod- pénzverés, bányatiér és kamarai nyereség beszejanak) bir, sót néha fthet is.
désére alkalmazott ftisztviselk. Más nevek alatt
K. a közjogban többféle értelembon használt bányagróf, királyi kamara grófja és mestere, kaszó
1. \ népképviseleti, törvényhozó testülemarai nyereség grófja, pénzverési elnök. Ezek
tek (alsó K. és fels K. a.m. a képviselk testülete alá voltak rendelve a pénzverk, pénzcserélök,
[képviselház v. második K.] és felsház [szenátus, pénzváltók, adókivetk és behajtók, kik mindnyá* ''
••
-'
Vilunk (és Angliában) ide jan a kincstárnok v. fkamarás, késbb a kamara
iszó
ház. Az irodalom elnökének kormányzata alatt állottak. (V. ö. Rttpp,
i>u«*ü az országgjülés egy Magyarország ekkorig ismeretes pénzei, II. 159.)
mletben múködik, egy v. két Székhelyeik voltak: Pozsony, Visegrád, Buda,
...... .. »...zi.2.\ fejedelmi család tagjai- Székesfehérvár, Esztergom, Pécs, Szerem, Nagyí\
nak udvartartása. 3. Az udvari javak, ntóbb általá- bánya, Körmöcz, SelmMz, Gölniczbánya, Szomolban az államjavak vagyonkezel hatósága, tehát a nok, Kassa, Rozsnyó, Lcse, Vercze, Szeged,
ki$KStáré6 hivatalai. Innen néha a pénzügyi tudo- 2^ágráb, Nagyszeben, Kolozsvár, Gyulafehérvár,
rnánvokat K.-i tuciomámjoktiak (1. o.), kamera- Brassó, Segesvár, Nagy-Enyed, melyek mint
~
nevezik. Nálunk 1848 eltt az állami pénzver helyek oklevélileg igazolhatók.L. még
.^ kezelésével
megbízott kormányszék a Fökaniaragróf.
magyar királgi udvari K. volt. melyet I. FerKamarahang a. m. normális hangmagasság.
dinánd állított föl Pozsonyban. Hatásköre, a hadi A
XVll. sz.-okban a hangolás magasabb
adt nem számítva, az összes kö^vedelmek volt, mint ma. Midn az egyházi zenével szemigazgatására kiterjedt így a konma-, kincstári ben kialakult a kamara-zene, az abszolút hangjÓ8zág(4cra, só- és bányaügyekre, harmincadokra, magasságot leszállították. A párisi akadémia
posta-regáltiora, valamint a szabad királyi váro- 1868. megállapította a Diapason normal-t, az
sok gazdasági étiének felügyeletérc. Alája vol- egyvonásos a-t egy másodpercenként 870 egytakraadelve : a selmeezí f-K.-grófl hivatal a besz* szer rezgést végz hangnak tekintve.
terczebányal K.-val és a körmöczi, szomolnoki,
Kamara-hangolás. Régebben a nemzetek és
nagybányai bányahivatalokkal ; továbbá a bán- korszakok nem tudtak megegyezni egy bizosági bányaigazgatóságok : a kassai, temesí, szé- nyos hangmagasságban. Nem is tudták akkor még
ped, zágrábi, máramarosi és zombori K.-i admi- megszámlálni a rezgéseket Egy és ugjanaz a
ntetrádök. a barmiiiead- és siUiivatalok. Kelet- nevú hang az orgonán magasabban szólott, mint
kaowSeelEor a bécsi tidwuri K-val szemben aláren- a templomon kívül a kamarazenében. Ma a nordelt betysetbe jutott, de otssággyftléseink fü^ot- mális hangmagasság (diapason) az, amelyet a
lenítésdt sQigették és annak biztosítására számos párisi akadémia 18á^. megállapított és a bécsi
tur\-ényt alkottak. A K. éln egy világi rendfl ehiök konferenciád. iTWnf^o^^) magáévá tett Ma ez a K.
icameraepraeees) és egy aMnök állott, akik a K.-i
Kamara baszna. 1. Kamarai HfferetégésAdö.
tanácsosokkal (kett a fúri rendbl, 10— 1 1 a közKamarai hivatal, 1. Királyi kamara.
nemesi rendbl kinevezve), vezették a koimányKamarai jószág a. m. kincstári javak (1. o.).
szélc figyelt. 4. Bizonyos foglalkozású egyéninek
a
Kamarai nyereség (lucrum camerae)
t< n«'ny
szerint megalkotandó érdeklc^viselete haszon volt, melyet a magyar kincstár az Árpádktnskedelmi és ipar-K.-k, körjegyzi, ügyvédi házból és a késbbi vegyes házakbi flaármaz

—
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királyok alatt a pénz évenkénti v. idközönkénti
felcserélésébl, illetleg a pénzbeváltásból húzott.
A királyok jövedelmeik emelése végett egyre
rosszabb pénzt vertek, a forgalomban lev pénzt
pedig az új kisebb érték pénzzel cserélték ki. így

a XIV. sz.-ban egy márka (fél font) szinezüst480 dénárt verettek, ellenben a közönség csak
400 dénárt kapott egy márkában. Itt tehát 80
dénár haszna volt a kincstárnak. Viszont a beváltásnál csak 480 dénárt fogadtak el egy márkában s azért 400 dénárt adtak. Néha azonban 480
dénárnál is többet vertek egy márkából s a pénz
értékét így csökkentették (demondizálás). Mivel
sohasem lehetett minden forgalomban volt érmet
az új éremmel kicserélni, rövid id alatt a legkülönbözbb alakú és érték pénzdarabok forogtak a nép kezén. így pl. hazánkban Kálmán király alatt (17 éven át) több mint 127-féle pénz
bocsáttatott ki. De így volt ez egész Európában
a forgalom nagy hátrányára. A pénz iránti bizalmatlanság miatt vásárokon a kereskedk súllyal
mérték a pénzt, azt kutatva, hogy hány darabnak
súlya tesz ki egy márkát. Pénzhamisítás is
fordult el. K. alatt értették azt az adót is, melyet a kamara grófja a vármegyékben annak
fejében szedett, hogy azokat jó pénzzel látja el.
Ez az adó Károly Róbert idejében portánként 18
dénárban állapíttatott meg. Azonban ez a megoldás sem volt tartós, a K. újból csak megjelent
késbb is az állam bevételei között. Legjobb pénz
hazánkban III. Béla korában, a legrosszabb II.
Endre, Zsigmond és a két utolsó Jagelló alatt
veretett. A K. alatt késbb, amikor már jó pénzt
vertek, az állami egyenes adó egy nemét (a telekadót) értették, mely alakjában 1696-ig megmaradt.
V. ö Thallóczy Lajos A kamara haszna Querum
camerae) története. (Budapest, 1879).
Kamarai tudományok alatt a pénzügyi tudományokat, különösen azokat értették, melyek az
államjavak kezeléséhez megkívántattak. Ide számították különösen a mezgazdasági és erdészeti
technikai ismereteket, a pénzügytant, nemzetgazdaságtant stb. Fleg a gyakorlat követelmépl.
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nyeit szolgálták.
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Kamarazslllp

Kamaranégyes

társulat, kamara-zene

lésére alakult quartett

vagy

egylet,

mve-

amely

ilyen

eladásokat rendez.

Kamarapura, Asszam

(1.

o.)

tartomány régi

neve.

Kamarás v. aranykulcsos, udvari móltóság
a rangot a király adományozza azon nemes származásúaknak, kik a 8 apai és 8 anyai nemes
st feltüntet si próbát leteszik, legalább 24
évesek s megfelel vagyonnal rendelkeznek. A
K. ünnepélyes esküt tesz, a cs. és kir. fökamarásnak van alárendelve viszont mindazon eljogokat élvezi, melyek az udvarnál való megjelenhetéssel járnak; az 5. díjosztályba tartorik;
háromféle egyenruhája van (dísz-, kis- és gyászegyenruha), de magyar díszruhában is végezheti
szolgálatát; díszjelvénye: kétfej sasos arany
;

;

függ arany kulcs. L. még Fkamarásmester.
Pápai K-ok azok a papok és világiak,
akik ezt a címet a kat. egyház feje, a pápa körül
teljesített szolgálataiknál fogva v. személyes kitüntetésként viselik 1. a valóságos titkos K.-okaz
egyházi rendbl (camerieri segreti participanti)
ide tartoznak
a titkos alamizsnás, a különféle
titkárok, a subdatarius stb. 2 a valóságos titkos
K.-ok a világi rendbl (camerieri segreti di spada e
cappa participanti), a különféle apostoli paloták
elöljárói, az arany rózsa átadója stb. A többiek^ úgy
az egyh., mint világi rendbl, tiszteletbeli K.-ok.
rojton

—

:

:

;

Kamarastilus, l. Kamara-zem.
Kamaraszolgák (császári K.), így nevezték
egy idben Németországban a zsidókat, minthogy
a császárnak, mint védjüknek adót fizetni tartoztak.

Kamarás zsilip
Kamaravagyon

kamarazsüip, l. Csege.
m. kincstári javak (1. o.).
Kamara- váj ás (bány), a sóbányamívelés neme,
melyet Máramarosban és Erdélyben alkalmaznak
a ksó nyerése céljából. Régebben a sótömzsöt
fed kzeten keresztül aknát mélyítettek egészen
a sótömzsig és még ebben is néhány ölnyire, azután elegend sótömeget mennyezetnek hagyván,
tovább mélyítették az aknát, de mennél mélyebbre
v.

a.

a kamarák (külföldi törvényhozó testületek) üléseirl adott hivatalos vagy magánjelleg tudósí-

hatoltak, annál szélesebbre és szélesebbre vették
ki a sót, és így harangalakú üregeket vágtak ki,
melyek 60 és több ölnyi mélységre terjedtek
20 25 ölnyi legnagyobb átmérvel. Újabb idk-

táí>ok.

ben a szállító aknát

Kamarai tudósítások (ném. Kammerhet-ichte),

Kamarai vagyon (ném. Kámmereivertnögen),

—

nyitják,

hanem

nem

a kamara közepe

oldalvást a

medd

felett

kzetben.

A

a német államokban a községek ingatlan marosújvári sóbánya berendezése e tekintetben
vagyonát értik.
mintaszer.
K&marajáték, a színpadon oly drámai mvek
Kamaxavirtuóz, 1. Ramaraénekes.
eladása, molyok természetüknél fogva kisebb
Kamara-zene, eredetileg a. m. udvari és világi
színpadot, finomabb és intimebb eladásmódot zene. «Kamará))-nak mondták a régi fejedelmi és
igényelnek. A modern színpadon több kísérletet egj'éb udvartartások vezetségét. K.
körültettek velük, lioinhardt .Max Berlinbon 1906. kü- belül a XVII. sz. óta
ellentéte volt az egyházi
lön színházat nyitott K. eladására. Budapesten zenének. Ma fként szemben áll az orkeszter- és
Fetd Irén (1. o.) ttitt ilyen, de elszigetelt kísérletet. szüiházi zenével, a nagy hangszeres és nagy voKamarajavak a. m. kincstári javak (l. o. ós kális ensemble-okkal. Egy vagy csak kevés számú
AUan\javak).
hangszerre, illetleg énekhangra írt zene: alkalKamarakövet (carturae nutUius), Franciaor- mas arra, hog.v a szobában (camera) is eladják.
szágban a hercegihez hasonló
most már elenyé- Kzek az elnevezések kamara-kantáta, kantáraszett
móltóság.
szonáta, kamara-konvert, kamara -duett arra oó'
Kamarán, kis szigetcsoport a Vörös-tengerben, loznak, hogy az illet mveket nem templomi v.
a Raciz-ol-Bajad arábiai fok köxelóben. 18ö8 óta színházi oladiisra szántaik.
Anj^lia birtoka.
Kamarazsilip, 1. Csege.

alatt

—

—

—

:

—
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Kamarc&i ígeaperoaaég, a zágr&bi pOspökséirA Dráva jobb partján kb. a mai

htv. tarto/.ott.

l.udbrogtöl (iyurgyeváoig terjedt Déien lenyúlt
egéez BeloTár kurnyókére s a Ceázma patakig.
A belováu'köröemegyei Kamarca pataktól vette
nevet. V. ö. Csánki, Kurüsm. (65—70.).
Kamareas. barlang a krétai Ida-begy tövén,
.im€>lyb(>n elteiör találtak a krétai koltára egy
-zakát jellemsö, sajátságoe dlssfi oser^iedényeket. a K.-stiia vázákat.
Kamarilla (a spanyol camarüla-ból a. m. kis
;i). Vil. Ferdinánd spanyol király uralkodása
1814) azt az udvari kört értik alatta, amely,
"10' a törvényes kormány mellett és ellenére
iknlt második kormány, az államügyek viteiinyos jogkör nélkül dönt módon bei

A magyar nemzet alkotmányos törek•n az 1848— 49-iki években kifejtett
«'
..il.
-t a köztudat az akkori ICnak.aze törekvf.-.'tkt'l eileuszenveaó fhercegeknek és híveiknek talajdoni totta. A bécsi K. ehievezés a szabadságharcot megelz hónapokban jött divatba.
Sokan tudni vélik, hogy ez a K. akkor Zsófia fhercegn, Lajos fherceg, Windischgratz, Jelladiich és Jósika Samu báró társaságából állt.
Mások, Így Kovách Lajos is, a K. létét egyenesen
tagadták. (V. ö. Kovách cikkét a Bad. Szemle
1883. évf.).
Kamariya, áttört stucco keretbe foglalt, színes ablaküvegezés egyiptomi mecsetek imádkozó
Tt, virágvázás, feliratos díszítéssel. Leg-/
.iiil-kei a Xlll. sz. végérl valók.
Kanaáali, 1. Láhszárvéd.
Kamasszinook, délszibíriaí szamojéd nép, a
'>i~-/"jiie2 tartosö Kan ée Mana folyók mellett.
A K v:i,!:kssok és réssbeo ftoszarvas-tulajdonoi
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Szamuk o.>^kt''ly.
Kamasz, a .st'reitil korban (12 16 év) lev fiú
-•:••>" Az e korú leán>'t a müveit körök nálunk is

sok.

—
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inet

:

eredet bakfis névvel jelölik. L. Életkor.
(lat vswae, német Zinsen, tr. intérét,

Kamat

Kamat

K.-lábnl a «faenus nnciarinm»-ot állapította nidg
A késbbi idkben 12«/o ^ol* « törvényw
maximum, majd Justinianos óta «elkelö sze-

(8»/,*/,).

kert>skedk 8%-nAl, mások fiiA kánonjog a K.-ot
egj'értolmünek tokint»'tto az uzsorával s ezért a
K.- vételt feltétlenül eltiltotta, de már 1567. a német-római birodalomban birodalmi határozat álla-

mélyek»

4« o-nál.

nál többet

nem

igényelhettek.

meg a szedhet legmagasabb K. -lábat 5%ban. Hazánkban az 1647. CXLIV. t.-c. már megengedi, hogy az adósok magukat minden száztól
hattal számítandó törvényes K.-ra kötelezzék. Az
1802. XXI. t.-c. pedig kimondja, hogy «az, aki
magának mértéken táli összeget köt ki, a biró
bölcs belátása szerint meghatározandó pénz-v.
fogházbüntetéssel fenyíttessék. » Az osztrák polgkri törvénykönyv uralma alatt a törvteyes K.
4%-ot kereskedk és gyárosok között kereskedési
pítja

ügyletbl származott adósságnál &^fo-ot tett ki.
Szerzdésileg zálog mellett 57<>-nál, zálog nélkül
6%-nál többet kikötni nem lehetett. Az alkotmány
hel\Teállítása után az 1868. XXXI. t.-c. a szerzdési K.-lábnak minden korlátozását megszüntettes
ebból folyólag a K.-ot a szerzd, felek, de csak
írásbeli szerzdés által, tetszések szerint állapíthatták meg. A törvényes K. 6'',o- Kamatkamat csak világos kikötés, vagy pedig a lejárt K.-nak beperlése esetében jár. Az ország
azonban csakhamar arra a szomorú tapasztalatra
jutott, hogy a K.-szabadság, ha a szabadolvüség
követelményeinek megfelelne is, legalább is idelttinek bizonjult. k pénzkereslet és kínálat közötti tényleges viszony a kölcsönvevknek a tke
általi kizsákmányolását vonta maga után 40, st
607»-os K.-kikötések gyakoriakká váltak. E viszszaélések hatása alatt az 1877. Vili. t.-c. ismét
visszatért a K.-maximum álláspontjára s a 8*/«nál magasabb K.-tl a birói jogsegélyt megtagadta, e célból különösen azt rendelvén, hogy
a) közjegyzi okiratban 8°/o-nál magasabb K.
ki nem köthet, az ezzel ellenkez okirat köz:

közjegyzi okirat erejével nem
magasabb K.-ot biztosító zálogjog
nem eljegyzése vagy bekeblezése el nem rendelhet
>kban fizetnek. Pénzt pénzért, búzát búzáért. c) B'/o-nál magasabb K. a biró által meg nem
letö dolgoknak azt a mennyiségét, melynek állapítható, még akkor sem, ha a magasabb K.

interest, ol. interessé), az az ellenérték,
"v^lyot bizonyos mennyiség fajlagosan megha;:
/ott dolgok átengedéséiért ugyanazon

&n\z.

-

a K. jár, tökének (Kapital, caput
nevezzük.
A K. magában foglalja az átengedett tke haszdíján kívül a kölcsön kockázatának diját
iinek megfelelen a hosszabb idre adott
k«>i. Sünöknél
felszámított K. (pl. jelzálogos K.)
.:

—

j:i:;edéséért

sors)

'

okirat, illetleg
bír

:

h) 8°/o-nál

birói egyességben köttetett ki. A megfizetett, habár 8*/o-Dál magasabb K.-ot visszakövetelni nem

a 8*/o-ot meghaladó s elre levont
meghaladó idre levont, habár a
nem haladó K. a tkébl levont ösz-

lehetett csakis
K. és a félévet
8'*/o-ot

m^

sze^ek tekintendk. Még tovább megy az

1883.

mint az, amelyet XXV. t.-c. (uzsoratör\ény), mely az uzsorás ügylero kell fizetni, mint a lombard-K.- tet bü^ilag semmisnek njilvánítandónak rendeli s
i>,& kereskedi vagy bank-K.-láb a megsemmisítés jogkövetkezményeit megállattó kuluiiusen a váltó-K.-láb (diskont).
pítja ha a 87«-ot meghaladó K. kikötése az adó^
X K.-tartozás feltétele valamely fkövetelés, szomltságát könnyenúségét v. tapasztalatlaniv a töke visszafizetésére irányt s mely fkö- ságát
felhasználva a hiteleznek arán^-talan
:os megszúnéeével a K.-tartozás is megszú- hasznot biztosít s az adós anyagi romlását idézheti
A K.-tartozás alapulhat jogügyleten vagy el az ügylet uzsora okából semmis s az adós
nyen. Eszerint beszélhetünk oügyleti» vagy a fizetett egész K.-ot és annak 6o/o-os kamatát
\>;>nyes» K.-ról, mely utóbbinak legnevezete- visszakövetelheti, a hitelez pedig uzsoravétaég
válfajai a « késedelmi* és a «per»-K. (l. miatt büntetend (1. Uzsora). A most hivatkozott
I\.' .^(ilelmi kamat, Perkamat).
törvény szerint a három esztend alatt nem köve\ K. -tartozást már a rómaiak törvényileg sza- telt K.-ok elévülnek. \ pénzintézeteknél elheöályozták. .\ XII. táblás törvény legmagasabb lyezett betétek K.-a azonban csak a rendes 32 éri
»'s

i.amatldb

/l.

o.)

más

lehet,

;

:;

:
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elévülési idö leteltével évül el. Az 1877. VIII. t.-c.
érintett rendelkezései nem alkalmazandók váltó-

lev

követelések a követelés esedékességéítélet végrehajtásáig kamatoznak
mihez képest itt elzetes K. 5. uzsora-K (nálunk 8*/o). az a legmagasabb K.,
követelésekre
és bejegy- melyet a hitelez az adósától az uzsora-törvény
(discont) is korlátlanul levonható
zett kereskedk kölcsönös kereskedelmi ügyletei- értelmében szedhet.
Kamatláb-politika, 1. Bankpolitika.
bl ered követeléseire az 1883. XXV. t.-c. pedig
Kamatleszállítás, 1. Bankpolitika és Konnem nyer alkalmazást bejegyzett kereskedk,
verzió.
mint hitelnyerök kereskedelmi ügyleteire.
Kamatos-kamat. Hosszabb idre kölcsönzött
A törvényes K.-lábat az 1895. XXXV. t.-c.
50/0-ra szállította le, majd az 1895. XXXVI. t.-c. összegeknél nemcsak a tke kamatozik, hanem
e törvény érvényességót Horvát-Szlavonorszá- évenként v. félévenként stb. az idközben esedékes
gokra is kiterjesztette.Váltókövetelésekután azon- kamatokat is a tkéhez csatolják és a következ
maradt. Nem évre, félévre stb. már e kamat után is jár kamat.
ban a törvényes K. továbbra is
K. arószvények és szövetkezeti üzletrészek után Az ilyen módon elért kamatot nevezik K.-nak. Ha
járó és a közéletben gyakran szintén K.-nak ne- pl. -ííVo-os kamatot számítunk egy évre, akkor 1
vezett osztalék {^..Osztalék). A munkásvédö tör- K-ból az év végén kamattal együtt 1-oi K lesz
1'04 K a következ évben most
vények tilalmazzák és kihágásként büntetik a és T K-ból T
1-04 K töke kamatozik
gazdasági, vízi, vasúti és erdmunkásoknak, nap- már nem T, hanem T
számosoknak és dohánykertészeknek munkabé- és mivel ennek minden 1 K-jából 104; Klesz egy
rükre adott ellegük után K. szedését. (L. még év alatt, azért az egészbl TX1"04X1"04=
T
l'Oi* K lesz. Ha ezen kamatoztatást folytatKamatláb, Késedelmi kamat, Uzsora).
juk pl. n éven át, akkor a K.-tal megszaporodott
Kamatadó, 1. Tökekamat- és járadékadó.
1'04° K lesz. A K.-tal megszaporodott
Kamatbiztosítás a. m. valamely értékpapírra érték T
(részvény, elsbbségi kötvény stb.) v. vállalatra értéknek kiszámítására igen alkalmas tabellák
nézve kötelezettséget vállalni, hogy az bizonyos állanak rendelkezésünkre. Ilyen Spitzer Simonelre meghatározott százalékot fog jövedelmezni. tól Zinses-Zinsen-Rechnung (Wien).
Kamatozó-pénz (ném. Zinskassenschein), a
Ha a papir v. vállalat azt a jövedelmet nem hozná
meg, az, aki a K.-t vállalta, a hiányt sajátjából kincstári jegyek és az állami papírpénz kevetartozik pótolni. Leginkább az állam v. tartomány réke, amint pl. N. Johannsen ajánlott Németszokott K.-t vállalni.
országnak az ú. n. Reichskassenschein-ek helyett.
Kamatcók, elavult kifejezés, melynek értelme A K.-ekre a meghatározott kamatlábbal kiszáazonos a szelvény-utalvány értelmével és így a mított kamat rá van nyomtatva, úgy hogy a K.
szelvényiven lev azt az utalványt (talon) jelenti, fokozódó értékkel kerül forgalomba s így bizomely az értékpapír tulajdonosát arra jogosítja, nyára mindenki szívesen fogadja ércpénz helyett,
hogy annak alapján az illet órtókpapirhoz tar- mert semmi kamatveszteség nem állhat el. Hitozó további kamatszelvényeket kiváltsa.
bája a K.-nek, hogy a közforgahnat rendkívül
Kamativ, Qg^xésztSk szelvényív (1. Kamatszel- megnehezíti, ugyanis kizárja a pénznek egyszer
vény és Szelvényív) elnevezés helyett használatos számlálását, mert minden egyes darabnál a folyó
kifejezés, másrészt azt az ívet jelenti, melyen a kamatot is számításba kell venni. A K. tehát
bankok a kamatozó folyószámlák, vagy takarék- mint kamatozó értékpapír csupán tkel)efektetés
betétek kamatait kiszámítják. L. még Folyó- céljaira alkalmas, de forgalmi pénz szerepét nem
számla.
töltheti be.
Kamatjáradék, a járadéknak az a neme, mely
Kamatpolitika, az állam állásfoglalása a kavalamely tkének idszakonként folyósított ka- matok adása és vétele tekintetében ennek renmataiból ered.
dezését célozzák az ú. n. kamattörvónyek (1. KaKamat-j ár adókadó, 1. Tökekamat- és járadék- m^xt). Régebben a kamattörvényeket az uzsoraadó.
törvényekkel tekintették egyértelmeknek. K.-juk
Kamatjegyzék, a kamatokról szóló Írásbeli el- van a bankoknak, különösen jegybankoknak is,
számolás. L. még Kamativ.
fként érctartalékuk védelme coljából.
Kamatláb, a kamat mértéke, vagyis 100 tkeKamatszám, 1. Kamatszámítás.
egységnek egy idszakra es kamata. A kamat
Kamatszámítás (1. a mellékelt Kamatkiszátehát arányosan n, ha a tke, az idtartam v, a m'itási tablázatok-oX). A kamat mértéke 100 tkeK. emelkedik. A tke nagysága ós a kamatozási egység után 1 évre járó kamat, aminek kamatidtartam minden ügyletnél fix adat, míg a K. láb a neve. Eszerint az 1 évi kamatot úgy kapegyezkedés tárgya. A kamatozás alá kerül ügy- juk, hogy a tke századrészét szorozzuk a kaleteknél különféle K. jöhet számításba: 1. ma- matlábbal, azaz
gán-K, moly a szerzd felek között teljesen szakamaüáb (%)
tke (t)
kamat
bad egyezkedés tárgya 2. hank-K., az ország
100
jegybankja által közhírré adott K., melyen a
nyerjük,
jegybank üzlethelyiségében a priraa kereskedelmi A több évre szóló kamatot ebbl ügy
hogy ezt az évi kamatot az évek számával (e)
váltókat leszámítolja. Khhez viszonyul a bank
egyéb ügyleteinél számításba veend K.; 'd. álta- szorozzuk azaz
lános V. viaci K., mely az általános gazdasági
kamat:
100
viszonyok tekintetbevételével egy bizonyos idpontban a tkék jövedelmezségiét jelzi 4. tör- Ha az id hónapokban van megadva, akkor eb(nálunk 5»/o), az a K., mellyel a per bl az 1 havi kamatot úgy kapjuk, hogy 12-vel
vényes
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(b)

tehát

kamat

= ^^-»^
1900

Végül napok esetében, az 1 napi kamatot úgy
k^jok, hogy az évi kamatot 360-nal osztok b
az ere<bnén3rt a napok számával (n) anrozznk.

tXVtXn
kamat =s
36000
Az évet Uyf(»rmán 360 napnak

vetttik,

ami

(az

-

Kambodzsa

Kamatszelvény (coupon), a kamatozó értékpapíroknak a kamatok átvételére szolgáló melléklete (kiegészít része), mely a beváltásig utalványt, a beváltás után pedig nyugtatványt képvisel rendszerint tizével v. húszával van egy-egy
ú. n. szelvénylven az értékp^irokhoz
vombkelve. A szelvények csak a rajtuk feltüntetett
idpont elteltével válthatók be. .Az államadóssági
kötvények kamatszelvényei, ha csak egyes törvénjek máskép nem rendelkeznek, hat év alatt
elévülnek (1881. XXXllI. t.<. II. fejezet 40. §-a).
;

még

angol ée spanyol piacokat kivéve, ahol az év 36ó
nappal számíttatik) akkor is érvényben marad,
ha a napok megállapításánál a hónapok napjait
ni^itir szerint azámitjnk (pl. váltók leszámítá-

amely az adós szomltságának, könnyelmségé-

sáBál).

nek, tapasztalatlanságának kihasználásán alapul.

L.

Szelvényív.

Kamatnzsora (ném. Zinswwher) alatt oly
aránytalanul magas kamatvételt szokás érteni,

Minttogy igen sok kamatláb a 360Q0-ben ma- L. Kamat, Uzsora.
radék nélkül megvan, az utóbbi képlet a kaKamann, brit-indiai terület, 1. Kumaon.
Kamazit íAsv.), 1. Meteorvas.
matlábbal egyszerüsitbetó, akkor a nevezbe
kerül, amely számnak kulcsszám a
Kambaja, I. Khambat.
36000
neve (pl. 40/,-nál 9000, öVc-nál 7200, 6«/9-nál
Kambakonam, brit-indiai város, 1. Ktmtbhn6000 stb.) és az atóbbi képlet igy alakul
konam.
Kambalia (n«v.), 1. Gzmtroodés Baphia.
-í><L:

%

kamat

= kulci-szam

Kambangan,

sziget,

1.

Banjumas.

Kambiál, az olasz cambio-höl, a. m. váltóra
Vagy mivel a kulcsszám mindig egyszersíthet 100- zal, mé? ennek a képletnek a számláló- vonatkozó, váltóbeli. K.-j'og a. m. váltójog. K.'
ját, nevezjét oszthatjuk lOOzal és ha a kulcs- kötelezettség a. m. váltóbeli kötelezettség.
Kambiiorm sejt (nOv.), a háncs egyik alkotószó századrészét nevezzük kulcsszámnak, akeleme, megnyúlt, vékonyfalú, kihegyezett és
kor az plóbhi képlet erre az eredményre jut
plazmadús sejt, mely a kambiumsejthez (1. Kamt
bium) igen basonÚt. falában nincs gödörke.
iööX°
Fischer szerint ezek vezetik a kisérsejtekbe (1. o.)
kamat
kulcsszám
a fehérjék képzéséhez szükséges anyagot
Kambing (Cambing), legnagyobb kiterjedéséEzt a szorzatot r^Xn, vagyis a töke századben 20 km. hosszú sziget a Szundák közt. Timortól
részének a napokkal viüó szwzatát a gyakorlat- É.-ra, a D. sz. 8« 18' alatt. A portugálok birtoka.
Kambium (cambinm, oöt.), a nyilt edénybui Junmttszám-nak nevearikésa kamatszámokból a kamatot magát ágy kapjuk, hogy azt a nyaláboknak az a sejtrétege, mely folytonos oszlásával kifelé háncsot, befelé fát hoz létre, miáltal
kulcsszámmal elosztjuk.
Ez az ismertetett K. az egyszer kamatot szol- másodlagos vastagodás jön létre. Az edénygálta^ a kamatos K.-ban (l. o.)egéez másképen nyalábokban levó K. a fasciailaris K, a kezdetben külön, de körben álló edénynyalábokaí összealakul az eredmény.
Kamatszámla. Kisebb terjedelm vállalatok köt K. pedig az interfascicularis K. A kett
a közös számlára könyvelik a kamatokat, együttvéve egy teljes kört képez és ez a K.-gyürü
akár kamatfizetésrl, akár pedig kamatszedée- 0- Vastagodás). A K. sejtjei vékonj-faluak, sejtrl van szó. A részünkrl lerótt (lefizetett vagy köznélküliek, plazmadúsak, keresztmetszetben
megtérített) kamatokat a K. terhére Írjuk, a négyszögletesek, többnjire megnyúltak, kissé kinálunk beszedett (bevételezett) kamatokat peidig hegyezettek, ha pl. háncsrostok lesznek bellük,
a K. javára jegyezzük. A könyvelési idszak vé- vagy parenchi másak, ha fa- vagy háncsparenchigte mntatkcó egyenleget a veszteség- és nyere- mává alakulnak át. Osztódásuk kissé ferdén álló
ségssámlára (1. o.) vezetjük át. A mérlegkédtés tangenciális (perikim) fallal történik. A kettéid^QD^ján túl elre letörleeztett kamat összege osztódáskor az egyik sejt a fa v. háncs elemévé
a K. tartoiás-egyenlegeképen a következ nyitó- lesz, a másik pedig megmarad K.sejtnek. L. Évmérleg (1. o.) aktivájtüEént mutatkozik. Az elre gyr.
beszedett (bevételezett) kamat pedig a K. követelKamlniungyT V. karnbiumréteg (böt.), X.Kamegyoilegeképen akOvettoi nyitó-mérleg passzí- hium, Evpyrü és EdényvMoláb.
vájaként könyv^ödlk el. A pénzintézetek jöveKambinmacgt (bOt.), 1. ^nünwn.
delmének frésze a kamat. A bank(Aé6 takarékKambodzsa (Caniboja), 1. francia protektorápénztárak könyvelése nem elégedhetik meg közös tus alatt álló királyság Hátsó-Indiában. É.-on
K.-val. .\ könyvelés anyaga megoszlik tehát: be- Sziám és független néptörzsek, keleten Annám,
téti, lombard, relombard, érték^piros, jelzálogos D.-en Kokinkhóa, Ny.-on a Sziami-öböl és Sziám
kölcsön, folyószámlái stb. K.-ra. Megemlítjük itt határolják ; területe 175,450 km«, (1911) 1.487,9i8
végül a váltó-K.-t (1. o.\ amely a mérlegelés szem- lak. K. legértékesebb része a Me-kong völgye. A
pontjából külön elbírálás tárgya, mivel az átmeaoó begyek sehol sem emelkednek 1000— 1500 m.-nél
váltókamatot a passzívák közt külön fel koU tün- magasabbra ; a legnagyobb csúcs, az Elefánt-hegy
tetnünk (1. Mérleg}.
vagy Pnom Popok Vil, a Me-kong és Menam

=

em

ir

-

Kambodzsa

közti láncban van. Az éghajlat trópusi ós meglehetsen egyenletes; a hmér éO^-nál ritkán
mutat többet; télen azonban leszáll 20, st
150-ra is; májustól novemberig csaknem mindennap esik, a többi hónapokban azonban igen
ritkán. A föld termékei szempontjából K.-ban 5
zónát különböztetnek meg: 1. a folyók környéke,
amely igen termékeny a pamut-, dohány-, indigóstb. ültetvények bven fizetnek; 2. a mocsaras
vidék, amely az elbbit környékezi és a Me-kong
két ága közti területet foglalja magában, a szezám ós gyümölcsök termhelye 3. a mocsaras
vidéket környékez terület, amelyen fkép a rizst,
a dinnyeféléket, eperfákat termesztik 4. a magas
fonsíkok, az olaj, lakk stb. hazája 5. a hegyes
;

;

;

;

vidék, ahol a vanilia, kardamomum terem. A legelterjedtebb háziállat a bivaly és a sertés; a
lovak, amelyek kicsinyek és jó futók és a szarvasmarhák száma csekély háziállatul, illetleg terhek hordására szolgál még az elefánt is. A tigris
és a leopárd nem gyakori, ellenben a vad bivaly,
az orrszarvú, víziló és a krokodilus bven található. A folyók, de különösen a Tonle-Szap igen
gazdag halakban, amelyek besózott állapotban
fontos kiviteli cikkül szolgálnak. Jelents még a
selyemhernyó-tenyésztés. Ásványai közül az aranyat, ezüstöt, ólmot, rezet és salétromot bányász
szák. A lakosok közt legnagyobb számmal vanbenszülött törnak a khmer, szamre és kui
zsek ; rajtuk kívül nagyobb számmal élnek még
K.-ban a kinaiak, akik leginkább kereskedk,
;

nev

annamok, akik a legügyesebb halászok, malájok
és csekélyebb számú korcsok. A társadalom 5 osztályból áll

:

brahmanok

királyi család, 2. nemesség, 3. a régi
utódai, a Bakr, 4. a buddha-papok és

1.

a nép. A rabszolgaintézményt 1884. megszüntetA vallás megrontott buddha-vallás. Az ipar
egészen primitív, bár a K.-iak tudnak pamutot,
selymet szni, a vasat megolvasztani, vastárgyakat és rizsbl szeszes italt készíteni. A forgalom legnagyobb akadálya az utak hiánya az
5.

ték.

;

egyedüli kiköt

-
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város

A

Kampót.

kivitel

f

cikkei: nyers pamut, kardamomum, besózott
halak, dohány és rizs
a bevitelé só, bor, tea,
kelmék, fegyverek ós edények. 1884 óta a közigazgatás újra szerveztetett. A király hatalmát,
aki mindaddig alattvalói életének és vagyonának
ura volt, korlátok közé szorították és az egész
;

:

Kambyses

folyás alá került, K. királya, Norodom (1860—
1904) a franciákkal baráti szerzdést kötött 1864
júl. 15. Húsz év múlva, 1884 jún. 14. új szerzdc-t
kötöttek a franciák a királlyal, melynek érteluniben ez megtartja felségjogait, de mellette egy
francia megbízott (résident) intézi az ország pénzes gazdasági ügyeit, benszülött hivatalnokok segítségével. 1888 ápr. 12. óta K., Kokinkina, Annám
és Tongking együttesen alkotják Francia- Indokinát. 1904 ápr. 24. óta Sziszavat K. királya.
2. K., hátsóindiai folyó, 1. Mekong.

Kambogia (növ.),
Kamborz (növ.),

1.
1.

Garcinia.
Salsola.

Kambriai-hegyek (Gumbrian
Wales (1. 0.) hegyeinek neve.

Kambrik

(cambric), eredetileg

Mountains),
németalföldi

vászon Camerichból (Cambrai, Cameracum) most
pamutszövetet értenek rajta, melyet esernyki'o
használnak, avagy mintásán sajtolják és bélésárúnak szolgál. Kötése vászon, srsége cm.-ként
'7a7, fonalaínak finomsága Na^'o/js;

Kambri-szisztéma (Kambrium), a paleozoí
vagy geológiai els kornak legrégibb rétegcsoportja, mely közvetlenül az skor vagy archei
kor paláira telepszik, fedjeként pedig a legalsó
szüur-szisztémabeli rétegek szerepelnek. A név a
«Cambria)) elnevezéstl, a mai Wales régi nevétl származik, e szisztéma pedig a legrégibl)
kövületeket rejt rétegcsoport a Földön. Angliában helyenként .3000 méter vastagságú. Anyaga
legfképen zöldesszürke, feketés v. vereses agyagpala, homokk és konglomerátum. Növényok
közül kizárólag csakis fukoidák ismeretesek >
szisztémából, helyenként azonban még ezek i.s
kétségesek. A fauna a kezdetleges állapotokhoz
képest már feltn gazdag. Vak trílobiták és szaruhéjú brachiopodák jellemzik. A trílobiták közül
különösen nevezetesek: agnostus, paradoxides,
oleneUus, asaphus, olenus stb., a brachiopodák
közül língula, lingulella, obolus, discina stb. Elszórva és igen alárendelten találni spongia-, medúza-, féreg- és cephalopoda-maradványokat. Halak, édesvízi és szárazföldi állatok akkor még
nem éltek. Fel szokták osztani alsó- v. olenellusos, közép- vagy paradoxideses ós felsö-kam:

vagy olenusos emeletre. Hazánkban teljesen
hiányzik. Britannián kívül ersen ki van fejldve
Skandináviában, Észak-Franciaországban, Belgiumban és Csehországban, továbbá hatalmasan
Észak-Amerikában, mely tenger átterjedt KeletÁzsiába. Harmadik különálló terület Ázsia DNy.-i
részében volt a K.-ban tenger alatt. Régebben
a K.-beli rétegeket a szilur-szisztéma alsó emeletéhez sorozták és nem különböztették meg mint
külön szisztémát.

brí-

országot 8 tartományra, a tartományokat pedig
járásokra osztották. Minden tartományban van
egy-egy francia rezidens, aki a K.-i hatóságokat
és bíróságokat is ellenrzi, st vezeti is. A fváros
és a király székhelye Pnom-Penh. Itt van az ország egyetlen középiskolája kb. 300 tanulóval,
másutt az oktatásügy szerzetesek kezében van.
Története. K. legrégibb ismert lakói a csam
Kambrium (cambrium), 1. Kainbri-szisztéma.
törzshöz tartoztak s a Bránia vallás hívei voltak.
Kambryk, német neve a franciaországi CamA VII. sz. óta a khmer törzs jutott lassankint brai városnak (1. 0.).
uralomra K,-ban. Az új népnek veszedelmes ellenKambuni-hegyek, az Olimposz északi ellié
sége támadt a tai novü vad hegyilakókban, kik gyei Qörögországluin.
D, felé húzódva elhódították a khmerek országáKamburg (Cíimburg), hajdani rgrófsági szóknak nagyrószét. Ebbl alakult ki Sziám. Eközben hely, jelenleg a szász-fneíningeni hercegség SaalK.ban a Buddha-vallás jutott uralomra. A XIV. feld kerületének egyik kisebb városa, (1910) 2783
sz.-tól kezdve K. hol Sziám, hol Annám befolyása lakossal.
alá került s régi függetlenségét többé nem tudta
Kambyses (latinosan Cambyses, perzsa neve
vl88zasz«ri'ztii.
Miután Kokinkina francia be- Kambusija), Kyros fia, ki apja halála után, Kr.

;

.

Kamölk
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Kameke

A

földrengések gyakoriak; a melegvizforrások

lépett a trónra ée osakbamar Egyiptom
vonóit. Elbb aaonban meg<61ette öoosét,
...-íját (görög Írók SmertUmtek hivj&k). nehogy távoUéle alatt elfoglalja a trónt. K^yipt<jmin evözólmes csatát vivott Pelnsiumnál (525),

"

'^•>9.

leigázta Nubiát, a kyhódolatát fogadta, de

tic

Karthagu elleu UMvezett hadmenete ^maradt,
mert a füniciai hajóhad vonakodott gyannatvárueának elfoglalásában segédkezni. Nnbiából visxszatéró serege roesz útra tévedt s eaért egy rézé elveszett, midta pedig K. Mempbisbe vissza•rt, a mondai hagyomány szerint az egyiptomiak
11 egy áj Apisz-borja
megérkezését ünnepelték,
bben azonban K. kárörvend gúnyt sejtett, a
uros fembereit leölette, papjait megvesszöz-tte, as Ápisst megsebezte és a E^h-templomi<aj| ai istenntobrokat összetörette. Az ^Tiptomi

tiagjQnáaye bOnének tudja be órjöngéeét, részer.»ir<wióo^t

családjában elkövetett vérengzéseit
K. okosan viselkedett az eg3riptomi
..„.i^_. .rgemben és nem ej^ptomi összeesküvée kéntette arra, hogy Ázsiába visszatérjen,
l;

.

hanem

az.

ho^- egy Gaomáta

nev

elükeló

má-

"k, Smerdisnek, adta ki magát

gus K.

iílalta a királyi palotát (522). E
u útja közben K. a hagyomány sze<íiD halálos sebet ejtett magán kardjá-

As hí

"

val, amint lóra akart ülni. Lehetséges, hogy gyilkos merénylet áldozata lett. Utó<t nélkül haltel, az
ál-Smerdis lázadását pedig imokaöocse, Dareios

fojtotta

<>1.V. ö.

3fíisper(>-i^«ras«y, A kelet ókori

r

te

I

;.'3

(494-608)

:

iVíf5cit,C.

und die

Alterttims (Leipzig 1897).

KamciK, iniyo, 1. Kamcsik.
Kamcsadálok (saját nyelvükön Uelmek, a

korjakoknál kancsal), Szibíriában a Bolsaja-folyó, az
Ohocki-tenger partján a Lesznaja-folyóig. Kam^satkában az ugjanily nev folyó mindkét partin és a Bering-szoros vidékén elszórtan él, alig
k)00 fnyi palaeoziát sarkövi nép. Rohamosan
pusztul. A XVII 1. sz. 40-es éveiben még harckéü7 nrn>7 >ifir:ili.mmal dacoló független nép
l>.'s
%
ikkal folytatott gyilkos há-

naradtakat himlójárványok

t

gjiikuijak.

KamcHatka, Ázsia ÉK.-i részében fekv, hoszszaká8 nagy félsziget a Bering-Ohocki-tenger és
Gisaiginszk kerület közt, 270,483 km* területtel
és mintegy 15,(XX) lak. Az ugjaniiy nev kormányzósághoz (1.237,110 km., 37,300 lak.) tartozik 1910 óta. Ny.-i partjai meglehetöeen egyenletesek, a K.-iek ellenben szakadozoUak. Legdélibb öble a
kikötül szolgáló Avacsai
ettl É.-ra van a Koronitszkii, a Kamcsatszkil és

kitn

az Dnkioszkaia, amellyel snmben a Karagin
nevfl síiget tertU el. IC-án egési hoenáhan
hegyláncok vonalnak végig, ez^nek keleti láncahi vannak a még most is mtiköd vnükánok
»zek közt a leghatalmasabb a Kljrucsevszk
t8M m.) a nagyobbak még a Korjakovszk (3420
az Avacsa (2584 m.) stb., eddig 14 múkdöt
ink. Kialudt vulkán kb. 40 van ; eaek ktat
. yobbak az üskin
(.3.352 m.). Kronotsz (3034
:

I

félsziget

legjelentéke-

a Bolkhaja és az Avacsa. A tavai
közül legérdekesebb a K.-i részen 3000 m. magasságban fekv Kronot>^zkoje és a D.-i részen a Kunyebb a

rilszkoje.

K.,

Az éghajlat aránylag

9 hónapig tart

;

is

zord.

A

tél

Petropavlov.szkban az évi közép-

hmérsók -|-2-29*, a jannáriu.'^é — 8-4', a jáliusó
-f 14-6^. Még legenyhébb az idjárás a völgyekben.

A terület nagy részét fenyerdk, a partok
mentét leginkább bozótok takarják. A Ny.-i és
D.-i partok mocsarasak. A folyók halakban igen
gazdagok; az erdkben sok a barna medve,
a vad rén, a farkas, róka, ooboly, hermelin, marmota stb. A kíméletlen vadászat azonban számukat már nagyban apasztotta. Háziállatul a kutyát és a rént tartják. Xz skózetekbl álló hegyláncok fels részei vulkáni kzetekbl állanak.
Újabb üledékes képzdmények csak a Ny.-i parton és a K. folyó völgyében vatmak, amelyeket
azonldvül vastag humusz-réteg is takar; azért
ez az egyedüli része a félszigetnek, amelyben
a zab, burgonya és a zöldség is megterem.
Rozsot és árpát csak akkor érdemes termeszteni, ha tavasszal hamuesk hullanak és igy
a hó elbb elolvad. Fontos élelmiszer a Fritillaria Sarana gyökere. Ásványországi kincsekben K. elég gazdag; réz a Kurilszkoje partjai közelében, vas a DNy.-i partAridéken, barnaszén a Tigil torkolatánál, végre kén nagy bvulkánokon található. .\ laségben a
kosok kamcsadálok, korjakok és lamutok, akikhez járulnak még tat^k, jakutok és csekély
számban oroszok. A helységek csekély népessógüek alig néhány kimybóból állanak. Tigilszk,
Nizsnij-Kamcííaszk és Bolseretszk ama kozákok
állomásai, akik a cár számára behajtják a prém-

mköd

:

\

közigazgatás székhelye az .\vacsai-öböl\z orosz prémkereskemár 1648 óta adtak hirt K.-ról az els
expedíció a benszülöttek meghóditására azonban
csak 1697. küldetett ki Atlasszov kozák vezérlete
alatt és az orosz kormány csak 1706. nyilvánította orosz birtoknak. 1760-tól kezdve Ohockból
orosz tengerésztisztek igazgatták. 1803. külön
közigazgatási területté alakították, 1855. pedig
beos^tták a Primorszkajába. X XIX. sz.-ban
Krusenstem, Kotzebue, Lütke, Erman, Ditmar és
Kettiewell tettek legtöbbet a megismertetésére,
Kamcsatkai tenger a. m. Bering-tenger (1. o.).
adót.

nél fekvó Petropavlovszk.

dk

;

(Szibéria-szövet), gy^jn
szövet, hosszú leeimuló fürtökkel.
Kamcwik (Kaméik, bolgárul: Kamcsija, az
ó-kori Panizosz), folyó Bulgáriában, a Vad- és
8zelid-K.-ból (Luda-, Ticsa-K.) ered és Várnától
D.-ro torkollik a Fekete-tengeorbe.
Kaméa (olasz, eammeo, franc, eamée), dri^a-

Kamcsatka-szövet

ni

k, melynek

felszínébl valamely alak vagy ábdomborúan van kivésve. L. Gemma.
Kameiroe (Kamiros), ó-kori város Rhodns

rázolás

szigetén, a 12 rhodusi városból álló szövetség leghíresebb tagja. Csillaga csak Rhodus vároának
emeUcedése folytán homályostilt el. Itt szlUetett

P^sandroe, a költ.
alko^a
Kameke, Otío von, német fest, szQl. Stolpban
l^élibb pontját, a L(^tka fokot 1826 febr. 2., megh. 1899 jún. 8. Rómában és

m.), iíresztov stb.

a

száma jelentékeny. A folyók közt a

\ hegyek

keleti

á^

-

Kamel
Weimarban

tanult, gróf Kalckreuthnak és Böcklinnok volt tanítványa. Többnyire Svájc, Tirol ós
Bajorország hegy vidókóböl merítette tájképeinek
tárgyát.

Kamel, egyiptomi szultán, 1. Kamii.
Kamelavka v. kamüavka, a görög keleti

szer-

zetesek hengeralakú, rendszerint feketeszínü fövege. Viselik világi papok is, az ú. n. fehér papok,
néhol mint kitüntetési jelvényt, néhol pedig egyes
szertartások végzésénél.
Kaméleon (CJiamaéleon, AUat), a Gyíkok (1. o.)
rendjébe, a K. félék (Chamaeleontes) v. Féregnyel vúek (Rhiptoglossa) alrendjébe tartozó gyíknem. Fején a nyakszirtröl hátranyúló brsisak
emelkedik nyelvének végs része kehelyformán
duzzadt elüls lábain a két küls és a három bels,
hátulsó lábain a három küls és a két bels ujj
ogy-ogy pamattá egyesül karmai meglehets élesek, gyengén ívesek farka nyúlánk, aláfelé hajló
és befelé csavart, kapaszkodásra való. Fajai majdnem kizárólag Észak-Afrika lakói és számuk
30-nál több. Mindannyian a fákon tartózkodnak,
ügyesen leúsznak, do igen lassúak, néha napokon
át is nyugodtan maradnak egy helyen. Rovarokkal táplálkoznak s ezeket sajátságos szerkezet
nyelvükkel ragadják meg, amelyet hirtelen oly
hosszura ölthetnek ki, mint testüknek félhossza.
Nyelvüknek kehelyforma duzzadása ragadós nyálkával van bekenve s ez ragasztja oda a rovarokat. Nagy szemeiket egymástól függetlenül, minden irányban mozgathatják. Egyik ftulajdonságuk az, hogy színüket élénken tudják változtatni, amit különben a brükben lev festéksejtek
okoznak a világosság hatására. Petéiket önásta
gödrökbe rakják s aztán földdel és levelekkel takarják be. Egyik legismertebb faj a közönséges
K. (Chamaeleon vulgáris Daud.), piramisalakú,
hátrairánjmló sisakkal; háttaraja frészfogas,
hastaraja fogas farka testénél valamivel iioszszabb színe halála után zöld, életében igen változó hossza 25—32 cm. Hazája Észak-Afrika, de
Európa déli részében, Andalúziában is tenyészik.
;

;

;

;

;

;

;

Kaméleonlégy

(áUat),

1.

Stratyomys.

Kaméleon-oldat, 1. Chamaeleon minerale.
Kaméleon-sárga, 1. Frimulin.

Kamélia

Thea japonica

-

182

Kamenec-Podolszkij

puhaszr, virága

kisebb. Kínában és Japánban
tenyészik, kellemes illatú, szárított levelét teába
keverik, st magát Ls teának fzik. Forrázatával a japáni
a haját mossa, magvából jóillatu orvosi v. házi olajat sajtolnak. A CameÜia
retündata R. Br. levele széles, érhálózata durva,
virága nagy és dúsan fejldik. Kínából ered. V. ö.
Gotta, Camelliographica (Torino 1843) Dio Kamellie (Blumen und Zierpflanzen (14 füz. Leipzig
1878).

n

;

Kaméliaiém, 7020»/o vörös
10-25»/o cinket,

14-75o/o

rezet, é^ó'/o ónt,

ólmot és 0-55o/o vasat

tartalmazó gépbronz.

Kaméliás hölgy (franc. Dame atix camélias),
Dumas Alexandre egy regényének (megj.
1848) s abból készült drámájának (1852) címe és
falakja innen aztán ú. n. félvilági hölgy is.
Kamélisz József (Josephus de GamiUis), görög
származású munkácsi görög-kat. püspök (1690—
ifj.

;

1704), ki a jezsuiták segítségével az utolsó ortodox-keleti vagy görög-keleti nem egyesült munkácsi püspököt, Rakovecki Methodiust a munkácsi
püspöki székbl kiszorította és így az északmagyarországi rutének között az uniót véglegesen

megersítette.

Kamel Musztafa

pasa, egyiptomi politikus és
Kairóban 1874 aug. 14., megh.
u. 0. 1908 febr. 10. Atyja mérnök volt,
meg
jogot tanult elbb Kairóban, majd Toulouseban
ós Parisban. Hazatérve Egyiptomba, újságíró lett
s nagy hévvel fogott az egyiptomi nép nemzeti
publicista, szül.

érzésének felkeltéséhez. Izgatásainak az lett a
következménye, hogy megteremtette az egyiptomi nemzeti pártot, mely az angol uralom lerázását s Egyiptomnak független, alkotmányos állammá való alakulását írta zászlajára. 1900-ban
Kairóban arabnyelvú napilapot alapított (Léva),
mely az egész mohanamedán világra nagy hatással volt. 1907-ben francia (L'Etendard Egyi)tien)
és angol (The Egyptien Standard) lapokat indított
s ez év végén a Nemzeti párt örökös elnökévé
választotta. De a megfeszített munka fiatalon
sírba vitte a fáradhatatlan és tüzeslelkú férfiút.
Történeti munkáin kívül megjelent beszédeinek

gyjteménye

(EgjT)tiens et Anglais).

Kamelott-szövet (franc, camelot), angóra-, fémellia japonica L.), teabokorhoz hasonló cserje, a süsgyapju- V. teveszrbl készült vászonkötósQ
Himahiján, Kokinkinában, Kínában és Japánban, szövet, melynek láncrendszere két különböz
valamint a környez szigeteken honos. 12— löm. szín fonal cérnája, vetüléke pedig a láncfonamagas, levele tojásdad, fUrészes, virága nagy, lak színeitl eltér szín fonalból áll. Sok esetben
piros, végálló, kocsánytalan. Tavasszal és .sszel vegyes anyagból is készül. Láncfonala lehet pavirít Japán kerítéseiben mindenütt n, Kínában muteóma, vetüléke angóra s ekkor Orléans a
már dísznek ültetik és cserépben ápolják. Virága neve.
könnyen teljesedik, bven fojldik,azért az európai
Kamen, város Poroszországban. 1. Gamen.
díszkortokbon igen kedvelt dísznövény lett. Barna
Kamena Gorioa, adók. Várasd vm. novimaroti
magvából kövér olajat sajtolnak s Japánban házi j.-ban, (1910) 1871 horvát lak., u. p. ós u. t. Növi
(növ.),

(L.)

Nois. (Ga-

;

oólra használják. 1739-l)en lord Pétre R. J. hozta
Európába, a múlt század végén több fajt is szállítottak ido Kínából s több fajvegyülék támadt
bellük. Van fehér és piros, továbbá ilyennel csíkolt v. pettyegetett fajtája. A K. eredetileg erdei
növény, sem nagyon nehéz, sem nagyon könnjrú

nem

hanem kövéret és lazát. OlaszFranciaország D.-i részén a szabadban díszlik. A Caniellia sasaanqua Thunb. (teakamélia) kisebb és gyengédebb
meg a termje
földet

ország

szeret,

É.-i ós

;

á^

Marof.

Kamenák, római

nimfák, 1. Gamenae.
Kamenec-Podolszkij, Podolia kormánysós&gnak és ebben K. járásnak, ortodox érseknek ós
kat. püspöknek székhelye, 4-tO km.-nyire Kievtl,
a Szmotristól körülfolyt magaslaton: lakóinak
száma (i9ii) 40,140. K. egykoron Lengyelország
egyik legersebb vára volt és az orosz krónikák
már a XII. sz.-ban tesznek róla említést. 1653
dec. 17. a lengyelek és törökök itt egymással bó-

:
;

-

Kamenffrad

két kötöttek. 1672-ben IV. Mohammed elfoglalta
1699-ig maradt a törökök birtokában. 1795-ben
Oraszorszá^oz került ós a rákövetkez évben
kormányzósági székhely ltt.
Kamengrad, falu BíhácH boszniai kerületben,
a Dubrava mollott, Sanskl Moífttól Ny-ra, (iwo)
3ö() niohainmodán lak., vas- ós ozüstbányászattal,
vasontóvol ós kohóval.
Kamenioa, pol. és adók. Szerem vm. Iregi
j.-ban, a Duna mellott, csinos fekvésben, (i9io)
2»K)1 szerb, horvát ós magj'ar lak., pr. KarátsonyitVlo ihajdan Marczibányi) kaí^tóllyal és parkkal, kuzös hadseregbeli hadapródiskolával (1895)
van vasúti és hajóállomása, posta- és táviróhi\atala, telefonállomása, két hitelszövetkezete.
ikoi élénk gyümölcs- és bortermelést (jó vörös•r) s marhatenyésztéet tbmek. 1849 máj. 23. ütközet volt itt Jellachioh bán horvátjai és a magyar sereg közt, melyb(>n az utóbbi lett a gyztes.
Kamenita goríca, a horvát Karszt egy hegyV'>nulata, moly Lika-Korbava vmegyébena Velebit és Pljesivica hegyláncok közt, velk párhuzamosan ÉNy.-ról DK.-re vonul. A K. egymás mellé
sorakozó Karszt-jellegQ csúcsok láncolata, melyek közt legmagasabbak a Drvenjak (1234 m.)
és Kozjan (12«)9 m.). D.-en egy mélyebb nyereg
a Vrbaóka .^taza hegylánctól választja el. Geológiai szerkezetére nézve a K. egyezik a Kapellab^ységgel, túlnyomtian triaszkorbeli mészbl
épült fel. A hegj.-iégtl D.-re a korbáviai fensík
terül el (800 m.).
Kannennaja baba (orosz, a. m. köapó), I.
Szkitha szobrok.
Kámennonje, tó az orosz Arohangel kormányzóságban, a tlnn határon, 230 km« terület.
Kamenszkaja, kozákváros a Donec mellett, a
kozlov— rosztovi va.-5nt mentén, kb. 25,000 lak.
A Donocki kerület székhelye.
Kamenz, az ugyanily nev járás székhelye
Bautzen szászországi kerületi kapitányságban, a
Fekoto-Elster és vasút mellett, (igio) 11,530 lak.,
posztí'iszövéssel, üveg- és agyagárúgyártással;
pi)sztó8zövö iskolával jelentékeny gránitbányával, szép gót tomplommal. Közelében van Marionbom-Sohmeckwitz fürdhely. K. Lessing szülvárosa.

ntán a Jogra iratkozott be s egsrúttal mint napidíjas korült Buda városához. 18&7-ben tanácsi
titkár, 18í>7. Pest város tanácsnoka, 1873. az
egyesitett városok polgármestere lett, amely állásában ö Indította mog azokat a városrendezési,
köztisztasági, kulturális és építkezési reformokat,
amelyek Budapestet a világvárosi fejldés útjára
terelték. Megalapította a fvárosi egyesületet,
amelynek tanácskozásain .sok életrevaló eszmét
pendített meg. Díszsírhelyén a fváros közönsége
mvészi síremléket emeltetett (Donáth Gy. mve).
Kameroniánasok (ang. Gameronians), 1. Cargilliták.

Kamerun (ang. Cameroon), német gyarmat
birtok Afrika Ny.i részében, aGuinoai-öböl,Biafra
öböl, Nigéria, Bagirmi és a Prancia-Kongo közt
kelet felé a Cád-tó D.-i végéig nyúlik. Területét
495,000 km*-re becsülik. Miként Nyugat-Afrika
egyéb részeiben, itt is egy parti lapály húzódik a
tenger mentén, amelyet a szárazföld belseje felé
dombok szegélyeznek és ezek azután 7—800 m.
magas felfölddé szélesednek ki. A parti lapály
ÉNy.-i részében, majdnem a tengerbl emelkedik
eredet K.-hegység a felföld pedig
É.-on az 1800 3000 m. magas adamauai hegyes
vidékké alakul. A tenger felé siet folyók száma
nagy ilyenek a K. folyó, amely széles öWilben torkollik, Akwa-Townig nagy tengeri hajókkal is hajózható és a Mungót, Vurit és a Dibambát veszi
föl a Szanaga, K. e legnagyobb folyóvize, amelyet a parti lakók nagyobbára Lomnak hívnak és
amely a Mao Belével, a Mbammal ersbül: a
Kvakva nev ága a K. folyóval egyesül, és azután
2 ágban a Biafra-öbölbe torkollik a Nyong és a
Lokundse. Az éghajlat trópusi az évi középhömérsék az alacsony részeken 24.8" C. az es nagyon gyakori és b. A növényzet igen változatos a
partokon mangrove-, pandanusz-, rotang- és egyéb
pálmafélék, a dombos vidéken túl pedig olajpálmák alkotnak nagy erdket; ezeket a felföldön
sok helyen magas fvel takart puszták (szavannasteppék) váltják föl. A legnagyobb mennyiségben
termesztett növények a kókuszpálma, a banána,
jamszgyökér, manihot, szezám, kukorica, földi
mogyoró, némely vidéken cukornád és dohány.
Az ültetvények közül még eddig legjobban sikerültek a kakao-ültetvények hasonló ültetvények
létesítése végett Victoriában kísérletekkel foglalkozó botanikai állomást szerveztek. Nagyobb vadakban K. meglehetsen szegény csakis a fels
Szanaga-menti pusztákon találhatni bivaly- és
antilóp-nyájakat, ellenben a folyóvizekben a krokodilus és a viziló gyakori. Háziállatok a tyúk,
kecske, sertés és a bakvirik földjén a szarvaski a vulkáni

szül.

1853 szopt.

21.

;

—

;

;

;

;

;

;

:

:

Kamephis, 1. Kneph.
Kamerlingh Onnes, Heike,

Kamerun
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;

hollandi fizikus,

Groningenben. Tanulmá-

nyait Leidenben, Delftben és szülvárosában végezte 8 a leideni egyetemen a üzika tanára lett.
Munkássága elssorban a testek alacsony hmérséklet meUett való fizikai tulajdonságainak vizsgálatára iránynlt. B célra a leideni egyetemen
világhír laboratóriumot rendezett be. Tovább marha.
fejlesztette a gázok cseppfolyósítására szolgáló
K. népessége (i9io) 2.720,000, az európaiak
eljárást s neki sikerült elször, 1908. a hélium száma pedig 1465 volt, akiknek legnagyobb része
fo|yó.sltá.sa az eddig é.^zlelt legalacsonyabb (1111) német. A partvidéken a di4ala nép (mint
•<b° C.) hmérséklet mellett. 1913-ban a flzi- egy 20,000) lakik, mely a bantu törzshöz tartozik,
Kíii .Nobel-díjjal tüntették ki. A laboratóriumában
(^y férfi képét 1. az Afrika cikk színes képmelfolytatott kísérletekrl angol nyelven közlemé- lékletén.) Sötétbarna brek, de van köztük vilányokot nd ki.
gosabb is. Találhatók köztük tökéletes albinók
Kamermayer Károly, Budapest polgármestere, is. Majdnem egészen meztelenül járnak és csupán
szül. Poí^ton 1829 május 14., megh. Abbáziában ágyékuk körül hordanak köteléket. Arcukat és
1 S97 jún. 5. Középiskolai tanulmányai után végigmellüket tetoválják és a szempillák szrét is ki
liarcolta a szabadságharcot, amelynek bukása szokták tépni. A feleséget készpénzen veszik és
;

:

I

I
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egy eladó leány 900-1200 K-t ér. Szellemi kéI)e8ségeik vajmi csekélyek ós a közéjök letelepedett angol hittérítk alig képesek valami eredményt felmutatni. (Nyelvüket 1. Afrikai nyelvek).
Említendk még a harcias bakviri-k (25,000),

a bomboko, bokundu
és

mabum

törzs,

a békeszeret batom

törzsek és a lázongó abo és vuri népek

a K. folyó tájékain. A kormányzóság szókhelye
Buéa. A katonai szolgálatot 178 európai ós 1300
bensziUött látja el rendri szerepet 28 európai és
621 néger tölt be. A közoktatást 4 missziós társulat teljesíti, amelyeknek iskoláiba 1912-ben
24,270 gyermek járt.
A kereskedelem ftárgyai a kivitelben pálmaolaj, kaucsuk, elefántcsont és kakaó, a bevitelben
;

—

Kámfor

vonalon tört

nem

is

ki.

Kb. 28 krátere van, amelyek,

nagyon régen ontották ki bazaltlávájukat.

Lábától kezdve kb. 2200-2700 m,-ig tropikus
serdk borítják (páhna, akác, tamariszkusz),
azonfelül füves plató teriíl el. Ny.-i részén bamboko, D.-en bakviri, keleten balimg törzsek laknak
rajta. Csapadéka egyike a földön a legnagyobbaknak, pl. Bibundinál 10,486 mm. évenkint. A hegy
vulkáni máladóka rendkívül bventerm, gyönyör kakaó-ültetvényekkel.
Kameánica, adók. Belovár-Körös vm. körösi
j.-ban, (1910) 741 horvát lak.
u. p. Sveti Petar
Orehovec, u. t. Gomja Rijeka.
Kamiin, olyan terpentinolaj, melyet klórmészszel ós vízzel tisztítottak és azután gipsszel töké;

pedig pamutárúk, szeszes italok, puskapor, pus- letesen víztelenítettek.
kák, só, dohányos vasárúk. A bevitel értéke (1911)
Kámior (camphor), a kámforfa (1. o.) gyantája.
29.317,514 márka, a kivitelé 21.250,883 márka; A közönséges nyers K.-t Kínában és Japánban
a hajóforgalomban 529 hajó vett részt 1*2 millió állítják el, a finomítást Európában és Amerikában
tonnatartalommal. Igen elsegítik a gyarmat fej- végzik. A kínai K.-t fképen Formosán készítik,
ldését a vasutak, melyek közül a legfontosabb de Közép-Kína is szolgáltat K.-t. Japán körülbelül
a 160 km. hosszú Dnala— Manenguba-i vonal; annyi nyers K.-t termel, mint Formosa. A K. a fa
építés alatt áll a 293 km. hosszú edai és a gyar- bels részeiben, különösen a levelekben foglalt
mat déli részeit érint Kribi-Jaunde vonal. A vas- óterikus K.-olajból keletkezik, mely oxigén felvéutak elkészültével kaucsukban hihetetlen gazdag tele által K.-rá változik s a fát áthatja. A K.-fa forerdségek kerülnek kiaknázásra s a német tele- gácsait üstre állított lyukas fenek kedénybe tölpesok valószinüleg nagyobb számban fognak ki- tik, melyre kagylóalakú agyagfedt borítanak.
vándorolni a gyors meggazdagodást igér gyar- Az üstben forró víz gze magával rántja az illanó
matba. A gyarmat élén áll egy császári kor- K.-t s ez a fed falára rakódik. A K.-ral K.-olaj
mányzó, helyettese a kancellár és 2 titkár, akik is átpárolog, melyet ntóbb a K.-ból kisajtolnak.
mellé az ottani kereskedelmi házak képviselibl A kínai K., melynek legjelentékenyebb kiviteli
álló 3 tagú tanács van rendelve. A gyarmat jöve- kikötje Tamusi, vékony ólomlapokkal kirakott
delmét a vámok teszik, (1911) 9-5 millió márka.
ládákban (láda-K.), a japáni pedig szalma- vagy
Története. A hamburgi Woermann s a Jantzen bambusznádba göngyölt hengerek alakjában (csés Thormáhlen keresked cégek 1868. ill. 1874. K.) kerül piacra. A nyers K. színe szürkés, mely
K. partvidékein a duala törzs fnökeitl területe- szín a jobb minség japáni árunál pírosba játket vásároltak és itt telepeket alapítottak 1884. szik. A finomítás abból áll, hogy a száraz, nyers
e területek felett való szuverenitásukról a Német- K.-t szénnel, homokkal, krétával vagy mésszel
Birodalom javára lemondtak. 1884. júl. meg- keverik és szublimálják, mi által az a nem illanó
jelent Nachtigal császári biztos s kitzte a német részektl megszabadul. Tiszta K. 175«-nál olvad és
zászlót. E foglalás ellen felkeltek a benszülöttek, 204°-nál forr, de már közönséges hmérsékletnél
de két német hadihajó leverte ket. Elzután meg- is szublimál. A gyanták oldószereiben és tömény
állapították az új gyarmat É.-i, D.-i és keleti ha- ecetsavban könnyen oldódik, vízben azonban majdtárait az angolokkal (1885., 1886., 1890. és 1893) nem oldhatatlan. Fs.-a 12«-nál 0995, 60-nál és
és franciákkal (1885. és 1894) kötött szerzdések- azon alul a vizével majdnem azonos. A tiszta
ben. A benszülöttek folytonos támadásai arra K. íze fszeres és kissé keser, kezdetben melekésztették a német kormányt, hogy 1899. meg- gít, késbb ht. Könnyen gyulád meg ós korhódítsa a beljebb es Adamaua országot s K. ha- mozó lánggal ég. A K.-t fképen a celluloid eltárait 1911. egész a Cád-tóig kiterjessze. Leg- állítására, továbbá molypusztító szerként ós orújabban az 1911 nov. 4-iki francia-német egyez- vosságnak használják. Mint könnyen illó anyag,
mény értelmében K. területe a Prancia-Kongo a brbe dörzsölve, felszívódik s a dörzsölés helyén
gyarmatból átengedett jelentékeny területekkel enyhe vérbséget és viszketést okoz. Eme izgató,
gyarapodott.
valamint gyenge dozinílciáló hatása miatt a K.-t
Jrodaiom. Reichenow, Die deuteche
Kolonie K. 1885; rosszul sarjadó fekélyek beh intésére is használják.
Zeller, Die deatschen BesiUongen an d. wesUfr. Kflste u.
Korechonfrsreisen in der dentscben Kolonie K., 1885; Bn- A felszívódott és a vérkeringésbe jutott K. a közrJiur,
K. 1887; Hitteilunfiren ana den dentecben Schutzpeponti idegrendszert izgatja, nyugtiilanság lép föl,
hktin 1888-tól keadve
Morgen, Dorch K. 1893; Zintpraf, az erek kitágulnak,
az arc kipirul, enyhe izzadás
Nord-K. 1886— 9S:
;

;

Baaer, Die denteche NiRer-BenuoTRChadsee-Bxpeditlon 1902—1903, Berlin 1904; Dove, Die
dentscben Kolonien, Leipzlfc 1909 Scbultze, Das Sultanat
Bornu, Rssen 1910.
;

lép fel. Nagyobb adagokra szédülés, fejfájás, majd
hallucinációk, görcsök jelentkeznek. Az idegrend-

szert izgató, valamint szívizom- ós idegelemeit
m. Isten- serkent hatása folytán a K.-t ájulásuknál, lassan
hegye), vulkáni hegy Afrikában, a Quineai-öb()l fejld szívgyöngeségeknél (tüdvizenynél) haszzugban, legmagasabb pontja az Albert csúcs 3960 nálják, olajos oldatban a br alá feískendozve.
m. ós a Pákó cfiác8-4075 m. Ez a vulkán a szinten Külsleg mint börizgatószer fólegreumás fájdalvulkáni eredet Fernando-Po, Principe, St. Thomé mak csillapitjisánál használatos. A gyógyszer08 Annobón szigetekkel együtt hatalmas törés- könyvben hivatalos készítményei az Oleum cam-
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Kamimura

Kamieniiki Mátyás, az els lengyel dalmszerz, szül. Magyaróvári 1734 okt. 13., megh.
Varsóban 1821 jan. 25. Hat lengyel operája közül az els, Nendza Uscesliwiona (Szerencse a
szerencséUens^ben) c. 177ö. került színre a varsói
nemzeti színházban. Legnagyobb síkerét Zoska c.
operájáviil érte el (1779). Két német dalmúvót
nem adták el; egyházi zenemveket irt és a
Sobíesky-emlék leleplezésére kántátét.
Kamiee, hegj^ömeg a P'okföldön, a Ny.-i part
hatása folytán fleg taberlnilóiisban szenvedk
közelében a Kis-Namal'öldön legmagasabb csúcsa,
ejyeli izzadásának meggátláaára használnak.
Kámioria (böt.), dnnamamitm campKora (L.) a Welcome (1564 m.), az angol gyarmat trigonoNw>s ct Klierm. (Camphora officinalis N. ab E.), metriai fölmérésében jelentékeny szerepet játszott. A tle É.-ra elterül felföldön fekszik a vi(1. 0.) génnsz faja. Japán, Kína és
iioea s^getének 8—10 m. magas, rágzó vesleyanus hittérít állomás Kamiesbe^
phoratamf%ánt/oro/a;/, mely a K. 86«/«-06 oldata

kell hígítás niellott br alá fecskendesésre való. A spiritus campboratos (10*/t-o8
alkoholos K. -oldat) és a Linimenttun saponatocamphoratum(Opodeldoc, 1. o.) ktilsöleg használatom. Brommal készült vegyülete, a camphora monobromata mint e^iliapitöszer nyer alkalmazást.
)\;(lácú6ja révén készül a K.-say (acldtmi camphonciuu), melyet a verítékei választást csökkent
sioriúDOlajban

;

<

;

i

'

//

:

Rüfi^eit rtigyplkkelyek borítják,
virága apró, bogyója borsónagy.-<._u. i'i.io. -iiüden része ersen kámforszagú és
kest^rü íz a benne lév kámforolajtól, melybl

vagy

Liily fontéin.

Kamii (Al-Kamü, Kamel), Egyiptom szultánja (1218-38). szül. 1180., megh. 1^8 márc. 8.
Az Ejjubída-családból származott s Szaladin szul,,vi r.>„ hozzájárulásával
kánkor (l. o.)lesz. Más tán unokaöccse volt. 1221-ben elfogott egy kereszbalanops camphora (1. Dryobalanops tes sereget, mely Damiette elfoglalása után Kairó
kámfor), melynek terméke kivált Del- ellen nyomult. 1229-ben II. Frigyes császárral
\ /siában nagy becsben áll és elször ez
szerzdést kötött, melynek értelmében a szent
\
i>uban is használatt)an, mig a XVI. sz. helyeket (Jeruzsálem, Betlehem, Názáret) átenelején a rendes és olcsóbb kámfor ki nem szorí- gedte a keresztényeknek.
totta. Jelenleg nem tárg^'a az európai kereskedeKamilavka, 1. Kamelavka.
lenmek. Továbbá említend még a Blumea balKamillafü (növ.), 1. Matricaria.
Kamillaolaj, 1. Szíkfolaj.
samifera (1- Blumea), amelybl a kínaiak nyernek kámfort, melyet Kantonban rafflnálnak.
Kamillatea v. szikftea, 1. Kamillavirág/.
Kámiorgyanta (úv.) a. m. euozmít (1. o.).
Kamillavirág vagy szikfüvírág, a Matricaria
Kámioijég (Gamphor Ice), cetvel-, viasz-, Chamomilla L. növény virágja, mely illatos teamandulaolaj, kámfor meg némi illatosító olajok- keverékek gyakori alkotórésze. Teája más gyógyból allo áttetsz, jégszerú brpuhító kencs.
szerek számára jó vivöanyag tisztán is használják meleg víz helyett torok-, szájöblögetésre, leKámiorok, 1. Kámfor.
Kámíorolaj (növ.), 1. Kámfor.
mosásokra. Igen jó népies, ártatlan szer.
;

Kámíorolajía,

1.

bor, szesszel elegyített és illatosított b<^>r, íimelyben kevés kámfort oldanak.
Kámioros golyók, kámfor, cetfaggjú, fehér
viasz és szezám-olaj összeolvasztása, v. kámfor
porának iszapolt l-étával, ólomkarbonáttal és
elegend vízzel való összekeverése útján kapott
és golyókká alakított kozmetikai v. gyógyszerkészítmény.
Kimioroa szesz, kámfor-szesz, kámfornak hígított szessel készült lÓVo-os oldata. Színtelen,
átlátszó, kámforszagú, szeszes folyadék. Rendszerint külsleg, bedörzsölésekre, gyógyszerül
használatos.
Kámiorsav, camfhorsav, CgH^íCOOH),, a kámforból salétromsavval való forraláskor keletkezik.
Színtelen és szagtalan, a poláris fény síkját jobbra
forgató kristálylemezkék. forró víz, alkohol, kloroform oldja. Op. 186Ö**; 217«-on vízbe és anhidroK.-ra bomlik. Sói a kámforátok: a kalciumkámforát száraz desztí Hálásakor kalciumkarbonát és
kámfor fóron ( k(imforon)C^}l^^O összetétel, borsosmenta-szagú keton keletkezik.
Kámíorránkoe, illatos füveket és kámfort tartalmazó, házilag készült puha vánkoska, melyet csúzos testrészre szoktak felkötni.
Kami, a jiqiáni vallásban a számos alsönuigú
istenségek közös neve. így nevezik az elhalt ée
istenitett sök, uralkodók, hsök szellemeit is.

Kamiéniec-Podolski a. m. KaoMnec-Podolszkij
(1. 0.1.

Kamillas de

Dryobaianops.

Kámioros

Lellis, szent, rendalapitó, szül.

Bochianicoban (Abruzzok) 1550 máj. 25., megh.
Rómában 1614 júl. 14. Velence szolgálatában töltött 3 évi kicsapongó katonai élet után megtért
1575. és a triventói kapucinusok közé lépett, de
súlyos lábbaja miatt elbocsáttatván. Rómába ment,
ahol a Szt. Jakab kórházban (San Giacomo degli
incurabili) kórházmester lett. Ekkor jámbor, áldozatkész világiakból egyesületet alapított, akik
a betegek és haldoklók szolgálatára szentelték
életket. Késbb Kamilliánusoknak, a jó halál
atyáinak stb. nevezték ket. V. Sixtus és XIV,
Gergely megersítették a kongregációt. A rend
els generálisa K. volt, de 1667. lemondott és a
rend különféle házaiban és kórházaiban gyakorolta a felebaráti szeretet cselekedeit. 1742-bea
boldoggá, 1746. szentté avatták. XUl. Leo 1886.
a kórházak ée betegek védöszentjévé jelentette
ki. Ünnepe jül. 18. - Rendje, mely Szt. Ágos-

t

ton szabályai alapján papokból és világiakból áll,
manapság alaposan megfogyott.
ága Limában (Peru) keletkezett 1764., de csak helyi jelen-

— Ni

tség

volt.

Kamimora, Hikonojo, japáni tengernagy, szül.
18O. A japáni tengerészetbe lépve, r^tvett
1874. a formózai expedícióban. 1894-ben a Jalnfolyó mellett harcolt ée csapatokat szállított a
Talien-i)bölbe. Az 1904— 05-iki orosz háborúban
a második hajóraj parancsnoka voli Önállóbb
vállalatai nem igen sikerültek, de Togo mellett
derék része volt a port-arturi tengeri ütközet ki-

Kamin
vívásában (1904

febr.

8.).

Késbb

elsülyesztette

orosz cirkálókat, melyek Japán
partjait veszélyeztették vakmer támadásaikkal.
Kamin (lat. caminus) a. ra. kandalló, tzhely.

a Rurik és Növik

Kamioaka Strumiiowa (ejtsd: —8atrumiiyova),város,

K. galíciai kerületi kapitányság székhelye a

partján, (i9io) 8068 lengyel lak., gzmalomállat- és fakereskedelemmel, kocsigyártók
szakiskolájával.

Bug

mal,

Kamionka Voloska,
ciai

Kámory
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város Rava Ruska galí10.945 lengyel

ker. kapitányságban, (1910)

ködött. 1887— 1905-ig a szakcsi kerület képviselje volt az országgylésen 1910. a pinczehelyi
;

kerület választotta meg képviselvé. 1896-ban az
Orsz. Képtár és a vele kapcsolatos Történeti Képcsarnokhoz kormánybiztossá, 1901. a Szépmvészeti Múzeum igazgatójává nevezték ki és
miniszteri tanácsosi elmet kapott. Ez intézet szervezése és fejlesztése körül rendkívüli tevékenységével nagy érdemeket szerzett. 1914. nyugalomba voniüt. Történeti tanulmányainak eredménye a Magyarországi török kincstári defterek
c. mve, rnelyet Vellts Antallal együtt adott ki

Gabona- és állatkereskedelem.
(Budapest 1886—90, 2 köt.). Másik nevezetesebb
Kamiros, 1. Kameiros.
Kamisin, az ugyanily nev járás székhelye munkája: A Zichy és Vásonkeöi gróf Zichy csaSzaratov orosz kormányzóságban, a Volga mel- lád idsb ágának okmánytára (Budapest, 1895, a
lak.

16,267 lak., élénk gabona-, hal- és faggynkereskedéssel. K. egyike a volgamenti legfonto-

Vili. kötetet szerkesztette és

sabb átrakodó helyeknek.
Kamislov, az ugyanily nev járásnak szókhelye Perm orosz kormányzóságban, vasút mellett,
8240 lak., gabonakereskedéssel. Maga a járás már
Ázsiában az Uraitól keletre fekszik, jó szántóföldekkel és gazdag bányákkal.
Kamis-oböl, Krím-félszigetbe benyúló kis öböl,
1854 és 55-ben a francia flotta kikötjéül szolgált

penninnek (l.

lett,

Kámmererit

krómklorit

el).

(ásv.),

a

olyan fajtája, amely b—S'^/o króm-

oxidot tartalmaz.

Kammer-Oerichl;,

berlini felebbviteli tör-

vényszék, amely ezt a történeti múltjára emlékeztet elnevezést külön királyi rendelet alapján
tartotta

meg, szemben a többi német

bíróságokkal, amelyeket
elnevezés illet meg.

felebbviteli

az Oberlandesgericht

Kammermeister, JoacMm, német humanista,

Szebasztopol ostrománál.

Gamisards), a Cevennekben lakó hugenották neve, kik a nantesi ediktum visszavonása után 1685. az üldözések elöl a
hegyekbe menekültek s ott titokban tovább megmaradtak régi vallásuk mellett. Nevüket a camise: ing szótól kapták. Már 1689. nagy felkelésben törtek ki, de ezt a király csapatjai leverték.
Ezután még rejtekhelyeiket is felkutatták s ebben
du Chaila abbé fejtett ki különös buzgóságot és
kegyetlenséget. Ezért az elkeseredett K. az abbét
megölték. A felkelés újból kitört és oly arányokat öltött, hogy XIV. Lajos 1704. Montrevei tábornagyot küldte ellenük 60,000 emberrel. Ez valóságos irtóháborút kezdett a K. ellen s 466 falujokat elpusztította. A K. hasonló kegyetlenséggel
jártak el s vezérük, Jean Cavalier péklegény,
a Dauphiné fellazítását tervezte. Ekkor a király
VíUars tábornagyot küldte ide, ki általános kegyelmet hirdetett azoknak, kik a fegyvert leteszik. Erre a K. nagyrésze meghódolt s vezérük,
Cavalier, mint ezredes a király szolgálatába állott. Egy kis töredék azonban még 1705. is folytatta a harcot a végs pusztulásig. Akik megmenekültek, angol szolgálatba állottak és Spanyolországban harcoltak a franciák ellen. A K.
felkelése a Cevennek vidékének teljes pusztulását vonta maga után. V. ö. Bonnemere, Histoire
des Gamisards (Paris 1869) Issarte, Des caüses
de la revolto des Gamisards (Montbéliard 1901).
Kamizol (a középkori lat. camim szóból), az ing
folott viselt öltönydarab, a mellény v. alsó kabát.
Kammatográi, amatr-célokra szolgáló, kevésbbé töki'letos kinomatográf-kószülék, melynél
tt felvétolok film helyett egy forgó üveglemezre

Kajnizáxdok

0.)

b indoxxel látta

v. rodofillit,

(franc.

1.

Camerarius-

Kammer-tó,

l.

Atter-tó.

Kammgarn (ném.),
Kammin

l.

Fésüsgyapju.

járási székhely Stettin
porosz kerületben, a Kamminer Bodden
tengerparti tó mellett, {1910) 58-33 lak., 1175-bl való
érdekes dómmal, jódfürdvel és cementgyárral.
Kamnitz (Böhmisch-K), város Tetschen csehországi kerületi kapitányságban, (1910) 4971 né-

(Gammin),

nev

met

lak., a Kinsky hercegek kastélyával, várromokkal, esztergályos- és szöviparral, tivegkeres-

kedéssel.

Kamocsa, nagyk. Komárom vm. csallóközi
1760 magyar lak. posta- és távbe-

j.-ban, (1910)

szél-hivatal, u.

;

t.

Guta.

Kamoka, szövet, l. Kamuka.
Kamomilla (növ.), l. Matricaria.
Kámon, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban,
(1910) 699 magyar lak.
u. p. és u. t. Szombat;

hely.

Kamorondo, a Kongo-forrás

folyója,

1.

Liia-

laba.

Kamorta (Kar-Morta, Gamoria, Nikavari), a
Nikobar-szigetek

km«

(l.

0.)

egyik legnagyobbika, 208

területtel.

Kámory

Sámuel, evangélikus teolog. tanár ós
Bakabányán (Hont
vm.), megh. Pozsonyban 1903 febr. 3. A hal lei és
göttlngeni egyetemeken az arab, héber, török,
szir és szanszkrit nyelvekben képezte ki magát.
Hazajve, a pozsonyi evangélikus líceum és teolog. intézet tanára lett. Nyomtatásban megjelent
mvei Röpirat a liiblia új magyar fordításának
iHgyében (Pozsony 1863) Biblia vagyis szentírás
történnek csigavonalban.
(ó- ós új test. az eredeti héber és hellén szövegbl
Kammerer Eniö, politikos ós történész, szül. ford.) Vallástan (bevezetés az ó- ós újtestamenKékúton (Tolna vm.) 1866 nov. 7. A budapesti tomba és apóst, könyvekbe. Izrael népének töregyetemen a jogi ésbölcsészeti fakultást hallgatta ténelme. Ptiggelékül: tulajdonnevek elemezése.
« jogtudori oklevelet szerzett. Az igazságügy- Pest 1862); Qoel vérho.szús, kiváltó, szabadító
minisztériumban mint fogalmazó 1886-ig
rokon (Pozsony 1860) Énekek éneke Rúth ; Jekeleti nyelvész, született 1830.

;

:

;

;

m-

:

;

:;

:

Kamoaz
remiái iiraímai

Vend Abc

;

:

Arabgyimgyi^ az ntán

(fonUtáa, Budapest 1§74);

Arab

(o. o.); ó^estamentmú apokrifiu
Kéiira^n maradt a Korán, as ereoeti
.

arab szövegMl fordítva s bö magyarásaloklcal
ellátva és több arab óá héber tanulmány.
Kamoas, a hunnok itala, másként htmiss v.
kimisz,

Kampó
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Kumisz.

1.

Kamota tnov.), L Ipomoea.
Kamp, a Duna 144 km. hoeszú

mellékfolyója

A Lsó- Ausztriában Orafenwörthnél torkollik. Völ;

Kamptal, Tadregéoyee aiép helyekkel
1. Kamnerdwií.
Kampinia, I. Cbmpanio.
Kampanile, 1. Campanüe.
Kampáni márvány, 1. Griotte.

tO'e a

teli.

Kamp.

Kampen,

váro.s Overj-ssel németalföldi tarto-

(a drezdai képtárban) ; StefTens tanár népfölkelést szít 1813. Boroszlóban (a berlmi nemzeti
képtárban). Sok genrelcépet festett a városi munkások és a falosi emberek körébl, melyeken a
modem kolcnista törekvéséhez köseiedik. A monumentális falfestés terén is múkdik. 1898 óta
a berlini múvészeti akadémia tanára.
2. iu, Eugen, német fest, szül. Aachenben
1861 márc. 16. Az antwerpeni akadémián tanult.
Tájakat fest olajjal és akvarellel, többnyire flandriai és alsórajnai vidékeket. Nevezetesebb képei
Flandriai éjjelek ; \ Schelde partja Eifeldorf (a
berlini nemzeti képtárban) Tenger (az aacheni
múzeumban); Flandriai táj (n. o.); Tájkép (a
düsseldorfi képtárban) stb.
Kampier, Engelbert, német utazó, szül. Lemgoban 1651 szept. 16., megh. Lippében 1716. nov. 2.
;

;

mányban, az Ys^l balpartján, a Zuider-Zee köze- 1683-ban mint orvos svéd követséggel OroszorUbin. (iwo) 19,745 lak., hajó-, ^p-, szivargyár- szágban,majd késbb Perzsiában, Cejlonban, Ben^áasal és halászattal. Régi emlékei közül a kivá- gáliában, Batáviában, Sziámban utazott Japánl^bbak : a várkapuk, két XIV. sz.-bell templom, ban töltött két évet s errl írta Historj' of Japán
_^
Ha városháza. Van ortodox reform, szemináriuma, and Siam clmü munkáját, amely halála után jelent
:

katonai iskolája. Kikötjét a Zuider-Zeebe n>TÍló meg (1727., 2 köt.). Megjelent még Amoenitates
exoticae (Lemgo 1712) c. müve. IjOgtöbb munkája
:i km. hosszú mólók védik. Az Yssel két fágától
és a Zuider-Zeetól alkotott termékeny sziget, a csak kéziratban van a British Mu.^umban.
Kamper-Eiland, a város régi tulajdona. 1578-ban
Kiknipferm L. (nOv.), a Zingiberaoeae (Gyöma hollandi forradalmárok meghódították, 1672. a bérfélék) család génuBza 44 foja trópusi tájak
franciák vették be.
lakója (D.-Ázsia, Afirika). Gyökerük többnyire
Kamperdoin (^tsd: dean) v. Kamp, É.-Uollan- gumóalakú. Többnyire egészen alacsony törzsük
dia németalföldi tartományban az Alkmar és Hel- van, több fajnak e törzsön 2 nagy, átellenesnek
dfT ki/'tti homokos Ny .-i partok neve. Az 1797 látszó, földre terül levele van s közülök több
kt 11-1 tengeri fittöz^röl nevezetes, amelyben üvegházi növény. A K. galanga L. rhizomáját a
Duncan angol admirális a Winterparancsnoksé^ hinduk illatszer készítésére, továbbá fszernek és
alatt álló fraucía-németalföldi flottán gyzelmet orvosságnak használják.
aratott
Kamphausen, Adolf, német prot. hittudóe és
Kampers, Fram, német történetíró, szül. tanár, szül. Solingenben 1829 szept. 10., megh.
Osedébeo (Hannover) 1868 okt. 16. 190:3-ban a bo- 1909 aug. 13. Bonnban. Heidelbergben Bunsen
roolöi egyetemen a történelem tanára. Különö- Bibelwerkjének egyik buzgó munk^, 1863. teosen a középkori császármondák és vallásos hie- lógiai tanár Bonnban. Nagy érdemeket szerzett
delmek felkutatásával foglalkozik. Fbb müvei
a Luther-féle bibliafordítás átdolgozása körül.
Kaiserprophetien und Kaisersagen im Mittelalter Kiválóbb mvei Die Chronologie der hebraischen
(München 1896, 2. kiad.) MittelalterUche Sagen Könige (Bonn 1883) Das Buch Dániel und die
vom Paradiese und vom Holze des Kreuzes neuere Geschichtsforschnng (1893) Die berichChristi (Köln 1897) Kari der Grosse (Mainz 1911). tigte Lutherbibel (1894): Das Verháltniss des
Kampes-fa, 1. HaematoxyUm és Campéche-fa. Menschenopfers zur israel. Religion (1896).
Kampee-kender v. dormngö-kender (höt.), az
Kampi. a rozsomák (1. o.) flnn neve.
agave-rostok nem igen használatos nevei.
Kampilit (iav.), 1. Mimetezü.
Kampevák, 1. Omagua.
Kampis János, író, szül. Üjpanáton (.\rad
KAmpeviaer, a. m. hsi énekek, az északi vm.) 1861 jan. 25. Egyetemi tanulmányainak
germán népinél, különösen a dánoknál elterjedt befejeztével a belüg3rminisztériumba lépett, ahol
régi aépéaetefc elnevezése. E költemények egy osztálytanácsos lett. A szépirodalom és a közigazrésze a szomsxédos (déli) népek költészetébl van gatási szakirodalom terén mködött, önálló szakátvéve, nagyobb része azonban a hazai történelmi mvei Az állami anyakönywezeUs összes rendeseményekeo alapuló mondák népies költi fel- szeres gyjteménye (Budapest 1898, 1902, 1907)
dolgoiása. L^híresebb a Danmarks gamle folkeközségek önkormáttyzcái igazgatásá$»ak összes
viser 0. dán gyjtemény, amelyet 1858. Svend szabályai (o. o. 190i>)
községek egészségügyi
Omndtvig indított meg és napjainkban Axel Olrik szolgálatának új rendje (u. o. 1911) ;
községi
gyújt és szerkeszt tovább (eddig 8 kötet jelent és kororvosok nyugdhintézete (u. o. 1913). Szépmeg).
irodalmi mvei: Éalíang, verses regény ^JÍmzsK&mpf, 1. .árftir, német fest, sztU. Aachenben lai álnév alatt, Budapest 1894): Megyei élei, yig1864 szept. 2a P. Janssen és E. von Gebhardt játék (u. o. 1896, eladták a Nemzeti Színházban
düsseldorfi múvésselc tanítványa. Történeti fest- 1896) ;
férj esküje, szinm (n. o. 1900) : Rad'.
Vilmos német osászár a ravatalon (a nótíúmé, szinm (a. o. 1904, eladták a Nemzeti
modora képtárban): Zieten generális Színházban 1904).
•lalszik il. Frigyes asztalánál: Nagy Frigyes táKampó, a monda szerint Mátyás király táltosa,
bornokainak beszédet tart a kunersdorfi csata aki «jégtestü (?), alacsony termet, vastag láb>
;

—

:

;

:

;

:

:

A

;

A

A

A

1

;

;

—

Kampó

Kanada
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szárú » volt s Temesvárott lakott és nagy tiszte- mely a XV. sz.-ban a Kamuthy-család fészke s
letben állott a király eltt. A törökök elleni jelentékeny hely volt, hol a vármegye törvényharcaiban is segítségére volt a királynak s vissza- széki közgyléseit tartotta. 1656-ban még létezett, 1705. a rácok elpusztították s ma helye is
szerezte neki mesés holdas lovát.
Kampó, gátvcs, horog, hajlott fa- vagy vasda- ismeretlen.
Kámvás frész, 1. Fürész.
rab, melyre valamit akasztani, vagy mellyel kaKámvás rokolya, 1. Krinolin.
paszkodni lehet. Rúdon alkalmazva hajó és ladik
Kámzsa, Szt. Benedek óta a szigorú szerzetefelszereléséhez tartozik. Krkötél, 1. Gsüszlik. K. a
sek durva szövetbl készült hosszú, földig ér ölhalászatban, 1. Gebks.
tönye, amelyet a derékon kötéllel vagy szíjjal
Kampolung, város, 1. Kimpolung.
Kampong, maláj nyelven falu, helység, város- átkötve viselnek. Hátul a nyakon, a két váll között, csuklyával van ellátva.
rósz.
Kan, tágabb értelemben minden hímállat, pl.
Kampós csavar, 1. Csavar.
kandisznó, kankutya, kanveréb stb. szoros érteKampós láb, 1. Lábel ferdülések.
Kampós rúd (ném. Bootshaken ; ol. mezzoma- lemben azonban a sertések hímje.
Kan, holland rmérték ^11.
riner ; ang. boat-hook), görbített, sarlóalakü és
Kan, kinai nyelven így nevezik a japáni hadihegyes vég vas-saruval ellátott rúd, mely csónakoknak, ladikoknak a parthoz való vonására hajókat a szót a hajó nevéhez függesztik, pl.
vagy a parttól, hajótól való eltolására stb. szolgál. Tenryn-K., Jamato-K.
Kan., Kansas (1. o.) rövidítése.
Kampti, brit-indiai város, 1. Kamthi.
Kán, 1. Keán és Knán.
Kampulung, város, 1. Kimpolung.
Kán, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, (i9io)
Kamp-vonaJ (geoi.), a Sviess E. geotektonikai
vizsgálatai folytán híressé vált haránttörés, mely 422 német lak. u. p. Hetvenhely, u. t. Bakócza.
Kána. kis község Galileában, hol Jézus els
Bécstl Ny.-ra Alsó-Ausztriában a Kamp-völgye
mentén DK.-i irányban egész Bécsújhelyig lehú- csodatette történt, a K.-i menyegz, melyen a víz
zódik 8 ismétld földindulásoknak a színhelye. borrá változott. A község talán a mai Kaat el
DK.-Í végén a hasonlóképen szeizmikus DNy.— Dzselil helyén terült el, a battaufi síkon.
Kánaán (Kánahán, a. m. Alföld), Palesztina
ÉK.-i Mürz-töréssel szögellik össze.
neve, mieltt a zsidók Jósua vezérlete alatt elfogKamra, 1. Kamara
Kamrát (Komrat), bolgár gyarmat Besszará- lalták a név késbb a Jordánig terjed felföldet is
bia orosz kormányzóság benderi járásában, a Jal- jelölte. A kánaániták között Mózes I. könyve (10.
puck mellett, kb. 7000 lak., agyagárúkészítéssel fej.) a következket sorolja fel szidoniak, khetiés kelmefestóssel.
ták, jebuzeusok (Jebus lakosai), emoreusok, girKamrup, Asszam brit-indiai tartomány egyik gaseusok, khiveusok, arkeusok, szineusok, ardisztriktusa, 94-04 km» területtel 589,187 lak., vadeusok, zemareusok és hamatheusok. Nyelvük
Gauhati fvárossal (11,661 lak.). E.-i részét a Hi- a héberrel azonos, a XUl. századig kis államokra
malája lábánál nagy erdk és mocsarak borítják
oszolva az egyiptomiak fenhatósága alatt éltek
középs része sík itt a Brahmaputra öntözi és országuk déli részét (Palesztinát) a zsidók, északi
különösen rizs terem Ü.-i része dombos itt sok részét (Szii'iát) a khatti törzsek, majd utóbb az
teát termesztenek.
arámi szemiták foglalták el.
Kamthi (Kampti) kereskedelmi város az indoKanachos, sykioni származású görög szobrász
brit központi tartományok nagpuri kerületében, a Kr. e. VI. sz. végén s az V. sz. els tizedeiben.
a Kanban mellett, .38,888 lak. A lakosok durva Istenszobrai között a leghíresebb a miletosi Branszövetekkel, európai rövidárúkkal, fával, sóval, chidák szentélye számára készített Apolló bronzmarhával és gabonával kereskednek.
szobra volt, melyrl rómaikori márványdomborKámtz, Ludimg lYiedrich, német fizikus és mveken hiteles másolatok maradtak fönn. Az ó
meteorológus, szül. 1801 jan. 11. Treptowban,
volt Apolló egy szobra Thébában és Aphromegh. 1867 dec. 20. Szt.-Pétervárott. Elbb Hallé- dité aranyelefántcsontszobra Sykionban.Kevósbbé
ban, majd Dorpatban volt a íliíika tanára, míg jelentsek voltak atlétaszobrai.
1865. Szt.-Pétervárra ment a fizikai központi obKanada, i. Dominion of Canada, Alaska, Grönszervatórium igazgatójának. Müvei: Lohrbnch land és Uj-Fundland kivételével Észak-Amerikáder Meteorologie (Halle 1831—36, 3 rész); Re- kának az Egyesült-Államoktól É.-ra fekv része.
pertórium für Meteorologie (Dorpat 1859—64, Területe 94 millió km«. a sarki szigetekkel és
3 kötet).
V, millió km* vízfelülettel együtt. Felszíne. K.
Kamuka v. kamoka, asztalnemüek s törülkö- területe az Északi-Jeges-tengertl és a Baffinzk szövete, melyet damtutzk szövetnek is nevez- öbíiltöl D.-re a 49* é. sz.-ig és Ny.-ról a Csendesnek. Jellemzje, hogy az ábrák és az alap egy- óceántól K.-en az Atlanti-óceánig terjed. Hatáaránt atlasz-kötéslMM állanak (1. Alapkötés), csak- rainak nagy része természetes határ. A Kordillehogy az ábráknál a vetülékes oldal, az alapnál rák a Csendes-óceántól a kontinens belseje felé
pedig ennek láncoldala jut érvényre. E szövetek több láncban folytatódnak ; a Coast Rangé Vanszövéséhez jacquardgépen kívül még nyüstökkel couveren és a Sarolta-szigeteken található fel. A
Is felszerelik a szövszéket
a nyüstöket el lehet Rocky Mountains itt a Kordillerák szegélye és
kertUni a Wein késmárki szövögyáros által fel- közepes magasságú, É.-on 2000. D.-en a Mount
talált székfelszereléssol.
Columbiában 4300 m. magasságot ér el. A hágók
Kamut, Békéshez tartozó puszta Békés vár- 1100—2000 m. között vannak. A hosszanti völmegyében, hajdan falu (Kamaolth, Kamavlthér), gyek a Kordillerák nagy folyói létrejöttének ked;

;

;

;

:
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;
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Kootenay, Colambia.

veitek:

Praser,

Parnip.

StUdne és Plnlay. Több folyójának medrét alacsony \izválasztók (portagee) válasstják el egymástól, ezek kütík ösaiea tavakat egymással és a
tengerrel. D.-en a Sst LörÍDo-fMyó veant az
Atlantl-ooeánba agyaoosak a D.-i réssteken a
Sxaszkaosevan, a Chorchill és Nelson viszik le
a nagy tavak fölös visót a HndaoiKöbölbe. mig
B. felé a Jeges-tengerbe a nagy Madcemie (4600
km.) folyik. X Sziklás-begység nagy MposM: alakjában ereszkedik le B. felé a Jeges-tengerig és
;

kelet felé az Atlaiiti-oceániírn\TÍló alföldre. A K-i
alföldet az eszakamerikai nagj- tó-sor két, egymástól kiilunt)ö2Ö termóssetfl vidékre osztja. A
>/uimos vizint>denoéTel Ixnltolt keleti rész kristályos ki <zet»klMM áll a Szt. Ijórino-plató), itt kevés

H tiov.nyzt't. Az altul, N y.-i réí«zén a kontinentális
iékes kzetekbl áll és termékeny talaja,
félszigeten a Tomgat-beg3^8ég 2700 m.
magas, oelsejeösközet számos tó fedi. Hudsonien
területé lankás. Ebiiez csatlakozik a Mackenzie
medence, ameljrik Yukonig terjed. T61e D.-re van
a Szaszkacsevan préri területe. Ettól N'y.-ra BritKolnmbia a Rooky Mountaiusban. É.-ra van Yukon
territórium aran>-termókkel. Vizekben K. nagj'on
i

;

gazdag. Az ószakamorikai nagy tavaktf)! eltekintve, egész sora van itt a terjedelmes tavaknak
(Winnipeg, Deer.Athabaszlu, Naj^y-Medve, NagyRabszolga); a kisebbek Ls számosak a Ids alföld
keleti részében és Brit-Kolumbiában (1. o.). K. vizi
vtait aztmban az év legnagyobb részében jég borítja. Az égkaflaii Bjsélaöeégek. és hosszú, 4—6
'ártó kemény telek jellemzik e vidéket.
t>es hmérsékletei Dawson
30-6«.\Vin12-7«, Torontó —5-3®, Vicuipog -20-5». Québec
toria
36« a nyári Dawson 13-7», Winnipeg
18-9«, Québec 18-9«, Torontó 19-8, Victoria 155.
A legnagyobb észlelt hideg 62-2« Dawsonban.
A csapadék mennyisége keletrl befelé csökken.
Új-Skócia évi mennyisége 1120 mm.. Quebecé
1000 mm., Manitobáé 580 mm., a Ny.-i partokon
ismét az 1590 mm.-t is eléri. Torontó hmérsékleti maximuma
-\-S7-S*, a minimuma —32b*.
Novembertl májusig majdnem mindenütt hó- és
jégréteg takarja a földet. Az É.-i részek flórája
aiktikus, nagyobbrészt tundra vidék. \z erdohatár
a Mftrkenzíp torkolatának vidékétl K. felé mind:ik. D. felé és üj-Foundland közeléibb pontját. Innen D. felé elszórtak,
az erdk. Az 50* é. sz.-en túl nagyk vannak. A gabonafélék és a kukouiennyiségben megteremnek. ÁUatn .sarkvidéki, D.-en az Egyesült-AllaÉ.-on él a rén, a sarki medve, a
^usz-ökör, a lemmingek, a hiúz,
a dulibb
inosómedve, a hód, a szürke
medve.
sth. RovarvUágából nyáron

—

—

;

—

:

:

—

".

I

j-en

nagy mennyiségben
is. Az európai házi

-kák

aiiHtOK a Kozt
ken mindenütt otthonosak. K. h'i
t'b telepei Uj-Skócia. Brit-Kolumi>in vu»M»i-. r,.-i és Ny.-i Ontario.
Alberta és Yukon ÉNy.-i territóriumokban vannak: vasérc (líeauce és Vaudreuil), rézérc (Nipigontt) és a Mackenzie vidéke), ezüstére (a Pels6-tó mellett), arany (Brit-Kolumbia), szén (Nagy-oceán
;

'

.

;

-
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melléke és a szigetek), petróleum (az Brie- és
Huron-tavak), nilckel (Ontario) a fbb bányatermékei. Az 1910. évi bányatermékek ért^
100.040,958 dollár; ebbl szén 29811,750. arany
10.224.910, vas 1.651.321; kolaj 388,560; aszb«?szt 2.458.929 réz 7.209,463 ezüst 17.106.604
;

;

nikkel 11.181,310; cement 6.414,315; földgáz
1.312,614 dollár értékben. K. legnagyobb gazdiagsága a mezögazdcuági termékekben van. 1910-ben
a termföld 30.166,033 acre volt, amelyekbl
19.763.747 acren gabonanemüek termeltettek.
A fbb termények statisztikája ezer bnsbelek-

ben a következ
1910

;

-
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Japánból és Nyugat-Indiából. K. fbb kiviteli
azok értóko 1911-ben millió dollárokban
a következk voltak faára 464, búza 45-5, sajt
20-7, ezüst 17-3, bÚ2;aUszt 13-9, szarvasmarha 86,
szalonna 80,hal i-4, prémek 43 ; a beviteli fbb
árúk: vas- és acélárú 61-2, szenes koksz 29*2,
gyapjú- és szövetárú 22-4, gyapotárú 18-4, cukor,
szirup 14-3, vegyszerek 104, gyapothulladék 94,
ból,

cilckei ós

:

gyümölcs ós dió 9-2, épületfa 8'0. A külkereskedehmet lebonyolító hajók száma 1910-ben K. kikötiben 103,714, 40.862,854 tonnatartalommal
kiköti Montreal, Toronto, Halifax, Quévolt.
bec ós Victoria. K. csatornahálózatának hossza
több mint 4300 km. Vasúti vonalainak hossza
1912-ben 46,631 km. volt. Ebbl 3228 km. államvasút, a többi 89 társaság magánvasútja. Legnagyobb társaság a Kanadai Pacific vasút (1. o.)
ós a Kanadai Northern vasút (1. o.). A távíróvonalak hossza 58,427 km., a telefonhuzaloké
343,000 km. Postahivatala (1911) 13,.324.
K. alkotmánya a londoni parlamentben 1867.
elfogadott «The British North-America Act»-on
nyugszik K. Nagy-Britanniától függ szövetséges állam, amely 7 tartományból (a legújabb 1873ból való, a Prince Bdward-sziget), 3 kerületbl és
az ÉNy.-i territóriumból áll. A törvényhozó testületet a szenátus és a képviselk háza alkotja
a
végrehajtó hatabnat az angol kormány által kinevezett fkormányzó és miniszterei gyakorolják.
87 kinevezett szenátora van mindegyiknek legalább 30 évesnek kell lennie és ama tartomány-

F

:

;

;

;

ban, amelynek számára kinevezik,

érték vagyonnal

4000

dollár

A

képviselket a cenzushoz kötött választói jog alapján 5 évre választják, 25,367 lakos után egyet (az 1910-iki
népszámlálás alapján 221-et), csak Quebecre nézve
van megállapítva véglegesen 65. A hadsereg fvezérleti joga a királyt illeti meg. A tartományok
autonómiát élveznek, külön törvényhozó testületük van (Quobecben 2 házból áll), felels minisztériummal és kormányzóval. Az állam kiadásai
(1911) 547.901,422 dollár, bevétele ugyanannyi;
a legnagyobb bevételi tételek a vámjövedelem
(72.965,394) és az adó (16.869,837); az áUamadósság kamatai 13.741,197 ós a honvédelem
6.868,651

bírnia.

dollárba

kerül.

ÁUamadóss^

(1911)

478.488,871 dollár volt. K.-nak a tenger felöli
védelmét Nagy-Britannia hajói teljesítik. K. szárazföldi hadserege 3383 ember 696 lóval, a tartalék 60,246 ember 14,612 lóval. Minden K.-i brit
alattvaló 18-tóI 60 éves koráig a milicia tagja.
A parlament székhelye: Ottawa. Uj-Braunschweig
kivételével általános iskolakötelezettség áll fenn.
K.-ban 1910-b(m 1.290.000 tanuló járt iskolába.
A nyilvános népiskolák száma 23,179 (36,785 tanítóval); a közép- ós felsöiskolák száma az 1200-at
meghaladja, 25,000 tanulóval. 20 egyeteme van.

A tartományok legtöbbjének van legalább egy
anngol mintára szervezett egyeteme, orvosi ós
egyéb kollégiuma. A polgári és bnügyekben K.
legfbb birói hatósága az Ottawában székel
Supreme Court; van pénzügyi ftörvényszéke
minden tartományban egy felobbviteli törvényszék
08 korlátolt hatásköhl grófsági bíróságok. A rendri és békeblrák a tartományi hatós^ hatáskörébe tartoznak.

—
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ttüajdonképeni K. ; e néven nevezik
Ontario (azeltt Fdsö-K.) és Québec
(azeltt Alsó-K.) tartományokat. A Dominion (rf
Canada e legfontosabb része hosszúkás tojásalakú a Szt. Lrinc-folyó vidékének nagyobb részét foglalja magában. L. Ontario és Québec.
Története. Már a normannok is eljutottak ide,
de útjuk feledésbe ment. K. partjain a felfedezések
idejében elször az angol szolgálatban álló genovai Giovanni Caboto járt 1497. és 1498. Késbb,
1536— 37-ig, a francia Jacques Cartier kutatta
fel a Szent Lrinc-folyam vidékét s azt Új-Franciaországnak nevezte el (Nouvelle Francé). A francia kormány azonban csak a XVíI. sz. elején
gondolt K. gyarmatosítására. A gyarmat els kormányzója /Samí^eZ Ghamplain volt, ki 1608. Québec
városát alapította. Richelleu számos földmlvest és
iparost telepített K.-ba, de a gyarmat benépesítése a vallási türelmetlenség miatt csak lassan
haladt elre. 1674rben Colbert újból szervezte
K.-t s annak élére egy tanácsot (Conseil sovverain) állított, mely a kormányzóból, egy fpapból
2.

még ma

is

;

és

négy nemes emberbl

A gyarmatban

állott.

a

kat. vallás lett az uralkodó, a földbirtok pedig
egyes fnemesek kezébe került, kik azt bérbe

adták. Az angolokkal való súrlódások 1754. háborúra vezettek, melynek folyamán Wolfe tábornok
Québec mellett 1759 szept. 13. legyzte a franciákat, mire ezek az 1763-iki párisi békében lemondtak K. birtokáról.
Az angol uralom eleinte üldözte a franciákat
ós katolikusokat, de 1774 óta méltányosabb politikát kezdett. Ezért aztán az északamerikai gyarmatok elszakadásakor K. lakói lojálisán viselkedtek az angol kormánnyal szemben. Jutalmul
teljes jogegyenlséget s 1791. alkotmányt kaptak. K. ekkor két tartományra Fels- ós AlsóK-ra osztatott. Az elbbinek túlnyomóan angol, az
utóbbinak francia lakossága volt. A törvényhozó
hatalmat egy-egy fels- (Council) és alsóház (Assembly) gyakorolta, a végrehajtó hatalom a két
kormányzó kezében volt. A kormányzás azonban
folyton rosszabb lett. a liberális ellenzéket elnyomták, az elégedetlenség egyre ntt, végre
1837. nyilt felkelés tört ki. Az elégedetlenek kimondották az Angliától való elszakadást, de mivel a lakosság egy része hü maradt az angolokhoz, a felkelés vezérei feladták a küzdelmet és
elmenekültek. Erre az angol csapatok 1838. teljesen helyreállították a rendet. Az EgyesültÁllamok rokonszenveztek a K.-i felkeléssel s
majdnem háborúra került a dolog köztük és Anglia közt. Az új kormányzó, Durham. rávette
1838. az angol kormányt, hogy a siklódások
megszüntetése végett a menekiUteknek amnesztiát adjon, lüzután új alkotmányt kapott K. egységes parlamenttel és liberális intézményeivel
(1840). A gyér lakosság szaporítására az angol
kormány 1847 óta K. felé terelte a kivándorlást,
melynek lett is eredménye. Hogy az Unióval való
egyesülés vágyát megszüntesse, az angol kormány vasutakat épített, elmozdította a nópnevelést és mindinkább több önkormányzatot biztosított K.-nak. 1858-ban Ottawa lett K. fvárosa,
1867. pedig Új-Skóciával ósÚj-Braunschweiggel
egyesítve, Dominion of Canada nevet kapott.
:

;

—
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1870-beu voszedolmcs lázadás tört ki a Winnipegmikor a Hudson-Társaság itteni birtokait a K.-i kormánynak eladta. A lázadó lakosságot az Rgyesült-Államokl)úl elöeietö ir féniek
íb támogatták, de az angol kormány leverte ket
tó vidékén,

8

a vidékbl Manitoba tartomány

lett.

188-ben

újabb mozgalom támadt itt a francia-indiánns
lakosság ki>rél)en, melynek vezére Louis Riel
elfojtották ós Rielt
lett. De ezt a mozgalmat
kivégezték. Ezután az HgyesUlt-AUamokkal való
gazdasági súrlódá-sok foglalkoztatták K. politikai
életét, majd az angol kormánnyal is egyre feszültebb lett a viszony ugyancsak gazdasági (vám)
ellentétek miatt. Az anyaországgal való jó víszon>'t aztán az ügjes Sir Wilfrted Laurier, a
liberális párt vezére ós az erélyes Lord Mint
i.><

-
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Kanadai hiúz, 1. Hiúz.
Kanadai hód, 1. Hód.
Kanadai lúd (Branta cunadensis

L.),

házi-

nagyságú úszómadár. Színe bamásszUrke,
feje és nyaka fekete, álla és nyakának mells
r^e fehér, csre és lábai feketék. Hazája
Észak-Amerika. Állatkertekben közönséges, könynyen tenyésztliet.
Kanadai Northern vasút (Canadian Norlúd

thern Railtvay). .Mackensie, Mann és Hill vállalkozók által alapított (1899) társaság, mely Ontario, Manitoba, Szaszkacsevan és Aibertában épített öOOO km. vasutat. Tkéje 160 mUUó dollár.
Kanadai Pacific vasút (Canadian Pacific
Raüuaii). A 100 millió dollár alaptkével 1881.
alakult társaság 1886. építette meg a Csende.s- és
kormányzó (1898-1904) állították helyre. Lau- Atlanti-óceánt összeköt els vasutat Montreal és
rier 1896. jutott a K.-í kormány élére a igen Port Moody között. Ez egyúttal Kanada legrégibb
ügyesen egj'eztette össze a Chamberlaintói terve- vasúttársasága. Az építkezésnél nagyszámú bezett szorosabb angol gyarmatbirodalom és K. kü- vándorolt magyar munkás dolgozott. A K. vonalön érdekeit. 1900-ban segítséget küldött az an- lainak hossza 1911-ben 26,000 km.-t tett ki, melygol kormán>Tiak a búrok eUen, a többi angol bl 19,000 km. Kanadában, a többi az Egyesültgyarmatoknak kedvez vámokat biztosított, de Államokban van. Nagyméret hajóváUalatai is
más államokkal szemben egészen önálló vám- vaunak. Alaptkéje 400, millió dollár.
Kanadai tavak, az Északamerikai Egyesültpolitikát folytatott s K. számára teljes önrendelkezési jogot követelt (K. a kanadaiaké !). 1903. Államok és Kanada között fekv öt nagy tavat
elhatározta a K.-i kormány, hogy külön hadi- nevezik így ezek a Fels-tó (81,000 km« területflottát létesít, amelyet csak akkor bocsát Anglia tel), a Michigan-tó
(58,000 km»), a Huron-tó
rendelkezésére, ha azt K. érdeke is megkívánja. (59,500 km»), az Erie-tó (26,000 km») és az OnE flottaépítést azonban csak 1910. szavazta meg tario-tó (17,000 km»). Legmélyebb a Fels-tó (.308
a K.-i parlament. 1909-ben kedvez vámszerz- m.). A Fels-tavat a Huronnal a St. Mary River
dést kötött az Egyesült-Államokical s 1910. véget köti össze, utóbbiból D.-nek a Mackinov-út vezet
ért a Németországgal való vámháború is (1903 a Michigan-tóba. A St. Clair folyó a Huronból az
óta), kölcsönös engedékenységgel. 1910-ben Fran- Eriebe vezet, amelyik ismét a Niagara vízesésciaországgal szerzdött K. s hasonló alkudozáso- sel kapcsolódik az Ontario tavával. A tavaknak
kat folytat Olaszországgal ós Belgiummal. Az árapály jelenségük is van, az árkülönbség azonönálló törekvések ellensúlyozására és az Angliá- ban csak 77 mm. (L. egyenként az egyes tavaval való egység megersítésére az angol kor- kat a saját nevük alatt.)
mány 1911. .árííir connanghtl herceget, az angol
Kanadai tea (növ), 1. Gaidtheria.
király nagybátyját nevezte ki K. kormányzójává.
Kanagava, az ngj'anily nev ken (kerület) székUgyanekkor bukott meg Laurier miniszterelnök. helye Nippon japáni szigeten, (i9io) 17,200 lak. IsAz Egyesült-Államoktól nyújtott nagy gazdasági meretes ama szerzdésrl, melyet 1854. Perry
kedvezmények ug^'anis K.-t egészen az Unió gaz- a japáni kormánnyal kötött és amely Japánt az
dasági és politikai befolyása alá terelték. Ez ellen idegeneknek megnyitotta.
nagy nemzeti ellenhatás keletkezett. Ezt a konKánahán, 1. Kánaán.
zervatív párt felhasználta s arra kényszerítette
Kánai menyegz, 1. Kána.
Laoriert, hogy a képviselházat oszlassa fel. .4z új
Kanak, nagyk. Torontál vm. bánlaki járásáválasztásokon a konzervatív párt 50 szótöbbség- ban, (1910) 18^ szerb, magyar és bolgár lakoshez jutott, mire vezére, Bobért Borden, 1911. okt. sal, vasútállomás, posta-, távíró- és távbeszél10. új kormányt alakított, mely K. önállóságát az hivatal.
angol birodalom keretén belül hangoztatja.
Kanakok. A Hawai-szigetek lakói önmagokat,
Irodnlom. Anniul Reports of the varions Qoverament De- mint a legtöbb primitív nép, kanak, kenata szópartmenu, OiUwa; Annnal Reports ofthe Oeolo^cal Sor- val embereknek mondják. Innen mint általánovey of Ottawa: Canada Year boolc, prepared by Chief
sító név K. a polinéziai szigetek bármely néOtflcer, CenBos and 8tat1stic« Office, OtUwa Baedeker, The
Dominion of Canada with Newfoandland and an Excnnion pét jelentheti.
(o Alaska, By J. F. Mairhead, 3. ed. London 1907
BradKanaknc, kuvik, halálmadár (Athene noctua
ley (A. G.) Canada in the SO. Centory, New. ed., d. o.
1906: Canada annnal Rewiew, Toronto; Hopkins (J. C), Scop.), 1. Kuvik.
Canada an Rncyclopaedia « kftt, n. o. 1907: Oarnean,
KÚiál (tájszólás szerint kalán), fémbl, fából,
Hiatoire du Canada, Montreal 188S, 4 k6t., 4kiad; Klng>- csontból, poroellánból v. üvegbl készített folyadékford, Hiütory of Canada, Toronto 1888 - 98, 9 kSt. (18S8-i^)
Boaiinot. Canada nnder British rnle 1760-1900, Cam- merít eszköz, melyet a folyadék felvételére szolbrid^re 1900: Lncas (Sir. C. P.), Histor. aeofcrai.by of the gáló homorú rész s ennek tartására való nyél alBritish Colonies, Oxford 1908; Veigk (?.), Throagh the kot. A
használat szerint megkülönböztetünk ev-,
Beart of Canada, London 1911.
merít-, olvasztó- (ólom-olvasztó-) stb. kanalakat,
Kanadabalzsam, 1. Alies és Balsamwm.
melyeknek homorú része tojás-, ovoid- vagy gömbKanadai francia irodalom. 1. Prancia iro- alakú. Az ónkanalakat két részbl álló formába
dahiiii.
öntik. A vaskanalakat v. bengerlik, v. sajtolják.
;

:

;

:

;

—

Kanala

Érchegysógben Schwarzenberg környékén
pedig 4—6 mm. vastag rudakból kovácsolják ki.
A kovács elször a K. homorú részéhez való lapot
8 ezután a nyelet kovácsolja ki, mire az elkészített
darabok lapalaku részét homorú ülln kerek talpú
kalapácsokkal behorpasztják és a felesleges anyagot ollóval vágják le v. pedig lereszelik. Ennek
megtörténte után a kanalakat sósavban lecsávázzák s ha róluk a reve teljesen levált, fürészporban
raegszárogatják és végül megónozzák. Az ónozott
kanalak felszínét fényez kalapácsokkal egyengetik ki. A fakanalakat faragják, a szarukanalakat
pedig ugy készítik, hogy a szaruból kivágott K.alakot megmelegítik és famintákba sajtolják.
Használata visszanyúlik az emberiség legrégibb korába, alakja a vad és müveit népeknél
évezredek lefolyása alatt lényegileg ugyanaz maradt. Az skorban agyagból készült, formája kis
kagylóalakú csésze, melynek egyik oldalából nyél
áll ki. A nyél rendesen sokkal rövidebb, mint a
mai K.-nál (1. az ábrái.) Hazai leleteink közül különösen a pilini, szihalmi, tószegi és erösdi leletekbl ismerünk ily kanalakat. Svájci leletekbl, hol
a tárgyak konzerválóbb rétegben feküdtek, ismerünk fakanalakat is, melyek szintén az újabb kkorból erednek. Az asszirok vörösrézbl készítet-

az

;
az egyiptomiak fából faragott kanalat használtak, a nyelét emberi v. állati alakok díszítették
a görögöknél arany K. is fordul el, jobbára azonban homorúra formált kenyértészta szolgált K.ként. Pompejiben találtak bronz kanalakat is, ame-

ték

lyeknek egyenes nyelük van s

v. egészen egyszelópatkó-alakban végzdnek, csésze jiik hegyes, ami abban leli magyarázatát, hogy a kanalat
nem csupán folyadék mérésére, hanem osztriga
ós egyéb kagylók fölbontására is használták. A
kozt'pkorban a K. a misénél is használatos volt,
a kehelyben a bort és a vizet K.-lal keverték meg
és K.-lal szedték ki az ostyát az edénybl. Az
ilyen K. nyele rövid, csészéje lapos volt. A XIV.
ós XV. sz.-ban a francia ós a burgundi udvarokban kezddik a K.-lal való fényzés ötvösök,
zománcolók és olefántcsontfaragók remekeltek a
K. díszes elállításában, amelynek alakja azonban ekkor sem változott. A XVIII. sz.-tól kezdve
divnak azok a kanalak, melyeknek hajlított ós lapátalakban végzd nyelük van.
Kanala (azeltt Nnpoléonville). kikötváros
a Csendes-óceánban, Uj-Kaledonia ÉK.-i partján,
kitn öböl mellett, melybe a 18 km.-ig hajózható
K. és a Nepropat torkol. Jó út köti össze Numeával (l. o.) a leggonoszabb deportáltak fogházával, nikkelbáoyákkal, meteorológiai állomás-

V.

;

:

;

sal. (1910)

18Ö9 lak.

Kanalas

fúró,

1.

Fúró.

Kanalasgém (Platalea leucorodia L.), a Gólyaalakuak rendjébe, a K.-félék családjába tartozó
madárfaj. Tollazata fehér, torka sárgás, barnasárga csúcsú csre és lábai feketék szemkerüa vén hímnek
lete és csupasz torka világoszöld
tarkója hosszú, lelógó tollpamattal van díszítve.
Hossza 80 cm., számyh. 42, farkh. 1.3 cm. Hazája Közép- és Dél-Európa. Vándormadár. Hazánkban tavasztól szig vizek, tavak mellett elég gyakori. Halakkal és más kisebb vízi állatokkal táplálkozik. Fákon, nádasokban fészkel.
;

;

2—3 fehér, némileg kékesbe játszó tojást rak,
melyeket valószínleg a szülk közösen költenek
ki. Húsa ehet. A fiatalok a fogságban megszelidíthetk.

Kanalasgém-íélék, a Gólyaalakuak rendjének egyik családja, amelyet az Íbisz-félékkel
a Barázdáscsrüek alrendben foglalnak össze.
Legjellemzbb jegyük az egyenes, hosszú, lapos,
ell kanálszerén kiszélesed csr. Az orrlyukak
ell keskeny barázdában végzdnek, amely a
káva szélein a csúcsig húzódik. Nagyobb mocsarakban, kolóniákban fészkelnek. Mind az öt világrészben honosak; 6 ismert fajuk közül nálunk
egy fordul el.
Kanalaskacsa (Spatula clypeata L.), a Lúdalakuak rendjébe, a Kacsafélék családjába tartozó madárfaj. Nagy, kanálforma csre van, melyen a harántul futó lomezek, különösen ell, íinom
csúcsokká hosszabbodtak. A hím feje és nyaka
sötétzöld, begye fehér, háta fekotészöld, hasa gesztenyebarna, számyttikre zöld. A tojó szürkéssárga, fekete foltokkal. Lábai és csre vörössárgák. Hossza 50, számyhossza 24, farkhossza
1^0 cm. Vándormadár. Egész Európában, NyugatÁzsiában és Észak-Amerikában él, hozzánk márciusban érkezik, sszel meleg vidékekre vonul.

Öskori kanál.

rek,

Kanara
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Nálunk

is költ.

Kanálcsr
Kanális

a.

bakcsó

(áUat),

m. csatorna

1.

Cochlearius.

(1. o.).

Kanálka (cochlear, ligula), aranyból vagy
aranyozott fémbl készült szertartási eszköz az
ortodox keleti egyházban a világiak számára,
kik itt két szin alatt áldoznak.
Kánán, 1. Kátiaán.
Kananga-olaj, 1. Gananga.
Kánániták v. kánaávüak, 1. Kánaán.

Kananor (Gananore),

1.

Kannanur.

Kanapé, francia szó (canapé) a görög konopeian-hól, az utóbbi szunyoghálós ágyat, a K. eröaetileg szintén mennyezetes ágyat jelentett. A

XVIII. sz.-tól a könnyebb szerkezet, padalakú
párnázott ülbútor neve a K.
Kanapé-pÖT, közhasználatú kifejezés, a jelentéktelen, különösen etikettkérdésekben támadt
pörpatvar tréfás elnevezése.
Kanapisz, Kelet-Indiából hozott, fehér pettyes,
világossárga foulard.
Kanara (Canara), tengermelléki vidék ElöIndiában, a Dekán Ny.-i oldalán, a Qhats ós a
tenger között, mintegy 335 km.-nyi hosszúságban
nyúlik el, 20,235 km« területtel és mintegy másfél
millió lak. A partok meglehetsen egyenas vonalat alkotnak; Mangalore, Honavar, Kumpta a
nagyobb kikötök. A föld a partokon lapos és
homokos beljebb magasabb és köves. Csak kisebb
;

y

.

-

Kanara nyelv
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folyók (Csandrsgíri. SeravaU, Tadri. Ganf^vali)
öntözik. Fötermuko a rizs. bors, bet<>ldió, cukuniád.
Einelkedett<>bb helyein tókfa-enlök vannak. K.
csaknem e^ryenlö róane Bombay és Madras pro-

-

Kanarisz

német rassztól külsejében nem igen különbözik,
cjiak

{>ompás éueke árulja

el ennletét.

A

hollandi

fajta ellenben nagj'obb, karcsúbb, különösen hajlott

háttal és bodorított vag>' kunkorodott tollú

van mefi^ztva amahhoz Észak- K., szárnyakkal és mellel, mely utóbbiakat még lirremehhez IK>1-K. tartozik. Dél-K. fvárosa Manga* botnAk V. épauleUe-uek is hívják. Tápláléka a faji.ir i'-i/ak-K.-é Karvar. 17ti3-ban Haidar Ali. 1799.
ták szerint változik. így a hollandit legjobb etetni
ú. n. K.-mag, kender- és répamag keverékével,
auj^olok birtokAba jatott
ira nyelv (kanari), a keletindiai dravida továbbá gyenge zöld növényi részekkel (saláta,
egyike Kanarában éa Biai^^sz árban, tikszem) ós idnkint gyümölccsel, cukorral és
D
.ús édességekkel, míg ellenben a harzi 1^'obL>
i>eiMk nyugati részén 8 millió en
beciZfli » tvkaa a szomszéd tamal nyelvvel (to- ban tartható ü. n. madártojás-étellel (ftt tojás és
vábbá a badaga és toda nyelvekkel), de más Írása régi búzakenyér finom vagdaléka), madárblscuittel
van (mely a régi szanszkrit ábéoó átalakítása). vagy nyári répamaggaL Jó ápolás mellett 20 évig
Nyelvtana Hodwntál (2. kiad. Bangalor 1864). is elél. Költéeíe eg^ 4 éves korukig ha.sználhaszótára Reevetöl (Madras 18^4-41. 2 küt.). A tók. Egy éneklnek legjobb 36 cm. hosszú, 21 cm.
kanaraí kultúra és irodalom árja eredetti. Erde- magas és 17 cm. széles kalitka. Háromszor akkora
kalitkában tartható 1 hím és 3 nstény. Nagyban
s ások füliratban megrzött 6-kanarai nyelv.
Kanári (S*rinus serimis canarius L.), az való tenyésztésnél 200-200-at tartanak egy-egy her^neklók rendjébe, a Pintyfélék családjába tartozó lyiségben, még pedig úgy, hogy minden hímre 4—5
madárfaj. Csre rövid, tövén szélesebb, mint ma- nstényt számítanak. £ céüra leginkább egyablagas. Középhosszuságú hegj'es szárnyában a 2. és kos szobákat használnak, ahol azután a fakosár-,
a 3. evezötoU a leghosszabb. Farka kikerekített. virágcserép stb. -bi álló fészkeket a falra egymásCsüdje rövidebb, mint a középs ujj. laposan tól 30 cm. távolságban ersítik. A költés már febr.
görbült karmai kicsinyek. Vad állapotban háta közepén megkezdhet, amely ép úgy történik,
sárgászöld, szürkés tollakkal keverve, hasa cit- mint a vad állapotban levknél. A költés ideje alatt
romsárga fehéres, szárnyai és farka feketések. A legjobb keményre ftt tojásvagdalékkal (lenmaghímnek háta fdcetés. Fogságban nevelve egészen gal keverve) s nyári répamaggal stb. etetni.
A K. egj'ike a legkellemesebben énekl madasárga is lehet Hossza 12—13, számyhossza 7*2,
tekhoaszaB cm. Hazája a Kanári-, Madeira-szige- raknak. Különféle énekre és dallamra fiatal korátek, kttlÖDÖeen Teneriflá. Pálma és Ferro ahol he- ban tanítható be legjobban. Egy-egy kitanult énegyes-völgyes erdk által védett helyeken él a tenger kesnek az értéke kiílönbözó. 10—80—120, st 200
színe felett 1000—2000 m.-ig. V'eteménymagvak- K is lehet egynek az ára. A harzi K.-kat 18—25
meleg helyiségben tenyésztik, ezért nagyon
kal, növények gyenge zöld részeivel, gjüraölccsel
(füge) táplálkozik. Márciusban költ. Fészkét fiatal, kényesek, de azért jól becsomagolva télen 4—5
korán leveledzó fára rakja. 3—5 tengerzöld, napi távolságra is elszállíthatok. A K.-t a 1^gyengén barnán pettyezett tojást rak és 13 nap huzamtól, hirtelen hmérsékletváltozástól, fleg
alatt költi ki. Evenkint3— 4-szer költ. A fogságot pedig a mindenféle ételtl óvni kell. mert hahamar megszokja t*s igen könnyen tenyészt- mar elpusztulhatnak. Azonkívül tisztán tartanhet. Midn a spanyolok 1311. és 1Í73. a Kanári- dók. Betegségeik közül említendk rekedtség,
szigeteket elfoglalták, csakhamar nag>'koreske- torok- és tüdlob, epilepszia, nyavalyatörés, székdést ftztek vele és eleiat« monopóliumnak tekln- rekedés, végbélg^niladás, hasmenés, különböz
tett'"- ^ •" 'Hopóliura Oí^ak a XVI. sz.-ban sznt megsebesülés, kiütések, fekélyek stb.
-'y K.-szállitraúnnyal megrakott hajó
m>
Kanári-áramlás, a Golf-áramlás egy része,
ElU- ......
körül hajótörést szenvedett és a ki- Spanyolországgal körülbelül egy szélességen,
szabadult madarak a szigeten elvadulva, az ú. n. amely az egyenlít felé visszafordul az áramolasz K.-k seivé lettek. Innét csakhamar elter- lásban az egyenlít vidékérl elfolyt víz pótlájedtek OlMMraságba éi a XVII. sz. közept'u már sára, az áramlás-kör bezárására. A Kanári-szigeNémetorazágban is nagyban zték tenyésztésüket. tek mellett folj-ik el, innen az elnevezés.
Számtalan faja ismeretes, melyek részint teKanáridió (bSt.), a Canarium communt magva,
nyésztés, részint más pintyfélékkel (tengeUce, 1. Canarium.
gimpli, kenderike, zöldike, más pintyek stb.) való
Kanárié padjang (osv), 1. CanariMM.
keresztezés útján jöttek létre a megszelídítettl
Kanáriiö (qöv 1. Phalaris.
különbözik a hollandi és a német rassz, amelyek
Kanári-gyanta, 1. Canarivm.
ismét színre és éneklés módjára nézve térnek el
Kanári kölee (döv.), 1. Fhalaris.
egymástól. Loghiresebb német énekes a harzi A'.,
Kanárimadár, I. Kanári.
a koüandi fajból pedig a párisi, lord-major,
Kanarin. 1. Ciánszulfid.
bra/
i.isseU.irombiiásK.8Íb. Színre nézve
Kanari nyelv, I. Kanara nyelv.
mrtétnek: aranysárga, fehér, izabellaKanári sárkányvér (osr.), 1. Dracaena.
sziDii, s/uiK'.'szöId, narancssárga, tarka, szürkén
Kanarisz, Konsztantinosz, görög szabadsághs
zöld, barnán és feketén foltos, habolt, ú. n. zöld, és államférfi, szül. Ipsara szigetén 1790., m^h.
sidencj'k közt

.

;

:

I

;

,

:

C

:

-

u-

;

szürke, izabeUa szín fecske-K.-t
és végül található még köztük téhér szín
(albin
'w^ttyes. \ harzi K.-k közt megkülön-

Athi'nl)en 1H77 szept. 15. Egy Itísebb kereskedelmi
hajó kapitánya volt, mikor a görög szabadságbankitört, melynek K. egyik legnagyobb bse lett.
7M iile, basszus, mély, kerepl, cseng 1822 jún. 18—19. éjjelén l^beröpítette aChios
uoeklöket. A harzi K. a közönséges eltt horgonyzó török admirális- hajót, majd nov.

fekete, barna,
stb.

b»

—
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tUmi Néff
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Kanári-szigetek

ugyanezt cselekedte Tenodos eltt. 1824-ben
szigetét mentette meg egy török hadihajó felgyujtásával. 1827-ben beválasztották a
nenizetgylésbe, de Kapó d'Istrias elnök meggyilkolása után (1831 okt.) egy idre visszavonult.
22.

Szamosz

—

Kanavelovié

nos, normann nemes a valladolidi udvartól el
nyerte a felhatalmazást a szigetek elfoglalására és
1405-ig azok egy részét el is foglalta. Késbben,
1485. a spanyol kormány közvetetlen uralma alá
akarta a K.-et vetni, katonaságot küldött oda és
ez 1495-ig a meghódítást be is fejezte. V. ö. Web
és Berthelot S., Hist. naturelle des iles Canaries
(3 kötet 4", 1839—44) Milares, História generál
de las Islas Canarias (Paris 1882) Kürt Müller,
Die Kanarischen ínseln (Breslau 1901) Browne,
Reisehandbücher XII. Auflage (191.3).
Kanári-szigeti borok. A Kanári-szigetek közül
a legtöbb és legjobb bor terem Teneriffa és Pálma
szigeteken, ahol egyszersmind különleges szektborokat (malváziaiés vidogna) készítenek. A vidognabor száraz fehér bor, mely a madeirához hasonlít,
de sem olyan kövér, sem olyan zamatos. A közönséges szektborok többnyire mint madeira jönnek
kereskedésbe. A Kanári-szigetek csemegebora már
a középkorban keresett és kedvelt bor volt. A ke-

Ottó uralkodása alatt több Ízben volt tengeré1862 jan. miniszterelnök lett
s mikor a király nem fogadta el liberális programmját, ö is a felkeléshez csatlakozott, mely
Ottónak trónjába került. I. György alatt, kinek
meghívásában is részt vett, kétszer állott a kormány élén. Utoljára 1877 jún. az orosz-török háboríi kezdetén jutott kormányra, de nemsokára
meghalt.
Kanári-szigetek (Las Canarias), 556 km.
hosszúságban, félköralakban elhúzódó szigetsor
.\frika Ny.-i partjaitól 90, illetleg .300 km.-nyire
az É. sz. 27" 30' és 29" 30' között. TortUete 7273.
km.» és népessége (1910) 419, 809 volt. Az egész
szigetsor 7 nagyobb és 6 kisebb lakatlan szigetbl
4"5 1.
(Desierta8)áll, amazok Lanzarote,Puertaventura, reskedésbeli egység 1 pipe
Kanáriüveg a. m. uránüveg (1. 0.).
Gran Canaria, Tenerififa, Gomera, Pálma és Hiero
Kanász, pásztorember, ki disznókat riz, legel(Perro); a kisebbek: AUegranza, Graciosa,Montana
Clara, Roque del Oeste, Roque del Este és Isleta tet. Nevét a nyáj fejérl, a kanról kapta. Másde Lobos. Mindezek a szigetek vulkáni eredetek. kép kondásnak v. disznópásztomak hívják.
Kanász-tánc. Régi leirások szerint a kanászok
Jó és biztos kikötkben a K. igen szegények.
A vulkánok kitörései gyérek a legrégibb kitörés, körbe álltak pántlikás kalappal s kezökben fokosamit ismerünk, 1558. volt, a legújabb Teneriffán sal V. rövidebb baltával, kopogós ritmusban lej1909 nov. 18. Vízben a szigetek szegények. A mér- tettek bizonyos haditáncot, a hajdutánc egyik válsékelt égöv D.-i határán fekv K. éghajlata igen tozatát élénk mozdulatokkal s kurjongatásokkal
kellemes. Az es elég gyakori. A növényzet igen kisérve, eközben egymásnak hajigálták a baltáváltozatos. Az alacsonyabb fekvés helyeken a kat. A XIX. sz. elején a bakonybeli erdségekben
meleg klima gyümölcsei, a banána, a pálmák, még dívott.
különösen a Phoenix Jubal, a tamariszkuszok
Kanaszter v. knaszter (a spany. canástro-\)(i\),
mindenütt bven megteremnek. A pálmarógió fö- eredetileg azokat a fonott kosarakat jelentette,
lött a szU, a déli gyümölcsök, a búza teremnek melyekben laposra kalapált ólomlemezzel bélelve
és még fölebba gesztenye. 1200 m. magasságig ér- az export céljaira szánt teát, cukrot és fkép
nek föl az örökzöld erdk. Az állatvilág nagyob- levelesdohányt szállították.A forgalomban késbb
bára európai jelleg. A tenger igen gazdag halak- nemcsak a csomagolást, hanem magát a dohányt
ban. Selyemhemyótenyósztés és a méhészet vi- is K.-nek nevezték s íg>' átvitt értelemben ma
rágzó. Mivel a földbirtok nagyobbára nagybirtoko- K. egy finom pipadohányt és szivarfajt jelent.
Kanatha v. Kanotha, nevezetes, valószínleg
sok kezében van, a bérlk a nyomasztó adók miatt
nagyobb jólétre nem tudnak szert tenni. A leg- a biblia Ke^iath-j&yal azonos város a Jordántól
jelentékenyebb termék a bor, dohány és cukornád. K.-re késbb püspöki székhely volt. K. megfelel
Az ipar csekély a lakosok selyem- és gyapjukel- a mai El-Kanavat helységnek, amely a Hauran
méket meg durva vásznat maguk készítenek. Az ÉNy.-i lejtjén terül el.
egyes szigetek közti forgalmat kisebb vitorlások
Kanandzs v. Kanauj, 1. Kanodzs.
közvetítik. Az slakosok, a guanchok teljesen
Kanavász (franc, ranevas), színes, ersen sodort
kivesztek a K. mai lakói spanyol és normann fonalból sztt len- és pamutszövet, melyet ágy- s
származásúak. A spanyol rség száma nagyon fehémemüekre használnak, ha pedig srsége oly
csekély. A K.-et alkalmasint már a föníciaiak csekély, hogy a fonalak között szabályos üregek
is ismerték
ezek révén pedig a görögök ós még láthatók, gyapjuhimzések alapjául használják.
inkább a rómaiak is tudomást szereztek róluk.
Kanavász-himzés, az alapjául szolgáló szövet
Plinius és késbben Ptolemaios Insulae Portu- után elnevezett színes gyapjuhímzés, szögletesen
natae néven tesznek róluk említést. A római biro- stilizált mustrákkal. Régebben sznyeg helyett
dalom megdlése után Európa népei közt a K. is- templomi székeken, késbb bútorszövetnek haszjneretlonekké lettek és a középkorban csak az nálták. A XIX. sz.-ban a K., mint ni kézimunka
araboknál maradt fenn Dzsezair el-Khalidat néven elfajul; naturalisztikus virágokat, st emlteri alanémi homályos Ismeretük. Ujabb fölfedezésük di- kokat ábrázoló mustráit papucs-stilusnak nevezik.
csségét a portugálok tulajdonítják maguknak,
Kanavelovié Péter, régi horvát költ, szül.
1341. ugyanis IV. Alfonz király 3 hajót küldött ki, Curzola szigett'm 1631., megh. Raguzában 1719.
amelyek a K.-et körülhajózták. VI. Kelemen pápa Lirai költeményeket, drámákat és eposzokat írt.
1344 nov. l-lki- Iratában azokat a spanyoloknak Eposzai közül említésre mélt(^) a 24 énekbl álló
ndományozta. Azonban Kasztilla királyai, bár a 2ivot sv. Ivana bi.skupa trogirskoga (Szt. János
K. királyának címét fölvették, a szigeteket nem traui püspök élete) cím eposz, amely 1868. jelent
látogatták meg, nrig végre 1402. Béthenconrt Já- meg Eszéken s melyben K. Kálmán király dal1.
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Kanawha, két északamerikai egyeeUlVállam1. Great-K. a/
'arolinában, az Iroii

'i/ö:

lollékfolyója

'

^on ered. az
>iny-hegységet keresztuiton \nz atolaó Gaa-

16

.i>ot

m. magas vtosoésooi),

fölyeszi a

Oanleyt. Blkeit és a CoaRivert,
k Point-Pleasantnél Weet-Wirginiában.
1.,..-..,,.
i.\.M-m hoanáságban meeterséipp^ és IwJdzható. A
.:ueiies sztotelepek buk- 2. Utile-K. az Ohio mellékfolyója
.aiamban, ta. AUoghany-hegj'ség Xy.-i
ered, 800 km. hoesztL, 6tí km. hoesaraiágban
iiázott é6 hajózható, partjain szintén szénBriart.

,,

^<
t

:

:

!

i''it'(>«'k

vannak.

K&naaaYa. Iszikava ken

(kerület) székhelye

Katra japáni tartományban, (i9oe) 110/J94 lak.,
akik híres eizelált bronztárgyakat, festett poroelkot készítenek; göz-selyemmotolánt,
e, Takamae, 10 km.-nyire van
lával.
1

tóle.

—

A ióKanca, a lóféie állatok nsténye.
•'nyésztéssel és versenyekkel foglalkozó mindenközleményben, a méneskönyvekben, ver-

"m

-••nj'pnígrammban

stb.

elfogadott és kizárólag

a kancának
fejldött K.

*ias2nált rövidítése

még

ki

az udvari egyesitett kancellária elnöke, ahova
kttlfkgyek Ls tartoztak, viselte e címet
Hazánkban a K. tisztét hajdan szintén egyháziak látták el. Címök néha a nótárius magister
capellanus, comee capellae. Ki>sbb. ugy látszik
a XV. sz.-tól, megkülönböztetik a fö-K.-t (snm- ..,,
11
mr
aki a ketts-pecsét óre, a király
s/
tényleg múköd udvari K.-tói
(caiiv. .i<.i.u.^ »utii:us), aÜ a titkos pecsétet rzi.
A f-K.i cím az esztergomi érseket, mint az
ország prímását az 1741. X.. 1751. III. t-cíkkek
által megersítve örökö.<en illeti meg és így máig
is viseli. A Habsburgok alatt az udvari kancellária
Bécsbe költözik és az osztrák kancelláriától több
tekintetben ftigg helsrzetbe jut, mígnem II. Mátyás alatt visszanyeri önállóságát és az I. Lip'>t.
III. Károly, Mária Terézia, I. Ferenc idej'UMi
nyert szer>'ezettel, mint magj'ar királyi udvari
kancellária, az ország fókormányszéke lesz. Élén
a fö-K. állott, mellette két al-K., tizenkét tanácsos a fpapi, fúri és nemesi rendbl kinevezve
mködtek. A király e hivatal segélyével gj^akorolta felségjogait úgy a törvényhozás, mint a
pénz- és hadi ügjek íd vételével, a kormányzás
st a kancelláriának a
és bíráskodás körében
magyar államot érdekl ügyekre is volt befolyása. Megsznt az 1848. III. t.-c.-kel, de az
októberi diploma alapján 1861. vis.szaáIlították és
egész 1867-ig mködött. Erdélynek szintén volt
kancelláriája, körülbelül hasonló szer\-ezettel és

munkáit a zágrábi délaláT akad^nia a

tt
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nem

:

K.

— K-csUtó, a

:

Kaaa^Klij (ang. oaks stakes). Minden verseny- hatáskörrel, mely ugyancsak 1848., illet%e 1867.
pályán szokásban vao egy-egy versenyszámot oszlott fel. Hon'átország és Szlavónia hajdan a
tisitáa a kancák számára kümi. A budapesti ée kir. udvari kancellária alatt állottak, de 1860.
béost yeraenypályán több K. van, ú. m. tavaszi ée külön kancellária szerveztetett részökre, mely az
öezi. Legjelentékenyebb a tavaszi, melj'nek dija 1868. XXX. t.-c.-kel .sznt meg.
Kancellária, 1. Kancellár és Kirábji udvari
20.000 korona, távja Budapesten 2000, Bécsben
.bban kreáltak a 2 éves kancák részére kancellária.
2
Kancellista a. m. imok.
versenyt, valamint Államdijat is. A
iKancsalpók (PhoJcus opilionoides Schr., áiut),
legiiiresebb K.at Bpsomban futják.
1. Pókok.
KaneateJ, 1. Kumisz és L.
Kancsalság, hanázsaság (strnbismus), a szeKancellár (lat. ríTfío«?/^f r(fw>, régente az uralkofóti.»ztviselók. kik a fejedelmi meknek olyan hibás állása, amikor az egyik szem
dók mellen
rendeletek, kiváltságlevelek, egyéb közokiratok a megnézett tárgyra, a másik ellenben vmely más
erkeaitését ée kiadását eszközölték rend.^zerint pontra irányul. Ha a kancsalító szem a helyes
&/'''
"i járta.s egyházi rendnek tag- iránytól az orr felé tér el, összetér K.-ról ístr. conillámban hatáskörük idvel vergens), ha a halánték felé tér el. .^ízéttéró K.-róI
j:.
a
-ra, valamint a külügj'ekre (str. divergens) szólunk. A felfelé vagy aláfelé
iazonban egj'etemek. lovag- való kancsalítás csak ritkán fordul el. A K. leg> iu<K< krR>tuitítek is birtak K.-ral. A né- gjakoribb félesége a szemek fénj'törési hibáival
rfiiu>-K
met-római flrtsiánigten késbb jelentó.<éggel van összefüggésben és a gyermekkorban kelet"sak a rnaiiud ének tiartsége bürt. amennyiben a kezik. A túUátás (hypermetropia) összetér, a köválasctáscdmáL a birodalmi gyléseken stb., egé- zellátás (myopia) széttér kancsalítá-sra hajlazen a Mrodalom megdAltéig, mint K. szere- mosít. Kezdetben a szemek rendszerint felváltva
iéit Az 1867-lki ésadE-német saövetségnek pedig kancsalítanak, azaz hol a jobb. hol a bal szem áll
laö tisztviselje a siöTetségi K. volt, akinek hibásan (str. altemans). Késbb a K. az egyik
lelyébe a német birodalom visszaállításakor a bi- szemre állandósul. A kancsalító szemben a megdalmi K. lépett. Franciaországban a K. (Chan- n^tett tárgyak képe nem az ideghártya élesen
"lier de FYance) volt az dsö állami tisztvisel látó helyére, az ú.n. sárgafoltra, hanem annak sok~
mert hatásköre kéeöbb az igazságügyekre kal gyengébben látó oldalsó részeire kerül. Ezért
iíi kitnjedt, a király, XI. Lajos óta rendszerint a
a kancsalítani kezd ember a megnézett tárgyajogtudósok közül nevezte ki, még pedig életiioez- kat kettsen látja és pedig a helyesen állóssemé^ziglan. Angliában a lord-K., Lonl High Chancel- vel egy éles, a kancsalító szemével pedig egy elmosödottabb képet nyer róluk. Mivel ez a ketts
>r, az igazságücyminiszter, a lordok házának és a
legfbb bu'()ságnak elnöke a lancasteri hercegségl látás (diplopia) igen zavaró és kellemetlen, a kanK. tárcanélküii mini.szter. a Chancellor of the Ex csal ember a hibás állású szemben keletkez kéchequer pénzügyminiszter. Ausztriában régente pet észrevevéeéböl és öntudatából esakhamar ki-
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Kancsil

—

Kandalló

kt

szemmel való (stereoszkópos) ókorban ós a középkorban volt legnépesebb, a
e^y szemmel való (monokuláris) dungán lázadás alkalmával sokat fogyott lakoslátás foglalja ol. A nézésbl Így kizárt kancsalító sága, de még ma is kb. 100,000-re tehet.
Kancsoka (török eredet szó), vastag szíjból
szem a látástól idvel egészen elszokik, gyengeígy a

zárja.

helyét az

látátí

látóvá lesz (amblyopia). A fénytörési hibáktól
eredó K.-ság állandósulásának a gyermekkorban
megfelel szemüveg viseltotéso és a két szemmel
való együttes nézés rendszeres gyakorlása által
a legtöbbször elejét lehet venni. Ha a K. mégis
kifejldött, operálással kell helyrehozni. Ilyen
operálás a kelleténél orösebb szemizom átmetszése (tenotoniia) ós a kelleténél gyengébb szemizom megrövidítése vagy elrevarrása (anteposiKancsal helyzetbe kerülhet valamelyik
tio).

—

azáltal is, hogy egyik vagy másik izma
valamely betegség következtében megbénul, A
bénulásos K. (str. paralyticus) azáltal külömbözik a fentebb leírt K.-tól, hogy a szemek állása
szerint változik. Ha a beteg arra felé néz, amerre
a bénult izomnak kellene az egyik szemet forgatnia, a K. igen nagyfokú, mert a beteg szem a
középvonalon túl nem mozdul tovább. Az ezzel
ellenkez irányba való nézéskor mindkét szem
helyes állásba kerül, mert ilyenkor a bénult izom
nem szerepel. A fénytörési hibától ered K. ezzel
szemben mindenféle irányba való nézéskor állandóan egyforma (str. concomitans). A bénulásos
K.-nál a ketts látás többnyire sokáig fennáll és
igen zavaró. Az ilyen K.-ot a bénulást okozó be-

szem

tegség (rendszerint agyvel- és gerincagybetegség) gyógyításával igyekeznek megszüntetni.

Kancsil (Tragulus,

áuat), 1. Kancsil- félék.
Kancsil-félék (Tragulidae, áUat), a Patások
(1. 0.) rendjébe, a Páros ujjuak (Artiodactyla) alrendjébe tartozó emlsállat-család. Kis, karcsú
termet, agancsnélküli állatok, melyekre jellemz,
hogy szárnykapocscsontjuk nem olvadt össze a
sípcsonttal s mindegyik végtagjuk négy, teljesen

van ellátva. Fels metszfogaik
fels szemfogaik, különösen a hímefejlettek. Az eocénben Ausztráliát kivéve

kiifejldött ujjal

nincsenek
ken, jól

;

minden földrészen el voltak terjedve. Ma két nemük ismeretes, melyek Nyugat-Afrikában és Délkelet-Ázsiában honosak. A kancsilok (Tragulus)
nemébl öt él ós egy kihalt faj ismeretes. Legközön.ségesebb a jávai kancsil (Tr. javanicus
Gmol). Hazája
Kokinkina, Kambodzsa, Sziám,
Tenasszerim, Maiakká. Szumátra, Jáva ésBoraeo.
45 cm. hosszú s o méretbl 4 cm. esik a farkára
vállmagassága 20 cm. Gereznája ftnom szr,
vörhenyesfakó alapszín, fejetetején csaknem fekete hasa fehér. Kecses mozdulatú, nagyon élénk
állat. Húsát eszik. Ceylonban és a Himalájában
:

;

az iiuliai kancsil (Tr. meminna Erxleb.) holyett<»sítl. A kancsilokon kívül e családba tartoznak
még a Patkányzek (Hyom().schus), 1. Patkányöz.

Kancsindzsanga (Kincffi))dzsunga), nagyságra
nézve a Himalájának második, 8688 m. magas
hegycsúcsa Nepál K.-i részébon.
Kancsitás v. knncsalitás, 1. Kaiw^alság.
Kancsó, a korsóhoz ha.-^onló töltöodény, szélesebb nyakkal és tölcséralakú szájjal, néhafedéllel.
Kancsóka (uöv.^, 1, Nepenthes.
K.-félék, 1.

~

Nept'nthaceae.

Kan-cson. vánw Kan-szu kínai tartományban,
km -nyiro KNy.-i irányban Lau-csoutól. Az

-kX)

font rövid nyel korbács. Az Oroszországban divatos K. -büntetést ezzel hajtották végre, olyanformán, hogy a bnöst egyenesen állva két karó
közé kötötték. A büntetésnek ez a neme leginkább a politikai bnösöket érte, mígnem II. Miklós cár 1895. eltörölte.
Kancsut (Kanjut), Kasmírtól függ kis tartomány a Karakorujn Ny.-i végén. A harcias
Hussea és Nagar törzsek lakják, kiket az angolok
1892. gyztek le. Az angol kormányzóság székhelye Vili. Legjelentékenyebb városa Baltit, kb.
4<X)01ak.
Kandahar, 1. khánság Afganisztánban. Keleti
hegyekkel takart részében, a jól öntözött völgyekben tormékeny ellenben Ny.-on, a lapályos
részeiben kopár és Perzsia határánál valóságos
sivatag. Klímája mérsékelt. Fötermék a gabona,
de csak a völgyekben. A többi legel tevék és birkák számára. Az iszlámot követ lakosok .száma
kb. 900.000.
2. K, az ugyanily nev khánság
fvárosa az Argandabtól egy és a Tárnáktól két
óra járásnyira, vasút mellett, termékeny síkságon, 50,000 afgán lakossal, kik selyemkelmét és
nemeztárgyakat készítenek. K. alapítását alkalmasint Nagy Sándornak köszönheti, 1747. pedig
Ahmed sah a mai K.-nak vetette meg alapját és
azt fvárosává is tette, míg a XIX. sz. elején
Timur székhelyét Kabulba tette át. 1839— 42-ig
az angolok tartották elfoglalva.
Kandalaksza-öböl (Kandalakszkaja-öhöl), a
Fehér-tenger (1. o.) egj'ik öble.
Kandalló (1. a képmellékletei), szobák melegítésére a fal mellé helyezett, ell egészen nyitott
tüzelhely, melyben a füst és a megmelegített leveg legnagyobb része a kürtbe megy s a tüzelanyag csak hsugárzással melegít. A K. szerkezetét 1. Ftés itt csak küls alakjának fejldésérl lesz szó. Bizonyos, hogy hidegebb éghajlatok
lakószobáit a szoba közepébe helyezett nyílt tüzelhellyel vagy sei*penykbe tett parázzsal (braserókkal) sidk óta ftötték, de reánk ezekbl
a XII. sz.-ot megelzleg semmi sem maradt. Csak
ez idponttól kezdve lehet tehát a K. alakjának
változíisait követni, amint az kezdetleges formáiból kivetkzve, majd egészen emlékszerú arányokat ölt, majd pedig nem foglal egy közönséges
bútordarabnál több helyet a szoba díszítésében.
.\'£ angol ós francia
XI 1— XI 11. sz.-beli K.-k a
falazatba vájt csekély mélységíi és embermagasságú négyszögletes vagy félköni fülkék, fölöttük
a füst felfogására szolgáló köpennyel, melyet két
gyámk tart. A gyámkövek késbb lábakat kapnak, melyeknek ersebb kiszökellései a K.-nak
mintegy oldalfalakul szolgálnak. .\ lábak keretszerüleg vagy oszlopokkal vannak díszítve, az
elbb fölfelé keskenyül köpeny a lábak szélességében ér föl egészen a mennyezetig és festményekkel vagy faragványokkal
sokszor egész
alakcsoportozatokkal
van díszítve. A csúcsíves
stílus végén a K. a szobában egész nagy architektonikus monumentummá fejldik. A renaissance
megtartja a csúcsíves stílus K.-jának eltMnoit. de
;

—

;

—

—
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a daladát, Buddha állítóla(mt«. szentnek tartott
fogát 6 km.-nyire tle van a i)eradpniai pompás
botanikus kert. K.-t a XIV. sz.-ban alapítotok.
1592-ben a sziget fvárosává lett: régi királyi
palotájában az angol kormányzó lakik. A portugálok és hollandok, késbb pedig az angolok foglalták el ez ostromok miatt sokat szenvedett
Kandi (Kandy), keletindiai sülymérték, 1.
horkán, Zayngróoon, Déván stb. A K. használata azonban nálnnk inkább Inxus számba megy, Candy.
Kandia, sziget é.^ város. 1. Kréta.
minthogy éghajlatunk intenzivebb ftést kivan,
Kandicsrákok (iiut), 1. Evezlábuak.
melyre a kályha alkalmasabb.
Kandidátus a. m. jelölt, 1. GandidatuB.
Kandarin, 1. Fen.
j^^r\H%n\im a Horakleida-<^saládból származó
Kandilla {növ.i, 1. Nigeüa.
Kandil-tagh, a Tien-sanhoz tartozó hegylánc
utolsó lidiai Úiály, ki abban a hiú hitében, hogy
felesége a legszebb asszony a világon, bájait meg- Orosz-Turkesztánlian, az Ala-tautól KNy.i iránymatatta Oygee (1. o.) nev bizalmas emberének. ban húzódik, az Ili és Csu folyók vízválasztója.
A meg8Cégy«iitett nó pedig ép ezzel ölette meg IvOgmagasabb pontjai a Sznoktube (3050 m.\ és a
Bismainak (2960 m.), de a hóhatáron fölül nem
K -t iKr. e. 687.).
KandaTO. egyike a Fidzsi-szigeteknek (1. o.), emelkedik. Könnyen járható hágói közül a KaszViti-ljevntól D.-re, 536 km», hegyes. 7000 lak., jó tek és Kurdai a leghasználatosabbak.
Kandióták, Kréta szigetének olaszos neve:
kikötvel.
1*932 1.
Candia nyomán Kréta szigetének népe.
Kande. dán folyadékmérték
Kandirozás (a franc, candir szóból), gytlKandel, a középsó Schwarzwald legmagasabb
mölcsnek, gyttmöloshéjaknak v. zamatos virágntja fl2+8 m).
Kandeláber, ókori gyertyatartó, illetleg áll- szirmoknak üveges cukorba való burkolása. A
vány a világítás és fiistölés céljaira, 1. Cande- gytlmölcsöt és a gytlmölcshéjat természete szerint
elbb vízben, gyakran ecetes vízben megfzik ós
labnim.
Kandelaksza-dbl, a Fehér-tenger (1- o.) ^yik aszalják, vagy gerezdekben, szeletekben közvetlenül megaszalják vagy pedig csak külsleg megkis ühlt>.
szárítják. A szirmokat csakis levegn szárítják
Kandele a. m. kantele (1. o.).
Kander, 44 km. bosszú folyó Bem svájci kan- meg. Azután tlnom sOvegcukorra annyi vizet öntonban ered a Tsohingel-gleccserból a Bemi-.\1- tenek, hog>' az éppen teleszíjja magát vele és a
pokbttn ; régebben ax Aarebe folyt, de hogy a gya- cukrot tzhelyen addig forralják srre, míg a
r4-ig hirtelen htött próba többé nem nyúlós, hanem
kori áradásaitól megszabaduljanak, 1711
1 km. hosszti csatornát vágtak a moréna-gyú- merev. Ekkor mártogassuk a kandirozni valókat
rúkbe s a Thuni-tóba vezették át, amelyben azóta a cukorba és tegyük kre, hol a cukor rajtuk át70 lia. terület deltát rakott le, amelyet K.- látszóan megkeményszik. A legjobb kandirozott
oriesnek hívnak. Völgye K.gj-und néven külön gyümölcsöt Dél-Tirtílban és Észak-OlaszországK. mezgazdasági értelemben 1.
kö»ég 1111 lak., ebból indulnak ki a turisták ban készítik.
a nagyobb heg>'i utakra, különösen K.-stegböl, a Magtrá^jázás.
völgy legfels (1169 m.) magas településébl. ViKandiscnkor, a nádcukor kristályosítása által
dékének l^szebb pontjai az Öschmen-tó(1592m.) jól képzüdü kristályos cukor (1. Cukor). Legalkalés a Felsenburg melletti Kék-tó. Ebbl a völgybl masabb e céba a tiszta nádból készült cukor, de
indul ki a Lötschberg-alagút (1. o.).
répacukorból is szép kristályokat nyernek. \ keKaadam, kisebb iparü.s város Baden nagy- reskedésben háromféle K. fordul el fehér, sárga
hwoegség Lrrach kerületében, (1910) 2077 lak., ésbarna.
kfilönöeen híres majoUkagyártása. 1SÍ8 ápr. 20.
Kandler, Johann Joachim, szobrász, sztU.
Hecker felkel csapatai és Gagem Frigyes badeni Fischbachban (Szászország) 1706., megh. 1775
és hesszeni serege között véres összeütközés tör- máj. 17. Thomae szot)rász tanítványa volt Dreztént itt, amolyben Gagem is elesett.
dában. 1731-ben a meisseni porcellángyár szolgáKandervölgy, az Aare folyó mintegy 44 km. latába állott és 1740. annak plasztikai vezetje
hotssúságú Kander nev mellékvize által körül- lett. K. nevéhez fzdik a meisseni porcellán felzártfesti szép vidék a bemi kantonban, Svájcban. virágzása idején a kispla.«íztika ez új ágának
Kandee (Khandes, Candeish), Bombay brit- velése. Finom aj)ró alakjai és csoportjai a maguk
indiai tartomány egyik disztriktusa a Szatpurai, nemében a legkiválóbbak, míg a porcellánnak
A d2.«antai-heír>'ek, Berar és Gudzserat közt 25.754 általa nagyobb, st monumentális méretekre való
km* területtel, 1 .600,000 lak., akik között a hinduk alkalmazása inkább érdekes kísérlet maradt.
vftnnak többségben. A Taptínak és mellékvizeiKandó Kálmán (egerfarmosi) szül. Miglének, a Gimának és a Pandzsrának völgyei ter- szén (Zemplén) 1811 marc. 16., megh. Budapestoi
mékenyek. A fvárosa Dhulia, a Pandzsra D.-i 1888 máj. 7. Az 1848-iki orszá^yúlésen üng
partján épült, vasi'it mellett, 25,000 lak. és mind- vm. egyik kerületét képviselte, a szabadságharc
inkabb élénküld fortralommal.
után birtokain gazdálkodott, az alkotmány helyreKandi (CaudyJ, város Cejlon sziget belsejében, állítása után gróf .\ndrá.ssy Gyula mellett a mivaMit mellett, festi begykoszorú közepén, ahol niszterplnökségben elnöki tanácsos lett. Hivatalácy kis tó látható, 26.519 lak. Bgylk buddhista ban nagy ügyességgel és tapintattal közvetítette
t< mplomában pompásan ékesített szekrényben rAndrá^ és Deák politikai érintkezéseit. A fazié

Azokat az antik ópfténet formáival rnházza

Hazánkban

föl.

Mátyás királyig szintén óriási K.-k
voltak divatosalc, de kttlsö architektnrájukl)ól alig
nuuBdt reánk valami. A renaissamt^ és barokk
majdnem mindannyia olasz
K.-kból már több
K. maradt roánk, pl.
mavéezektöl készített
egy szép Praknön, aztán Sárospatakun. Kraszna-

zik

1.

—

—

:

=

;

—

—

:

m-

•

198

Kandra

ntán visszalépett, majd az Atheneuin ügyeit vezette s raindvógiíí elkel motónása volt az irodalomnak ós a mvészetnek.

Kandra Kahos (Jakab),

történetíró, szül.

Fels-

—

Kanarombe

Kanea

fvárosa,

Kréta sziget

(Ganea),

1.

Chania.

Kaneel

(növ.),

1.

Fszernövények.

Kaneelk, 1. Hessonit.
Kaneíorák (gör.), tulajdonképen

a. m. kosárbányán (Szatmár) 1843 április 29., megh. Egerbon 1905 jún. 1. Papnövendék lett Egerben, 1869. hordó asszonyok, athéni szüzek, akik Athena és
felszentelték, 1877. hejö-bábai, 1878. nyírlugosi más istenek ünnepein a körmeneteken felvonultak
1881. lemondott javadalmáról s ós az áldozathoz szükséges anyagokat és eszköplébános volt
attólfogva mint karkáplán mködött Egerben. zöket kosarakban fejükön viselték. A K. közé
1886-ban az egri káptalan levéltárosa lett hites való felvétel kitüntetés volt, melyre csak a legjegyz clmmeL Nagyszámú régészeti, történelmi, els családok leányai pályázhattak. Tetszets felhelyrajzi és heraldikai cikket és tanulmányt kö- lépésük a képzmvészet gyakran ábrázolt mozölt eredeti kútfk alapján, fleg egyes snem- dell jeivé avatta ket. L. még Kariatidák.
Kanalat (növ.), l. Cinnamomum.
zetségek, várispánságok, egyházak történetére
Kanélia (növ.), l. Cinnamomum.
nézve a szakfolyóiratokban. Önállóan megjelent
Kanem, K.-i v. Francia-Szudán egyik országa.
munkái: A sárvári várispánságról (Budapest
1884); Szabolcs vánnegye alakmása (Budapest BornutólÉK.-reaCád-tó,É.-iésÉK.-ipartján,Vadai
1885) Aba Samu király (u. o. 1891) Az ezer- ésatibbuk országa közt,' kb. 60,000 km* területtel,
éves Károlyiak (Budapest 1894) Magyar mytho- amelybl azonban csak valami 20,000 lakott, a
lógia (Eger 1897); A mradí reoe5/r«m (Budapest többi puszta. Lakóinak számát 100,000-re becsülik.
1898). Megalapította az Adatok az egri egyház- K. sík föld, amelyet számos, pálmák- s datolyákmegye történeWiez c. folyóiratot és szerkesztette ban gazdag völgy szel át. K. keleti határán vonul
két els kötetét 1885— 88. Vannak egyházi és szép- végig a Bahr el-Ghazal néven ismert vádi. A firodalmi munkái is (ford. a Fabiola nvérét stb.) hely Mao, mintegy 60 km.-nyire a Cádtól, kb.
4000 lak. A X. sz.-ban terjedt el a Szudán eme
Kandró, a csapó sügér népies neve.
Kandi, Richárd, német Afrika-utazó, szül. részében az iszlám K. uralkodói neofita alatt1867. Posenben, 1897. indult Német-Keletafrika valóik buzgalmát fölhasználván, nagy területeket
tanulmányozására s a Kivu-tó partján zoológiai vetettek uralmuk alá és a XII. sz.-ban uralmuk
állomást állapitott.l90l-ben csatlakozott a német Fezzantól csaknem Egyiptomig terjedt. A XIV.
határbizottsághoz,
1902. visszatért Németor- sz.-ban azonban a nagy K.-i szultánság földaraszágba. Kiadta a Kivu-tó térképét (Berlin 1902) s bolódott és Bornu (1. o.) vette át Közép-Afrika
az expedíció leírását «Caput Nili» címen (u. o. eme részében a vezérszerepet. 1900 óta közigazgatási szempontból a «Territoire mílítaire des
1904).
pays et protectorats du Tchad»-hoz tartozik.
Kandúr, 1. Macska.
Fhelye Mao.
Kandy, keletindiai súlymérték, 1. Candy.
Kaneon, hosszúkás vagy tojásdad kosár a
Kandzsár a. m. handzsár (1. o.).
Kandzsur, helyesebben kahgyur, a buddhisták régi görögökszentiratainak tibeti fordítása, 1083 müvet ölel nél, melyet az
fel, amelyek 100—108 kötetben vannak egyesítve. athéni szüzek
(kaneforák)
1310 körül mongol nyelvre is lefordították. Targydmölcrael
talomjegyzékét kiadta Schmidt I. (Szent-Pétervár 1845). V. ö. Körösi Csorna Sándor, Analyso V. kenyérrel
du Kandjour et du Tandjour (franciául kiadta megrakva, a
Kaneon
Feer az Annales du Musóe Guimot-ben, 2 kötet, panathenaei
Paris 1881); Waddel, Buddhism of Tibet (Lon- körmenetben fejükön viseltek O^sd az ábrát).
Kanetra, helység, l.
Kanét ra.
don 1895) Duka, Körösi Csoma Sándor dolgo;

;

;

;

;

M

;

zatai (Budapest 1885).
Kané (ejtsd kén), ELislui Kent, híres amerikai
sarkutazó, szül. Filadelflában 1820 febr. 3., mogh.
Havannában 1867 febr. 16. Mint orvos járt Kínában, K. -Indiában és annak szigetein, Egyiptomban,
D.-Afrikában és Dahoméban. 1846-ban résztvett a
mexikói háborúban és Mexikó partjainak föl:

nev járás székhelye Kijev orosz kormányzóságban, a Dnyepr
jobbpartján, kb. 10.000 lak., fa- ós gabonakeresKanev (Kanjov),

kedéssel. Közelében

költ

az ugyanily

egy dombon

áll

Sevcsenko

sírja.

Kangar (Ka^yap), Konstantinos Porph. (De adiu.
37.) szerint a besenyk Jabdi-Ertem.

imperio,

mérósónél, 1850—52. a Franklint keres Grinnel- Kurtzi-Szur ós Chabuxin-Gyla törzsének gyjtexpedicióban (1. Orivvel). 1853—55. expedíciót ve- neve, mely vitézt, nemest, Hunfalvy szerint
zetett a .sarkvidékre, 1854 jún. 24. 80<'40' é. h. alatt (Ethnogr. 404.) kámai (kam- vagy kan-gar), mint
tengert ért, amelyet K. nyílt sarki tengernek vélt. a ma-gar (magyar) földi, a bol-gar volgai embert
Müvei: The United States Grinnel exi)edition jelent. Podhradszky, az arab kánkalra. fejedelmi
(New-York 1854) Arctic explorations (Filadoltia, süvegre gondolva, a többinél elkelbbnek azért
új kiadás 1883). V. ö. EMer, Elisha K. K. (Fila- tartja e 3 törzset, mert ilyen süveget viselhetett.
delfla 188); Kané E. K., K. a sarkntazó (BudaKangean (Kangiang), szigetcsoport németalpest 1875) Hmfnhyy János, K. utazása Smith földi Indiában, Madurátöl keletre és Bálitól északra,
Bzundjában ós Grönland (Bud. Szemle Xlll. 1851. 691 km« területen 12.000 lak. A csoport A', föszi165.) K. után Kiss Elek. Vázlatok északi Grön- getböl, Poiiatds Pandzsang kiaehb szigetekbl "^
landb<>l (M. ICmlK'r Könyvt. IV. 1863. 220.); Kutz- 8ok apró szigetecskébl áll.
ner, Eln Woltfalirer (liClpzig 1890).
Kangombe, helység Afrikában, l. Bihé.
;

;

:

—

Kansra
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Kangra, Pendatsab brit-indiai tartomány egyik vénytani folyóiratot, a Magyar Növén>iani La
23,488 km* területtel. 768,124 lak., akik pokat 1877-92.
Kanitz, 1. Hans Wilhelm Alexander, gróf,
közt 715.607 hindu óü 39.709 moliammedán.
Keleti réaaéboa a Himalája által takart járás német politikus, a konzenativ párt vezére, szíil.
gazdag kittla vaséroekben, palát is expurtál, .Mednikenben 1841 ápr. 17., megh. Podangenben
meleg kén- és BÓe források nagy számban vannak. 1913 jún. ao. 1886 óta a porosz képriselbásnak.
A fOldmivelés esak a Doab-meUéki iapályokon 1889 éta pedig a birodalmi gyOlésnek is egyfolyjárétfa,

A

tában tagja volt. A konzervativ-párt agrárius
frakoiójához csatlakozott. 1894-ben njiijtotta be
tíamni és emailmunkái Indiában jó hímek Or- elször indítványát, az ú.n. K.-féle javaslatot, a
TMdmek. Mellette egy erd áll aigol rséggel. gabonakereskedés állami monopolizálása érdekében az azóta több ízben megi.smételt inditvánj't
Kangncha (nov 1. Magvai
azonban a birodalmi gylés mindig elvetette. Fbb
Kanhapor, brit-iudiai varos, 1. KcMfmr.
KánikTila (lat. dks camaüare»), a nyár legfor- müvei: Aphorismen üfjer Getreidezölle (Berlin
róbb része. kb. Magdobiától (jál. 22.) Bertalanig 1879); Das \Virtschaft.sprogramm des Reichslau^. 24.) terjed. Eredetét ai ehieTezée a görögök- kanzlers (1875) Die Festsetzung von Mindestvette, akik a nyár egy részét oporának ne- preisen für das auslandische (jetreide (4. kiad.
t<'>l
vezték és ezt a Sziriu-sznak hellakns felkelésével 1895).
2. AT., Philipp Félix, magyar születés német
keidttt éea Plejádok heliakus felkeléséig számították ; késbb csak a Szíri uüz korai kelésének mtörténész és etnográfus, szül. Pesten 1829 aug.
idejére, mely éppra a legforróbb idszakot töl- 2., megh. Béoí>ben 1904 jan. 5. Sokat járt a ballcáni
Albániában, Hercegovinában és
tötte be, szorítotok és ezt a Nagj'kat^a csillag- államokban,
zatról nevezték is el, ahonnan átszármazott tovább Montenegróban. Mvei Die röraischen F'unde in
Serbien (Wien 1861); Serbiens byzantinische Moés így hozzánk Ls. L. Hség.
Kanin, Archangel kormányzóság mezeni járá- numente (u. o. 1862) Reise in Südserbien und
sához tartozó félsziget európai Oroszországban, a Nordbulgarien (u. o. 1868) Serbien. historLschFehér-tenger és Ca^zkája-öböl közt, 10,500 km* ethnographische Reisestudien aus den Jahren
területtel és másfél ezer, csaknem kizárólag sza- 1859—68 (Leipzig 1868, 2. kiad. 1877) Donaumojéd lak. Belsejét a Timan-hegység foljtatása- Bulgarien u. der Balkan (u. o. 1875—79, 3 köL, 3.
kéut dombok takarják. Egykoron sziget volt, de kiad. 1882) Römi.sche Studien aus Serbien (u. o.
'roorasiág É-i partjainak lassú emelkedése kö- 1892) Katechismus der Omamentik (6. kiad. u. o.
eHoBStében félszigetté alakult.
1902) Das Königr. Serbien (u. o. 1904).
Kaniia, adók. és politikai község Pozsega vm.
Kanina, város Albániában, Avlonától DK.-re
4 km.-nyi távolságban, 379 ro.-nyi magasságban brodi j.-ban, (i9iü) 1206 horvát és rutén lak. ; u. p.
a tenger szine fölött, a X. sz.-ban épült, 4—5000 Bebrina. u. t. Brod.
Kanizwa, 1. az összetételek alatt: Magyarlakossal.
yw"'*^^* Iva, adók. Belovár-Körös vm. gares- kuniz-sa, Xagykanizsa stb.
nicai j.-ban, (i9io) 1174 horvát lak. u. p, Vukovje,
Kani zBaÁ-család, az Osl nembl, egyike I^régibb családainknak. Voltaképeni emelkedé^
u. t. Gareánica.
Kaniazter (lat. caitistrum) a. m. kosár továbbá azonban csak az .\njouk korában következett
bádogedény, melyben olajat stb. szálUtanak.
be. 1324-ben Lrinc mester kapta Kanizsát, honKanitz (csehül Dlni Kounice), város, 1. Bie- nan a család nevét vette. Lrinc íia, István
elbb budai prépost, 1356—1375. zágrábi püspök,
litz.
Kanitz Ágost, botanikus, született Lúgoson ki testvérével, Jánossal együtt dicsségesen vett
1843 ápr. 25., megh. 1896 jül. 13. Kolozsvárt. részt Nagy Lajos nápolyi hadjáratátan. Ezen
1872-ben a kolozsvári egj'etemen a növénj'tan Jánosnak öt fla köziú különösen nevezetes a
tanára lett, ahol a növénytani tanszéket, botani- másodszülött, szintén János,
püspök, majd
kus-kertet és giüjteménj-t szervezte. 1880-ban a 1387—1418. esztergomi érsek, ü volt a magyar
M. Tud. .Akadémia levelez tagjává választotta, prímások közt az els, ki 1394. Zsigmond király
rodalmi és tudományos mködése a hústóriai ku- közbenjárására IX. Bonifácius pápától «az apóst,
Mtás és a florisztikai munlcálkodás terére terjedt. szentszék született követe » címet a maga és utóirténelml munkál : Qeschichte d. Botanik in Un- dai részére megnyerte. 1412-ben Zsigmond a ró_üm (Hannover és Pest 1863); Versnch einer mai birodalom fkancellárjává nevezte ki. A csaGeschichte der nngariscben Botanik (Halle, Lin- lád tagjai közül kiválóbbak voltak még Miknat'a XX XIII. 1866) kiadott több Küaibd, Diá- lós, tárnokmester 1397.; László, 1459. erdélyi
szeifi és (Jlusius kéziratot. Florisztikai munkái vajda, 1466. flovászmester ennek fiai László,
közül Stlavónia növényeit Schulzerrel és Knap- 1493. horvát bán és István, 1498. fpohárnokpal, Montenegró. Hercegovina, Bosznia, Szerbia mester
Györay, 1498. horvát bán, kinek íla.
és .\Ibania növényeit ilJcA«r«ONna/ állította össze, László, 1626. Vas vmegye fispánja, késbb orkiadta Románia eddig ismeretes növényeinek jegy- szágbíró. Drágfly Katalintól gyermekei Ferenc,
zékét. Hunfalvy könyréboi a magyarországi nö- ki 1632. utód nélkül halván el, fényes nev c:>avénjiöldraj^ részt írta meg. Feldolgozta a kis- ládját férfiágon a sírba vitte Orsolya. 14 éves
ázsiai és a SbkJtetitfi-téio kinai eiqpedició növé- kwában 1636. nül ment Nádasdy Tamáshoz, kinyeit, MarUua Flóra BrasUiendsében ísdolgo- nek «8zerrtme6 Orsikámmal* való levélváltását
'>Xi(Halorageae, CampaHulacMe, ^obeliacae). Nádasdy Tamás nádor c^ádi lev^eaése c. alatt
adta ki és szerkesztette az els magyar nö- 1882. adta ki Károlyi Árpád és Szalay József.
föváink>nziv, ahol újabl>an teát is termeÜMk.
ru6 Dharmszala 6t>71 lak. K. vároe (4746 lak.)
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Osiolyával a Kanizsalak roppant va^ona örökségébe a Nádasdyak léptek. Ugyané cf^aládból való
Kanizsai Dorottya, ki egymásután két nádornak,
t. i. Geréb Péternek, majd Perényi Imrének volt a
felesége. Második özvegysége idején következett
be a mohácsi vész, melynek végeztével a széjjelheverö holttesteket saját pénzén fogadott 400 emterrel temettette

el.
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Kanizsai apAtság:

még

1532.

ólt.

Kanizsai apátság, a csanádi egyházmegyében
(Torontál) a szt. kereszt tiszteletére, ösmeretlen
rendé volt. 1231— 1247-ig Kenáznak v. Kenözömonostorának nevezték. A Csanád-nemzetség valamelyik tagja alapította. Egyetlen ismert apátja
Tamás, 1251-ben.
Kanizsai Pálfi János (Paidides), ref püspök,
szül. Kanizsán, megh. 1640 körül. 1629 márc. 18.
a dnnántúli egyházkerület püspökévé választotta.
A lutheránusokkal való unió-törekvéseknek nem
volt barátja s azok ellen úgy az irodalom, mint
az egyházi élet terén ersen küzdött. A presbitériumoknak hazánkban legels megalkotója volt,
ki püspökké választatása utáni évben az egész
.

hengert a végein

lev

forgattyukkal forgatván,
a telt bödönt
felhúzzák, az üresét pedig lebocsát ják. Van egyszer K. és kerekes K. Ez utóbbiaknál a forgattyú
tengelyére kis fogaskerék van felékelve, mely a
hengerre ersített nagyobb fogaskerékbe kapaszkodik, minek következtében nagyobb súlyú bödönöket lehet az ilyen K.-kal felhúzni.
Kankalin (növ.), 1. Primula.
K.-félók, 1. JVimulaceae.
Kánkán, tánc, 1. Cancan.
Kankarék a. m. kankalék (1. o.).
Kankó, 1. a székelyeknél szekérkötö horog,
mellyel az ereszkedn kereket kötnek 2. rövid

a

lelógó' kötelet f elgöngörítik s így

—

:

szr némely táj népviseletében.
Kankó (gonorrhaea, blennorrhaea), nemi

betegség, melyet a Diplococcus gonorrhaeae (Neisser)
okoz. A fertzés majdnem kizárólag a közösülés
jelensége a húgycs (nknél a
révén történik,

f

genyes gyuladása. Azonban a
ott korlátozva, mert ha
nem kezelik, átterjed az ondóhólyagokra, prosztakerületre nézve köteleznek mondotta ki azok tára, az ondóvezetre, mellékherére (epididimitisz)
felállítását. Müvei Sárvári konyJiáról Lethenyei továbbá a húgyhólyagra (blennocystitis) a baktériumok a vérkeringéssel távollev szervekhez is
Istvántól Pápára némely csemege-kívánóknak
(Nyomta- eljuthatnak s heveny izületi gyuladást, csúzt (1.
nyúlhúsnak abáldsa
küldetett
tásban nem ismeretes) Arany tömjénez (Pápa Kankós ízületi gyuladás), szívburokgyuladást
stb. okozhatnak. Idvel azonban a baktériumok
1632).
Kanizsamonostor (azeltt Monostor), kisk. megbékélnek a szervezettel (így van ez néha
Torontál vm. törökkanizsai j.-ban, (1910) 329 kezelt esetekben is), a húgycs váladékának menynyisége megcsökken és csak reggelenként jelenik
magyar lak., u. p. Feketetó, u. t. Valkány.
meg egy-egy genycsepp a küls húgycsnyiláson
KanjoT, orosz város, 1. Kanev.
(Bonjour-cseppek). Nknél a K. ffészke a BarKanját, 1. Kancsiít.
Kanka Károly, orvos, szül. Modorban (Pozsony) tholini-mirigyek. L. bvebben Gonorrhea.
KankÓB izületi gyuladás (arthritis gonor1817., megh. u. 0.1908 jan. 26. Orvosi tanulmányait
Bécsben végezte, hol 1842-töl 1848-ig Rózsás An- rhoica), a húgycskankónak i^zerencséré nem
tal szemész tanárnak segédje volt s egyszersmind nagyon gyakori szövdménye. Többnyire fiatal
az utóbbi által kiadott orvosi évkönyv (Medici- félvaknál lép föl, akik közt általában a kankó is
nische Jahrbücher) szerkesztésénél segédkezett. leggyakoribb, még pedig olyankor, mikor a húgyMint orvos vett részt a szabadságharcban. 1864. csöfolyás már csökkenni kezd. Oka az, hogj'a
a pozsonyi orsz. kórház szemészeti osztályának húgycsöböl a gonokokkuszok esetleg más genyforvosává, 1882. a kórház igazgatójává nevez- kelt baktériumokkal együtt a vérpályába lépnek
ték ki. A pozsonyi orvos-természettudományi egye- s a vér által az Ízületbe vitetve, ott letelepednek.
sületnek sok évig volt titkára és elnöke s év- A K, leggyakrabban a térdet táraadja meg, aztán
könyveinek kiadója. Mvei Közlemény az irido- a boka-, váll-, kéz- stb. izületeket. Jelentkezhetik
desisrl (M. orv. és természotv. munkálatai, X.) egyszeren csak az Ízület fájdalmasságában, v.
A szem félszeg alakulásának egy ritka esete (u. az Ízület savós, genyes v. flegmonés gyuladáo.)
Közlem. a szemészeti gyakorlatból (Kórházi sában, st utánozhatja a sokizületi csúzt is. A
Szemle, Pozsony, I. 1862) A pozsonyi orsz. kór- betegség sok esetben az izületet alkotó csontréház (u. 0.) Adatok Pozsony városának orvosi szeket is megtámadja, kigyógyulása után is sokhelyrajzához (Pozsony 1865).
szor kiújul s igen gyakran izületi merevséget
Kankakee wud: — kí), 1. 160 km. hosszá folyó, eredményez. Kezelése a rendszerint igen heves fája Michigan-tó közelében Indiana államban ered és dalmak enyhítésébl, borogatásból, az Ízület kell
Dresden közelében Illinois államban a Illinoisba helyzetben való rögzítésébl, genyes gyuladásnál
torkol.
2. A'., székhelye K. conntynak a K. melaz Ízület megnyitásából stb. áll.
lett, (1910) 13,595 lakossal
vasöntés, gyapjúfonás,
Kankós szemgyniadás. kankós gennyel ferszövipar, papirosgyárak és kbányák.
tzött szemeken támadó, rendszerint igen súlyos
Kankalék (növ), 1. Primula.
lefolyású köthártyagyuladás, amelynek követKankftlék v. vitla, készülék, mellyel a bányá- keztében a szaruhártya is elpusztulhat és a szem
ban termelt anyagokat felhúzzák. A készülék egy látóképességét elveszítheti. Elfordul felnttek ée
fahenger, melynek végei csapágyakban nyugsza- újszülött gyermekek szemén az utóbbiaknál az
nak a hengerre kötél van fölcsavarva úgy, hogy anya hüvelyváladékával való fertzéstl. A l)etega kötél egyik vége lelóg az üreg talpáig, másik ség a leggondosabb kezelést teszi szükségessé.
vége pedig fent van a hengernél, a kötél mindkét
Kankóvár, máskép Ugocsavár, várrom Nagyvófléro böd()nök vannak akasztva
a talpon lev szls határában Ugocsa vmegyében az ú. n.
bödönt megtöltik a fölszállítandó anyaggal és a Feketehegyen.

hüvelytomácnak
gyuladás
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gróf, oroa áUun- bem bei Uílkirefa in der Nihe von Kannstatt
Hanauhan. mdf^ 1846 (1888): Hervé, La orftne de i'anstadt (1892);
szept 82. Szentpétervárt. 179tx-ban Oroflwnxágta Scktcalbe, Stndien znr Vorgeschichte des Menment és 1818. föhadliiztofisá neveitek ki » nyn- scben (Stattgart 1906).
y^wt^wi a sintó-pap neve Japánban.
gati badwMwybpn fs^Mtanpénzflgymtailsster lett
shnaonegyév
Kano iK(uvna), a középs Szudánban fekv NibeeztaiáUást Irt tübb
vot a egy regteyt Dago- géria brit tartománynak egyik népes, termékeny
nemzetfrazdasa;.
hert i-lmmel.
éÍB természeti siépeégekben gazdag része, mintegy
Kankrinit liarj, 1. Cancnmt.
ao.000 km* terfllettel s kb. 300,000 lakossal, akik
Kankrinos vers (lat. versus eancrinus) a. m. a haossia és fnlah néger törzsekhez tartoznak.
rálrv-ors. mely visszafelé is olvMható, pl. Ottó Régebben Szokotó néger királysághoz tartozott
tonet mappám madidam mappám tenet Ottó.
A K.-beli szudáni pamutból készült kékre festett
szövetek, szandálok és brárúk igen keresettek.
Kankroid. 1. Hók.
Fvárosa Kano. mintegy 30 40,000 lak.
Kaim Gyula. 1. KosztoUmyi.
Kánó, kisk. Gömör éé Kis-Hont vm. putnokí
Kanna, szúknyakú öblös edény füllel, csrös
>^ j jal vaio' kiöotö csövei. Födelet is tesznek rá, j.-ban, (1910) 318 magyar lak., u. p. és o. t Ragály.
de anélkül is hasmálják. A K.-t már a régiek
Kanca (.spany. canoa, ang. eanoe, franc, cor
ismerték. Készttl agyagból, fémbl, flvegböl. Kü- not), ugyanaz, ami a pirngne vagy kajak a vad
lönösebb fajtája a teás-K. A K.-t folyadékmérték- emtereíc egy fának a törzsébl vájt, hosszú és
keskeny cs<')nakja. L. Hajó, hol a //. mellékleten
nek is használták.
a K. képe is látható.
Kannabin (caunabin), 1. Hasis.
Kanobos, 1. Kanopos.
Kannaizom v. kannaporcközti izom, 1. Gége.
Kanobos, egyiptomi város, 1. Kanopus.
Kannák ünnepe, 1. Choes.
Kanóc, gyújtókészüiék, melyet azeltt ágyúk
Kannamosófft (nOv.), 1. 2j»urló.
Kannannr iCan/inore), város Madrají brit- elsütésénél is használtak továbbii lámpákban és
indiai pn^idoncy .Malabar disztriktusában, az mécsekben alkalmazott bél.
.Arabtenger partján. 27,811 lak., ersséggel. Bár a
Kanócpnska, a hajdani kézi lövöfegyvereknek
hajóknak biztos kikött nem nyújt, a környéke az a neme, melynek elsüt készülékét forgatható
tenn^eivel: kókoazdióval, borssal, épületfával kakas alkotta ebto kanócdarab volt ékelve a
elég élénk kereskedést fiz. 1498-ban Vasco da ravasz hátrahuzásakor a kakas a serpeny felé
Qtaaa itt gyarmatot alapított. 1656-ban a hol- csapódott, miáltal az ég kanóc a serpenyben
landok telepetltek meg tenne. 1791-bon végleg az lev lporba ért, ezt meggyújtotta s ezzel az egész
amroji k birtokába került.
töltény elsült. .\ XVII. sz.-ig, azaz a kovás puskák általános alkalmazásáig az európai hadsereKannaporc, 1. Gége.
gek lövészei K.-t használtak.
Kannel, tlnn hangszer, 1. Kantele.
Kannelszén, 1. Gyertyaszén.
Kanóctartó (ném. Feuerfahne), a tüzérek által
Kannelorák (a francia cannelares-hbl), az osz- ezeltt használt 2—3 m. bo^zú, kemény fából
lop- V. piUurtorzs fi>lülttén vájt barázdák. L. Ba- készített bot, melynek fels végére ércbl készített csíptet volt ersítve
ez utóbbiba tették a
rázda, Vájolat, Oszloprendek.
Kannibál (.spany. canibal) a. m. emberev, 1. bot körül csavart kanóc ama végét, mellyel az
Ejmberevés.
ágyút vagj' mozsarat elsütötték. Hogy a kanócot
Kannibálizmus, 1. Emberevés.
az átázás ellen megóvják, többféleképen szerkesaKannstatt (Cannstatt), 1. Cannstadi.
tett «kanócburkokati> használtak.
Kannstatti koponya. 170(>-ban Kannstattól
Kanodzs (Kanqudzs, Kanauj), nagy roméíízakkeletre a l&zben egy mammut-fogat talál- mez a brit-indiai ÉN'y -i tartományok Farukhatak. A lelet irtot az akkori württembergi herceg bad kerületében a romok akkora területet boríis érdekldött s az ásatások folytatását rendelte tanak be, mint a mai London kiteigedése
a romel, mely alkalommal diluviális állatcsontok kerül- mez mellett azonos nev, csupa viskóból álló
tek felszínre. Ekkor találták állítólag a szóban kis helység van.
forgó törött koponyát is. Jellemz, hogy az ásatás
Kanoe. 1. Kanoa.
egykori leírói, RetsseL Spleissiiis, majd késbb
Kanoldt, Edmund, német fest, szül. GrossGessner. emberi csontokról nem tesznek említést. rudostedtben 1846 márc. 13.. megh. 1904 júl. 28.
135 évvel késbb, 1835. fedezte fel L«ímét e kopo- Welmarban Prellemek volt tanítványa, azután
nyát Jager a stuttgarti természetrajzi gyüjte- Olaszországban dolgozott, 1876 óta Karleruhéban
ményhon s ngy ö, mint 1870— 71-ben Quatrefa- élt, hol a nagyhercegi palotát, a képtárat és a
ilisnak nyilvánították, st 1882. ^rtmy- megyetem auláját falképekkel díszítette. Ezek,
felállították az annak idején nagyfel- valamint egyéb képei, pl. Odysseus kecskevadáturif-t Kcitett Kannstatti rasr«z-t, amely gyjt- szaton (weimari múzeum), Hero(Karlsruhe, Kunstnév alatt az akkor Ismeretes diluviális koponya- halle), Antijrone Eteokles holttesténél (magdeleleteket foiílalták össze. Hölder és Fraas azon- burgi képtár). Pénelopé (Berlin, Nationalgalerie),
ban kimatatták, hogy a K. geológiai kora telje- a Preller-féle klasszicizmusnak modernebb szelsen bizonytalan. Schicalbe legújabb viz.«ígálatai lemten való folytatásai. Illusztrációkat Ls készített.
pedig kétségtelenné tették, hogy e koponya típusa
Kánon (gör.), ami mértékül, mintául, szabályul
teljesen recens és nem sorozható az ember legré- szol>rál. 1. A^. a filozófusban az igazság megítégibb enoteraklyéi közé. V. ö. Hölder, Ein Scha- lésének alapjául szolgáló elv Kantnál az értelem

Kankrin (Omcrin), Jegor,

férttá, 8ZÜ1.
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K. az egyházlxm vonatkozik úgy a hitágaza- Hay 1851. a zenei akkordokra alapította K.-ját
könyvek gyjteményére s a test egyes részeinek távolságát tercek, kvina hitágazatokra, amennyiben úgy a szentírásban, tek, oktávok szerint határozta meg. 1854-ben
mint a hagyományokban fenmaradt isteni Icinyi- Zeising összefoglalta a K.-ok irodalmát s kimatatta, hogy addig összesen 78-an állítottak fel
latkoztatás a hit és cselekedetek zsinórmórtéke
a szentirási könyvek gyjteményére, amennyi- K.-t. ö az emberi test arányaira az aranymetbon éppen a szentírási könyvek határozzák meg, szet-et (sectio aurea) alkalmazta (1. o.), mely szekapcsolatban a csalatkozhatatlan egyház taní- rint az egész úgy aránylik a nagyobbik részhez,
az emberen a testtásával, a hitet. (L. Biblia.) Az els századok- mint ez a kisebbik részhez
ban csupán a hitszabályt értették K.-on, a niceai hossz úgy aránylik a köldökmagassághoz, mint
2.

tokra, mint a szentírási

;

zsinaton használták e szót elször a fegyelmi határozatokra. A tridenti zsinat viszont a K. szót a
hitágazatokra használta, míg a fegyelmi határozatokat «decretum» néven ismeri. A mise-K. a
misének az elöszózat (praefatio) végétl (Sanctus) egészen az áldozásig terjed része, amely
az áldozat bemutatásának állandó módozatát
adja.
A gör, egyházban a K. kilenc sorozatból álló
ónekcsoportozat, melybl mindegyik meghatározott énekszakaszt tartalmaz. A kilenc éneksorozat jelenti az angyalok kilenc rendjét, egyúttal

:

ez utóbbi a köldök-fejtet távolsághoz. Dgj'anezt
a módszert követte újabban Bochenek. Az els,
tisztán

tudományos módszer

Quetelet-é, ki .SO fel-

ntt egyén méretei

alapján törekedett megállapítani az átlagos testarányokat s kimutatta, hogy
azok faj, nem és életkor szerint lényegesen különböznek, így a K.-ok a mvészet körébl lassan

a Szentháromság három személyét is, mert a
K.-on végig mindegyik isteni személy háromszor
van dicsérve, ami kilencet tesz ki. A K. egyegy sorozata rendszerint öt énekbl áll elseje
;

tn/U)S2r-nak (füzér) neveztetik.

A

K.-ból csak az

irmoszok énekeltetnek, a többiek olvastatnak

(v.

MeUes Emil, Liturgia).
3. K- az antropológiában ós mvészeiben azt a
szabályt vagy módszert (mérési mintát) jelenti,
mellyel az emberi test egyes részeinek egymásö.

hoz való viszonyában megnyilvánuló törvényszerséget kifejezzük. A K.-oknak ma már nagy
irodalmuk van. Stratz kimutatta, hogy 1854f-ig
legalább 80 K.-t állítottak fel. Eleinte csak
vészek foglalkoztak velük, újabban azonban a
tudományos embertanban is mind nagyobb szerepet játszanak. Már az ókor szobrászai állítottak
fel K.-okat, azaz egyezményes szabályokat, melyek szerint az emberi alakot ábrázolták. Blanc
szerint az egyiptomi K. alapmérete a középs

m-

mely 19-szer foglaltatik az egész
hosszában. A görögöknél legnevezetesebb
sykioni FolyJdetos K.-ja, mely szerint az arc
V,o-6. fej ^/g-a, fej és nyak együtt »/«-» a testhossznak. O volt az, aki mintaszobrát (Doryphoix)s [lándzsavivö], 1. a Göröa müi<észet cikk ///.
képmellékletén) legelször K.-nak nevezte. Az
ókori mesterek azonban, mint Langer kímatatta,
igen sokszor el is tértek a szabályóktól, hogy ezujj hossza volt,
test

által

nbbé

a megtestesítend aszmét még szembettegyék. Pl. a vállak szélesítése által ert,

keskenyítóse által fiatalságot, niességet, keskeny csípk által szemérmességet, szüzességet,
szóles csipök által érzékiességet törekedtek kifejezésre juttatni. A középkorban a K.-ok nem
játszottak nagy szerepet. A renaissance azonban
ismét az emberi testre fordította a figyelmet.
Leonardo da Vtnri-vel a K.-ok mind jobban közelednek az emberi test természetes viszonyaihoz. A renaissance csaknem minden nevezetesebb mvészének megvolt a saját K.-ja. Dürer
Albert, majd Camper Péter mutattak reá elször, hogy a testarányok emberfajták szerint változnak. Mint érdekesség, megemlítend, hogy

Pritsch kánonja.

az antropológia területére léptek át s a mvészeti
elvvel szemben mindinkább az antropológiai elvet valósították meg. Amíg ugyanis a mvészek
a K.-ok által az ideális szépség fogalmát akarták érzékelhet formák közé szorítani, ami azonban a szépérzék és testarányok egyéni különbözségén mindezideig hajótörést szenvedett, addig az antropológiai K.-ok a szervezet tényleges
morfológiai részein alapszanak s az egyes fajták, nemek és életkorok szerinti átlagos embertípusokat törekszenek érzéklteni. Ilyen irányú
már Cariis, C. Schmidt, Schadotr, Richer K.-ja.
Legújabban Fritsrh és Strntz a K.-ok vizsgálatát teljesen tudományos alapra fektették ós a
rasszantropológiai kutatások egyik fontos módszerévé fejlesztették. Friisch érdeme annak kimutatása, hogy igazi i-észaránytan csak természetes alap<m. az állati test fejldése alapján épülhet fel. K.-ja alapméretéül (modulusául) a ge-

:
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rinoQBiiop hoflsiát vette, mely a fejldés folyamim. ItgwOiiflr matatkozik határozott egységes
réa gyantot Minthogy Früjich K.-ja StratM
rixsgálatai óta ai antropológiAban mind nagyobb
szerepet játszfk, azért a mellékelt ábra segélyé\A ruvidon ismertetjük. FnLich K.-jának alapmérete (modolus-a) a gerincoszlop hoíssxa (o, b),
iDfliyvI ai cn alaö atíéM (a) a anméniMSont
féla6 aiéláig (b) mért Est 4 egyeoM résm, al-

hogy

mi>dalas-ra a^ztja ágy,

í-tól felfelé 1

al-

jelent

k

IL-oerft ancfeezetoket régebben /'ujá-

nak (L o.) éa eonugumtá-naíí Ls hívták. A görögök a monoohofdot nevezték K.-nak, mert ennek
segítségéyel állapították meg a hangközöket
Pytíiagoras és hívei voltak a kanouikusok ; veKik szemben álltak a barmon ikusok Aristozenos
:

és társai, akik a matematikai megállapításokat

non

saerették.

£a

filológiában : az alexandriai grammatikusoktól származó kritikai lajstromok, melyekben a régi írókat és költket érdemességük súlya
5.

modulus a köldök (S'), a-tól lefelé 1 almodulus a
vállmagasság
» felfelé fél almodulus a ko- szerint öesaeáUitották.
6. K. a matematikában az olyan általános forponyatelö (c). Ha e-tól jobbra és balra egy-«gy
almoduIu.-n lemérünk, nyerjük a vállszéle^éget mula, melyet valamely feladatnak a megoldásá(S,\/, mig ^töl két oldalt fél almodulus adja a nál nyerünk és amelynek alapján a példákat,
c«ipóizttlet ssóless^t <HH^í. Ha mindkét váll- mint az általános feladat különös eseteit, kiszáalak a kiválóan
izilletet as^rileotétes csipöizülettel összekötjük, mítjuk. Kanonikus (normál)
a vonalak a köldökön (S) metszik eí^mást. A ^yszerü sajátsága által kitn alakja valamely
fejszélesség (dd^) ^>' almodulus, az <'-ból iS!d,-gye] algelnrai kifejezésnek v. adott egyenletnek.
7. A', az asztronómiában : a bolygók mozgását
hú /ott párhuzamos pedig metszi a Ci>ecsbimbót
(li). Ha BH-i lefelé meghosszabbítjuk s reámér- feltüntet táblák, az összes Nap- és Hold-fogyatjük HBy-eX, nyerjük a comb hosszát (HK) s ha kozások jegyzéke stb.
tovább BHX lemérjük, megkapjuk az alszár
8. K.&kronológiábon: bizonyos idótáblák neve
hosszát I KFh Kppígy a felsó végtagnál 5 B,=iSJB pl. az aranyszám, az epakták, a húsvét K.-ja.
különösen
9. K. a könifvnyoindászoknál
az alkar hossza s
a felkar hossza. B,
betnagyság megjelölése. Van
kéz hossza. A láb hosszát az «B vo- Németországban
nal adja, magaasigát pedig annak fels része. E kis K. meg nagy K. A kis K. a Didot-rendszer 40
sémától persse az egyes egyéneknél eltéréseket pontjának, a nagy K. 48-nak felel meg. Minátalálunk, de az európai átíagos testarányoknak lunk a kis K.-t inkább dupla-text, a nagy K.-t

M

S=EM

NH=MP&

még Testarátiyok.
SehKMt, ProportiooHeUlairi, Snttgart
R. Hay, The g«oa«tiic be»aty o( tke huua fl^nre
l»49
deSMd, 1861 C. Canu. Die Pnwwtlowlakre d. BMaiehl.
OMtaH, 1864; A. ZeislBf, Neue Lekre rom 4. PraportioMB
Likuflk, Dm GoMti 4. Wa^s<L MHeU. KStpen, 18M
teljesen megfelel. L.

ffdmt om,

C.

;

;

;

Proporttoiulekre, 18M ; Mejrer, Die
Bocheaek, Di« miami, and weibl.
:
1875: Schadow, PolyUet, 1877; Richer,
CaaM wa proportloas. 189t; FritMk-Harlaaa, Die OeeUlt
4. Meaacfeea. 1900 : Strato. Dia ScMaJrait des weibl. KOr-

tkuM, 18M:

Trast,

ríAtiS« GMUlt, 1874

Nonlcoatalt
pera,

ino.

i. K. a zenében: olyan többszólamú^ vokális v.
in.<tmmentális ítzerkezet, amelyben egyik szólam
a másikat dallaml)an és ritmustian utánozza. A
A <7i)lamok különböz idben indulnak, igj- jön
•: az ellenpont (1. o.). A K. szolgálja az egyr..r
,..
„.i.rt a téma (dnx. gitidit, proposta
•

i::;

!.i

I

í

:

n

bet

névvel

illetik.

Kanonád, huzamosabb ideig folytatott ágyúzás.
Kánoni, vagyis kánonszer, a kánonoknak
megfelel, pl. választás, hivatalbetöltés stb.
Kanonicitás, 1. Biblia.
Kánoni jog, 1. Kánonjog.
Kanonika (gör.), Epikuros kifejezése, nála helyettesíti a logikát egyszersíteni akarván a filozófiát. Aristoteles organumja helyébe tesz néhány
szabályt (kánont), melyek szerinte elegendk az
értelem irányzására. L. Epikuros és Kánon.
K. a zenében az az elmélet, amely a hangokat
mint matematikai értékeket tekinti és méri.
Kánoni kiváltság, 1. Privilégium canonis.
Kánoni kor (aetas canonica). a magasabb egy;

—

házlrondek felvételére szükséges kor.

A

tridenti

.-•yanaz

lívidejüloír.
-V

pedig négycicerós

nündon szólamban, más- zsinat megállapítása szerint a püspökségre a be^^ a változatosságot, mert az utánzó töltött 30-ik, a presbíterségre a megkezdett 25-ik.
ri.\-posta, comes stb.) nem indulván a té- a diakonátusra a megkezdett 28-ik. az aldiak(»-

—
>

—

—

•

!i

i;

i;

1

az egyszerre megcsendül

aii

ellentéteket

hallunk.

De

nátusra a meirkezdett 22-ik életév szükséges.
Kanonikus alak. l. Kánon (a matematikában).

\:i!!ii:ik 'ivíiii Kok is, amelyekben a szólamok
Kánonikas könyvdk, 1. Biblia.
egyszerre kezdenek játszani, illetleg énekelni.
Kanoniaasák (lat canonicae, canonissoe, franc.
Tiikör-K. az, amelyben az utánzó szólam ugyan- chanoinesses), a kanonoki intézmény mintájára
olyan han^özael megy lefelé, aminövel a téma létesített 8 az egyházi tekintély alá vetett n6fölfelé és viszont Ha az utánzó szólam a témát egyesület, amelynek tagjai a pápa által helybenhatulnil viffliafM hozza, rákK.-Ti>\ (canon can- hagyott szabályok szerint közs életmódot köcricait.-<i l)eszélttnk. A hangnemek egész körén átvettek. Voltak világi és saeneteai K. Az elbszaladó K. a kör-K., illet\'e körfnga (fuga circula- biek arra kötelezték magukat, hogy férjhez nem
XVI. sz.-beli németalföldi mennek (canonicae virginum, coUegia virgiris). A K. fként a
mvészetben virágzott, de gyökeret visszanyúl- tmrn) s engedelmeskedni fognak; a szegénynak régibb évssásadoidba. Ma mint önálló mQfogadalom alól pedig fel voltak mentve. Bg>'
f^ nem létezik többé, mint szerkesztési mód, apátn felügyelete alatt az ájtatosságon kívül
mint a zenei stílusok egyike, úg^iátszik, örökké nneveléssel foglalkoztak. Többnyire csak nemes
élni fog, ha néha egy nagyobb zenei tételnek származásnak vétettek föl s azért nemes hölgyek
csak egy pár ütemére terjed is. Maga a saö (gö- alapíts ányi intézete név alatt voltak iuMfl towl'
rög) eredetileg zsinórmértéket, szabályt, ntaaitást Ujabb idben legnagyobbrészt tápintéMlatté let-

XV—
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W

.

;

—

Kanonista

:

204

fek nemes szülök, államhivatalnokok s katonatisztek leányai számára. A szerzetesi K. letették a
rendes három szerzetesi fogadalmat és leginkább
Szent Ágoston szabályai alapján kongregációkká
alakultak. Legtöbbje a reformációnak ós a sze-

—

Kanopus

veztek, miáltal a káptalaniak zárt testületekké
váltak. Minden káptalannál ugyanis csak annyi
kanonok lehet, ahány javadalom van. Az egyház folytonos törekvésének sikerült néhol a közös élet visszaállítását keresztülvinni s Így támadt a különbség a közös élet szabályait követ
«szabályozott» K. (canonici regulares) és az életközösségre vissza nem tért világi K. (canonici
saeculares) között. Az elbbieket azonban közön-

kularizációnak esett áldozatul.
Kanonista, az egyházi jog ismerje, tanítója.
A középkorban, szemben a római jog doktoraival (legisták, legum doctores), a kánonjog doktorait K. knak v. dekretistáknak (canonum seu de- ségesen a szerzetesrendüek közé szokás számítani. Nálunk általában csak áldozópapok nevezcretorum doctores) nevezték. L. Dekretista.
Kanonizáció, 1. Boldoggá avatás és Szentté tetnek ki K.-nak. A K. kötelességeihez tartozik
jelenlét a káptalani isteni tiszteleten, közös zsoavatás.
Kánonjog (jm canovicum) és egyházjog (jus lozsma, amiért külön napi osztalékok (dLstribuecclesiasticum) vegyesen s felváltva használtat- tiones quotidianae) járnak. A K. kötelesek továbbá
nak. Pedig a kett egymástól úgy terjedelmére, a püspököt az egyházmegye kormányzásában
mint tartalmára nézve különbözik. A K. ugyanis tanáccsal és tettel támogatni, midn az isteni
egyedül az egyház által létesített jogtételek (ca- tiszteletre megjelenik v. onnan távozik, kisérni
nones) összességót jelenti,amelyek között nemcsak s a pontifikálásánál segédkezni. Tiszteleti jogaikegyházi, de polgári viszonyokat (uzsora, kamat, hoz tartozik emelkedettebb hely (stallum), violaszín mozzetta, néhol hermeliiaprémö cappa és
elévülés stb.) rendez szabályok is foglaltatnak
míg egyházjog alatt csakis egyházi ügyekre vo- rochettum. Hazánkban a négy els állomású kanatkozó, azonban úgy egyházi, mint világi (ál- nonok ú. n. oszlopos kanonok (Canonici columnalami) eredet jogszabályok összességét értjük. res) és pedig 1. a prépost (nagyprépost), 2. az olMegjegyzend továbbá, hogy K. alatt szkebb érte- vasó kanonok (Lector), 3. az énekl kanonok
lemben csakis az egyház által létesített azt a jo- (Cantor), 4. az r-kanonok (Cnstos). Utánuk kögot szokták érteni, melyet a kánontörvénytár vetkeznek a fesperesek (archidiaconi) és a mes(Corpus iuris canonici) alkotó elemeit képez jog- ter-K. (canonici magistri), akik közül egyesek
gyüjtemények foglalnak magukban. Eszerint az különféle tisztségeket viselnek, így van pl. canoegyházjogi szabályoknak egy jelentékeny cso- nicus scholasticus (tanár a teológián), canonicus a
portja, t. i. amelyik állami jogforrásból szárma- latere (oldal-K.) stb. A görög katolikusoknál ezekzik,
nem K. s a K. körébe tartozó szabá- nek elnevezése: l.Archipresbiter, 2. Archidiaconus,
lyok közül azok, melyek polgári ügyekre vonat- 3. Primicerius, 4. Bcclesiarcha. A valóságos K.-on
koznak, nem az egyházjog körébe, de a világi kívül vannak címzetes K. is. A zágrábi nagyprépost
jognak abba az ágába (magán-, büntetjog, polgári mindenkor auraniai perjel s mint ilyen a frendis bnvádi peres eljárás) tartoznak, amelynek kö- háznak tagja. A K.-at, ugy a valóságosokat mint a
rébe es életviszonyokat rendeznek.
címzeteseket, hazánkban legfbb kir. kegyúri joKanonok, 1. Kanonokok.
gánál fogva a F'elség nevezi ki
a nagyváradi
Kanonoki kongregációk, a Szent Ágoston káptalan néhány helyére olyan áldozó papokat,
szabályai szerint él kanonokok (canonici regu- akik irodalmi téren tntek ki (irodalmi kanolares) kongregációi. Jelenleg ezek: 1. Az Üdvö- nokság, stallum litterarium). 1772-ig a kinevezítrl nevezett kongregációk (alap. Szent Fou- zés jogát átengedés folytán a püspökök gyakorolrier Péter 1623.) Lotharingiában ós Franciaor- ták, de Mária Terézia a jogot visszavette 1802
szágban 2. A szepltelen foaantatásrl nevezett óta a kinevezés jogát állandóan a király gyakokongregáció Rómában és Kanadában; 3. iMte- rolja.
rani kongregáció Olasz-, Francia-, Angol-, SpaKanonokrendek, a Szent-Ágostoniak és pi-enyolországban, Belgiumban, Ausztriában (Krakó) montreiek. L. Agoston-rendi kanonokok ós P/vés Dél-Amerikában
4. Szent Bernát és Szent niontreiek.
Mórról nevezett önálló kongregáció Svájcban.
Kánonszerfi választás, 1. Váiasztús.
Ellátják a szentbemát- ós szimplonhegyi meKánontábla (lat. tabella secretannn), a misenedékházakat i8. 6. Két önálló kongregáció Ver- könyv (missalo) elírása szerint az oltár közepén
resbon (Aostavölgy, Olaszorsz.) és Pampelónában felállítandó imatábla, amely a Glóriát, Credót és
(Spanyolorsz.) 6. Hat egymástól független kon- egyéb miseimádságokat tartalmazza, amelyeket
gregáció Au.sztriában. Nevezetesebbek a st.-flo- különben a papnak tudnia kell. A két oldaltáblát
riani és klostemeuburgl teológiával, a neustifti az offertóriumi imádságokkal, illetleg Szent
gimnáziummal.
János evangéliumának kezdetével a szokás
Kanonokok, a káptalannak (1. o.) tagjai. Ere- hozta be.
detileg közös életre és háztartásra s különös rendKanopos (Kanohos), a görög mitosz szerint
.^zabályok által elírt élotm<')dra
vita cano- Menalaos kormányosa, aki Trójából hazamenet
nica - voltak kötelezve. Azért nevezték ket kígyómarás következtében halt meg a Nílus kaK.-nak. Idvel, midn a káptalanok meggazda- nopusi torkolatánál lev szigeten s a csillagok
godtak 8 az élet- és házközös.ség az egyes közé került (1. (Janopus). A sziget és Kanopus
k.-ra nézve terhessé vált, a káptalan tagjai városa (1. o.) tle kapta nevét.
a káptalan javait maguk között felosztották.
Kanopns (Kanopos, Kanolms, Canobus), ten-Mindegyik kanonok számára külön javadalmat gerparti város a régi lígyiptomban, amelyrl a
hasítottak ki, vagyis kanonokj állomásokat szer- Nílusnak egyik torkolatát nevezték el. Romjai
:

;

;

;

;

—

ú

—

Kanopuss

»B

Ny.-ra vannak. Itt gyaitek öasze Kr. e.
egyiptomi papok s kiadták Ptolemaioe
i.urtkretee tiairtalelére a K.-i dekrétumot három
ayelven hieroglif(^ban, demutiku.s nyelven ús
görögül). LepeloB ennek egyik példányát 1866. a
taniM áaatáaok arinhelyóa megielvón, ébbíA bisonysái^ot merített a hieroglifok lübetüaéeónek
eddíK követen módsserére. Aióta még más két
példány is került napfényre as ásatások révén.
'<irtöl

la

i

-

Kan-szu

A jannár Mménéklete -2^, a júUusé 26 4*,
nyáron ers 60 60 km. forró viharai vannak.
amidón a leveg 40— 46". Földmívelés : K. elsrangú füldmivelö állam. 1900ban 417 millió
acrt> farmbirtoka volt s ebbl 2ö millió acre
termelés alatt állott. Az 1900. évi termés 189-1
millió bushel kukorica, 62 millió búza, termesztettek zabot, bnigonyát, árpát, sorghumot és s^nát.
Erdk fleg a folyóvizek mellett vannak. Állatte-

—

KanopoBs, osíllair, 1. Canopus.
nyésztése nagy. (iwo) 1.187.000 ló, 164,000 öszvér,
Kanopnai, alabáustromból v. mészköböl fara- 3.997,000 szarvasmarha, 278,000jah és 1.942.000
gott edény, mely az ókwi sertés volt. A N'y.-i részeken otthonos a prairie-

A szénbányák 1910-ben 14,600
munká.st foglalkoztattak és 4*9 millió tonnát termeltek, a s(^>búuyák 28 millió tonna sót szolgáltatnak; ólom és cink is van. Nagy jelentségek
7*8 millió dollár érték földgázt adó fonásai.
lyezték. Bzen edények fö- Ipara jelentékeny ; fleg élelmi cikkek, agyagdele a négy védöszellem árúk termelésével foglalkoznak malomipara és
egyikének a képét tün- kézmipara is van. 1910. a termelt iparcüdcek
tette fel. az emberfejú értéke 1974 millió dollár volt. Vasutainak hossza
Amzet-ét. a majomfejü 14,305 km., villamos vasútja 472 km. A népiskolákba (1910) 397,936 gyermek, a .S75 középiskoHapi-ét, a karvalyfej
Doatmútef-ét és a sakál- lába 24,686 tanuló járt, 10 fiskolája van. K. élén
fejü Kebekhzennuf-ét (1. a 2 évre választott kormányzó áll. \ nemzeti
hadsereg 1383 tagból áll, 129 tiszttel. A törvényaz ábrát).
Kanora, kisk. Bereg hozó hatalom a 4 évre választott 40 tagú szenávm. alsóvereczkei j.-ban, tusból és a 2 évre választott 125 tagú képvisela. p. házból áll. .Az elnökválasztásnál 9 szavazata van,
(1910) 647 rntén lak.
a kongresszusba 2 szenátort és 8 képviselt küld,
és a. t. Volócz.
Kanori. nép, 1. Kanuri. biráit 6, illetleg 4 évre választják. \ kormány
Kanotha, város, 1. Ka- székhelye Topeka. K. 106 conntyra oszlik. Kisebb
területei azonkívül indiáns-rezervációkul szolgáluatha.
Rgyiptoai ksBopisa.
Kanpnr (Khanpur, nak. K.-ban 1880 óta a szeszes italok elárusítása
Kankapur, (Jatmporef. az ugyanily nevú disz- el van tiltva. K. eredetileg Louisianának volt
triktns fvárosa a brit-indiai ÉXy.-i taitomá- része. 1864-ben territóriummá lett és ekkor tört
nyokban. a Gangesz partján, kopár sücságon, ki a küzdelem K.-ban a rabszolgabarátok és ellenvasút mellett, (mi) 19Ö.498 lak., akik közt 3000 ségek közt. Az elkeseredett harcok után 1867.
keresztény jelentékeny briparral. Bár régi vá- elfogadták a Lecompton -alkotmányt, amely a
ros, sem régibb történelmi, sem memlékei nincse- rabszolgák szabadon bocsátását megtiltotta. 1869nek. 18ó7-ben Nana Szahib itt 446 angol katonát, ben azonban a Wyandotte-alkotmány a rabszolgaii')t és gyermeket megsr^'ilkoltatott, amiért az anintézményt eltörülte, ozt a nép szavazata is hely:ih)k késbben véres bosszút állottak. .\ legyil- benhagyta és 1861 jan. 30. K. mint szabad állam
>ltak emlékére templomot építettek.
az Unióba fölvétetett. V. ö. Thayer E., Hi.st. of
Kansas. 1 folyó K. északamerikai államban, the K. Crusade its friends and its fiends (1889).
Missonri mellékfolyója, enni a Republicao-river
Kansas-City. 1. város Missouri északa meri kai
t.>: Smoky HillFork
ö.sszef olyasától, Manhattan, állam JefTerson count^'jában. a .Missouri mellett,
Toix'ka es Lawrence városok mellett elfolyva a Kansas torkolatánál, 17 vasúti vonal keresztezK. citynél torkollik. Hossza kb. 1000 km., magas pontján, (1860) 4400, (1910) 248,381 lak. A hihetetlen
vízállásnál csakn^n egész hosszában hajózható. gyorsasággal fejldött város alsó részében nagy
K.-i partján az ünion-Pacific-vasút, a D.-in pedig kereskedeLni raktárak és ipartelepek vannak. A
az Aohison-Tupeka-Santa-Fé-vasút vezet. Mellék- kiválóbb épületek Court House, a Board of Trade,
folyói a Salomon, Salin és BigBloe, vízkömyéke a vámház, a Grand Central Depot. Partjait 20 híd
kb. 140.000 km».
köti össze. Vele szemben van I^nsas állam legi
az Északamerikai Kgyesült- Államok najgyobb városa
AT.,
2. K., (i9io) 82.331 lak., óriási
;•>. azok közepén Nelnaka, az Indiánus-természárszékekkel és húsfüst lökkel, amelyek a
im. Colorado, Miasonri és Oklahoma közt, chicagóiak után a legnagyobbak az Kgyesült212,780 km«. (imo) 1.690,949 lak. (4«/o-a ÁUamoklmn. Egyeteme is van.
- y^/o-a
bevándorolt). Felülete 500—
Kansza (spanyol, többes számban eansas), a
lAN) méter magas dkföld, préri-vidék. roUing délamorikai prairie -törzsekhez, szorosabban a
Prairie. kréta- ÖB terdér-kori üledékek halmos sioux-indánu.sok dakota-ágához tartozó nép.
vidéke. Folyói, az Ariouasas, a Pawnie, Walnnt,
Kanszk. az ugyanily nevil járás székhelye
Cow. Kis-.Arkansas, Neoeho és az Osage a MLsz- Jeni.><szejszk orosz-szibíriai kormányzóságban,
szisszippi vizs;yüjtöjéhez tartoznak. Éghajlata 7637 lak., sófözéssel és prémkereskedésseL
eróeen kontinentális; a Ny-i jóval .szárazabb, mint
Kan<eza. Kina egyik tartománya, Sra-hszi,
a keleti; Dodire évi esa(>adek ü-^szeL'-^ .óis mm. Sz'-osoan, Kuku-nor. Kolet-Turkesztán és Menegyiptomiak temetkezé- kntya. Bányászat:

h asznál at0i«,
amennyiben a halott tüdejét, máját, veséjét, szívét stb. négy K.-ba hesénél

volt

:

;

:

i

:

:
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golia között, Mongolország felé a nagy kinai fal
határolja. Régebben, Külsó-K. néven, Kelet-Turkesztán egy része hozzá tartozott. Ma ^ak kes-

a Nan-san É.-i lába
mentén. Területe 351,400 kra«, lakóinak száma

keny nyúlványa nyúlik
(1910)

ki

3.807,883 (11 lakos 1 km^-en). ÉK.-i része

borított síkság, Ny.-i ré.szén a KözépKuen-lün láncait találjuk, D.-felé a Cing-ling-san
határolja. A Hoang-ho hatalmas kanyarulata van
ebben a tartományban. Termékeny vidék, különösen a lösz-vidék, ahol sok gabonát termelnek.
A löszben a folyók igen mély és szúk völgyekben
folynak, ezek oldalaiba bevájt barlangszer lakásokban él több millió ember, úgy, hogy a löszpuszta maga lakatlannak látszik s kissé távolabbról még a folyóvölgyek bevágódásai sem láthatók elre. Fontos terményei a búza, árpa, köles, dohány, zöldségek, dinnye st datolya is,
hegyeiben aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, agalneíritet és kszenet bányásznak.
matholitot,
Tangutok, mongolok, kinaiak laknak a tartományban, vallásukra nézve mohammedánok,
buddhisták és kb. 2400 keresztény. Ipara pamutárúk, .sznyegek, papiros gyártására szorítkozik.
A tartomány helyzete a kereskedelemre nézve
is igen kedvez, mert a kinai, orosz, turkesztáni
és tibeti kereskedelmi utak mellett fekszik s a
hszi-ngan-lan-csoui európai mintára készült út,
amely a K.-i oázisok mentén Bels-Ázsiába vezet,
ebben a tekintetben a legfontosabbak egyike Kínában. Fvárosa Lan-csou (1. o.).
Kant, Imniunuel, német filozófus, ki korszakot indít a filozófia történetében, szül. Königsbergbeu 1724 ápr. 22., s miután majdnem egész
életét e városban töltötte, ott is halt meg 1804
febr. 12. Gimnáziumi nevelését a pietisták alapítírtta CoUegium Fredericianumban
nyerte. Az
egyetemen fleg Knutzon Márton, a filozófia
rendkívüli
tanára,
matematikai és filozófiai
eladásaival volt nagy hatással reá. 1746-ban
bevégezvén egyetemi tanulmányait, 9 évig ne-

lösszel

velsködött.

Els

mve

:

Az eleven erk

igazi

-
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Ettl az idtl kezdve dolgozza ki, gyönge
de bámulatra ragadó munkaervel, rendszere egyes részeit, 1793-ban írta meg mvét A
vallás a tiszta ész határain belül, mely a reakcionáriussá vált porosz kormánnyal összeütközésbe
hozta. Filozófiája aránylag gyorsan terjedt. A
nyolcvanas évek végétl kezdve egyetemi tanárok is mennek Königsbergbe, hogy K. eladásait
hallgassák. 1791-ben már nagy irodalom van rendszerérl. A nagy közönség is tudomást vesz róla
(v. ö. Alexatider Bernát, K. 1. 127.). Mint ember
nemeslelkú, egyszer, igaz társadalmi érintkezésben finoman érz, gyöngéd, kedves, szolgálatra
kész. Életmódja az egyformaságig egyszer és
rendes volt. A dom árkádjai alá temették el,
amelynek azóta Stoa Kantiana volt a neve. Most
kápolnává alakították az oszlopcsarnokot s 1880.
oda temették tetemét. Szobrát Königsbergben
Rauch faragta. Születése napját most is évenkint
megünneplik Königsberg városában.
A K.-féle filozófia egyfell a XVIII. .sz. felvilágosodást keres mozgalmainak érett eredménye, másfelöl közös kiinduló pontja a XIX. sz.
minden nevezetesebb filozófiai törekvéseinek. De
K. filozófiai állásfoglalása annyira áthatotta a
közmveldés körét, hogy mindenütt, a tudomány és irodalom minden ágában találkozunk
alapgondolatával. Ami a K.-féle álláspont történelmi eredetét illeti, benne épp úgy megtaláljuk

avatta.
testtel,

:

;

a mechanikai természettudományok fejldését,
mint az emberi ismertehetséggel foglalkozó filozófia kutatásait, valamint az angol szabadgondolkodóknak és német racionalistáknak a pozitív
vallásokkal szemben álló kritikai észhitét, a Rousseau-féle individualizmusra való hatalmas törekvést, az állam és társadalmi forma kérdéseiben a tekintély elve ellen való állásfoglalást.
Mindez újabb irányok és szenvedélyes törekvések
visszatükrözdnek K. filozófiájában s benne kölcsönös felvilágosításukat és kibékítésüket lelik.
S ami f, nem ebben, a kor minden törekvését
magában egyesít erben van K. érdeme, hanem alapgondolatának ama hatalmas energiájában, mellyel mindé kérdéseket felfogja és tárgyalja. K. meg van gj^zdve az emberi ész
törvényhozó erejérl s az ész e törvényadó munkáját akarja meg\'aló8Ítani tudományban, életben
egyaránt, s éppen ezzel válik a felvilágosodás korának zászlóvivjévé.

mértékérl szóló gondolatok (1747). 1755. visszatérve Königsbergbe, az egyetemen habilitáltatta
magát s két kisebb természettudományi értekezésen kívül egy nagyobb müvet adott ki:
Az ég általános természeti története és elmélete,
mellyel a magisteri címet nyerte el, továbbá:
A motaflzikai megismerés alapelveinek új magyarázata és Fizikai monadologia c. két filozófiai
Egész filozófiája nem akar más lenni, mint
mvet, mely a habilitát'ióra szolgált. Az els
az észben rejl elveknek kimutatása s ez érteben fejti ki a világ keletkezésének elméletét, lemben nevezi filozófiáját kritikainak. Elméleti
mely, miután késbb Laplace, tle függetlenül, úton jutott K. erve az álláspontra. A WoUf-féle
hasonló gondolatokra jutott, ma is a K.-Laplace- dogmatikus racionalizmustól ki nem elégítve s
féle elmélet nevén ismeretes
a két filozóüai ér- áthatva a tapasztalati elvek figyelembe vételének

m-

;

tekezés K.-ot mint a Leibniz-Wolf-fóle filozófia
iífen éles esz, önálló hivét mutatja be. 1770-ig,
15 évig, maradt magántanár. Ekkor elfoglalta a
filozófiai tan.szóket Az érzéki és értelmi világ
formáiról s elveirl c. latin értekezéssel, új filozófiai rendszerének els vázlatával. 1797-ig tartott oladá.soknt. Mvei közül fleg fontos az
1770-81. készült világhlnl mü: A tiszta ész
kritikája (Kritik dor roinen Vemunft). mely 1781
tavasszal jelont meg s ezt a dátumot a Krisztus
utáni id fllozóflájáaak legfontosabb dátumává

szükségességétl, mohón szívta magába a rokon
gondolkodású angol filozófusoknak, egy Lockenak, egy Humenak fejtegetéseit. A szkeptikus következtetések, melyekre Hume-mal egjiitt jutott,
ós az a Newton hatása alatt keletkezett meggyzdése, hogy az általa tisztán az elme tudomá-

nyának

tartott matematika tör\ényei érvényesek, eleintén ingadozóvá látszottak ót tenni ez
Ingadozásból azonban, Leibniz hatá.sa alatt, ki
szintén kereste már a közvetíti'St a racionalizmus
;

és az empirizmus ellentétei közt, kimentette

telje-

;

—

Kant

207

—

Kant

mely röviden Hegel és Herbart feledésbe merültek K. emléke
az elmé- nem hogy elmerült volna, ellenkezleg, újra fölnek minden tapaaztalatt*')! fQ^getien s minden to- támadt. Mind a természettudósok, mind a filozófupaortalást megelz elvei (a priori), ezek az elvek sok sokat kezdtek K.-tal foglalkozni
amazok
axonban kizárólag fonuAl természetek, magok- közt fleg a tiziológusok Müüer János, Rokiban s»>mmiféle tárgyi iOMnÉet nem adnak, osak tOMSzky, Éelmholtz, Czermak, Wundt (ki eleinte
az erzokok által közvetített anyag formálására fiziológos volt s azután tért át a filozófiára), kik
szolgálnak; csak az így formált tapasztalati az érzékek tanában hasznát vették K.-nak emezek
anyaiT ismeret. Ezek a formák a tér- és idtezem- pedig félretevén a német idealista iskola (Fichte,
formál, s az értelem ali^ifogalmal, a katego- Sobelling, Hegel) által forgalomba hozott fölfogáiiK il. Kategória.). így változott át K. számára sát K. íUozóflájának, az eredeti munkákat tanula valéeág világa a jelenségek világává. E folfo- mányozták és magyarázták, liegnevezetesebbek
s^ást, illetleg tant nevezi aztán aloritikai transz- az új kantiántisok és K.-magyarázók közt Lange,
cendentális idealizmns tanának,
Fáulgen, Erdmann, Cohen, Laas, Volkdt, Wiite,
.\ jelanaégek mögött rejtzköd, az elmélked
Vaihinger s mások, ujabban a német K. -társaság
éez számára megismertietetlen aOíngan sichi>(l.o.), folyóiratával és felolvasásaival szerez érdemet
magánvaló villát K. csupán a ;jryakorlati íllo- K. filozófiája és a belle Induló irányok körül.
K. hatását a magyar szellemi életre még
zóíia útján hitte kimutathatónak. Itt is az ész autonómiája. vag>'i8 az a tehetsége. h(^ maga nem ismerjük eléggé. Bizonyos, hogy igen korán
szabja meg törvényeit, volt K. vezérl gondolata, igen lelkes hívetare akadt. Máramaros-Szigeten
melynek a kategorikus imperativusban, vagyis már 1797. tanított Nánási Mihály, mint K. köhog>- mindenkinek a kötelesség törvénye szerint vetje. Az irodalomban úgy látszik elször Rozkell cselekednie, adott kifejezést. Az erkölcsi ön- goni/i, azután Sipos Pál, tordosi pap lépett föl
bámulatot

sen

új,

i^'y

formulázhatta

kelt/) felfogása,

:

:

Mindenow&O vnnak

;

:

:

:

'

:

t

:

tudatban

K. a tapasztalatokon

túlvágó dolgot

mint, K. ismerje,

ill.

követje.

Ó

hozzá fordul

benne ta- Kazinczy felvilágosításért, aki, midn Síposnak
lál támaszt az uértelmi hitn, mely szerint a aDing latin nyelven írt mvét K.-ról olvasta, nfel-fel:in sich* világa az erkölcsös lények világa. Eksikolt örömében»
ez a munka nem jelent meg.
ktnt alapította az erkölcsi öntudatra az isten, a Kazinczy levelezésének sok helyén említi K.-ot.
szabadság, a halhatatlanság eszméjét s fejtette Sípos 1816. halt meg, anélMl,
hogy nagy
eredményt ért volna el K. filozófiája terjesztéici az ember érzéki és értelmi lényén nyugvó valláedUozófláját. Az ember mélt<>6ágának s az el- sében. Pápán Márton István tanított K. szelleidegeníthetetlen emberjognak fogalmára építette mében s polemizált is sokat e filozófia érdekében.
fel aztán jogbölcséezetét, melynek az volt a cél- Ó fordította le 1820. Krug müvét: A kritikai
ponQa. hogy államot és társadalmat az erkölcsi filozófia rendszere. Ellenfelei voltak a sárospataki
szabadság föltétlen megbecsüléeére kell alapítani, Rozgonyi és Budai Ferenc. A katolikus iskoláks e szabadságeszmében látta a történelem fejl- ban királyi parancs K. filozófiájának tanítását
talált 8 bizonyit<itta, hog\- benne, csakis

;

eltiltotta. Az Acta Comparationis Litterarum Uniközt versamm címú. Brassai s Melzl által kiadott
való összeköttetést végúl a célszerség szempont- folyóirat IX. kötetének XL. száma (1881 máj.
jából kutatta. Tévesnek mondott minden ki.sérle- 31.), mely egészen A tiszta ész kritikája 1(X)
tet, mely a természeti dolgoknak elállását vala- éves jubileumának, illetve K.-nak van szentelve,
mely célvet gondolat munkásságából magya- a magyar K.-irodalomnak összeállítását közli
rázza; hasonlókép elhibázottnak tartotta azt a Almási Balogh P. nyomán (Phil. pályamunkák
kísérletet is, mely a kauzális vizsgálódást tartja 1835), melybl idézzük: Rozgonyi József, Üua természet legfbb mag^'arázójának. K. eltt bia de initiis transscendentalis idealismi Kanezek az ellentétek az esztétikai világban lelik tiani. Ad viros clarissimos Jákob et Reuthold (Pest
megoldásukat. Szerinte az esztétikai világban 1792). Ugyanez még egész sor mvet írt K. elkanzaUtás és cétanrtség együtt jár, itt minden len. Kéziratban van meg (Sípos Pál
DisSíztkksé^^^i és mégis szaJbad, itt minden ter- cursiones philosophicae elucubrationis hybemis
raésaet és mégis eszme. A génié fogalmában, (1814); Kerekes Károly, Zwey Abhandlungen über
vagyis abban a szellemben, mely a tennészet Metaphysik und Naturlehre, geschöpft aus Prinmódjára mködik, tetézdik a K.-féle íilozóíia cipien der reinen Vemunft (Nagyszombat 1806,
épülete. És éppen ezzel lett K. íllozóflája oly K. ellen)
Márton fönt említett mvébl (Gultermékenyít korára.
lelmi Krug. Philosophiae Systema philosophiae
K. híre 1787 után gyorsan terjedt és egész sereg criticae stb.) csak az I. kötet jelent meg 1820.
tanítvány gyúlt körülötte. Nagyobb és fontosabb Bécsben, latin nyelven. Nyiri István, Conspectus
azonban az a hatás, melyet nagy gondolkodókra philosophiae empiricae stb. (1824). Ugyanott találgondolataiból indulván ki, új rend- ható egy összeállítása a folyóiratoktuji megjelent
tett, kik az
szereket alkottak. Így FicJUe K. tanitványa volt cikkekndE s a K. szellemében irott mveknek.
s mindig is annak nevezte és nézte magát, s Fich- K. mveibl a következk vannak magyarra
tétl származnak Scheliing és Hefjei De az ezek- fordítva: A kedély hatalmáról stb. (fordította
kel ellentétes és maguk közt is ellenkez Schopen- Szabó Antal, Pest 1864., átdolgozta Kt-iegler M.,
hauer és Herbart is K.-ból indultak, mindegyik Pécs 1875)
K. Immánuel i>Bdagógiája (ford.
K.-nak a híve, csakis K.-ot ismertén el tanítójá- Mándy Péter, Peet 1868); Az erkölcs metafizinak. S midn az ötvenes években az ú. n. mate- kájának megalapítása, Siász Bélától (az Krdélji
rializmus minden filozófiát ki látszott szorítani és múzeum-egylet kiadványainak II. kot. 3. füzete)

déeéoek irányát.

A jeieaségek és az erkölcsi eszmék világa
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a Prologoraenákat fordította Alexander Bernát (a Filozófiai IrókTárában, 1887, II. kiad. 1909,
bevezet tannlmánnyal) ugyan fordította Bánóczi Józsoflel együtt A tiszta ész kritikáját (Pü.
;

írók Tára, IX. kötet, 1892, II. kiad. 1910, magyarázó tanulmánnyal Alexander B.-tól); ugyan
irta: K. élete, fejldése és íilozóflája (I. köt.,
Budapest 1881, A Magyar Tud. Akadémia könyvkiadó vállalatában). Az utóbbihoz könyvészeti
jegyzetek is vannak csatolva a K.-irodalomról.
Megjelent még Breviárium, Kant világnézete és
életfelfogása a mvelt ember számára. K. irataiból összeállította Gross Pelix. Ford. Polgár Gyula
(Budapest 1913) K. íllozúílája. Gondolatok
veibl. Ford. Polgár Gyala (u. o. 1913).
Irodalom. Kant rannkái közUI a fbbek megjelenésük
idrendjében
Qedanken von der wahren SchStznng der
:

m-

;

:

:

Allgeraeine Naturgeschichte und
lebcndigen KrSfte, 1747
Theorie des Rimmels, 1755, névtelenül jelent meg; Trttume
eines Oeistersebers, erlSutert durch Trftnme der Metaphysik,
1766, névtelenül ; I>e mundi sensibilis atque intelligibilis
forma et principiis, 177Ü, a tanári székfoglaló ; Krítik der
reinen Vemnnft, Riga 1781, IT. kiad. 1787 ; Prolegomena zn
einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft
wírd anftreten können, u. o. 1783; Grund legung zur Metaphysik der Sitten, u. o. 1785 ; Metaphysische .4jifangsgründe
der Naturwissenschaft, u. o. 1786 Kritik der praktischen
Vernnnft, 1788; Kritik der Urtheilskraft, 1790; Die Religion innerhalb der Orenzen der blossen Vernunít, 1793
Znm ewigen Prieden, 1795; Metaphysische Anfangsgründe
der Rechtslehre, 1797 Der Streit der Facultfiten, ebben fogVon der Macht des Gemüts, durch den blossen Vorlaltatik
satz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein, 1798
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798; K.-'s Logik
herausgegeben von J. B. JSsche, 1800; K. 's physische
Geographie, heransgegeben von Rink, 1802—1803 ; K. über
PSdagogik, berauisgegeben von Rink, 1808; Übergang von
den metaphysik. Anfangsgründen der N'atui-wissenschaf t zur
Physik. Hátrahagyott kézirat, melybl részleteket tett közzé
R. Reicke az Altpreussische Monatschriftben 1882 84 K.,
Vorlesungen über die phil. Religionslehre, heransgegeben von
Politz, 1817. Krdmann Beuno is közölt a kéziratokból sok
érdekeset e cím alatt Reflexionen K.-'s zur K. Philosophie,
1888—84. K. mQveinek teljes kiadását eszközölte
Rartenstein 10 kötetben 1838—89. Rosenkranz és Schubert
18 kötetben 1838-48., az utolsó kötet K. filozófiájának
története. Kronológiai rendben Hartenstein újra kiadta Kant
müveit 1867—69, 8 kötetben. Kirchmann is kiadta a müveket ai ismeretes Philosopbische Bibliothek-ben magyarázatokkal. Igen becsesek az olcsó Universalbibliothek K. -kiadásai
Kehrbachtól. Új nagy teljes kiadását es/.közli most a porosz
tnd.
Akadémia Berlinben. Cassirer is kiadja újabban
K. teljes müveit. Latinra még a múlt században fordította K. kritikai fömüveit Born. Franciára Tissot fordított
több müvet a hatvanas években olaszra Mantovazi. 1821-22 ;
panyolra D. Jose del Perogo, 1883 angolra Semplc, Haywood, Meiklejohn, Max Müller 1881, MahatTv, Abbot, Krnest,
Belfort Bu. A fObb müvek K. filozófiájának tannlmányolAsán: Reinhold, Briefe flber die K.-sche Philosopbie,
1790 ; Beok, SohaltM (Aenesidemns) Maison müvei. Az újabbak kött eUÖ sorban Kischer Kuno, Geschichte der noueren
Philosopbie lU. és IV. kötet, 8 kiadásban, angolra fordítotu
MahaOy;Cohen, K.-'s Theorie der Krfahrung, 1885; Paulsen,
VersnchelBerKntwicklungsgeachichte derK.-achen RrkcnntDlMtheorie, 1876; Rrdmann Benoo K.-ot magyarázó müvei
mind fölötte becsesek. Vaihinger, Kommentár zu K.-'s Kritik der reinen Vemunft, l. és 2. köt. Stuttgart 1881—92,
6 kötetre van tervezve; Calrd, The philosophy of K.,
1877 ; BKreabach (Medveciky K.), Urundlegong d. K.-schen
Philosophie, 1879 ; Adamaon, On the philosophy of K., 1876
német forditásban is megjelent Promm R., K. und die
prensslsche Censnr, Hambnrg 1894 Heinse M., Vorleanngren
K.-i Metaphysik ani 8 Semestern, Leipzig 1894 ; 0. Bemmel, K., 1904 ; KUlpe, 1. K. 1907 (Aus Natar u. Qelsteswclt): Rácz I.ajos, K. I., Budapesti Szemle 1904; Behyna
Gyula, K. hatása hazai bölcaéssetflnkre s fökOvetöi nálunk,
Kieryelö 1H7&, 40-48 ; Torkos Uailó, K. és Hegel, Pigyelö
;

—

móval

Kantár
ellátott

kötéldarab van áthúzva.

régi folyadékmértók,

—

2.

K.,

Akó.
Kantábriai-hegyBég,a spanyol magasföld vagy
Mezeta 2000 m. fölé emelked magas pereme,
amely a Biscayai-öbölbe meredeken szakad le.
A spanyol Mezeta lekopott si hegység, amelyet
3 törés 3 darabra szakított, ezek közül a legészakibb a K. ha tehát ez látszólag a Pireneusoknak
folytatása volna is, mégsem szabad annak tekinteni, mert az utóbbi már llatal gyrt hegység s
így szerkezetileg teljesen elüt. D.-en a Bidassoa
1.

;

torkolatánál kezddik s tart K. felé a Leitariegos
hágóig, a Sil forrásáig. Keleti tulajdonképen
K.-re ós Ny.-i Aszturiai-hegységre szokták fölosztani. Legnagyobb csúcsaik a Pena de Ambroto
(1358 m.), de Gorbea (1538 m.) és a Monté Valnera (1178 m.), mig a hegység magasabb Ny.-i
felén van a Pena Prieta (2531 m.), az örök hó födte
Pioos V. Penos de Európa (Trre de Cerredo 2678
m.), Pena Vieja (2665 m.). A hegység küls lejtje
sok est kap, termékeny és igy
lakott
legnagyobb része
lombos erdvel borított. 5
vasút megy rajta keresztül. Egyes helyeken (pl.
Bilbao) gazdag kszén- és vasbányák vannak a

sren

sr

;

hegységben.

Kantabrok (Gantabri), ibériai nép Északspanyolországban. Augustus Kr. e. 25—19. igázta

;

:

—

;

:

;

;

:

ket.
Kantakuzenos, elkel görög (bizánci) család,
melybl VI. Jrtwoscsászár (1341— 55, 1. János 14.
le

i

származott. János íla, Mátyás (megh. 1383) atyjának társuralkodója volt. Ennek öccse, Mánuel
(megh. 1380) atyjától Peloponnesos kormányzósá
gát kapta 1348. A K. család a török uralom alatt
Konstantinápolyba költözött, hol az elkel fanariota-családok közt foglalt helyet. Néhány tagja a
havasalföldi és moldvai vajdaságot is viselte. így
5er&rtn(1678—88),/«ímn (17 14—16) Havasalföld,
Demeter pedig két ízben (1674—75 és 1684—85)
Moldva vajdája volt. E családból újabb idben
több jeles román politikus került ki. Említendk
:

George Cantacuzino (szül. 1845., megh. 1898.),
ki 1883—88. a román államvasutak igazgatója
volt, 1897. pedig pénzügyminiszter lett Siturdza
kabinetjében. Egy másik ugyanily nev tagja a
családnak, George Ckintacuzhio herceg (született

megh. 1913 ápr. 5 ) 1899-1900 ós 1904—
1907. az igazságügyi, közmunkaügyi és pénzügyi
tárcát vezette. 1899. a konzervatív párt elnöke
lett 8 egyesitette a konzervatívoket a junimistákkal. Mint a szenátus elnöke halt meg. A K.-család
1837.,

egyik ága Oroszországba származott el. Ebbl
az ágból valók Sándor (megh. 1841) és György
(megh. 1857) testvérek, kik mint orosz tisztek
Ypsilanti Sándor mellett harcoltak a görög sza
badságharcban.

K&ntálók,

;

;

1871,

86-88.

sz.

Kantalup

1.

Regölés.

1. Dinnye.
Kantar, általánosan eiteijedt súlymérték a
Földközi-tenger partvidékein különböz értékekben vidékek és árúnemek szerint. A régi török
K. == 44 oka. az új K.
45 oka ::= 56V\, kg..
Szmirnában
56-368 kg., Tuniszban, Ak'irbaii
durva
50 688 kg.

Kmnta, 1. vízmerítésre használt, fából v.
vízálló vászonból készült edény, melynek fülein
a könnyebb k(>zelheté.s védett egy rövid, két cso-

^

(növ.),

=

=

Kantár (1. az ábrát), zabolával ellátott szíj fék.
amellyel a nyerges lovat és a kocsiba fotrottat

:

—

K antara

Kánter

ao9

Kantele v. kannel, a finnek nemzeti hangszere.
szokták SMrelní, amelynek f(>s;ószí ját K.-kzIJp^KpMidfc nevo^czük. Kt'tfelUla zabla vashoz Hárfaalakú, eredetileg csak öt húrja volt és 1<Vvan csatolva s ozzol a lovas v. kocsis tetszés sze- szór-vonóval. vlzszint<>.sen fektetve játszottak
rint igazítja lovát jobbra vagy balra, el6re vagy rajta. .Megvan a Magyar Nemz. Múzeum néphátra.
K. továbbá az a szalag, szíj v. kötél, rajzi osztályában is. Hredetét a Kalevala egyik
melybe valamit Ix'lckotnek, pl. <Helhordó-edényo- éneke mondja el.
ket. irományokat .stb.
Kanteletar. tlnn népköltési gyjtemény, 1.
Kantara (El-K kis helység Alsó-Bgyiptombaii. hinni <>t.
a Szuozi-csatorna mellett. A karavánok rendesen
Kantemir (Cantemirf, 1. Antioch Dtnitrieitt kelnek át a csatornán.
vús, herceg, Moldvából származott oro.sz iró, szül.
Kantárfa, 1. Ászokfa.
1709 szept. 21. (10) Konstantinápolyban, megh.
Kantaridin. cunfh'iridiii, ^\oiiti^*' a krii>bo- mint orosz követ Parisban 17é4 ápr. 11. (márc.
ílytt.i vosieatoriuihatóanyajfa; más bogarak- 31). K. az els modem orosz író volt, gyilkos szaIiil. Klállítjak körisbogár- porból, azt
tírákkal üldözte a maradiakat. Munkái t'tbb kixidilal összekeverve me-j-szárltják, adást értek: legjobb a Glazunov-féle (Soéinonija
Kantemira, Szt. Pétervár) 2 köt. bibliográfiai es
•íret híg kénsavval megsavanyítják
!Te| R K-t kioldják és ez oldatból ki- biográfiai jegyzetekkel Stojunovtól.
ki
'"len ós szaírtalan, keser
2. K., Dimitrie. K. Konstantin moldvai fejedeU\.
kor megolvad, utóbb szub- lem fia, szül. 1673., megh. 1723. 1687-91-ig mint
tj sajattiaí^'aual
limál
fogva körlsbogárkámfor- túsz Konstantinápolyban volt a török udvarnál.
nak is nevezik. Forró szesz, kloroform és zsíros Atyja halála után (1693) megválasztották moldvai
olajok oldják. Lúgokkal forralva K.-savas sók ke- vajdának, de csak három hétig uralkodhatott.mert
letkeznek. Úgy a K.. mint a K.-.'íav sói mérgez a porta Duka Konstantint tette helyébe. Mikor
Nagy Péter hadat üzent az ottomán birodalomnak,
a török kormány K-t tette meg vajdának. Azonban K. az oroszokhoz szegdött s elküldte egyik
hú emberét a cárhoz, aki vele nevében szövetséfel

noAr,

—

;

:

;

Kantanua

eifistból é« a^ya^rból.

havában K. bojárjaival
1711
együtt Oroszországba menekült a törökök boszuja
Kei kantározott bilatiló.
ell. Harkovban élt 1713-ie. azután Moszkvába
« a kaatárssár csatto« réáte b tarkóeaij « éu <t pofasavj
és Szt.-Pétervárra ment, hol Nagy Péter sok kie komloksaij / illa<lsü g omzíj h feuittesár k kaatártüntetésben részesítette. Mvei: História incresiAr: / rpsxítd-sabla t fesiitö-lánc.
mentorum atque decrementorum aulae othomaniés hólyaghúzó hatásúak gj'omor- és bélgyula- cae. Angolul megjelent Tindal fordításában (Londást okoznak, úeyszintén a húgy- és az ivarszer- don 1734); franciául Jonquiérestöl (Paris 1743);
veket hevesen izgatják. A XVII. és XVIII. sz.-ban Doscriptio Moldáviáé, az eredeti kézirat után újra
'>!y gyakran mérgezésre használt hírhedt Aqua
kiadta a román akadémia (Bukarest 1875 76,
2 köt.) Papíu llarion fordítá.sában latin és román
ifana hatóanyaga állítólag K. volt.
Kantarijje (arab), a török államokban a köz- szöveggel Vita Constantini Cantemirii eogno^
vetett adó egy neme, melyet a lakosok a forga- ment senis Moldáviáé principis, az eredeti kézlomba hozott s községi mérlegeken mesmért tár- irat után kiadta románul a bukaresti akadémia
gyak után Hzetnek. K díj a községek jövedelme (1879); Principis D. Cantemirii variae schedae ot
s ily címen pl. Sarajevóban fél lóteher után 10 exeerpta e antographo descripta, az eredeti szöveg
tlll., egész lótohomji árú után 20 Hll. szedetik.
után román nyelven is megjelent az akadémia
Kantarxisz (gör. ranthunts), 1. eredetileg Bac- kiadásában (Bukarest 1879) Hronicul vechimei
chusnak szentelt kétfülU ivóedény (1. az ábrát) 2. Románo-.Moldo-Vlahilnr. elször latinul írta meg
gyertyatartó az oltárokon 3. az ó-keresztény bazi- s eg>' részét maga fordította le románra, ami fena
likáknak homlokzata elé épített oszlopcsamokos is maradt Istoria ieroglifica c. munkát 1704. irta
udvar közepén levó és tisztálkodásra szolgáló kút. románul s a két fejedelemségnek, de kivált a
moldvainak iK>litikai, társadalmi s családi állapoBazilíkii.
Kantavár, a Mecsek-hegységben Pécs városa- tait tárgyalja a XVll. sz. végén.
Lul É.-ra emelked hegyen látszó csekély romKánter Károly, egyházi iró. szül. Tatán 1853
maradványok, melyek a XIII. sz.-ból valók. V. ö. jún. 7. Pappá szentelték 1876 jan. 2. Több heljütt
Arch. Ért. 1872. 286.
való sesíédlelkészkedés után 1898. plébános lett a
get kötött.

:

:

:

jál.

;

;

;

;

;

:

;

;

:

;
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Kantérolás

budavári királyi palotai Szt. Zsigmondról nevezett plébánián, 1899. c. apát, 1908-ban pápai prelátus. ÍSdi óta az Oltáregyosület igazgatója. Önbudapesti kat. kör célja és társaálló munkái
dalmi jelentsége (Budapest 1889) Van-e szükség
és miért a kereskedelmi akadémiákban is hitmunkáskérdés és az
oktatásra ? (u. 0. 1891)
iparosinasokról való gondoskodás (u. o. 1892) stb.
Kantérolás v. kantérozás a. m. iralás (1. o.).

A

:

;

;

Kantin

KanurI

210

A

(franc, caniine), eredetileg tábori kula-

A katonaság által megszállott kaszárnyákban, erdökben lev korcsmaüzlet, melyben mindazon árúk vásárolhatók, melyekre a
katonáknak leginkább szükségük van. A K.-t tartó
egyént kantinos-nak nevezik. A K. katonai és
orvosi felügyelet alatt áll és a megállapított árjegyzéktl való eltérések nem engedtetnek meg.
hadsereg csapatainál a marHáborúban a
kotányos-üzMek pótolják a K.-okat.
Kant-Laplace-féle elmélet, 1. Kozmogónia.
csot jelentett.

mköd

Kanton (franc. canton), kerület, valamely ország nagyobb tartományának vagy megyéjének
része. Franciaországban az 1790 jan. 15-iki rendelet értelmében az arrondissementok canton-okra
és ezek községekre oszlanak. Svájcban a XVI. sz.
közepén honosult meg, s a svájci szövetség egyes
önálló tagjait illetik ezzel a névvel. ElszászLotharingiában a francia K.-okra való beosztás
késbb is megmaradt.
Kanton, 1. (Canton, kínaiul: Kvang-csou-fu)
Kvang-tung kínai tartomány fvárosa a Kantonfolyó (Gyöngy-folyó) partján, amely a Bocca-Tígris útján a Délkinai tengerbe ömlik. Nevezetesebb
épületei a kormányzó palotája, a Konfucius-kollégium, vizsgaterem, császári templom, pagodák,
buddhista kolostorok stb. A város lakóinak egy
része a folyóra horgonyzott csónakokban, vagy
cölöpépületekben lakik. A folyó hajdani zátonyán,
a mai Sa-mien-szigeten laknak az idegenek s itt
van az 1859— 61-ig épített kis ersség is. A várossal szemben a folyó jobb partján van Ho-nan
szigete. K. lakossága (1912) 90b,000-re becsülhet,
ebbl kb. 100,000 ember ól a vízen lev 84,000
hajón. K. Kínának legels gyárvárosa, selyemgyártása és szövése, papiros-gyárai, zsinór-, üveg-,
lakkozott árú-gyártása, cukormalmai igen sok
embert foglalkoztatnak. K. kereskedelme az
ópiumhadjárat (1841) óta, s mivel egyre újabb
kikötket nyitnak meg az idegen kereskedelem
számára is, leginkább angol kézen van, de minden
nemzetnek van konzulja itt. Kereskedelmi cikkei
fleg tea, nyersselyem ós selyemárúk, cukor, dohány, porcellán, gyapotárúk, petróleum, szén stb.
A külföldi behozott árúk értéke volt 1901-ben
16.514,578, a belfóldiokó pedig 19.839,346 tael. Kereskedelmét az eltte lev Hong-kong kikötje ersen befolyásolja, de Vham-poáig, K. kikötjéig
(K.-tól kb. 50 km.-nyiro) még tengeri hajók is fölmehetnok s így ez sokat lendít jelentségén. Itt van
a vámhivatal, dokkok, katonai és tengerészeti akadémia stb. Erdítmények vannak a város minden
részén, de a Bocca-Tigrisen lev erdítmények oly
ügyetlenül voltak építve, hogy az angolok 18-tl.,
:

:

:

1847. és 1857. könnyszerrl bevehettek. Az 1899.
engedélyezett K.-Hau-kouí, valamint a K.-Kauhung vasút építésébe még nem kezdtek bele.

2. K., folyó, a Hszi-kiang (Nyugati-folyó) és
Pei-kiang (Északi-folyó) egy-^gy ágának összefolyásából ered Kvang-tung kinai tartományban.
Kanton-rendszer, az 1733— 1808-ig Poroszországban alkalmazott ujoncozási mód, mely szerint minden ezrednek egy bizonyos hadkiegészltó
kerület (Kanton) jelöltetett ki, melybl a polgári
hatóságok közremködésével újoncait szelhette.
A nemesek, vagyonosok, tudományos képzettséggel bíró stb. ifjúság a katonai szolgálat alól fel
a többiek közül évenként minden
volt mentve
ezredhez egyszersmindenkorra
meghatározott
számú ujoncjutalékot soroztak be és pedig eleinte
;

késbb 20 évi szolgálati idre,
melynek nagy részét azonban szabadságon otthon
tölthette. Hasonló rendszer dívott azeltt Auszéletfogytiglani,

triában és 1874-ig Oroszországban is.
Kántor (lat. cantor) a. m. énekes. Szkebb érazt az énekest
telemben az egyházaknál
jelenti, aki a szertartásoknál, fkép pedig a templomban, orgonakiséret mellett a nép énekét vezeti. A kat. iskoláknál többnyire a tanító egyúttal
K. is és K. -tanító a neve.
Kántor, \.K. Gerzsonné E?igeUiardt Anna, szí-

mköd

szül. Nagyszebenben 1791., megh. Marosvásárhelyt 1854. Korán árvaságra jutott. Tehetségét Láng Ádám színész vette észre, tanítani kezdte
s Kazinczy Ferenc buzdításai nagy hatással voltak
reá. Anyanyelve német volt, de tökéletesen megtanult magyarul. 1809-ben felesége lett K. Gerzson színésznek.A színpadra 1811. lépett s néhány
év múlva mint az els tragikát ünnepelték. De a
megnyíló Nemzeti Színházból kimaradt, kérette
magát, feltételeket szabott s késbb nem adtak
neki szerzdést. így aztán vidéki színpadokon játszott s korán visszavonult a magánéletbe (1843).
Eladásában talán túlságos páthosz volt, de ugyanannyi jellemz er minden szerepében más tudott
lenni s nagyon sokat készült egy-egy estére. Fbb
szerepei voltak: Gertrudis, Sappho, Lady Macbetli,
Borgia Lucretia stb. V. ö. Szigligeti, Magyar
színészek életrajzai Déryné Naplója.
2. K. Imre, költ, tisztvisel, szül. Nagykéren
(Nyitra vm.) 1860 febr. 29. 1880-tól számos versét
közölték különböz lapok, önállóan megjelent költeményes kötetei Az én vikígom (1888) Örökkévalóság (1894) Legújabb költeményei (1914).
Káiitorböjtök, 1. Böjt.
Kántorjánosi, kisk. Szatmár vm. mátészalkai

nészn,

;

;

:

;

;

j.-ban, (1910)

2257 magyar

lak.

;

postahivatal, u.

t.

Hodász.

Kant-társaság, VaihingerYisiüs, német filozófus
alapította 1904., Kant halála százados évfordulóján. Székhelye Halle an der Saale. Nagyon üdvös
tevékenységet fejt ki ós emelkedben van. L. Kant,
:

Kantus, 1. Contowhe.
Kantusfü (növ.), 1. Bartschia.

Kana (ang. canoe), Kanoa és Evezés.
Kanu V. katsonge, a szalagos görény (Zorilla
1.

zorilla Schreb.) neve Német-Kelet-Afrikában.
Kántin (török) a. m. törvény, még pedig világig
fleg uralkodók alkotta törvény. A törvénygyüjt<>mények neve: kánun-nám^;. Szüle j mán szultánnak kánuni, azaz törvényhozó címet adtak.

Kanari (kanori, bontani, borni), Bornu (1. o.>
szudáni volt szultánság népe. Nyelve a hauszáké-

;

:

-

Kanut
val rokon, de
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már önálló, moly a szomszéd manga, (M. milvus L.). Háta rozsdabarna, a hímnél a
stb. n^>peknél la honoe. A K.*kat háton lev tollak fehérszegélyüek, a nsténynél

Dguru kanembu

tekintik a szudáni négeraég legtökéletesebb képvit^löinek. Legközelebbi fajrokonai a Csád-tó
vidékén lakó törzsek, talán még inkább a tibbek.
V. ö. Nachtigal. Sahara nád Sndan (Berlin 1881).
Kanut ^.SnW>,dán királyok: l.I..?/a^£'.(10181036), szül. 996 körül, megb. Angliában 1035 nov.
12. Atyjának, Svennek halála után (1014) Angliában harcolt az uralonicrt .s lOltí. meg is szerezte
mas;ának az angol koronát. Bát>'jának, Maráidnak
halála után Dánia trónját isörükölte (1018), majd

nem. Hasa világos rozsdaszínü, sötétebb gerincfoltokkal. Idsebb eg>'éneken a fej fehéres. Rozsdaveres farkán a barántsávok elmosódottak, rajta
a bemetraés 8—12 cm. Hossza 72, számyh. 50,
farkh. 38 cm. Található Európa déli és keleti részeiben. Hazánkban ritkább, mint az elbbi faj
leggyakoribb Erdélyben, ahol néha át is telel.

Nálunk i8 költ. télen 50—200 fnyi
tokban vándorol Afrikába. Magas fákon

csapafé.szkel.

2—3 kékes-fehér, pirosan pettyezett tojása van.
Norvégiát is elfoglalta. E három ország Fogságban megszelídül.
Zöld K., 1. Szalakóta.
birtokában K. Ésiak-Burópa l^hatalmasabb fejeKánya, nagyk. Tolna vm. tamási j.-ban, (t»io)
delme lett, kinek baráttógát még II. Konrád német 1015 magyar lak. postahivatal, u. t. Tab.

—

1Ü2H.

;

Kányabangita (nöT.i, |. Vibumum.
Kányád, kisk. Udvarhely vármegye udvarhelyi
2. A'., a &«í/(1080-86),szül. 1040 körül, megh.
1086 júl. 10. Sven Estridson tía volt s bátyjának, j.-ban, (1910) 443 magyar lak., p(^ügynOkség,

csiászár is kereste.

Karaidnak halála után jutott trónra (1080). Szigorúan járt el a dán pogányság mogmaraidt hagyományaival szemben, ezért 1086. felkelés tört
ki ellene s a lázadók Odenseben egy templomban
megölték. 11. Paschalis pápa 1101. a szentek közé
iktatta s a középkoron át Dánia védszentje volt.
Onnepe jan. 19.
3. VL K. (1182-1202), szüJ. 1163.. megh. 1202
nov. 12. I. Valdemárfla volts 1182. lépett trónra.
Oroszlán Henrik leányát vette nül és szembe
szállott Barbarossa Frig>'es császárral. 1184-ben
elfoglalta Pomerániát és Mecklenburgot, 1194. és
1196. pedig az észtek ellen viselt keresztes háborút. 1200— 1202-ig még Holsteint, Lübecket és
Hamburgot is hatalma alá hajtotta.
Kány, kisk. Abauj-Toma vm. tornai j.-ban,
(1910) 265 magyar és rutén lak.
u. p. Jánok, n. t.
Krasznokvajda.
Kánya Emília, Szeg fi Mómé, írón, 1. Szegfi.
Kánya (Milvus Cuv.), a Ragadozó madarak
rendjébe, a Sólyom-félék családjába tartozó madárnem. P'eje kicsiny, horgas csre kicsi, gj'enge és
oldalt összenyomott, szárnyai igen hosszúak, a 4.
evezötolla leghosszabb, farka villás, kantára ser-

u. t.

Bögöz.

Kinyafa

(qöv.),

1.

Vibumum.

Kányafogó, a kisebb ragadozó madarak fogására használt csapóvas, mellyel azonban rókák,
borzok és nyestek
foghatók. Ha a
tányéralakú deszkát a rajta lev
csalétek útján a
vad megérinti, a
is

szétfeszített

fél-

1. ábn. Kányafogó ayitra.
köralakú vasak
összecsapódnak
és a vadat megfogják. Az 1. ábra a K.-t nyitva,
a 2. ábra zárva tünteti fel. Az itt feltüntetett

;

tékkel ellátott, a csüdje majdnem közepéig tollas
és a középs ujjnál rövidebb. Karmai hegyesek,
rövidek s nem igen hajlottak. Repülése könnyed,
a magasban nagy köröket kerekít s mintegy a
levegben úszik, a nélkül, hogj' szárnyait legyintené. Különben tunya, gyáva állat.A hím nagj'obb,

9.

ibra.

Kinyafogó Bárra.

csapóvason kivül számos hasonló szerkezet, de
más alakú fogó eszközök is vannak használat-

mint a nstény. Társaságban vagy páronként él.
Többnyire kisebb állatokkal táplálkozik, azért inkább hasznos, mint kártékony. 8 faja ismeretes,
melyek közül hazánkban a következ két faj él
a barna K. (M. korschun Gm.), háta majdnem
egyszín sötétbarna, basa világosabb, sötétebb
gerínefoltokkal, feje piszkosfehér, barna farka
feketével szalagozott. Villás farkán a bemetszés
3—4 cm. Csre fekete, viaszhártyája sárga szeme
szürkéssárga. Hossza 60, számybossza 44 47,
farkhossza 28—32 centiméter. Hazája KözépEurópa, különösen a vizek partjain szeret tartózkodni és a halakat, meg a kétéltüeket igen szereti.
Magyarországban márc.-tól nov .-ig található, téhre
melegebb vidékekre vándorol. Magas fákon fészS. ábn.
kel. 3—4 sárgás, szürkésfehér, barnán pettyezett
tojást rak. Kártékonyságát hasznos múködésé- ban. Mindegyiknek falkotórészei : a rúgó, a
"1 kb. kiegyenlíti.
A vörös K. v. K.-király kanyarvas és a ravasz. A n^dí a caaipöYuuk
;

—

—

Kányaf

mint az itt feltüntetetta csapóvas kerületén található. A kanyarvasak koraiaknak, szegletesek vagy oválisak;
összecsapott állapotban nem szabad egészen
egybe találniok, mert a megfogott állat lábát
elvágnák és a vad még elmenekülhetne. A ravasz a csapóvas azon része, mely által a kifeszített kanyarvasak fogásra készen tarthatók s
melynek érintésekor ezek összecsapódnak. A K.-t
a szárnyas ragadozók fogásánál olyan helyekre
állítják, ahová az állatok szeretnek repülni, pl.
magasan álló kútgémeki'e, kazalrudakra (1. .3.
ábra) stb.
Kányaiü (növ.), 1, Sisíjmbrium.
Kányagyom (növ.), 1. Sisi/mbrium.
Kányaháza, kisk. Szatmár vm. avasi j.-ban,
(1910) 1948 oláh és magyar lak., postaügynökség,
u. t. Avasújváros.
Kányahegy (azeltt Ka/nyánka), kisk. Nyitra
oldalán, közepón, vagy,
nél,

:

vm. privigyei
u.

t.

Kanyarulat
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j.-ban,

(i9io)

398

tót lak.

:

u. p.

és

Privigye.

követi azt. A K. lefolyásában 3 szakot különb()ztethetünk meg: 1. A lappangási és elöké-szíUísi
szak. Vj'£ a fertzés megtörténtétl a kiütés megjelenéséigtart. 10—14 napig tart el e szak, csecse-

mknél néha 18 napig is. E szakban eleinte teljesen
egészségesek a gyermekek, csak a kiütést megnappal, ritkán 5 nappal lépnek fel
a hurutos tünetek. A gyermek náthás, szeme piros, érdesen köhög, majd lázas lesz. Ekkora vizsgálatnál a pofa nyálkahártyáján kis ílnom fehér
pontok láthatók piros alapon (Koplik-tünet). Másnap már a torok, a garat telve van piros foltokkal (enanthema) és 12—24 óra múlva megjelenik a brön a kiütés. 2. A kiütés kitörése és virágzása. A kiütés a fülek mögött, a halántékon,
az arcon kezddik, majd reá terjed a mellre, a
hátra, azután folytatólag a hasra, a karokra és
a lábakra. Lencsényi, éles határú piros foltok,
amelyeknek nivója a br fölé emelkedik. Ers
kiütésnél a foltok helyenként összefolyhatnak. A
hmérsék ekkor igen magas 39—40 C^, a köhögés száraz, kínzó. A gyermekek többnyire súlyos
beteg benyomását teszik. 2 3 napi fennállás
után a láz egy csapásra megsznik, a köhögés
lazább lesz, a kiütés a megjelenés son'endjóbon
halványulni kezd. Eleinte a piros szín halványbarna, majd sárgás lesz, azután eltnik. A kiütés
eltntével a láz krízissel végzdik. A K. leggyakoribb komplikációja a tüdlob, amely kisebb
gyermekekre végzetes lehet. Felléphet a K. left)iyása alatt is, de követheti azt, hónapokig tartó
betegséget okozva. Igen veszélyes a K. oly gyermekekre, akik tuberkulózissal vannak iuíiciáíva.
A K. mintegy feléleszti a lappangó tuberkulózist

elzleg 2—3

:

Kányakirály, 1. Kánya.
Kanyar, az átvágások és kiegyenesítések által elmetszett meder-szakasz. Tágabb értelembon
véve a folyó valamely kanyarulata.
Kanyargós gereben (aöv.), 1, Gerébengomba.
Kanyarító fürész v. karaj-fürész, 1. Famunkáló gépek.

Kanyaró (uöröshimlö, lat. morbüli), ragályos
megbetegedés, amelyre jellemz, hogy a szem, az
orr, a garat és a légzszervek nyálkahártyájának hurutos tünetei mellett, a nyálkahártyákon
ós a brön piros-foltos kiütés keletkezik, amelynek eltnte után a brön kisfokú korpádzás jelent-

A legelterjedtebb betegség, amely járványok alakjában lép fel, de a nagyvárosokban teljesen sohasem tnik el. Többnyire 4
5 évenként
keletkeznek nagyobb járványok, amelyek 3—4 hó
alatt lezajlanak, a következ években pedig inkább
csak körülírt helyre szorítkozó kisebb járványok
észlelhetk. Okozója eddig még ismeretlen. Azt
tudjuk róla, hogy igen ersen fertözképes. A kinek még nem volt K.-ja és K.-s beteggel érintkezik, különösen, ha ez a hurutos stádiumban
van, a fertzdést alig fogja elkerülni. Ellenben
a K. okozója nem nagyon ellenálló. Harmadik
személy által, élettelen tárgyakkal nehezen vihet
kezik.

—

(tdvész,

gümkór,

agyhártj'alob, izületi

has-

hártyatuberkulózis fejldhetik utána).
Kanyaró Ferenc, irodalomtörtónetíró, szül. Tordán 1859 máj. 25., megh. u. o. 1910 márc. 21.
Kolozsvárt tanult, hol papi és tanári oklevelet
szerzett s 1880 óta mint az unitárius fgimnázium
tanára mködött. Fként a prot. egyháztörténelem s a XVI— XVll. sz.-i magyar irodalomtörténet terén tanított és Zrínyire vonatkozólag íg
eredményekre is jutott. Mint egyházának rendületlen híve ers polémiákat folytatott a más fölfogású kutatókkal. A szakfolyóiratokban, fként
a Keresztyén Magvetben megjelent dolgozatain
el. A betegség kiállása után a gyógyult beteg sem
kívül önálló mvei Zrimji ismeretlen munkája
*
fertz, a jól kiszellözött betegszobába a beteg- (1890)
Unitáriusok Magyarországon (1891)
ség keletkezése után 3-4 héttel dezinfekció nél- Zrinyiíísz kelte és költje (1894) Unitárius
kül voszélyteleníU helyezhetk egészséges gyer- ténetirás és kálmnorthodoxia (1895).
mekek. Legfertözöbb a beteg nyála, orrváladóka
Kanyarodás, valamely csapat felállításának oly
és tt könnye. A fertzés valószínleg a légutakon megváltoztatiisa, hogy az új arcvonal az elbbivel
át történik. A betegség kiállása mentességet köl- szöget alkosson. Az arcvonal azon szárnyát, mely
csönöz és a kétszeri megbetegedés ritka. Ha nagyobb átmérj körön mozog, kanyarodó, a
mégis gyakran halljuk, hogy valamely gyermek- másikat sark-s/Árnyneik nevezik. Fel-K. valanek 2— 3-szor vagy többször volt K.-ja, akkor mely nyitott oszlopnak K. -okkal való felfej Unlé.se
ezt abból magyarázhatjuk meg, hogy K.-szerú vonalalakzatba.
kiütés többféle van és az illet gyermeknek nem
Kanyarulat. Hog>' a vasutak az érintett vidévolt több.ször K.-ja, hanem valami más K.-szerü kek terep- és egyéb helyi viszonyaihoz könnyebkiüté.se. Nagyban terjesztik a K.-t az iskolák ós ben alkalmazkodhassanak, az egyenes irányban
az óvodák, a járványok kezdete rendesen az is- való vezetéstl több ízben el kell térni. Erre szolkolák megnyitását követ második, harmadik hó- gálnak a K.-ok. Ezek mindig szabályos görbék »J8
nap. Sajátságos összefüggés észlelhet a K. és a pedig körívek. Mértékük a görbületi sugárral van
szamárhurut- járvány között, amennyiben a K.-jár- kifejezve. K. -okban a közleked járómúvoknok
ványt vagy megelzi a szamárhurut-járvány, v. nagyobb ellentállást kell lekiizdeniök. mint og- ^

—

:

:

:

•

;

;

;

—

KanyavAr

S18

a járómúvek természete szerint a
K.-ok nagysága korlátozva van. Küzúti járómüvek, vagy villamos kösátí vasutak már 26—30 m.
u'aru ivekben ktetokedhetnek, úgyszintén keenetibeu, eaórt

.f ny vágány vasotok iMzabAlyosnyomtávolságú
vasutakon azonban a vasút jdlego sierint leghihl) is 200
400 m. sugarú ívek alkalmaztotnak.
200 m.. olyan vasutakon, hol
elekednek, 400— ÖOO m. az alkalitu kunvf k sugarának alsó határa. Az egy111
kuvetk(?zö körivek közt, ha ellenkez
fordulnak, kösbensöegyeoes darabot kell
.;ui, molynek hossza me^kvasutakon lei?.U>b 10 m., fövasutakMi 30 m. A K.-okban fekv
tlyarészeken az ellenállások csökkentésére a
sinszái a suj^ár nagysága szerint és figyea közleked vonatok sebességére ó— 100
1 magasabban MEszik a belsnél. Ezcnki viil
i

m

I

LitávdaiirasiahváiiyoeBál néhány
_

.„„uu

kl9nl«égek

I?
•

mm. -rel

elosztássá végett

—40 m. hosszú átme-

k közé 10

sugarú ívekben a
az ívnek nietrfelelen hajÜtani kell. Fóikon azonban a K.-ok egyenes sinszálak.unak kirakva és azegelés közben kapnak
•

Rfi in.iaiiiak be. Kisebb

t

...-:::iut.

vm. letenyci j.-ban, (isio;
Páka, u. t. Csömödér.
KánysLzsombor mv., a. m. AUiaria \\. o.)
Kanyon (spauy. canon). Ha a folyó középs szakaszán olyan platón v. síkságon folyik, amely
ia.-san emolk<?dben van v. vízvidékének száraz
Ita miatt mellékfolyóiból nem kap sok vizet,
Kkor K.- völgyet vág be. A K.-völgyet eredete
'ozt'-ti meg tehát a szakadéktól V. völgytl,
)«rlangi eredettt s a szurdnktól y.hegyszo-

Kányavár,

411 magyar

kisk. Zala

lak., u. p.

amely hátráló erózióval keletkezett
-on kere.sztiil. Hazánkban típusos K.a S«íd pataknak Veszprém mellett,
i'übb a világon az Egyesült-Államok.:
K'iadó folyó K.-ja, a Grand Canon, amely
-/.ii;i/. magas medencén folyva végig, helyenkint
l.>0<t
2000 m. mély K.-völgyben halad.
Kanyurszky György, kat. teológus és filológus,
-.'ul. Xemesmilitifsen 1853 márc.
10. 1875-ben
Áalocsán pi^ipá szentelték s a Szt. Ági>stonróI ne•zett bécsi intézetben fejezte be tanulmányait.
^7:')
76 ig a keleti akadémiának is hallgatója
"It s az újarab és perzsa nyelvbl vizsgálatot
tf'tt. Ugyanekkor elnyerte a Laekenbacher-féle
1)00 frtos ösztöndíjat héber szövegnek szótár
Ikül arabra való rögtönzött fordításával. Arab
^ perzsa nyelven költeményeket i.s írt. Rövid
deig Szonte községben volt segédlelké.sz 1878.
kalocsai papnevel intézetben teológiai rendes
anár és tanulmányi felüg>'el lett. Egyúttal fékecwgyhá/i hitszónokká is kinevezték. 1882
" víili. 1886 óta rendes tanár a budapesti
jyetemen. hol a szír, khald, arab és
' * tanltja. Folyóiratokban és napikölteménye ée cikke jelent meg
.

;

—

.

:

.

.

%

.

nagy részét is kiíadta. Neveleny&sött kiráiy diadala (ndL^-

iM/.i >• ^/.t-ti'inek

/•tesebb müvei
,t;

i

:

^1

A

Kalocsa 1880)
korán hál1881) .4 klasszikus antb nyelv'
yve (Bécs 1882).

-'...isorozat,
.\yesX

;

;

Kaolinit

Kaaa«lpar«in*«f, a német

birodalmi btk.
mely büntetés
alá vonja a lelkészt, aki hivatásának gyakorlata*
ban V. annak alkalmából nyilvánosan gyülekezeten v. templomban v. valíási ö.sszejövetelekre
rendelt más helyen többek eltt államügyeket a
küzbékét veszélyeztet módon hirdetés v. fejtegetés tárgyává tesz, úgy.szintén azt a lelkészt,
aki hivatásának gyakorlatában v. annak alkalmából iratokat kibocsát v. terjeszt, amelyek ál130. §-4nak kuzk(>l(>tü elnevezése,

lamügyeket a közbékét veszélyeztet módon
detés V. fejtegetés tárgyává tesznek.

hir-

Hazánkban

az országgyúlési képviselválasztások

felett való
bíráskodásról szóló 1899. XV. t.-c. 170. és 171.
§-ai foglalnak magukban ilynem rendelkezést.
Így büntetend az a lelkész vagy egyházi tisztséget viseló más személy, ki a vallás szertartásainak végzésére rendelt helyiségben vagy vallásos jell^ gytllekezeten a választás eredményének befolyásolását oélzó nyilatkozatot tesz,
vagy aki abból a célból, hogy egy vagy több választó bizonyos jelöltre szavazzon, vagy ne szavazzon, vagy a szavazitstól tartózkodjék, az egyházi kegyszerekben való részesítésre tesz ígéretet vagy egyházi fenyíték alkalmazásával vagy
a kegyszerek elvonásával vagy túlvilági büntetéssel fenyeget ; vagy aki a vallási tisztelet tárgyait vagy olyan tárgyakat, amelyek egyházi
szertartá^k végzésére rendel vék, a választók
gytllekezeten, vagy választási menetben használ
vagy aki ily tárgyaknak, ha azok felett ó rendelkezik, ezen célra való használását megengedi
a büntetés egy évig terjedhet államfogház ós
1000 K-ig terjedhet pénzbtlntetés és a poUtikai
jogok gyakorlatának felfüggesztése.
Kaocse, az ujgur nép (1. o.) ^yik ága llitatban. Nyelvében és szokásaiban a határos kínaiakhoz idomult.
Kaoko. német DNy.-i Afrika ÉNy.-i része, melyet fóleg Hartmann kutatásai tettek ismertté. Területe kb. 80,000 km«. népessége mintegy 3000-re
tehet. A tengerpartokon homokos és .sziklás, beljebb jó legelökben és folyóvizekben gazdag földje
fleg az állattenyésztésre nagyon alkalmas. A
Délnyugatafrikai részvénytársaság újabban kszén után kutat a hegyekben s a fúrások nemcsak gazdag vas-, réz- és szénérceket tártak fel,
hanem mtrágyázásra alkalmas salétromot és
nitrogéntartalmú sókat is. A gyarmat elsó kutatói
küzül fóleg Anderson (1878) és Duparquet (1879)
francia misszionárius voltak nevezetesebbek.

tudományos neve a porcellánföideredet szó: kao-ling. L. Kaolinit.
Kaolin-homokk, oly homokk, melynek ragasztó anyaga kaolin.
Kaolin

(ásv.i,

nek. Kínai

Kaolinit (ásv.), laza földes halmazok, amelyekben néhol (Silverton Coloradóhan) átlátszó tiszta
hatszögletes pikkelyeket lehet látni: az újabb
optikai vizsgálatok alapján e pikkelyek az egyhajlású rendszerbe tartoznak
többnyire fehér,
sárgás, zöldes, vöröses. Aluminiumhídroszilikát
H^AljSijO,. Rendkívül sokféle változata van;
legfontosabb a kaolin v. poroollánföld, laza, szétmorzsolható, érdes földes töm^ nedvesen igen
plasztikus. Fkép a földpátok mállása révén keieticezik a gránit-, gnájsz-, porfir-, riolit-, tracbit:

—

Káosz

ban (Hollóháza a Hegyaljában). Az agyag

tisz-

tátalan kaolin. Egyéb változatai
nakrit, ícövelö
(a mielin és carnat), dillnit. Nagy kaolintelepek
vannak Szászországban Meissen közelében ós
Karlsbad mellett. A kaolinból készül a porcellán,
kedény stb. Borderítö szerül is használják a
kaolint, még pedig egy hl. borra legfeljebb 1 kg.
sajtárban 6—8 lit. borporszerü kaolint s azt
ral összekeverik s kavarás közben a derítend
borhoz öntik. A bor 14—30 nap alatt derül s lefejthet lesz. A kaolin hatása azon alapszik, hogy
a bor zavarosságát okozó nyálkás anyagok a kaolinszemcsékre rakodnak s azzal együtt a fenékre
ülepszenek.
Káosz (tkp. Chaos), a régi görögöknek a világ
keletkezésére vonatkozó naiv elmélkedésében a
világr, melyben a ködbl és homályból a világ
kibontakozott. Késbb a római írók azt vallva,
hogy a világ valamennyi elemének már a világ
:

^y

kialakulása eltt is meg kellett lennie, a K.-t úgy
értelmezték, hogy ez az a kusza összevisszaság,
melyben a világ elemei a rendezett alakká való
tömörülés eltt voltak. Ez az utóbbi római értelmezés fképen Ovidius Metamorphoses-ébl (I.
könyv, 5—88. sor) a modem nyelvekbe is átment
8 ma K. alatt rendezetlen, zrzavaros tömeget
értünk.
Eaouana (tóiat), 1. Chelonidae.
Kap (ang. Cape) a. m. fok (1. o.). Kapkolonia,
(Gape Colony), 1. Fokföld.
Kapa, a föld megmvelésére szolgáló, különféle
alakú eszköz, mely a vasból vagy acélból készült
tulajdonképi K.-ból s a nyélbl áll. Alakja szerint
raogkülönböztetend: 1. a vékonyabb vaslemezbl készült íopo^K., mely hegyes vagy csapott
vég lehet és fképen a növények ápolásánál
(1. Kapálás) alkalmazzák
2. a szilárdabban készült vésalakú ogyágú irtó v. ásó- K. és 3. a kétágú K., mely utóbbit különösen köves vagy gyeppel, illetve fákkal ós cserjékkel bentt, továbbá
ekével meg nem szántható lejts földek és
megmvelésénél alkalmazzák. Kerti keskeny
ágyak megmveléséhez a kis v. kerti-, cukorrépa
müveléséhez a répa-K.-t használják. Egyszerre
egy szélesebb vagy több növénysor megmveléséhez a többsorú és fogatos erre szerkesztett
sorA:fl;?á/c szolgálnak. L. Ekeszer gépek. Szer-

—

;

szUk

áríik készítése.

Kapaneus
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:

20 hajlásának megfelelen a vágány közepe

Ennek elérésére a sinek talpát nem
a talpfára vízszintesen, hanem alája újabban rendesen ókalakú vasalátétlemezt tesznek.
Azokon a talpfákon, ahol lemezt nem alkalmaznak, a talpfa fels síkjába elzetesen megfelel vajatokat kopácsolnak ki vájó fejszével,
A vájat helyességót vájatmértékkel ellenrzik.
A lemezek alatt szintén egyenletesre keU a talpfa
fels szinét kapacsolni.
felé lejts.

állítják

Kapadohány,
Kapaíolt

V.

1.

Dohány.

kapavágás.

A szU

levelein talál-

ható száraz foltokat nevezi így népünk. A kapálásnál megsérült levelek késbb elszáradnak. Míg
a peronoszpóra betegséget nem ismerték, az e betegségtl származó foltokat is K.-nak nevezték,
valamint így nevezték a naptúzés által okozott
levélpörsenéseket is. Újabban az oltványszUknek igen gyakori veszedelme a K. Az oltás helye
körül a kapával megsértett töke tönkre megy,
elpusztul. Oltványszóllkben a hiányzó tkéknek
igen nagy hányada K. folytán pusztul el, a kapálásnál tehát nagy vigyázattal kell a munkásnak
dolgoznia.

Kapakészítés,

Kapák ürku,

1. Szerárúk gyártása.
vulkánikus hegy, 1. Altar de los

Collanes.

m-

Kapálás, a kerti és szántóföldi növények
velésénél gyakran alkalmazott mvelet, meljTiek
célja a növények körül a földet felületesen lazítani, porhanyítani és a gyomokat elpusztítani. A
K. hatása azonban ennél tovább terjed s abból áll,
hogy a leveg hozzáférhetését a talajhoz elmozdítja s azáltal a talaj tevékenységét fokozza
és a talaj nedvességére konzerválóan hat. Ezért
szokott a száraz idben végzett K. a növényzetre
üdítleg hatni. A K. csak megfelel talajnyirkosság mellett s oly mélyre eszközlendö, amint azt
a növény természete kívánja. A K. kézi és fogatos
eszközökkel, ú. n. kapáló gépekkel végezhet. A
kézzel eszközölt K. a legtökéletesebb ugyan, de a
legköltségesebb is és fképen a költség leszállítása végett alkalmazzák a kapáló gépeket. A
K.-nak minden növényre kedvez hatása van,
mindazáltal általánosan csak oly növényeknél alkalmazzák, melyek e nélkül ki sem fej lödnek s
azért ezeket kapás im^ényeknek mondják. Minthogy a K. a K.-t nem igényl növényeknél is a
termésre fokozólag szokott hatni, ezeknél, kivált
a gabonaféléknél, továbbá a repcénél és a osalamádénál azon esetben alkalmazzák, ha az általa
elérhet termóstöbblet értéke a K. költségét meghaladja. V. ö. Henseh, Az okszerií talajmívelós
elmélete és gyakorlata (Budapest 1885). L. még

Kápa, a nyereg feje.
Kapacitál (lat.) a. m. érvvel meggyz.
Kapacitás (lat.), a fizikában a. m. képesség valaminek felvetiére, felhalmozására a htanbaü
1. Höfoghatóság ; az elektromosságban 1. Elektromos Kapacitás, Elektrosztatikai és elektroimgnesi egységek és Farad. h. továbbá Köbtartalom. Oyomirtás.
Használják továbbá a K. szót az ember szelKapálógépek, 1. Ekeszer gépek.
lemi kópos.ségének megjelölésére is ezért K.-nak
Kapán, adók. Vercze vm. verczei j.-ban,
mondják azt az embert, aki valamely szakban (1910) .^7íi német lak. u. p. és u. t. Suhopolje.
különösön kiváló, kiemelked. A K. jelzésére
Kapaneus, a görög hsmoudában egyike a hét
régebben használt foganósság kifejezést most vezérnek, kik Eteoklesszel Thebae ellen indulnak
;

—

;

;

már

noni alkalmazzák.

Kapacitás egysége,
elektromágnefd egységek.

Eteokles). Társaival együtt
is életével tizet
még pedig minthogy azzal dicsekedett, hogy Zeus villáma sem tudja
céljától eltéríteni,
nem az ellenség öli meg, hanem Zeus
villáma sújtja agyon. Feleségének sorsáról 1.
(1.

1.

Elektrosztatikai és

a

vállalatért,

Kapacitási telep. 1. Akkumulátor.
Kapaosolis v. vájolás. A vasúti sinek fels
lapja nem vízszintes, hanem a kerókkoszoruk Euadne.

t

t

'

—

Kapaonik

—
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Kapaonik. 1892 m. magas hegy Szerbiában, a
szorh és boli^r Mcvava közt.

Kapaszkodó haJözAa

a talajt megmankálják s az els évben tatárkát, azután pedig rozsot, búzát, tönkölyt v. tavazött

Kaparás v. karaszolás a fémek me?mnnkálá- szi kalászos növényt, burgonyát, kukoricát stb.
sának az a módja, mikor a szerszám Uym\m met'^zó- termelnek. Németország egyes vidékein (Siegen,
8zö^;el (!• az ábrán : x) hajlik a meirmunkálandó westfali kerület) divó használati mód, amely a
talaj termerejének megfogyásához vezet s ma

már jelentséggel nem bír.
Kapás növények, a kultúrnövények ama

cso-

melyek kell kifejldéséhez a kapálás
okvetlenül szükséges. Ide tartoznak a gyök- és
gumósnövények (répa, burgonya), a tengeri s ac
ipari növények (repce, dohány, komló, cikória,
mák stb.) nagyobb része. Ezek a növények teportja,

nyészettik közben többszörös megmivelést, rendszerint 1
kapálást és egyszeri töltegetést igényelnek. Minthogy ezen míveletek folytán a ta-

—2

lUpttác
felületre.

a

1

Hatásfoka igen roan, depcmtos felületet

A í?-""?ryártásban

gépalkotóréezek összeill és
étéinek megmunkálásánál alkalmazr századrész milliméter pontosságot is

..

<

za

megkívánnak.

Kap&rgálók (Rosores), régebbi

madártani
nevezték a TjTikalaknak rend-delüket kapargálással szerzik meg. L.

-fm íg>-

I

j

•

iirukf'éiék.

Kaparó, 1. a teng. keresk. hajók bemázolt alkotórészeinek V. berendezési tárgjainak lovakarására szolgáló, középen nyéllel ellátott három-

szög

vaslap,

élesítve.

— 2.

melynek mindhárom széle ki van
K. a fúrólyukak kitakarítására

szolgáló bányaszerszám; meggörbített rézsodrony,

* gyomoktól megtisztul és porhanyóvá lesz, a
a talaj kultúrállapotára nagyon kedvezen
hatnak. Ezért ugart pótló növényeknek Ls nevezik s kitn elveteményei a többi növényeknek. Okszer mívelést feltételezve a K. biztos termésüek és aránylag nagy jövedelmet szolgáltatnak, minélfogva belterjesobb viszonyok között a gazda termelésük lehet kiterjesztésére
törekszik. Ipari gazdaságokban a szántóföldnek
20, de gyakran 30—40, st öO^'o-a van a K.-nek
szánva. Azonban sikerrel a K. csak ott termelhetk, ahol a talaj- és éghajlati viszonyok termelésüknek kedveznek, elegend trágya s olcsó munkaer áll rendelkezésre s terményeik biztosan értékesíthetk.
Kapaszkodó, a német Stréber szó magyarosíHeraldikai értelemben 1. OlmeráUatok.
tása.
Kapaszkodó gyökér (radix adligans, ««),
l*j
ÜL.

amelynek kampós vége K. módjára ki van széle3. K. a tíuoUószerek közt oly bontó eszköz, mely a gereblyébez hasonló, azonban kevesebb (3—4) lefelé nyúló ággal bír és különösen némely kapa.szkodó növény járulékos gyökere,
tráíT^a stb. bontására szol^.
amilyenek pl. a repkény -borostj'án (Hedera helix)
Kaparódarazsak, bányászdarazsak v. földi szárának azon az oldalán fejlödnek, mely a \ilágosságt^il elfordul és a támasztékkal (fatörzs, fal,
darazsak (in*t), 1. Crabronidae.
Kaparóháló, 1. Halászat.
szikla) érintkezik. A K. nagy mennyi.ségben fejlKaparókések, 1. Hengerm.
dik, odaröírziti a növényt a támasztékhoz.

altve.

—

—

Kaparópók

(Xysticus,

iiut),

a Keszegjáró pó-

kok (Laterigradae) családjába tartozó póknem.
Hazánkban 21 faja Ismeretes. Legismertebb a
közönséges K. (Xysticus Kockii Thor.), mely Svédországtól Egyiptomig honos. Nsténye nagyon
különbözik a hímtl, ezért régen más néven
/ Thomisus viaticus) írták le. sszel 2—3 méter
hosszú fonalakat készít, melyeket a szél magával
rag^ s a pók így utazik az utazásnak célja a faj
;

terjesztése és a vérkeverödés elsegítése. A zászlószerüen lobogó és röpköd fonali^t ötzi tónál-

nak V. biknnyál-nak, ökömyáln&k. nevezi a nép.
KaparÓBzák, 1. FaraaAó/o.
Kaparóvas vagy samboló vas, éles él acélszerszám, mellyel a munkadarab felszínérl vékony forgácsokat választunk le.
Kapás, oly ember, ki a kapával keresi kenyerét, továbbá bizonyos terület, melyet egy ember
egy nap alatt megkapálhat pl. nyolc kapás szll
oly kiterjedés szll, melynek egyszeri m^kapálásához 8 K. napi munkája sziíkséges.

Kapaszkodó hajózás

(franc. touage,ném. Tauea hajó tovamozdításának az a módja^nidön a
hajót a mederben lehorgonyzott, v. a parton kikötött kötélen v. láncon húzzák elre, ósi és legegyszerbb formája az, hogy a hajó horgonyát a
partra elre viszik, egy kötél egyik végét erre a
horgonyra megersítik, a másik végét a hajóra
adják, járgánjTa v. tekerre fogják s azzal a hajót elre hajtják. Ebben az alakjában hajósaink
kukázásnak^. gugorázásnak nevezik. A K. körül
való tísérletek káaöbb a mankós v. mászohajók
(ú. n. grappins) alkalmazására vezettek. Ezek a
hajók- víz v. gzervel hajtva ide-<xia mozgatható
cucákkal, vagy jobban mondva mankókkal, vagy
rei),

emelhet vízszintes tengely köri
forgó vaskoszorukba foglalt rudakkal a víz fenekébe kapaszkodva másztak. Az 180 táján megújult kísérletek a K.-nak máig fennálló s idközben tökéletesbitett rendszerét teremtették meg.
A K. mveli két külön irányban haladnak az
egj'ik fél fogódzóul a láncot, a másik a drótköteKapás (azeltt Prikopa), kisk. Ung vmegye let alkalmazza. A kapaszkodó gzösök munkaereszobranczi j.-ban, 11910) 529 rutén és német lak., jét a kerekes vagy csavargözösökével hasonlítva
n. p. Tiba, u. t. Szobráncz.
össze, azt találjuk, hogy míg elbbieknél a hajóKapás erd, az olyan sarjerd, melynek vá- ernek állóvízben 0-4 0-5 része, folyóvízben
gásaiban
rendesen két éven át
a tuskók kö- 00—0-70 része a víz ellenállásának legyzéseié
fölebb-alább

;

:

:

—

—

—

Kapaszkodó növények

Kapcsolt ablak
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addig a kapaszkodók eröveszteségo a ki- tani vagy rövidíteni lehet. Hogy a csavarkapocs
hajtóernek körülbelül csak »'g-a. A haj- szakadása vagy a horogfej törése esetén is össze
tóer által megtett ós a hajó által tényleg lehessen a járómüveket kapcsolni, o célból mindbefutott üt között a szabadon járó gzösöknél egyik horogfejen még egy taitalékkapocs van elnagy a különbözet, míg a kapaszkodó hajó éppen helyezve, mely egy horogból d é.< egy kengyelbl k
annyit halad, amennyit annak hajtókereke v. dob- áll. Ezt úgy lehet használni, hogy az egyik tartalékjának kerülete megfut. A lánc v. kötél használata kapocs kengyelét beakasztják a másik járómú
által nyújtott ez az elny annál nagyobb, mennél horgába, vagj' az egyik tartalókkapocs horgát a
nagyobb a víz nyomása, illetleg mennél sebesebb másik tartalékkapocs horgába. E szerkezetek
folyású a víz s ennélfogva a kapaszkodó rend- mellett két járómú összekapcsolása végett egy
szer éppen ott bir legtöbb elnnyel, ahol a közön- embernek a két járóm közé kell mennie és
Sí'ges gzhajók legtöbb eröveszteségnek \'annak minthogy sokszor még mozgásban lev járómüvé8z

el,

fejtett

még

veket kap(ísolnak össze, ez a mvelet veszélyes.
Ez okból alkalmazzák újabban az önmköd
lálkozásukhoz kell napfény mennyiségének el- K.-okat. B szerkezetek segélyével két járómü
érésére más növényekre vagy karókra, falra stb. emberi ei-ö nélkül
összekapcsolódik, mihelyt
kúsznak, futnak fel. Szárak rendesen vékony, ütköztái-csáik összeérnek, szétkapcsolásuk oldalt
hosszú, kapaszkodásuk módja és szerve igen vál- alkalmazott rudazattal történik. Amerikában ily
tozato."^. A legtipikusabb K. a liánok (1. o.) a trókapcsolószerkezetek alkalmazása kötelez.
pusokon, de nálunk is vannak (iszalagnövény,
Kapcsolástan, 1. Kombinatot'ika.
kapaszkodik, mint
1. 0.). Némelyik támaszkodva
Kapcsolat, a szellemiek terén a gondolatoknak
a hólyagos kukiiba (Cucicbalus baccifer), másik valamiféle egymáshoz tartozása ez az egymásragadós tüskés szárával fogódzik a szomszéd hoz tartozás, tehát a K. lehet küls és bels. A
növénybe (Galajfélék, 1. Galium). Különleges ka- küls képzettársítás, a belaö egységes összefoupaszkodó szerv a kapaszkodó gyökér (1. o.), pl. a lalás útján történik. L. Kombináció.
K.-Í átropkény-borostyánon. A felfutó növények egy vitel, 1. Jelentés.
része valamely tárgyra rácsavarodva kapaszkoKapcsoló (kopnia), 1. Orgona.
dik (1. Teke)-ödz növények), másrésze kaccsal,
Kapcsoló anyagok (vaaút). A vasúti sínek szi
bajusszal bír (1. Kacs).
lárd és megbízható összeillesztésére és az alzaKapatán, 1. Koppány.
tokhoz való beerösítésére a vasúti mérnökök küKap Breton, kanadai sziget, 1. Cape Breton lönböz szerkezet illesztéseket és beersítéseket
Island.
alkalmaznak, melyeket (hevederek, hevedercsaKapca, nihadarab, melybe a lábfejet takarják varok, sinszegek, síncsavarok és alátétlemezek)
s erre húzzák a lábbelit. Átvitt értelemben ha- K. gyjtnév alá foglalunk. E K. közül a heverisnya.
derek és hevedercsavarok a sinek illesztéséhez
Kapcsak, 1. Kipcsák.
szükségesek (1. Heveder). A síneknek a hossz-,
Kapcsolás. A vasúti járómüveknek az a beren- vagy keiHíszt-alzatokra való beerösítésére a sindezése, amelynek segélyével egymás mögött álló csavarok ós sinszegek szolgálnak. A sínnek minkét járómüvet összekötnek. A K. céljából mind- den beersítésénél két vagy három sinszeget v.
sincsavart használnak. A beerösítéseknél az alzatok kímélése végett
rendesen a sin talpa alá alátétlemezeket fektetnek. Ezek az alátétlemezek a sín nyomását az alzatokitéve.

L.

Láiichajózás.
azok, amelyek a táp-

Kapaszkodó növények

—

—

:

—

kon nagyobb

felületre osztják el és
így az alzatok tartósságát fokozzák.

Kapcsoló doboz.

1.

Kikapcjtoló

(dugóskapcsoló).

Kapcsoló ige, I. Copula.
Kapcsoló készülékek v. felfogó
készülékek azok, amelyek segítségével a megnumkálandó tárgyakat
a szei-számgépekre felfogjuk. Szerkezettik töblmyire a satuk elvin
alapszik.

Kapcsoló rúd, 1. Csatlórúd.
Kapcsoló villa, sárgarézbl vagy
ércbl ()ntött többágú cjsdarah,
meljTiek célja két v. több tüzfecs-

kend sugarát egy ersebb
járómú homlokoldalán egy-eg>- horog van
<r, e és mindegyik horgon egy-egy csavarkapocs.
A K. úgy történik, hogy az egyik kocsi csavarkapcsának kengyelét a beakasztják a másik kocsi
horgába. A csavarkapocs orsójának c jobbra vagy
balra forgatása által a csavarkapcsot ho.sszabbÍe<?ylk

Kz

küls

sugáiTá

ágai anyacsavarral,
bels ága i)edig apacsavarral van ellátva. hog>' a
fecískondk tömlit hozzá lehessen kapcsolni.
Kapcsolt ablak, közvetlenül egymás mellé áJlított két ablak, melynek összeépített asztalé
tokja van.
egyesíteni.

()klR)l

;

:
;

—

Kapcsolt részek

Vv aebtexaeK igy nev«»Kapeaolt részrk
.i -Silavon-DalmAt ti»fk régebben a
rsBágokat. L'g> é^^^.^ . kiféjeiée a XVI. n. vé.'tn y. a XVII. SL elején jött hasmálatba éspedig
:iiTatal06an elöaOr az 1606-ikl bécsi békében

ászószámyai szttrkeszinüek és feketén szegélyAz Ésiaki Jeges-tengerben honos. ívás
Idején az újfundlandi nalászterületeken roppant
mennyiaégben fordul el. A grönlandi lakosság

zettek.

;

fötápláléka.

Kapelioa, adók. Belovár-Körös vm. gareénicai
689 horvát lak. u. p. Vukovje, u. t
Garesnica.
Kapella, pápai (ol. cappdla pontificia), összefoglaló neve azoknak a személyeknek, akik a
pápa egyházi funkcióinál meghatározott hellyel

(1008. 1. X.-C.), mely szerint a király Magyaromázat sztÜeCett magyarok, alávetett és honáfcapcsolt
cpr^k által bírja. Elzleg e terOletncdc bekeble<-tt V. hóditutt részek (partes inoorp(Nratae. v. snbjeotae) volt a köajofri neve. Továbbá Erdélynek az
anyaoínoágtöi történt elszakadásával a hozzácsatolt Bihar. Krassna, Középszolnok, Zaránd, Máramaros vmegyéketée
vidékét, mint magyar
területet .szintén K.-nek vagy Parti umnak nevezik és innpn volt az wdélyi fejedelem c-íme : Prin"
.'t partium
regni Hungáriáé
y ismét a magyar király har.
az országgylés többször $ür^.ssaesatolását, de az 1693-1 738-ig
n számítva, mely alatt neszben
/. is tartoztak,
sikertelenül: mig
,.>
\"I. t.-c. kijelenti, hog>' minden teag^'^^rország elválaszthatatlan, kiegének tekintessenek. De a bekövetkez
ais ismét Erdélyhez csatolja és csak
...jtve alkotmányunk hatályba léptével
^ vissza törvényes jogállasakat.

j.-ban, (1910)

1.

Kapelna, adók. Veröcze vm. alsómiholjáczi
1330 szerb és magyar lak. n. p. és
t .\lsómiholjácz.
Kaper, I. Kalózság.

j.-ban, (19101
u.

Kapemanin,

;

ó-kori palesztinai város,

1.

Ka-

far )iuum.
Kapesser-féle kúra. káliszappan-bedörzsölések skrofulózis és tuberkulózis kezelésében.
Kapetánovics Mehnied \»g, bosnyák politikus
és író, szül. Vitinában (Hercegovina) 1839., megh.
Grabovicában (Sarajevo mellett) 1902 júl. 29.
1876-ban Konstantinápolyba küldték mint orszaggjfilési képviselt 1878-ban a bosnyák küldöttséggel ment Budapestre a király elé s az okkupáció
óta egészen haláláig a közügyek körül mint a
kormány hathatós támasza mködött. 1893-ben
kinevezték Sarajevo polgármesterévé. Irodalmi
munkái a következk Streitschrift eines bosnischen Beg (1879); 8to misle muhamedovci a
Bosni (1886): Narodno blago (1886); Boj pod
Banjomlukom és Buducnost muhamedovca u Bo-

I

tengely.

;

birnak.

Kvár

.''.a.peaolt

Kapff
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Lokomotív.

Kapcsos illesztés, 1. Illesztés.
Kapeaoe sejtek möv.), az olyan

kicsiny, ivesen
görbült sejtek v. sejtdudorok, melyek a szomszédos sejteket egybekapcsolják. Elcsökevényese-

:

á^épzdéseknek tartják. A Basidiomycetes
gombéit micéliomán találhatók (Schnallenzellen.) sni Hercegovini.
Kapcsa, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban, iisioi
Kapetanovo, adók. Pozsega vmegye pakráczi
12Ó magyar és vraad lak. u. p. és u. t. -\lsó- j.-ban, (i9io> 343 német és olasz lak., u. p. Badlje-

dett

i

;

vina. u.

lendva.

t.

Pakrácz.

Kapetingek (Capétiem), francia uralkodórendszemek egyik része Horvát-Szlavonország- család, mely ijapet Mugóüil származott ós egj'ebao, Blodras-Finme i^ Lika-Korbava vármegyék- nes ágon 987—1328 uralkodott Franciaország

Kapela (Kis- és Nagy-K./, a Karszt hegy-

.\ Velebit-hegységgel együtt az .\li)okhoz
satlakoznak. de azoktól idegen daraboknak látszanak. Ezeket együtt nevezzük Dinári--\lpoknak vagy Karsztnak (\. Karszt-hegység). .Kz
egész Karsztot jellemz földalatti vízhálózat,
dolinák, poljék jellemzik a K.-t. úgy hogy rendes folyóvölgyet csakis ott találhatunk benne,
ihol a platós mészk közé homokk is van gyrve.
A Nagy-K. körülbelül a Máv. ogulin-fiumei vonalánál kezddik, a József-út irányáig tart, azon túl
a Kis-K. a folytatása. .\z elöbbeninek legmagasabb csúosai a Bitoraj il38 m.), V'isevica (1428
métere Biela Lazica (1538 m.), az utóbbié pedig
a K. (1092 m.), Velki Javomik (lUl m.) és a
Seliski-ork (1260 m.), ettl K.-re terülnek el a
-zépségükröl híres PlitvicaiUwak (L o.), szám-

ben.

Capet Hugó

se

valószínleg a szász ereNagy Károly idejében
költözött nyugati Krankországba. Ennek tta,
E)-ös Róbert annyira kitnt Kopasz Károly hadseregében, hogy Touraine grófságot, majd a
Francia-hercc^éget kapta tle húbérbe. Róbert
fiai voltak
Odo, ki 888— 898-ig Franciaország
királya volt és Róbert (megh. 923). ki 111. Károllyal szemben lépett fel, mint ellenkirály. Ennek fla volt Nagy Hugó s ezé Capet Hugó. A K.
mellékágai közül a Fa/ow-csaláa 1328— 1589-ig,
a Bourbon-csa,\ád 1589— 1830-ig ült Pranciaorszag trónján.

felett.

det Wiikhin

volt,

aki

:

:

"

Kapíenberg, helység Stájerországban, a Mura
Bruck kerületi kapitányságban, vasút

melletti

mellett, (i9io) 10,355 lak., régi városházzal, kas-

és várromokkal, .acélmvekkel, papírKapela. adók. Belovár-Köröe vármegye belo- gyárral. ÉNy.-ra K.-tl fekszik Steinerhof fenyöari j.-ban. (t9io) 1201 horvát lak. postahivatal, túfürd.
u. t. Belovár.
Kapii. Sixt Kari német evang. teol(^us, szül.
Kapelan (Mallotm vülosus Mull., iiut), a Gglinirenben (Württemberg) 1805 okt. 22.. megh.
családjába tartozó halfaj. 14— Stuttgartban 1879 szept. 1. Elbb vallástanár,
7y;r'/'--félék
\> rra. hoasztL Teste karcsú, mellúszója nagyon majd lelkész, 1852. fegyházi tanácsos Stuttgartn.igy és kerek, bátúszója egészen hátrahúzódott. ban. Fbb munkái a Kommunionbuch és GebetSzine a hátán sdtétzöld, barnás árnyalattal ol- buch-on kívül: Predigten ber die altén Evandalai és basa eAstíebér, számos fekete folttal
gelien des Kirchenjahrs (3. kiad., Stuttgart 1875)
szerint

.

téllyal

1.3.

;

:

;

—
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Predigten über die altén Episteln (6. kiad., u. o.
1880) Kasualrodon (u. o. 1880).
Kapíöld, 1. Fokföld.
Kapgut-gyómánt, a legapróbb gyémántszilánkok, amelyeken a roácsiszolt lapocskák elrendezése egészen szabálytalan.
Kap Haiti, város, 1. Le Gap Haiti.
Kapharnaiták. E névvel illetik a teológusok
azokat, akik Krisztus testének az oltári szentségbon való jelenléte és vétele módját érzékiesen
fogják fel. Kivált a IX— XI. sz.-ban található ez
a felfogás Pascharius Radbertusnál és Silva
Candida Humbertnél. V. ö. Schnitzer, Berengar
;

-

Kapillaritás

mérje

a milliméter néhány századrésze és hossza
A cs végei kb. egy milliméternyi
átmérjek s ezek alumínium elektródokkal vannak ellátva. Ha a csövön 25 cm. szikrahossz uságú
induktor szikrája üt át, a kapilláris cs rendes

mintegy 6 cm.

légnyomáson intenzív és folytonos fényt áraszt,
mely a kis felületre való tekintettel, felülmúlja
az elektromos ívlámpa fényét. Tartós használatkor a kapilláris cs felmelegszik és a kisülés az
üvegfalon át történik, miközben a fényersség
csökken. Hosszabb ideig tartó fény elállítása végett tehát a csövet vízfürdvel kell hteni. A K.
színképe folytonos, amelyben azonban a vörös,
sárga, zöld és kék színben világosabb vonalak
V. Tours (1892).
Kapi, kisk. Sáros vm. eperjesi j.-ban, (1910) lépnek föl ezeket fekete vonalak keresztezik. Az
784 tót és magyar lak., vasúti állomás, posta- és elektródok és az üveganyag természete nem mótáviróhivatal. A község felett emelked Maglócz dosltja a fényt.
Kapilláris kémia, a fizikai kémiának egyik
hegyen K.-vár romjai láthatók. E régi várat 1.347.
Nagy Lajos királyunk egykori neveljének, Poha- legfiatalabb ága, mely a felületen fellép erk és
ras Péter abaúji alispánnak adományozta, kinek a kémiai folyamatok közötti vonatkozásokat tárcsaládja 1410. kihalván, Zsigmond király Tétényi gyalja. Két homogén anyag határfelületén fellép
V. Kókai Andrásnak adta cserébe más birtokokért. erk a felületi feszültségben nyilvánulnak, mely
A vár új birtokosa, ki a K.-vári Kapy-család a kapilláris jelenségeket is létrehozza; innen
származik a K. elnevezés. A K. feladatai közül
(1. 0.) alapítója lett, 1410. királyi engedélyt kapott
a vár újjáépítésére. 1440-ben I. Ulászló, az 1416. különösen az igen finom eloszlású rendszerek, az
elhunyt András deák fiától, Kapy Jánostól htlen- ú. n. diszperziók határfelületén fellép erk tanulség címén elkobozta s a Rozgonyiaknak adta, de mányozása fontos kémiai szempontból. Ilyen
már 1464. ismét a Kapyak kezére került. Mátyás diszperz rendszereknek tekinthetk a kolloid olda;

király alatt lengyel rablók foglalták el, kik ellen
a király Szapolyai Imrét küldte ki. Ezentúl háborítatlanul birták a Kapyak egész a Szapolyai és
Ferdinánd közötti trónvillongások idejéig. Akkor
azonban Kapy János és György Szapolyai részére
állván, emiatt 1537. si várukat Vels császári

hadvezér elfoglalta Ferdinánd részére. 1685-ben
Thököly foglalta el, de tle Schultz császári vezér csaJchamar visszavette. Ugyancsak a XVII.
sz.-ban végromlásra jutott a vár, amennyiben
Koczer András felgyújtotta s pusztán hagyta.
Kapi Gábor, Jézus társ.-i egyházi író, megh.
1728. A nagyszombati egyetem tanára volt. Megjelent müvei: Viennae oppugnatio et defensio
(1686) Selocta sapientum apophthegraata (1690)
Institutiones christianae (1720—24). Kéziratban
fenmaradt mve, amelyen 20 évig dolgozott s
moly a régi és új ariánusokról szól, megjelent
halála után e címmel Institutiones christianae
de S. Trinitate et verbo inc^mato (1732).
Kapidzsi, 1. Kapudzsi.
Kapilláris (lat.) a. m. hajszerú, a hajra vo;

:

natkozó, hajszálflnomságú.
Kapilláris depresszió, 1. Depresszió és

Ka-

pillarittl<<.

Kapilláris edények a. m. hajszálerek (1. 0).
Kapilláris elektrométer, Lippmanntól származó mszer, moly potenciálkülönbségek mérésére való. Alapja az a tapiusztalati tény, hogy
a kapilláris csben lev higany felületi feszültsége
megváltozik, ha a higany és más folyadék, pl.
hígított kénsav közötti potenciálkülönbség változik. A higanyfonál változását nagyítóüvegen át
figyelik.

Kapilláris fény, az a fényjelenség, mely elektromos szikrának .szúk kapilláris csövön keresztül történ átüté.sekor mutatkozik. Létrehozására
olyan kapilláris csövet használnak, melynek át-

tok

(1.

0,).

Kapillaritás (capillaritas lat.), ha egy igen
szk és egy tágabb csbl közleked edényt alkotunk, a víz a szúk csben sokkal magasabbra
emelkedik, mint a tágabban és felszíne homorú
(kapilláris emelkedés)
a kénes a szk csben
mélyebbre száll, mint a tágban (depresszió) ós felülete domború. A K. tana az egymással érintkez
folyadékok és a szilárd testek határfelületének
alakjával, az azokban fellép nyomásviszonyokkal s az ezekkel kapcsolatos jelenségekkel foglalkozik. Ez csak úgy egyeztethet össze a hidrosztatika elveivel és a tapasztalattal, ha fölteszszük, hogy a folyadékok határfelületére ható küls
erkliöz még más erk is járulnak (kapilláris erk),
melyek az elbbiekkel együtt szabják meg a határfelület alakját. Ugyanazon eredményre jutunk,
ha Gauss nyomán fölvesszük, hogy a folyadék
határfelületének létesítéséhez bizonyos munka
kell, amely a létesített felület nagyságával arányos. Ha a szabad felület kisebbedik, a kapilláris
erk munkája pozitív, azaz a kapilláris erk a
szabad határfelületet kisebbíteni akarják. Ha pl.
szappanbuborékot nagyobbítani akarunk, bele kell
fújnunk s a kapilláris erk ellenében munkát
kell végeznünk, ha pedig a fúvócsövet nyitva
hagyjuk, a buborék összehúzódik. A folyadék
határfelülete úgy viselkedik, mint valami kifeszi
tett hártya, mely rugalmasságánál fogva ö.sszt>
húzódni törekszik. Hogy egyensúlyban maradjon,
a hártya széleire, valamint a hártyából kinietíizett
felületi rész széleire feszít ernek kell a hártyában mködnie. A hosszegységre (1 mm.) ható
feszíter neve feszültség s ez csak az érintkez
folyadékok minségétl függ. Ha a kapilláris erk
mellett a folyadékra ható küls erk elhanyagolhatók, a határfelület oly alakú lesz, hogy az adott
feltételek mellett lehet kicsiny legyen. így pl.
;

—
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—

Kapitalizmus

mely yele egyenl fajsál3rú víz- és al- Carvajal bibomokot és K.-t küldte az ügy elsegígömbalakuvá lesz (Pla- tése végett. A török csakhamar Nándorfehérvár
teau kiaóriete). Eötvös L&ránt báró ú. n. reflexiós alatt termett. 150 ezernyi hadával s 300 ágyúmAdaere, kapilláris bengerfelilletre alkalmazva, val. Hunyadi János, mintán a Cilley által felbujközvetlenül me^Ja a felllleti feszültiséif érté- togatott furak egymásután elpártoltak tle,
köt, mig forg:ási folülette alkalmazva, lehetvé K.-tól segítve, 1456 jul. 14. megtíunadta a töröteszi valamely folyadék felületi feszültségének köt hajóhadával s annak hajós hadseregét tönkre-

olajcsepp,

k'>halkever<ólcben lebeg,

meghatározását, ha ezt eg>' folyadékra, pl. vízre
nézve ismerjük. Eötvös Lóránd báró a kapilláris jelenségeket egészen új szempontból vizsiráita s a folyadék molekula-súlya és felületi fe^Qitsége között egyszerö kapcsolatot talált, melyet az ú. n. Eötvös-féle törvény fejez ki. Eszerint
a moleknláris felUloti energia a hmérséklettel
minden, ú. n. normál-folyadékra egyformán arányosan változik. Normál-folyadéknak nevezik az
olyant, melynek molekulái egj'fonnák és egyszerek, tehát nem alkotnak molekula-csoportokat.
{\z igen vékonj' csöveket hajcsöveknek v. haj.szálcsö veknek nevezték s ezért a kapilláris jelenségeket hajcsövesség- vagy hajszáksövességnek
hivták. Most ezeket a szókat nem igen használják.).

Kapinci, adók. Veröcze vm. szlatinai j.-ban,
778 horvát, szerb és magyar lak. u. p. Sopje,

<i9io)

n.

t.

;

.Medinci-Senkovac.

Kapinémetiala,kisk. Sáros vm. eperjesi j.-ban,
(1910) 2^!i tot lak.

;

u. p.

ée n.

t.

Kapi.

Kapipálvágása. kisk. Sáros vm. girálti j.-ban,
<i9io) 222 tot lak. u. p. és u. t. Tapolyhanusfalva.
;

Kapir,

1.

Kapisó

Kefir.
(azeltt: Kapissó), kisk. Sáros

ít'ls<ivi>:kuzi j.-ban, (iwo)
u.

t.

228 rutén

lak.

;

vm.

u. p.

és

l"«'l>övízköz.

Kapisztria János (Capistrano), szt. Ferencrendí szerzetes, Magyarország történelmének nevozetes alakja, szül. 1386 jún. 24. a calabriai
tartomány Capistrano nevú városkájában, honnan
elónevót vette. Megb. 1456 okt. 23. Perugiában
elvégezvén a jogot, törvényszéki biró lett; de
összeütközésbe jvén polgártársaival, börtönbe
vetették s míg ott sínyldött, szép ílatal felesége
meghalt. 30 éves volt, mikor kiszabadult s a világgal meghasonolva, a szt. Ferenciek szerzetébe
lépett. Izzó szenvedélye ezentúl az egyház érde-

mire a török júl. 21-ére elrendelte Belgrád
ostromát. Hunyadi a maga vitézeivel és K. a keresztesekkel két ízben verte vissza ket, mii? harmadszor a városba nyomultak s a keresztényeket részint a várba, részint a küls bástyákra
szorították. Szilágyi Mihály s a kis számú rség
már-már kétségbe estek a vár megtarthatásán. de
a K. Jézus nevét kiáltozó szava által feltüzelt
keresztOvSek újabb rohamának a török nem tudott
ellenállni s futásban keresett menedéket. Maga
a szultán, Mohammed is megsebesült ée csak
Szóflánál szedhette össze futainló seregél A gyzelem 20-ik napján meghalt Hunyadi János, két
hónapra rá K. is a szerémségi Újlakon, hol a szt.
Ferenc-rendi zárdában temették el. Magyarországon azonnal mint zentet tisztelték, úg>' hogy már
Mátyás király sürgette a pápai széknél K. boldoggá
(beatus) avatását, mi azonban csak 1690. történt
meg. Végre 1724-ben XIII. Benedek pápa szentté
avatta s tisztelete emléknapjául okt. 23-át rendelte. Számos teológiai mvet és szentbeszédet
hagj'ott hátra.V.ö. Petri, Lében des heil. Johannes
Capistrantis (München 1854) Mircse János.Capistránói szent János életéhez (Esztergom 1870);
E. Jacob, Johannes von Capistrano (Breslau
1903). Kapisztrán Szent János levelezése, Kolozsvár 1909 (Schematismus Ord. S. Francisci ad
tette

;

:

a. 1909).

Kapisztránusok, 1. Ferencrendiek.
Kapitai (Capitayjés Koba, két parti tartomány
Francia-Guineában, Szenegambiától D.-re, a Rio
Pongo és Skarries folyó közt. Kobát Kapitaitól a
Dembia-folyó választja el az elbbi 660, Kapitai
pedig 1650 km* mindkettnek lakossága mintegy 30,000, akik a baga és szuszu néger törzsekhez tartoznak. Koba sík, K. hegyes felület. Kobában fötermék a kola-dió.
Kapitttlchen (német), a könyvnyomdászatkeinek elmozdítására irányult. 1426-tól fogva 30 ban a latin metszés betk egyik fajtája, amely a
esztendn át üldözte, mint legátus és inquizitor, verzálisok (nagy bettik) formájára van öntve, do
a szerzete kebelében eretnekségre hajló ú. n. a bet képe nem nagyobb, mint a kurrenté (kis
fratricellieket, fként a nápolyi tartományban bet). Legtöbbnyire verzális kez^l^yoetüvel haszés az egyházi államban. Ugyanekkor sienai Ber- nálják, pl. Kazinczy.
náttal együtt megalapította a szt. Ferenc-rend
Kapitális (a latin caput a. m. f, fej szóbúi),
szigorúbb rendtartású ágát, melynek magj-ar tar- 1. fben járó 2. (capitellimi a. m. fejecske szóból)
;

:

;

tománya «Provincia s. Joannis a Capistrano* az oszlop legfels része, 1. Oszlopf : 3. (capitalis
címmei 17ö7. alakult meg s mai napiglan virág- pars debiti) a. m. tke (1. o.).
zik. 14O-ben V. Miklós pápa Németországa
Kapitális betk. 1. Betk.
küldte, hogy a husziták és a törökök ellen keKapitalista (lat.), tkés, 1. Kapitaliztnus.
Kapitalizmus (lat.), a tke uralma. Szoros érnagy telemben véve, a termelés ama módjának meg-

resztes háborút prédikáljon. Ékesszólása, bár csak
latin nyelven érvényesülhetett, mindamellett

Csehországban számos huszitát té- jelölése, melyben az irányító szerepet többé nem
Sziléziában a szent ostya meggyalá- a munka viszi, mint kezdetben, hanem a termezása címén számos zsidót vonatott kínpadra s lés másik két tényezje a töke és a föld. Ez a techégettetett meg. mie végre Podiebrád Györg>* pa- nika haladásának és a munkamegoszlásnak terrancsára el kellett hagynia az országot. Szenve- mészetes következménye. Tágabb és megsiokotdélyes lelke csakhamar új mködési teret talált tabb értelmében azonban
mint a szocialisták
Magj-arországon. .Midn 111. Kalixtus pápa a török használják
különösen az jellemzi a K.-t. hogy
ellen keresztes háborút hirdetett, Magyarországba a termelés e két tényezje magántulajdonban vaa

sikert ért
rített

el.

m^,

:

—

—

—

Kapitány
és hogy segítségükkel tulajdonosuk, a

tkés

2

(ka-

hatalmában tartja a tí^rmelést és általuk a munkásokat. A szocialisták nem is a töke
szerepének kisebbítésére gondolnak, mikor a K.
ellen harcolnak, hanem csupán annak a hatalomnak eltörlésére, melyet a tökésok gyakorolnak,
linnek várható jó következménye fképen a termelés nagyobb tervszersége volna. A termelés
és fogyasztás helyes arányba hozatnék, megsztinnék az a munkapazarlás, melyet a verseny
okoz stb. Viszont rossz következménye az egyéni
iniciativa hanyatlása lenne, mely a mai gazdapitalista),
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jogosítva nincs. A francia-német háborúban a K.
rendes feltételei között szerepeltek a legyzött
francia seregnek hadi íog.sága, az erdítvénynek
és az egész hadi készletnek átadása. A tisztek a
hadi fogságot kikerülhették, ha írásban becsületszavukat kötötték le, hogy a háború tartama alatt

a német érdekek ellen mit sem te.sznek. Akik a
hadi fogságot választották, magántulajdonukat
és a kardot megtarthatták. L. még Hdolás.
2. A'.-nak nevezték 1868-ig a hadseregbe lép'
nek vagy márkiszolgált katonának újból bix
nyos szolgálati idre való kötelezését.
sági haladás egyik fö rugója. A K. elleni küzde3. K. aiatt értjük az európai hatalmaknak a
lem, melyet antikapitalizmusnak, tökeellenesség- Török birodalommal kötött azokat a szerzdéseit
nek szokás nevezni, a szocializmus fötörekvése. amelyek értelmében ezek a hatalmak a Török
L. még Szodalizmus.
birodalom területén állampolgáraik és védenceik
Kapitájiy (lat. capüaneiis, caput-hó\, ami ft fölött konzuli bíráskodást (1. o.) gyakorolhatnak.
jelent), a katonaságnál régente a század elöljáró- A K. kifejezést az 1740. évig létrejött ily szerzját hívták Így, most százados a neve. Ezeltt és désekre használják, az 1740 után létrejött ily
még e század elején is, a magyar nemesség fel- szerzdéseket tárgyuk szerint szokták megjekel csapatainál az ezredest is «ezred-K.-nak» lölni (pl. az 1783. évi orosz-török kereskedelmi
(a Rákóczi-felkelés idején aezeros kapitánya -nak) szerzdés). L. még Cajjif/datio.
nevezték.
K. elnevezéssel illették a XVII. sz.-ig
Kapituláxék (Capitiiloria Regum £Va7u:oa had tengerészetekben is a hajó katonai parancs- rum), a frank birodalomnak törvényei a Kar'
nokát. Jelenleg rendfokozati elnevezés. Az osz- lingok korában. L. Capitidarm.
trák-magyar hadtengerészetben vannak korKapivágása (azeltt Kapivágás), kisk. Sái ot,
vetta-, fregattá- és sorhajó-K.-ok. Rév- v. ki- vm. eperjesi j.-ban, (i9io) 312 tót lak., u. p. és
kötö-K. alatt értend a Idkötrendet kezel, vala- u. t. Kapi.
mely kiköt hajóforgalmát szabályzó közege az
Kapivi-balzsam a. m. (jurjun-lxüzsam (1. o.
állam tengerészeti hatóságának. K.-nak mond- Dipterocarpus).
ják a kereskedelmi hajók parancsnokait is, de ezt
Kapjon, kisk. Szolnok-Dolwka vm. dési j.-ban,
az elnevezést nem használják hivatalosan. L. to- (1910) 545 oláh és magyar lak. mezgazdasági
vábbá Fkapitány és liendörség.
szeszgyárral, vasúti megállóhely, u. p. és u. t.
Kapitolium, h Rónia.
Kaczkó.
Kapitoliumi farkas. Ily néven ismeretes akis
Kapkázás, kevéssé ismert, nagyon egjszerü
Romulust és Remust szoptató nöstényfarkas hazárd kártyajáték. Magyar vagy francia kárbronzszobra a római Conservatorok palotájában tyával játsszák tetszés szerinti számban. .Az
(Kapitolium), mely valamelyik Itáliában megtele- egész csomó kártya ellapjával leborítva tétepedett ión vagy chalkisi mvész remekmve a tik az asztalra, ahány játékos van, annyi külön
Kr. e. VI. vagy V. sz.-ból. E szoborcsoport már - tetszés szerinti lapból álló
csomó, avagy
az ókorban jelents sérüléseket szenvedett. Mo- egyes lap vétetik le onnét s tétetik még mindig
dem kiegészítés rajta a két gyermek alakja s lefordítva az asztalra, egy leborított rész marad
kisebb részletek a nstényfarkason. A K. való- a bankárnak több játékos nem lévén, a bankár
színleg azonos azzal a szoborcsoporttal, mely a felforgatja minden egyes játszó legalul fekv'
Kapitolium magaslatán állott s melyet Ki", e. 65. kártyalapját s végül a magáét, .\kinek nagyobbvillámcvsapás döntött le talapzatáról.
érték a felfordított kártyája, mint a bankáré,
Kapittiláció (capünfatio, lat.). 1. K. v. feffif- az kap a kasszából annyit, amennyit a kártyájára
rerleiétel, a seregnek v. egyes részeinek, illetve tett; akinek azonban annyija vagy kevesebbje van,
egy hadihajónak vagy ersségnek, vagy más mint a bankárnak, tétjét veszíti.
ostrom alá vett helynek meg-, illetve feladása. A
Kapkrizolit, I. PreJinif.
K. feltétlenül vagy bizonyos foltételek alatt törKapla, Gömör vármegye legrégibb várainyU
ténhetik. Ily feltétel pl. az örseregnek szabad egyike. Serh' közvetlen közelében (ma Hegy<
távozása. A nemzetközi jog a kölcsönös meg- hegy). A Kaplai családé volt. melynek kihalá.^..
állap<Hlások megtartását követeli. A K. failja val 1449. a rokon serkei LorántlTyak tulajdonába
az, hogy a további oUontállás elrelátható ered- ment át.
mén ytolenst^ge esetében céltalan vérontásnak
Káplán ((hpellanna), tulajdonképen az az egyeleje vétessék. A megadási szándékiól fehér lobogó házi személy, aki valamely
kápolnában végezi álkitzése által szokás az ellenséget értesíteni. A ka- landóan az isteni tiszteletet. Manapság rendesen a
pitulált hadsereg ellenkez kikötés hiányában hadi plébánosok mellé segédül kiküldött felszentelt pafogságba jut. A feltételek elfogadáséra a hadi pokat, a segédlelkészeket (Cooperatores) értik a
parancsnok jogosítottnak tekintend, de csak any- K. néven. K segédlelkészektl megkülönbözteti nnyiban, amennyiben a felt«:'telek a csapatok v. a dk az ú. n. helyettes lelkészek, akik teljesen pléluko.sság személyes .szabadsiigára vagy vagyonára bános! jogható.'sággal
viszik valamely hitközség
vonatkoznak, továl)l)á a tisztán katonai jelleg ügyeit, míg a K.-ok eblx^n a tekintetben teljesen
int*:(zked«'sekre. Politikai engedmények tételére a a plébánostól
függenek. Hajdan a plébánosok uuihadparancsnok külön meghatalmaziu-- hiányában guk választották segédeiket, ma niáiozí a jogot a
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püspök gyakorolja, aki K.-jainak, legaiább Ma- ben 74 birtoka öemeretee. Legfontosabb két ága
arorezáKon, megadja a jo^ot a iwwitBégok ki- 1 a nagymikálvi, melynek öee Jakó 1244-ben ez
'•
'i^ra. MogemlithetjUk még a kitett ágból vált ki a Sztáray-. Bördögh- és Bánffv-csaqtellani exporiti), akik valamely tlók- lád 2. a Károlyi&g, melynek se András, Ördög
/.~.a plébánofltik helyett végzik az isteni Simon (1264) apja. A nemzotaégbl összesen 16
"tet. Vannak azuukivUl udvari K.-ok, java- család rajzott ki. V. ö. Géresi Kálmán, A Ká^

!?>

;

.

;

K.-ok

.....oá

v. lelktíözelc

katona-K.-ok stb.

rolyi-család oklevéltára

II.

kötetének bevezetéeé-

a magyar protest egyházban a népesebb bon Nagy Iván, A Kaplyon-genus ée ágazatai.
-ybázban aioigálú, avagy az ör^, beteges Tunil, 1884. 40-41 Wertner, Nemzeteógek, II.
A'.-oak

;

;

Ikászek mellé rendelt segédlelkéawket hívják. 94—110. A nemzetséget illet legnevezetesebb
>/áraz K.-nak hívják az olyat, ki a teológiai tan- oklevelek a Károlyi és Sztáray családok okmányinot elvégecte ugyan, de a papi vlxBgálatot táruiban vannak.
nem tette le. azonban szflkség lévén reá, kiKapnicit (isv), Kapnikbányáról, kUlön ásványN>il<i>>tik valamely lelkész mellé a hétközniq>i és nak tartották. dt>nem egyéb, mint wavellii (l. o.).
vtisarnapi isteni tiszteleteknél és temetéseknél a
Kapnikbánya, nai^'k.Szatmár vm. nagybányai
lolkéezi teead6k végzésére, de a szakramentu mó- j.-ban, a Guttin hegység alatt, a Kapnik patak
kát nem nolgálta^tja ki, vagyis nem kere^^z- völgyében, (1910) 3517 magyar és oláh lak. postateihet ée úrvaesorát nem oszthat. Midn az els és távirúhivatallal. Századok óta jelentékeny bápapi vliBgálatot sikerrel letette, akkor felhatal- nyászatának központja a m. kir. arany-, eztlst-,
mazást nyer minden lelkészi teend végzésére. réz- és ólombánya ée kohóm és a m. k. bánya- ós
Kiplány Géza, telekkönyvi jogász, szfil. Pé- kohúhivatal. mely a ntigybányai bányaigazgatútorvásáron 1843 deo. 5. Az ügyvédi oklevél meg- ság alá van rendelve. Említend még a Róta Anna
zerzése után 1868. egeidéig flgyvédi gyakorlatot Miklós bányatársuiat tulajdonában lev aranyt'h-tatott, majd uiryanabban az évben Gyöngyö- os ezüstbánya s több magánvállalat.
n ltt megyei osküdt. 1869. pedig mint kúriai
Kapnüdt (ásv.i a. m. a Kapnikbányán elforir'r,.!n,„v., bírósági szolgálatija lépett. Mint duló rodonit.
„
iró.ságoknál szolgált, 1887. pedig
Kapniszc, 1. Péter AlexejevUs, gróf, oroez
bíróvá nevezték ki. 1891-ben a diplomata, szül. Poltavában 1839., megh. Bécsben
helyezték át. 1905-ben nyuga- 1904 dec.2. Tanulmányainak elvégzése után 1860.
israót ügyvédi gyakorlatot kez- a külügyminisztériumba került Gorcsakov herceg
dett folytatni.
Müvei: HUdtdekköttyveinkrl mellé. Azután a Vátlkáai orosz követséghez volt
1 Budapest 1883. 2 kiadást ért);
Telekkönyvi re- beosztva 1875-ig. 1884-l)en hágai rendkívüli köformkirdéstk (u. o. 1883) ; Az erdélyi birtok- vetté nevezték ki, 1892. pedig a szenátiis tagja
rendezési eljárásról (u, o. 1883)
Bírói fmget- lett. 1895-ben mint nagykövet került Bécsbe s itt
f^nség (n. o. 1884. Justm álnév alatt)
Milyen mködött haláláig. Az 1903-iki mürzstegi oroszhfpten a teMckönyvi reform f (a. o. 1884)
Te- osztrák-magyar egyezmény kidolgozásában nagy
reformok (a. o. 188ö); .4 telekkönyvi része volt.
földadókUnyv és az állandó kataszter
2. A'., Vaszily Jakotievics, orosz költ, szül.
nvuL megegyez szerkesztésérl és a ielek- 1757.. megh. Obuhovkában (Kis-Oroszoroszág)
Y'-i rendeletek pótlásáról s módosításáról
1824 nov. 9. (okt. 28). Tagja volt az orosz akadétörvényiavaslatról (u. o. 1885)
ielek- miának. Derzsavin modorában írt ódákat, szatíli betétek szerkesztésérl szóló törvéity rákat és epigrammákat. Jelentékenyebb munkája
^')
XXIX. t-e.) és az arra vonatkozó ren- a Jabeda (Ármányok) c. alexandrinus versekben
k és magyarázatok (u. o. 1887) Telek- irt vígjátéka, melyben keményen ostorozza az
>"iu/v, birtokrendezés, telekkönyii átalakítás, ósdi orosz igazságszolgáltatást.
hetétszerkesztés (1. köt. u. o. 1890, 2. kiad. és 2.
Kapnit fisv), cinkpát és vaspát (smithsonit és
köt. Szeged 1894):
végrehajtási törvények sziderítj izomorf elegye.
(Rákospalota 1913). 1896 óta a Telekkönj-v c.
Kapnomantia (gör. a. m. füstjóslás), az az
folyóiratot szerkeszti.
antik eljárás, mellyel az
áldozat fü.stjének
K ápl ár (franc. vapornl, olaszul cap&rale, a tulajdonságaiból az istenek akaratát kiolvasni
szóból), a katonaságnál a. m. tizedes igyekeztek. A K. egyik válfaja a tágabb értelm
capo
n.o.'.
túzjóslásnak, 1. Empira.
Káplár-király, I. Frigyes Vilmos porosz király
Kapnövények (n«v), 1. FokfölcU flóra.
(1713—40) neve. melyet nyers modoráért kapott.
Kai>oo8, más testek öeszetartására, összef úzéKaplat, kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, (i9io) sére vag}- összekötésére való, mesterségesen kéJ.V2 tót lak. u. p. és u. t. Galgócz.
szített gajmós eszköz. Rendesen két részbl áll
Kaplony,kisk. Szatmár vm. nagykárolyi j.-ban, a /can AT.-nak nevezett gajmós rész a nstény"
• var lak., a gr. Károlyi-család nagy- £-nak nevezett gjrúrs réezbe illik. A kapcsokat
!'
j. al. ü. p. és u. t. Nagykároly.
rendesen speciális gépeken drótbúi gyártják. A K.
Kaplyon nemze/í^jjr, oklevelesen ismert legró- legrégibb alakjával az skorban már a tisztau'ibb uigja Moha, kinek fia, Péter, 1233 elótt élt. réz használatának idejében találkozunk; lényegéV
T
rtenelemben Jakó 1271. zempléni fispán s ben nem tér az el a ma használatos, felvarrásra
!27 '. kir. pincemoster kezdett nagyobb szerepet szolgáló apró drótkapcsoktól. A tisztarézból kéit.s/.ani
ennek fia. András. mejTverte IV. László szült jellemz pápaszemforma drót-spirálisok
királyt. A nemzoteéenek 1233—1418 közt fkép töltötték be ezt a szerepet, középtagjuknak kamBereg, Bihar. Szatmár, Ung te Zemplén vmegyék- póvá vag>- hurokra hajlitásával alkották meg
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bellük a hím-, illetve a nötagot, a K.-párt. Ilyen társaságának belügy-, majd külügyminisztere
példányok késbb bronzból is készültek, a bronz- lett. 1807-ben visszavonult, 1809. pedig orosz
kor emellett a K.-nak más változatait is ismeri. szolgálatba állott. 1813-ban mint a cár kancelláA díszes széles bronzövek egyik vége kampóban riájának fnöke vett részt a Napóleon elleni háborúban. A bécsi kongresszuson, mint Oroszországegyik megbízottja, keresztül vitte, hogy a Het
lön sziget Anglia védnöksége alatt külön állam
lett. 1816-ban az orosz külügyminisztériumban
mködött s a görög mozgalmak idején Sándor
cárt a görög ügy támogatására akarta megnyerni,,
de sikertelenül. Ezért 1822. kilépett az orosz szolgálatból és Svájcba költözött. Innen nagy buzgalommal támogatta a görög szabadságharcot.
1. ábra.
1827 ápr. 14. a Damalában összegylt görög
végzdik, amely az öv másik végének nyílásaiba nemzetgylés kormányzóvá választotta. Állását
illeszthet, a bröveken pedig tojásdad, vagy 1828 elején foglalta el, de sok nehézséggel kelhosszas bronzlemezek szolgáltak kampó, illetve lett megküzdenie. A pártokat nem tudta kibékíhm-ok gyanánt; az eféle teni, ellenségei «orosz helytartónak» gúnyolták.
kapcsok domborúan voltak Mikor aztán erélyesebben lépett fel s a felkel6
öntve, V. véséssel gazdagon mainoták vezérét, Mauromichalis Pétert fogságba,
díszítve (1., és 2. ábra). vetette, ennek rokonai, Konstantin ós György
2. ábra.
A hallstatti kor bronzpál- Naupliában a templomba menet meggyilkolták.
cákból fzött öveit háromszögalakú keretek feje- V. ö. Dragoumis, Capo d'Istria etc. (Paris 1891).
Kapófék, 1. Elektromos vasút
zik be, amelyeknek egyikén laposgomb ül a csúKapóhal, a nagy hallal (viza, harcsa) együtt
cson a bekapcsolt öv rögzítésére. A Laténe-kori
övláncokon a kampó fogott kisebb halak, amelyekben a legén3rség réstilizált állatfej

alak-

ját ölti magára s tetszés szerint a lánc
megfelel sima kari-

szen kívül osztozik.
Kapok (növ.), szudáni neve a Ceiha pentandra
(Eriodendron anfraduosnm) terraésfalának bols6
oldaláról kiinduló és a magvakat beburkoló gyap-

kájába akasztható (3, jas szrének, melyet pámázó anyagnak, kiváltábra). B tagok, vala- képen pedig a mentövek kitöltésére használnak.
mint az öv maga is L. Ceiba.
Kapókeszeg, a ragadozó
sokszor vérzománc(1.
ön) népies
S.

cal

ábra.

van

díszítve.

—

n

neve.

Kapókészülék (bány.), az aknaszállító gépeken
Fal-K. az építészetK. az elektrotechnikában, 1. alkalmazott készülék,mely megakadályozza, hogy
kötélszakadás esetén a szállító kas a mélységbe
Kapocsány, kisk. Bihar vm. magyarcsékei zuhanjon. Az akna fala mellett egymással szemj.-ban, (1910) 259 oláh lak.
u. p. és u. t. Szom- ben két vezetléc vezet végig, a szálUtókasnak
batság.
az akna falához való ütdésének meggátlására.
Kapocsfeszültség, 1. Csíptet-feszültség és A szállítókas K.-ét ers rúgó tartja nyitott állapotban mindaddig, míg a kas a kötélen szabaElektromotoros er.
Kapocskerék, oly szerkezet, mellyel valamely don függ. Ha a kötél szakad, a rúgó mködni
tengelyt szakaszos lökéssel mozgatunk, vagy pe- kezd és két, rendesen fogazott vagy késekkel eldig vaUiraely géprésznek önkéntelen mozgását kell látott két-két pofát szorít egyidejleg mindkét
megakadályoznunk. Gyakori alkalmazást nyer- vezet léchez és ezáltal az esés sebességét fékezi,
nek az emelgépeken és a fúrógépeken.
majd a kast a léceken függve tartja. A rúgó haKapocsvas, az ácsmunkában és az állványo- tását a legtöbb készüléknél még a kas saját súlya
zásnál a gorendakötóseknek és illesztéseknek is fokozza.
összefogására használt kapocs vagy quadjratikus,
Kapolcs, kisk. Zala vm. tapolczai j.ban, (1910)
a két végén kampóalakulag meggörbített ková- 1076 magyar lak., postahivatal, u. t. Nagy%'ázsony.
csolt vasrúd. A K. vastagsága 1—2 cm., hossza K.-ot a régi idben Atilla-K.-nak'nevezték s hasonló
25— 30 cm, a kampók hossza 6 cm.
nev regényes várának romjai a Királykövön
ben

Köifoas.
Csíptet.
1.

—

;

KapocBvés, az esztergályosáltal használt vés, máig is láthatók.
éle egy, a vés szárától derék- v. tompaKápolna (lat. capella, a cappn szóból, ami a fejet
szög alatt kiugró oldalszáron van. Üregek kiesz- Is betakaró köpenj't jelent), isteni tiszteletre szolmelynek

tergályozására szolgál.

gáló templomszerú kisebb épület. Ilyeneket eregörög állam- detileg a vértanuk sírjai fölé emeltek (1. Confesférfi, sztll. Korfu szigetén 1776 febr. 11., megh. sio), késbb a plébániatemplomoktól mes.szebb
Naupliában 1831 okt. 9. Olasz családból szárma- fekv községekben vagy tanyákon, fkép a temezott, moly 1373. költözött Korfuba. Tanulmányait tkben, utak mellett, bérceken vagy az elkelk
Olaszországban végezte s haza térve élénk részt palotáiban létesítettek. A nagyobb templomokvett hazájának politikai mozgalmaiban. 1800-ban ban is szoktak lenni K.-k, rendesen a mellékKefallonia, Santa Maura- ós Itliaka-szigetek kor- hajókban. A K.-k nyilvános vagy magánjellemányzója volt. 1803-ban az lón-azigetek köz- güek, aszerint, amint a nép számára hozzáfér-

Kapó d'Istrias János Antal

gróf,

KApolnal Pauer

Kápolna

betk vagy nem ai atöbbi«kban kAlönte enge- Egeméi és Baktánál, Aulich Maklámál, Guyon
ded néUtíll 8&lQf08 flimepdcen miaósni nem ssa- Mezkövesdnél, Kmety Ábrány mellett és Herte;

bod és osak ások teeznekott misehallgatási köteleoégttkoek eleget, akik az eogedólyecö pápai
okiratban fel vannak sorolva. A K.-kat éi^ úgy,
mint a ^>mploml)kat, meiíáldjak. Ha a K.-nfc
külön lelkéiizo van, azt hivják talajdonképen
capollanusnak, káplánnak.
A K. mint kiilunallu épület eredetileg v^amely
szt'nt -sírja fölött vagy egy martirium helyén épült,
majd ké^bb nevezetesebb ereklyéket volt hivatva
maL'ába foglalni. Eg^'lk legszebb példánya az
1

•_'

1248-ig épttlt páíiíii Sainte-Chapelle. Nemes
itgoodoltsserkfiwt&K., mely a francia

(2

egyik legremekebb alkotása.
K.-k közé sorozható bazánklolji szép csúcsíves ketts K., a
:i
bzt. Minaly-K. stb. A pozsonjá székesi/nak Alamizsnás Szt János-K.-ja rokokó
tv. mic egyik legszebbike. Építészetileg eg^ik legszebb, bár DcMx megoldású elrendezés az ú. n.
K.-koszorú az apszis körül, vagyis mikor a félItfMsset

Kui u.
han a

"ibeli

körfl i^iezistsagaras irányban, eg>'inás mellé sora-

kf"""

"-r

a

-k veszik körül. A legnagyobb tökélyre
- építészet viszi ; a párisi, amiensi stb.

k apszisainak K. -koszorúja a csúcsíves
egy-egy csodája. Hazánkban K.-koszoüiilnm nem maradt reánk. Majdnem vala:épkori várnak és várkastélynak meg%
K.-ja, mely néha a szobasorban fog. it
líiit iit'iyet. Vár-K.-ink közül nevezetes a vajdahunyadi. Keresztel- K. az, melyben a keresztségét
szólaltatják ki. Ez lehet a templomnak bármely,
a keresztel-medencét magában foglaló K.-ja,
vagy lehet a templom közelében egészen különálló épület is ez utóbbi esetben azt inkább haptis/mum-nak (1- o) hívjuk. A sír-K. a temetben
épült K., melybe új sírok ásása alkalmával a
gyakran
temetöbeó talált csontokat hányták
val6Bágos kis templomok, melyekben
különömisét mondanak. Hazai
sen halottak napján
sír-K. -ink közül megemlítjük a jakit (1. Csontház),
a soproni Szt. Jakal>-K.-t, a selmeczbányait stb.
Egyéni ájtatosság számos fogadalmi
emelt
templomok mellett, v. egészen különállóan valamely kegyhelyen, kálvárián stb. Ugyancsak minden nagyobb kórházban van egy K. is, mely nem
ritkán a pavillonszerú elrendezés középpontja.
Kápolna, nagyk. Heves vm. egri j.-ban, (isio)
1771 niag>'ar laJc, vasútállomás (Kaál-Kápolna),
posta-, táviró- és távbeszél hivatal. K. mellett
1849 febr. 26—27. napjain csata volt magyar
részrl Dembinszky. Górgey és Klapka vezénylete
alatt Schllck és Windischgratz ellen, mely a magyarok visszavonulásával végzdött. Eredetileg
nszky aicart támadni, de Schlick ebben megás egyszersmind felhívta Windischgratz
vezért is, hogy Pestrl Gyöngyösön át elnyolulva, a támadásban szintén részt vegyen. A
magyar hadsweg ez idötájt 9 hadosztályban
38,000 ft számlált, ebbl azonban a csata els
napján, febr. 26., osak 4 hadosztály állott a Tamavonalon és pedig a DessewfTy-badoestály Verpelét-

''t

I

;

;

—

—

KA

i

egy elretolt résszel Biroknál, a Pöltenberghadosztály E)ebrnél,Máriássy hadosztálya K.-nál,
Szekulicsé Kaálnál. Ezek mögött állottak :Schul2
nél,

lendy Poroszlónál. .K mondott napon Windiscbgrátz bal oszlopát Wrbna altáboniagy alatt az
egri múton K.-nak, a Schwarzenberg vezényelte
jobb oszlopot pedig Árokszállásról Kaálnak irányította. Délután 2 órakor ért a bal oszlop az aldebri erdhöz, melyet Pöltenbcrg megszállás
nélkül bagj'ott Ezen erd birtoka miatt estig tartó
ide-oda hullámzó, végeredményében azonban eldöntetlen harc keletkezett. Ugyanez történt Kompolt és Kaál meg K. között Schwarzenberg oszlopa és Szekolics, illetve Máriássy hadosztályai
között. Schlick e napon csak az est beálltával ért
Sírokra, honnan De^wfl^' különítményét visszanyomta. Dembinszky és Görgey Egerbl csak a
harc vége felé értek a csatatérraMásnap EKBSsewffynek Schlickkel szemben Verpelétet kellett tartania Pöltenberg Debrnél Schlick és Windischgratz egyesülését volt megakadályozandó Máriássy K.-nál, SzekuUcs Kaálnál hagj'atott elb;

;

;

bit

Guyonnak, utóbbit Aulichnak

kellett

meger-

Kmety

általános tartalékul Kerecsendre
irányíttatott, Schulz Eger födözésére Baktánál és
Szólátnál hagyatott. Windischgratz K.-t szándékozott megtámadni, de csak akkor, ha Schlick
V'erpelétnél megjelent. Ez reggel 8 órakor meg
is történt és a DessewlTy- és Pöltenberg-hadosztá-

sítenie;

ÉK. -re fekv
magaslatokra nyomattak vissza. Déltájban elkeseredett helységharc után K. is az osztrákok
kezébe került, ellenben Szekulics a balszárnyon
sikerrel tartotta magát. D. u. 2 óra tájban Schlick
a megérkezett Pergen- és Fiedler-dandárok támogatásával újabb erélyes támadásra indult a most
már Göi^y által vezényelt magyar jobb szárny
lyok <»akhamar a Fel-Debrtól

(Dessew^- és Pöltenberg-hadosztályok) ellen, a
Colloredo- és Schütte-dandárok pedig Al-Debrt
és Tótfalut kerítették hatalmukba. Ily körülmények között Dembinszky d. u. 2* , órakor az általános visszavonulást rendelte el, mely a jobb
szárnyon csak nehéz küzdelem árán volt végrehajtható. A veszteség magyar részrl 1200,osztrák
részrl 352 ember volt. V. ö. Breit, Magyarország
függetlenségi harcának kat. tört. (I. köt.).
Kápolnai pálos kolostor, Nagyvárad mellett,
tle ENy.-ra állott. Azl321— 1566. években virágzott. 1394-ben a moldvaiak, 1474. a törökök
rabolták ki. V. ö. Bunyitay, A váradi püspökség
tört-

Kápolnai Paner István, katonai író, szül. Budapesten 1833 aug. 19., megh. u. o. 1896 febr. 18.
1848-ban honvéd tüzér lett és a szabadságharc
alatt 17 csatában és ütközetben vett részt és kétszer sebesült meg. A világosi fegyverietétel ntán
besorozták, de fiatal kora és ismételten kiújult
sebei okozta kimerültsége miatt «behivásig» szabadságra bocsátották. 18d9-ben tiszt lett és a turbigói, magentai és solíerinói csatákban vett részt.
1860-ban kilépett az osztrák hadseregbl és Garibaldi önkéntesei közé sietett Nápoly bevétele
után százados lett. 1862-bai a magyar légióhoz
helyezték át mint vadászszájsadost. Az 1866-iki
hadjárat után a magyar légiót feloszlatták, ekkor
haza jött. Itthon a Honvéd c. katonai szaklapnak
fmunkatársa és segédszerkesztje lett. 1870-ben

;

Kaposi

Kápolnakoszorú

m. IcLr. honvéd százados, 1877. rnagy s József termését Kelet-Indiában orvosságnak és fszerfherceg második segédtisztje lett. 1888-ban mint nek használják. Állítólag csak a közönséges K.
ezredes vonult nyugalomba. Több mint 20 éven fajtája.
Kapor, kisk. Szolnok-Doboka vmegye kékesi
át a magyar katonai folyóiratoknak munkatársa
volt és 300-nál több hadtudományi, hadtörténelmi j.-ban, (1910) 300 oláh lak. u. p. Búza, u. t. Nagycilcke jelent meg. Rendkívül sikeres irodalmi m- czóg-Buda telke.
Kapoma (növ), a kapri magyar neve, 1. Capködését a Magyar Tud. Akadémia Is elismerte,
megválasztván t (1881) levelez tagnak. Önálló paris.
Kapornak, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-l>an,
mvei Az Árpád család még nem halt ki (Torino
1862) Magyarország hadászati védelme (Buda- (1910) 232 magyar lak. u. p. és u. t. Órihodos.
Kapornaki apátság, 1. Nagykapornak.
pest 1867) Uber die Verwendung der KartatschenKapor -olaj, 1. Kapor.
Geschütze (Wien 187-i).
Kápolnakoszorú, 1. Kápolna.
Kapós, a Sárvíz jobboldali mellékvize; ered
Kápolnás, kisk. Krassó-Szörény vm. marosi Somogy vm. kaposvári j.-ban, Kis-Korpád körül,
j.-l);in, (1910) 1602 oláh lak. posta-, táviró- és táveleintén Kaposvár érintésével kelet felé folyik,
boszélhivatal.
Ó-Dombóvárnál átlép Tolna vm.-be s szélesebb
Kápolnásfala (azeltt
Kápolnásoláhfalu), völgyben ÉK.-nek fordul. Némedin alul egyesül
kisk. Udvarhely vmegye udvarhelyi j.-ban, (i91ü) a Sióval, amely a Balaton lefolyása és keletnek,
1877 magyar lak. u. p. és u. t. Szontegyházas- majd Simontomyánál D.-nek fordul s innen egész
faln. Hozzátartozik Homoródtürdö (1. o.).
Agárdig, 45 km. hosszúságban a Sárvízzel párKápolnásnyék (azeltt Nyék), nagyk. Fejér huzamosan s tle alig 1— IVs km.-nyi távolvm. székesfehérvári j.-ban, (isio) 2120 magyar ságban folyik, s Agárdnál (a Dunától már csak
lak. vasútállomás, posta-, táviró- és távbeszél- 8 km.-nyire) egyesül vele. A K. hossza kb. 160 km.,
hivatal. Vörösmarty Mihály születési helye.
de forrásának távolsága légvonalban a torkolatáKápolnay Irén, színészn, szül. Budapesten tól csak 81 km. Kaposvártól Némedilg szabályo1H78 ápr. 22., megh. u. o. 1912 szept. 13. Már zott s ez a része a K.- v. Zichy-csaforna, amelyet
gyermekkorában a Feld-féle gyermekszinháznál, 1820 körül ástak a minduntalan elöntött helyek
azután vidéki társulatoknál mködött. 1897-ben lecsapolására, ennek a résznek a hossza kb. 100
a budapesti Kisfaludy-szinházhoz, majd a Nép- km., szélessége 12—15 m., közepes mélysége 1*4
színházhoz került, amelynek Vidor haláláig tagja m. Úgyszintén szabályozott az egyesült Sló-K.-ág
maradt. 1902-ben férjhez ment Gegus Dániel is, ez a ú. n. Sió-K.-csatorna. A K. legjelentékerendörtanácsoshoz. Rendkívül temperamentumos, nyebb mellékvize a Koppány, amely Regölyön
kedvolt színészn volt, különösen az angol ope- alul balfelöl ömlik beléje.
rettek táncos ni szerepeiben tnt ki.
Kapós, kivers, kiiitös, labdajáték, abból áll,
Kápolnokmonostor kisk. Szolnok-Doboka ^^n. hogy egy bizonyos meghatározott pontról az egyik
K.-i j.-ban, (1910) 1297 oláh, német és magyar lak.
játszó íabdaütövel kiüti a labdát, melyet a távo;

:

:

;

;

;

:

;

:

;

,

posta-, táviró- és távbeszélhivatal.
Kapoly, kisk. Somogy vm. tabi j.-ban, (1910)
1020 magyar lak. vasútállomás, postahivatal.

labb álló játszótársak még röptében v. leestében
elkapni igyekeznek aki a labdát elkapja, az jut
kiütönek.

Kaponniér (franc, cnponniére), 1. Harántmii.
Kaponya, nyírfahéjból készült pásztor-ivóesz-

Kapos-csatoma. 1. Kapós.
Kaposfi apátság (benedekrendi), a veszprémi
egyházmegyében Somogyban. Mogorfaluban 1252.

;

köz (pohár) a Balaton mellett.
Kaponya, kisk. Zemplén vmegye bodrogközi
j.-ban, (1910) löi magyar lak. u. p. és u.t. Jjolesz.
Ksk^T ( Anethum L., ugorkafii, nov.), ernys
virágú génusz 2 fajjal. Az Anethum gravedens L.,
egynyári, 0-6— l-2ö m. magas, deresszín. Levele
;

2— 3-szor szárnyas, sallangjai fonalasak. Ernyje

emycskéjegallértalan, virága sárga, termése
tojásdad, 4 mm. hosszú. Elurópa D.-i részén s
Kolet-índiában terem, konyhakertben mindenütt
termesztik, gyakran el Is vadul. Akármln földben és helyen megterem célszer a spárga ágyába
vagy a répa, hagyma vagy más vetemény közé
vetni. Ilyen helyen a leszóródott magvaktól a
K. évenként kikel, csírázó képessége 2 évig tart.
Zöld részét, virágát vagy a terméses ernyjét
ugorka- és káposzta-savanyíttishoz ha.sználják,
leves ós saláta fszere, v. mártást fznek belle.
Termése (semon v. fructus anothl) fszeres szagú,
hevít; desztillálva halaványsárga, éteres, nagyon
áthatt'wzagú, édesoscsíps olaj (oloum aotheroum
•és

;

aiu'thl)losz l)olóle. Fajsúlya 0-881

vízben nohede alkoholban "és éterben könnyen oldódik s a
terméssel eayütt vizelethajtó szemek használják.
Az indiai K. (Anethum Sowa DC.) bengálial,

jseri,

.

;

Nagy Mojs

Mojs és Sándor alapították. Szeregyütt voltak és csak a török
hódítás késbbi éveiben széledtek el. A törökök
kizetése után I. Lipót (1701) mint javadalmas
prépostságot kezdte adományozni.

zetesei

ílai,

1550.

még

Kai)0sfüred, kisk. Somogy vmegye kaposvári
(1910) 1283 magj'ar lak.: vasútállomás
távíróval, u. p. Toponár.
Kaposgyarmat (azeltt Ghyarmat), kisk. íS'
mogy vm. kaposvári j.-ban, (1910) 275 magyar és
cigány lak. vasútállomás távíróval (K. -Hajmás),
u. p. Gálosfa.
Kaposhomok (azeltt Homok), kisk. Somoi;\
vm. kaposvári j.-ban, (1910) 539 magyar és német
lak. vasúti megállóhely (K.-Taszár), u. p. tvsu t.
Taszár.

j.-ban,

:

;

:

;

Kaposi, 1, József, író, szül. 1863 febr. 25-t n
Zalaapáti ban. Egyetemi tanulmányainak végeztevei 1884— 87-ig Károlyi Gyula gróf gyermekeinek
volt oktatója. 1H90— 1906-ig a Magyar Szemle c.
szépirodalmi hetilapot szerkesztette. Közbon tanított

a fváros

koláinál.

i)olgári és

fols-keroskedelmi

is-

A Szent- István -Tái-sulat Tudományos ós

Irodalmi Osztálya 1895. tagjai közé választotta.

:
:

Kaposi JuhAsz

lH98-1906-ig pediga Sient-Lstván-Társulat igazX. Pias pápa 1904. a titkos kamwásl
iimmel tüntette ki. 1906. Qflssee tlaztsógelröl leiiiondott és D>nigaloinba vmull Asöta fképen
olaiu Irodalmi és mflvéezettörtéiielmi tanulmányokkal foglalkoaik. Különböz folyóiratokban
s/:imo6 tanulmányt Irt. önállóan megjelent fbb
m A tú -.Dante ésa Biblia(iS91);Dante és Magyarnrszág (1909): Dante ismertténdt dsönymnai
Ktzdnkban és a wuyarwsMági DtmMeodexek
>^^í Magyarorazág és Danié sxOUíésének hat
aratója volt.

:

:

KaposvAr

tt6

2. K, Ludán Ignác (kaposi), iró és tanár. siOl.
1849. Lovasberényben (Fejér vm.). 1867. a 8>t.-

lépett. Pannonhalmán a teológiát
tanárképzt végezte. 1879-ben mint gyri tanár
a budapesti egyetemen magántanári képesítést
nyert a bölcseletbl. 1881-ben megvált szerzetétl
8 ezóta a dtmántúli ev ref egyházkerület pápai
fiskoláján tanár. Tankönyvein kívül önálló mun-

Benedek-rendbe

s

.

kái

:

Hartmannpessimismma (Esztergom
Károly

EnOéíAeszéd Jüsfaludy

fölött

1878);

(Gyr

1880).

KaposssekcBÖ (azeltt Szekcsö), kisk. BaraDante
anuigyar nya vm. hegyháti j.-ban, (i9io) 1610 német és maDante Magyarországon gyar lak., vasúti megállóhely, postahivatal, u. t.
^ciiklvül több foraltásB is, me- Dombóvár.
j, ..^;
KapoBszentbenedek (azeltt: Szentbenedek),
nevezetesebbek Lamartine, Graziella
.^cent Ferenc Virágoskertje. Fioretti kisk. Somogj' vm. kaposvári j.-ban, (i»iot 581

(OS évTordíddija (Kolozsvár 1910);
'

'^'n (1910):

:

DanU

-

:

1

ma(;>ar

lak., u. p.

és u.

t.

Bárdibükk.

Kaposazentjakab (azeltt Szentjakab), kisk.
Mór, orvos, szül. Kaposvárt 1837 okt.
:>., megh.
Bécsben 1902 márc. 6. Orvosi tannl- Somogy vm. kaposvári j.-ban, (i9io) 448 magyar
lányait a bécsi egyetemen végezte, ahol sok évig lak., u. p. és u. t. Kaposvár.
lü'ikodött Hebra mellett 1866-ban már eg>eKaposújlak, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban,
t- uii docens,
1875. a bór- és bujakórtan tanára (19101 559 magyar lak., u. p. Kaposmér, u. t.
Kapo.svár.
lett. Mint ilyen 1879. átvette Hebra klinikájának
vfvot«^sét. Elsó nagyobb dolgozata volt Die SyKaposvár, gyorsan föllendül rend. tan. város
lor Schleimhaut der Mund-, Rachen-, Nasen- Somogy vm.-ben, a Kapós vize mellett, (1910) 2576
Ai'hlkopfliühle (Erlangen 1866). A Hebra ál- házzal és 24,124 (1869-ben csak 6649), majdnem
tal 1872. kezdeményezett nagy bórgyóeyá.szatnak tisztán magyar lakossal (csak 419 német s néhány
ó írta mee a 2. kötetét. Legjelesebb önálló mun- más nemzetiségú). kik között 18,627 róm. kat.,
s der Haut und der angrenzenden
k
528 ág. evang., 1536 ev. ref. és 3359 izraelita van.
N ien 1875): Pathologie und Thes
Középpontja a Kossuth-tér a szép plébániatempA'.

_'

:

!

:

'

•

'

•

.

•

lommal, a városháza és a pénzügyigazgatóság palotáival és Kossuth .szobrával (Kopits Jánostól
!..
'.I. Stuttgart); C'ljer Xeroderma pigmen- 1 910),honnan az élénk Korona- és Futcák nyílnak.
\ pályaudvar melletti Rákóczi-téren áU a nagy új
t< 'snm mihi (Wiener medicinisches Jahrbuch 1882).
rtol.-ió mve: Handatlaí! der Hautkrankheiten
színház (1911) és a 44. ezred hseinek emlékA ien 1898 1900, 3 rész).
oszlopa (1872). A Korona-utcán túl a Vár-utca a
Kadosí Joháu Sámuel, tanár, szül. Rimaszom- régi vár emlékét rzi meg (ma már látható nyoma
megh. G>-ulafehérvárt 1713 jún. 22. nincs), k Futcától É.-ra elterül új városrész,
luiKrankheiten in Vorlesungen (u. o.
Handbuch der SyphilLs (elsó
1880)

!

i.

.

.

:

1

t

,

ment s meglátogatott több holland,
angol egyetemet. 1689-ben a G>-ulafehérIlire

•

-s

helyezett sárospataki iskolánál lett tanár.
Kis Miklós kiadta bibliának egyik
i'vizora volt. Számf)s munkája maradt kézirat.in. lg>- pl. a heidelbergi káté magyarázata és
'itroductio theologieo-historica-ja. Nyomtatásin a következk jelentek meg: De desertione
.tirituali (Utrecht 1683) egy latin tllozófiai érte"Zése, melyet u. o. 1684. adott ki; Memóriáié
!

rendezett és befásított utcával, csinos épületeiyel
(reform, és Szt. Imre-templom) K. legszebb r^ze
a vasúton tiíli dombokat sok nyaraló és kert

\ város a vmegye törvényhatóságának
a K.-i járás szolgabírói hivatalának székhelye
van itt kir. törvényszék, telekkönyv, járásbíróság,
adóhivatal, pénzügyigazgatóság és tanfelügyelség, ker. mszaki felügyelség, áUam-építéezetí
hivatal, gazd. felügyelség, állami állatorvoe.
iparfelügyelség, közjegyzöség, csendórszámy'braicnm (Kolozsvár 1699).
és szakaszparancsnokság. Intézetei közül emlíKapoakeresztúr. kisk. Somogy vm. kaposvári tend az állami fgimnázium (1806), a zárdaj.-ban, (1910) 1107 magyar lak., u. p. és u. t. Baté. iskola, községi fels keresk. iskola, polg. üú- és
Kaposmér, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, leányiskola, zeneiskola, községi siketnémaintéMOi 1411 magyar lak., va^^ntállomás távíróval, zet, .Máv. nev^ö- ée tá|dntéiet, kórház, elmekórjH^iahivatal.
ház és tüdvéssesek intézete, nagy kaszárnyák
Kapoepol* (azeltt PidaJ, kisk. Somogy vm. stb. Ipara és kereskedelme, lóvááura és gabonaigali j.-ban, (isio) 647 magyar lak., n. p. Áttala, piaca is élénk
legnagyobb iparvállalata a nagy
n. t. liombóvár.
cukorgyár (775 mnnkás), gzmalom, vasöntö és
Kapoasy, 1 György, a kat. egyházi zene mve- gépgyár, sörgyár, szappangyár, Máv. javítómfilje, szül. Szántón (Tolna) 1836., megh. 1912 ápr. hely, 4 téglagyár, villamos telep
van takarékin 187-ben Bukovinában Andrásfalván, azután pénztára éB több bankja és hitelintézete, az osztr.>D Tolna vármegyében lett kánortaoitó. magy. bank itt mellékhelyiséget tart fenn. A váEgyhii^i énekek és kymnusok; Gyász- romak biológiai tisztítással berendezett általános
mise-énekek- Bónuti kaiholikus egyhási érwcek, onnyvlacaatomázása és vízvezetéke N-an. Állataz isteni szoigálat öszszes ágaira (SzemenyeiíU- tenyésztése és földmívelése jelentékeny. K.-nak
hály regöli plébánossal együtt).
van vasúti állomása.posta- éstáviróhivatala, tele.

Ttftfalusi

díszíti.

.«

:

:

;

.

:

:

némi

.Vayy Ujtikonm. XI. IsM.

ti

Kaposvár-fonydI

h. é.

Káposzta-betegséerek
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vasút

fonállomása, vasutai 6 irányban ágaznak el. K.
már a XIV. sz.-ban említtetik K. néven, mintáz
Ujlaky-család vára utóbb a Dersffy, majd az Esterházy- család bírta 1554-. a törökök elfoglalták,
a Rákóczi-korban lerombolták. A kis község lassan gyarapodott, ITÍö. épült temploma, 1831. megyeháza a XIX. sz. vége felé rohamos fejldésnek indult s lakóinak szorgalma s áldozatkészsége folytán a Dunántúl szebb városai közé tar;

;

;

tozik.

eltérését dísznek is ültetik. 2. A rózsa-K.,
bimbós- V. sarjas-K. (Brassica genmiifera DC.),
szára 3—6 cm., nagy tetörügye félig zárt, sok
apró, egészen fejes oldalrügye és hólyagos levele
van. Októberben kitn táplálék. Szárát a kiásott
földdel s gyökerével együtt melegágyba teszik,
lombbal betakarják, hogy halaványabb és gyengébb legyen. 3. A kél, kel-K, olasz- v. édes-K.
(Brassica Sabauda L.). Ennek két nevezetesebb
a közönséges kél, hólyagos, bodros
fajtája van
és összeboruló levelekkel, továbbá a szavójai-K.,
apró hólyagú, a szélen finoman bodros levelekkel,
össze nem boruló
fejjel (I. az ábrát).
Még több más eltérésük (petrezse-

némely

:

A

Máv. Kaposvár állomásától a Déli vasút Fonyód állomásáig
km. hosszú, rendes nyomtávolságú,
vezet, 54
gzüzem h. é. v., a Máv. kezelésében. Megnyílt
1896 júl. 15.
Kaposvár-mocsoládi h. é. vasút. A Máv. Katab— siófoki h. é. lyem-K. és csipkeposváa* állomásától a mocsolád
V. Felsmoesolád állomásáig vezet, 26-2 km. K., Brassica Sahosszú, rendes nyomtávolságú, gzüzem h. é. v., bellica) is van. 4.
k fejes-K. (var.
a Máv. kezelésében. Megnyílt 1894 aug. 23.
Kapós vizi társulat. Els megalakulása 1820. capitataL.) levele'

Kaposvár-fonyódi

h. é. vasút.

—

1878. újraalakult, jelenlegi szervezetét
A társulat els célja volt, a
Kapós völgyében lev mocsaras területek lecsapolása a Kapós medrének a Sió-torkolatig való
csatomázása által; késbb még e területet a
Kapós árvizeitl védtöltések segítségével is mentesítették. A lecsapolás munkálata már 1807.
indult meg, de a nagyobb terjedelm építkezést
Beszédes József tervei alapján 1828— 35-ig hajtották végre. Árterülete 66,440 kat. hold. Befekbe nem tudva ide a régi közmuntetett tkéje
444,820-63
kával végzett építkezések értékét
K-ra rúg. Székhelye Dombóvár.
Káposzta (növ., kápi, Brassica L.), a Cruciferae
(Keresztesviráguak) génusza; mintegy 50 fajtája van, fkép a Földközi-tenger vidékén, azután
Közép-Európában és Ázsia mérsékelt övén. Egyéves ós ével, gyakran deres füvek. Levelük félbe
szárnyas, a felsbb más alakú viráguk sárga, ritkán fehér ; megnyúlt füzért alkot becjük hengerded v. csaknem 4 szöglet, csrös magva egyegy üregben egysoros és gömbölyded, v. egy kissé
lapított. Nevezetesebb fajai a Brassica oleracea
h. (fözelék-K.), kétnyaras-élt, kopasz, levele kissé
húsos, deresszin, az alsó nyeles, félbeszámyalt,
a fels szárölolö és hosszúkás. Fürtje virágzáskor megnyúlik, magva sima. Helgolandon s Nyugat-Európa partjain állítólag vadon n, de inkább
<'8ak kertbl ismeretes. Itt rendkívül elfajzott s
fajtáinak az ember más-másképen veszi hasznát.
A kemény fejjé össze nem borulót kélnek vagy
haraszt-K.-nak, az ellenkezt K.-nak nevezzük.
Ilyen: 1. a téli K. (var. acophala DC, fejetlen
K.), levele lapos, többé-kevésbbé hasogatott vagy
bodros ós K. -fejjé nem borul össze. Ide tartozik
a) az örökös, levél-, fa- vagy tehén-K. (Brassica
vulgáris DC.) 1-6—2 m. magas; sok lapos szárnyashasábú, zöld v. pirosas levelet hajt és fleg
az alsókat a tehénnek letördelik b) a zöld-K.
(Brassica qnorcifolia DC), tölgy módjára szabdalt,
lap(»s vagy csak gyengén bodros levelekkel
e)
a hirna- v. bodros-K. (Brassica erispa Qarcke),
IxKlros, számyasha.'^ábú, zöld, bamá.s v. lila levelekkel 8 hosszasan metélt karéjokkal. Nagy hideget eltr és csak kés szi fagy után ehet,

történt,

pedig 1886. nyerte.

—

többnyire sima, de
homorú és egész

kemény

fejjé borul össze. Hazai
jelesebb fajtái a

fejes K.-nak a
csurgói és a bá-

SzHvójai kél (bittle pixie).

A gömbölyüfejn kívül van yorki vagy
hegyesfejü és vörös fajtája (vörös fejes K.), emennek a feje gömböly és piros. Van ökörszív, mázsás stb. korai és szi fajtája is. A korait többnyire kertben ültetik és pedig tavasszal v. sszel.
linkat.

—

Emezt szalma-

és lombfödés alatt kiteleltetik.
a karfiol (1. Virágkél), spárgakél v. broa-oli is a fözelék-K. fajtája.
A K. fajtáit ételnek fzik, v. a jószágot etí^ik
vele. A fzelék-K. magvából olajat is sajtolnak.
A fözelék-K.-t már a régiek t<>rmosztették. Aris5.

A

kalaráb

(1.

o.),

toteles kaulionnak, Theophrastus r}Mphanis-na]í,
Dioscorides krainbe hemeros-nak, Plinius, aki már

;

;

hat fajtáját említi, crarnbe-nak nevezi. A haraszt-K. levele igen szépen formálódhatik, egész
finom tollazathoz hasonló sallangjai lehetnek,
ezenfelül gyakran rózsaszín, karminszln, sárga
V. fehér színezése v. tarkázása van, azért kerti
dísznek is ültetik, de a hideget, kivált a tarka

;

:

hamar megérzik. A K.-t gyaluláson ósbotapodáson kívül meg is szárítják v. üvegben és
szelencéton rzik meg. A. K.-val nagy kereskedést znek, az afrikai virágkélt Németország É.-i
részól)e is szállítják. A K. fajai továbbá a karórépa (!. o.) V. repce, a fehérrépa (1. Kerek répa), a
kélmustár. L. még Bodarkel, Fodorkáposzta.
Beteg.ségeit 1. Káposzta-betegségek.
Káposzta-bagolypille, 1. Bagolylepkék.
fajták,

—

Káposzta-betegségek (növ). A kápc^szták fbb
betegségei a következk 1. Káposztagoli/va v.
golyvásodwi, okozóju egy nyálkagombafaj (IHastnodioplwra Brassicae) ; megtámadja az összes
káposztafajták gyökereit. A beteg gyökerek
:

;

;

!

gyöngyzsinór módjára kisebb-nagyobb gömbölyded kelevényokkel vannak tele. E kelevónyek v.
golyvák tömörek és utóbb rothadásnak indulnak,
velk a növény is elpusztul. A kártev gomba a
golyvák belsejében él. A védekezés fö teendje a

:

K áposzta-bolha

káposstatövek idejekorán résae a ctima

itávolitása és megsemmiaitéee ; a követkuzö évben ngyane talajon káposztát termesileni
káposzta gyükénelébeo egy <»tn«qn enlMuL
< >!i bogár (a Ceutorrbyncbos saldoollis OyU.)

A

i

'.

i8

okoz goly vásodá^t, de e golyvák nagyobírváíTJuk okot. belül Üresek (az álcát
khan), míg a Plasmodkiphan golyvái

J. Aü Olpidium Brassfcae Dan^r. novfi
a meleg- v. hidegágy! zsenge palantukat
"«>'j'. melyeknek szára a ai&levelek alatt
k. A beleg palánták csomósán ogyn V i .<K7Ae8Óek 8 elrottiadnak. Ellene
ii nem 8úrú vetés ésa túlnedtató. 3. A zöld leveleket

K

)

.

^

melyben késbb
c.-kí'k jelennek meg; a beMjirtii Lév. nevú lisztharmat//

l«|)i

Ix'.

,i>

:

!i«'

il*Mi«- a kénporhintés használ. (L.
armat.) 4. A Peronospora paraslNÜ gomba a zöld részeken halavány,
iradó foltokat, s a levelek alján fehér
bevonatot okoz ellene a bordeauxi
kktl (I. o.) való védekezés basznál. 5. A
;^(>n száraz, késbb apró fekete szemecskéket
' foltokat a következ gombák okoznak
.

:

;

az Asteroma
hev., a Sphaerella brassicaecola Ces.
.s az Asoocbjrta Brassioae Thiim. 6. A
II
N>t gomba: a Phoma siliqnamm Sacc.
un. és a Fhoma SHiquastrum Desm. okoz
it. 7. Feketeroihadás, okozója a Pseudomonupestris nev baktériuraszerveaet. Pel.:.: riietö a betegség a levélcrek
hálózatának a
gfeketedése által, amit késbb a levélnyelek
a -/áriik rostjainak a m^eketedése követ. A
•tt helyek hemzsegnek a baktérinmok.*'zni a beteg növényeknek mielbbi
'•gsumiai.sltésével lehet; ahol pedig ez a betegg elfordult, ott ajánlatos 2—3 éven át a ká'•3zta-, retek-, repce- és tarlórépa-termesztéssel
.(inetelni.8. Átrothaííás& kel káposztát támadj a
i"g. okozója a Phoma Brassicae nevú gomba a
..arakon halovány, sötéten szegélyezett, kerekded
V. szabálytalan alakú foltok keletkeznek. Az ily
-Uosticta Brassii-ae

\Ve«td.,

'

•

;

nieírbí'tegedett
'

íuennek

—

növényeket
melyek amúgy is
mentl korábban meg kell sem-

—

iii.

Kaposzta-bolha.

FöUii bolhák.
a fiatal, még nem kcr'.rny kajx>sztaft'j. L. Káposztafej.
Káposztaialva. ki.sk. »zepes vm. iglói j.-ban,
l.

Káposzta-bomlék

(nor.),

van vasúti állomása, postarohivatala, Koburg Ferdinánd bolgár király
^-c^c'ti hivatalával, vashámorraLKözelében van
"

11 Hl tót lak.

;

Menedékszirt (1. o.) vagy Lapis refngii nevú
iogy és a Hernádnak termésietss szépségérl híres áttörése a K-i mész hegységen.
.

Kápoeztaialvibegyc8op6rt, a Gömör-Szepesi<'2ys(*g egyik kisebb csop<irt ja, mely a Ki-

uy
.

.

-

.\:

csoportjától K.-re Igló vidékéig terül el.
ntja az .\ndrejszkó (1^1 m.). L.
:.

.

KAposztamoly
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V fonnyadtlevelú

-

;

rt.

v.

<or«M,azaz a kortaés vastagon

elhteosodott takt, továbbá a rajta fissaebomló levelek V. káposztaharaszt. Ezek kttlsAbbjei zöklek
és gyakran bodrosiüt. a belsk simák, fehérek,
ezeket szokás felaprítani v. ki^msztaeledelnek
meggyalulni. A káposztabaraszt eleinte lazán borai össze (borulék), mint a fejes saláta, a K. ilyenkor ktany, de végre a sok levél szorosan egymásra simul s a K. U>mör és nehéz lesz. Káposztavagáskor a leveletlen szárat gyökerestül a
földben hagyják; a felvagdalt K.-bl a csimát
kivagdalják, a harasztot úgy gyalulják meg és
savanyítják be. A fejétl megfosztott káposztacsutka elszárad, többé ki nem hajt A gazda szkor néhány szép K.-et a földbl gyökerestül kivesz
és száraz pincében homokba állit, ahol az szépen
kitelel. Ez a magiuik való káposzta, ilyennek leginkább a .szép foj jó. Tavaszkor ezt a már rongyos
fej K.-et a kortbe kiültetik, tavalyi harasztja lehull, a töima leveles hajtásokat bocsát s ha a
gazda a kártékony bogaraktól (földi bolha) megóvja, kivirágzik s a repcéhez hastjuló, keresztesvirágú növénnyé le«z. A káposzta tehát tulajdonképen kétnyári növény, de mi csak az els esztendei harasztját ha.sználjuk. A káposztafej nem más,

sr

mint
lombú, tömör levélrózsa.
Káposztafélék, 1. Káposzta.
Káposztagomba növ., Spara^sis rumosa
[SchaeCf.] Schröter), kedvelt ehet gomba. Bodros káposztafejhez hasonló. Színe sárgásfehér,
húsa fehér. Súlya néha 5—6 kg. is lehet. Szaga
fszeres, íze a dió ízére emlékeztet. Fenyvesekben él, a fák törzsén, nyáron és sszel.
Káposztaharaszi. 1. Káposztafej.
Káposztalégy, 1. Viráglégy.
Kájpoeztalepke v. káposzta-özöndék (Pieris
brassicae L., uiu), a Nappali lepkék i^rtaa« családjába tartozó lepkefaj. Szárnyai sárgásfehérek,

a mellsk számycsúcsán nagyobb fekete folttal,
a nstényen még ez alatt két köralakú és a bels
szegélyen egy bunkó-alakú fekete folttal hátsó
szárnyai elüls .szegélyén szintén egy kisebb fekete folt található. Szárnyterj. 60—65 mm. Hazánkban országszerte gyakori s mint a káposztának nagy kártevje közismert. Évente két nemzedékben repül az els nemzedék kora tavasszal
s petéit a vadon növ keresztesekre (mustár, vadrepce stb.) rakja le s itt nevelkednek fel hernyói
a második nemzedék nyár elején rcpül és sárga
petéit csomósán a káposzta, kalarábé v. tonna
leveleire rakja le. A hernyók kékes-zöldek, fekete pontokkal és sárga háti- s oldalsávokkal,
igen falánkok s nagy károkat okoznak. Ósszel
szétvándorolnak és a fákon, kerítésen, falakon
bebábozódnak s így telelnek át. .\ báb sárgászöld, feketén pontozott irtása a petecsomök és
hernyók összeszedése s elpusztítása által történik.
Káposztamoly (Plutella maculipennis Curt.).
a Kis lepkéknek (Mürolepidoptera) egyik faja.
Szürkésbarna, keskeny mells szárnyain a bels
szegély hosszában egy fehéres, efölött egy fekete sáv található alsó szárnyai füstösek. Szárnyterj.
11-16 mm. Évente 2—3 nemzedéke van.
Zöldszlnú, orsóalakú kis hernyója a vadon növ
;

:

:

:

:

KáposztaJej (növ), tulajdonképen nagy tetórügy,
káposzta az els esztendben ennyit keresztesekben él, ám kedvez elszaporodás esefejldik, ekkor sz végén rendesen kivágják. A K. tén a termesztett kereszteseket: repcét fehér

a

ki''tnyara.'^

ÍS*

Kappanhang
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Káposzta-özOnd ók

Lében des amerikanischen Generals
mustárt, káposztát, kelt, kalarábót stb.-t is meg- lin 1858)
támadja 8 leveleik kirágásával nagy kárt okoz- Johann Kalb (Stuttgart 1862) Der Soldatenhanliat. Rendesen a gazdanövónyen vagy a szom- del deutscher Pürsten nach Amerika (u. o. 1874,
szédságában kis sajkaalakú, laza szövedékben 2. kiad.); Geschichte der deutschen Einwandebábozza be magát. Az szi bábok áttelelnek. Ir- rung in Amerika (Leipzig 1868, I. köt.): Getása pyrethioim-poros keverékkel vagy dohány- schichte des deutschen Buchhandels (u. o. 1886,
;

;

:

lúgoldattal való permetezéssel történik. A bséges locsolás fejldésére kedveztlen, azért a bolgár-kertészetekben ritkán okoz számottev kárt.

Káposzta-özöndók, 1. Káposztalepke.
Káposztapoloska (Euryaema oleraceum L.),
a Félszárnyú rovarok (Hemiptera) rendjébe tartozó rovarfaj. A mintegy 6 mm. hosszú rovar zöld
vagy kékes-zöld szín, fényes, a nstényt piros,
a hímet fehér rajz díszíti. Közönséges és majdnem
egész éven át található. A lárvák is már teljesen
mutatják a szülök jellegzetes rajzát. Petéit csomósán a levelekre rakja le s ha ezek megértek,
felpattan egy fed s az állatka kibúvik. Fkép a
repcén, káposztán, retken, salátán, spárgán tartózkodik s a levelek kilyukasztásával s állandó
szívogatásával kárt okoz.

Káposztarepce (növ.), 1. Repce.
Káposztásmegyer, Rákospalotához

tartozó
puszta és nyaralótelep Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
váczi j.-ban, Újpest szomszédságában, (1910) 542
magyar lak., számos csinos nyári lakkal, kir. uditt van a budapesti úrlovasok
vari istállókkal
vadásztársaságának kopófal ka-telepe és lóidomító
pályája s rendszerint itt szoktak összegylni az úrlovasok a parforce-vadásza tokra. 1893 óta itt épült
az a nagy vízm, mely Budapestet látja el vízzel
(1. Budapest, TV. köt. 59. old.).
;

Káposztásszentmiklós, kisk. Maros-Torda vm.
marosi alsó j.-ban. (1910) 64€ magyar
Nyárádkarácson, u. t. Nyárádtö.

lak.,

u. p.

Káposzta-szúnyog v. káposzta-tipoly (Tipula
uleracea L.),a kétszárnyú rovarok piptera) rendjébe tartozó rovarfaj. Réteken gyakori a fajrokonaival együtt, melyeket nagy termetük miatt
népünk lószúnyogoknak, szúnyogkirályoknak nevez. Háta szürkésbarna, potroha vörhenyes, halványbama szárnyainak elüls széle téglavörös.
Hátsó lábal a potrohánál majd háromszor hoszszabbak. Az állat 22—26 mm. Júliustól szig
repül s petéit a földbe rakja. Lárvái szürkék,
ráncosak, hosszú hengeresek, rövid sertékkel.
Eleinte a föld korhadékából, késbb a füvek gyö-

A

kereibl táplálkozik.

ágyakban

konyhakerti veteményes

található s itt kárt okoz, kivált a káposztaféléken. Áttelelvén, tavasszal barna, hoszis

szú hengeres bábbá alakul

néhány hétig

át,

A

l^áhállapot

tart.

Káposztatorzsa,

Kapotnyak

(oBv.),

1.
1.

Káposztafej.

Asaruin.

=

Kapp, svéd gabonamértók
Kapp, 1. Frietirich, német

4:-58

1.

politikus és történetíró, szül. Hammban 1824ápr.l3., megh. Berlinben 1884okt. 27. Az 18-i8--t9-lki német mozgalmak

I.

köt.).
2.

K., Gisbert, elektrotechnikus, szül. Mauer-

ben Bécs mellett 1852 szept. 2. 1882-ben a Crompton és Társa londoni gépgyár igazgatója. 1894.
a német elektrotechnikusok szövetségének ftitkára lett. A szövetség normáliáinak összeállításában is tevékeny részt vett. Érdeme, hogy a dinamógépet sokban tökéletesítette. Mvei közül
megemlítjük
Electric transmission of energy
(London 1886, 4. kiad. 1894) Dynamos, altemators and transformers (u. o. 1893) Dynamomaschinen für Gleich- und Wechselstrom (4. kiad.
Berlin 1904); Transformatoren für Wechselstrom
und Drehstrom (2. kiad. u. 0. 1900) Elektromeehanische Konstruktionen (2. kiad. u. o. 1902). Az
Elektrotechnische Zeitschrift szerkesztje is volt.
:

;

;

:

Kappa, 1. K.
Kappadócia (perzsa feliratokon: Kalpu-Iucha,
azaz a tuchák országa), kisázsiai tartomány az
ókorban, változó határokkal, tulajdonképen a kisázsiai fensík keleti fele, a Halisz és Eufrátesz folyók közt.Termékeny szép ország volt (termett bort,
búzát, drágaköveket, pompás versenylovakat, melyek egyforma becsben állottak a perzsa királyoknál és a bizánci cirkuszban). K. már a Kr. e. X.
sz.-ban az asszír birodalomhoz taitozott. A perzsák alatt K. két szatrapiát alkotott, melyekbl a
diadochok alatt királyságok alakultak Nagy-K.
(C. ad Taurum) és Kis-K. (C. ad Pontúm). A Taurus mellett fekv déli részt Kataoniának is nevezték. Az egész K.-nakrégi i(>vhros&,Mazaka, Augustus tiszteletére Caesarea odArgaeum nevet nyert.
Lakosai két fötörzsre oszlottak: a bevándorolt
szirusokra, kiket arcbrükrl fehér szirusoknak
(leucosyi'i) is neveztek, ellentétben a sötétbr
árja slakókkal: valamennyi vitéz volt, csalfa
és kétkulacsos, úgy hogy csak Kr. u. 17. tudott
Tiberius felettök egészen úrrá lenni.
Kappan a. m. herélt kakas. A kappanozás az
állatot hízásra alkalmasabbá teszi. A K. húsa ízletesebb, porhanyósabb s ennekf olytán értékesebb a
kakas húsánál. \ stíriai K. az ottani kisgazdák
által különös módon hizlalt s keresett árúcikk. k
hizlalásra szánt kakasokat négy hónapos korban
szokás herélni, közönségesen olyanképen, hogy
a mellesont hátulsó vége és a kloaka között a
tollat kitépik, a brt és a has falát 2—3 cm.-nyi
darabon átvágják és a vese eltt fekv heréket
ujjal leválasztva eltávolítják. Újabban a kappanozásra a Pilling-félvi amerikai készüléket is
használják, mely apró herék eltávolítására is alkalmas. Ezen eljárás alkalmával az utolsó bordaközben ejt«tt sel)en keresztül távolítják el a heréket. A kappa nozáskor a kakas taréját és álilebcnyét le szokás vágni.
:

:

után Amerikába menekült s 1850— 70-ig NewYorkban mint ügyvéd mködött. 1870 máj. viszszatért Némett>r8zágba, tagja lett a birodalmi
Kappanhang keletkezik, ha beszf'Hl v. éneklés
gylé.snok és a porosz képviselháznak. Történeti közben a hangszálaknak nem alaphangja, hanem
mveiben az Amerika és Németország közti érínt- a nyolcada, ritkábban a duodecimje, szólal meg.
koa»«ekot tárgyalta. Novezotosebbek Lében des Köz%'etlen okozója lehet a mutálás vagy valami
araerikaaksohon Uenoials
\V v. Stouben (Ber- lokAlis megbet4'gedé.«:. de a ro.>Jsz szokásból, ha:

!'".

:

9
nyagBágból eredA K.-ot ügyes orvoe rövideeen
megszüntetheti.

Kappel,

1.

község Karintiában,

1.

Eüenkappel.

— 2.

A., fala Zürich svájci kantonban, az Albtson
át ZUrichbI Zugba vezet úton, (imo> 688 lak.
K.-ról nevezték el a svájci katolikusok ée reformátusok háborúit 1529 és 1&31. As ékaö háború
vérontás nélkül fulyt le és a proteetáosok javára dlt el: a másodikban a zürichiek K.
mellett okt. 11. vereséget ssenvedtek és ez

a katolikusok gyzelmével végzdött. Zwingli
itt eeett el
1838. emlékssobrot emeltek neki.
KAppI, igen könnyít c»kkó, egyenesen elre
a franciák haaxniUták elálló napelionzúvel
ször s némely más európai hadsereg caak e század más<Klik felében idomította át az azeltt igen
neh«'z, a ffjot kardvágás ellen biztosító csákót a
K -litv. nomileg hasonló könny föveggé.
Káprázás, a látásnak múló zavara, mely vagy
;

:

—

Kapazi

Kaprinai István, tndós jezsuita, szül Érsekújvárt 1714 szept. 14., megh. Nagyszombatban
1786. Tanár volt Kolozsvárt és Kassán. Közbenközben pedig az egész országban nópmissziókat
a cigányok oktatásával foglalkozott A
tartott
magyar történetn> vonatkozó okmányok ée egyéb

^

adatok egyik legszorgalmasabb gyjtje volt.
Közel szádhatvan kötetet tesznek ki összes munkái, gyjteményei melyek az egyetemi könyvtárban vannak Budapesten. \ rend eltörl«}so után

Budán

tartózktxlott.

Nemcsak

latin,

hanem ma-

gyar nyelven is üt. Müvei közül megemlítjük
Écclesiae Del propagator (Kassa 1746) De arte
;

amicitiae parendae, conservandae, et dimittendae,
libri trés (Kolozsvár 1750) Hungária diplomatica
temporibus Mathiae de Hunyad regis Hong. (Bécs
;

1767—1771).
Kaprinsav. (iecan^of ; C, U,,C(X)H, a zsírsavak közé tartozó szénvegyület, melynek gliceridje
a vajban, a kókuszolajban, továbbá más növényi

vagy fényi, még pedig többnyire színes fényt láttat az emberrel, anélkül, hog>- való- zsiradékban és az állati szervezetben is elfordul.
sággal hatna reá ilyen fényú tárgy. Leginkább az A normál K. fehér kristályos test, mely 3r4«-on
ers vilAgoeságba, kivált a napba nézés kápráz- megolvad és 268— 270''-on forr.
Kapriole, 1. Capriole.
tass meg az embert a nap utóképe egész színKaproncza, horvát-szlavón város, 1. Koprivsorozatban változik szeme eltt. K.-t idézhetünk
el szemünk dörzs<Jlésével, de legismertebb nica.
Kapronczai Nyerges Ádám, magyar nyoma szemet ért ütés (okozta fölvillanás, mikor szinte
szikrát hány a szem. Színes szegély sötét dász, szül. 1744., megh. Marosvásárhelyt 1786
foltot látunk, ha megnyomjak a szemünket. Föl- júl. 17. Nagyenyeden tanult. Tótfalusi Kis Mikvillan a szemünk, ha hirtelen oldalt fordítjuk. A lós példájára 1769— 72-ig Kolozsvárt, 1772-76-lg
szem ideghártyája ugyanis nemcsak fény beha- Bécsben és Triesztben kitanulta a betüöntóst,
tása iránt, hanem érintés, nyomás, húzás iránt metszést és nyomdászatot. Rézmetsz volt Ko1780— 84-ig u. o. a ref. nyomda
is énékeny. Az idegbártya zsugorodása, rongáló- lozsvárt 1778-ig
dása magyarázza meg, miért mutatkozik K. az vezetje, onnan Marosvásárhelyre ment, nyomdát
idegliártya bajaiban, kivált mikor az ideghártya szerelt fel s 1786 nyomatni is kezdett, de már ez
leválása készül. Agyvelben bajok is járnak K.sal. évben meghalt. Ó volt az utolsó erdélyi nyomdász,
A K. saj&taerfl alakja a féloldali fejfájással ki bett metszeni és önteni (arab, örmény bett is)
rokon lelenség. nevezik szem-migraine-nek is, tudott. V. ö. Mag>'ar Könyvszemle 1882 Ferenc^i
neve skotoma sciyitillayts.ÚgY látszik, Z., A kolozsvári nyomdászat tört. (1896).
tu
Kapronsavak (hexilsavak) : CjH^j.COOH. A
s zavara okozza s kivált olyankor
a V
mutatkozik, ha a gyomrunk nincs rendben. Szüies lehetséges 8 izomersav közül 7 ismeretes. Ezek
villámvonal félkörben rezeg elttünk, mely mind közül legfontosabb a normál Aopí-owíai^butilecetsitieeebbre nyílik, minteg)' félóra múlva eltnik, sav, hexansav). Elfordul szateulon az izzadságban, a nyers faecetben, a satyrium hircinum
de lieves ffájás követheti.
virágjában. Gliceridje a vajban, a kókuszolajban
Kipr&sai, 1. Brzékcsalódás.
Kaprerir (azeltt Kapriora), kisk. Krassó- és s:^mos más zsírban található. Nagyobb menySzörény vm. marosi j.-ban, (iftio) 986 oláh lak., niség normális kapronsav keletkezik a cukor
vajsavas erjedésekor, a fehérjék oxidációjakor
u. p. és u. t. Soborsin.
és rothadásakor, továbbá zsírok, fképen ricinu.sKapri v. kapri (aöv.), 1. Capparis.
olaj oxidációjakor. Színtelen, kellemetlen szagú,
Kapribab (nOv), 1. Zygophytlum.
206", d.,
KapriciózTu (a francia caprice szóból) a. m. vízzel nem elegyed folyadék. Fp.

á>t«'t foltot

:

;

;

:

•

:

-^zclyf's.

—

önfej.

Kaprüélék növ 1. Capparidaceae.
Kaprüikálás (rapritimtio), 1. Fügefa.
),

Kaprilalkohol, 1. Oktüalkoholok.
Kaprilsav, oktilsav: C^ H^j COOH, a zsírsavak
kozc tartozó szénvegyület ; számos izomeriái közül közelebtal osak a nonnál K. iameretee. Szabad állapotban az izzadságban, énterei az ariemüia herba álba olajában, a bor, pálinka daj^
ban, gUceridje a kecske- és tehénvajban és kókuszolajban fordul el. A fehérje rothadásakor is
képzdik. Színtelen, kellemetlen, izzadságszagú
folyadék

;

fs.

914,

fp.

237».

Lehtve

16«-on ol-

=

=

18'-on kristályos tö0^294. Ersen lehtve
meggé fagy meg.
Ksip rubin (ir».), 1. Cap-rubin.
Kapruni-völgy, a Salzach 20 km. hosszú mellékvölgye, Zell am See salzburgi kerületi kapitányságban. Fels része a Mooserboden (1968 m.),
gyönyör kilátással a Kitzsteinhom és a QroaserWiesbachhom gleccsereire. Alsó részében erds,
itt vannak a Kapruner-.\che szép vízesései. A
völgy kijáratánál van Kaprán fala.
Kapa, Ernst, német zongoragyáros, szttl. Döbelnben 1826 dec. 9., megh. Drezdában 1887 február 11. Nevét háromszorosan keresztbe húro-

vadó kristályos tömeggé fagy meg. A kóknszdíó- zott «Kabinetts-zongorái tették ismertté.
aj elszappaoodtisa útján állítják el.
Kapazli a. m. gyutacs v. csappantyú.

—

Kapszulák
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Kaptár

Káptalanfa, kisk. Zala vmegye sümegi j.-ban,
Kapsztüák (rap8ulnemedicametitosae),\o)siocskák, molyokton íryó<ryszorek foglaltatnak céljuk (1910) 1171 magyar lak.; postahivatal, u. t.
rendesen az, hof^ az orvosságok anélkül jussanak Devecser.
Káptalanialva, kisk. Torontál vm. módosi
a gyomorba, hogy a beteg ízüket érezze. Ilyenek
a rapmlm amylaceMe, melyek két homorú ostya- j.-ban, (1910) 267 német és magyar lak., u. p. és u. t.
t<jvábbá a raps. gelatinosae, zse- M(ídos.
l'élWil állanak
Káptalanhodos (azeltt: Oláhhodos), kisk.
latinból készült, egymásba dugható hengerek v.
golyók, melyek fleg folyékony orvosságok be- Bihar vm. magyarcsékei j.-ban, (1910 398 oláh
fogadására valók (aricinuszkapszlikn). Vannak lak., u. p. Venter, u. t. PusztahoUód.
Káptalani ember (homo Gapitularis v. Convégül A»ra/m-A'., melyek a gyomorban nem oldódnak fel, hanem csak a vékonybelekben ezért is ventualis), a káptalannak v. konventnek, mint hiilyen tokokban fleg olyan orvosságokat rendel- teles helynek, kiküldött tagja, aki régi hazai jonek, melyek könnyen hányást okoznak vagy gunk szerint a királyi v. birói paranccsal rendelt
amelyek hatásukat vesztenék, ha a gyomomedv- egyes perbeli (ú. n. végrehajtások) v. egyéb jogi
jelentség cselekvényeket, így különösen az
vel érintkeznének.
Kapta v. kaptafa, az a lábfej-alakú eszköz, adomány s örökvallás útján szerzett jószágba
melyet a cipészek és vargák a csizma és cip ké- való bevezetést (iktatás, statutio), a királyi vagy
szítésénél használnak. A K.-hoz legalkalmasabb nádori emberrel (homo regius, homo palatinalls)
nyersanyag a gyertyánfa kivételesen használják együttesen foganatosította. A káptalan v. konvent
erre a juhar- és bükkfát is. Készítik kisiparosok és aztán a foganatosításról .saját kiküldöttjének s a
gyárosok is. Rendesen bognárokból lett kaptafa- királyi (nádori) embernek eladása alapján íráisvágók szokták ezeket nálunk készíteni, másutt pe- beli jelentést (litterae relatoriae seu testimoniales)
dig, nevezetesen a Cseherdben, a francia Arden- tett a királyhoz v. perbírósághoz.
nesben háziiparosok foglalkoznak készítésükkel.
Káptalani iskolák, a kora középkor iskolái,
Az Ardennesben és Vogesekben nagyobb gyárak aminket csak a székesegyház területén, a kanois vannak, melyek a facipkészltés mellett ezek noki testületeknél (káptalanoknál) és a kolostogyártá.sával is foglalkoznak. Egy-egy má.soló rokban találunk, ahol magasabb képzettséget
esztergán 1—12 drb kaptafát lehet kialakítani csak a papi pályára lépk kaptak. Már Nagy Káegyszerre. A célnak megfelelen még csak a ci- roly mozdította azokat el, az aacheni zsinat (802)
pész tudja a K.-t a láb méretei alapján a lábhoz pedig elírta.AXllI.sz. óta megszntek és csak a
igazítani.
canonicus scholasticus tisztség rzi emléküket (L.
Káptalan (Capitulum), a kanonokok testü- Kanonokok). Helyükbe léptek a trienti zsinat állete. Nevét onnan nyerte, hogy akkor, amikor még tal elírt papuevelintézetek.
a kanonokokra a szerzetesekéhez hasonló életköKáptalantóti, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban.
zösség (vita canonica) volt kötelez, az erre vonat- (1910) 874 magyar lak., u. p. Nemesgulács, u. t.
kozó rendszabálynak egj'-egy fejezetét (capitnlum) Badacsonytomaj.
nekik naponkint felolvasták. Vannak székes és
Káptalanvis. kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban,
társas K.-ok, aszerint amint székes v. egyéb (tár- (1910) 290 magyar lak., u. p. Zsira. u. t. Csepreg.
;

;

;

;

egyház mellett léteznek. Az érseki egyházhoz való K.-tszókesf-K.-nak nevezik. Társas K.-ok
hazánkban a nagyszombati, pozsonyi, soproni,
fiumei és csaszmai. A K.-ok a püspöki megyének a püspökkel való közös kormányzására nincsenek ugyan jogosítva, mert a kormányzati hatalom kizárólag a püspök kezében van: mindazonáltal a székes K.-ok a püspököt az egyházmegye kormányzatában támogatják, tehát az
tanácsadó testületét alkotják, ügy mint a bíbornoki
testület tanácsadó testülete a pápának. Ily minségben a K. jogai különbözk aszerint,amint a püspöki szék be van töltve (sede plena) v. a püspöki
szék megürült (sede vacante), v. végre a püspök
az
illet joghatóság gyakorlatában akadályozva
van (sedo imi)odita). Ha a püspöki szék megüresedik, a rendes joghatt')ság gyakorlá.sa a székes
K.-ra száll, mely azt a 8 nap alatt megválasztandó
sas)

t

K.-i helyettes (vicarius capitularis) által gyakorolja, a püspöki jövedelmek kezelésére jietlig egy
ú. n. oeconomust rendel. Saját belügyeiben a K.
önállóan Intézkedik s önkormányzati jogánál
foirva .statútumokat alkothat. Hazánklian a K.-ok
mint ú. II. hitt'Ios Imlyok (1. o.) nevezetes szerepet
játszottak a jogélotíx-n. A K. címe: Ven(>rabile Capitulum iW8-ig a K.-ok az alsó táblának tagjai
voltak 8 annak ülésein minden K. 1—2 követ által

vett részt.

Kaptány, l. Csapóvas.
Kaptár, közönségesebben mindenféle méhlakás, de helyesebben csak a keretekkel vagyis a
szétszedhet építménnyel
ellátott
méhlakás,
mely különféle anyagokból, de rendszerint fáb<»l
készül. Bár régi idkbl is nyoma van annak,
hogy a keretes K. nem volt ismeretlen, mégis
csak Dzierzon karlsmarkti plébános hozott be
dönt újítást azzal, hogy az építményt mozgathatóvá tette s a lép vastagságának megfelel lé|)kezdetekkel ellátott lécecskéket helyezett a K.-ba.
Báró Berlepsch (1. 0.) ezt annyiban javította, hn_
lécek helyett kereteket alkalmazott s a Dzierzo
féle fekv-rendszer K.-t álló-rendszervé alakította. Dzierzon különleges K. -formája még az iker
K., melyet nálunk báró Ambrózy Béla honosít
meg, míg a Berlepsch- féle álló-kaptárt 25 cm.
lesség é.>í 18-5 cm. keretmagasság szerint Graiui
.Miklós t(írjesztette. A fekvö-K.-t a dunánti'ili
vidéken Mayer Károly volt csákvári plébános
terjesztette s a gróf Bsterházy-ft'Ie csákvári nw*hészetlwn a Mayer-féle K.-ral méhészktxinek.
Többen méhészkednek a nagj'keretméret b4»czonádi felsönyílású és a komámmi « Hungária*
K.-ral is. .\tmeneti K.-ral akkor méhészkedünk.
haakasos rajzó-üzembl nem rögtön megyünk
át a Dzlerzon-üzemre, hanem a teljesen b<Hípített
kasra egy oldalnyílással ellátott ládikát helyezünk
;

.-<

KaptArkandcs

Kapu

tSl

s sbte l/yJMrtntalrtrpI ellátott lóeeket t. kereteket miMiliil Az itnMMti IL-faniiák köxfll ieg-

alánk * GöodSee- (L Kas}. PMÜik-

RMK-aak

m o^M

magasnak kell lennie ; a K. oldalai majd mindig
flglUliigMak. caakiB nz egyiptomi ée görCg épáte
iMSlheuBiélijeuhUfcirfihz

vihmivel alul, mint flail.

Bejáró K.-kaiányai befelé, istálló-, eslr-sth. ÍL-k
BMgyobb • mgUiiffBáfel- sstaayal kifrié nyiinak, néha
kttMasen síkaralBar fogUI neknél
oldalvást eltolhatók. Templomok beál. Agy hogy raidBMrint eaak
moadijiik

—

—

e^

bnwMjet^QigAS áfltf j:.-iiil 8-4feeralnr van
e^yaág

felett

üaotva.

ftmlmaira; • legfMWM agr

méitAral ooigAL

NAIa*

tebb a Qrand-féte. rfffwappaiwiKiyi

v.

l^ettaijed-

aáw !•

Is-

nerl r<i|>ino K.-úak mondják az oijmat, vatátjek MH^BkBajTfiinnahan feltárható t. melyiiéla
kenlek oltelt tobatók. ilyenek ai Alberti. QüudOo. Mted. UpÉ^r-filB. Boltfvee keretekkei vaa
eOátTa a Priedifeli-tálB K. és a GraTenborst-fiMe
-— »—^»« A K. randBMriat hátai vagy oklatt,
a BMrik, Ddmötör. Jnhoa. Gobóeiyféle pedig
MII hMwftiin KflBalBgBe fcnnát a TándonnéhfartiiíKkni való Abbolh-f^ a Bettiagton, Cowan, Dadant. Johnston. I^yeUk Nei^iboiir ée
LaBgetroCh-féle. melyek, kuiöDöeena legatóbbneeaett, az Amecikátóí délibb ocazágokban isen elterjedtek ; ezért amerikai K.-iUik is hivják. (L.

még BeaáOágolásj
Kapiáriceoei. A méhnek igen kedves a méhtt,
(MeUaM (rflkánaliB) illata s ezért, hogy a raj eiiTBoeBbcB Tomilj(» be a kasba vagy a faxtárba s
ott meg Is maradjon, a rajbefogás eltt eszel a
1. Mm. A 8twt-|«lon
flBvel 8M>kták a ka^ bedörzsölni. Némely méhész
erre a eétara méz, méhf, kámfor ée bor keveréké- járóit ajtónak hívjuk, (snpán a díezee és emlékbl kéazit K.-öt s az éu méhlak belsejét eszel szntit nevezzük kapuzatnak (1. o.) vagy jurtáiénak. Az á. n. diadal-K-i v. diadalivet, mmt egékeolbe.
bptataáMi. a ló pártaizületén kifejld idült szen önálló K. -alakú memléket, \.Diada6v.
Lakóházak, paloták. n>-ilvános épQletek stb.
kéna elfáttoaáaok, melyejk miatt a pártaceont
magnttagoUk ée az állat masgáaát töbhé- K.-inak arciiitekVinikus díszítése minden korszak
kuiialkfi zavarja. Klm^iik^wnl a mnnkáhan ée építmúvészének egyik legked velteU) témája volt.
vaealáaBal a beteg áDat eaetleg sokáig

mmkára; igen sályos esetekben még
az idegmetnés tehet jó szolgálatot.
Ki^fteyB. Júkaams Gornelis, németalföldi
csiHagász. szllL Banieveldben 1851 jan. 1»4b.
1878-han a groningeni egyetemen a csillagászat
teaára. GIIU egyttt ó végezte a déli ég fotográliai átviasgálÉ£. Mnnkája: Cape-photographio^
(1896., 3 köt. Fokváros : Be-

j.-ban,

von ParaUaxMi dnreh BegistrierbeM«idiankreiae (Haag 1897).
adó- és pol. küzs. Pozsega vm. possegai
un«) 1090 cseh. b«Tát ée német lakossal,

postahivatal

;

a.

t.

Velika.

^gf"'**"' fekvó régi

ván hajdan a teovkmos lovagoké voh.
jsim^ tehát w«yohlBiéreta ajtót Vaa
ée meDék-K.
güSsági odvarokhos szolgáló K.-k rendesea a kefftésbe iUeszkednek és fagerendákból kéezfllt vázon magerMtett iéeekböl
V. deszkákból készttatek.
IdUhánk
senneseei egy~, Ket-, so* mhi nnnni-MBrvyssc, Wi^
lyek kfisll azmban a oeaélykfialelBedéflre esek
e^Tfik szárny V. egy abba illesztett ki8ebbajt6,a
^.-/ia (L JndabbqN(> van beillesztve. Tágabb értebejárót

(&-

A

A

K^

t.

ákn.

A

ywyl

lÉitipi.

Bgyik legtsehb renaiB8ane»katbeii K. nflrBuei
Strozzi-pi^ote komor egyanrflségfllL-ja^/.Ara^.
A rnír-f:-^ köiltó fahdc K.4 stb. wmWtetéHflk

lembea az emlékasvflépttBtaknskfShqjárótt szin- miatt nagyban kUünbOÉMkegyéhépOletoklL-itól.
hn asotam ewMng Iw nival nem Szellemesen nserkwmwtt vonhiden át jatonk a
is jármk át. KénytelBMS Utekkadést MrtBSttó IC- K.-ig, mely evánelage-os tornyokkal, kingró ernak legalább isS^ méter ílwiiiíik éitfOm. kélyekkel, bástyákkal van védve ée a kOlsóazártén IL^ak hfvjÉk,

.;
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Kapudán

különbözik, hogy míg emez a
nyag K. otón még két-három, részint szárnyakkal, vatalától abban
udvartartásnak, a háremi cselédségnek a
részint fölülrl leereszthet vasrogtóllyal elzár- bels
addig a K. a küls udvartartásra, az
ható nyíláson keresztül enged csak a várba be- felügyelje,
ügyel fel. Az elbbi mindig feszolgákra
udvari
a
XV.
várnak
pozsonyi
a
ábrában
jutni. A 2.
kete herélt, ez pedig fehér herélt.
sz.-ból származó K.-ját mutatjuk be. 3. ábránk
Kapubálvány, a kapu ktokjának függlegeábrázolja. A renaissance-szal

a toledói Nap-K.-t
a vár-K.-k jelentsége védelmi célokból mindinkább aláhanyat lik, csak dekoratív jelleg 8 ennek
folytán arcliitektonikus kiképzésük csak díszítés
és mint ilyen sokszor igen elkel és nemes. Minden jelentségét elvesztette a vár-K. a barokk
és rokokó korszakban. Ez akkor már csak egy
dladallv-félo római mintára (Paris, Bécs, Gyulafehérvár), majd ez is eltnik és a város területének kezdetét csak néhány dekoratív oszlop, korlát, egy többé-kevésbbé díszes vámépület stb. jelzik. L. Diadalív.
K. a halászatban a kürtnek ama els része,
melybe a hal, befelé haladva, legelször jut. Cégénél (1. 0.) pedig az a nyílás, melybe a gamzsahálót állítják.

sen álló része. Kerítéskapuknál fából készül. L.

Székelyka^u.

Kapucinus, 1. Kapminmok.
Kapucinus-bogár (Silpha atrata L.), 1. Silpha.
Kapucinus-madár (CephalopterusGal'VusGm
ós a Kotinga-félók
állat), az Éneklök rendjébe
.

családjába tartozó madárfaj. 42 cm. hosszú, varjuszerü. de laposabb csrrel, rövid, ers lábakkal,
rövid farkkal. Pofája csupasz, fekete. Tolla rozsdabarna, evezi és kormánytollai feketésbamák.
Párosával él Észak-Brazilia és Guayana erdeibon.
Gyümölccsel táplálkozik, a figyelmet borjubgéshez hasonló hangos szavával vonja magára.
Kapucinus-majom, a csuklyás majom azonos
értelm neve. L. Gsuídyásmajmok.

Kapucinusok (ordo fratrum yninorum Capucinorum),

a

Ferenerendiek

egyik fága, kü-

lön generális alatt. Alapította Matteo di Bassi
sza(1. Bassi) 1525. Szt. Ferenc eredeti szigorú
bályaival. Jóváhagyta VII. Kelemen 1528., V. Pál
pedig 1619. külön generális vezetése aláhelyezte.
A rend terjedését akadályozta III. Pál dekrétuma
(1537), mely szerint Itália határain túl tilos volt

azonban megszünte^
vén az akadályt, a rend hamarosan elterjedt
mindenfelé. A forradalom és a szekularizáció sokat ártottak a rendnek, mindazonáltal manap

XIII. Gergely bullája (1573)

mind az öt világrészben elterjedt. 1907-ben
57 tartományban 736 (legtöbb Olaszországban
:

392) kolostoruk volt tízezer rendtaggal, kik közül
4982 áldozópap, a többi klerikus és laikus testvér. A ni ágat (kapuéinak, tulajdonképpen klarisszák a K. szabiüyaival) M. Longo alapította
Itáliában,
1538. Nápolyban. Házaik vannak
Franciaországban és Guatemalában. V. ö. Analeda Ordinis, Die Orden und Kongr. der kath.

Kirche (1896).
S. ábi-a.

A

toledói

Napkapa.

Kapucinuspor, fejtetvek ellen való por. Minthogy ánizson és más ártatlan növények porán
kívül fehér záspagyökér, sabadillamagvak és a

Delphinium magvainak törmeléke is van benne
(melyek mindegyikében ers mérgek foglaltatneve/jöwa kapuszu (a pasa K.-ja), értvén a pasa nak), ezért egyáltalán nem tekinthet közömbös
alatt e helyen a nagyvezért; más magyarázat szernek.
szerint a pasa e szólásban a padisah megrövidüKapucinus- rózsa (növ.), a Rosa Ucolor Jacq.
lése, tehát a padisah, vagy a szultán K.-ja. Mai faj, vagyis a kívül sárga, belül tzpiros szín,
neve a fényes portának az arabos báb-áli, mely aprólevelft, kertekben gyakran ültetett rózsa.
szintén magas K.-t jelent. A K. gyakran használaKapucinus-szakáll (növ.), 1. Cichorium.
tos összoté telekben, így szeraszker kapuszu (a hadKapucinus-virág (növ.), a Nigella meg a sarügyminiszter K.-ja, vagyis hadtigymmlsztérium), kantyuka (1. Tropaeolum) neve.
demir-K. (vas-K., mint a szoros neve), tidzsáret'
Kapudán v. kapudán pasa (török) a. m. tenkapuszu (koreskodolmi törvényszék), stb. A ma- gernagy, vagyis a tengerészeti miniszter. Újabgyar K. szó a törökbl van kölcsönvéve.
ban a báhrije náj^iri arabos szóösszetételt haszKapnadó (octroi), a községi adók egy neme, nálják helyette. Régebben a török hajóhadak pamolyet az adókfitelos árúk után a város v. község rancsnoka Gallipoli szandzsák bégje volt. Szulejhatárának átlépése alkalmával rónak le. A K. a mán alatt 1533. Hájreddin pasa lett elször két
boradó lerovásának egyik rógi módja. L. még lófarkas pasa, mig végre 1566. a magyar szárBoradó, Gabonaddó.
mazású Fiálepasa három lófarkas vezéri rangra
Kapa-aaaszi, törökül a fehér heréltek fnökét emeltetett. A K. pasának is volt külön divánja,
jelenti. A kizlar*agasei (hárem ffelügyelje) hi- mint a többi országnagynak. Maga a szó az olasR

Kapu, törökül ajtót jelent,

átvitt értelemben hivatalos épületet, hivatalt. Így pl.amagas porta régi

;

rapUan-bül artrmarilr és pasztán a K. egy-egy
hadihajó parancsnoka volt.
Kapndiai (kapidzti, török) a. ra. kapus, ráUó
átvittra a szultáni sseráj kttlsö kapájának «s teei
hivták megás állam nagyjait az udvari ttmic^ségekreis. TObb osoportra osslottafe: és élükön
«>irv-esv hHJfbagi áUott. K. boti apal(^örizöí-

k

Régeblíon nem volt a K.khoz semmi
leginkább politikai küldetésekre alitumzták Oká, de flkto a birodalmon belül.
/ eun>pai kOwIeket ée kiaéretüket ök vezették
•

t

Ugyancsak 6k hajhalálbüntetést, a számzeiéet és a
neODOinást. Ök iktatták be a helytartókat
tieriMMk a szultáni kéziratokat, ajándékot
<tb. V. ö. Thury. Tört.
Kapnér (venn portae), a májba bemen hatal-

smltán
tták

Kapuzat
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elé kihallgatásra.

véf^ a

belek, a gyomor, a hasnyálmirigy és a lép vérét viszi a májba.
Kapofélia. a kapu szerkezeti része, amelyre a
kapuszárnyakat akasztják fel.
Kapulia, 1. Fiókknvu.
Kapaköldök, a földbe ásott fa v. ködúc, melyhez a kupiLszárnyak záráskor ütköznek.
Kapu kulik (török), így nevezték régebben a

mas gyüjtöér. mely a

zsoldos csapatokat, lovast és gj'alogoet egj'aránt.
Szószerint a kapu vagyú; p<irta szolgáját jelenti.
Bzek ismét kétfflék voltak vagj- olyanok, akik
az ország belsejében voltak elszállásolva {}er\\
kulu), vagy pedig olyanok, akik a végvidékeken
állomásoztak (szerhádd knlu).
Kapupéna. a kapunyitásért igényelhet díj, 1.
:

gabona- és marhakweskedéet z. Központja egy
nagy hg. Estoriiázy-féle uradalomnak, mely hat
bércsoportra oszlik. Az uradalomiioz tartozó India
ée Öntés pasztákat 9 km. bosszú lövasút köti
össze K.-ral. K. az (urszág legrégibb helyeinek
egyike, a Kis-Rába mellett már 1162. volt vára,
mely 1401. a Kanizsaiak kezébe kerül. Iö68.
Nádasdy Tamás nádor birtoka, 1681 óta az Bsterházyaké 1708. Rákóczi Ferenc elfoglalta és lerombolta. 1849 máj. 6. itt ütközet volt, mellben
a magyarok visszavonultak. K. közelében fogták
ki 1749. a Hanság mocsárból a Han Istók név alatt
ismeretessé vált rejtélyes gyermeket.
Kapuvédö a footballjátéknál, 1. Football.
Kapuzárás. Budapest székesfváros területén
a K.-ról az 1505/1897. sz. szabályrendelet rendelkezik. A kaput zárva kell tartani esti 10 órától
nyáron (máj.— szept.) reggeli 5 óráig, télen 6
óráig. Kültelken ós a III. ker.-ben nyáron a kaput
3 órakor kell kinyitni. A háztulajdonos a kaput
korábban is bezárathatja, de 10 óra eltt Icapupénzt nem szedethet. Ugyanez a rendelet intézkedik az udvar és lépcsház éjjeli világításáról és
a kapupénzrl is. E szerint kapupénz csak esti 10
és reggeli 5 (télen 6) óra között, a kültelkeken és a
III. ker.-ben májustól szept. végéig csak reggeli
3 óráig szedhet. A kapupénz kinyitásonként,
tekintet nélkOl a ki- és bebocsátott személyek
számára, éjfélig 10 flll., éjfél után 20 üli. A házból kimen lakótól éjfél után is 10 flll- -^ szabályrendelet megszegését kihágásként büntetik.
;

:

Kapuzat, portálé, emlékszer épületeknek, ftemplomoknak nagyobb építészeti és

leg azonban

Kapitzárás.

Kaporthala,! hrü-ináiai kibérdllam?QTíázaaXi
tartományban, 1549 km* terlettel, kb. 320,000
lakossal.
2. K., az ugyanily nev állam /Süárosa, 13 tcm.-nyire a Biasz balpartjától, 20,000
.

—

lak.

Kapnazög (azeltt Vorvesó), kisk. Ung vm.
perecsenyi j.-ban, (i»io)
rutén lak. il p. és
u. t. Perocseny.
Kapusztin, Mihail Nikolájevics, orosz jogtudós, -szül. 1827.. megh. 1899 nov. 28. 1883-ban
adorpati tankerület gondnoka lett és ebbeli minségében közremködött azon, hog>' a dorpati egyetemen a német tanítási nyelvet az orosszal cseréljék fel. 1890-ben Szent-Pétervárra helyezték át
és itt a mostani cárnak eladásokat tartott a nemzetközi jogbóL Állásától a diák- zavargások következtébeoi 1898. megvált. K. választott biró
volt a francia- holland Gujána- viszályban és a
Bflting-tengeri fókahalászat körül az P^gyesültAlhuiiok és Anglia között felmerült viszályban
Bering-tenger). Mvei közül említjük A nem:

^2

;

:

'

:

"W^n jelentsbe a
.

nemzetközi jogban

;

\ nyu-

üteurópai jogtörténet vázlata.

Kapavár, nagyk. Sopron vm.

^81 magyar

lakossal. K.

K.-i j.-ban, (imo)

a járási szolgabírói

hi-

vatal székhelye, van járásbírósága, telekkönyve,
adóhivatala, pénzügyörbiztoei állomása, kir. közjogyzösége, 3 takarékpénztára, ipartestülete, asz-

faragó- és eeztergályos-múheUyel kapcsolatos állami polgári iskolája, i^iáüEolostora,
meagmsdasági szeszgyára, brgyára, gzmalma.
iC a gyte-ec^HNHi-ebeoíarti vastt álkmiáw, van
poeta^ és táviróbivatala, telefonállonáea. K. élénk

A párW Notre-Dame-teBpIom SmbI SiflvBI elMTHatt
kapiuAU.

talos-,

szobrászati dísszel kiképzett fbejáró kapuja v.
ajtaja (1. az ábrái). Alagutaknál azoknak kivtUrl látható, töblniyire architektonikusan kiképzett

végzdése.

.»

Kapnzörget,

1.

mely nem

Ajtókopogtató-

Kapverdei-szigetek (Verde-foki-szigetek),

1.

KsLTpj-csaiád (kapivári), sárosvármegyei régi

nemes család, melynek eredeti neve Téténm T.
András budai al várnagy fia, Péter és T. Mikío'süa,
András Zsigmond királyWd vitézségük jutalmául
1405. címeres nemeslevelet nyertek, amely az els,
:

festett clmerképpel ellátott címereslevól, melyet
a magyar heraldika ismer. T. András azonkívül a
sárosvármegyei Kapi várát és helységét nyerte
királyi adományban, melytl a család neve is Kapy
lett. 1405— 1413-ig sókamarás (comes lucri camorae) is volt. K. László a mohácsi ütközetben

hsi

halált halt.

K. György

(a

családban e

néven második) János testvérével együtt Szapolyai János buzgó párthíve volt, amiért sok bajt
kellett elszenvednie. Az ösi Kapivárát is elfoglalta tle I. Ferdinánd király Wels nev tábornoka. 1540 után Ferdinánd párthíve lett. 1545.
megjelent a nagyszombati gylésen, mint Sáros

vármegye követe. A K.-család erdélyi ágának
alapítója György (11.) íia, András (a családban e néven harmadik), 1575. Kolozs vármegye
fispánja. Ennek egyik íia, szintén K. András,
ugyanazon vmegye fispánja volt (1614). Báthory
Gábor fogságba vettette, mert titokban Bethlen
Gábor párthíve volt. K. Miklós vitéz katona, ki
a Radul oláh vajda elleni háborúban esett el (1603).
(IV.), szül. 1635., megh. 1670., Apaffy
Mihály fejedelem alatt roppant hatalomra tett
szert, melyet mint Hunyad vármegye fispánja
számtalan erszakoskodásra, embertelen kegyet-

K. György

lenkedésre, nagy birtokok bitorlására, zsarolásokra, ravasz fondorlatok keresztülvitelére használt fel. Amikor Apafify ellen is gonosz terveket
sztt, a fejedelem Déva várába záratta, ahonnan
való szökése alkalmával véletlen baleset követ-

oszolt több egységes részre, 24 tagú

Betanításuk a choragium (gör. chohelyiségben történt a scena
mögött. A görög tragédia karának személyesíti lehettek férfiak, aggastyánok, a.sszonyok,
leányok (vag3ris ni ruhába öltözött férfiak), akik
a szereplkkel közelebbi vagy távolabbi vonatkozásban állván, az eseményeknek többé-ke vésbbé
érdekelt tanúi. Aischylosnál még szerves összefüggés van a kar és a szerepl személyek között,
st a kar néha az akciónak is részese. Sophoklesnél a kar csak érdekld, buzdító, tanácsoló,
vigasztaló, de egészben passzív elem. Euripidesnél már többnyire laza a karnak a cselekvkhöz
és cselekvónyhez való viszonya. Az els kardal
neve parodosz, azaz bevonuló. A többi kardal
neve stasimon (állódal), a táncdalé hyporchema.
A komédiának az a sajátságos kardala, melyben
a költ a maga nevében szólt a közönséghez, a
parabasü. A kar rendesen mindvégig tanuja volt
a cselekvénynek néha azonban eltávozott (metastasis) és újra fellépett (epiparodos). A fökaron
kívül mellékkar is lehetett. Mivel a kardal dór
eredet volt, azért mindig megrizte a dór nyelvjárás hangjait, formáit. Rendesen stroféra, antistroféra és epodosra oszlott s valószín, hogy a
strofét az egyik félkar, az antistrofét a másik
félkar, az epodost az egész kar énekelte; ahol nem
kellett énekelni, csak recitálni, ott a kai-vezet,
korifeus (1. 0.) beszélt a kar nevében. A nagy tragUíusok idejében a kar nem volt elkülönítve a
szereplktl az orchestra (a. m. tánctér), mely a
kar helye volt, szolgált az eladás helyéül is. A
fölemelt színpad csak a hellenisztikus és római
korban keletkezett. Egyébiránt a kar szerepe és
jelentsége Athén bukásával (Kr. e. 404.) mindinkább háttérbe szorult ós megsznt. Az újkori
dráma sem ismeri a kart. Schiller (Braut von
Messina) és Platen megkisérlették a karok alkalmazását, de sikertelenül. Az opera, valamint az
egyházi zene éppen zenei okokból szorul rá a karra
8 az egyházi kar, kivált a passzió-eladás, legtöbl»
analógiát mutat a görög dráma csiráját tev kar-

kar

jutott.

regeion)

2jöldfolci -.szigetek.

(1526)

Kar

2U

KapuzOraretö

nev

;

:

keztében életét vesztette. Nagybirtokait a fejedelem elkoboztatta.V. ö. Cserei Mihály Históriája.
K. Erzsébet kóbor, kalandos élet asszony. Negyedik férjének. Szllsy Jánosnak megöletésóvol is vádolták. Az erdélyi K.-nak századunk elején magva szakadt. A család levéltárát a Magyar dalhoz.
K. zenei értelemben több személy együttesen
Nemzeti Múzeum könyvtára rzi.
Kapys, az Itália störténetére vonatkozó mon- azzal a hivatással, hogy egy énekes müvet elad j on
dában Aeneas egyik társa, ki a róla elnevezett Az ilyen mveknek a neve is kar. Van vegyeskar,

—

Capuát alapította.
Kapzsira eresztés,

amely

Fcdkavadászat.
Kar (brachium), a fels végtagnak a válltól a
könyökig terjed része. Alapváza a felkarcsont
(humoru8),e körül helyezkednek el az izmok; elöl
a hajlító izmok között legersebb a kétfej karizom (biceps), mely különösen izmos férfiakon
emelkedik ki jól hátul egy feszít izom van, a
erei ós idegei a biceps bels (medialis)
triceps.
szélén lev barázdában haladnak le.

F

1.

;

Kar (gör. choros, diorus). eredetileg 50 emiH'rbl álló ünnepi csoport, moly dithyrambost (l.o.)
énekelve l)lonyí«jst dicsítette. Kz volt a mag,
melybl a görög tragédia mfaja kicsirázott. Ezért
a görög drámának mindig fontos alkot<')része maradt a kar. a kardal. Mivel a tragikus tetralógia
négy rószWl állott, az eredetileg 50 tagú kart
úgy osztották fel, hogy (»gy darabra 12 jutott.
E számot Sophokles 15-re emelte. A komédiának,

ni

(szoprán, alt) és férfi (tenor, basszus)

hangokból alakul van tisztára férfikar és van
nikar. A ni hangokat néha fiuk pótolják, de
;

szerepelnek önálló gyermekkarok is. Ezek az elnevezések egí/-, két-, Mrom-, négy- stb. szólamn
karok, nem arra céloznak, hogy egy, két stb. személy énekli azokat, hanem arra, hogy hány önálló szólam (dallam, ritmus) cíjendíU meg egyidejleg vagy egymásután egy bizonyos mben.
Száz ember is énekelhet egyszólamulag és kevés
számú ember is énekelhet sokszólamulag. Ha valamely mben egy egész karral szembon áll mén
egy második, harmadik stb. csoi)ortja az énekeseknek és ezeknek a csoportoknak önálló (nemcsak hangersít) szerep jut, akkor ketts, hármas stb. karokról beszélünk. Ha a kart hangszer
nem kiséri, neve a cappella kar. A kar vagy önmagában álló zenem, vagy része egy nagy obi
mnek, operának, oratóriumaak, kantátának
:

—

Kér
misánek

stb..

kari raúnok

886

Motlo^ egy kfllnbon tisztára zene-

B<><Uhovpn IX. szimfóniája). Klenmlkedhetnek bolölo 8olo-k, duottek stb. is. L.
még ÉitAmü, Zenekar. -- Karnak novo/ik a
tempiomápitioBotben az éuekt^sok számára kújüziK. továbbá az etryforma kt'pt'sítéítQ
tettlielyet.
(pl.

~

egyének gyjtneve (ügyvédi kar. mémuki kar),
vnl&mlnt az egyetemi fakultások elnevezése (1.
K;!ietem).

kár (damnum), mindon

vairyoui veszteség,

—

Kara

a meghalt, vagy a sértett, avagy oly elháríthatatlan esemény, vagy harmadik .személynek oly elháríthatatlan cselekménye okozta, amelyet a vaspálya megakadályozni képes nem volt. A vasutakra vonatkozó ezt a szabályt bírói gyakorlatunk kiterjeszti azokra, akik ?épkix*sikat (automobilokat) tartanak. Hasonlókép megállapította
birói gyakorlatunk azt a jogtételt, hogy aki
veszélyes Iparüzemet tart fenn, felels a kárért,
amely alkalmazottait e veszélyes ipar körében
beállott üzemi baleset folytán éri. Ilyen, a vétkességtl független kártérítési kötelezettség terheli
az épület tulajdonosát épületrész, vagy az épületen elhelyezett tárg>- (pl. zászló) lee^sébl eredt

Kz állhat a meglev
vagyon osökkenéaóben (pozitiv kár vag)' tényleges kár. lat. dammim emergem), vagy abban,
hogy az illet a károsító cselekmény következtében elesett olyan vagycmértéktl, amelyre bizo kárért.
Aki kártérítéssel tartozik, felel a tényleges
nyosan számithatott (elmaradt haszon vagy nyereség, lat. Ittcrum cessans). A magánjog szem- (pozitiv) kárért (kártalanítás), az elmaradt hapontjából a kár jelentsége ott van mennyiben szonért mai jogunk szerint csak szándék v. súlyos
követelhet azért a károsult mástól megtérítést gondatlanság esetében. A kártérítésnek els sorban t<>rniészetben kell történnie amennyiben ez
(kártérítés, kártalanítás).
Ha a kárt vélptlen. erhatalom (casus. vis major) egyáltalán v. részben lehetetlen, a hitelez pénz()k(izta. kártérítés, erre irányzott külön kötelem ben kártalanítandó. Ha a kártérítés tárgya vaannak közönséges
elvállalásának esetét kivéve (kárbiztosítás), rend- lamely dolognak fjrtéke,
hátrány, amely valakit

úr.

:

:

nem jár. A kárt az viseli, akit ér (casus
dominó). Aki maga oka károsodásának, az
kártérítést nem követelhet. Aki oly cüelekménynyel okoz másnak kárt, ameljTO jogosítva volt,
kártérítéssel nem tartozik. Kártérítést nem követelhet, aki az ót károsító cselekménybe beleegj-ezett (volenti non fit injuria). Nem sért és igy kártérítéssel sem tartozik az. aki jogával él (az újabb
jogfejldés azonban kiva<zi ezen szabály alól azt
az esetet, ha valaki nyilván csak azért gyakorolja jogát, hogy ezzel másnak kárt okozzon).
Káitéritéare kötelez 1. szerzdésszegés. A szerzdés teljesltésének lehetetlensége is kártérítésre
kötelez, amennyiben a lehetetlenséget az adós
felelsségére es körülmény idézte el 2. a magánjogi tiltott cselekmény, vagy minden olyan
cselekmény, amellyel valaki (szerzdésen kívül)
a jog ollonére má.snak vétkesen (szándékosan v.
gondatlanságiK)!) kárt okoz. Xera szükséges, hogy
a cselekmény egyúttal büntetend is legyen. Tiltott cselekmény címén felelssé válhatik a hivatalnok hivatalos kötelességeinek megszegése folytán is (l. Község, Törvényhatóság). Az állami
hivatalnokok vagyoni felelssége ily általánosságban nincs nálunk elismerve, kivéve a birák,
ügyészek, a bírósági és ügj'észségi hivatalnokok
felelösség»;t, akiket azonban a bir()ság eltt kártérítésre csak akkor lehet perelni, ha felelsségüket elbb fegyelmi hatóságuk megállapította.
Felelssé válhatik valaki másnak tiltott cselekményéért is, ha a köteles felügyeletet elmulasz-

értékét

megfizetni,

szerint

(forgalmi)

nix^et

tételre való kötelezettség e.setében pedig

:

;

totta

(pl.

a szül,

gyám

stb.).

Jogunk azonban több esetben

kártéríUfsre köte-

személyt is. akit a kár bekövetkezte körül
nem terhel semmiféle vétkesség, amikor tehát u
kártérítési kötelezettség közvetlen alapja a jogszabály (az ú. u. vétlen [objektív] felelsség esetei).
Ilyen értelemben felelnek a vasutak az 1 87 i :XVIII.
t.-c. szerint. Ha valamely vaspálya üzeménél valaki életét veszti vag>- testi sértiést szenved, az
ezáltal okozott károkért a vaspályavállalat minlez oiy

denesetre felels, akkor is. ha a balesetben nem
hibás, kivéve, ha a halált vagy testi í-rtést maga

kell

nös, rendkívüli értéket

is,

teljes elég-

a külömellyel a dolog a fen-

forgó körülmények között a hitelezre nézve bír,
vagyis az ú. n. kéjbecsárt (pretium affectionis).
Kártérítés alapjául csak a vagyoni károsodás,
másnem károstxiás (nem vagyoni kár) csak a törvény által meghatározott esetekben szolgálhat.
Ezen a téren legtovább megj- az angol jog és
praxis. Az összegek, melyeket ott becsületsértés
V. házassági ígéret megszegése miatt kártérítés
címén megítélnek, a kontinentális jogok szemüve-

gén át tekintve, érthetetlenek.
Kár (geoi.), kOralakú teknszerü borpadások

magas hegj'ségek

jelenlegi vag>' egykori ttmrégióiban. Eredeti formájukat a glaciális eróziónak
köszönhetik. Eljegesedett hegységekben ftmnel
és jéggel vannak kitöltve (K. -gleccser), a jelenleg
már hómentes hegjségekben ellenben sokszor egy
kis tó tanúskodik az egykori gleccsererózioról
(K.-völgy). Több szomszédos K. éles gerlncélekkel határos egymással, hátuk mögött ellenben
síma-lejtj és hátú platószerü lehet a hegypéldát szolgáltatnak a Szarkó cirség.
kuszalakú K.-jai Ki-as.S()-Szörényben. A Retyezát.
Páring és a Magas-Tátra K.-jai ellenben már
csupa éles sziklás gerinccel vannak egymástól
elválasztva. Egy-egy
K.-völgy egyszersmind

Kitn

forrásteknje a belle ered pataknak.
Kara (török) a. m. fekete. Igen gyakori szó az
összetételekben, személy- és helynevekben, pl.

K-Musziafa (Fekete .Mnsztafa), K-Teod&ri (Fekete Teodori), K.-Szu Fekete- viz), K.-dagh (Fekete-hegy, vagyis Montenegró), Kara-kondzsolosz
(vámpír) stb. Ugyancsak ez a szó van meg a karakatna madárnévben is, melyet a népetimológia
(

károkaionává vált^)ztatott.
Kara, helyoseblwn Kara Kazár vagy Kara
Khazi, Ibn Foszlán szerint a kazárok eg>1k nemzetsége. A fekete kazárok voltakép kabarok (1. o.)
voltak s a Konstantinosnál hetedik ma^'ar törzsül említett K. és a nyolcadiknak mondott Kaza
voltakép Kara-Kaza. illetleg Kara Kazár néven

-

KAra
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—

Karacsay

egy és ugyanazon kazár törzs elnevezése. Lehet,
hogy a kari (kara) törzs Erdélyben telepedett le.
kára, kisk. Somogy vm. igali j.-ban, (1910) 292
német és magyar lak. u. p. Törökkoppány, n. t.

be fog párologni az öböl vize, hogy az anyalúg^
sók 8zilvin,kamallit stb. is ki fognak válni, amelyek mezgazdaságilag rendkívül fontosak. A K.
mintája a haldokló tengerek életfolyamatainak

Nágocs.

s ezért

:

;

Kara Amid,

város,

1.

tanulmányozzák

is

;

bennünket magyaro-

kat különösen azért érdekel, mert teljesen ilyen
zárt tengeröböl volt az erdélyi medence, amely
lassan haldokolva beszáradt s anyalúgsóit még
ma is keresik a már megtalált földgázon kívül.
Karabarán, viharos szél Közép-Ázsiában a
Tarin vidékén.

vasúti állomása az
ngyanily nev falu ettl é'ó km.-nyire van, kb.
4000 lak., angol és olasz konzulátussal.

Kara Aghacs, Drinápoly

;

Diarhekr.

Karabacek, Joseph, osztrák orientalista, szül.
örácban 1845 szept. 20. A bécsi udvari könyvKarabnrun (Karaburnu), nagy félsziget Kistár igazgatója, a bécsi cs. tudom, akadémia osztálytitkára ós a keleti népek történetének rendes Azsiában a Szmirnai- és Scalanovai-öblök között.
tanára a bécsi egyetemen. A mohammedán népek A 80 km. hosszú K.-t, amely ugyanily nev foktörténetére, archeológiájára ós mvészetére, úgy- ban végzdik, a Cseszmei-szoros választja el
mint az arab palaeográflára vonatkozó munkái Khiosz szigetétl.
Karachi, brit-indiai város, 1. Karacsi.
többnyire a bécsi akadémia kiadványai között
Karachurma (növ.), 1. Diospyros.
jelentek meg. Nagy érdemeket szerzett a Rainer
Karács, 1. Férem, rézmetsz és térképrajfherceg által 1882. megszerzett papirusz-oklevélgyjtemény rendezése és feldolgozása és ezzel zoló, szül. valószínleg 1770 márc. 16. Püspökkapcsolatban az skori papírkészítésre és textil- Ladányban, megh. 1838 ápr. 14. Pesten. Már
iparra vonatkozó kutatásai és fejtegetései által. debreczeni diákkorában is sokat rajzolt, mikor
Fbb munkái Beitrago zur Geschichte der xMazja- pedig a már megkezdett lelkészi pályát abbaditen (Leipzig 1874) Die persische Nadelmalerei hagyva. Pesten 1793-tól fogva Dugonicsnál és
Susandschird (u. 0. 1881); Der Papyrusfund Mitterpachemél a mérnöki tudományt tanulja,
von El-Fayum (bécsi akad. órtekez., 1882) Er- már híre jár a rézmetszésben való nagy készségebnisse aus d. Papyrus Erzherzog Rainer (u. 0. gének. A következ évben Bécsben tökélesíti
1889); Mittheilungen aus der Sammlung d. Erzh. technikai tudását, elhagyván a mérnöki pályát
Rainer (1887—94) és számos, a papirusz -gyjte- is, miután több oldalról buzdították, hogy egészen
ménnyel kapcsolatos értekezése. A Zur orienta- a térképmetszésre adja magát. Protektorai 1796.
4. sz. még a pozsonyi országgylésen is bemutatták öt
lischen Altertum.skunde c. sorozatban (1
Bécsi akad. 1907—1913) az arab és perzsa palaeo- a rendeknek s K. Pesten letelepedve, nemcsak
gráfla s mtörténet részletes kérdéseit tanulmá- Dugonics, Virág s mások könyveihez készít réznyozza. Ó szerkesztette Gráf Tivadar bécsi m- metszet mellékleteket (pesti háza ekkor valósákedvel gyjteményének katalógusát is (1883) gos irodalmi szalon), hanem számos térképet is
és a Führer durch die Papyrus-Ausstellung-ot ad ki ebben a technikában. Dyen például már
(1892—93). K. a Magyar Tud. Akadémiának is 1802. a Jászság és Kunság térképe, aztán Magyarkültagja.
ország földképe négy nagy táblán (181.S). NagyKarabagh (a. m. fekete kert), egykori perzsa vállalkozás volt Európa atlasza, amely 1830. kezkhánság, mely jelenleg Jelizavetpol orosz kor- dett megjelenni (24 nagy ív). A Tud. Gyjtemányzóság Susa járását alkotja a Kaukázus olda- ménybe igen sok oklevél-facsimilét is metszett,
lán, mintegy 18,000 km« területtel és 250,000 lak., köztük (lasi) a Halotti Beszédet. Neje, Takái-s
akik tatárok, örmények, porzsák és oroszok. Völ- Eva a magyar nk közül elsnek szólalt fel a
gyei igen termékenyek; a hegyek lejtit az Tudományos Gyjteményben a nk jogai mellett.
európaiakhoz hasonló erdk takarják. Kitn lova- V. ö. Ecsedi István, K. Ferenc (Budapest 1912).
kat tenyésztenek benne.
2. K. Teréz, pedagógus, szül. Budapesten 1808
Karabély (franc, cnrahine), 25—30 cm.-rel ápr. 18.. megh. Békésen 1892 okt. 7. 1846-ban
megrövidített, rendiszerint ugyanolyan szerkezet amiskolczi ref. felsbb leányiskolához jutott igazée ugyanazon tölténnyel ellátott kézi lövfegyver, gatónak 1859. Kolozsvárra ment hasonló minaminvel az illet állam seregének gyalogsága ségben. 1862-ben lemondott állásáról. 1865-ben
van ellátva. A K. a gyalogsági puskánál könnyebb Budapestre jött s 1877-ig itt mint magánneveés a lovasság és különleges fegyvernemek — tüzérmködött. Irodalmi mvei: beszélyek, szinség, mszaki és egészségügyi csapatok stb.
múvek, nevelési cikkek elszórtan a fvárosi és
felfegyverzésére szolul.
vidéki lapokban s folyóiratokban jelentek meg.
Kara-Boghaz v. K.-Bugasz, a Káspi-tó egyik önálló munkái Játekszb}), terv (színjáték öt fel;

;

;

—

;

ln

—

:

legelzártabb öble, 18,360 km.« terület, magát a
vizét Adzsi-darjának (sós víz) is nevezik. A Káspitóval csak 100—600 m. széles és 5 km. hosszú
csatorna köti össze mivel ilyen zárt és klímája
igen meleg, ers párolgásnak van kitéve, az elpárolgó vizet alig pótolja valami, s Így haldokló
teng(^röböl lett belle, amelybl most ksó válik
ki és pedig a téli és nyári évszaknak megfelelen
annak más-más a színezete (amint a sóbányák
falain igen jól láthatók ezek a színváltozások
rétegenként) s körülbelül 200 év mulTa annyira

vonásban. Pest 1838); Összes munkái (2 köt.,
Miskolcz 1853) A régi magyar szinészelröl (Arad
;

1888).

Karács, kisk. Hunyad vm. körösbányaí j.-ban,
272 oláh lakossal. Környékén arany- és ezstbánya van u. p. és u. t. Körösbánya.
Karaosaj, vidék az Elbrusz Ny.-i lábánál, a
Teberda és Kubán forrásvidékén. A K.-ok (hegyi

;

(1910)

;

tatárok) lakják.

I

Karaosay-f-.^a^ (volje-szakai gróf), Horvátországból .származó régi nemesi család, mely a

—

K aracsay-ködex

887

-

K aráo«ony-«st

XV'III. sz.-ban Rrdélybe ssármazott it s ott honos- 1660-64. (u. o. 1904 és 1908). Közvetlenül halála
ságot l« nyert. K. András (saül. 174* nov. 30.) eltt összegytljtötte és lefordította A Ráhirsi17&4-hen magyar teetör, 1767. Albert szási ber- emigratio okmánytárát.
2. K. Mihály, a magyar ipari és technikai okegi; karabélyoe exredében fhadnagy. 1779. a
(lurmstadti hercegrl nevezett dragonyoe-ezred tatás úttörje, szül. Damón (Pozsony vm.) 1800
kapitánjra- Bésztvett az 1788-lki hadjáratban körül, megh. Budape.sten 1869 márc. 9. Piarista
Koburg heroeg vezérlete alatt. Itt szerzett érde- pap volt, de a rendbl csakhamar kilépett, bölcseincitTt a Mária Terósla-reDd kiskeresztjét, az letet, majd jogút tanult s jogi doktoráttist és ügy1789-iki martineettosMában tanúsított vitézségé- védi oklevelet szerezvén, az 182.5-iki országgyért ug>'ane rend kOiiiAflteartjét nyerte. 1802-ben lésen mint a távollevk képvi.-^elöjo felszólalt a
a trcbiai Ütközetben sienett érdemeiért gróti magyar nyelv oktatás, valamint a tanrendszer
rangra emeltetett. Megfa. Bécsújhelyt 1808 máro. fejlesztése érdekében. Idközben Széchen Antal
22 A család flága K. András unokájával, Sán- gróf nevelje is volt, 1839-ben pedig a hel^'tartótanács tanulmányi bizottságába Ülnöknek nevezdorral (K. Sándor fia) 1880 ang. 19. kihalt.
ték ki s ebben a minségében fként az ipari és
Karacsay-kódex, 1. Bwás.
Karaosev, az ugyanily nevú járás székhelye technikai oktatás reformjáért szállott síkra. Addig
Oi-el orosz kormányzóságban, a Sznezset és vasút írt, szónokolt és agitált, mígnem valóra vált a
mellett, (i»io) 19.300 lak., olajprésekkel, kötélve- pesti József-ipartanoda felállítása, amelybl a
réssel és faggyukészltóssel, kender-, len-, lenmag- mai József-megyetem fejldött. Az ipartanodát
nyitotta meg és annak els igaz1846 nov. 1.
-laj- és gabonakereskedéssel.
Karácsfa, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (1910) gatója volt. Késbb a pestmegyei cs. kir. törvényszékhez nevezték ki bírónak. 1832-ben a
366 német lak. u. p. és u. t. Pinkamindszent.
Karácsialva, kisk. Ugocsa vm. tiszáninneni .M. T. Aknd. levelez tagjának választotta.
Karácsond, nagyk. Heves vmegye gyöngyösi
j.-ban. (1910) t28 magyar lak.: u. p. Tiszaújhely,
vasútállomás távj.-ban. (1910) .S379 magj'ar lak.
II. t. Tiszaújlak.
Karacai (Currachee. Karachi), megerösitott íróval, posta- és távbeszél hivatal.
Karácsondy Gergely, 1. Karácsony György.
kikötváros és az ugyanily nev disztriktus
Karácsonialva, kisk. Udvarhely vm. homorödí
székhelye Szindh brit-indiai divízióban, az Indusn. p. és u. t.
delta Ny.-i vége éíí Monzefok között, vasút mel- j.-ban, (1910) 1006 magyar lakossal
Oklánd.
lett, (1911) l.ól,iK)3 lak. Kikötjét nagy kiadíisokKarácsonmez. kisk. Sáros vm. girálti j.-ban,
kal tették olyanná, hogy 7 m. mély járatii hajók
u. p. és u. t. Girált.
(1910) 395 tót lak.
is beleevezhetnek. Az angol városrészben, amely
Karácsony. Ki'isztus születésének emlékünClifton nevet visel és a Manora-fokkal szemben
fok-szik, van a kormánypalota, a múzeum, könyv- nepe, amelyet a keresztény világ dec. 25. tart
tár, arzenál és a kaszárnyák. A forgalom, mivel meg máskép nagy-K., megkülönböztetésül a kisR niba%-tól ÉNy. felé India határáig legjobb a ki- K.-tól, Krisztus körülmetéltetésének ünnepétl,
száz millió frank értékre rúg. K. a amely nyolcadnapra esik. K.-t a keleti egyházban
ani határon lévén, jól meg van ersítve. hajdan a vízkereszttel együtt jan. 6. ünnepelték,
Mielütt az angolok elfoglalták, nagyok voltak a nyugati egyház azonban ama hagyományból
a rabszolga vásárai. Nagyobb lendületnek azóta indulva ki, hogy ICri.sztus fogantatása márcins
örvend, mióta Sah-Bandar kikötje egészen elho- 25. történt, születését dec. 25-ikére tette, amit a
mokos<Tdott és a Pendz.sabban a földmivelés vi- IV. sz. óta a keleti egyház is elfogadott. A kat.
rágzó lett.
papok K. ünnepén 3 szent misét .szoktak mondani.
Krisztus háromféle .születésének tiszteletére. K.
Karácson, férfinév, a. m. Qratianus.
Karácson, 1. Imre, történetíró, szül. Apácza- az egyházi év els ünnepköre, amely advent (l. 0.)
tornán (Veszprém) 1863 febr. 19., megh. Konstanti- elsva-sámapjától a hetvened (septuagesima) vanápnlyban 1911 máj. 2. 1885-ben áldozópappá sárnapig tart. L. még Karácsony-est és Karácso>/.iit«'lték Gyrött. 1889-ben a g>ri kir. kat. nyi xzokások.
tanitóképí^zde tanára, a következ évben ugyanKarácsony Gyi/rgy, néhol Karácsondy Oergely
azon intézet igazgatója, 1900-ban pedig peéri néven is szerejK?!, hírhedt martalí'K- 1. Miksa király
plébános és esperes lett. Török nyelvészeti és iro- korában. Nagybányán született. Roppant testi eredalmi tanulmányok végett utazásokat tett Török- jérl és ijeszt alakjáról (« fekete ember "-nek is
országban ós Kis-Ázsiában. 1907-ben a kormány nevezték), valamint az elnyomó törökök elleni
megbízásából a török fvárosba ment s ott kuta- i.steni küldetésérl és csodatev hírérl számos
tott haláláig a török állami é^ egyházi levéltárak- monda keringett a nép között. A babonás népség
ban. Önállóan megjelent mvei
XLésXII. szá- 1570 körül tömegesen gyúlt köréje, hogy veaérzadbeli maayarországi zsinatok (üyr 1888) A lete alatt felszabadítsa Magyarországot a török
mnhummmanismus és a kereszténység (Bndapest járom alól. Midn K. élelmiszerekért Debreczenbe
lM.í-2): ///. Károly háborúja a törökS(kel(\fítö\ivonult és a város birájával erszakoskodni kezIx.l ford.. u. o. 1892): Két török diplomata Madett, a felbszült lakosság össiekaszabolta embemagát pedig hóhérral végeztette ki.
(ffiarorszagról a XVIIl. században (n. o. 1894): reit,
Sznü Imre herceg Hete (Gyr 1894) Szent lAszló
Karácsony-est, a karácsony (1. o.) elestéje, vikirály élete (u. 0. 1895) Keletrl. Szemelvények giliája. máskép szent este. Magában foglalja a
az újabfjkori török írók mveibl (n. o. 1^). szent éjszakát, amelyen a keresztény világ a MegLefordította és jegyzetekkel kisérte ^^t^/tja Csdtbi váltó születését ünnepli. Az ünnep egyháii részé(1. o.) török világutazó magyarországi utazásait,
nek központja az éjféli mise (1 o.). a Megváltó
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:
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Karácsonyfa

sziUetésénok emlékére. A kat. egyházban a hivek
az egész nap<in át böjtölnek s csak este étkeznek.
L. még Jumu'sontfi szokások.
Karácsonyfa felállítása a karácsonyi szokások
között ma a legelterjedtebbek egyike. Hazánkban
nem régen ismeretes. Báró Podmaniczky Frigyes
ifja Emlékirataiban, hogy gyermekkorában (1825

egy osztrák nrokona

táján)

állított ilyet

elször

s

terjedt el országszerte. Divatja nyugatról keletre haladt Bécsbe Anschütz Henrik német

tlük

:

színész hozza be 1821. Goethe 1773. még nem ismeri Berlinben 1816. honosul meg, Drezdában
1807. jelen meg a piacon stb. Valahol Strassburg
környékén születhetett meg a K. szokása, mert
ott 1605-böl idéznek róla följegyzést, amely szerint paptrrózsákkal, almával, aranyfiisttel és cukrokkal volt díszítve gyertyadíszröl csak 1757.
történik említés. Minthogy azonban a korábbi
;

;

idbl ered misztérium-eladásokban

(1.

o.)

Karácsonyi szokások

238

már

nálunk a förévi karácsonyi játékokban), valószínen innen került a családok asztalára. A misztériumokban a tudás fáját szokta
jelenteni s az «Ádám és Éva»-epizód kelléke gyanánt szerepel, azért van rajta alma. K.-nak nálunk
fképen a jegenye-, ritkábban a lucfenyt haszott szerepel (pl.

nálják.

Karácsonyfa, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (i9io)
385 magyar lak. u. p. és u. t. Nova.
Karácsonyhava, máskép telel hava, a december, melynek huszonötödik napjára esik kará;

csony ünnepe.

Karácsonyi János, történetíró, szül. Gyulán
15. Pappá szenteltetése után a nagyváradi r. kat. egyházmegye területén lelkószkedett,
majd Nagy- Váradon a kat. lyceumhoz az egyház1858 dec.

Karácsonyi játékok,

1.

Karácsonyi miszté-

riumok.

Karácsonyi misztériumok. A karácsony-vízkereszti ünnepkörbe tartozó bibliai tárgyú népi

alakoskodó játékokat misztériumok -nak nevezzük. A nép a szereplket betlehemeseknek es
három-királyoknak nevezi. E játékok a régi
keresztény egyház liturgiájából bontakoztak ki.
Kezdetben a mise keretében kezdték a nagy ünnepekre vonatkozó bibliai történeteket érzékelhetvé tenni. A drámaivá alakult eladás utóbb
kiszorult a templomból, az eladók közé pedig
polgári elem került. A városok alakoskodói már
valóságos színjátszókká lettek, a bibliai tárgyú
alkalmi eladás már nem misztérium, hanem
valóságos keresztény dráma volt, melyet világi
tárgyú darabok termelése és eladása is követett.
A templomból kiszorult misztériumok közül a
ferencrendi szerzetesek a karácsonyi tárgyuakat
kívánták a nép számára megmenteni. Nekik
köszönhetjük, hogy a betlehemesek és háromkirályok nálunk csaknem az egész középkori
misztiérium-drámát megmentették. Ahol templomalakú betlehemeikben még bábokat is táncoltatnak, a szerepl angyalok, József, Mária, Heródes,
Háromkirályok, Ördög, Templomszolgák stb. bábjai elárulják, hogy a nép ugyanazt a keretes
karácsonyi misztériimiot ismerte, amelyet ma
már csak a felsmagyarországi bányászok adnak
el a maga teljességében. Ebben együtt van a
születés története, a pásztorjáték, a Herodesjáték
és a háromkirályok. A nép ezt ketté választotta
karácsonyi és vízkereszti játékká, vagyiá'a mai
falusi betlehemesek és háromkirályok alakoskodásává. V. ö. Magyar Népköltészeti Gyjt. I. és

történelem és egyházjog tanárának nevezték ki. VIII. köt.
1904— 1905-bon budapesti egyet, tanár, 1905 óta
Karácsonyi morzsika (növ), a Pyrethrum
nagyváradi kanonok. A M. T. Akadémiának 1896 Parthenium L. teltvirágú kerti alakja. Kertekóta levelez, 1904; óta rendes tagja. Fbb mü- ben nem ritkán karácsonyig is eltengdik és \ ivei: Magyarország és a nyugati egyházszaka- rágzik.
dás (Nagy- Várad 1885) Szent Gellért élete és miiKarácsonyi rózsa (növ.), így is nevezik a fekete
jei (Ipolyi -díjjal jutalmazott pályam, Budapest hunyort (1. Helleborus), valamint a jerikói ró1887) Szent István oklevelei és a Szilveszter-bulla zsát (1. 0.).
(u. 0. 1891); Békés vármegye története (Gyula
Karácsonyi szokások. Kiisztus születessenek
1 896)
A honfoglalás és Erdély (Budapest 1896) ünnepét a régi egyházi atyák a téli napfordulat
pusztaszeri monostor kegyurai (u. o. 1897); idejére, vagyis a pogány napisten újjászületésének
Bethlen Gábor erdélyi feiedelem sei (Turul 1 897
naptári idpontjára tették.Ez az oka, hogyaK.közt
Péter király és az óbudai prépostság (Századok atudomány igen sok pogány kori emléket ismer fel.
1897); i4 szentmikisi és óvári gróf Pmgrácz- így a mi karácsonyi i-egöseink (1. Regös), valar. salad nedeczei levéltára (Történelmi Tár
mint a román és szláv kolindálók, koledVisok egye1897)
As! aranybulla (akad. értekezés, 1899); Toldy nes vagy közvetített folytatói a rómaikori téli
M^hís szárma2ása(Ki\thohk\is Szemle, 1899); A napfordulati állatbrös alakoskodóknak. Mivel ez
hamis, hibáskeletü és keltezetlen oklevelek jegy- a naptári pont egyben új esztendt is jelentett,
zéke i-ÍOC^-i (Budapest 1902);
magyar nemzet- ekkor gyújtották fel az óesztendt jelképez s zaségek a XIV. sz. közepéig (u, o. I. k.l900, III. k. jongva meghurcolt szalmabábot, v. a száraz karáels fele 1902, az Akadémia 1903. a Póczely-juta- csonyi tuskót és megújhodott égi tüzeket jelképez
lommal tüntette ki); Szent István király élete {w. karácsonyi gyertyácskákat. A nálunk újabban
o. 1904) ;^e/ró/^í/maA(Nagy- Várad
1904);^ divatba jött karácsonyfa-állítást (1. Karácsonyfát
székelyek ered-e és Erdélybe való ktelepülése a németség a saját mitológiájából magyarázza,
(Akad. ért. IdOb) Magyarország egyháztörténete {)edig ez, valamint az angolok fagyöngyének ai(Nagy- Várad 1906); Hogyan leti Szent István kalmazá.sa is, évkezd szokásban gyökerezik. A
koronája a magyar szent korona fels részévé ? babonás K. egész tömege függ össze azzal az si
(Akíul. ért. 1907) AhorváHwténetirás zátonyai hittel,
hogy a napisten haíála és újjászületése
(Budapest 1912)
Kik voltak s mikor jöttek be pillanatában minden ártalom felszabadul. Ez a
hazánkba a böszörmények (u. o. 1913).
téli napforduló, vagyis karácí;ony éjszakája lévén,
Karácsonyi bazár, i. Háziipari bazár.
a lucaszék (1. o.) készítje az éjféli misén látja
;

;

;
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Karaff*«ok

meg a

Karadwrica, Vtik Strfanovics,A leglOBertebb
boszorkányokftt Ekkor lehel álUlólag ai
savát meg^teni. Az ólomOatéanál, aon- szerb tilológus, az új-szerbirodalom megalapttája.
•>tánól, jösláBoknál és minden máa babonás oee- SztU. Tráicon, Szerbiában. 1787 nov. 7., me^.
icedeÉBknél eaért vélik Uavstknifln binü m Béortwn 1864 febr. 7. Szülei egysaerfl parasztmaga alig járt iskolába. Platal
iiUcos emberfeletti erket. A karáeeanyeitt kftr- emberek voltak,
tulée, oetoardnrrogtatás, lövöldöxée. sajoogás vi- korában két esztendt töltött Karlóczán s itt a
"' a féianbadalt ártalmak, roess sseUem^ népköltési termékekkel ismerkedett meg. Visszatáeát oáknta. A megalkaváara éa ei^esx- kerülvén Szerbiába, Karagy orgye felkelésében
Áir)n7r4itok ssolgáltak, amibl aitáa flmiepi (az ú.n. f^sserb szabadságharcban), mint NenáIt>s. ajándékosáe, ajándók-gyikjtö hádovics vezér titkára vett részt, utóbb pedig a felrigmus- mondás, kántálás, koledálás szabadult vidéken tanítói és bírói állást töltött be.
sarjadt.
Miután a törökök e lázadást elfojtották, K. kényK&rácaonj-aziget (Ckristmas Island), 1. az telen volt Bécsbe menekülni, ahol egészen az
zakamorikai Bgyeeült-Államok egyik lakatlan irodalomnak szentelte magát. Az akkori szerb
könyvek a nép eltt ér^tetlen nyelven vol\ ár knrall-srigete a Nagy-ooeánban, a Panningk (1. o.) legnagyobbika. 607 km* teriUetteL tak írva; K. arra törekedett, hogy a tiszta népies
<•
30. Cook fedezte fel és a szipeten az é. sz. nyelvet egyszer és könnyen érthet helyesk. h. 202« 30' alatt napfogjatkozást írással üTja és az egyházi szláv nyelv helyett
irodalmi nyelvvé tegye. E célra elször egy kis
_ — 2. K., egyedül álló .sziget az Indiailu Java Ny.-i csúcsától 320 km-re D.-re, dalgj'üjteményt közölt a nép nyelvén .Mala pros:•> 102 km'. (i907) 1180 lak., akik a hatalmas
tonarodna slaveno-srbska pesmarica (Bécs 1814),
to^ziattelepeket aknázzák ki. 1889. Straits Sett- melyre szerb nyelvtana Pismenica srbskoga jelemmits angol gyarmattal egyesítették. V. ö. zika (u. o. 1814) és híres szótára Srpski rje5nik.
'
^fonograph of Christmas-Island (Lon- Lexicon serbico-germanico-latinum (u. 0. 1818.,
2. kiad. 1852) következett. Legní^yobb feltnést
ivaríiuisodia, kisk. Baranya vmegye hegyháti szerb népdal-gyjteménye keltett: Srpske narodne
j -ban, (1910)
145 magyar lak. a. p. Hets'ebely, pjesme (Lipcse és Bécs 1823—33., 4 köt., 2. bvített kiad. Bécs 1841—65), melyet több más nyelvre
t. Abaliget.
Karád, nagyk. Somogy vm. tabi j.-ban, (1910) lefordítottak. Többi munkái: Srpske pjesme iz
72H ma<?A,'ar lak. ; vasútállomás, posta- és táviró- Hercegovine (Szerb népdalok Hercegovinából,
A'atal.
Bécs 1866) Danica (Hajnalcsillag) ; Srp^e naKara-dagh, Montenegró török neve. Továbbá rodne poslovice (Szerb népmondások, iL 0. 1849)
egy liegylánc neve Perzsia ÉNy.-i részében, az Srpske narodne pripovjetke (Szerb népmondák,
Arasz battrfolyötól D.-re.
u. o. 1853) stb. K. nagy szótára még ma is a szerb
Kara-Dengiz, a Pekete-tengemek (L o.) a török és a horvát irodalmi nyelv alapköve. E nyelvért,
llt'Vt'.
mely a tiszta szerb nemzeti nyelv, 50 évig kellett
Karádi v Kárádi) Pál. Iktári Bethlen Gergely küzdenie. A szerbek többsége hallani sem akart
t'inpsvári fkapitány udvari papja, egj'szersmind annak irodalmi használatáról. Szerbiából 1832-tl
:iri unitárius lelkész és a Magyarországon
kezdve kitiltották
és könyveit. Az ifjabb nemiitarius egyházak püspöke, vagy amint ne- zedék mindenben igazat adott neki, habár grammast'zttk. alföldi püspök a XVI. sz. utolsó felében. tikáját és fonetikai helyesírását csak 1866. foKenmaradt egy epés hangú levele, melyet a mér- gadták el. Hamvait 1897. nag>' irodalmi ünnep
et'keltobb iránj-ú unitáriusok ellen írt a Comoe- köretében Bécsbl Belgrádba szállították s a
dia Balassi MoDyhárt áruitatásáról c. ismeretes székesegyház kriptájában temették el. összes
politikai gúnyiraKit K. nyomatta ki 1569. és né- mveit 1891-tl kezdve a szerb állam költs^f^
melyek ót tartják e mimka szerzjének is.
adják ki. Eddig 17 kötet jelent meg.
Karády Ignár, író. megh. 1858 aug. 29-én.
Karadzsova, 1. Moglena.
-^^S-tól fog^'a Kossuth Ijajos fiainak nevelje volt.
Kara-Erman, Babadag (L o.) román város
.vmtahiába is elkísérte ket. késóbb pedig Lon- kikötójo.
dtHiba, majd 1853. Parisba
1857. növendékeivel
Kara Fatima, török asszony, aki résztvett
visszatért Londonba. Szívbaja miatt enyhülést 1854. az oroszok elleni harcban. K. egy kurd törzs
mélve 1868. Londonból a Pulton nev gzhajón utolsó ivadéka volt, akinek testvérei, fértirokonai
\meríkába utazott, útközben azonban meghalt. mind elhullottak a harcban. Mikor Törökországot
Cikkeket ée elbeeittéseket írt a pesti lapokba s Oroszország megtámadta, K., aki akkoriban már
átdolgozta az iljmág srtmára Cervantes Don 60 éves volt, összegyjtötte azokat a harcosokat,
Quijote- ját
akik egykor atyjával és testvéreível küzdöttek, s
Karadw a. m. harács (L o.).
velük Sztambulba sietett az oszmán birodalom
Karadna-dagli, két keaység neve : 1. Knrdisz- védelmére. Lovasai a l^obban fel voltak fegytánban a Ny.-í Tisrris forrásvidékétl az Eufrátesz verezve 8 pompás paripákkal ellátva.
állatok
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:

:
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;
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;

(

t

;

:

balpartjáig húzódik, nagyobbára bazaltból álló alacsonyabb hegység mély folyóvöl^ekkel.
2. A',
vagy C^ma-Gora, Kelet-Rnméliában Pilippopolísztl HK.-re a Balkánnal párhuzamosan húzódik s a Tnndzsa völgye választja el ket egymástól. Legmagasabb csúcsa a Gerkuv-Kamen 1100
m., lejtóin sok rzsaliget van.

—

KaT»-Feria, 1. Verria.
Karaitn (Karafuto), japáni neve Szakhalínszigetnek

(1.

0.).

Karagások, a nogaji tatároknak mintegy tizenkétezer fnyi ága a Volga balpartján, Asztrakán
tertUetén. A K.-at néha kundrovi tatároknak is
mondják. L. Nogaji tatárok.

—

Karaarin
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Karagin, szigot, 1. Kamcsatka.
Karagöz, koletröl átszármazott neme a színpadi eladásnak. Az oszmánoknak ügyszólván
drámájuk ós így színpadjuk nincs s ennek
hiányát pótolja a K. Ez eladásoknak technikája
Igen egyszer egy átlátszó fehér vászonfal hátuljára szoríttatnak színtón átlátszó, finoman kifestett brbábok, melyek minden irányban mozgathatók és a háttérbl rájuk es világítás által
nagy ós domború alakban tnnek a néz elé. Ezeket a K.-dz8i, a török ímpreszárió, ki egy személybon vállalkozó, igazgató, költ, színész, nagyon
ügyesen tudja mozgatni és beszéltetni. Ezek a
játékok a Ramazan hónap folyamán vagy a kávéházakban vagy vendégszeret magánosok lakásában adatnak el. A Paprika Jancsihoz és a
Hanswursthoz lehetne hasonlítani a K.-t, ha ez
utóbbi mégis komolyabb irányú nem volna és
;

—

Kara

kök 1806. némi sikereket értek

el. De K. újból kiverte a törököket s Belgrádot is elfoglalta. Erre
az oroszok is elismerték öt «Szerbía föhadvezérének» s a törökök az 1812-íki bukaresti békében

Szerbiának némi autonómiát biztosítottak. K.
azonban nagyobb függetlenséget akart hazájának
de az oroszoktól cserben hagyatva,
szerencsétlenül harcolt. 1813 okt. Magyarországba
biztosítani,

menekült, de innen Besszarábíába internálták.
1817-ben ismét visszatért Szerbiába, hogy új szabadságharcot kezdjen, de ellenfelének, Ohrenovics Milosnak ösztönzésére Szendr közelében
meggyilkolták. Tle származik a Karagyorgyevics (1. 0.) szerb uralkodó család.
Karagyorgye csillaga, szerb királyi érdemrend, melyet 1. Péter (Karagyorgyevics) 1904 elejón alapított és alapítását a szkupstina is helybenhagyta. A rendjelvény fehér zománcos diszít-

majdnem az egész oszmán népéletet föl nem ka- mény, aranysugarú kereszt, ellapján fehér
Az árnyjáték fszemélye a török Don Jüan, zománcos alapon Szerbia régi címere, hátlapján
a K.,kí mindenben a föcinkos éis Hadzsi Ejvadban kék zománcban Szerbia új címere. Az egjik olda-

rolná.

Ijeporellóját találja. Általában

véve a cselekmény lon

ós beszélgetés otromba, ámbár ez utóbbi költi
virágokkal és dagályos képekkel szokott kícifrázva
lenni. Mindamellett e kezdetleges eladásokban
is utat tör magának a népszerfl szatíi-a, mely
éles világot vet az oszmán közáUapotoki'a. Ma a
modem színpad kezdi kiszorítani az ámyékjátékokat a keleten. Az európai irodalomban Kunos
Ignác foglalkozott legelször e kérdéssel leg-

(cHitért és Szabadságért 1804», a másik oldalon «I. Péter 1904» felírat. A kereszt arany királyi koronán függ. A rend Kara Györgye és az
1804. évi szabadságharc emlékére alapíttatott é.s
a király és a haza körül szerzett érdemek jutalmazására szolgál. Csatatéren szerzett érdemekért

adományozva, az illet, ha tényleges szolgálatban
áll, jogot nyer mint nyugdíjas is az egyenruha
viselésére, míg ha tartalékos tiszt nyeri, minden

behatóbban {Három K.-játék c. akadémiai dolgo- további eljárás nélkül átléphet a tényleges szolzata stb.), utána a német G. Jacob értekezett e gálatba.
mfajról.
Karagyorgyevics, szerb uralkodócsalád, melyKaragonidesz (a. m. fekete gunyások), a mai nek se Kara Gyargye (1. o., tkp. Crni) szabadGörögország Akarmani tartományában, az Aspro- sághs volt. Ennek egyik ifjabb fia volt Sándor,
potamos mentén lakó oláh származású, most már 1842—58 Szerbia fejedelme (1. Sándor). Ennek
görögnyelv elem. Egykor híres rabló nép, most fia Péter, 1903-tól Szerbia királya (1. Péter). Péter
földmíves ós hegyi pásztor.
király testvéröccse Arzén herceg (szül. 1859.). enKara gnrus, török pénz, 1. Ghirus.
nek fia Pál herceg (szül. 1893.). Kara Györgye
Karagvé (Kafuro, ÉarogiMé^, aVictoria-uyanza egyik idsebbik fiának, Alexiszntk (megh. 1830.)
DK.-i partjánál elteiiil kis néger ország Német- unokái Alexisz (szül. 1859.) és Bozsidár (szül.
Kelet-Afrikában, amelyet É.-on a Kagera határol. 1861., megh. 1908.) hercegek.
Földje hegyes, de a
eszések ellenére nem
Karahisszar, kisázsiai város, 1. Afiun Karaegészségtelen. A vahindaés vanyambonev néger- hisszar.
törzsek lakják s számuk kb. 30,000-re tehet. LegKarai László, budai prépost, a könyvnyomtatás
fontosabb helysége Kafuro.
meghonosítója Magyai'orszázon, a Somogy várKara (Jyorgye (a. m. Fekete György, tkp. ürni megyébenélt K.-család sarja. ÍBécsben nyerte tudo[Fekete] Petrotrics György), szerb szabadsághs mányos kiképzését s azután az egyházi pályára
8 a jelenlegi szerb királyi "ház megalapítója, szül. lépett. Majd a kir. kancelláriába került, ahol fölVisevácban, Kragujevác közelében 1762 dec. 21., dije, Vetési püspök az alkanc^llári tisztet viselte.
megh. Radovanjeban 1817 júl. 13. Paraszt szülk- Mátyás király 14r68 elején budai préposttá tette.
tl származott s 1787. résztvott a szerbek els A cseh háború kezdetén Budán maradt, hogy
felkelésében a török uralom ellen. De menekülni prépostságát átvegye, 1470 elején pedig alkanvolt kénytelen, miközben öreg atyját, ki nem cellárrá lett. Ez év nyarán a király rendkívüli
akarta öt követni, agyonltte, hogy a törökök követül Rómába küldte. II. Pál pápától maga szákezébe ne kerüljön. Ezután a császári sereg olda- raára az apostoli protonotarius rangját kérte. 1471
lán harcolt a török ellen, majd a szisztovai béke elején Velencén át hazatért s újra átvette alkanután Szlavóniába jött, hol egy klastrom erdöre cellári hivatalát. Rómában látta K. az els könyvlett. 1801 -ben visszatért hazájába s Topolán mint nyomdát
ós ott ébredt tenne az az óhajtás, hogy
marhakoreskíMl élt. 1804' febr. a török katona- haztlnkban is létesítsen ily vállalatot. A római
ságtól .szorongatott népének felszabadítására új- nyomda egyik német munkásával, Hess AndrásN')l fegyvert fogott s miután ogy Szondröben
tar- sal tehát egyezségre lépett a végett, hogy Hess
tott gyfilÓHon fvezérré választották, oly sikere- Budára jöjjön ós nyomdát állítson föl. A költségek
sen harcolt, hogy 1805. Belgrád kivételével a U»- fedezését K. vállalta. Hess 1473 jún. 5. elkészült
rökökot kiszorította hazájából. Ezután viszály- a Bndai Krónika szedésével, melyet azután K.
kodá.s támadt közte és
elkelk közt s a törö- prépostnak ajánlott. 1473—1483. kir. személy-

b

m

—
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nyarán követkexett be. V. ö. Fraknái Vilmos akadémiai értékelését Karairól, Tört. Értekezések, 17. köt,
1897.
Karaibi-tenger, ten^ Dél-Amerika északi
partjai mellett. 1. Karibi-tenger.

tíSk volt. Halála yalóezinOen 1485

Karaibok, 1. Karibok,
KaraiHükákisg. GeorgioaZy

giMg anbadság-

höe, szül. 1782. Szklylikariában. megh. 1827 máj.
4. Athénben. Ali trük pasa gárdájában siolgált,
majd 1822. a görög (ölkelökhöz csatlakozott s
Etoliában harcolt. 1825-ben a ruméliai c8i4)atok
\ ezére lett 1826 dec. 6. Arachova moUett a tökökön fényes gyöarimet aratott 8 2000 elesett

—

Karakö

sivatagi hiúz (L^nx caracal Gölneve hazájában. L. Hiúz.
Karakalinszk, orosz város, 1. Karkarali.

Kancál. a
denst

)

Karakalmnk, 1. Kaltjuukok.
K^Ta^^^I*fr*f Köz^ Ázsiában .\mu-Darja

alsó
részén. Szarafsán és Szir-Darja mellékén lakó
100,000 fnyi türk nép. Vallásuk mohammedánizmuásal párosult sámánizmus. Híres háziipamk,
.

a szövés-fonás, brmunkák, fleg sznyeggyártás,
csaknem kizárólag a nk kezében van. A férfiak

marbatonyésztéssel, föidmiveléssel és vadászattal
foglalkoznak. V. ö. Landsden, Rnss. Zentralasien
(Leipzig 1885) Migeon, Manuel d'art musulman
(Paris 1907) ; VámSéry, Bokhara (Budapest 1873).
Karakán a. m. jókedv, pajkos, izgága.
vajából piramist emelt KarisztoszKarakán, a közönséges róka kaukázusi helyi
r. 18. üjra gyózelmestm harcolt két

t^.:

na
houappal késbb azonban Athén eltt elesett

Kaunúták

(új-héb.

káraim

v.

fajtája.

bné-mikra, «az

mely a

szóbeli
hagyományt s a talmudot elveti és csak a szentírást ismeri el. Alapítója a VlII. sz. közepe felé
Babiloniában él Ánán ben Dávid volt, kirl eleinte
Írott tan hiveis), zsidó felekezet,

;

Karakáné, japáni bronz, melyet harangöntésre
használnak, tartalmaz rezet, ónt, cinket és ólmot

Karakány (nör), 1. Kolokán.
Karakara (Polyborus thrarus

Mol.), a Ragadozók rendjébe, a Sólyomfélék családjába tartozó
Ánániiák-nak nevezték ket ; nagyon valószinü madárfaj. Színe feketebama, fehér harántvonaazonban, hogy köztük és a soÚcal régebbi szad- lakkal tarkázva, nyaka és melle sárga, fejebúbduceusok (\. o.) közt bizonyos összefüggés van. ján fölmereszthet fekete bóbitával. Hossza 70,
Nagy számmal sohasem voltak, jelenleg Orosz- számyhossza 38, farkhossza 20 cm. Hazája Délországban, többnyire a krimi félszigeten, vagy .\merika. Állatkertekben gyakran láthatni.
5— 6000-en Taimak és szemben a többi zsidókkal Karakatna (iuat), 1. Kárókatona.
Kara Kazár v. Kara Khazi, a kazárok egy
bizonyos kiváltságokkal bírnak. Irodalmuk, melynek arab és héber termékei csak részben vannak nemzetsége, 1. Kara.
Karakipcsákok v. kipcsákok, 1. muzulmán
kinyomatva, aránylag tekintélyes. V. ö. Pitisker
2. a mai kipS., Liekuté Kadmoniót, Z. Gesch. des Karaismos íróknál a palócok (polooci) neve
n. d. karaischen Litterator (Wien 1860) f^rst J., csák türk nép a karakirgizek 10 ezer fnyi félGesch. d. KaraerthumsiLeipzig 1862-69) FranJd nomád ága Khokandtól keletre, fleg az orosz
P. F., Karaische Studien (Breslau 1876)
Winter Fergana tartomány területén. V. ö. Lane-Poole,
és Wünscke, Die jdische Litteratur, 2. köt (Leip- The Mohamedán Dynasties (London 1893) Vámzig 1894).
héry. Középázsíai utazása (Budapest 1892).
Karakirgizek (a. m. fekete kirgizek v. fekete
Karaj (azeltt: Krajna), kisk. N'yitra vm.
miavai j.-ban, (i9io) 2996 tót lak., postán gynökség, pusztajárók, oroszul hegyi kirgizek, a kínaiak
nyelvén hurutok). Mintegy 600,000 fnyi vegyes
u. t. Verbó.
Karaja, brazíliai indiánns törzs Araguaya mel- vér szunlta türk nép Közép-Ázsia határhegyeileken. Martius szerint régi guyanai törzsnek a ben. Feloszlanak a Tálasig terjed sol-okra és az
maradékai.
Iszikultól Kasgarigterjedong-okra. Fajrokonaik
Kansi&it Theodor Georg von, osztrák germa- a kipcsákok, külön csoportba tartoznak a kazaknista, szül. Bécsben 1810 jan. 22., megh. u. o. 1873 kirgizek. A K. 1864 óta jórészt orosz alattvalók.
ápr. 28. 1850-ben a csász. tud. akadémia alelnöke k vérrokonságon alapuló törzsrendszer tudata
ós 1867—69. eüiöke volt. Müvei Von den sieben ann3rira él ma is, hogy a törzsön belül való háSchláfem (1839) Michael Behaim, Buch v. den zasaiig tiloe Az asszonyt veszik, hozománya
Wienem (1843) Seifried Helbling (1844): Dent- (kalym) csak ruhanem, edény. A férfiak ruhásche Sprachdenkmale des 12. Jahrh. (1846) 10 zata br, irha, diszben selyem. Az orosz uralom
Gedichte M. Behaims znr Geschichte Oesterreichs megszorította a nomadizálást és a vele járó toln. Ungams (1849) Verbrüderungsbuch des Stifts vajlást. A lótenyésztés fjövedelmi forrásuk, mert
St Péter zu Salzburg (1852); Ueber Heinrich az orosz katonaság jórésze karakirgiz lovakat
den Teichner (1855); Zwei bisher unbekannte használ. A tavaszi munka után a karaklrgiz ottSprachdenkmale aus heidnischer Zeit (1858) J. hagyja faluját és sátorával kiköltözik a pusztára
Haydn in London 1791 u. 1792 (1861); Aus Meta- 8 foglalkozik a nyájával v. tigrist, leopárdot tiz és
stasios Hofleben (1861) Ábrahám a Santa Clara agarászattal, solymászattal tölti napjait. Vannak
hsi áwkeik, melyben a kéthúrú kobuz pengetése
(1867).
Karajen. község, 1. Jászkarajen.
közben gyönyörködnek. A halottakat eltemetik,
Karajurkn (nSv.), 1. Bignoma.
föléje dombot emehiek, sírjára kopját tznek. V. ö.
Karak (Kar rak, Kerak, Karedzs), perzsa Munkácsi B., A kirgizek vall. hiedelmeirl (Ethsziget a Perzsa-tengeröbölben kb. 1000 lak. Jó nographia, 1896) Verbickij, Altaisszkije inorodcy
kiköthely. Terem rajta datolya, s gyöngyhalá- (Moszkva 1893). L. még Kirgizek.
szata híres. 1838—1841. és 1856. az angok>k szál>
Karakó, kisk. Vas vm. czelldömölki járásálották meg.
ban, (1910) 520 magyar lakossal, u. p. és n. t.
Karakai, romániai város, L CaraceU
Jánoeháza.
;

;

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

R^mi

Xan Lmannn XL
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;

:

Karakol

Kaxakol v. összevonva karául, törökül örséget,
örállomást jelent. Régebben ilyen K. a szultán
szolgája volt, aki a nagyvezér mellé volt kirendelve, hogy szemmel tartsa. Karatd-nA^ nevezik
még azokat a zsandárokat, akik az országútra, többnyire hegyszorosükhoz vannak kirendelve, hogy
az országutakra és általában a személy- és vagyonbiztonságra ügyeljenek.
Karakoruin (a. m.. Fekete-hegység), 1. hatalmas hegylánc Bels-Ázsiában, a Pamir láncaiból
indul ki és több párhuzamos redvel húzódik
kelet felé a Kuen-Lün és a Transz-Himalája
hegységek közt, mint az Indus és Jarkend-darja
(a Tarym egyik forrásfolyója) vízválasztója. A
Himalájával csaknem párhuzamos, hatalmas
hegylánc az É.- és D.-tibeti medencék

gyrt
közt,

Karamel
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amelyen nem

tört

még

keresztül egy folyó

sem, hátravágódva is alig vannak, mert nem bövizüek, hiszen eltte a Himalája és Transz-Himalája elveszik a monszun-szelek csapadékát és így
még hágói is igen magasan Vannak, pl. a K.hágó 5580 m. magasban köti össze a Sajók (az Indus mellékfolyója) völgyét a Jarkend-darjáéval.
Legmagasabb csúcsa a Dapszang vagy Godwin
Austen 8620 m., errl indul le a földön legnagyobbnak tartott, 50—60 km. hosszú Biaszo v.
Baltoro-gleccser. Hóhatára É.-on kb. 5500 m.-en,
D.-en pedig 5800 m.-en van. V. ö. Sclilnqintweü,
Die Passe über die Kammlinien des K. (München
1874) üomvay, Climbing and exploration in the

kagyló-maradvány, öntözés nyomai is láthatók
benne.
2. K., Orosz-Turkesztánban és Khiva
khánságban fekv nagy puszta a khivai oázis,
üszt-Urt, az Amu-darja, Mérv oázis és a tekketurkománok országában fekv hegyek közt. 1000
km. hosszú és 50 km. széles. DK.-Í részében a tengeri kagyló-maradványok, ÉK.-i részében a gipszrétegek számosak.
Karakuru (növ.), 1. Bignonia.
Karaláb (növ.), 1. Kalaráb.
Karalis, rézmetsz, ötvös és építész, 1. Ga-

—

rciglio.

Karaly, a víznek az a partja, mely hajóknak
v. emberekkel való vontatására alkalmasabb. Midn a lovas hajó azon oldal felé tart,
melyen a vontatók vannak, a hajó «karalyrajár».
Karám, faágakból v. gazból, esetleg trágyából
készített kerítés, melyet legelész állatok védelmére használnak. A K. egyik oldala gyakran féltetvel van ellátva, hogy az állatok ott az es
ellen is védelmet találjanak. A K.-hoz hasonló
a rácskerítés, a vesszbl font cserény és a nádból készült szárnyék (nád-K.), a rácskerítések
és cserények a kosarazásnál (1. 0.) alkalmaztatnak. K. alatt néhol a pásztorok kúpalakú kunylovakkal

hóját

is értik.

Karaman Mátyás,

horvát író, szül. SpalatóbanaXVIII.sz. elején, megh. Zárában 1771 máj. 7.
Papi pályára lépett és a római CoUegio urbanóban
a pápa megbízása folytán a glagolita horvát miszK. Himalayas (London 1894); Eckenstein, TheK. szálét Misal Rimski cím alatt javítva kidolgozta
and the Kashmir (u. o. 1896) F. és W. Work- és 1741. kiadta. 1745-ben zárai érsek lett. Mint
man, In the ice world of Himalaya (n. o. 1900). zárai érsek megalapította 1746. a zi'irai glagolita
2. K., városromok (kara-keem a m. fekete várro- papnevel intézetet, amely 1827-ig állott fenn.
mok), a régi mongol császárok székvárosának
Karamán, egy török tartomány neve Kis-Ázsiáromjai, Dzsengisz-khántól 1264-ig itt székeltek ban (1. Karaniánia). Nálunk a K. szó (régi maa khánok a romok négyzetalakot körülfogó fal- gyar alakja kármány) sznyeg révén ismeretes,
ból állanak, amelynek minden oldala 500 lépés. melyet az említett vidéken készítenek. Leginkább
Paderin orosz utazó fedezte fel ezeket 1873., kí- függönynek használják.
vüle Rubruk és Longjumel látták az európai utazók
Karamánia (Karaman-ili), 1.
Anatolia
közül. D'Auville szerint K. város innen messzire egyik vidéke, amely a XIV. sz.-ban, az ikoniumi
DK.-re feküdt. Ramusat szerint ez a Marco Polo szultánság fölbomlásakor, külön nagy fejedelememlítette Karakaron.
séget alkotott, magában foglalván az ókori Pri;

;

—

;

:

DA

Karakószörcsök,

Veszprém vm. deve- giát, Likaoniát, Izauriát és Cilicia Ny.-i részeit.
lak., vasúti meg- Szkebb értelemben K.-nak nevezik Kis-Ázsiának
Tüskevár.
a Taunisz- hegység és a Ciprusi-tenger közt fekv
Karakter (chnrader), 1. Jellem.
részeit.
2. K. (Laranda), város Konia kisKarakterisztika (gör.), a matematikában gyak- ázsiai török vilajetbon, a Göndere-szu mellett,
ran iiasznált elnevezés bizonyos viszonyokat, kö- 1261 m. magasban, mintegy 8000 lak., a Bagdadrülményeket jellemz egész számokra. Legismer- vasút mellett.
tebb a Briggs-fóle logaritmusok K.-ja, ami nem
Karambol (spany. a. m. összeütközés), a legmás, mint a legnagyobb egész szám, mely még elterjedtebb s legnehezebb faja a billiárd-játékkisebb a megfelel logaritmusnál. Valamely adott nak. A K. -asztalon nincsenek lyukak, mint más
szám logaritmusának K.-ját úgy kapjuk, hogy billiárdasztalon. A játékos feladata dákójával a
megnézzük, az egyestl hányadik helyen áll balra golyóját úgy meglökni, hogy az ide-oda futásáV. jobbra az adott szám legmagasabb helyórtékfl ban úgy az ellenfél golyóját, mint a harmadik
zérustól különböz jegye. Ha ez a jegy k hellyel golyót érintse. Az ily találás egy K. s a játékos
az egyesek eltt v. után áll, akkor -j- k, illetleg addig játszhat tovább, míg hibát nem csinál, azaz
—k a K. Pl. 526-27 logaritmusának K.-ja 2; golyója vagy az ellenfélét vagy a harmadik golyót
9-2167-é
és 00073157-Ó -3.
kihagyja, nem érinti. Ekkor az ellenfél követkeKarakul-juh v. fufzfrakán-juh, 1. Juh.
zik sorra a játékban. így folyik váltakozva a jáKara-kam (n. m. fekete homok), 1. Szir-darja ték, míg csak az elre meghatározott számú K.-f
cseri j.-ban, (1910) 725
állóhely, u. p. és u. t.

orosz

kisk.

magyar

- turkesztúnl
tartományban, az Aral-tó, a
Szir-darja, az Ak.'^znkal-tó és a Csudar-tuba hegyhát közt fekv, 357 km. hosszú és 140 km. széles
puszta, ameljuek homokjában számos a tengeri

—

valamelyik játékos meg nem csinálja.
Karamel (caramel). Ha a cukrot 190—220"
hevítik, átváltozik égetett cukorrá vagy K.
Ha.^zuáiják italok festésére. L. Ctikorfesték.

-

Kara-muren
Kara-moren,

folyó,

I.

848

Hoanqho.

Karámarú (iii»t). Lepidostren.
Kara Mosztaia, török nagj'vezér,

Karanwri R. P. Oyöroy, debreczeni nyomdász
Köprili Mo-

pártfojjója. kinek leányát

Köprili Ahmed halála után 1676.
ó lett a nagyvezér s a Köpriliok hódító politikáját
ft)lytatta, de azok tohet^^e nélkül. Elször Soia«ki János lenpyel király ellen hadakozott kevés
^erencsével, majd 1683. ó lett a fvezére annak
a 250,000 fúnyi seresmek, melyet Thököly sejfltésére a szultán Mftfryarorszáj;l)a küldött. Ezzel a
hatalmas serepsrel. miután Magyarországon sehol
sem találkozott ellenállással, K. 1683 jül. közepén
i',.u.cot vette ostrom alá. De nem boldogult a hóvéd^ezö várossal s a császári, német biroés lengyel hadakból álló felment sereg
1 2. oly csapá.st mért seregére, hogy az fel-

nül

la

KarAnsebes

1661— 75-ig. Nyomtatványai annyira

I.

hanimed Dag>'\'ezér volt

-

vette.

!

piszkosak,

hogy egész a múlt századig az ócska,

dísztelenek,

pecsétvotó

l)etüt Karancsi-betUnek hívták.
Karancakeszi, nagyk. Nógrád vm. szécsényl
j.-ban, (1910) 1305 magyar lak.; u. p. LapnjtÓ,

u.

t.

Litke.

Karancsság, kisk. Nógrád vmegyo szécsényl
j.-ban, (1910) 1253 magyar lak. postahivatal, u. t.
;

Szécsény.

Karancsvidéki nyelvjárás, a palóc nyelvjárások egyike, a Karancs hegye tövében, a Fülek,
Losoncz, Szécsény és Salgótarján városoktól körülvett területen. Ezen vidék kiejtésébl legismertebb sajátság a terpedt é hang (hosszú e) k^velése az é helyett: szén, ész, mész, rét. Az a
helyett tótos á hangot, viszont az á helyett á-t
va Gvris menekült. Ezért a kudarcért a (hosszú a-t) ejtenek ; az tí, helyett többnyire ao,
ítélte 8 mikor Belgrádba ért, ezt eö diftongust. V. ö. Balassa J., A magyar nyelvjárások (1891). L. Palóc nyelvjárások.
'íik rajta 1683 dec. 25.
Karanna-gyanta, 1. Protium.
Karamzin. Michajlovú'.'} Nikolaj, orosz történotiró, szül. a szirabirszki kormányzóságban 1766
Karancs (lat. Caranus), a görög mondában a
dec. 12. (1.), megh. Carszkoje Szelóban 1826 jn. Heraklidák (1. 0.) egyike, a Peloponnesost elfog3. (máj. 22.). Katonai pályára lépett, de azt mi- laló Temenos egyik utóda, kitl a maga telivér
hamar otthagjia s 1791. a Moszkovszkij Zsumal görög voltát igazolni akaró makedón dinasztia
c. hírlapot, majd az Agiaja c. folyó ü"atot alapímagát származtatta.
totta ; ö Indította meg az els orosz almanachot
Karanovac, város Szerbiában, 1. Kraljevo.",
is Aeonidy (Aeonidás) címmel (1796—99), 1798.
Karánsebes, rend. tanácsú szabad királyi város
pedig a Panteon inosztrannoj szlovesznosztji (A Krassó-Szörény vm.-ben, a Temes jobbpartján,
külföldi irodalom pantet)nja) c. gyüjteménj-t adta (1910) 1406 házzal és 7999 lakossal (közte 1413
ki. 1803-ban birodalmi hisztoriografus.«!á nevezmagyar, 2419 német, 3916 oláh). K. Krassó várték ki s ettól kezdve leginkább fumunkájának, megyének Szörénnyel történt egyesítése (1881)
az orosz birodalom történetének megírásával eltt az utóbbinak székvárosa volt K.-en székel
foglalkozott (Istoríja gosudarstva Rossíjskago, a gör. kel. püspök, egyházi törvényszék, a csanádSzt. Pétervár 1816—29, 11 kötet), melyet Bladov karánsebesi róm. kat. és a karánsebesi gör. kel.
végzett be. E mvét több idegen nyehTe is lefor- esperesség továbbá a K.-i járás szolgabírói hiva(iitották. K. írt elször élvezetes orosz nyelven tala, kir. törvényszék, telekkönyv, járásbíróság,
ez a legnagyobb érdeme. Irataiban humanista adóhivatal van továbbá bánya- és sajtóbirósága,
s felvilágosodott eszméket hirdetett, de mint kir. közjegyzsége, csendrszámy- és szakaszl)olitikn8 ellensége volt minden reformnak, úgy, parancsnoksága, pénzügyrbiztosi állomása. Székhogy a szlavofllok
tartják egyenes süknek. helye a 13. számú román-bánáti határrezredböl
-^;:imbirszkben 1845. szobrot emeltek emlékének. alakított vagyonközségnok, melynek vagyona
Ili veinek
egyrésze a Deseva Bibi. jelent meg erdkben, házakban és földekben 40,000.000 K.
Szent- Pétervár 1908). V, ö. Solovjev, Biograflja Székhelye a K.-i vagyonközségi erdögondnokKaramzina (Szent-Pétervár).
ságnak, valamint a K.-i kincstári erdögondnokKarinberek (azeltt lAndenfeld), kisközség ságnak. Egj'ób kulturális intézményei a gör.-kel.
Krassó-Szörény vm. karánsebesi j.-ban, (1910) 230 püspöki papnevel és tanítóképz, állami fgimnémet lak. u. p. és u. t. Karánsebes.
názium nagy internátussal, állami poig. fiú- ós
Karancs, az Északnyugati-Kárpátok vulká- leányiskola, keresk. városi szaktanfolyam s többnikus zónájának egyik \Tilkán tagja, 1. Kárpátok. féle közmveldési és társas-egyesület, 7 takarékKaranc?, nagyk. Baranya vm. baranyavári pénztár, parkét-, hordó-, kaptafa-, tégla- és frészj.-ban, v'iöio) 1665 magj-ar és német lak.
vasúti gyárak, villamosmü. K. élénk kereskedést
állomás, pfista- és táviróhivatal.
Erdély felé fafeldolgozó gyárai pedig ktilönösen
Earancsa^a, kisk. Nógrád vm. füleki j.-ban, a Keletre Romániába és Bulgáriába exportál1910) 1338 Eagj-ar lak. n. p. Lapujtó, u. t. Salgó- nak; vidékén bamaszénbányászat is folyik. A
tarján. BamaszénLányászat Lakói palóc ere- szöllómívelés is jelentékeny volt, most g>ümölesdetek.
(szilva. alma) termelése hires. Van vasúti álloKarancsapátfalva, kisk. Nógrád vm. fttleki mása, posta- és távíróhivatala. A Máv. budapest orsovai vonalától itt ágazik ki a hátszegi
j -ban, (1910) 407 magyar lak, ; u. p. Lapujtö, u. t.
Salgótarján.
h. é. vasút. K. már 1290. fennállott, amikor is
Karancsberény.kisk. Nógrád vm. füleki j.-ban, vára volt a XV. sz.-ban jelentékeny kereskedelmi
(i»io) 606 magjar lak.
u. p. Lapujtó, u. t. Salgó- gócpont volt s 1457. már szervezett tanácsa volt.
tarján.
1498-ban Buda város kiváltságaival ruházták fel.
Karáncsialva (azeltt: Kráncsesd), kisk. Bihar II. József a Szörényi határrvidék székhelyévé
vm. magyarcsékei j.-ban, (1910) 587 oláh lak.; tette s azóta katonai igazgatás alatt állott 1872-ig,
j. p. és u. t. Bihardobrosd.
amidn törvénybat^ialtgi városi ranggal Szörény
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Karánsebes-hátszesrI

h. é.

vasút

—

2U

lett, melyet e vármogyének/Krassó
vm.-vel történt egyesítéséig megtartott. A' katonai
uralom alóli felszabadulása emlékére 1906. I.
Ferenc József szobrát leplezték le (Fadrusz János
ós Rollinger Rezs müve) a városi parkban.
Karánsebes-hátszegi h. é. vasút, a Máv.
Karánsebes állomásától Órváraljáig vezet, rendes nyomtávolságú, gzüzem, 76-9 km. hosszú
h.é.v.a Máv. üzemében. JMegnyilt Karánsebestl
Bauczárig 1908 nov. 12.,*'innen Órváraljáig 1908

vm. székhelye

—

Karasszentgryörgry

meg is sebesültek. Jutalmul a temesvármegyei Rókás birtokát kapták.
Karapat-olaj, a mahagónifa magvainak hasZáránál

hajtó hatású olaja.

Karas (v. Krassó), a Duna baloldali mellékfolyója, ered a Délmagyar ÉrczhegységbenStájerlaktól'K.-re (Krassó-Szörény vmegyében) eleinte
;

keskeny völgyszorosban É.-nak folyik, Temeskrassónál Ny.-ra fordul s Kákófalvánál a lapályra
(s egyúttal Temes vmegyébe) lépve, a Kudriczi tet
alatt DNy.-ra vesziétját, majd a Delibláti homokdec. 19.
pusztánál DK. -re kanyarodva, Újpalánkánál a
Karantánia, 1. Karintia.
Karantánok, a karintiai szlovének elnevezése. Dunába ömlik. Hossza 110 km., forrásának torkolatától való távolsága 56 km. egész esése 1200
Karantel, hegy, 1. Quaranfana.
Karap, 1. Ferenc, budapesti Ítéltáblai tanács- m., kilométerenkint 109 m. Jelentékenyebb melelnök, szül. Hajdúböszörményben 1820., megh. lékvize nincs.
Karásek ze Lvovic, Jiri, cseh író és költ,
Budapesten 1906 máj. 10. Tanulmányai végeztével birói szolgálatba lépett. Mint a budapesti szül. Smichovban 1871. Az 1895. megindított
kir. Ítéltábla tanácselnöke, a hetvenes évek óta Moderní revue köré csoportosult dekadens írói
a váltó tanácsot magas színvonalon vezette. 1886. gárda legtehetségesebb képviselje, Baudelaire,
nyugalomba vonult és ekkor a frendiház tagjává Verlaine, Huysmans, Maeterlinck, Przybyszewski
nevezték ki. K. kristálytiszta jellemével és kiváló és Wilde Oszkár hatása alatt fejldött íróvá. Kitulajdonságaival úgyis mint biró, úgyis mint em- váló mint kritikus, esztétikus, lírikus ésregénj'író.
ber, általános becsülésben részesült. Egészen ha- Finom lélekelemzés, maró gúny és ragyogó stílus
láláig igénybe vették tanácsát a birósági-kineve- jellemzik írásait. Legszebb irodalmi essayjf^:
;

Impressionisté a ironikovó (Impresszionisták és

zéseknél.

Hajdúböszörményben ironikusok, Prága 1903), a 90-es évek cseh köl1796 márc. 18., megh. Debreczenben 1862-okt. 9. tészeti, irányainak találó és szellemes ismertetése.
Jogi tanulmányai után a budai helytartótanács- Bnemü<munkái még.: Chimaerické vypravy(1906)
2.

nál

K. Sándor, gazda,

szül.

fogalmazó-gyakornok,

majd Hajdúböször-

mény fjegyzje, a

debreczeni váltótörvényszék
bírája s utóbb annak elnöke lett. Neje Díószeghy

és Uméní jako kritika zivota (1906). Mint lírikus
a cseh dekadensek legkedveltebb költje. Az
1904-ig folyóiratokban vagy önállóan -megjelent

Sámuelnek, a Magyar füvészkönyv szerzjének verseit két kötetbe összegyjtve kiadta 1904.:
leánya volt. K. sógorával szövetkezve, 1845. a Hovory se smrti (Csevegések a halállal) és SoDebreczen, Böszörmény és Balmazújváros váro- domacímen. Ezután még megjelent azEndymion
sok határai között fekv zeleméri pusztán gaz- (190Ö) és Ostrov vyhnancü (A számkivetettek szidasági és árvaíntézetet alapított, melynek rendel- gete'»1912) c. verskötete.
tetése volt árva gyermekek parasztgazdákká való
Karasicza, 1. a Duna jobboldali kis melléknevelése. Az intézet igazgató-tanára Gönczy Pál folyója ered Baranya vmegye E.-i részében, a
Zengö-hegység D.-i lejtin fakadó patakokból.
(1. 0.) volt. 1848-ban az orosz csapatok teljesen
tönkretették az épületeket s az iskola ekkor meg Eleinte D.-nek folyik, lllocskánál K.-re fordul és
;

sznt.
Herczegmároknál torkollik. Hossza kb. 80 kiu.
Karapáncsa, Darázs községhez tartozó puszta Alsó részén régebben mocsaras volt, lecsapoláBaranya vm. mohácsi j.-ban, (i9io)214magy. lak. sára készült 1793. az Albrecht-K. csatorna (1. oi
Itt van Frigyes fherceg vadászlaka, melynek
2. K., a Duna jobboldali mellékfolyója, erol
U. Vilmos német császár 1903 szept. 12. ven- Vercze vmegyében (Horvát-Szlavonország), a Padége volt.
puk-hegysóg E.-i lejtin, a Dunával párhuzamoKarapanos, Konstantin, görög régész, szül. san folyik K.-i irányban, Petriovcin alul torkn
Artíiban (Bpirusz) 1840 márc. 13. Török követ- lik. Hossza 105 km., de a jobbfell beléömlö s ná!.:
ségi titkár volt Parisban, azután a Sociótó gene- jóval nagyobb Vucsinka v. Klokocsevac folyárálé de l'Empire Ottoman ftitkára, majd bankot sával hossza 140 km.
is

—

utóbb görög kultuszminiszter. Birtokain végeztette azokat az ásatásokat, melyeknek

alapított,

Karasjeszen (azeltt Jaszenova), kisk. Tömés vm. fehértemplomi j.-ban. (i9io) 2212 szerb,
német és magyar lak., vasútállomás távíróval,
:

eredménye Dodona emlékeinek feltiWisa volt.
Kutatásait maga írta le Dodone et ses ruinos posta- ós távbeszél hivatal.
(2 köt., Paris 1878) c. munkában.
Karasowsky, Móric, lengyel zenei író, szül.
Karapa-olaJ (növ.), 1. Carapa.
Vai-sóbau 1823 szept. 22., megh. Drezdában 1892
Karapapahok, Karsz orosz transzkaukázusi ápr. 20. Lengyelül írt érdemes könyvei: ^
torülot 2.^,(XX) fnyi lakossága, a Tiílisz kormány- lengyel opera története (1859); Mozart éle
zóságbeli Borcsálóból menekült tatárok, törökök (1868); Chopin ifjúsága (1862 és 1869); eltérje
keveréke.
tebb a németül írt Fr. Chopin, sein Lében, seiiic
i

:

Karapat-/6'«/t'ére/f. Oláh vitézek voltak, Szaniszló Hal, kik Oláhországot ós Sándor vajdát

Werke u. Briefe (2 köt. 1877

;

1 kötetté

átdolgozva

1878. és 1881.).

odahagyták, mert ez Nagy Lajost urának olisKarasszentgyörgy (azeltt Zsurzsova),
memí vonakodott. A magyar királyhoz menekül- lírassó-Szörény vm. oravlczabányai j.-ban,
tek s azt hségesen szolgálták hadjárataiban. 738 oláh lak., u. p. és u. t. Kákófalva.
:

ki."!:

(i9i
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Kanwanyán (azeltt Krasznuan), kisk. TrenKarmsntsas. Joanms. új -görög költ, szfll.
SzmlrnAhan 1824 jál. 9..inegh. 1873 ápr. 3. 18ö0. csén vm. zsolnai j.-ban, iibio) 566 tót lak., n. p.
1852. Athénbm gtmiiáiiaml tanár. és u. t. Várna.
Karaszó, kisk. Bihar vmegye tenkei j.-ban,
menyeket írt. Novexeteeebb gyjteményt^ koleU'i: AJsx (1831'). Mvija ^,Xi!:ov(ra(l840), (1910) 1229 oláh lak., u. p. Kisháza, u. t. Sólyom.
'Ivu^vat xl'.a: (Í8-k>>, Uy.r-Ayj a::ávdtO|ja (1849),
Karaszolás, 1. Kaparás.
liio^'.TOí (1860), Ki-svXxr. (elbeszél költöm. 1868).
Kárászpuszta, Dencí<házához tartozó pnszta
kárász (C<i rassi us. iiiw). a Ponty -félék (1 o.) csa- Baranya vmegj-e szentlórinczi j.-ban, (i»io) 438
hvljába tartozó haluem.Jellemza csúcsos száj, a magyar lak., vasúti megállóhely (Okorág-Kárászbajuszszálak hiánya és mindogyik oldalon e^ sor- poszta) posta- és táviróhivatallal.
KáráaJstelek, kisk. Szilágy vm. szilágysomlyöi
ban álló 4-4 t<>rokfc^. Egyetlen tA}&,agzMesK. (C
vulqaris'SlUMstaanteB, Szine tartözkodás^helye j.-ban, (1910) 1832 magyar lak., posta- és távbeszél liivatal.
't >zfk. Rendesen háta /öldesbama, olys
Karasztó, kisk. Hunyad vmegye körösbányai
cos; oldalai
aárgarésszlnüek basa
k
V
r:
f»i" 'olajzöld; úszószámyai vörö- j.-ban, (1910) 468 oláh lak., u. p. Birtin, u. t. Körös:

..

,1

.

;

1

hosszabb. Válfajai közül bánya.
Kara-szu (a. m. fekete víz), a török-tatárok
(C. Gíbelio Bloch.) és a
moles Agass.).Barópa középs, északi által lakott területeken több folyónak a neve.
: _ szében, t>vábbá Észak- Ázsiában honos.
..
így az Eufrátesz Ny.-i forrásának (1. 0.), MesztáH^izánkban úgyszólván minden áll andó természet nak (1. 0.) s a Kaspi-tengeregyik öblének.
Karaszn-Bazar, város Tíurisz^rosz kormányvizben elfordul. Fleg a posvá nyos partu állóvizeket szereti 8 az olyan piszkos vízben is megél, zóságban, a Karaszn mellett, 15.000 lak., akik
melyben más halfaj föltétlenül elpusztulna. Jú- közt sok a tatár és örmény brk^zltéssel, gyünius-július hónapban ivik. Kb. 100,000 petét rak. mölcs- és szölltermeléssel élénk gyapjú-, nePontj'okkal gjakran keveredik. Húsa különösen mez-, faggyn-, dohány-, bor- és gjümölcskereskeszabad tüz parazsán nyárson sütve nagyon Ízletes. déssel.
Kárászvarsa v. dobvarsa, hálóból kötött varsa
Kárász, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban,
iiiM óir, uiaLTvar lak.
vasúti megállóhely (Ká- két bejáróval, dobsizerüen fölpeckelhet.
: üv
Karát flcarat), egyrészt a drágakövek méréli / K
táviniállomás, postaügynöksóg.
Kárász-féle régiséggyjtemény. E gyjte- sére szolgáló sülyegység, másrészt a nemes fémek
mény, mely Kárász Géza csongrádvármegyei finomságának jelzésére régebben használt mérték.
földbirtokos tulajdona volt, egyike volt a no- Nevének eredetété. Ceratoniaés Erytkrina alatt.
vozetesebb hazai magángyjteményeknek. Nem Súlyarkülönbözó országokban különböz értékeket
annyira a tárgyak nagy száma, mint a gyjt mutat. .Általában 0-205 grammnak felel meg.
rendkívül finom ízlése által tnt ki. Mind- Ansztria-Magyarországban 0.2061 g.. Német,,../o >i»; darabbtd állott a gyjtemény. Ebbl országban 02055 g., Franciaországban 0"2059 g.,
rra esik, egy az egyiptomi, nyolc a Angliában 02053 g., stb.
hiskori, kett a román, kett a csúcsKaratag, város Bokhara K.-Í részében, az Amn;v.s. iiM-yvnkilenc a renaissance, három a xo- Darja egy mellékfolyója mellett, kb. 4000 lak.
tiz-r.i't darab a kinai Ízlést képviseli.
1907 okt. 21. földrengés pusztította el a várost ée
ló k<i es
skori csoportjának dísze egy spirális flbula, mely 3000 ember életét vesztette.
Karataa Plum. (nQv.i, a Bromeliaceae család
különösen jellemzi a magyar csoport leleteit ée
y lindoros arany korong, mely rézkorunkra jel- génnsza Ny .-Indiában, 2— 3'fajjal. A K.Pbimieri
<> formájú, híres darabja még egy sodronyos
Morr. (Bromelia K. Jacq., rostos ananász) termése
V diadéma is, melyhez hasonló a magyar ehet, ezért másutt is, pl. Braziliában termesztilL
Levelébl Dél- és Közép-Amerikában fehéres,
oti múzeumban is csak kett van. A gyjtelU'-ny sajnos, 1890. árverésre került és pedig Lon- meglehetsen fényes rostot nyernek, mely a kedonban s csak kis része került hazai gyjtemé- reskedelembe silkgrass (seljemf ü) név alatt kerül.
nyekbe. Ez alkalommal Diner József írt róla
Karatatárok, 1. Kogájok.
(Sammlung G. v. Kárá.sz, Budapest 1890).
Karategin, Kelet-Tnrkesztánnak 1887 óta BoKarasz-hegység, kb. 2000 m. magasságig khara khánsághoz tartozó tartománya a Pamir
oniolkodó táblás-hegység a Német-Délnyugat- ÉK.-i végében, az Alai-tagh, Transz-Alai, Darvaz
afrika Nama-földjén. Vidékén busmannok laknak. és Hisszar között, 21,535 km* területtel és mintK. folyói az Oranjébe foljTiak.
egy 100,000 tádzsik, özbég és kirgiz lakossal. A
Karászi, Kodavendikjár kisázsiai vilajet szan- hegyekkel takart országot a Kiszil-szu, alsó rédzsákja, 14500 km»., 389.000 lek. Balykeszri szék- szeiben Szurkhnak nevezett folyó öntözi. Klímája
hellyel.
zord. A begyoldalakon igen jó legelök vannak, a
Karaszkó, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rima- völgyekben kevés gabonát, dohányt, kendert,
szombati j.-ban, U910 225 tót lak. u. p. Khegy, dinnyét, st pamutot is termesztenek. A bou. t. ivimabánya.
khara! khán fenhatósága alatt álló fejedelem a
Karaszna (azeltt: Krásznóez), kisk. Zemp- Szurkh-ab jobbpartján a körülbelül 340 házból
lén vm. nagymihályi j.-ban, (i»io) 513 tót lak., álló Garra (vagy Harm) nev faluban lakik.
u. p. Pazdics, u. t NagjTnihály.
Kara-tenger, az Északi- Jegestenger egyik résie
Karásznó (azeltt Krásznó), kisk. Trencsén Novaja-Szemlya, Vajgács-sziget és Sziblria É\y.-i
vm. kisuczaújhelji j.-ban, (1910) 2456 tót lak., partjai közt. Ny.-i és DNy.-i irányban a Barentvasútállomás postahivatallal, n. t. Csacza.
tengerbe vezetnek belle a következ utak a
.
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Karátföld

célból, hogy az összeg kamatai a legjobb
színdarab szerzjének adassanak ki. Ezt a 200
arany jutalomdljat két-két évenként tzik ki. A
pályamüveket minden második, páratlan számú év
szept. 30-ikáig keU beadni. A jutalomért fölváltva
komoly drámai müvek s vígjátékok pályázhatnak.
csak akkor
A jutalmat a viszonylag legjobb
kapja meg, ha egyszersmind drámai, szini és
nyelvi tekintetben is kitüntetésre méltó ilyennek
híján a kétszáz aranyat a legközelebbi jutalomdljkedvez lesz a szibíriai kereskedelem számára, hoz csatolják. Ha a jutalom másodízben sem adde a jégviszonyok minden tervet meghiúsítottak. ható ki, a 400 arany drámák utólagos jutalmazáNem igazi tenger, mert nagy mélységei nincse- sára, dramaturgiai müvek vagy drámaforditások
nek, csak a kontinens talapzatán van, tehát még kiadására marad.
Karátsonyiialva, nagyk. Torontál vm. bánlaki
ahhoz tartozik.
Karátföld, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1910) j.-ban, (1910) 1026 német és magyar lak. postaügynökség, u. t. Bánlak.
708 magyar lak. u. p. Gerse, u. t. Vasvár.
karátsonyiliget, nagyk. Torontál vm. bánlaki
Karathéodory, Iszkender pasa, török államférfiú, szül. Konstantinápolyban 18.33 júl. 20., j.-ban, (1910) 1065 szerb és oláh lak. u. p. és u. t.
megh. u. 0. 1906 jan. 27. 1878-ban kinevezték Bánlak.
Karául, 1. Karakol.
pasának s a berlini kongresszuson Törökország
Karaván, v. törökösebben kerván, perzsa ereels meghatalmazottja volt. 1878 dec— 1879 júl.
a külügymmisztérium élén állott. 1885-ben Szá- det szó (tkp. a. m. a kereskedelem védelme),
mosz sziget fejedelmének nevezték ki, de 1894. El- és Közép-Ázsiában, valamint Afrikában,
le kellett mondania. 1895-ben Kréta kormányzója ahol veszedelmes egyedül utazni, az egymás köllett s ez állását az 1896-iki felkeléskor hagyta el. csönös segítségére ós megvédésére alakult zaránKaratnavolál, nagyk. Háromszék vm. kezdi dok V. kereskedelmi utazó társaságok neve. A K.
u. p. Torja, u. t. feje a kerván-basi. K.-szeráj vagyis kervánj.-ban, (1910) 1421 magyar lak.
szeráj, török megszálló, vendégfogadó. Alig van
Kézdivásárhely.
török helység, ahol ilyen épület ne volna. Az ideKaratova, város, 1. Kratovo.
Karátson Lojos (ivándai). államtitkár a hon- genek lakóhelyet, esetleg eledelt is kapnak benne.
védelmi minisztériumban, szül. Aradon 1853 okt. A kerván jildizi vagyis K.-csillag a Venus csil21-én. Középiskoláit Budapesten, jogi tanulmá- lag török elnevezése.
Karavankák, a Keleti-Alpok mészkEónájányait Pozsonyban és Kassán végezte. Államszolgálatát mint joggyakornok kezdte meg a budapesti nak egy része, a Kami- Alpok folytatása, keleten
törvényszéknél í 876. 1878-ban tiszteletbeli segéd- az Ivanscsica-hegységhez csatlakozik. Legmagafogalmazóvá nevezték ki a honvédelmi minisz- sabb poutjai Stou (2239 m.), Vertaca (2179 m.),
tériumba; 1 904. miniszteri tanácsos, 1910. állam- Mittagskogel (2144 m.), Hochobir (2141 m.), Kotitkár lett. 1910-ben a verseczi kerületben munka- sutta (2135 m.), Storschitz (2134 m.), Petzen
párti programmal országgylési képviselvé vá- (2124m.). Az 1370 m. magas Loibl-hágón vezet át

Matocskin-sar, Kara-szoros s a Jugor-sar vagy
Jugorszki-sar. Nevét az Uraiból jöv Kara-folyótól nyerte, amely beléje ömlik. Mélysége átlag
30-90 m., csak Novaja-Szemlya körül nyúlik
le 500 m.-ig, partjain sarkvidéki flóra van, igen
változatos faunával. Az óv nagy részében jéggel borított a K., söt Ny.-i része csak nagy ritkán
nincs befagyva. Elször Johannesen norvég utazó
járta be minden irányban 1869. Késbb Nordenskjöld (1875) után remélték, hogy oz az út

nak oly

m

;

;

;

;

;

:

rajta a klagenfurt-laibachi-út. 1906 okt. 1-ón
Karátsonyi -csaíóíí (beodrai gróf), magyar nyitották meg a Karavanka-vasntat, amely a
grófi család; 1718. K. Tivadar kapta címeres Bécs-Trieszt közti forgalmat lebonyolító vonalak
nemeslevelét. K. Guido frend, v. b, t. tanácsos, egyike.
Karaván-kereskedelem, 1. Kereskedelem.
8ztil. 1817 aug. 7., megh. Buziáson 1885 szept. 15.
Karaván-szeráj, 1. Karaván.
K. Lajos és Starhemberg Ida grófn fia. 1858 ban
osztrák, 1874. magyar grófságra emeltetett. LegKaraván-tea, 1. Teamvény.
inkább nagyhír alapítványai által tette nevét isKaravella (spany. carabéía), a XV. és XVI.
meretessé. A Magyar Tudományos Akadémiának sz.-ban leginkább a spanyolok és portugálok által
különböz irodalmi célokra 40,000 frtos alapít- használt kisméret vitorláshajók. A carabéía reványt tett Rudolf trónörökös születése alkalmá- donda kereszt- s a carabéía latina sudái'- (él-) vitorlasztották.

;

ból pedig 100,000 frtos jótékonycélú alapítványa
folytán lett neve országszerte ismeretes; 1881. az

«erénydljat» létesítette 20,000 forinttal, mely a
franciaországi erónydíjak mintájái-a vagyontalan,
de jó erkölcs leányok kiházasítását célozza Solymáron és Vörösvárt. Felesége puhói ós csókái

lákkal volt ellátva. A hajózás törtéuehni fejldése
szempontjából a legnevezetesebbek Kolumbus K.-i.
(Ezeknek leírását 1. a Pólában megjelen Mittheilungen aus dem Gebiet des Seowesens cím
folyóirat 1891. és 1892. évfolyamában).
Karavelov, Pctko, bolgár államférfi, szül. KoprivSficában 1845., megh. Szófiában 1903 febr. 7.

Morrzibányi Mária volt (szül. 1834., megh. 1876.)
Fiai: K. AUidár gróf (szül. 1859 febr. 28.) Tanulmányait Moszkvában és Dorpatban végezte,
cs. és kir. kamarás és K. Jen gróf (szül. 1861), azután tanár volt Poltavában és Filippopolban. Aa
V. 1. 1. 1., cs. ós kir. kamarás, országpyillési kép- 1877-iki orosz-török háboni kitörésekor V'iddiu hevisel, frendiházi tag, a Budapesti önkéntes lyettes kormányzója lett. 1879. atirnovoi nemzetMent- lígyesület elnöke; nje gróf Andrds'stf gylésbe választolták s mint annak alelnöke vett
Karolin. gróf András.sy Manó leánya.
részt az alkotmány kidolgozásában. 1880-l)au CanKarátsonyi-alapítvány. Kurátsow/i Guido gr. kov kabinetjében pénzügyminiszter volt, 1881.
1858 márc. 30. 10,000 forintot adott az Akadémiá- pedig maga került a kormány élére. 1884-ben a

:
;

—

Karavukova

majd Ismét miniszterelnök lett
ezután a keletmméliai forradalom
f>en. Battenberg Sándor fejedelem buku-s^t utau ö is visszalépett, de MatknroTTal ée
SztambulovN'al együtt ta^óa lett a régraaségn^
(1886 szept-Bov.). Orosz éraelmei miatt Sztambulov
fizobran je elnöke,

N

•'

volt

kormánya

alatt üldzéenek volt kitéve s 1892.
összeeskttvée miatt több évi fogságra Ítélték,
melybl 1895. szabadult ki. Ezután sokáig visszavonult a politikai élettl, mlg 1901. márc. Ferdinánd fejedelem újból kormán>Ta hi\ta. De mivel
Bulgária pénzüiryeit nem tudta rendbe hozni,

1902
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jan. loniumlMtt.

Karavukova. kuzség,

1. Bácsordas.
Kararin. Nikolaj Sikdojevics, orosz író és
rajzoló. sziU. 1M2.. megh. 1908 dec. 19. (6.) Szt..
Pétervárott. 186^-64-ben részt vett a lengyel fölkelk ellen \ivott csatákban, 1865—1871. pedig
a turke^ztání hadjáratokban, azután egészen az
illu.sztrálú rajzolásra adta magát. Ezenkívül mint
belletrista is kitnt. Különüsen kedvelt regénye
V porochovom dj-mn (Paskapor-fiLstben, regény
2 kötetben, Szent-Péter\'ár 1879). Egyéb müvei

egyenlet szerint belle a nitrogént gáz alakjában
szabaddá teszi A keletkeaett gáz térfogatából
mivel a lúgos oldat a széndioxidgázt eüiyeli
megállapítha^nk a K. mennyiségét. B reakción
alapszik a húgy K.-tartalmának meghatározása
Knop-Hüfner eljárása szerint, k K. úgy savakkal, mint bázisokkal, valamint sókkal üsegyesttL
Jellemz e vegyületek közül a salétromsavas
K., C(J(NH,),HNO„ mely vízben kevéssé oldódik,
miért is K. töményebb oldatából tömény salétromsav hozzáadására e vegyület kristályosan kiválik.
Forró K.-oldatból merkurioxiddal sárgás-fehér,
CO(NH,),HgO öKzetételú vegyület válik ki.
Konyhasóval a CO(NH,)„NaCl,H,0 összetétel vegyületet alkotja. E vegyület gyakran képzdik a
húgy beezáradásakor. K. hígított langyos oldatához merkurinítrát-oldatot elegyítve,

—
—

2C0(NH,)„Hg(N0,)„3Hg0
összetétel fehér csapadék válik

E vegyület

ki.

képzdésén alapszik lA^ig módszere a húgy K.-

tartalmának meghatározására.
K. keletkezik ciánsavas ammoniumból izomer
átalakulás folytán, ha ennek vizes oldatát száíz russkoj zizni (.\z orosz életbl, rajz-album)
razra párologtatják. E szintézis
melyet Wöhler
•• volk
azért fontos, mert ez volt
(.\ kétlábú farkas). Magjarul meg1828. állapított meg
í

—

'

Ambrozovics Dezs fordításában A
.arkas (Budapest 1899) és A nádasban
:

k- i....'u

(n»geny. u.

o. 1904).

él szervezetben képzd vegyületet mester^gesen is állítottak el. K. keletkezik foszgén és ammónia egymásra hatásakor.

az els eset, hc^y

Karbamid, carbonylamüi^ ureum, hugyany,

Mgyanyag :

osdopok vagy túk hideg
:

%iz

nem vezeti az elektromosságot, vagyis a K.
nem elektrolit. A K. oldható borszeszben is, éter-

dat

ben és kloroformban azonban nem. Fajsúlya
r328. A K. 132*-on olvad, magasabb hmérsékleten (150— 160*-on) bomlik, ammónia, ciannrsav, melanursav és biuret (allofansavamid) ke-

letkezik belóle. A biuret a többi any^okból forró
vízzel kioldható és ez oldat néhány csepp rézgálicoldattal és lúgfolösleggel elegyítve hagymaV k rezsó jelenlétében ibolyaszint ölt. E
- az ú. n. biuret-reakciót
a K. fellai.i- IV.-, ie értékesitik. \ K. vizes oldatban forraláskor lassanként ammoniumkarbonáttá vál-

—

tozik.

A

co<c! + h:n^ = 2HCi-í-co<5:«;

CO(NH,\,. Színtelen, szagtalan négy-

egyenl súlyrészében oldható, forró vízben csaknem minden
vúizony szerint oldható. Oldata semleges kémhatású és a salétromhoz hasonló hútú IzfL Az olzetes

változ.'i'^ (rx-.,T-cati

datot zárt csi'

meg^- végbe, ha az
;-'

ol-

hevítjük. Az ammofolytán az oldat lúgos

^i^
niomkarbonát k... :
kémhatású len. A húgyban oldott K. Ls hasonló
változást szenved a htigy rothadásakor egy mikroorganizmus, a mikrococcos nreae hatására, mely
a levegbl jut a húgyba és abban a rothadás
folyamán nagymértékben elszaporodik. A rothadt
hú^yot leszrve, a mikroorganizmusok a papiro-

—

sósav
(osigén
ammónia
karbamid
sósav az ammónia fölöslegével szalmiákká
egyesül. .\ K. e képzdési módjából biztos következtetést vonhatunk szerkezetére. A K. az emlsállatok, a madarak és a hüllk húgyában fordul
el, falkotórésze különösen a húsevk húgyának.
Az ember által 24 óra alatt kiürített húgy, vegyes táplálkozás mellett 30—40 gr. K.-ot tartalmaz. K. elfordul kisebb mennyiségben a szervezet többi nedveiben is, pl. a szem nedvében, az
izzadságban, a nyálban, az epében, a tejben, a
vérben, a limfában, a magzatvízben stb. Húgyból
a K.-ot következleg állítják el a szirupsrtlre
bepárologtatott húgyot tömény salétromsavval
elegyítik és a kristályosan leváló salétromsavas
K.-ot báriumkarbonáttal elbontják. A K.-ot a keletkez báriumnitráttól úgy választják el, hogyha
szárazra párologtatott oldat maradékát tömény
szesszel kivonják, melyben a K. oldódik, a báríamnitrát pedig nem. A szeszes oldatot besrítve,
abból kihléskor a K. kikristályosodik. A K.-ot
a húgában 1773. Ronelle ismerte fel tisztán 1790.
Fourcroff és Vauquelin állították el. Összetételét Lidng és Woluer állapították meg.

A

:

:

Karbanüdsavklorid, aminoformüklorid:
Cl-CO-NH,
son visszamaradinak és megszáritás ntán e papi- Rendkívül átható szagú, színtelen folyadék vagy
rost a K. érzékeny kémlöezeréfil használhatjuk.
Ha u. i. ilyen papiros-csíkot K.-ot tartalmazó ol-

datba mártunk, a keletkez ammoniumkarbonátaz oldat lúgos kémhatásnvá válik. A K. leveV. oxigénben hevítve nitrogéngáz kiválása
közben elég vízzé és széndioxiddá. Erélyes oxidáló anyagok is hasonló bomlását hozzák létre,
ig)' lúgos nátríumhipobromit-oldat
tól

gn

CO(NH,),-|-3NaBrO

= CO,+2H,0-hN,+3XaBr

61— 62'»-on desztillál, de részben
bomlik ciánsavra és sósavra. Az elbbi javarésze ciameliddé polimerizálódik. Keletkezik, ha
foszgént felhevített szalmiákon vezetünk át.
Karbaminsav, amidoszéisav, H,N.COOH, szabad állapotban nem Ismeretes, de siói az amidokarbonatok v. karbamátok, úgyszintén észterei:
az ú. n. uretánok ismeretesek. Ilyen sója pl. az ammom'i«ii*ar&amá<(l.o.)H,N.COO.NH<, az árusított
kristályos test;

el is

:

;

KarbaniI
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-

;

Karbolsav

ammoniumkarbonát egyik alkotórésze; észtere K.-hoz 100 gr. vizet adnak és langyos helyen
a K.as etil HjN,COO.C„Hj, amely urethan addig tartják a keveréket, míg a K. elfolyósodik. Könnyebben kezelhet az expedíciónál,
néven altató gyógyszerül is használatos.

pl.

mint a kristályos K. 1 gr. K.-nak l'l gr. acid.
KarbaniI, 1. Fenilizocianát.
carb. liquefactum felel meg. Ha a K.-hoz többKarbanilsav, 1. Fenilkarhamidsav.
Kárbau (Buffelus huhalttó L. subsp. kerahau vizet adunk, két réteg keletkezik, melyek közül
az alsó vízzel telitett K., a fels K.-val telített
Nehring, áiiat), 1, Kerahau.
Karbazol (difenüénimül) : CuHgN, a nyers víz. A vízmennyiséget addig szaporítva, míg 1 sr.
K.-ra 15 sr. víz jut, a K. feloldódik. A K. alkoholantracénban fordul el.
lal, éterrel, kloroformmal, zsh-os és éteres olajokKárbecslés, kárbecsl, 1. Biztosítás.
Karbidok, fémeknek szénnel létesített vegyü- kal minden viszony szerint elegyíthet. Hideg
letei
akkor keletkeznek, ha fémoxidot szénnel petroleuméterben kevéssé oldódik, azért ebbl az
nagyon magas hmérsékletre hevítünk. Nagyon oldószerbl jól kristályosítható. K. klorálhidrátkemények és nehezen olvaszthatok, némely karbid tal, thimoUal, kámforral eldörzsölve elfolyósodik.
vízzel v. savval szénhidrogént fejleszt. Pontosabb Tiszta K. levegtl elzárva változás nélkül elK.
a kalciumkarbid, vaskarbid, báriumkarbid, tartható, levegn azonban kis mértékben oxidálódik, pirokatechin és kinon keletkezik, miközben
sziliciumkarbid.
vörös színvé válik. Hosszabb id alatt annyi
Karbilaminek, 1. Alkilcianidok.
nedvességet vesz fel a levegbl, hogy vöröses
Karbiloxim a. m. durranósav (1. o.),
Karbimid vagy karbonilimid, 1. Ciánsavak és szín folyadékká folyik szét. Nyitott edénybl a
K. lassanként elpárolog. Gze meggyújtható
sóik.
Karbin (Charbin), kinai város Mandzsúriában kormozó és világító lánggal ég. Alkálifémhidroa Szungari partján, a K.-szibíriai mandzsu vasút oxidokban jól oldódik, mert ezekkel mint sav sócsomópontja, innen ágazik el Port-Arturba és kat, fenolotokat alkot, melyek vízben jól oldódVladivosztokba a vasút. Az oroszok Alekszejev nak. A lúgos oldat a levegn oxidáció folytán
fparancsnokkal idehelyezték fhadiszállásukat hamarosan megbarnul. Tömény kénsavban a K.
az orosz-japáni háborúban 1904 febr. 22., amikor oldódik és lassanként szulfósav keletkezik belle
Port-Arturtól a japániak szorongatása miatt salétromsav hatására nitrofenolok, klór hatására
visszavonulni voltak kénytelenek. Vasúti csomó- klórfenolok keletkeznek. Bróm hatására a K.
pont lévén, jelentsége mindinkább emelkedik. igen híg oldatából is sárgásfehér, pelyhes csapaLakossága kb. 30,000-re tehet.
dék alakjában tribromfenol válik le. E reakKarbinol, a Kolbe-féle alkohol-nevezéktan sze- ciót a K. mennyiségi meghatározására is hasz;

:

;

rint a metilalkohol neve.

nálják. K.-oldat

ibolyás-kék

ferriklorid-oldattól

Kárbiró, 1. Kárchász.
szín lesz. E reakcióval a K. még 1 1000 hígíKarbitz (Chabofovice), város Anssig csehor- tásban is felismerhet.
szági kerületi kapitányságban, az Érc-hegység
Az ipar nagymennyiség K.-at használ festékek,
lábánál, (1910) 6139 német lak., bamaszénbányák- szalicilsav, pikrinsav, fenacetin stb. elállítására.
kal, vegj'észeti gyárral.
K. nagyobb mennyiségben fordul el a kszénkátKárbiztosítás, 1. Biztosítás.
rányban, kisebb mennyiségben a fa- és barnaKarboazotin, 1. Robbanó szerek.
szénkátrányban. Kis mennyisége a növényevk
Karbociklusos vegyületek, 1. Aromás vegyü- húgyában, úgyszintén az emberi húgyban is (kénsavhoz kötve) elfordul. A K. ipari elállítására
letek.
Karbodinamit, 1. Robbanó .szerek.
a köszénkátrányból nyert, 170— 200o-on desztilKarból icarboU a. m. karbolsav (1. 0.).
láló karbol-olajat használják. Ebbl tömény nátKarbolgUcerin, karbolsavnak glicerinben való ronlúggal a K.-at és a többi fenolokat kioldják,
2— 10-»/o-os oldata. Kis területeken alkalmazott míg a szénhidrogének és gyantás anyagok visszaerélyes ferttlenít szer, amely egyszersmind maradnak. A vizes oldatot a fel nem oldódott
érzéstelenít is. A karbolsav maró hatását a gli- olajos résztl elválasztva, a fenolátok elbontácerin enyhíti.
sára sósavat adnak hozzá. Els sorban a K. hoKarbolineum, köszén-kátrányolajból (antra- mológjai válnak ki, melyeket eltávolítva, újabb
cén-olajból) készített dezinflciáló anyag, melyet savhozzáadással a K.-at választják le. Az így
különösen fa megóvására használnak.
nyert olajat desztillációval tisztítják, a 180— 190"KarbolizmuB a. m. karbolmérgezés, 1. Kar- on átmen részt külön fogják fel és hvös helyen
bolsav.
kristályosodásig hagyják. A meg nem szilárdult)
Karbolmérgezés, 1, Karbolsav.
részt a kristályokról leöntik és ezeket ismételt
Karbolos géz (gazé), 1, Karbolsav.
desztülációval tisztítják. Tisztítás céljából i)otKarbolsav, fenol, benzofenol, oxibenzol, fenil- roleuméterbl is szokták a K.-at átkristályosítani
alkohol, fenihuv, korhol, acidum carholicum, E készítménji; phenolum absolutum néven hn
aciilnni i/íieni/licum : CgH^.OH. Színtelen, 42''-on zák forgalomba és pedig apró kristályok ilakj
olvadó, nigroszkópos jellemz szagú kristíUy-tiik. ban. A K. közönségesen krístálytömbök alakj.
ISS^-on forr és bomlás nélkül desztillálható, ban kerül forgalomba. 1889. óta mesterségesen
d,5 --- 1066. Kev-és vízzel a K. színtelen folya- állítanak ol K.-at benzolszulfosavMl, aztkáliun
dékká folyik szét, mert -flS^-on olvadó hidrátja hidroxiddal összeolvasztva és phenolum si/nth(CeH5-0H),H,0 keletkezik. Az így folyósított K. ticum néven hozzák forgalomba.
a gyógyszerkönyvben is hivatalos acidum carA K.-at 1839. Rnnge fedezte fel a köszénkíi;
bolicum liquefactum néven. Készítésére 1000 gr. rányban. Tisztán 1840. Laurent állította eb
:

:

S

;

'

\
'

;

-

Karbolvatta

J8ö9. eUtezör Crace-Calvert állította
Mint antiai^itlknmot 1867. Lister alkal-

(ivárilajf
eló.

mazta

eltez&r sebészi mútéteknél.
K. a fehérjét megalvasztja. Ha élö szövetekre körül, az alkalmazás hel^'ón még 2— 3*/e-06
Izgat, késbb érzéstelenít, töméoldatokbaD
nyen pedig mar és száraz fehér, megbarnuló pörköeödést okoz, de nem posztit mélyen. Ezért
(•iii^yiOEoeoknál gyomorátfúródástól,
K.-at ivó
utólagusan ftjl6dö heges szfikttletektöl nem kell
tanani. Mig állatoknál elbb heves izgalmi tttneU'kvi, görcsöket okoz, addig embernél alig vannak görcsök, azonnal szédülés, ájulás áll be, miközben csendes deliriom, szapora légzés, izzadás,
nyáladzás, böoí^ökkenés észlelhet. VégOl teljes
bénaság, öntudatlanság között a szembogár korekre tágul é6 beáll a fnladásos halál. Mérgezés
esetén legjobb a gyomrot kimosni (még akkor is,
>>» •^"bröl trtónt a mérgezés). Kénsavas sókat,

A

U

lueezet is szoktak n^najtani, hogy a K.-at
a szervezetben. A többi fenol-temié-

.^-ikuáse
/settt

anyag

is

mind a K.-hoz hasonló mérgezés-t

koz. de enyhébb, elhúzódóbb lefolyásút.
U>Ti>n át

is

/
II
(i

óvaszívódik
fel vakart brrl, nyálkahártyákról,
büregekbl és sokszor halálos mérge:het. Az ily mérgezések ffájással,
:i??al, öklöndözéssel, hányással kez•k elgyengülnek, fáznak, remeg-

.\

Még gyorsabban

gyorsan

téítt

II

hamar

"

r a--

el

nem

nini állapotok.
itkán rendelik

K.-at

bantalmak

K. ép

ftlszlvixlik, karbol-fürdöket tehát

alkalniazzunlí.

TM-:aTi

A

távolltjuk,

makacs

bör-

d aó g.-os labda<»okban gyuladi izült'teken bór alá fecskendezve 001— 0*02

g. ju

ban

f

=

es«'i.ii

="

'

;

-litó;

kencsben, borogatás-

a kínzó viszketést.
M/u..>-'/y/^-uwoí Lister honosította
ma erösébb és kevésbbé mé^es dekel rendelkezünk. Mszerek sterilen
lapítja

il

V'"*

.'

o-os,

liák

sebmosásra 2— 3Vo-os vizes oldaKarbolos kötések alatt könnyen
st végtagok Is, fl^öreg
K.-at fekélyek (lágysanker)
Hivatalos a kristályos K.,
rlfolijósttott K., a karholvíz
..

íjak.
1

o).
»

A közönség a K-at.

fényszívesen haszinban rendszerint sok..nt amennyit használ.

még ma

Is

•

t

íuug a kai bul vattát, a karbolszappant
atta, 1. Karbolsav.

;

n
A'//'

'•

>-

—

.3
5S-os vizes oldata,
elavult ferttleiiít szer. L. még

íz, karbol.-iav

'.

Karbon kmi.), L Karbonsátztéma.
Karbonád (franc), bordákon lev hús. melyet
a marhánál rostélyos-nak, a borjánál bordaszdetnek. a disznónál Haraj-ixaík. nevezünk párolva,
-ülve és kirántva eszik.
;

Karbonado

Karbonllszulfid
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karbonát; az uttibbiak a stwaiiyá- VAgyJüdro-K.
KHCO, káliumhidrokarbonát. A szénsavat
pl.
monoxlhangyasavnak tekintve, a hldro-K. primer,
a szabályo6-K. pedig szekundér sók. Számos bázi806 karbonát is ismeretes. A szabályos- K. közül
vízben csak a lúgfémek karbonátjai oldhatók;
oldatuk hidrolízis folytán lúgos kémlhatású. A
hidro-K. vízben kissé nehezebben oldható kristályos sók, oldatuk alig lúgos ; szilárd állapotban
cásak az alkálifémek hidrokarbonátjai ismeretesek, a többi csak vizes oldatban. A K.-ból savak
pezsgés közben széndioxidot fejlesztenek. Az alkálifémek karbonátjai tzállóak, a többi fém karbonátjai izzitáskor széndioxidra és fémoxidra
bomlanak a hidro-K. már oldatuk forralásakor
is elbomlanak. K. keletkeznek bázisokból szénsav hatására az oldhatatlan K.-at az illet fémsó
oldatából lúgfémkarbonáttal való lecsapással állítják el. K. keletkeznek Icarbonsavak lúgfémsóinak izzltásakor is. A K. a természetben igen elterjedtek
így pl. a kalciumkarbonát mészk,
már\'ány, kréta alakjában v. magnéziumkarbonáttal együtt, mint dolomit, hegységeket is alkot.
;

;

:

Karbonflóra.

1.

Karbonszisztéma.

Karboníormáció i?eoi.), 1. Karbonszisztéma.
Karbonidok a. m, szénvegyületek v. organikus
vegyületek.

Karbonil (CO),

összetett kétvegyértékü nega-

tív gj-ök.

Karbonilimid

v.

karbimid

a.

m. ciánsav,

—

Gyémánt.
Karbonárik, I. CarbonarL
Karbonátok, a szénsav sói. A szénsav H.CO,
kftft'le sót alkot aszerint, amint mind.;
ke
V. «sak az egjik van fémes gyökkel li>
letkezik
az elbbiek a szabályos^K. pl. K,CO, szab. káliumHNCS+H.0-|-H,S0.=(H.N)HS04+C0S
(i«v.), 1.

•

1.

Cián^iavak ^s sóik.
Karbonilklorid, 1. Sz>'iioxiklorid.
Karboniiszuliid. szi'ioxiszxdfid : COS. Színtelen, íztelen és szagtalan gáz. Sl=:21046. Körülbelül egyenl térfogatú vízben oldódik. Krit.
hmérséklete 105*. Szilárd széndioxid és alkohol
elegyével színtelen, mozgékony, n^y fénj-töröö3*-on forró folyadékká srsödik.
képess^ú,
Parázzsal ég gyújtószáltól lángralobban és kékes lánggal el^ széndioxiddá ék kéndioxiddá. A
magas égéshömérséklet következtében a gáz
részben el is bomlik és kén válik ki belle. Vizes
oldatban lassacskán elbomlik széndioxidra és kénhidrogénre, vagyis oldata egy idó múlva kénhidrogén-szagú lesz. Ugyanez oknál fogva, ha a gázt
megszagoljuk, a nyálkahártyák nedvességétl
elbomlik a gáz és rövid idó múlva érezzük a kénhidrogén szagát Lúgos oldatban gjorsan karbonáttá és szulfiddá változik. A mondottakból érthet, hogy a K. frissen készült savanjTi oldata
ezüst-, réz- v. ólomsóval nem ad csapadékot, de
lúgos oldatban azonnal bamásfekete szulfid válik
ki. E reakcióval a K. a kénhidrogéntl megkülönböztethet. Levegvel belélegezve néhány másodperc multán szédülést, fülzúgást okoz. Huzamosabb idó multán a tüdben és agyban vérbséget, a hörgkben vérkiümlést és nemsokára halált okoz. K. keletkezik, ha szénoxid és kéngz
elegyét izzó csövön átvezetjük (Than), továbbá
ha 260— 280«-on foszgén-gözt kadmíuinszulíldon
átvezetünk (Nuricsán). Elállítására káliumtiocianát hidegen teUtett oldatát mérsékelten hígított kénsavval elegyítjük, ekkor hidrogéntlociánát. majd ebbl ammoniumhidrosznlfát és K. ke:

:

:
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Karbonit

—

Kar bonszisztéma

A K. elfordul a harkányi és margitszigeti hóv- mok képzdtek. Az alsó K.-ban kszén Európa
íorrásokban és úgy látszik a parádi liideg kénes- és Ázsia területén csak igen kevés képzdött.
fels K. Az intrakarbon hegygyürdés után
íorrásokban is. 2han Károly fedezte fel 1867.
Nyugati és Közép-Európa teriüetének nagy réKarbonit, 1. Robbanó szerek.
szérl visszaszorult a tenger s Angliától SziléKarbonium, 1. Szén.
zíáig édesvízi mocsarak sorozata képzdött. EzekKarbonizálás, 1. Szenesítés.
Karbonrendszer (geoi.), 1. Karbonszisztéma. ben a mocsarakban, amiket a tenger idnkínt
Karbonsavak. így nevezik az organikus sa- el-elöntött, rendklvííl dúsan fejldtek az edényes
vaknak rendkívül nagy csoportját. E savak jel- kryptogámok s ezek szolgáltatták a szénképzlemz csoportja az egyvegyérték karboxilgyök déshez az anyagot. A szénképzdés többszörösen
OOOH és ennek számától függen lehetnek a megismétldött egy-egy medencében, miután édesvízi eredet homok, kavics és agyag lerakodása
K. egy- vagy több-bázisuak. Pl.
aHj(COOH).,
C3H60(COOH)8 V. a tenger benyomulása és tengeri üledékek leraCHj.COOH
borostyáokösav
citromsav
ecetsav
kodása a szénképzdést meg- megszakította. Néhol
kétbázisú K.
taárombázisú K.
eKybázisú K.
a fels K. részében a tengeri üledékek szerepelnek
A k. kai'boxilgyökében a hidrogénatom fémmel megint, mint pl. az orosz Donec medencében, söt
helyettesíthet s ekkor sók keletkeznek. A szénhelyenkint az alsó K.-belí mészk változatlanul
hez kapcsolt hidrogénatomok azonban közvetlefolytatódhatík a fels K.-ban is ugyanilyen mésznül csak negatív gyökökkel (legkönnyebben hakben. Ez esetben a kövületek (fleg fusulinák,
loidokkal) helyettesíthetk, amikor olyan szármaschwagerínák, brachiopodák) tájékoztatnak a
zékok keletkeznek, amelyek (minthogy bennök a
mészk fels K. volta fell. A legfontosabb szenet
negatív gyökök száma szaporodott) jóval ersebb
tartalmazó területek Anglia, Németország, északsavak az illet K.-nál. Pl.
nyugati Franciaország, Belgium, Oroszország,
CCI3.COOH
CH,C1.C00H CHClj.COOH
Ausztriában Cseh-, Morvaország és Szilézia, hatriklórecetsav
monoklórecetsav
diklórecetsav
zánkban Krassó- Szörény vármegyében Szákul
CjHjBríCOOH),
CjHgBrj.(COOH),
és Újbánya, a Ruhr medencében (Németország)
monobrómborostyánkösav dibrómborostyánkösav
A különféle K., úgyszintén a sóik is nagyon 176 telep van, amely utóbbiak közül 70 fejtésre
fontos szerepet játszanak az iparban, háztartás- érdemes. Az Északamerikai Egyesült-Államokban, továbbá Kínában nagykiterjedés és gazdag
ban, az orvosi gyakorlatban stb.
Karbonszisztéma (kszénszisztéma, geoi. öt szénterületek vannak.
A K. -képzdmények hazánkban és az Alpok
képmelléklettel). A Föld ókorának, v. els korának ^alaeozoikumnak) az a szisztémája, amely területén Is nagy kiterjedésben vannak meg. Haa kor rétegcsoportjának teljes kifejldése mellett zánkban az alsók, megvan a Szepes-Gömörl Ércza devon-szisztémára telepszik, fölötte pedig a hegységben, hol agyagpalák, kvarcltok és mészperm-szisztéma kzetei következnek. A K. elneve- kövek szerepelnek. Ezekkel a kzetekkel kapcsozésétazoktól agazdag kszén- és antracit-telepek- latban porflroldok és ú. n. zöld palák fordulnak
tl nyerte, amelyek rétegei közé települve elöf or- el, amelyek nem egyebek, mint egykori kvarcos
dulnak azon a területen, ahol a képzdményt el- porflrok és dloritok, amelyek a hegygyürdés köször tanulmányozták. Régebben azt hitték, hogy vetkeztében ersen préseldtek.
kszén csakis a K. rétegei közt található ma
Az alsó K. kzetei érceket tartalmaznak s az
tudjuk, hogy más korszak rétegei közt is vannak alsó K. fels részében Dobslna mellett kövületek
kszéntelepek, de egyikben sem olyan jelents Is elfordulnak, egyebek közt az eddigelé egyetmennj-iségben, mint a K.-ban. Két
jellemvo- len magyar trlloblta: a Griffifhides dobsinensis. A
nása van a K.-nak. Egyik a kszénnek említett fels K. a Szepes-Gömörl Érczhegységben homoknagytömeg elfordulása, a másik a szenet kísér kövekbl, konglomerátumból és tarkaszin palákrétegekben elforduló kövült szervezetek közül ból áll. Megvan a K. a Zempléni szigethegységaz odényes vírágtalan növények hatalmas szerep- ben, azután Szendr és Edelény vidékén, végül a
lése. A K.-t két részre osztjuk, alsó és fels K.-ra. borsodi Bükk-hegységben,ameljTiek kitn K.-beli
A kett között Közép-Európában, Észak-Ameriká- agyagpalált azeltt fedpalaként fejtették. Di'
ban és Tibetben hatalmas hegység gyrdött fel, len a Krassó-Szörényl hegységben fordul elöa K.
az ú. n. armorikai és variszkuszí hegjTendszer. és pedig a tengeri kövületes alsó K. -mészk SoÚgy az alsó, mint a fels K. kzettanílag több- mosréve vidékén és a teiresztrikus-limnlkus jelféle fáciesbon lehet kifejldve.
leg fels K. Reslczabánya, Szákul és Újbánya
Az alsó K. sokszor hatalmas, tengeri eredet vidékén, ahol kitn kszén fordul el a homokk
mészkbl áll, amit (fhegyi mészk»-nek, vagy és agyagpala rétegek között. Ugyanitt igen szép
oszénmészk6»-nek is neveznek (Anglia, Belgium, növénynyomok fordulnak el.
Észak-Amerika). Másutt sötótszíu agyagpalák
A K. növénymldgában az edényes kryptogáképzdtek, amelyek egyrésze a bennök lelt kövü- mok a legnagyobl) fejlettségüket érik el; a
letek alapján mélytongoriek, mások sekélytenge- phanerogám növények közül csak kevés gymnorlek, v parti képzödésüek (Devonshiro, Rajna- sperma élt még ekkor. .\ vlrágtalanok közül gj'avidék, Ivszak-.\merika). kz utóbbiakat, amelyek- korlak a páfrányok (Sphenopteris, Pet^opferis,
ben homokk és mészkrétegek Is elfordulnak, Neuropteris stb.), a zsurlók, amelyek közül legKulmnak nevezik. De helytelenül ezt az elne- fontosabbak voltak a calamitesek. Ezek nagy favezést az alsó K. összes palás kzeteire Is alkal- alakú növények voltak, sugarasan elhelyezked
mazni szokták. A tengerpartokon és lagunákban ágakkal; törzsük belseje üres volt. A leveleit
«bben az idben homokkövek és konglomerátu- annularia és asterophyHiies néven említik. A
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a K.-ban aziiitén hatalmas fiukká
Ilyenek voltak a Lepidodendronok és Sigyökereiket <%NMrta névvel nevezik.
í>«inákköxfll a^rortiaifeMfc saer^eltek
orúji. A K. állatvilágában aproto&owmok közül
:üloga f'usulinák ée schicagermák BMoej^lnelí

4-szer annyi munkát lehet velük véidben
gezni, mint a koruud-korongí^al. Le^iatáaosabb
korongok alakjában. Ausztriában (Prága mellett
Benateken) állították fel a kontinens legels K.gyárát. V. ö. Füz-Gerald, K. (Halle 1904).

kuznl a kagylók és csigák játszanak fontosabb
a Pósidonornya Becheri, Ariculopevten papyraceus, ConocanUutn stb. kagjiók
s a BellerophoHy Eiumphalus, Murchisonia.

2. K. orvosmugeliaer Schnitt) csiszolt alakja.
tani értelemben a. m. kelés, 1. Furunculosis.
Karborálás, színtelen lángot adó gázoknak
könnyen illó nehéz szénhidrogének, mint benzol,

Korp

(fiif'elék

nntt< k

'

Karbotriamin a. m. guanidln (1. o.).
nagy tömegbenJökópOroszonzágtanésAiáában.
Karboxil (carboxyl, COOH), összeten egyA radiolariák fleg a tAzkövek feMpftóobon vesx- vegyértéke gyök, mely az organlinis savalcat
nelc részt. A coelaUeraták k&zfll a horaUok gyako- jellemzi.
riak. Az eckinodemtaták közfll j^enMcoiy elterKarbonkolas (carbunctUus), 1. ásványtani
jedésflek a crinoideák (BatocrinuSi Poteriocrinus értelemben többféle dr^akövet jelöl, a vörös grástb.) 8 a Pentremiies nevfi blastoldea. Különösen nátot, a vörös spinéit, rubint. A név a latin carbo
fontosak a mollnsooideák közt a brachipodák, (szón) szóból származik és a tzpiros színt akarja
mint a Produdus, Spirifer, Orthis, Stropko- kifejezni. K.-alak a drágaköveloiek görbe felülenéma, Rhyndionella genus stb. A puhatestek tre (franc, en cabochon, ném. muscheliger oder
>zerepet. Ilyen

—

petróleum, éter, karburín, hexán és gazolin stb. gzeivel való telítése, amivel világító képességük fokozását célozták. így pl. a 'vizgkz is csak ezzel az
eljárással volt világítási célra használható.Hasonló
eljárással fokozták a sovány világítógáz fényhatását is. kz izzófény elterjedése óta a gázok ilyen
célból való K.-a veszített jelentségébl, ellenben
a K. elve maga néhány újabb vilá^tási rendszer
keletkezésére adott alkalmat. Ilyen rendszerek
pl. az aerogéngáz, benoidgáz és legújabban a
coxgáz világítási rendszerek. Ezek mindegyike
levegn^ nehéz szénhidrogén-gzökkel való telí.-.,. .~u ...k'k.
tése útján állítja el az
gázkeveréket. Az els
Karborundnm. Acheson Ede, monagahela- rendszer a K.-ra szolint, a második hidrürt, a
city-i (Pennsylvania) lakos találta fel s kezdetben harmadik benzint v. könnyebb petróleumot alkalazt hitte, hogy szénbl és timföldbl áll (ezért ne- maz. Egyenletes gázkeverék elállítása céljából
vezte K.-naka. ra. karbon és korundimi). Acheson fontos az, hogy a karbnráló anyagot a leveghöz
amorf szenet akanán készíteni, váltakozó elek- állandó arány szerint adagolják. Ezeknek a rendtromos árammal megömlesztette az agyagot és szereknekaránylag csekély befektetési költségeiklihez föloldás céljából szenet adott. \z oldat le- nél fogva kisebb helységek, esetleg csak egyes
Ülése után kiváló kristályokat kezdetben gyó- épületek világítása szempontjából van jelent^^.
iiiánrnak, késbben pedig szén és tknföld keveré- Hátrán^-uk, hogy a keverék egynemsége nagyon
k.rit'k vélte, azonban az elemzésekbl kitnt, szenved a küls hmérsékleti behatásoktól.
-sal
kat tulajdonképen szilicinm és telitjük a benziimiótorok hengerébe beszívott
rcotják. \ gj'ártást ez irányban tö- levegt is benzingzökkel.
sítvo, ma már a K.-ot nagy mennyiségben
Karburátor, 1. Gázmotor.
Ak; még pedig 100 kg. koksz, 100 kg.
Karc, az ásvány porának színe ; legegyszorübés 25 kg. SÓ keverékébl Ezeket az anya- ben úgy kapjuk meg az ásvány porát, ha vele
jói összekeverik és tOzálló téglákból készí- valamely érdes felület tárgyat (mázolatlan por>hóban elektromossággal megolvasztják, cellánlapot) megkarcolunk A K. színe sok ásvány
;>on, hogy a két elektrmla közé szénmagot
felismerésére nézve nagyon fontos, mert igen jel':
ós a szóban forgó keverékkel körültöl- lemz és az ásvány színétl gyakran teljesen elictromos áram behatása következtében tér. Színtelen ásványok pora v. K.-a mindig
..,., io áU be (Si 0,
3C
Si C
2C0) fehér. \ színeseké, ha a színt valamely festanyag
a 1. 'Viisavataszénszétbontja.keletkezikszilieium- hozzákeverése okozta, többnyire fehér ellenben
.^.
n ("tvény ('»s szénnxid. A müvelet befejezte után az idiochromás ásvány K.-a szintén színes. A kék
ak'vrk ;•_'
jfien marad a szénmag, ezt ksó K.-a ép úgy fehér, mint a színtelen ksóé, az
siAi'.r iui
ij
aL'i 'lyet betakar a kristályos K.
aranyé ellenben sárga, a sárga pürité feketésbarna,
1\. /k'Kük cl az amorf szUicium-széne
tt
a fekete hematité meggypiros, a sáipirézszinú
ó:. iiy i>
L'kívül a kevéssé megváltozott ke- kalkopirité zöldesfekete.
K. mvéaaeti értelemv*>rfk. A kénüai ösffietétel szerint a túszta K.nak ben, 1. Rézmetszés.
7i \ , sziliciomot és 30*1, szenet kellene tartalmazKarcer, 1. Carcer.
nia. A K. még a fluorsavban is alig oldható, neKárchász, Konstantinos Porph. szerint (40. fej.)
h'^zon éff. fajfülya 3 22, kemónyséí^e 9Vt színe a magyarok harmadik méltósága, s nem tulaj>
"keszöld közt változik. Najry ke- don- vagy családnév. A K.-t vagy kár-khánt a
s rorabikus kristályai miatt a legncmzet^^és választotta s egyenesen ettl, nem

csig^ ^gyes cnihalopodák

rotomaria

is

phioceras, Gyroceras) elég bven szerepelünk. Az Ízeltlábúak ritkábbak. Itten halnak ki a
triliibiták; különböz rovar- éi& pók félék lépnek
frl nag^'obb számban. A gerincesek közül csak
hulak és kétéltek ismeretesek még. Ezeknél magasabb rend gerinces még nincsen. .A. halak közül leggyakoribbak a sekuhiiisok és a heterocerk
i'i ganoidok.
A kétéltüekhez tartoznak a
ephalusok, amelyek közül leggyakoribbak a
-auruíok és Aidhracosaurusok. Ezeknémely esetbon sigíllariatörzsek bel-
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kívül politikai hatalma is volt. íróink a horkáz, tárnok, tárkán, kár-khán, kárbiró és vórbiró
neveket ejrynek veszik a K.-szal. A pogány lázadás
late. ós 1061. ezt is helyreállította ós Szt. László
(111. törvény, 2.) még 1092. is intézkedni kényszerült, hogy «a kir. poroszló hirdesse ki mindenkinek, hogy akinél a K. Urónak András király és
Béla hg. idejében tett ítéletébl valamely város-

azaz rabszolga van az örök
vagyis rabszolgák közül, azt Nagyboldogasszony
napjára mutassa be a királynál.
Karchedon, Karthágó görög neve (1. c).
Karchemis v. Karkemis, az okiratokban Qaraamis, ókori város Szíriában, melyrl a biblia
Ismételten megemlékezik. Az Eufrátesz Ny.-i partján terült el ott, ahol most Dzserábisz (Europos)
romjai vannak ós központja volt a hittita hatalomnak. Fontos kereskedelmi pont volt, melyet
az asszír királyok hasztalan iparkodtak hatalmukba keríteni; ez csak Babilon fejedelmének
sikerült. II. Neko egyiptomi király itt szenvedett
605. vereséget Nabukodonozortól.
Karchezion, ógörög ivóedény, széles, de alacsony testtel, a talpáig ér két magas füllel.
Earclii (Karki, Kerki),B.z ugyanily nev kerület fvárosa Bokharában,az Amu-darja balpartján,
mintegy 20,000 lak., gzhajóállomással, körfalakkal, orosz helyrséggel. A várossal szemben, az
Amu jobb partján áll a Karikdji vagy Lerkicsa
nev ersség orosz rséggel.
Earcinologia (gör.), az állattannak az a része,
mely a rákokról szóló ismereteket foglalja mabeli

vagy

falubeli ör,

gában.

Karcinoma (carcinoma,

orv.)

a.

m. rák

(1.

o.).

Karcolat, tréfás szinonimja a rajz-nsLk az irodalomban könnyebb modorú, rögtönzött vagy
vázlatos rajzot értünk rajta, mink a hírlapok
tárcáiban szoktak megjelenni. A szó csak néhány
évtizede van nálunk forgalomban, st már ismét
ritkul a használata.
Karcoló tti,a rézkarcolásnál használt szerszám.
Karcos, 1. Idei hor.
Karosa, kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,
(1910) 1867 magyar lak., román stíl templommal,
;

u. p. és u.

t.

Nagyk vesd. A tomplom

leírását

1.

Vasárnapi Újság. 1858. Magyarorsz. képekben,
11., 1868.; Arch. Ért. 1872.122 és 1873.282.
Karosai és Karcsanyéki,Csaplár Benedek (l.o.)
;

írói álneve.

Karczsigr

Boszorkánykonyhá-i. K. újabban

mvészeink

többé kiállító
gazdálkodik.

közt,

nem

szerepel

hanem birtokán

Karosu Arzén, egyháztörténeti író, szül. Vásárúton (Pozsony) 1827 máj. 9., megh. Szolnokon
1893 febr. 7. Hazánk ferenceseinek legtermékenyebb írója volt. Mvei
kolostorok a történe-

A
A pápaság érdemei a
:

lenüjen (1866);

társadalmi

világrend, irodalom és hazánk körül {Í867); Kolping legényegyletének erkölcsi és társadalmi jelentsége {ár. Wosen K. H. után, 1867); Isten min-

A

denünk (imakönyv,

1868);
szerzetes rendek
egyetemes történelme (I— V. köt. 1867);
római
pápák történebne szt. Péterföl korunkig (I— IV.
Köt. 1870)
váczi könyvnyomdászat története

A

;

A

Vácz város monográfiája stb.
Karcsúollós rák, 1. Rak.
Karczag, rend. tan. város Jász-Nagykun-Szolnok vm.-ben, (1910) 6070 házzal és 22,996 tiszta
(1875)

;

magyar

lakossal

hitfelekezet szerint 16,932 ref.,
741 izraelita. (1850-ben 12,026:
lakosa volt.) K.-nak van járásbírósága, telekkönyve, adóhivatala, pénzügyörbiztosi állomása,

3200 róm.

;

kat.,

közjegyzje ; van itt ev. ref, fgimnázium
(1722), községi polg. leányiskola, m. kir. földmí-

kir.

ves-iskola; vasúti állomás, posta- és táviróhivatelefonállomás, gazdasági gép- és olajgyár,
5 téglagyár, 2 hengermalom és 4 kisebb gzma-

tal,

lom, 3 takarékpénztár, népbank és közgazdasági bank. 1907-ben Kossuth Lajos szobrát leplezték le (Horvai Jánostól), EmKtésre méltó a vá
rosi villamos mft, moly K.-on kivül Kisujszállá.ct
ós Püspökladányt is ellátja világítási és motorikus árammal. Termékeny határában (66,700 kat.
hold) nagy mérv földmlvelés és dinnyetermelós
folyik. K. eredetileg a mostani helyétl 3 km.-re
délre feküdt s a Krimiából betört tatársereg ott
elpusztította
lakossága a mocsarak közt épült
Apavárába menekült s a török uralom után K.
mai helyén telepedett le. 1681-ben már református
eklézsiája volt. A Rákóczi-mozgalmak alatt K.
sanyargatott népessége a szatmárvmegj'ei Rakamazba költözött és csak a szatmári békekötés
után tért vissza. K, a Nagykunság egjik jelenté;

keny városa volt kerületi szókhellyel; az'lbi76.
XXXIII. t.-c. Jász-Nagykim-Szolnok vm.-be kebelezte

be;

1886. a törvényszék

tétetett át. V, ö.

Daróczy

E.,

is Szolnokra
K. város egyet, le-

írása (Karczag 1890),

Karosává, kisk. Ung vm. ungvári
384 tót lak., u. p. és u. t. Ungvár.

j.-ban, (1910)

Karczag Vilmos,

író, hírlapíró és

szinigazgatc

Karezagon 1859aug. 15.üebroczenben tanult.
Karosay Lajos, fest, szül. Kiskölkeden (Vas) 1876. belépett az orsz. sziniakadémiába, de már ko
1860. Münchenbon kezdte tanulmányait 1878. s rabban dolgozott mint sogódszerkesztö a Debronégy év múlva megfestette els képét, a Kertész- czeni Ellenrnél. írt novellákat, tárcákat s 1877-tl
leányi. Második képe a Kedves emlék volt, melyért kezdveszinmflveket.l891-benBudapostreköltözött
a budapesti orsz. kiállításon bronz-éremmel tüntet- s megalapította Hevesi Józsefifel a Magyar Géték ki. Ezután következtek az Obsitos, A me- niusz c. szépirodalmi képes hetilapot. 1901-ben
szel leányok, továbbá az Almaszüret, melyért a Bécsben telepedett le s átvette a Theater an der
Ráth-féle díjat kapta a Képzmvészeti Társulat Wien színház mvezet igazgatóságát, 1908 aug.
kiállításán (1886). Kzok a képek a plein-air-festés 1. pedig Wallnor Károllyal együtt bérbevette a
els magyar termékei közé tartoztak. Egy év Raimund-Theatei-t. Felesége Kopácsy Juliska
muIva festette meg Zsiigori-iiiX, mely általános énekesn (1. 0.). önállóan megjelent mvei rogcfeltnést keltett s 9 király budavári képtárába nyek (Lemondás, 1897), noveílák (Ma és mindig
került. Késbb a Titok, a Vásár, a Vasárnap,
1884), Szeret szivek (1885) stb., de legnagyobbGombház, ha leszakad, lesz más c. festményei részt drámák, melyek közül fontosabbak Széni a
Jöttek. 1890-ben festette legnagyobb képét: a ftéfctf (szinrokerült Debreczenben 1877), (ríi?(rí<m»i
szül.
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:

Karczaff-ttszaf'UredI

—

vasút
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VadkáKMág (népszlDmúvek). StOlei
ívigjáték. ninrekerfiU Berlinben Is 190a).

felesége,

Mz
A

kárhozat útién (188^ Ákiive$(í8SSi,

Lmon-

láa (1892) drámák, az ntolsó stkeirel aunjBtíX a
^>^^7Pti Színház müswáo és szinrekerfUt nteiet
ulokon is. Újabban egészen a színháza ve"L 'M 8 irodalmi téren nem igen mOködík.
tiszafüredi h.é. vasút. A Máv. Kar-

—

Kardalakú

Az árja-népek kzttl csakis a vaióeztaittleg
már a középkorban nral-altáji n^^ekkel aokK
rezve.

érintkez lengyelek használtak görbe KL-okat

A

le}?j()bb

mdakból

K.-ot összehegesztett vas- és aoéiKét aoéhrúd közé teszn^ egy

készitílc

vasrudat s a nyalábot a hegeszt melegig való izzítás ntán kikovácsolják; ezntán középen eltörik,

tijra nyalábba rakják, megforrasztják sK.-dá koa debroczen-füzesabonji h. é. v. vácsolják ki. EképenaK. közepére két ós szélbe
lásá^ vezet, rendes nyomtávol- egy-egy acéhréteg kerül, ami az él jó kialakítására
km. hosszú h. ó. v. a Máv. és a felszíni keménységre okvetetlenül szükséges.
lS96máj. 17.
Az acéllapok között lev kovácsvas-réteg a pen•t:
Csíkkarczfalva), kisk. gének szívósságot ad. A közönségesebb K.-okat

I

.it/.i

Ui

310)
>.-,

u. u.'leíünáUomik>

;

124 magyar

lak.,

posta- és'táviróhiva-

ulunk vásárokkal

Kard. vágó vs?y döf, vagy vágásra és döfésre
1 1

fegyver.

/.

A

Fbb al kotórészei:

pemre lehet egyenes v.
-Vsra alkalmasak,
imint

i_'y

íi

uiancoiai,

"To hegyéhez
i?y döfésre

\i\.

b'esik: döfésre, vu
-; alkalmazhatók,
•'3
'

súlypont-

.-i

iuuiiülat

10—20

a vívó kezének megvédésére véd-

il

és többnyire

ii

van

ellátva.

még
\ K.

ezenkívül mar-

pengéjének

el-

hüvelyt azeltt fából készítetírsonnyal stb.-vel vonták be;
yok többnyire fémbl készülnek.
_'yík alfaja a K.-nak az egyenes K. (németül
i'etjen, franc, dague), mely rendszerint mind szúrásra, mind vágásra használható.
A legrégibblc-ok fából készültek sélük obszidiáaszilánkokkal vagy halszálkákkal volt csipkézve. Ilyenek voltak Közép-Amerika régi kitomépeinól s ilyeneket használtak a Csendesóceán szigetel t Ucó, a fémek használatát nem isk még a múlt század elején is.
iiryiptomban a hikszosz idkben
\r. ". .\v Hl — XVI. sz.) tnik föl aK. bronzból.
hikszosz -K. görbe volt. Ellenben a Schliemann
aital Mikenében talált és az európai bronz-K.-ok
(lásd még Brondur) ^yraeeek. kétélüek, 80
cm.— 1 méter hossznak és csakis döfésre alkalmasak; a
ión görögök által használt K.-ok
(xifosz) pengéi csak fél mét» (két arasz) hossznak,
3 njjnylflaéieBdc, hegyesek és ibátéífiellc voltak, úgy
!"ál<»

•

-.

r^

hogy taríüal nemcsak döfni, de vágni is lehetett:
a dórok K.-ja (macbaira) Is döfö-vágó volt, de
pengéje csas egyU volt A rómaiak a cannaei
csata utáni évddg egyél, csakis vágásra alkalmas K.-dal (ensis) harcoltak; aznt£i azonban
az ibérek

által használt, döfésre és vágásra egyaránt használható gladius-sxal fegyverezte fel
katonáikat s a Kr. a. 11. sz. közepétl icezdve több
légiónál a hosszú, kétél, esalds vágásra alkalmas kelta «8páthá»-t használtak. Az árjafajhoz tartozó népek általában mindig és mindmfttt egyenes K.-okat hawmáltak s a döfésre
f^tetták a fsúlyt, míg ellenbai az nralaltáji
népek mindig a csakis vágásra ^Hrttinum görbe
K.-okkal harcoltak. Bnrópába az avarok hoztak
elször görbe K.-okat s a késbb Bnrópába jöv
b(4gárok, magyarolc, besenyk, knnok. törökök
és tatíirok is görbe K.-okkal voKak felfegyve-

f olyasztott

acélból gyártják.

A

kihengerelt rúdból

mc^elelö darabot levágnak és

^y

meleggel a
K.-peoge eredeti alakjának */• hosszúságára és
szélességére és másfélszeres vastagságára nyújtják ki, ezntán ráhegesztik a nyél kialakftteára
való 25 mm. széles és 7 mm. vastag lapos vasat,
még pedig olyképm, hogy ezt alakra hajlítva, a
penge szélét beledugják, ezntán hegeszt melegig
izzítják s végül kovácsolással egyesítik és a kívánt
alakra idomítják. Sok helyen a penge-acélból
nyújtják ki a nyelet. Ennek megtörténte után
kovácsolják ki a pengét rendesen három mel^
elégséges a nyél és a penge heg^e közti rész és két
meleg a 150—200 mm. hosszú, kétél hegy kikovácsolására. A végs kovácsmunka a vércsatorna és az él kialaltíításából áll. Az elst gömböly alsó és fels bélyegitvel háromszori izzításra
készítik el. Midn a vércsatorna kész, az elkovács az él alakításához fog, ezután pedig a nyél
végleges alakját adja meg. X kikovácsolt pengét
reszelvel vagy súrló korongokkal letisztogatják,
ezután megedzik és az edzett pengét széntúz felett megeresztik egészen a sárga színnek megfelel keménj^gre. A megeresztett pengéket a
köszörül mhelyben megköszörülik, ezután peés fényezik.
Csiszolás után a
dig csiszolják
pengét hamuval vagy mésszel megtisztogatják
és faszénnel bekent fakorongc^kal kifényezik. Jó
a penge, ha hegyét deszkához támasztva, 250 mm.
ívmagasságig való hajlítás után eredeti alakját
újból visszakapja és falapra vagy ^00 mm. átfatuskóhoz ütve, nem törik el vagy görbül meg. A jó penge élének nem szabad csorbulnia, ha vele élére állított 6
8 mm. vastag lapos
vasat megvágunk. Nagyjál»m így gyártják a szuronyokat és lándzsákat Is. Ujabban a pengéket
durván kihengerlik s végleges alakjukat kézzel
adják meg. A legldválóbb kardmúvesek Solingraben és Steyrben vannak. E két helyen már a XII.
sz.-ban viragzó mhelyek voltalc
MiMo*. Karaanek éa Haerea, Teckatoekea WMHtach
m. kiadás 1889. X. kMet; CriTem A., Die KaMt ila«aarB
er Slbel aa Tariertifea, ISU; Croaaa tL, GaaehieMa 4«r

<

;

mérj

—

KUanataataaMa. 18S6; BQheia, Haadbaeh der
WaSbakasde, Latei« 1890; Denuta. Dia KrianvaTea

SoUacar

in ikraa gaacMtiMticfcaa

latwidcalaacaa.

4. kiad., m.

o.

1888; Haaa, Dia jfniatBriarÉaa Sekwactar, Mlaehaa 1885
Dia TotrOalaaiaa Bekirartar, a. o. 1808; Batton, The
book of tke avord, Loadoa 1886 ; Hnttoa, The sword aod
tha aaBtnrias. Nev York 1801; ükns, Batwiekaluigtgelekiehta d«r altan Tntrwalaa. Berlin 1899.
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Kardakeszeg, L Garda.
Kardal, l. Kar.

Kardalakú
mely

(ensiformis,

soickal hosszabb,

affr.)

mint

az olyan

levél,

széles, körülbelül

;

—
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szóles, a csúcsa elhegyesedik, mind a két
oldala éles és kissé kard alakjára is görbül, mint
a nszirom (Iris) levele.
Kardamomnin. Orvosi célra a malabári K.-nak
tokgyümölcse használatos, mely papirszerü, szürkés-sárga, háromszögletes, háromrekesz, csíkos,
gyönge kámforos szagú és apró K. (C. minus) néven is szerepel. A K.-ban mintegy 5"/o illóolaj van,
ezért, mint az emésztést elsegít szert magában
és más gyógyszerekhez (Zittmann-fözet, aromás
Botanikai leírását 1.
tinktura) keverve adják.
és Elettaria. Képét 1. a Fszernövé-

egyenl

—

Kardiois

Kardica, az ugyanily nev eparchia (járás)
székhelye Trikkala görög nomoszban, a Kalendzsi
bal4)artján, vasút mellett, kb. 17,000 lak., terménykereskedéssel.

Kardinális, 1. Bibornok és Kongregáció.
Kardinális-pinty (Coccoborus cardinalis L ),
az Éneklk rendjébe, a Pintyek családjába tartozó
madárfaj. Zömök test, nagy fej állat. Csre
ers, fején felmereszthetö tollbóbitával. Lekerekített szárnya rövidebb, mint széles. Farka lemetszett. Szine karminpiros. Kantára, álla és torka
fekete, eveztollai sötétpirosak, csre vörös, lábai
Amomum
barnák. A nsténynek háta zbama, hasa pedig
nyek cikk képmellékletén.
Kardas (török) a. m. testvér, átvitten pajtás, sárgásbarna. Hossza 20 cm., szárnyhossza 7, farkbarát. A török ember a magyart rendesen madzsar hossza 8 cm. Hazája Észak-Amerika D.-i része.
Szépen énekel, ezért virginiai fülemülének is hívK.-nak, azaz magyar testvérnek nevezi.
Kardbojt, a kardmarkolatszíj két végét össze- ják éneke azonban nem oly változatos, mint a
foglaló bojt, mely díszes vagy egyszerbb elállí- fülemüléé. Fogságban igen jól tartható. Hazájátása szerint a katonaságnál a kard viseljének ban erdkben, berkekben, nagyobb kertekben él
katonai állását is ismerteti. Seregünkben a lova- kisebb társaságban. Évenkint többször, délvidésltott fegyvernemek, rendi fokozat nélküli kato- ken 3-szor is költ. 4—6 piszkos-fehér, barnán
nák K.-ját ép úgy, mint a markolatsziját is, ba- pettyezett tojást rak. Tápláléka különböz vetegariabörbl, az összes fegyvernemben altisztekét ménjTnag, gabonaféle, kukorica, de a gyümölcsöt,
fekete-sárga gyapjúból v. selyembl, a tisztekét bogyót, rovart sem veti meg. Rokona a szürke
pedig aranyszálakból és fekete selyembl készí- K. V. a barátpinty (Parvaria dominicum Bp.),
tik. Némely seregnél minden egyes tiszti rend- hasonló hozzája, csaldiogy háta kékesszürke, feje,
fokozat más-más K.-ot használ; seregünkben torka és tollbóbitája piros, hasa fehéres. Hazája
azonban valamennyi tiszt teljesen egyenl K.-ot Brazília. Szépen énekel. Fogságban tartható, ahol
visel, úgy hogy ez a tiszti állás általános jel- költ is.
vénye.
Kardinális pontok, valamely optikai rendszer
Kardcsrü sneff (Recurviroatra avocetta L.), jellemz pontjai. Ezek a csomópontok, fpona Lilealakuak rendjébe, a Szalonka-félék család- tok és fögyujtópontok. A csomópontok sajátsága,
jába tartozó madárfaj. Fekete csre felfelé hajlik
hogy az elsnek a fénylponttal s a másodikelreálló ujjai úszóhártyásak, a hátsó ujj szabad, nak a képponttal való összeköttetése párhuzamos
lábai szürkéskékek. Alapszíne fehér, feketén tar- egyeneseket ad. Egyszer szimmetrikus lencse
kázva. Hossza 45, szárnyh. 22, farkhossza 9 cm. csomópontjai összeesnek a lencse középpontjával.
Hazája Közép- és Dél-Európa, Afrika, Ázsia. Köl- Hasonló összefiiggés van a fpontokra nézve,
tözköd madár. Áprilistól szeptemberig Magyar- melyeken Gauss nyomán az optikai rendszer tenország vizei mellett, hol költ is, közönséges.
gelyén fekv olyan két pontot értenek, amelyekKardfarku rák (áiiat), 1. Molukki rák.
ben a tárgy és a képe egj'^enlö nagyságú és egyenl
Kardgeh v. jKarí/e/í, teljesebben Vá-el-Eargeh, fekvés. Ugyanazon K.-kal bíró optikai rendszeazaz a küls oázis, Trinythis v. a régiek Oasis rek egymást helyettesítliotik. L. még Tájoló.
majorja; az öt egyiptomi oázis egyike. É.-ról
Kardinálispor, 1. Kinafa.
K.-re mintegy 150 km. hosszú, közepén 5 km.
Kardiográf, a szívverés feljegyzésére, automaszéles számos kolostor, vájt kút, várkastély elég tikus felrajzolására szolgáló mszer. Lényegében
jó karban lev maradványai láthatók rajta. Mint- emelrendszerbl áll, melyet a szívnek mködéegy 6000 lakosa van, akik rizst, gabonát, árpát, sével kapcsolatos alak-, térfogat- v. a belsejében
durrakölest, indigót és datolyát termesztenek; uralkodó nyomás változásai hoznak mozgásba.
a dum-pálma és á szenna-növény is megterem. A K. által felrajzolt görbe a kardiogramm. L. SzívPszammetich kora óta egy számoszi gyarmat is mködés.
volt itt ós Nestorius püspököt itt égették el. A fKardiogramm v. szívverésgörbe, a kardiográf
helyen, El-Kargeh-hen egy tekintélyes, i)erzsa segélyével nyert görbe vonal, moly rajzban tünkorból való Ammon-templom maradványai és teti fel a szívmködés egyos
más, a Ptolemaiosok és császárok korából való fázisait. Bvebben 1. Szívm-

—

;

:

:

;

romok láthatók.
ködés.
Kardhal (diiat), a. m. kardorrú hal (1. c).
Kardiois (gör.). így nevezte
Kardhal, csillagkép, Dorado.
el Castillon (1741) azt a neKardhüvelykagyló, 1. HUvelykagylók.
gyedi'endü szívalakú síksrörKardia (gör.) a. m. sziv-, gyoniior-száj az ana- bét, melynek tetszleges P ós
tómiában a gyomor 6s a bárzsing (nyelcs) közti P* pontjait akként nyerjük (1.
nyílátót (gyomorszáj) értik alatta, melynek zárá- az ábrát), hogy egy kör valasáról gyíinis izom gondosivodik.
pontján át tetmely szilárd
Kardia, ókori város a thrák Chersonesus ÉNy.-i szleges OQ szelt húzunk és
1.

:

részén, romjai a Bakla-Burun hegyfokon vannak.
Kardiaka a. m. szlverösltö szerek, 1. Cardiaca.

Kardialgia

(gör.),

1.

Gasztralgia.

KArdioiü.

erre Q-ból mindkét oldalon felmérjük az átmérvel egyenl QP
P'Q hosszúságokat. A K. oly
epidkhis-ntik. (1. Ciklois) is tekinthet, meljnél

=

:;
;

;

—

Kardlopatla

Kardo»
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a gordillö kör egyenl nagyságú ama gzilárd kör- oldalt kissé összenyomott és pikkelsrtelen. Legisrel, melyen gördül. A knrdiois területe hatszor mertebb faja a közönséges K. (Xiphias gladius
akkora, mint a köré, raelynok sogitségével szer- L.), mely 20— ö m. hosszúra Lb megn súlya
kesztettJc, kerülete pedig a kör átmérjének löO— 300 kg. a test hosszának </«. st V, része
kardalakú állkapcsára esik. Leggyakoribb az
nyolcszorosa.
Atlanti-tengerben, azonkívül elfordul a CsendesKardiopatía (gör.) a. m. szívbetegség.
óceánban, a Keleti-, az Északi és Földközi-tenKardioplegia (gör.) a. m. szivbénnlás.
gerben. A leggyorsabb és legügyesebb halak
Kardibsz igör.) a. m. szlvgyoladás.
Kardköt, az az öv, vagy átalvet, mellyel a egyike fleg lábasfej üekkel táplálkozik. Gyakkani hüv(>Iyet a testre akaeétják. Jelenleg majd- ran fúr meg hajókat is. A ílatal példányok húsát
nem minden hadseregnél az övszorú K.-t használ- eszik.
Kardos (Pelecus, iii*t), a Ponty-félék (l.o.) csaják. míL' ezeltt az átalvetszerüt célszerbbnek
vt'ltck A niagj'arok is átalvetszerú, közönségesen ládjába tartozó balnem, melynek egyetlen £aja
a LMmbkotók által iryapjaból vagy selj^mbl ké- a sitgár kardos (Pelecus ndtraíus L.) ismeretes.
szített K.-t használtak, melyet
hogy a kard a Testének alakja oly saját.^zer, hogy más hallal
.,!,... riv!»riralás közben ne lógázzon
az övvel össze nem téveszthet. Törzse megnyúlt, két ollka testhez. A francia nemesáóg is átal- dalról lapított, háta egyenes hasa ormós és fel... de többé-kevésbbó értékesen díszített tnen felfelé domborodó szája függleges irányszeles szíjból készített K.-t viselt. A németek ban hasított és felfelé néz mellúszói hosszúak,
többnyire derékszíjra akasztották kardhüvelyei- hegyesek és sarlóhoz hasonlók hátúszója nagyon
hátul áll. Színe a hátán szürkésbarna, tarkóján
ket.
Kardláb, rendellenes lábállás a háziállatoknál, kékeszöld, oldalain ezüstös; hát- és kormányamidn a hátulsó lábakon a csánk szögellése a úszója szürkés, többi úszója vöröses. Rendesen
szokottnál (kb. 150*) kisebb s a lábszár ennek- 25—30 cm. hosszú. A Keleti- és Fekete-tengerrel
folytán nem függleges helyezödésú oldalról te- kapcsolatos édesvizekben él. Hazánkban a Balakintve, hanem le- és elrefelé lejtós. A K. gyak- tonban, Dunában, Szamosban, Marosban, Latorran gacsos (tehén)állással együttesen észlelhet
czában, Tiszában, Rábában stb. honos. Májusban
hibának kell minsíteni, mert az ilyen állat há- ívik. Húsa szálkás és száraz, de jól elkészítve
tulsó lábaival mozgás közben eléri az elülsket Ízletes. Népies nevei
balatoni hering, gallakeszeg, garda, karda, kardkeszeg, kaszakeszeg,
és kaszálva jár.
lánakeszeg, szabóhal, vágóhal stb.
Kardlapú lábszár, 1. Platiknémia.
Kardliliom (növ.), 1. Tris.
Kardos (azeltt Kardosvaszka), kisk. TrenKardnyelk. Azokat az artistákat nevezik így, csén vm. vágbeszterczei j.-ban, (i9io) 149 tót lak.
akik eg^-enes, tompahegyü kardpengét nyelcsö- u. p. Demény, u. t. Rajecz.
vükön át egészen a gyomrukig letolnak. A muKardos, 1. Albert, irodalomtörténetí író, szül.
tatvány azért nehéz, mivel a száj hátsó része Réczekereszturon (Szolnok-Doboka vm.) 1861 dec.
nincs hozzászokva a kemény tárgyakkal való 26-án. 188-ben tanári és bölcsészetdoktori okleveérintkezéshez. Veszedelmesebb azonban az ú. n. let nyert; 1887. a szentesi községi gimnáziimi takanál-, kés- és villanyelk produkciója, mert nárává választották meg, 1891. pedig a debreczeni
ezek a tárgyak könnyen kisiklanak a kézbl s a állami föreáliskolához nevezték ki rendes tanárrá
gyomorba juthatnak.
1912. ugyanez intézet igazgatójává. Titkára a debKardnyujtvány (processus xyphoideus v. eii- reczeni Csokonai-körnek. Nyelvészeti, irodalomsi fönn in), a mellcsont (szegycsont) alsó, kihegye- történeti és tanügyi dolgozatokat írt. Munkái
.sed vagy két ágra oszló vége.
A XVI. sz. lyrai költészete (Budapest 1883) &tKardo, Baltisztán fvárosa, 1. Szkardo.
lágyi és Hajmási mowlí\ja a magyar költészetben
Kardó, kisk. Bihar vm. központi j.-ban, (1910) (1885) A magyar szémrodahm története a leg915 oláh lak., vasútállomás, postaügynökség; réotbb idkföl Kisfaludy Károlyig (1892) röpirau. t. Piispükfürd (csak nyáron
télen u. t. Oláh- tok Középiskoláink és a magyar Alföld (Szentes
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apáti).

A magyar alföld közmveldéséért (BudaA magyar zsidóság nemzeti hivatása
(u. o. 1892) A göcseji nyelvjárás leürását (Nyelvr
1890)

Anarardium.
Kardorff. Wilhelm von, német politikus, szül.
N'eustrelitzben 1828 jan. 8-, megh. Nieder-Wabnitzban iyf)7 jl. 21. Mint a porosz képviselház
és a német birodalmi gylés tagja a konzervatív
agráriusok egyik vezére volt. Buzgón támogatta
Bismarck gazdasági politikáját. A védvárapolitika
és a bimetallizmus híve volt. Nevét ismertté fképen azzal a javaslatával tette, melynek alapján
1903 dec. 11. a német birodalmi gylés a tobb
mint 900 szakaszban beterjesztett vámjavaslatot
en bloc megszavazta (Lex K.) s így az ellene kéElardol.

1.

szült obstrukciót megakadályozta.

;

pest 1891)

;

;

1885—86) az Akadémia a Sámuel-díjjal jutalmazta.
Több fejezetet írt Beöthy Képes Irodalomtörténetébe s költészettörténetí bevezetést Endrdi Magyar Költészet Kincsesházához (Bpest 1895). Kiadta a Magyar könyvtárban Gvadányi Peleskei
nótáriusát és A kurucvilág költészetét, továbbá
Csokonai válogatott munkáit (1905) Petfi összes
költeményeit(1909); a Csokonai-kör Emlékkönyvét
(1909). A Mveltség könyvtára magyar irodalomtörténeti kötetében írta a reformáció és ellen;

reformáció korát (1912).
a
2. K. (ryula, fest, szül. Baján 1857 febr. 20.,
Csontos halak (Teloostoi. Acantho,
rend- megh. Montecarlóban 1908 jan. 26. A mintajébe tartozó halnern. meljTe legjelleuizúbb. hogy rajziskola elvégzése után Münchenbon hat évet
fels állkapcsa kardalakuan ersen megnyúltTeste (1877—1883) töltött, utána Benczúr mesteriskola-

Kardorrú hal (Xiphias,

*u»t),
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jában dolgozott három esztendeig. Ezalatt az idö
Alatt készültek Jb,
szerelmes Triton s Krisz-

A
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nek, Szádeczkynek nevezte. A K.-család egyik
ága a XVIII. sz.-ban a Dunántúlra szakadt. Ebbl származtak: K. Kábnán, szül. 1839 jún. Hidasdon (Baranya vm.), v. b. titkos tanácsos, aranysarkantyús vitéz, a képviselház volt alelnöke,
Baranya vm. és Pécs város nyg. fispánja továbbá iT. Zaíwán (szül. 1859 szept. 30. Baján), a

tus gúnyoltatása. K. késbb ismét Münchenbe
tette át lakását, hol miniatnre-képeket kezdett festeni, melyeket szaporán vásároltak a mkereskedk. Bnemü müvei közül nevezetesebbek: a
tíendez-vous ; a Hegedüvírtuóz ; a Felolvasó és
több egyes alak az empire- és rokokó-korszakból. közigazgatási bíróság tagja, volt szegedi törvényK. miniatré-festményei közül Magyarországra széki elnök.
kerültök: a Meglepetés, melyet a király vásárolt
Kard-rend. Svéd-norvég érdemrend katonameg és az Érdekes olvasmány, mely a Szépmüv. tisztek részére. Alapította Wasa Gusztáv király
Múzeumba került.
1522., majd I. Frigyes felújította és 1748 ápr. 28.
3. K. (Izrael) Jakah, szociáldemokrata agitá- új alapszabályokkal látta el. A rend jelenlegi szertor, szül. Nagyváradon 1872 szept. 26. Az elemi vezete a következ 24 nagykeresztes parancsnok,
iskolai és két polgári iskolai osztály elvégzése 24 parancsnok
I. és II. osztályú nagykeresztes
titán a bádogosmesterséget tanulta ki. A kilenc- lovagok, I. és II. osztályú lovagok.
venes esztendk elején került a szociáldemokrata
Kardszárnyú delfinek, 1. Delfinfélék.
munkásmozgalomba, amelyben különösen a vasKardszarvú antilop, 1. Antilópok.
és fémmunkások szervezésével foglalkozott. A
Kardszíj, 1. Markolatszíj.
kilencvenes évek közepétl vagy tíz esztendn át
Kardtánc, 1. Fegyvertánc és Emmeleia.
tagja volt a szociáldemokrata-párt vezetségének
Kard-testvérek, a templáriusok mintájára
és népgyléseinek egyik ismert szónoka volt. So- alkotott egyházi lovagrend, amelyet 1201. Alkat járta a vidéket és a bányamunkások szerve- brecht brémai kanonok, késbb rigai püspök a kezésével is megpróbálkozott. A Népszavának, a reszténységnek északon, fkép Livoniában való
párt központi lapjának napilappá való átalaku- megvédelmezésére alapított, IV. Ottó pedig a tarlása (1905) után a párt üzleteinek a vezetje lett. tomány harmadrészével megajándékozott. NevüA szociáldemokrata mozgalomból 1907. vált ki. ket a mellükön hordott, hegyével lefelé irányíKardos Adorján, Révai Miklós álneve. A közte tott vörös kardtól nyerték (Gladiferi, Ensiferi).
és Verseghy között lefolyt nyelvészeti vitában A rend akkor züllött el, midn annak utolsó nagyRévai álláspontját három pamfletszerü vitairat mestere, Ketteler Gotthard a reformáció alkalmávédelmezte, melyek közül egyet Horvát István, val vallását elhagyta s Lengyelország hbérese
kettt maga Révai írt. Ez utóbbiak egyike a szó- lett (1561).
ban forgó, melynek hangjáról már a címe tájéKarduchok, 1. Kurdok.
koztat Vérségi Ferentznek megtsalatkozott illetKardunias, Babiloniának a kassita királyok
len motskolódásai a tiszta magyarságban. Mellye- korában dívott elnevezése.
ket valóságok szerént nyilván megmutat és mélKardvívás, 1. Vívás.
tán megdorgál, Révai Miklósnak buzgó hív tanítKaredzs, sziget, 1. Karak.
ványa Fényfalvi Kardos Adorján. Pesten, 1806.
Karéj, 1. Karély.
A Verseghyt gyalázó és Révait szerfelett maKaréj ev, 1. Karjejev.
gasztaló röpirat szerzjének Toldy Ferenczy JáKarelia, régebbi neve azon vidéknek, amely
nost tartotta, de Bánóczi József Révai-életrajzá- Finnország DK.-i részét, a Ladoga-tó és a K.-i
ban (1879) igazolta a kortársak sejtését, hogy az tengerpart közt, foglalta magában, ahol a finnek
álnév alatt maga Révai lappang.
egy törzse, a K.-iak laktak. Az É.-i része már Nagy
Kardos pillangó (Papilio podalirius L.), a Péter eltt, a D.-i rész a nystadi békében (1721) ós
Lepkék rendjébe, a nagy Lepkék alrendjébe és a a többi része 1809. került Oroszországhoz.
bunkóscsápú nappali lepkék csoportjába tartozó
Karell-féle gyógymód, tejkúra, melyet inlepkefaj. Szárnyainak alapszíne vUágos fehé- kompenzált szívbajoknál támadó vizenynek felressárga, mells szárnyain, ezeknek mells szé- szívatása céljából alkalmaznak néha. Hatíísa egylétl kiindulva, váltakoz\'a hosszabb, rövidebb, részt a szív munkájának csökkentésén, másrészt
hátrafelé keskenyed, fekete sávokkal. Hátsó szár- azon alapszik, hogy tejjel a beteg kevés konyhanyai farkalakú nyujtványban végzdnek. Szem- sót vesz magához s ez üdvös a vizenyö felszívófoltjai kékek, rozsdaszinü szegéllyel. Szélessége dására.
70—80 mm. Közép-Európában közönséges. HerKarély v. karéj, 1. az anatómiában valamely
nyói, melyek ell vastagok, hátrafelé vékonyodók, szerv behúzódások, hasadások által széttagolt récsupaszok, sárgászöld szinüek és rozsdássárga szeinek neve. így vannak agyvelö-K.-ok, tüdópontokkal díszítettek, különböz gjlimölesfákon, K.-ok, máj-K.-ok stb.
2. K. (növ.), az olyan lebarackon, kökényen élnek. Bábja barna, hátul vél V. levélképlet hegyes metszete, amely a levél
sárga, barnán pettyezett. Évenkint két nemzedéke egy-egy felének körülbelül Va-át alkotja.
3. K.,
fejldik.
a gótikus építészetben, különösen a mértmüvekKardoss-c'íatóíZ (kardosvas zkai vagy kardos- nél használt díszítési elem a teljes kör felénél
falvai), Trencsén vármegye egyik srégi nemesi nagyobb kör-ív. L. Hármas karély, Mértmu, ív.
;
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mely már a XIV. sz.-ban Domanis (ma Lóherelevél-díszttmény.
Demóny) birtokosa volt alapítója volt Kls-DoKarélyos medúzák (iiiat) a. m. fátyoltalan memanis (Kardosvaszka vagy Kardoslehota) falu- dúzák (1. 0.).
nak, továbbá Szádecsnének, melyrl a család egyik
Karélyos seregély (C/eflá/'a/t Gould, állat), az
ága magát késbb a XVI. században Szádecsny- Éneklk rendjébe és a Varjúfélék családjába tarcsaládja,
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tozó madárnem. LegföltUnöbb jegve^ amire a A Oraben Bécsben Adóvégrehajtás ; Postaállomadárvilágban nincs több példa, Mgj a hím más Utcai jelenet VeieneÓbeo. A béod Bnrg-adncsre hegyes, karcsú, egyenes, a tojóé ellenben házban két mennyezeticépet festett. Qlasztrálásméfiregj'szor olyan hoeszú, sarlósán hajlott. Ne- sal is foglalkozott.
vezetes faja a húja (AcuHrostris GonldX majd
Kárgling,régi pesti mvészcsalád,melynek alaakkora, mint a vetési varjú, fekete, faAa végén pítója, K. János Tóbiás Angsbargban szüL 1780
széles febér sáv, a szájzúgnál narancsninú Mr- febr. 9. Az ottani mflvésziskolában tanult, 1801.
karéllyal. Új-Zciandban él.
Bécsbe ment, ahol Agrlcola és Péter Kraft mellett
Karélyozott ív, nyilasok ivei bels oldalának mnnkálkodott. Mikor a franciák Bécsben idztek,
a román és csúcsíves stílosbao néha szokásos dl> K. ott keresett fest volt. 1809-ben letelepedott
szítése karélyokkal, vagyis egymás mellé sora- Pesten, ahol kivált mint arcképfest sséleskiM
kozó kisebb 0BÚ0806 v. félkörfl Ivdckel. L. ív.
munkásságot fejtett ki, amelyrl Kazinczy is
Karéaiftk t. Isar^ma (áionu, chorale, horae gyakran megemlékszik. így festette Berzsenyi,
canonicae, officimm» brevtarium), a kat. ^yház- Bpissich, Deffiewfly József gr., Majláth György,
ban a papok és szenetes^ részére elírt imádság, Péczely József, Trattner Jénoa Tamás, Szögyény
mt'Iy ;^s(>I tárokból s egyéb szentírási részletekbl, Zsigmond stb. arcképét, amelyek metszetekben
az (>ir>íia/atyák müveibl vett épüietes olvasmá- sokszorosítva a Tud. Gyjteményt is diszitett^.
nyMkt)ol, vallásos költeményekbl (himnuszokból) Meghalt Pesten 1845 ápr. 11. Pia, i^Vraic, eleinte
ós kunyöigésekbl áll. A K. az skereszténységben festéssel foglalkozott, 1834. ki is állított Pesten,
a zsidó zsinagógai imádságok atánzata volt s késbb inkább zenével foglalkozott. Ennek húga,
idvel sok változáson ment keresztül. A mai Henrietta is festett. 1834. és 1840. ö is részt vett
"iryhází törvénjrek szerint minden pap ós fogadal- a pesti megylet kiállításán. V. ö. Mvészet,
as szerzetes köteles azt naponkint magában el- 1912. évf.
vegezni, a káptalanok és szerzetesek pedig a nap
Kargó (cargo) a. m. rakomány, fkép hajórameghatározott óráiban közösen végzik azt kar- komány (l- o.).
Karluie, 1. Karrai.
ban, néha olvasva, néha énekelve innen a neve.
Karhatalom (lat. brachium, assistentia), a
L. még Breviárium, Horae canonicae és Kar.
Karénekes az, aki hivatásszerüleg mködik hatósági intézkedések végrehajtásához szükséges
fegyveres er. Ellenszegülés esetében K. igénybeküzre színházi vagy templomi karban.
vételének van helye. A K. indokolatlan alkalKarenok, néptörzs, L Karinok.
Kari, porosz község az oppelni közigazgatási mazásáért a vétkes közhivatalnok felels. A btk.
kerületben, (i»io) 6088 lak., kszénbányászat
472. §-a szerint hivatalos hatalommal való visszaKarfa, hidaknál és utaknál fogódzóul és kor- élés bntette miatt 5 évig terjed fegyházzal, hilátul szolgáló rúd. Továbbá valamely lépcs vagy vatalvesztéssel s politikai jogai gyakorlatának
erkély fa- v. vaskorlátjának az a legömbölyített felfüggesztésével büntetend a közhivatalnok, aki
fel-s része, melyre a kar támaszkodik, v. melyet a fegyveres ert jogos indok nélkül alkalmazza,
föl- és lemenés közben kezünkkel megfogunk. A V. beavatkozásra felhívja. Ha a fegy\'er haszK. a lépcs ^nelkedésével párhuzamos és a korlát nálata által súlyosabban büntetend bntett köálló oszlopocskáira van rácsapolva. Többnyire ke- vettetett el, ennek a büntetése alkalmazandó. A
ménjrfából: tölgy-, körte-, mahagóni- stb. fából K. rendri (csendri) v. katonai K. A hatóságok
készül.
a katonai K.-at csak akkor vehetik igénybe, ha a
Karfái, várakban a mellvédnek alsó, kövekbl rendri K., helyesebben rendri segély az intézkeva<rv téfflából épített része. L. Könyökfal, Kor- dések végrehajtásához elégtelen. A katonai K.
igénybevételérl az 58440/1896. sz. honv. min.
látfal.
rend. intézkedik. Eszerint, ha a késedelem veszélyKarfiol, 1. Virágkél.
Karfonat (plexus hrachialis), a négy alsó lyel nem jár, a K. kirendelése csak a belügyminyakideg (5—8.) hasi ágából keletkez idegfonat, niszter útján történik. A rendelet meghatározza
amely a vállat, a mellkas falait s a fels végta- azokat a hatóságokat, amelyek eziránt a belgot látja el. Legfontosabb ágai a középideg (ner- ügjrminiszterhez közvetlenül fordulhatnak. Ha a
vus medianus), a singideg (nervus olnaris) és az késedelem veszéllyel jár, a rendeletben felsorolt
S2^imos (részben alsófokú) hatóságnak és közegors<Mdeg (nervus radiális).
nek jogában áll, hogy K. kirendeléséért a helyKar-faga, 1. Fuya.
beli V. legközelebbi helyrség parancsnokához
Karfunkel (&«T.)'a. m. karbunkulus.
közvetlenül forduljon.
Kargeh, oázis, 1. Kardgeh.
Kárhozat, l. Örök kárhozat.
Karg-Elert, Sigfried, német harmonium-múKáxia,az ókorban Kis-Ázsiának városokban dús
vész, szül. 1878 nov. 21. Obemdorfban a Neckar
mellett. Zenei tanulmányait a lipcsei konzervató- déln^-ugatí része, meljnek határai voltak: északon
riumban végezte Jadassohn és Homeyer vezetése a Messzogisz (Dzsuma Dagh) hegység és Lidla
alatt. Számos kompozíciója és kitn átirata har- keleten a Salbakos (Boz Dagh) és Frigia, többi (Adalain a tenger. Eltekintve a Meander völgyétl,
moniumra tette nevét ismertté.
Ks^er, Kari, osztrák fest, szül. Bécsben K. általában hegyes. A fbb öblök a meanderi
(délkeleti szöglete a latmi), a jassi vagy a bargili
1848 jan. 30., megh. 1913 okt A bécsi
vészeti akadémián, majd Engerth mtermében, és a kerami (Halikamassns és Knidos közt). Az
azután Münchenben és Olaszországban végezte els öbölbe ömlik az ország legnagyobb folyója, a
a tanulmányait. Nevezetesebb képei Jelenet egy Meander. A károk és rokonaik, a leiegek a partokon és szigeteken laktak, hajósnép voltak s fvasúti állomáson (a bécsi udvari mtizenmban)
;

;
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;

:
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szabadsága pompásan egyesül az
architektonikus kötöttség gondolatával.
Karibdisz (tkp. Chnrybdis), a régi görög hajósmonda szerint, melyet az Ódysseia XII. éneke
megrzött, a szicíliai tengerszorosban a hajót elnyel szakadék, szemben a Scylla nev tengeri
híressé, míg a benlakók hirhedettek maradtak szörny tanyájával. A K. oly közel van a Scyllágonosz cseleikrl és megvesztegethet voltukról. hoz, hogy a hajóst, ki a szoroson át akar kelni,
K. jelesebb városai: Myus, Priene, Miletos, Hali- vagy az egyik, vagy a másik veszély fenyegeti.
kamassus, Knidos, Magnesia, Tralles, Stratonikia. L. Incidü in Scyllam, qui vultvitare Chai-ybA perzsa uralmat megelzleg K. külön királyok dim.
Karibihalak (Serrasalmo, áiiat), a'Pontylazacalatt állott, akikbl szatrapák lettek. Egyikök, I.
Lygdamis, apja volt a híres Artemisiának (1. o.). félék (Characinidae) családjába tartozó halnem.
Nagy Sándor után szirus, majd római kézre ke- Brazília és Guayana folyóiból 13 faj ismeretes.
rült K., majd bizánciak, szeldzsukok és arabok Legismertebb a pirai vagy piraya (Serrasalmo
uralkodtak felette. 1336-ban az oszmánoké lett. piraya Cuv.), mely falánkságáról híres kb. .30
Jelenleg Aidin vilajethez tartozik. V. ö. Benndorf cm. hosszú. A K. az édesvizek legfalánkabb ragaa fürd embert is megtámadják és
és Niemann, Reisen in Lykien und K. (Wien dozó halai
nagy sebeket ejtenek rajta. Húsuk szálkás és nem
1884).
Kariáma (Dicholophus eristatus 111., *iiat), a jóíz.
Karibi-hegység, hegység Venezuela dólameriDarualakúak rendjébe és a Kigyászdarufélék (Dicholophidae) családjába tartozó madárfaj. 82 cm. kai állam É.-i részein, kezddik az Aroa és Cojehosszú, farka 31 cm. Karcsú nyaka hosszú, csre des folyóknál és a tengerparttal párhuzamosan
hajlott csdje magas, görbe, hegyes karmokkal, húzódik. A hegység hovatartozása még eldöntetszárnya rövid; homlokán felálló bóbitát visel. Fö- len, az Andokhoz nem sorolhatjuk, mert irányára
lül szürke, feje ós nyaka feketésbarna, evezi s geológiai összetételére nézve attól lényegesen
barnák. Hazája Brazília. Gyorsan fut, az éjt fá- elüt. A Barcelonától D.-re lev bemélyedés a hegykon tölti, rikácsoló hangja van. Rovarok-, kígyók- séget két részre osztja a Ny.-i féh:e, amely hét
és gyíkokból táplálkozik. Fákon fészkel. Fogság- vonulatból áll a Valenciai-tóval közbül; az B.-inak
legmagasabb pontja a Picaho de Naiguatá 2800
ban megszelídül.
Kariatidák (karyatidák, caryatides), ruhás méter magas, a D.-ió a Serrania del Interior
nalakok, melyek oszlopot helyettesítve párkány- 1100—1800 m. A keleti rész karsztos platószerQ
zatot tartanak. Vitruvius szerbit az elnevezés barlangokkal stb.-vel, legmagasabb pontja a Tuonnan ered, hogy a görögök a rumquire 2048 m. magas. A K. meleg forrásai
perzsákhoz szító kariaiakat le- (91—96° C.) és földrengései arra mutatnak, hogy
gyzvén,Karia (Karya) városát még ma is hegyképz erk vannak itt mködéslerombolták, a féríiakat le- ben.
ölték, a nket rabságba hurcolKaribi-szigetek, a. m. Kis- Antillák; e régi neták. A görög építészek, hogy a vüket slakóiktól nyerték. L. Antillák.
kariaiak bnhdését az utókor
Karibi-tenger (Antilla-tenger), az Atlantiszáraára valamiképen megörö- óceánnak Dél-Amerika É.-i partjai, Közép-Amekítsék, a kariai rabmatrónák rika és a Nagy- s Kis-Antillák közé es része.
szobrait nyilvános
épülete- Szerkezetét tekintve, a Nagy- és Kis-Antillákon
ken architektonikus támasz- át húzódó euráziai jelleg hegylánc bels oldalán
tóul alkalmazták. Vitruvius- lev besülyedt medence, amelyet még ma is tennak ez a magyarázata az ar- ger borít,legnagyobb mélysége a Cayman-szigetekcheológiai mesék körébe tar- töl D.-re 6269 m. mély a Ny.-i rész ú. n. Bartlett
tozik. A Karyatis (xapuaTK;) név- mélyedésében, míg a K,-i nagyobb medence 3000—
vel eredetileg a kariai lányo- 4000 m. átlag, a Curassao-mélyedésben 5201 m.
kat illették, akik, fejükön a a kettt egymástól 1000—2000 m. mély hát vánádleveles kosáralakú kala- lasztja el, erre van lerakva a St.-Thomas-Trini-

városuk Mylasa

volt.

X. sz.-dal kezddik a

szí ábrázolás

hellén telopedés, kezdik a jónok, de csakhamar
túltesznek rajtuk a dórok, akik egy hexapolist
hoznak létre (Knidos és Halikamassus a szárazföldön, Jalisos, Lindos és Kameiros Roduson,
Kos a hasonnev szigeten). Így lett a tengerpart

;

;

;

;

:

;

dad és a Kingston-Colon kábel. Az egj'onliti
áramlás a Kis-Antillák szigetei közt jön a K.-be
tartózkodó,
ünnepi táncrit- s a Yucatan-szoroson át a Mexikói öbölbe s ebbl
musban mozgó nalakokat a lesz a Golf-áramlás. Novembertl júniusig ÉK.-i
görögök szívesen alkalmaztak passzát az uralkodó szele, míg az ess idben
architektonikus támaszok gya- (július— október) szélcsend váltakozik Ny.-i és D.-i
nánt, mint pl. a gjölbasi-i He- szelekkel, ilyenkor gyakoriak a nyugatindiai orkároon kapujának két dombor- nok (hurrikán).
mves oldalpillórén. Késbb
Karibok v. karaibók, népfaj Dél-Amerika É.-i
az elnevezést az összes ni tá- partvidékén Hondurasz partjain, Trinidadban ós
Kariatida.
masztó alakokra átvitték, míg Dominicában elszórva, többnyire már négerekkel
a pái'kányt hordó férfialakoknak atlasz vagy tela- kovordve, az ú. n. fekete K. Tisztavórüok még a
mon a neve. A görög mvészet legtökéletesebb venezuelai kimianagoták, a guayanai makusik,
kariatidái az athéni Krochteion déli olóosamokát kálinak stb. apró törzsek, egykor az Antilláktól
támasztó gyönyör nalakok, melyeken a szobra- Braziliáig terjed hatalmas nép végs maradékai.
thiskossal, Artemis tiszteletére
vallási táncokat lejtettek. Ilyen

;

-
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Egykor hírhedt emborevók, úgy hogy a kannihalizmust is az ö novakböl Riármartatják. L.
V. u. Hatznumn nyelvtana és saótára
/
pzig 1888); Steinen, Die Bakairispracho
'

—
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beborítva. Neve onnan ered, hogy a pásztor lendfrt
sen karikába kötve veti a vállára. Pattogpatásával

a jószágot, a gulyát, ménest vag>' a falkát a
relésre figyelmezteti.

A

pásztorok között

te-

csniNlui

jKBr^on.Dictionnaireoanlbe-fran^ais, a juhásznak nincs K.-a.
Karikatara, 1. Torzkép.
Kar-ima, 1. Karétuk.
Karimás kása, kledcása olyf ormán tálalva,
hogy a kanállal a tál közepén ürt formálunk,
folyótól K.-re.
karies (áiut), 1. a kárán (1- o.) népleci neve 2. melybe tejet öntünk, úgy hogy a kása tényleg
karimáját képezi a tejnek; némely vidéken lyukas
1. Szalakóta.
Kariep (Oariep), folyó D. -Afrikában, lOranj'e- kásának mondják.
Karimata-szigetek, a kelet-indiai szigetvilágfolyó.
Kariess, az Athosz (1. o.) legnagyobb községe. ban, Bomeo DNy.-i partja közelében mintegy &0
Káriess (caries, lat), csoniszú, a csont morzsás apró szigetbl álló csoport, a Karimaia- szoros
elhalása, a legkülönbözbb okból eredhet sérülé- választja el Bangkától és Billitontól. Nyugatsek után is, de legtöbbször fertzés következmé- Bomeo residencyhez tartoznak; területük 222
nye. iL'v K. -szel jár ac8ontvelögyuIadá8(osteomye- km*, lakóik száma mintegy 5ö0. A legnagyobbak
e csoportban K., Panambangan és Szumtu. A
liti-', akár L'onyes, eves, gümös vagy bujakóros
.i^or a csonthártya gyniadása kiviteli cikkek: az ehet fecskefészek és illatos K.-t. Közönséges értelemben a tos fák.
Kar-ing (lat. superpellicium vagy rochetwn),
(1.0.) értik K. alatt; a fog- K.-t
az albánár(l. o.) rövidebb ing, melyet a kat. papok
/;.
ivüruia Ki>k. Szilágy vm. zsibói j.-ban, (iwo) a szentségek kiszolgáltatásánál, prédikációnál,
temetéseknél stb. használnak. A superpellicium
661 oláh lak. posta- és telefonállomás.
Karikába vetni (ném. aufschiessen ; dl. co- nevezet onnan ered, hogj' az északi tartományokglure : ang. coil up), a. m. a hajóköteleket a fe- ban a hideg ellen a kanonokok szrmés ruhát
délzeten koraiakban összehajtogatni, úgy hogy (pellicea) vévén magukra, a zsolozsma alatt e
fölé (supor) öltötték a K.-et. Rochetumnak (a német
azok mindig használatra készen álljanak.
Karikakeaseg, a bagolykeszeg népies neve, 1. Rock-tói) neveztetik, ha ujjai szkek. Ha pedig
egészen ujjatlan, kerekded és hosszú, cotta a neve.
Keszeg.
Kaiikal. város és francia gyarmat K.- Indiában V. ö. Lonovics, Égyh. Archaeologia, II.
Karinok, karenok v. kariengek, Hátsó-India
uidel-parton, a Kaveri deltájának egyik
egyik lotíta népe Arakan, FeLs-Birma és Asszam
tt. Az 5 községre (K., Timular, NaÜalur, Nedunkadu és Ki cseri) osztott gyarmat- határán. Származásuk és sajátos nyelvük kér^^rülete 135 kin*, (i9U) 56.577 lak., rizst és dése még vitás.
Karinthy Frigyes, író, szül. Budapesten 1888
ket termO jó földdel. A lakosok fö-sel znek élénk kereskedést Fhelye jún. 2i. KözépiSKoláit a fvárosban elvégezve, az
K., a Kaveri folyó egy ágánál fekszik, 17,627 egyetemen a tanári pályára készült, de 20 éves
korában föltnvén karikatúráival, egészen az irolakossal.
Karikapénx, aranyból, ezüstbl és rézbl ön- dalomnak szentelte magát. A Nyugat c. szépirotött skori drótkarikák, melyek állítólag a ké- dalmi folyóirathoz csatlakozva, egyike lett a motibbi vert pénz szerepét játszották az skori né- dem írók forradalmi szeUemú, harcos tagjainak.
peknél. V. ö. Kiss Ferenc, K. mint fizetési és Több fvárosi és vidéki lapnak munkatársa, verékszer a t<.-»""»' tti korban s annak szabályo- seket és kisebb, többnyire szatirikus vagy tréfás
zott pénzi'
rórtént fokozatos átmenetele elbeszéléseket ír. önállóan megjelent mvei így
és fokozat! ... ^. ....uése(Arcbaeologiai Közlemé- írtok ti (Karikatúrák, 1909) E^ik a
(Novelnyek 1. 1859). Még a római kor is ismerte a K.-t, lák, 1910) Görbe tükör (Humoreszkek, 1912)
Július Caesar tett említést vaBkarikákról, melyek Találkozás egy fiatalemberrel, Ballada a néma
Britanniában pénz gyanánt voltak forgalomban. férfiakról (Novellák, 191.3); Budapesti emlék
Karikára vág az agár, mikor a nyulat úgy (191.3) Eayügvü lexikon (Szatíra, 1912). Számos
zi, hogj- ez kénytelen körben futni. Így a nyúl fordítása Közül legnevezetesebb Swift Gulliverhumar kifárad, míg a lovas kevesebb fáradsággal lének els magyar teljes fordítása (1914).
Karintia (ném. K&mten) hercegség (1. a mellékövetheti.
Karikáa achát, az olyan achát, melyben a kelt térképet), az osztrák birodalmi tanácsban
színes sávok karika-alakban helyezkednek el; képviselt tartományok egyike, Salzburg, Stiria,
ggemakánek ia mondják, mert a karikák a szem- Krajna, Görz-Gradiska, Olaszország és Tirol között. Területe 10,327 km*. Felülete. K. alpi tartohez hasonlítanak.
Karikás marokvas, fatengely siekeceken a mány, a Dráva egy nagjobb É.-i (skzetekbl
tengelycsap alsó vaqiántja, ha annak bels végén álló gnigsz-alpok) és a kisebb D.-i (mészkalpok) részre osztja. É.-i határán húzódik végig
a tengely koptatása elkn karikája van.
és leg- a gleocser-takarta Hohc Tauem hegység, a GrossKarikás ostor, a magyar pásztorok
díszesebb szemáma. Nyele 30—40 cm., míg az Glockner-csoporttal s a kétágú ngyanily nev
ostor 2—3 m. hosszú. A brszalagokból font csúocsal (3798 m.), a Hochnarr-csoport (3258 m.),
ostor fanyele részbon cifrára ki van faragva, rész- asAnkogel.csoport(Hochalm5pitz.3258m.). A DK.
ben kivert, sokszor különböz szlnú brrel van felé kiá^ó hegygerinc a Petzet^ben (3277 m.)
III

'

.

i-^.

rfíniprimó por Platzmann (n. o. 1892).
Kariba (Cariboo), hegység ós aranybányavidók Brit-Colombiában, KMMdában, a Prazer
;
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;
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el legnagyobb magasságát ós Tirol felé
határul szolgál. K.-re ettl, a Dráva balpartján
van a Kreuzeck-csoport (2610 m.). K.-re van a
Gurktaler- ós Lavanttaler- Alpok csoportja (Eisenhut 2441 m.) s a Metnitz- Alpok (Pranker Höhe
2169 m.). A D.-en fekv mészk-alpokhoz tartoznak a Kami-, Velencei- és Gailtaler-Alpok, Krajna
határán vannak a Karavankák és a Steini Alpok.
Kocsival járható hágói a pontafeli (810 m.), a
predill (1162 m.), a loibli (1370 m.) és a seebergi
(1218 m.) a déli mész-alpokban, a Katschberg
(1641) a Tauemben. Legszebb gleccsere a Pasterz.
K. vüsei a Tagliamentóba torkoló Felán kívül a
Duna vidékéhez tartoznak. Föfolyója a Dráva, a
Moll, a Lieser, a Gurk, a Metnitz, a Lavat, Weissenbach ós Gall mellékfolyókkal. Legnagyobb
tavai a Millstadti, Ossiachi és Wörthi. Az ásványvízforrások köziil emlltésreméltók Karlsbad, a
Karlnock lejtjén, Vellach, St. Leonhardbad és
Preblau. Éghajlata É.-i részein zord Klagenfurt
évi középhmérséklete 7"2<', Heiligenbluté csak
4-7". Esömennyisége Klagenfurtban 960, Raiblban
2180, Heiligenblutban 636 mm.
Mezgazdaság és bányászat. K. területének

éri

:

—
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legfbb közigazgatási hatóság a tartományi kor-

mány Klagenfurtban,
A

élén a tartományi elnökkel.

közigazgatási
kerület

Klagenfurt, város

_

...

Klagenfurt, környéke

6

8t.-Veit.Spittal

Villach

Völkermarkt

999

396,200

1,477
1,487
2,771
1,445
1,317

í

...

Wolfsberg... ._
összesen.

Els

1910

10,327

825

!

_

Lakóinak
száma

28,911
19,045
71,936
63,809
49,791
76,762
61,428
44,518

1

_

_

Hermagor

Területe
km.»-l)en

a klagenfurti törvényszék, van 28 járásbírósága
másodfolyamodású
törvényszéke Grácban van. K. címere merlegefelebbezési bú-ósága

:

;

sen kettéosztott hercegi kalappal fedett címerpajzs, baloldalt aranymezöben 3 fekete oroszlán,
;
jobboldalt vörös mezben ferde pólya. Az ország
szinei vörös, fehér.
Története. K.-t az ókorban a Cami
kelta
törzs lakta, melytl a tartomány késbbi nevét
kapta. A római uralom idején Noricum tarto917o-a term; ebbl 14o/o szántóföld, lio/o rét, mányhoz tartozott s két fontos út vezetett rajta
140/0 legel és havasi legel, 44o/o erd. 1909. évi át Itáliába.
népvándorlás idején a germánok
termés-adatai: 181,651 hl. búza, 4:66,090 rozs, nyomában a szláv eredet szlovének vagy vendek
105,911 árpa, 275,555 zab, 94,515 kukorica, 19,803 szállották meg K. keleti felét. Ezek egy ideig az
:

nev

A

hüvelyes ós 799,730 hl. burgonya, végül
268,588 t. széna. Állattenyésztése jelentékeny
a legjobb lovakat a Gall völgyében tenyésztik.
Az állatállomány 29,501 ló, 256,220 szarvasmarha, 118,563 juh, 26,641 kecske, 170,043 sertés
mézet ós viaszt nagyban termelnek, selyemhernyótenyésztése is van. K. bányászata igen jelentékeny;
vas-, ólom-, cinkércekben és szénben gazdag;
1908-ban 64,664 1. barnaszenet, 85,560 1. vasércet,
7061 1. ólomércet, 12,402 t. cinkércet bányásztak,
a bányászattal 3773 egyén foglalkozott és a termékek értéke 5V3 millió kor. A MöU, Dráva és Lavant
Völgyében egykor virágzó nemesércbányászat jehl.

lenleg

Els

;

hercege Arnulf volt, a
976-ban 11. Ottó császár
még Isztriát és Priault csatolta a Karantán -hercegséghez. Ezután különféle családokból való hercegek uralkodtak rajta. A XI. sz. közepén felbomlott a nagy hercegség s a tulajdonképeni K.
felett elbb az Eppenstein (1077—1122), majd
a /Spawi^em-család uralkodott. Ennek utolsó tagja
Ulrik herceg volt, kinek halála után 1269. 11.
Otokár, cseh király foglalta el K.-t. 11. Otokár
bukása után Habsburgi Rudolf Krajnával együtt
kedves hívének, Meinhard tiroli grófnak adományozta (1296). Ennek családja 1.335. halt ki, mire
Bajor Lajos császár mindkét tartományt a Habsburg-családnak ajándékozta (1336). Ettl kezdve
K.-t a Bels-Osztrák tartományok közé számították. 1809-ben a bécsi békében K. keleti felét
Napóleon kapta, ki azt az lUir-tartományokhoz
csatolta. 1814-ben visszakerült Ausztriához s egész
K. az ú. n. lllir-királyság kormánya alá tartozott. 1849-ben önálló tartomány lett K. herceg-

:

ség elmén.

megsznt.

Lakosság, ipar és kereskedelem. A lakosság
(1880) 348,730, (1910) 396,200 (1 km^-re 38)
10 év
alatta szaporodás 7-50/0 volt nemzetisége 71"9"/o
német és 28-40/0 szlovén vallásra nézve 94-8o/o
katolikus ós 5-20o/o ágostai hitvallású. Kereskedelme fleg ipari termékeinek értékesítésével foglalkozik. K.-ban a fémipar a legnagyobb fontosságú, különösen a vasipar (hengermvek, kohók,
sarló-, drót-, fegyver-, gépgyárak) jelentékeny;
Klagenfurtban ós Wolfsbergben ólomiparral foglalkoznak; Viktringbon posztót készítenek; van
tómlai, br- ós söripara. K.-nak 1868 km. jó
országútja, 504f km. vasútja ós 130 km. viziútja
van. Az iskolák (1908) száma 8 gimnázium, reáliskola, 1 leánygimnázium, 4 tanító- ós tanítónképz, 1 teológiai tanmtézet, 9 alsófokú keroskedebnl iskola, 37 alsófokú ipariskola, 7 alsófokú
erdészeti ós gazdasági iskola, 1—1 bányászati,
állatorvosi ós bábaiskola ós 388 népiskola.
K. alkotmánya szerint a tartományi gylés
37 tagból áll ezek : a gurki érsek, a nagybirtokosok 10, a városok ós ipari helyek 9, a kereskedelmi és iparkamarák 3, a falusi községek 14
képviselje. A birodalmi tanácsba 10 tagot küld. A
;

;

;

avarok uralma alatt állottak, majd bajor befolyás
alá kerültek s felvették a kereszténységet. Tasziló
bajor herceg bukása után (788) K. is a frank birodalomhoz került. A frank birodalom felbomlásakor K. Németországhoz került s a késbbi Krajnával és Stájerországgal együtt a Karantánhercegséget alkotta.

késbbi német

király.

Irodalom. Az Osstrák-Magyar Monarchia irásbao és képben, 8. köt. 48., Bécs 1890; Alschker és Palla, Heimatskunde von K., Klagenfurt 1880; Spezialortsrepertorium
von K., Wien 1894; Wandernngen durch Steiermark und
K.,
Roseggertöi, Plchlertöl és Rauschenfelstöl, Stuttgart
Amthor ég Jabor1879 ; Radics, In's KtLrnten, Wien 1882
negg-Oamsenogg, KItrntnerf ührer ; Kranziszi, K-iirtner Alpenfahrten, Wien 1892. és Knlturstudion über Volkslebeii. Sitten
u. BrSucbo in K., 2. kiad. Naumburg 1902; Anker^hofen,
Handbuch der Oeschichte des Hensogtnms KiU-nten etc. Kl.i
;

genfurt 1-U. köt., 1842—68. Folytatták Tangl, u. o. 1864—:
Hermann, u. o. 1843—60, 8 köt; Alschker, Oeschiciit
Kárntens, n. o. 1886. Korrásgyjtemény Monnmenta his
és

:

?
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;
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1806—1904,

gúnyolja. Az ifjabb K., a iV. sz.-ban. amannak
K- unokája, hosszabb ideig a szicíliai Dionysios udvaránál tartózkodott tömérdek drámát irt, EuripiKarioüllén, caryojikyUen : C„H,4. Seeqniter* des utánzója volt, de csak egyszer gyzött. Törepén, mely a szegfflolajran, a caneua álba olaja* dékei Xaucknál (Tragic. graec fragmcnta).
ban, a kupalva-balzsamban fordul olö. Kémiailag
Karkócz, kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban,
tisztán ezideig nem sikerült elállítani, azért fizi- (1910) 1147 tót lak. u. p. Bucsány, u. t. Llpiótvárkai állandói sem pontosak. Színtelen, 28*— 260*-on fegyház. Innen bombázta Jellachioh 1849. Lipótforró folyadék. (i,j
OÍÍ08. Gyengén balra for- várt.
-8 %«.
gat (a]D
Karkov (Charkov), orosz kormányzóság ée
Kariokinexia (karyokinesis, gör.), 1. Fonalas város, 1. Harkov.
Karköt, a badsoregeknól háborúban használt
jelvény, mellyel bizonyos egyéneknek különös
riome, kikötó, 1. Kabara.
Kariomitózis a. m. kariokinezis, 1- Fonalas rendeltetéöét jelzik. A genfi egyezmény szerint
a fehér K., melyre Grenfnek címere: a vörös
magosztódtis.
K&rioplasma v. nudeoplassma (aO^), a sejtmag kereszt van varrva, jelvénye mindazon egyéneknek, kik háborúban betegek és sebesültek
plazmája, 1. CitopUuma.
Kariorexis (Tcoryorhexis, gör.), a sejtmag kis gyógyításával és ápolásával foglalkoznak s következleg a genfi egyezmény által megállapított
darabokra való széteeéee.
Earisztia (Garistia), a rokonság ünnepe a régi kiváltságokban részesítendk. A csapatok létszárómaiaknál, febr. 22-én, amikor a család hozzá- mába tartozó, az ellenség által hacUfogságba is
tartozói közös lakomára gyltek össze. L. Feralia. ejthet, a sebesültek felkeresésében és a sebkötöz
Karisxtosjt (Karystos), az ugyanily nev helyekhez való szállításban segédkez asebesülteparchia székhelye Enbea görög sziget D.-l végén, vivk» fehér keresztes vörös K.-t viselnek. A
1278 lak. K. méze még most is ismeretes; az vöröskeresztes fehér K.-nek jogtalan viselését
K. egyházi értelemben,
ókorban aszbesztjéröl éa zöld eres márványáról szigorúan büntetik.

I—m.

kOt.:

Bt«wel Ma«f,

A Hédarári-cuád

M

féaiito

b4n. OyOrl Kftil. 1880, 84; Bolécij Mihálr, K.-b«B a manrv
rok Althof ennél éa BteltargBÜ, Tad. OjAlt. 1887, V. 89.

;

;

=

=

—

volt híres.

1.

Manipulm.

1. Jótékonysági elv.
Kari, 1. Henrik, magyar medaiUeur, 1814 körül Bécsben munkálkodott, 1842. már Körmöcz*
Karitudió (növ.), 1. Bidyrosperrnum.
Karizület (artkvlatio humeri), 1. VáUizület. bányán van, ahol a Magj'ar Orvosok ós TerméKaijalák, Finnország Karelia, helyesebben szetvizsgálók emlékérmét véste. 1848-ban Duschek
Karjala néven ismert DK.-Í részének, Viborg kör- pénzügyminiszter kinevezte Nagybányára éremnyékének lakói, valamint ezek fajrokonai a tveri vésnek, ott véste az 1 és 3 kros rézpénzt. Tle
ée novgorodi kormányzóságban, akik anzamoiset, valók a Ferenc József nagybányai útjáról szóló
sanakot, isor stb. tájneveken is szerepelnek. Egy emlékérmek Is. V. ö. Numizmatikai Közi. 1903.
2. K. János, természettudós, 1. Károli.
részük evangélikus, a többiek már oroszhitüek.
3. K. Lajos, egyetemi tanár, szül. Cservenkán
A K.-nál termett a Kalevala és Kanteletar, a finn
irodalom büszkesége. V. ö. Yrjö Blomstedt, Ka- 187Ö aug. 4. 1912-ben a budapesti egyetem bölrelische Gebaude (Helsingfors 1900); Bán A. csészeti karán a francia nyelv és irodalom magántanárává képesítették, 1913. pedig kinevezték nyilFalvak K. végvidékén (Budapest 1906).
Kaijeijev (Karejev), Nikolaj Ivanovics, orosz vános rendes egyetemi tanárnak Kolozsvárra.
történetíró, szül. Moszkvában 1850. 1879-ben Fbb mvei Madame de Staél és a francia kri'
Suüy
Varsóba, 1884. pedig Szent-Pétervárra nevezték tika a tizennyolcadik században (1898)
ki a történelem tanárává. Fbb munkái: Ideja Prvdhomme (1907); Árpádházi Szent Erzsébet és
vszeobscsej isztorii (Az általános történelem esz- az üldözött ártatlanná mondája (1908) La Honméje. Szent- Pétervár 1885) Kresztjane i kresz- grie et les Hongrois dans les chansons de geste
t janszkl j voprosz vo Francii v poszljednej csetverti
(1908) Vie de sainte Elisabeth de Hongrie (1910)
XVllI. vjeka (A parasztok és a parasztkérdés Francia irodalmi tanulmányok (1912); Paris
Franciaországban a XVIII. sz. utolsó negyedében, kövei (1912) ün moraliste bourbonnais du XlV-e
Moszkva 1879); Osznovy voproszy ílloszoá isztorii siécle (1912).
K&rlábuák v. Pörgekaruak (Brachiopoda,
(A történelem filozófiájának alapvet kérdései, n.
0. 1883); A. Sorel kak istorik francuzskoj revo- Spirohranchiata, AUat), 1. Pörgekaruak és Braluciji (Szent-Pótervár 1907). Megírta Nyugat- ehiopoda.
Kárlátö, a szülk els látogatása férjhez ment
Európa történetét 6 kötetben.
Krrk ftT«^iv járás Szemipalatinszk orosz közép- leánynknál, kiben saját házu^ nézve kárt szenázsiai kormányzóságban, a K.-i begyektl borítva, vedtek, aki saját házukban hiányzik.
Kárlevél, kár megbecslésérl kiállított ható18,602 km*., 180,000 kirgiz lak., kik állattenyésztéssel, ezüst- és szénl^nyászattal foglalkoznak. sági bizonylat, különöeen mezei kár esetében.
Karlleldt, Erik Axel, újabb svéd lírikus, sztiL
Székhelye Karakalinszk, 5000 lak.
1864 júl. 20. Folkámában (DalekarUen), 1904 óta
Earkemis, 1. Karchejiis.
a svéd tud. akadémia tagja. Híresek VildmarksKár-khán, 1. Kárchász.
och Kárleksvlsor (Dalok a vadonból ós a szerelemKarki, város Bokharában, 1. Karchü
Karkinos, e néven két görög tragikus költ rl, 1895) Fridolins visor (Pridolin dalai, 1898)
ismeretí»s. Az idsebb a Kr. e. V. sz.-ban élt, és Fridolins lustgárd och dalmalingar pá rím

Karitatív elv,

:

;

;

;

;

;

;

.^gricrentumból vándorolt Athénbe, hol tragédiáival kudarcot vallott. Aristophanes egj- pár helyen

c. költoménytöegyökeres nyel-

(Frldolin parkja és tájképel, 1901)

gjiljteményei, melyek

ügy

;

—

K&rll

Karlovölé
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Vükkel, mint eredeti és egyéni felfogásukkal
nagy feltnést keltettek.
Karli, híres srégi buddhista barlangtemplom
a Bombaytöl Puna felé viv úton, az é. sz. 18"
45' és a k. h. 73° 31' alatt. Bejárata 771 m.-nyire
van a tenger színe fölött, sziklafala 260 m. magas. Az elcsarnok eltt van egy óriási, az oszlopf tetején lev négy oroszlánról elnevezett
oroszlánoszlop. Tágas bejárat vezet egy 14 m.
magas, 13-8 m. hosszú és 79 m. szóles csarnokhoz, itt van a fhajó, melyben oltár, illetleg
ereklyeszekrény (chaitya) van, továbbá két mellékhajó, melyeket 16
16 díszes oszlop választ
el a fhajótól. A fcsarnok mellett kisebb barlangok vannak, melyek valószínen szerzetesek és

ság kereskedéssel, halászattal, földmíveléssel s
állat- (fleg sertés-) tenyésztéssel, leginkább pedig
bortermesztéssel foglalkozik a város környékén
igen jeles vörös bor terem, még híresebb az ürmös. A házak száma 1129 legnevezetesebb épületek a székesegyház s az érseki palota a város
határa 4839 ha. K. helyén a rómaiak alatt Acímincum állott. Régi vára, melynek romjai a várostól D.-re láthatók, a XV. sz.-ból való, amely
idben Maróthi László macsóí bán tulajdona volt.
1699 jan. 26. itt köttetett meg a Magyarországra
nézve káros béke II. Musztafa, I. Lipót, Velence
és Lengyelország közt a békekötés helyén most
kápolna áll. 1848 máj. 13. a lázongó szerbek
Rajacsies érsek elnöklete alatt gylést tartván, a

remeték lakóhelyei.
Earlin, cseh neve Karolinenthal

királyi biztos kiáltványait elégették, Rajacsicsot
patriárchává, Suplikácz István ezredest pedig vajdává választván, máj. 15. a szerb nemzeti gylés a szerb nemzetet függetlennek, a Szerémsóget
pedig és a bánság nagy részét «szerb vajdaság»nak nyilvánította; jún. 12. Hrabovszky altábornagy az itt összesereglett szerb fölkelket megtámadta és a várost lövette. Az 1860-as évek óta
itt tartja a görög keleti egyház kongresszusait.

—

(1.

o.)

cseh-

országi városnak.
Karlisták (Carlisták),

Don Carlos (1. Garlos)
spanyol trónkövetel hívei, kik 1834—39. és
1872—76. felkeléseket támasztottak jelöltjük érdekében.
Karimáim, 1. frank háznagy, Martell Károly
idsebbik fla. Atyjának halála után 741. öccsével.
Kis Pippinnel együtt osztozott a frank birodalom
kormányán. De már 747. lemondott fiának. Drogónak javára s a monte-cassinoi kolostorba vonult. Mikor Aisztulf longobárd király érdekében
öccsénél közben akart járni, Vienneben meghalt
754 aug. 17. Fiait Kis Pippin kolostorba záratta.
2. K, frank király (768—771), Kis Pippin
második fla. Bátyjával, Nagy KároUyal együtt
uralkodott. Még mieltt a viszály kitört volna
köztük, K. megh. 771 dec. 4. Özvegye, Qerherga
Desiderius longobárd királyhoz menekiilt s azt
Nagy Károly ellen izgatta. Desiderius bukása
Után azonban gyermekeivel együtt kolostorban
végezte életét.
3. K., frank-német király, Német Lajos király
legidsebb fla, szül. 828 körül, megh. Ottingben
880 szept. 22. Atyja
856. a bajor szélek kormányzásával bízta meg, de K. Rasztiszlav morva
herceggel együtt fellázadt ellene 861. Azután kegyelmet kapott ós késbb szerencsésen harcolt a
morvák ellen. Atyja halála után 876. Bajorországot kapta királyi címmel. Ehhez 877. még FelsItáliát is megszerezte. Természetes fla volt Ar-

t

;

;

;

;

Karlopago, 1. Karlobag.
Karlova, nagyk. Torontál vmegye törökbecsei
j.-ban, (1910) 5503 szerb és magyar lak.
vasúti
;

állomás távíróval, postahivatal.
Karlovac (Károlyváros, Karlstadt), szab. kir.
város Zágráb vármegyében, a Kulpa folyó mellett, a Korana torkolatához közel, egyike HorvátSzlavonország jelentékenyebb városainak. K. az
ersségbl, a belvárosból s Dubovac külvárosból
áll a belváros csinosan épült s itt, valamint az
ersségben több díszes épület és nagj-obb templom
van. K. egy gör. kel. püspök, a K.-i járási szolgabírói hivatal, járásbíróság, királyi közjegyzöség,
;

adóhivatal, pénzügyrség s csendrparancsnokság
székhelye. Van itt freáliskola, közös hadseregbeli hadapródiskola, 4 takarékpénztár, több egyéb
pénzintézet, iparvállalat stb. Közlekedési szempontból is jelentékeny hely, amennyiben Horvátország jelentékeny vasúti csomópontja, legnevezetesebb múútjai (Lujza-, Karolina- és József-út)

innen indulnak ki

s

a Kulpán

is

hajózás folyik. Van

posta- és táviróhivatala és telefonállomása. Keres-

kedelme régebben igen élénk volt, újabb idben
késbbi német király és császár,
csökkent.Házainak száma 1724 a lakosság száma
Karlobag (Carlopago, Karlojpago), adók. ós (1910) 16,112, kik közt 320 magyar, 412 német,
pk. Lika-Korbava vm. gospici j.-ban, (i9io) 668 13,182 horvát, 1381 szerb s 430 Wovén vau hitnulf, a

;

;

horvát

lak.

;

posta-, táviró- és távboszélhivatal.

felekezetre nézve 14,265 r. kat., 1392 gör. kel. s
320 izr. K. alapját 1579 júl. 13. vetette meg Rudolf

Karlócza (Karlovicz^'Karlovci srijemski), önSzerem vm.-ben, a Duna jobbpart- képviseletébon Károly fherceg, kirl nevét is
ján s a Pruskagora aljában, kies és termékeny vette. 1594. és 1598. a törökök ostromolták. 1657.
vidéken. K., bár kis város, egyike Horvát-Szla- Lipót császár új bástyákat emeltetett. Mária Tevonország legnevezetesebb városainak. A gör. rézia 1777. K.-t szab. kir. várossá emelte; azóta
álló város

kel. szerb érsek és patriárcha (motropolita), a
szentszék s a K.-i egyháztartomány székhelye
itt van a nagy szerb nemzeti alap igazgatósága
Is.

Van

keleti

itt

járásbíróság,

papnevel

közjogyzség,

intézet, szerb

pénzintézete, vasúti
és távíróhivatal és

görög

fgimnázium, 8

és gzhajóállomás, postatelefonállomás. Lakóínak

száma (i9io) 6342, ezek között 380 magyar, 434
német, 1899 horvát és 3536 szerb hltfelekozet
szerint 2671 róm. kat. s 3553 gör. kel.
a lakos;

;

kereskedelmi jelentsége emelkedett, de hadászati
fontossága csökkent; mindamellett nevezetes
szerepet játszott az 1788—91. évi osztrák-török
háborúban. Az 1809. év^ bécsi békekötés után a
K.-i határezred sa polgári Horvátország Franciaország kezélx; kerülvén, K. 1813-ig francia, azután
1821-íg osztrák igazgatás alatt állott.
Karlov2ic, adó- és pol. közs. Szerem vm. zímonyi j.-ban, (i9io) 1737 szerb lak., u. p. Sima
novcl, u. t. Kupínovo.

I

:

Karisbad

Karlovcl srijemski
KarloToi srijemski, önálló vároe Sierém vármegyében, 1. KarUkza.
Karlovich János, horvát bán (1521— 1524).

Uy l-ben

Deroncsónji Imrével ós nagybátyjával,
Frati?tH)án Bernáttal az Unna vi2ónól megverte
a t<)r()k(>k(>t. A mohácsi vész után sok vára a János királynak htnloló részekbe osott, 1528. pedig
Idbina. liika és Korbávia várai trük kézre
jutottak. Meííhalt 1531. a Zágráb melletti Medve
váráf«n. Vele a korbáviai Karlovich-család férfl-

ága

kihalt.

Gyermekei nem maradván,

feles bir-

tokait nvérétl, Ilonától született unokaöccse!,
Zrínyi Miklós és János örökölték.

K&rlovicz, 1. KarlóczaKarlovo, város ós járási szókhely Bulgáriában
a Sztara-Reka folyó mellett, amely itt 8 m. magas vízesést alkot, (1910) 7815 lak. Rózsa- és szóUÖtermelésseL 1877. a törökök itt csaknem az öszszes férfilakoffiágot leölték.

KarlovBzky. 1. Bertalan, festó, sziU. 1858
2-t. Munkácson. Münchenben végezte festészeti tanulmányait 1878-tól fogva, majd Parisban élt s végül Budapesten letelepedve, itt festiskolát nyitott, illusztrációkat rajzolt képes lapokba s fókéix^n arcképeket, kosztümképoket festett. Egy ily mvére, a XIII. Lajos korabeli alak
cimúre, 1897. a Károlji-díjat kapta ez most a
Szépmvészeti Múzeumban van, 1900-ban Budapesten megkapta Pipázó katona c képére a Társulati dijat, 1908. a Magyar parasztasszony-TA
állami aranyérmet, 1912. féríl-arcképére jubileumi díjat kapott. V. ö. Mvészet Vili. és Xll. köt.
2. K. Géza, kómilnxs, az többinek öccse, szül.
Rimaszombatban 1860 nov. 22. Tanulmányai be92-ig.
fejeztével Than tanár asszisztense 1883
Ezután átvette a Gyógyszerészi Közlöny szerkesztését. Ó állította el a rubidium-anmioniumbromidot; ajánlatára Laufenauer tanár e só
gjógyhatását tanulmányozta. A kedvez eredmény közlése óta (1890) használják a rubidium
sóit g>'i')gyszerül idegbán talmak). A folyóiratokban megjelent szakdolgozatain kívül önálló
ve A gyógyszerek magyar tudományos, népies
és tájelnevezései (Budapest 1887), továbbá lefordította Bonsen egyik munkáját Útmutatás az ásványvizek elemzéséhez (u. 0. 1888).
3. K- Gusztávné (Miticzky Ida), írón, az elbbiek édesanyja, szül. .Munkticson 1833 ápr.
16., megh. Budapesten 1898 aug.-ban. Budapesten
1868. Veresné Beniczky Herminnel együtt tevékeny részt vett az országos nképz egyesület
megalapításában. Versei, elbeszélései és cikkei
a fvárosi napi- és hetilapokban jelentok meg.
Önálló mvel
Egy munkácsi rab története (regényes korrajz, 2 köt. Pest 1868—69) Regék
a drágakövekrl (Budapest 1889).
okt.

;

—

(

m-

:

:

:

;

Karlowa, Ottó, német jogtudós, szül. Bckeburgban 18.36 febr. 11., megh. Heidelbergben 1904
jan. 4.

1867-ben Greifswaldban,
tanár lett.

Roclítsiíoschiclite

1872.

Fmve

boiL'iten eiryoteml

(1.

:

Heidel-

Römische

köt. Ijeipzig 1855,

2.

köt.

Karlowiea, Mieq/slaw, a legjelentékenyebb
lengyel zen<?8zerzk egyike, szül. 1876 dec. 11.

Wiszniewoban (Litvánia), megh. 1909 febr. 10.
Zakopanéban (a lavina temette el). 190^bon •
varsói zeneegyesület

igazgatója lett 1906-baa
osak a zene*
szerzésnek élt. Mvei: dalok; zongoraszonáta;
hegedverseny szerenád vonós-zenekarra szimfónia (op. 7 e-moll) szimfonikus költemények
Visszatért hullámok (1904); Három srégi dal
(trilógia 1907); Litván rapszódia (1908); Osvieclm Stanisláv és Anna (1908) Szomorú mese
(1908). Francia és lengyel nyelven kiadta Chopin
leveleit és még ki nem adott hagyatékát (1903
Varsó, 1905 Paris).
Karlö, sziget a Bottenl-öbölben Finnország
partja mellett, Uleáborggal szemben; 164 km«
területtel. Fhelye, K., a D.-i parton van.
Karisbad (Karlovy vary), város Csehországban, K. ker. kapitányság székhelye és világhirfi
fürd, a keskeny, magas, erds hegyekkel körülfogott, közelében az Elbébe torkoló Tepl-völgyében, vasút mellett, 379 m. magasban, (1910) 17,446
lak., esztorgályozással, cukor- és egyéb süteménykészítéssel (K.-i ostya) és közelében 15 porcellán- és több cipgyárral. K. jelentségét kiváló
ásványvízforrásainak köszönheti. 19 forrása közül
a hideg savanyúvíz (125'' C.) és a vasas forrás (10*
C.) vizét ivókúrára, a meleg forrásokat (40— 72'5'
C.jfürdésre használják. A legrégibb az ú. n. Sprudel
(72-5<' C), 1 298 (pro mille) szénsavas, 2405 kénsavas nátriumon kívül még némi szénsavas magnéziát és szabad szénsavat is tartalmaz. Idnként

Zakopanéba

(Galícia) költözött és ott

;

:

;

;

embernyi vastagságú sugárban 4 m. magasságig lövel ki. A K.-i vlz használatát fleg emésztési zavarokban, cukorbetegségben, ni tejokban
és túlságos kövérség ellen ajánlják. Vannak
iszapfürdi is csúzos bántalmak ellen az 1853.
a városon kivül fölfedezett vastartalmú forrás
(f alkotórészei foszforsavas és szénsavas vasoxidul) a vérszegény betegekre gyógyító hatású.
A K.-i sót (Sprudelsaiz, Sal Carolinienae) a gyógy;

forrásokból kristályokban vagy por alakjában iXlítják el és a víz ásványi alkotórészeit tartalmazza mint gyógj'árú kereskedésbe kerül. Újabban megállapították a K.-i víz radioaktivitását is.
A hagyomány szerint IV. Károly császár 1347.
;

vadászat közben bukkant elször a K.-i meleg
forrásoki'a azonban tény, hogy K. vizeit már korábban is használták. IV. Károly 1358. ott vadászkastélji építtetett és a helységnek eljogokat
biztosított. 1707-ben I. József szabad királyi várossá emelte. 1711-ben építették az els gyógytermet az Alto Wiesé-n. 1772-ben Mária Terézia
;

gyógytermet építtetett, 1812. Kinsky gróf fürdt
és szegény betgek részére kórházat létesített.
1819-ben a német miniszterek itt Metternich meghívására tanácskozásokat tartottak és a szabad
mozgalmak elnyomására irányuló reakcíonárius
határozatokban megegyeztek. 1883 júl. 5. lepleztek le Goethe és 1898. Mickiewicz Ádám lengyel

mely befejezetlenül maradt. költ szobrát. Van lóversenytere. 1891-ben árvíz
Egyéb mvei közül említendk: Die Formen der pusztította K.-ot. 1769-ben még csak 273 fürd1895 tavaszán
römischen Ehe und Manus (Bonn 1868) Der rö- vendég volt, 1909-ben 66,153.
1.

rész 1892—1901),

—

;

mische Zivílprozess zur Zeit der Legisaktlonen
(Berün 1872).

Kaisorbad új fürdháza. 1901-ben új forrást nyitottak percenkénti 800 liter vízböeéggei.

létesült a

Kdrlsbadl

-

borskd
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Környéke igen szép, kirándulóhelyei a Hirschensprong (498 m.), a Ferenc József-magaslat (510
m.), a Dreikreuzberg (554 m.), az Ottó királymagaslat (599 m.), a Stefánia-kilátótorony és az
Aberg (609 m.). Keletre fekszik, a GiesshüblSauerbrunn savanyúvízforrás.
:

Lenhart, K.-8 Memorabllien von 1325—1899.,
K., sea sources etc., Karlsbad 1884;
K. in geschlchtl., mediz. u. topogr. Bezlehung,
14. kiad., u. 0. 1884; Stephanides, K., seine Thermen und
Heilfaktoren, 2. kiad. n. o. 1889; Slpöcz, K., seine Quellén
nnd Quellenprodukte, n. o. 1891 ; Schnóe, K. als TerralnKurort, u. o. 1900 ; Ruff, Dle K.-er Diát., u. o. 1894.
Irodalom.

Prága 1840; Kafka,
Hlavacek,

Karlsbadi borsókö, 1. Oolit.
Karlsbadi határozatok, az 1819 aug. 6—31.
megtartott karlsbadi miniszteri konferencia határozatai, melyeket a Német Szövetség gylése
(Bundestag) is elfogadott. A K. a sajtószabadság
korlátozását s a német egyetemi Ifjúság megrendszabályozását célozták. Ebben a szellemben a német kormányok Metternich utasítására üldöztek
minden alkotmányosságra való törekvést, melyet
demagógiának bélyegeztek. A K. érvényét 1848
ápr. 2. függesztette fel a szövetségi gylés a forradalmi mozgalmak hatása alatt,
Karlsbadi ikrek, 1. Földpát.
Karlsbadi só (mesterséges), áU 22 gr. porított
kénsavas nátriumból, 1 gr. kénsavas káliumból,
9 gr. klórnátriumból (konyhasó) és 18 gr. kétszer szénsavas nátriumból, amely sókeverékböl
6 gr.-ot 1 liter vízben feloldva és a vizet jól felmelegítve, megközelítleg a karlsbadi Sprudelforráshoz hasonló összetétel vizet kapunk.
Karlsbadi tü, hosszú vékony t, amelyet régebben a sebészetben is alkalmaztak vérzéscsillapitásra (acupressura, 1. o.) valamint a halottkémlésnél

is.

ELarlsborg, svéd vár Westergötlandban a Vetter-tó Ny.-i oldalán, a Göta-csatoma torkolatánál és vasút mellett. 1819-ben kezdték építeni.
Karlsbrtinn (freudenthali v. hinnewiedi fürd),

fürdhely Freudenthal osztrák-sziléziai kerületi
kapitányságban, a Fehér-Oppa völgyében, Dürrseifen község mellett, 45 lak., kettedszénsavas
vastartalmú 7Vj°-os ásványvízforrással.
Karlsield, helység Zwickau szász kerületi
kapitányság Schwarzenberg járásában, az Érchegység legzordonabb vidékén, nem messze Eibenstock várostól, (i9io) 788 lak., élénk Iparral
(üveg, falióra stb.). Közelében van a nagy Idterjedésö ós növénytani szempontból nevezetes Ch'a-

—

Karlstadt

I

cét még XII. Károly építtette, az újabbat 1775.
kezdték építeni. Kereskedelme jelentékeny. K.-t
1680. XI. Károly alapította.
Karlsruhe, Baden nagyhercegség székes-fvárosa és kerületi székhely, az 1907., Illetve 1909.
hozzácsatolt Beiertheim, Rintheim, Rüppur, Grünwinkel és Daxland községekkel együtt (i9io)
1.34,.313 lak., nagy gépgyárakkal, vasöntéssel, pa-

kályha-, szifon-, sör-, cement-, bútor-, tapétagyártással ós egy nagy patrongyárral. Több népes középiskolán kívül van K.-nak erdész-akadémiával egybekötött technikai fiskolája, kadétiskolája, múzeummal egybekötött mipar- f estn-,
kereskedelmi,háztartási iskolája és zenekonzervatoriuma. Az 1715. Károly Vilmos baden-durlachi
rgróf által alapított régibb városrész utcái a
nagyhercegi kastélyból, mint középpontból, küllk
alakjában ágaznak szót. Legszebb terei, épületei
és memlékei: a Schlossplatz .hat szökkúttal.
Károly Frigyes nagyhercegnek Schwanthalertí
mintázott ércszobrával; az árkádokkal körülfogott Friedrichsplatz a Lajos nagyherceg szobrával és egy kpiramissal díszített vásártér a Károly nagyherceg emlékére föláUltott obeliszkkel
ékesked RondeUplatz Scheffel és Hebel költök
emlékei az evangélikus templom a nagyhercegi
kriptával 1817-bl a kat. városi templom 1808ból; az 1750—76. Retty tervei szerint francia
mansard-ízlósben épített és 1897. restaurált nagyhercegi kastély 45 m. magas toronnyal a városház az opera a mcsarnok s az újabbak közül
a Luther- ós Bonifác-templom, a nagyhercegi levéltár, a számvevszék és közigazgatási bíróság
palotája, a refonnreál-gimnázium, több kórház
ós magánépület. 1897-ben lepleztek le Vilmos
császár, 1901. Vilmos badeni fejedelem s 1909.
Róbert Haass szobrát stb. A mgyüjtemények
közt a legjelentékenyebbek a nagyhercegi tartományi könyvtár, mintegy 160,000 kötettel és 4000
kézirattal a vele egy épületben elhelyezett régiségtár, ásvány-, geológiai, zoológiai ós etnográa mcsarnokban
fiai gyjtemény, az éremtár
az üjabbkori képeket magábanfoglaló kis képtár.
V. ö. Chronik d. Haupt- u. Residenzstadt K. (1886tól kezdve); Fecht, Gesch. d. Stadt K. (1887);
Illustrierter Führer durch K. (1913); Festschrift
zur 83. Versammlung deutscher Naturforschor
(Karlsruhe 1911).
Karlstad, Wermland svédországi Ián fvárosa,
püspöki székhely, a Vener-tó É.-i partján a Klar-elf
deltájától alkotott Tingvalla nev szigeten, vasút
mellett, (1910) 17,191 lakossal, mechanikai mhelylyel, dohány- és gyufagyártással, fa- ós vaskereskedóssel csillagvizsgálóval, természetrajzi múzeummal, A Klar-olfen átvezet 2 lild egyikét
Svédország egyik legszebb ilynem épületének

pír-,

,

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

nichsee tzegtelep.
Karlshamn, város BIekinge svéd lánben, a
Keleti-tenger partján, a szép Mieá-völgy bejáratánál, vasút mellett, (i9io) 7209 lak., nagy szeszégetökkol, hajósiskolával élénk kereskedéssel.
Karlskrona (Carlskrona), BIekinge svéd lan
fvárosa, hadi ós kereskedelmi Idkötváros a Ke- tartják.
leti-tenger mellett, öt nagyobb és néhány kisebb
Karlstadt, 1. (CarolosMius, valódi nevén -.Bosziklás szigeten, amelyeket hidak kötnek össze denstdn), Andreas, német reformátor, szül. Karla szárazfölddel, vasút mellett, (i9io) 27,448 lak., stadtban 1483 eltt, megh. Baselben 1541 dec, 26,
szép kórházakkal, széles, de egyenltlen felü- 1517-ben Lutherhez csatlakozott s az 1519-iki
let utcákkal; kereskedelmi hajógyárral, nagy lipcsei szóvitán több napon át védelmezte Bekarzenállal, több hajósiskolával, tengerészlcórház- kel szemben az Ágoston-féle tantételekot. Majd
zal és múzeummal, két szép templommal és a ki- Wittenbergben azwickaui rajongókhoz csatlakoerdítményekkel. A kiköt zott ezekkel együtt az oltárok és képek összetörköt bejáratát
egyike a legjobbaknak Európában ; a régi meden- delésóre lelkesítette a népet, 1523. szenvedélye;

;

rz

;

:

—

Karlsteln

sen kikelt Lather úrvaceorai tana ellen. Esek k5*
vetkeztében Bölcs Frigyes a szász fejedelonség*
böl kltUtotta. Iö28'ban Svájcba moaekttlt, hol
1Ö34 utánBasolben lelkész és tecrfógial tanár volt
2. K. (Draconites, Drach vagy Trach), Joharm, német latb. teológiis, a reformáció egyik
buzgó elóharcosa. szüL Karlstadtban U94., megb.
Wittenbergben 1566 ápr. 18. 1523-ban mlltónbergi, majd waltershaoseni prédikátor, 1534-ben
marborgi pap és tanár lett, 1547. Lübeckbe, 1551.
pedig teológiai tanárnak Rostockba ment. Fömnnkája: Qottes VertielaBiuigen In Christo (Lübeck

1549-6a 2

köt.).

K&rlstein, vár Csehországban, Prágától 20
km.-nytre délnyugatra. 72 m. magas mészksziklán áU 8 IV. Károly császár építtette 1348—
1356. Kápolnájában rizték a birodalmi koronázási jelvényeket ós IV. Károly levéltárát. Újabb

idben gyökeresen

átrestaiirálták s jelenleg

a

prágai nemesi alfq)ítványi hölgyek birtokában
van.

Karlak,

I.

Kadiak.

Karma

(szanszkrit karmán a. m. cselekedet),
az ind vallások dogmája, mely már a brahmanizmosban elfordul s fleg a buddhizmusban és
vele rokon dzsainizmusban alakult ki. Azt tanítja, hogy az egyes ember sorsa elbbi életében
elkövetett tetteitói függ (1. Lélekvándorlás), úgy
hogy a látszólag igaz ember szenvedááei az
elbbi életben elkövetett búnei büntetéeéfll tekinthetk s ez az isteni igazságszolgáltatás magyarázata. A buddhizmusból ment át a K. tana a
modem teozóflába. V. ö. Annié Besani, K. (németül 2. kiad. Leipzig 1910).
Karmacs, kisk. Zala vm. keszthelyi j.-ban,
(1910) 1153 magyar lak., postahivatal, u. t. Héviz-

szentandrás.

Karmakal,

sziget

Novaja-Zemlya Ny.-i partja

eltt.

Kármán, 1, Demeter, hires hegedús a XVI-ik
sz.-ban ; Tinódi említi (Erdéll História harmadik
része végén), hogy nincs nála jobb hegeds «az rácz
módbans. Mindenesetre szerb guszlár volt. A zenekedvel Ulumán bég, lippai várkapitány nagy
Ígéretekkel udvarába csalta s magánál tartotta.
2. K. József, ref. pü.spök, szül. Losonczon 1738.,
megh. u. o. 1795 ápr. 5. 1788-ban a drégelypalánkj
egyházmegye esperese, 1791. a dunántúli kerüleí fjegyzje, 1794-ben püspöke lett. Irodalmi
táron jelentélEeny munkáságot fejtett ki. Múvei
Istennel val társalkodás a reggeli és estveli órákon (Pozsony 1784); EkJdtssuxi aaenda (n. o.
1787) ; Az esztendnek minden szakaszaira alkabnaetatoü könyörgések (n. o. 1789) ; KatecJUs-

mus

(Osterwald után, n.

K.

o. 1789).

József, jeles prózaíró, szül. Losonczon
1769 márc. 14., megh. u. o. 1795. kb. jún. 3.
Atyja, szintén József, loeonczl ref. pap, késbb
szuperintendens volt K. Iskoláit Losonczon elvé^
gezve, 1785. Pestre ment j<^got hallgatni, 1788.
pedig Bécsbe, hol egy félévig heves, érzéki viszonyt folytatott Markovlcs grófnéval, egy kalandor katona szép, de könnyelm nejével 1789.
az asszony férjéhez távozott, K. meg letette Pozsonyban az Ugjrvédl vizsgálatot, majd Pestre
ment, belépett egy szaba^mUves páholyba s
3.

—
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Kármán

város fejld
Ráday-család pártfogása
megnyitotta eltte a protestáns fári házakat, oslncs termete, MC tott omélt modora, nyugati
veltsége a társaság kedvelt tagjává tették. K.,
akiben világos értelem nagyfokú tettvággyal párosult, a fvárost az ország Irodalmi központjává
kívánta emelni. Ezért szervezni törekedett az
irodalmi életet mint Ráday Pál gr. titkára 1792.
az els budai színjátszó társaágot igazgatta,
1794. Schedius Lajos egyetemi tanárral s Pajor
Gáspárral megindította az Uránia évnegyedes
folyóiratot, mely szépirodalmi dolgozatokat és
iránycikkeket közölve, a
által,
akiknek
szánva volt, a közízlés fejlesztését kívánta szolgálni. A választékos hangú, nemes irányú, irodalmi színvonalú folyóirat, noha Beleznayné s
mások Is anyagilag támogatták, a kell pártolás
hiánya miatt még az évben, a III. kötettel megsznt s maga K. csalódva ábrándjaiban, lesújtva
a Martinovics-féle mozgalom elfojtásától, melybe
valószínleg is be volt avatva, megbetegedve,
1795 elején visszavonult Losonczra, hol ifjan,
alig huszonhat éves korában meghalt. 1896 máj.
25. szülházát emléktáblával jelölték meg s emlékoszlopot állítottak, 1897 jún. 3. a temetben
díszes sírkövei jelölték meg nyugvóhelyét.
Dolgozatai mind az Urániában jelentek meg,
nagjTészt névtelenül s így teljes biztossággal
nem jelölhetk meg, melyek az övéi. Legértéke«
sebb a Fanni hagyományai c. kis regény. Régebben egy fiatal leány naplójának tartották, melyet
K. csak kiadott, majd K. mvének ugyan, de
való élmények (Markovicsné grófoé
költi alakításának. Az újabb viz^álódások kiderítették,
hogy a Fannihoz sem Markovicsnénak, sem K.
állítólagos ideáljának nincs köze, a maga egészében költött történet, melyhez anyagot.fordulatokat,
képeket bven merített Goethe híres regényébl,
a Werthers Leidenbl. Átvételei ellenére a kis
regény, pontosabban szólva hosszabb elbeszélés,
a XVIII. századi szépprózának legkitnbb ter*
méke s irodalmunkban az els pszihológiai elbeszélés. Mesteri rajzát adja benne egy gyöngéd
szívéletének, a stílusnak és eladásnak nem kis
mvészetével elbeszélve. K. e novellájában, vmint
többi elbeszél mvében (Az új házas levelei,

nagy buzgalommal
szellemi

életében.

vett részt a

A

W

m-

:

nk

n

A rtiödi

c.

szatíra.

Fejveszteség

c.

érdekes, kor-

vonásokban gazdag regénytöredéke, meséi)
öntudatos író, aki Kazinczy mvészkedéeel és
idegenszerségei nélkül a meglév magyar nyelv
rajzi

alapján iparkodott fordulatosán, terméantesenf
mvésziesen Imi. Stílusa jelzi az utat, melyen nagyobb rázkódtatás nélkül, nyelvünk sérelme néllehetett volna a magyar stílust újítani,
kül
írói programmja, melyet A nemzet csinosodása c,

m^

tanulmánya

foglal

magában, három ponti>an mu-

tat eltérést Kazinczyétól

:

az irodalomban

nem a

forma a f, hanem a lényeg eredeti munkákra
8 nem fordításokra van els sorban szkség a
nyelvmvelés nem cél, csak eszköz. Ha korai
halála meg nem akadályozza. Irodalmi életnk
;

;

egyik legjelentsebb reformálója

lett

volna.

1794; K. Jóneí Írásai éa
ISiS; Panni ka^ománjrai,
OIció kOnyTtár. 1876 é« Macryar Bemekírók, 19M. K. J6JiMii BftTei K. éa MarkoTicsaA tovel—<e< a tk

Avdahwk, KiAdiaok: ürinlA,

Panni htgyomiajtl (Toldr)

Mf

••

:

Kármán

gyár fordításával, Nemzeti könyvtár, 1879—1880; u. 1.
Abafl Lajostól K.-nak legteljesebb életrajza. Mködésének,
Jelentségének mvészi összefoglalása Beöthy Zsolttól a
Képes Irodalomtörténet I. kötetében. Pontosabb dolgozatok továbbá: Halász Ignác életrajza 1878; Gyulai Pál bevezetése az Olcsó könyvtár Fanni-kiadásához; Bodnár
Zsigmond, Uránia, 1880; Barát Ferenc cikksorozata Vasárnapi Újság 1874, 39—43. 67. 8z. ; Heinrich Gusztáv,
Fanni eredetérl, Kisfalndy-Társaság Évk. Uj f. XVI.
Werner Adolf, Goethe és K., 1890; Bzabó Ferenc, Fanni
hagyományai 1904 Fehér Sámuel, Fanni hagyományai és
Pintér Jen, K. József. Bókefl
a Nouvelle Héloise, 1909
;

;

;

Emlékkönyv,

1912.

szül. Szegeden ISíS decszülvárosában ós Pesten végezte.
1862— 1865-ig a bécsi egyetemen filozófiai és
filológiai tanulmányokkal foglalkozott. 1866-ban
a budapesti egyetemen doktori és magiszteri
diplomát szerzett. 1868-ban a budapesti középiskolákban és a Kereskedelmi Akadémián az izraelita vallástant tanította. Eésztvevén a tanáregyei.

25.

Karmaták
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K. Mór, pedagógus,

Iskoláit

sület gylésein, pedagógiai és tanügyi kérdésekben neve csakhamar ismeretessé vált s ennek köszönhette, hogy 1869. Eötvös báró közoktatásügyi miniszter kiküldte Lipcsébe a gyakorlati
tanárképzés tanulmányozása végett. Ott Ziller
Tuisconnak bizalmát pedagógiai készültségével
annyira megnyerte, hogy az mindjárt kinevezte
gyakorló elemi iskolai presbitériumának elnökévé
s azzal is megbízta, hogy az iskola szervezetét és tanulmányi rendjét elkészítse ( Vademecum
für die Praktikanten des Paedagogischen Seminars zu Leipzig 1870). 1871 szén K. visszatért,
1872. a pedagógia, ethika és pszichológia magántanára lett a budapesti tudományegyetemen. A
tanítóképz intézet igazgatójának megbízásából
elkészítette az általa kontemplált gyakorló fgimnázium szabályzattervezetét, mely az egyetem és a minisztérium áltál elfogadtatván, 1872
májusl6. a gimnáziumi gyakorlóiskola eszméje testet öltött. K. a tanárképz intézethez a
filozófia és pedagógia tanárává s a gyakorló fgimnázium rendes tanárává és pedagógiai vezetjévé neveztetett ki 1872 aug. 28. ö honosította
meg nálunk a tudományos pedagógia elveit a
gimnáziumi oktatásban. Munkásságának súlypontja a középiskolai és egyetemi tanításon kívül
középiskolai oktatásunk újjászervezésére esik.
Legnevezetesebb alkotása e téren az 1879-i gimnáziumi tanterv s a hozzávaló Utasítások, melyeket egyes szakemberek közremködésével
egészben véve ö írt és szerkesztett. Ezeknek általános része németül is megjelent a Frick szerkesztésében kiadott Sammlung Paedagogischer
Abhandlungen füzetei közt ily címen: Beispiel
eines rationeUen Lehrplans für Gymnasien (Halle
1890). E címet Frick adta a füzetnek ós a német-

országi pedagógiai sajtó igen nagy elismeréssel
fogadta. 1897-ben súlyos betegsége miatt megvált a gyakorló fgimnáziumtól. Felópülése után

a közoktatásügyi minisztériumba osztatott be
1907-ben magyar nemességet,
1908. Szöllöskislaki elnevet, 1909. pedig egyetemi ny. r. tanári címet kapott. Fbb mvei
szolgálatt('!telro.

Közoktatásügyi tanulmányok (I. köt. A felekezeti oktatás és az állam részvéte a népiskola szervezetében, Budapest 1906., II. köt.
Közoktatásunk múltja, u. 0. 1911) K. M. paedagogiai dolgozatai rendszeres összeáüüásban (2 köt., u. o.
:

:

;

1909), mely 1911. az Akadémia kisebb jutalmát
kapta meg. Ebben találhatók azok az értékes didaktikai és módszertani fejtegetések is, melyek,
mint a gyakorló fginmáziumban K. vezetése

alatt tartott elméleti értekezletek

jegyzkönyvei,

megjelentek e cím alatt Adalékok a
gimnáziumi oktatás elméletéhez (Budapest 1898);
közoktatás egysége és a tanulmányok szervezete (u. 0. 1911). Gimnáziumi tankönyvei és segédkönyvei mellett az egyetemi oktatás számára
segédkönyvül dolgozta át Browning Oszkár kézikönyvét,
nevelés elméletének történetét (Budapest, 2. kiad. 1907)
Lotze Hermann Logikáját
(u. 0. 1884) és Psychologiáját (u. o. 1887). Pedagógiai értekezései nagy számmal találhatók az
általa 1873— 1882-ig szerkesztett Magj'ar Tanügy minden kötetében, a gyakorló fgimnázium
értesítiben s a Magyar Paedagogiában. Polemikus
külön

is

:

A

A

;

Herbart és Lubrich (1875) Hagiosippus
név alatt Egy tvMs koryphaeus és A tudós
koryphaeusnak igazságot szolgáltat Plagiosippus
(189.3). V. ö. Alexander Bernát, K. M. (Budapesti
Szemle 1914).
iratai

:

;

:

Karmama,

perzsiai tartomány, 1. Kerman.
Karmantyú. 1. K. (muff), szrmébl v. szrmével bélelt kelmébl (bársony, selyem, brokát)

készült hengoralakú ruhadarab a kéz melegeutartására. Valószínleg Olaszországból származik
s a XVI. sz. végén Franciaországból elterjedt
mindenfelé. Eleinte csak a nk, a XVII. és XVIII.
sz.-ban a férfiak is hordták. Jelenleg a férfiak
vadbrböl készült K.-t szoktak hordani vadászatokon.
2. K., a karoknak fémlemezbl készített védtakarója a régi lovagöltöze tokén.
Kanuarsch, Kari, technológus, szül. Bécsben
1803 okt 17., megh. HMinoverben 1879 márc. 24.
1830— 75-ig a hannoveri politechnikum igazgatója volt. A mechanikai technológiában K. új

—

iskolát alapított meg. Legjelentékenyebb munkája Handbuch der mechanischen Technologie
(Hannover 1837—41, 2 köt., 6. kiad. u. o.
1887—97). Egyéb mvei Gruudriss der Chemie
(Wien 1823); Einleitung
die mechanischen
Lehren der Technologie (u. o. 1825, 2 köt.) Technisches Wörterbuch (Heerennel, Prága 1843
44,
3 köt., 3. kiad. 1875-92) Beitrag zur Technik d.
Münzwesens (Hannover 1856) Gewerbliches Fragenbuch (Stuttgart 1867—72, 5 füzet) Gesch. der
Technologie (München 1872). Prechtl Technologische Encyklopadie-ja számára 5 pótkötetet szerkesztett, szerkesztette továbbá 1834—57. a Mitteilungen des Gewerbevereius für Hannover cím
vállalatot. V. ö. Hoyer, Kari K. (Hannover 1880).
Karmaták, a síiták iszmailita felekezetében
gyökerez csoport, nevét egy Karmát melléknéven ismeretes mezopotámiai földmívesrl, nyerte,
ki Abdalláh b. Meimún javára az iszmailiták
ügye érdekében Mezopotámiában és Perzsiában
mködött. A X. sz.-ban a K. mozgalma nagj- zavarokatszított a mohammedán országokban. Már
891. tömegesen lépnek fel, 903. már Arábiába is
:

:

m

;

—

;

;

;

elnyomulnak

ós

Ománig

terjesztik hódításukat.

Fejedelmük székvárosa Lahsza

volt.

A

szokásos

mohammedán

vallásgyakorlattal szemben önálló
állást foglaltak, a ritu.s parancsolatait allegorikus

értelemben magyarázták.

A Mekkába

zarándoké-

Karmaxlnesd

—
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Kamatik

meetámadták és kifosztották;
Karmeeter-zene. némileg gúnyos elnevezéae
Táhlr, Mekkába nyomait és olyan zontMuü veknek, amelyekben többamtii,
egyéb zsákmánnyal a fekete követ (1. Haduar) a technikai készség, mint az eredetiség és elméis magával vitte í^aluttáha, ahol e onot tárg>- lyedés.
Karmin (kármin), 1. FesUldaíde.
961-ig maradi 969-töl kezdve híveik és segítik
Karminit (í«t.), 1. Karmimpát.
asiins QB&kkBSöben van, területüket aaóta lassanKarminpát (karminit, *•), vasólomarzenát,
lassan dventik. ndg 1037. teljesen elbuknak.
Történetaket legjobban De Qoeije irta meg a Mé- karminvürös gömbö.s halmazok.
muíres dlüstolre et de géographle orientale 1.
Karminsav, a cociienille-ben fordul el parlók karavánjait
930. vesérük.

AM

;

purszínú, amorf, vízben oldható.

kiad. Leiden 1886).
Karmajdnesd, kisk. Hányad

kutotclx>n

j.ban,

(2.

(i»i«)

vm. maroelllyei
508 oláh lak., n. p. és n. t. Maroslllye.

Kar-Morta,

sziget,

1.

Kamorta.

Karmos majmok (Hapalidae,

Karmaaia (earmcisin), az a piros ssiiiezMés,

áii»t),

Karmazsinvirág

É.-l

Arctopithed,

a Szélesorrú majmot (PUstyrrkim) egyik
amelyet a gyapjú felvesz, ha timsöval és bork- családja. Az idetartozó 28 ismert fajra jellemz,
vel való pácolása után cochoníllet és ónsót tartal- hogy valamennyi lábujjuk a körmös öregujjon
kívül görbe, kétoldalról összenyomott karommal
mazó festékosben kifestjük.
van ellátva és hogy csak 32 foguk van. KicsinyKarmaasinbogár liuat), a. m. biborietii.
test, mókusalakn, takaros állatok. Dél-Amerika
Karmazsintölgy (dSt.), 1. Tölayfa.
(aSv.), 1.

Polyaonum.

Karmel (Dzsebel Mar

Eliasí, a palesztinai
plató egy része, a Kison forrásaitól kezdve ÉXy.-i

irányban az Akkai-öbölig terjed mészköplató,
km. bosszú, átlag 500 m. magas, néhol
ö2 m.-ig emelkedik. Barlangjai az ó-korban prókb. 60

féták és szerzetesek lakóhelyei voltak, pl. Ülés
prófétáé. Itt van a karmelita-rend alapitó kolostora is, ahol Kalábriai Berchtold zarándoktársaiból 1 156. a karmelita szerzetesrend alakult. A
kolostort többször lerombolták a törökök, utoljára
1821. .\bdullah pasa. de mindig újra építették.
Karmeliták. E .szorzotos-rendet szent Bertold
(1.

Bertold

2.)

alapította

1156 Karmel hegyén.

Brocard, a jeruzsálemi patriárchától, Alberttl, szabályokat nyert a kolostor számára,
amelyeket 111. Honorios ersített meg 1224-ben.
1237-44-igsokat szén védtek a szaraoénoktól, azért
elbb Ciprus szigetére s onnan Európába jöttek
át. Itt enyhébb szabályokat vettek fel s mindinkább távoztak eredeti szigorúságoktól, úgy hogy
II. Pios idejében éppen e miatt szakadás támadt
közöttGkk 8 megalkották az obszcrvantok v. karmelhegsri mezítlábasok, a konventuálisok, azaz
saras karmelita papok s a terciáriusok testületét.
Hazánkban Gyrött, Budapesten és Zomborban
vannak s teljes nevük a Karmel hegyérl nevezett boId. SzAz rendje. 1903-ban elváltak az osztrák rendtartománytól és külön magyar tartománnsrá alakultak. A karmelita-apácák rendjét
Soreth János alapította 1452. Hazánkban Bánfalván (Sopron mellett) és Szombathelyen van
kolostoruk.
Karmelita-^ (spirüus melUsae compositus),
aromás szesz, régi orvoeanr, melyet a párisi mezítlábas karmeliták hoztak forgaloml» 1611. A
K. színtelen, fszeres illatú folyadék. Úgy készül, hogy 14 gr. cltromfú, 12 gr. dtromhéj, 6 gr.
szerecsendió. 3 gr. fahéj, 3 gr. siegfOszeg keverékét 150 gr. borsnai- és 2ö0 gr. viz keverékével áztatntí, astin ebbl 200 gr. -n>it lepárolnak.
Kárment, edéoy a borfejtéshez, mellyel a
csapnál kic.<(ipögö folyadékot fölfogják.
K.,
korcsmákban az a léoel±el elzárt kiütön helyiség,
hol a korcsmáros a bort UmárL
Karmester, dirigens (ol. ntaestro di eappella,
franc, chef d'orckestre, ném. Muaíkdiréktor), aki
zenekart v. énekkart Igazgat.
Utixlja,

—

részében fordulnak elö leggj'akoribbak BraFleg gyümölcsökkel, magvakkal, levelekkel táplálkoznak, de a rovarokat sem vetík
meg. Idetartoznak a selyemmajmok (Hapale) és
az oroszlánmajmocskák (Midas). L. Selyem;

ziliában.

majom és OroszUmmajom.
Karmos tengeri-rák, 1. Languszta.
Karmö, sziget Norvégia DNy-i részén a Stavanger- fjordban, 178 km« területtel; Stavanger
járáshoz tartozik lapos és néhol mocsaras. Skudesnásba\-n (1217 lak.) és Kopervik (1445 lak.) a
kiköthelyei. Partjain jelentékeny a heringhalá:

szat.

Kama, község, 1. Maroskama.
Kamabad, város, L Kamobad.
Kamáció, 1. Hús-szín.
K^ynaV^ falu Felsö- Egyiptomban. Róla kapta
nevét a régi Theba romjainak egy szép csoportja,
amelyek 1430 m. hosszúságban és 560 m. szélességben nyúlnak el,és az egyiptomiak szent helyei
voltak. Itt volt Ámon isten ftemploma, az a
nemzeti szentély, amelyet a N'ilus völgyében reánk
maradt összes építmények között a legels hely
illet meg.
Kamallit (ásv), 1. CamaUit.
Kamap (CamapJ, porosz köraég a dUsszeldoríl
közigazgatási kerületben, (i9io) 66ö7 lak., kszén-

bánya, téglaégetés.
Kamaratic Bernát, régi horvát költ, szül.
Zárában 1553., megh. 1600. Megénekelte Szigetvár bevételét Vazetje Sigeta grada c. 4 énekbl
álló eposzában, melyet Zrinji Györgynek, a szigetvári hs fiának szentelt. Ez az els horvát múeposz. Érdekes, hogy a cZrinyiászt csak 1651.
jelent

meg.

Kamatik v. Kamata

a. m. fekete ország, régi
tartomány Hindosztánban, a Dekán keretén b^ttl
és a Krisnától D.-re jelenleg a madrasi presidency egy részének neve a koromandeli parton.
Hatédrai B.-<hi a Krisna, D.-en a Komorín hegyfok. É^iajlata a legforróbb egész Hindosztánban. Fbb városok: Madras. Pondichéiy-, Tranqnebar.Tangore, Arcot, Dindizsál. Lakosai indosok
<- '^-"'"na vaÚását követik, meljmek számoa
ke maradt meg K. területén. Tecmáojei
k....^. ....aló a rizs, tenyészállatai közülasnrvB8>
maib^ és juhok a méhésnt és sdyemheniyótenyésztés is számot tesznek azorsságbaa. Kera;

;

:
;

Karnauba-vlasz
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—

Karok é8 rendek

Karó, 1. Fakaró.
mikai cikkei, az indigó, dohány, cukor és bor a
Káró (frana carreau), a francia kártya egyik
kivitelben nagy szerepet biztosítanak neki. K.
slakossága a tamulok fajához tartozó nép volt. színe a vörös négyszög.
Karob, karouh (növ.), 1. Ceratonia.
Az angolok 1856. foglalták el.
Karóbahúzás, a középkorban dívott barbár
Karnanba-viasz (növ.), 1. Copernicia.
Kameades (latinosan Cameades), görög böl- halálbüntetési nem. Leginkább gyermekgyilkos
csel, az ú. n. wharmadik akadómia» megalapítója, nknél alkalmazták, míg helyébe a vízbefuUaszszül. Kr. e. 214-ben Kirénóben (Afrika), megh. tás mint enyhébb büntetés lépett.
Kaxoba-levél (növ.), 1. Jacaranda.
mint a nagy Plató iskolájának elöljárója Athénben
Karok, 1. Egyetem, Karok és rendek.
129. 156., mikor Athénnek Róma részére 600
Kárókatona, karó-kaUma, kormorán (wiat,
talentumos bírságot kellett volna fizetnie, amiért
Oropost feldúlta, K.-t küldték Rómába, hogy a Phalacrocorax Briss.), az Evezlábuak rendjébe
bírság enyhítését kérelmezze. Társakul a stoikus és a Phalacrocoracidák családjába tartozó madárDiogenest és a peripatetikus Kritolaost adták mel- nem. E madaraknak többnyire kis fejk, középléje, de a siker egészen K. elragadó szónoklatá- hosszuságú ers csrük van. Horgasán végzd
nak tulajdonítandó, kivel együtt bevonult Rómába csrük szélein nincsenek harántul álló szarulemeaz ékesszólás tanulmánya is. Filozófiai tanait zek. Orrlyukaik alig láthatók, farkuk rövid, leCicero és Diogenes mveibl ismerjük. K. mérsé- kerekített, 12—14 kormánytollal. Csüdjük rövid,
kelt szkeptikus, kinek érdemei vannak álláspontija úszóhártyával összekötött ujjaik (4) hossznak.
okos megvédése körül.
Körülbelül 35 fajuk ismeretes, melyek az egész
Kameia, nagy nemzeti ünnep a spártaialoiál, világon honosak és veszedelmes halpusztítók. Hamely összefüggött Apolló Kameios tiszteletével. zánkban három faj él, ú. m. a noQy K. (Ph. carbo
Az ünnepély ideje a kameiosz (aug.-szeptember) L., Oraculu^ carbo Blyth.), fényl feketés-zöld,
havában 9 napon át tart.ott. A 26. olimpiasztóí barnás háta és válla sötéten szegélyzett tollakkezdve
vészversenyek is járultak ehhez, me- kal, a torok köríil fehér, a has oldalain néha
lyekben legelször Terpander gyzött. Spártán fehér foltokkal. Nyáron a nyakszirten finom fehér
kívül mindenütt elfordul ez ünnep, ahová csak tollas bóbitával. Csre és lábai feketék. 14 kora spártai szokások elhatottak.
mánytollal. Hossza 8.3, számyhossza 35, farkKarneol (canteol, isv.), vérvörös szín kalcedon, hossza 20 cm. Majdnem az egész földön el van
melyet vasvegyületek színeznek. A sötét vérvörös terjedve. Vándormadár. Hazánkban a Duna és
K. neve him-K., a halavány, sárgásba játszóé Tisza közt kolóniákban fészkel és költ is. Áprin-K. A legszebbeket Kelet- Indiából és Dél-Ame- lisban 3—4 kókes-zöldesfehér tojást rak, melyerikából hozzák. A fehéres-sárga K. neve K.-berül, ket a szülk közösen költenek ki négy hét
az áttetsz, barnásvörösé szard. Az ókorban külö- alatt. Júniusban másodszor költ. Fogságban tartnösen becses
volt, de a szebbeket még ma is ható és tenyészthet. Halfogásra könnyen betanítmegmunkálják. Színét óvatos melegítéssel javít- ható. A kis K. (Fh. pygmxieus Pali., Graculus
ják. Pecsétnyomókat, apró edényeket stb. készí- pygmaeus Pali.) fényl fekete szín, gesztenyetenek belle. A K.-onlx olyan K., amelyben fehér barna nyakkal ós fejjel. 12 kormánytollal. Hossza
és vérvörös rétegek váltakoznak egymással.
54 cm., számyhossza 21 cm., farkhossza 16 cm.
Karnevál, 1. Farsang.
Hazája Közép- és Dél-Európa, Közép-Ázsia.
Kaini-Alpok (helyesebben Garniai Alpok), Vándormadár. Hazánk D.-i részén, nagy nádaa Keleti-Alpok déli mószkzónájának egy része. sokban közönséges. Áprilistól októberig tartózKezddik a Piave folyó völgyénél és folytatódik kodik nálunk és költ is.
középtengeri K.
Karavanka-hg. néven. Legmagasabb pontjai: ÍPh. Desmaresti Payr., Graculus Desm^restii
KoUin (2810 m.), KeUerwand (2799 m.), M. Antola íeichenb.) a Quameróten és a magyar-horvát
:

:

m

k

A

(2694 m.)

tengerparton fordul

stb.

el

;

Veglia-szigetén kolóni-

m. párkány, nálunk ákban fészkel. A K. szó magy-arázatát 1. Kara.
különösen a kárpitosok hívják e néven az ablakKarok és rendek (Status et ordínes), a négy orfüggönyöket tartó profilozott lécet v. kisebb pár- szágos rend, mely az 1848 eltti közjogi értelemkányzatot.
ben vett magyar nemzet testét alkotta, jelesül

Karnis

(franc,

comiche)

a.

Kaxnobad (Kamabad, Karmvo), város Kelet- 1. az egyházi furak (Domini praelati) 2. a világi
Ruméliában,4ökm.-nyireBurgasztól, az Indzse és furak (Domini barones et magnatos; a kett
vasút mellett, kb. 7000 lak.
együtt Domini is) 3. a nemesek (köznemesek)
Kamok (Cami), ókori kelta nép a mai Krajná- 4. a szab. kir. városok és késbben a sz. kerüleban (országuk neve Camia a. m. Krajna), melyet tek rendje. (V. ö. 1608. I. kor. után 1. §). A K. ela rómaiak egyrészt Itáliához csatoltak, másrészt nevezés I. Ferdinánd óta jött divatba. Elbb a
átvezet útnak használtak Dalmácziába. Neveze- «rognicolae» (honfiak) elnevezés volt szokásban.
tesebb városaik voltak Julium Camium (ma Mind a 4 rendnek közös legfbb politikai joga az
Zviglio), Forum Julii {a középkorban Friaul, ma országgylési ülés ós szavazat joga, s ezáltal réCividale), Aquileia ós Tergeste (Trlest).
szesedés a törvényhozó hatalom gyakorlásában. A
Kamutok (Camutes v. Carnuti), gallus nép a két els rend személyesen, a másik kett követek
Ligor (Loire) és Sequana (Szajna) között. Legna- által képviselve vett részt az országgylésen;
gyobb városaik voltak Autricum (Chartros) és Ce- amazok a fels (frendi), emezek az alsó táblához
nabum (Orléans). Ókvoltak Kr. e. 62-ben az elsk, tartoztak. Amazok azonkívül, ha személyesen nem
kik Caesar ellen fellázadtak.
jelentek meg, valamint a mágnások özvegyei is,
Karó József, 1. Suikhan-aruk.
tulajdon követeket küldhettek, st törvény sze;

;

:

;

—

Károll
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küldn 1 tartoztak. Ezek azonban az alsó táblán
foglaltak helyet.
Kiroli 1. Gráspár, ref. eqwres, as els teljee
rint

~

Karolinái Jázmin

hírét költötték s férje, mikor 1820. trónra lépett,
megtiltotta neki, hogy a királyné címet viselje
és hogy Angliába visszatérjen. K. mégis a lon-

Nasj^KArolyban doni nép nagy üdvrivalgása közt bevonult LonIskoláit donba. Ekkor a király nyíltan házasságtöréssel
Itthon elvégezvén, n^net ös helvét egyetemeket vádolta 8 perét a lordok háza elé vitte. A közkeresett föl. Iö62-ben gönczi eepereelett, CTóeen vélemény annyira K. pártján volt, hogy a lordok
kíizdütt az unitárizmos ellen. Iö86-ban kezdett Brougham fényes védbeszéde után felmentették.
hozzá nagy mankájához, a bibliának a maga egé3. K. Henrietté Krisztina, hessen-darm.stadti
szében való lefordításához. Valószínleg több társa tartománygrófn, lll. Keresztély pfalz-blrkenfeldi
palotagróf leánya, szül. Bischweilerben 1721 márc.
is volt e munkához s ennek köszönhet, hogy az
1590. Vizsolj'ban három nagy kötetben meg is je- 9., megh. 1774 márc. 30. 1741-ben férjhez ment
hessen-darmstadtl trónörököshöz. Férje
lent. Ezt a bibliát használja azóta a mag>'ar prot. Lajos
egyház, a számtalan újabbnál-újabb kiadásokban 1760— 57-Ig porosz hadi szolgálatban állott s K.
idnként némi változtatásokat téve rajta, de még Nagy Frigyes barátságába jutott, ki t nagyramindig kegyelettel ragaszkodva annak megszo- becsülte Idváló szellemi tulajdonságai miatt. Mikott, habár elavult stílusához. Megjelenése há- kor férje 1768. IX. Lajos néven trónra jutott, K.
romszázadoe évfordulóját lelkesen ünnepelte meg áldásos befolyást gyakorolt a kormányra. A darm1890. a magyar prot. egyház, mely történelme e stadti udvar ebben az idben a német szellemi élet
nagy alakjának emlékét ez alkalommal több iro- egyik központja lett, hol Klopstock, Gleim, Herdalmi kiadvánnyal s Gönczön szép szoborral örö- der és Goethe is megfordultak. Alattvalói sokáig
kítette meg. Még a következ múvet irta
Két megrizték emlékét (Die grosse Landgrafln), s
könyv mMen országoknak és királyoknak jó és Nagy Frigyes e szavakat vésette emlékére Fegonosz szereneséjöknek okairól (Debreczen 1563). mina sexu, ingenio vir (Nemére nézve n, de tehetségre férfiú).
V. ö. Kenesseu Béla, K.-emlékkönyv (1890).
4. K. Mária, nápolyi királyné, Mária Terézia
2. K. (Kart) János, twmészettudós, született
Cservenkán (Bács-Bodrog vm.) 1842 jún. 13-án, és Lotharingiai Ferenc leánya, szül. 1752 aug. 13.,
meghalt Budapesten 1882 január 25-én. 1871-ben megh. Hetzendorfban 1814 szept. 8. 1768-ban
a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osz- ment nül IV. Ferdinánd nápolyi királyhoz. Uravolt, 1777. megbuktatta a szatályának segédre, egyúttal az egyetemen az lomra vágyó
ichtiolögia és herpetológia magántanára lett. badelv Tanucci minisztert. 1784-ben kedvenoét,
Müvei Kalauz a magy. nemzeti múzeum terme- az angol származású Sir John Actont tette meg
osztályához (Pest 1879); Jelentés az vezet miniszternek. Nénjének, Mária AntoinettefdránduJás alkalmával Triest és Fiume nek ki végeztetése után esküdt ellensége lett a
francia forradalomnak s Nápolyt belevitte a
környékén tett áUattani gyjtésemrl (n. o. 1875)

magyar

biblia fordítója,

1529 körül. megh.

sztU.

Gnoidn 1691 v^áo.

:

:

n

:

i

Magyar földrajz

és természetrajz (a természet-

1880—81). Irt azonkívül számos
értekezést tudományos folyóiratokban.
Péter, ref. püspök, szül. Nagy-Károlyban
3.
1543., megh. Nagyváradon 1576 ápr.lO. Az 1572-ik
év végén elhunyt Melius helyére a tiszántúli egyházkerület püspökévé választotta. Buzgó munrajzi rész, u. o.

K

kásságot fejtett ki irodalmi téren. Mvei: Elementa grammatlces graecae (Kolozsvár 1567. öt
kiadása ismeretes, az utolsó 1647-bl való) Bonná pastor sen pastoris optlmus vivendi agendique
;

modus
zatja

Az

apostoli credónak magyará1600) stb.
(franc. Charlotte), a Károly férfi-

(1570);

(1.^84., II. kiad.

Karolina
névnek megfelel nnév. Viseli közül nevezetesebbek:
1.

K. Ágosta császárné, magyar királyné,

I.

Fe-

Franciaország ellen alakult koalícióba. 1799-ben
a francia hadak ell Szicíliába menekült, de nemsokára visszatért és véres bosszút állott ellenségein. Ettl kezdve meghitt barátnje, Hamilton
grófn (1. Hamilton. 3.) kártékony befolyása alatt
állott. 1806. ismét menekülnie kellett Nápolyból
és Szicíliába vonult. Innen 1813. Bécsbe költözött,
s a hetzendorfl kastélyban nemsokára meghalt.
5. K. Matild, dán és norvég királyné, Frigyes
Lajos walesi herceg leánya, lll. György angol
király húga, szül. 1751 júl. 22., megh. Celleben
(Hannover) 1775 máj. 10. 1766-ban ment férjhez
VII. Keresztély dán királyhoz. Minthogy durva
férje
elhanyagolta, a mindenható Struensee
miniszter kedvese lett, kivel együtt vezette a kormányt. Struensee bukásakor 1772.
is vád alá
került 8 miután bnösségét bevallotta, férjétl
elválasztották. Ezután bátyjának kívánságára
Cellebe vonult, hol jótékonyságáért közszeretetben állott. V. ö. de Lagréze, La reine Caroline
Mathilde et le comte Struensee (Paris 1887);
Blangstrup, Christian VII. og Caroline Mathilde
(Kopenhága 1891, 2. kiad.); Wilkins, A queenof
Caroline Matilda etc. (London 1904. 2 köt.).
tirs
Karolina, V. Károly német császár büntet törvényköny\e (Peinliche Hals-Geríchts-Ordnung)

t

Miksa bajor király leánya, szül.
1792 febr. 8. 1816 nov. 10. lépett házasságra
Ferenccel és 1825 szept 25. Pozsonyban magyar
királ>7iévá koronáztatott Megh. 1873 febr. 9.
2. K. Amália Erzsébet, angol királyné. Károly
Vilmos Ferdinánd braunschweigi herceg leánya,
szül. 1768 máj. 17., megh. 1821 aug. 7. 1795-ben
ment férjhez György walesi hg.-bez, a késbbi IV.
György angol királyból. Házaasága azonban szerencsétlen volt, mert kicsapongó férje elhagyta, st 1532-b<31. L.
C. C.
Karolina, északameríkai vidék, 1. Carolina,
1806, azzal vádolta, hogy többekkel viszonjt folytatott. A biróság azonban K.-t ártatlannak nyil- North-Carolina (Észak-K.) és SÓtdk-Ckarolina
renc 4-lk neje,

I.

;

:

a

vánította. 1814-ben elhagyta Angliát és huzamos
ideig Olaszországban tartózkodott. Itt ismét rossz

(Dél-K.)

Karolinái jázmin

(nOv.). 1.

Gelsemxum.

;

—

Karolinák
Kaxolinák, a németek birtokában
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lev nagy

szigetcsoport a Nagy-oceánban az É. sz. 5 és 10°,
2870 km.-nyi
a párisi K. h. 135° és 161° közt.
hosszúságban elnyúló szigetcsoport csupa kis szi-

A

getekbl áll a legnagyobb, a köralakú Ponapi
átmérje 20 km. Ponapit, üalant és Hogolut
;

kivóve,valamennyi (mintegy 500) alacsony korallsziget. Összes területük, a Palau-szigeteket (1. o.)
is beleszámítva, liöO km*, (i9io) 41,500 lak. Az
éghajlat igen enyhe és kellemes, csakis a nyári
hónapokban teszi keUemetlennó az idjárást a
túlságosan gyakori eszés. A magasabb szigeteket buja növényzet takarja. A lakosok ftáplálókát a kenyérfa és a jamgyökér nyújtja. A benszülöttek szelid és békés természetek a tabut,
miként a többi polinéziaiak,
is ismerik. Els
ismereteink a K.-ról a XVII. sz. végérl valók.
Azóta a K.-ra vonatkozó ismereteink meglehetsen ugyanazok maradtak 1817-ig, amikor Kotzebue
orosz hajókapitány látogatott el oda és megkezdte részletesebb ismertetésüket; 1819-ben Freycinet francia, 1824. Duperrey francia ós Lütke
;

k

orosz kapitány, 1828.

Dumont

d'Urville látogatta

meg ket.

1899-ben a spanyol kormány a Marianákkal és Palau-szigetekkel együtt Németországnak 25 millió pesetáért eladta.
Karolina-papagáj (áiiat, Conurus Carolinensis
L.), a Kakukalakuak rendjébe, a Papagályfólék
családjába tartozó madárfaj. Észak-Amerikában
hajdan a 42° é. sz.-ig fordult el. Kansas, Texas és
más délibb államokban ma is elég gyakori. Színe
zöld, feje sárga, fejbübja narancsszín. Hossza
31, szárnyhossza 18, farkhossza 15 cm. A hideget
igen jól kiállja. Állatkertekben közönséges.
Karolina-sziget (Thornton), lagunasziget a
Manahiki-esoportban a Csendes-óceánban, temlete
5*5 km2, fkép kókuszpálma terem rajta. 1868-ban
az angolok vették birtokukba.
Karolina-út Horvátországban, a Kapella-hegységen át Portoréba vezet. Legmagasabb emelkedése 824 m. a tenger szine fölött.
Karolinenthal (csehül Karlin), Prága külvárosa, csehországi kerületi kapitányság székhelye a Moldva jobbpartján, (i9io) 24,445 fleg
cseh lak., gépgyártással és fémiparral, vegyszer-,
festék-, szappan-, olaj-, gyertya-,
tással, kalap-

keményítgyár-

és kesztyükészítéssel, briparral

román stílusú Cyrill- és Methodius-bazilikával.
Karoling építészet, a Nagy Károlytól, a VIII.
kezdve a X.

végéig a frank birodalom
germán országaiban divó korai román építési mód.
A K.-re átalában jellemz, hogy a nehéz félkör ívet szereti alkalmazni oszlopait fölül vékonyabbra veszi, de entázis nélkül oszlopfi a
longobard formákra emlékeztetnek, majd kocka-,
trapéz-alakot vesznek föl szívesen díszít mozaikkal, V. ennek hiányában különböz szín téglával, utóbb falfestészettel omamentális díszítményeibe szeret fantasztikus állatokat beleszni stb.,
szóval a latin és germán elemek nincsenek még
benne egybeolvadva, de már asszimilálódnak ós
kedvez talajt szolgáltatnak a román stílus kifejldéséhez.
Karolingok, franíc uralkodó család, melynek
tagjai olöbb a háznagyi (major domus) hivatalt
viselték a Meroving-házból való frank királyok
sz.-tól

sz.

-

Károly

majd 751. Kis Pippin személyében a
frank trónra kerültek. Kis Pippin íia, Nagy Károly
pedig 800. császárrá koronáztatta magát Rómában s ezzel felélesztette a római császárságot
nyugaton. A K.-család els ismert se Arnult
metzi püspök (megh. 641) volt. Unokája Heristali
Pippin 687. az egész frank birodalom háznagya
lett. Méltóságát természetes fia, Martell Károly
mellett,

(714—741) örökölte. Ennek íla Kis Pippin 751.
frank király lett. Kis Pippin fia Nagy Károly
(768—814) lett a frank birodalom megalapítója
(800-tól császár). Ennek 11a Jámbor Lajos volt
(814—840), kinek három fiától Lothártl (megh.

Német Lajostól (megh. 876) és Kopasz
Károlytól (megh. 877) származott a K. lotharingiai, német és francia ága. Az els már Lothár
fiaiban halt ki 875.
a német ág utolsó sarja
Gyermek Lajos volt (megh. 911), a francia ág
855),

;

pedig V. Lajosban halt ki 987. A K. -családdal
ni ágon rokonságban voltak a burgundi és itáliai
királyi házak, nemkülönben a késbbi francia
(Capet) és német (Szász) uralkodó családok. V. ö.
Warkönig et Gérard, Histoire des Carolingiens
(BruxeUes 1862, 2 köt.).
Karolin-réce (Aix sponsa L.), a Lúdalakuak
rendjébe, a Kacsafélék családjába tartozó, igen
díszes tollazatú madárfaj. Válla és feje fényl
zöld, fejbúbtoUai aranyos-zöldek, álla és torka
fehér, háta feketés-zöld, hasa sárgaszürke, feketeszürke foltokkal tarkázva. A nstény halványszürke. Fehérsárga csrének csúcsa fekete, lábai
vöröses-sárgák. Hossza 45 cm., számyhossza 22,
farkhossza 10 cm. Hazája Észak-Amerika.
Karoly vagy karuly, a karvaly (nisus) régi magyar neve. A curul vagy turul madár Kézai szerint az astur (ölyv), mely álmában megtermékenyítette Emesét, Álmos anyját. Ez a madár lett
Álmos fejedelmi nemzetségének, a Turul-nemzetségnek s vele Géza vezér idejéig a magyar nemzetnek címere. Bvebben 1. Turul.
Károly, szentek, 1. Borromei K., 1. Borromeo
2. K, a jó, boldog, Flandria grófja.
(Carlo).
Igazságosan és bölcsen kormányzott, atyja volt
a szegényeknek. Fegyelmezetlen vazallusok ölték
meg Brüggeben 1127. Ünnepe márc. 2.
3. A'.,
de Villers (Brabant), boldog, kezdetben katona,
azután cisztercita szerzetes. Mint apát halt meg

—

—

1212.

Károly (ném. Gharal, Kari a. m. férfiú, lat.
Carolus, franc, és ang. Charles, ol. Carlo, spany.
ós portug. Carlos, svéd. Kari), számos uralkodó
ós fejedelmi személyiség neve.

;

Orstágok seerint.

;

;

;

Magyarország

1

—

3.

Auaztrla-Magyarorsz. 4—11.

Baden 18—13.
Bajororsz&g 14—16.
Braunschweig 17—18.
Burgnnd 19.
Franciaország 20—89.
Frank birodalom 80—83.
HohenzoUern 34.

Pfaiz 54.
Portugália 66.

Románia 56.
Schwarzbnrg

57.

Spanyolország 58—68.
Svédország 64—78.
Bzavója-Szárdinia 73-78.
Sz.^zKóbnrír-Gótha 79.
S/.ílíz-Weimar 80—82.
Württeniberií 83—85.

Lotlxaringla 85—38.
NafrvBritannia 39—41.
Nápoly 42 46.
Navarra 46.

[Magryarországr.]

Német-római császárok
47—50.
Parma 51—68.
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K, Maguarország

királya, szül. 1288. Martell Károly és Klemencia

;

—
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(Rudolf császár leánya) szülktl, megh. 1342 júl. eskette, hogy leányait Magyarország birtokában
16. Koronázása olótt neve Róbert K. volt, do a háborgatni nem fogja, máorészt a szicíliai királymaí?yarok csak K.-nak hívták. 1300 aug. Nápoly- ságra vonatkozó jogait reáruházta és hadsereget
adott mellé. VI. Orb^n pápa 1381. királlyá kente
hí>\ Dalmáciába jött az Árpád-ház trónjának elfoglalása végett, mire ürükösödós (nagyanyja V. és 111. K. néven megkoronázta. K. bevonult NáIstván leánya volt) cimén s a magyarok egy polyba, Johannát kétszinüsködé.so miatt elfogatta
töredékének meghívására jogot formált. 111. Endro s 1382. megfojtatta. 1385 nyarán felesége kéréhalálliirére Esztergomba jött, hol Gergely válasz- sét megvetve, bár habozva, elfogadta Horváthy
tott érsek megkoronázta. Do már 1301. Vencel és Pál és társainak meghívását a magyar trónra, s
pártja ellen a btMakúti (péterváradi) apátságban hazánkba Indult. A nuralom esküdt ellenségei
kellett meghúzódnia. Vencel ellen merószebW lelkesedéssel fogadták. Erzsébet és Mária nem
tette Vili. Bonifác pápa nyilatkozata, mellyel K.- mertek ellenszegülni s így 1385 dec. 31. K.-t Szénak Ítélte oda .Magyarország trónját Miután pedig kesfehérvárt, a királynk jelenlétében megkoroEsztergomot és Budát elfoglalta s Ottó király názták. De Erzsébet, az idsb királyné, ö.sszefogságba került, 1307. a rákosi országgylésen esküvést sztt ellene. 1386 február 7. magához
K.-t hivei újra királlyá kiáltják ki. Leghatalma- hivatta és Z.sigmond egy levelét olvastatta vele.
sabb sogitsí'ge érkezett K.-nak 1308 okit. Grentilis A levél olvasása közben Forgách Balázs csákábibornok, pápai követ személyében. Ez Csák Mátét nyával hatalmas ütést mért rá hasztalan védela kékesi pálos kolostorban, legalább rövid idre, mezte életét, végre félholtan vánszorgott hálómegnyerte K. számára, kit 1309 jún. 16-én újra szobájába. Az összeesküvk kivonszolták s a vár
megkoronáztak Budán, de végérvényesen ez csak egyik tornyába záratták, honnan a következ nap,
a szent koronával történt, 1310 aug. 27. Székes- febr. 8. Visegrádra vitték. Még talán fölgyógyult
volna sebébl, do febr. 24. megfojtották. Egyházi
fehérvárt. Még ezután is nagy feladat várt K.-ra
a kékesi szerzdéshez htlenné lett Csák Máté s szertartással csak 1390 febr. 3. temették eí, mert
a többi oligarcha megtörése, ml 1312 jún. 15. Roz- IX. Bonifác csak ekkor adott rá engedélyt. A Vigonynál meg is történt. A Kopasz-féle lázadás le- segrád mellett lev Szt. András apátság temploverése és az erdélyi hadjárat befejezése után végre mában talált nyugvóhelyet.
3. 111. K, Magi/arorszáa királya, mint rómaiK. úrrá ltt az országban. Zách Felieián túlszigorú bnhdése kedvét szegte a lázongóknak. Kül- német császár: Vl. K., a Habsburg-ház utolsó férüpolitikájában mindenütt családja hatalmának sarja, I. Lipótnak harmadik nejétl, Pfalz-Neugyarapítására szentelte erejét. Bzért hivta össze burgi Eleonórától való második fia, szül. 1685 okt.
1835. a visegrádi kongresszust. A lengyel nép l.,megh. 1740 okt. 20.,a mosonvmegyei Fóltoronymegnyerése s annak elkészítése, hogy e két or- ban tartott vadászaton törtónt meghlése követszág majd egy
alatt egyesülhessen, elsrend keztében. Születése óta spanyol királynak szánta
atyja s mikor II. K., az utolsó spanyol Habscélja volt. Ezért segítette sógorát, Kázmért
a lengyel trónra s továbbra is támogatta t, s burg, meghalt, Bécsben III. K. néven spanyol ki1339. célját érte fiát, Lajost, a lengyelek trón- rállyá kiáltatta ki. A változó szerencsével folyt
örökösnek ismerték el. 1333-ban, hogy Szicília örökösö<lési háború alatt K.-t 1706 jún. 26. a Madtrónját Endrének biztosítsa, e fiát Nápolyba vitte, ridba hatolt angol sereg spanyol királlyá kiáltotta
8 ott Johannával eljegj-ezte. Jutalmazásokkal új ki, ami ügyének többet ártott, mint használt. A
arisztokráciát, a trónnak biztos támaszt, a ban- spanyolok a protestáns angoloktól rájuk erszadériális rendszerrel liadainak biztos alapokat adott. kolt fejedelmet ettlfogva mindig csak «eretnekek
A városokat, az ipar és kereskedelem székhelyeit kegyelmébl való királynak* nevezték. Reménypártfogásába vette, külföldrl kereskedket édes- telen helyzetben volt, mikor 1711 ápr. 17. bátyja,
getett hazánkba. A bányák mvelését jobb karba I. József császár hirtelen elhunyt, s a Habsburgveretett ház minden koronája reája szállott. Miután szöhelyezte, pénzverésrl gondoskodott,
elször aranypénzt. (Arqny forintjának és széles vetségesei, az angolok és hollandok 1713. Utrechtis kényszerült
garasának kép<'t l. az Érmek mellékletén.) 1306 ben békére léptek XIV. Lajossal,
közepe táján lépett házasságra elször s Máriát, békét kötni. Az 1714. létrejött rastadti béke érKázmér beuthenl és tescheni herceg leánvát vette telmében, lemondva Spanyolországról, a spanyol
el. 1318-ban Beatrix, Vll. Henrik római király 14 örökségbl spanyol Németalföldet, Nápolyt, Miláéves árvája lett második felesége, ennek halála nót és Szárdiniát kapta. Fcélja ettlfogva egész
után 1320. Erzsébetet vette nül, Lokietek Ulászló Közép-Európára kiterjed roppant birodalmának
lengyel király leányát. E harmadik házasságából egységes megtartása családja számára, mi annál
öt flu-g>'ermek született
a korán elhalt K. és nagyobb feladat volt, mert egyetlen fia 1716- megLászló, továbbá Lajos, Endre és István hercegek. halt és csak leányai voltak. A családi örökség megEltemették Székesfehérvárt a foltár mellett, s az rzésére legfbb biztosíték a pragmatica sanctio
ország nagy részvéttel kisérte el utolsó útjára.
0.) volt, melyet Magyarországgal 1722. fo(1.
2. 11. V. Kis K., Magyarország királya, Du- gadtatott el. Két nagy hadjáratot viselt a török
razzól Lajos és San-Severino Margit fia, 1350 kö- ellen, melyek közül az egyik szerencsésen ért
rül született. Atj'ja halála után Nagy Lajos kirá- véget 1718. a passzarovici békekötéssel, míg a
lyunk a pápa kéa^sére udvarába fogadta az árva másik az 1739-iki belgrádi békében annál szeherceget, s itt atyai szeretettel fölnevelte, késbb rencsétlenebbül. Megmaradt azonban els török
hadjáratának hódításaiból az ú. n. temesi bánság,
Dalmát- és Hor\átország hercegévé nevezte ki
1371— 76-ig tótországi bán volt. Johanna, nápolyi mely 1717. kormánya alá kerülvén, tábornagya,
királyn, örökösévé szemelte ki. Nag^- Lajos meg- a derék Mercy alatt felvirágzott. K. országlása
;

:

f

t

:

:

:

—

Károly

272

alatt különösen sok törtónt az ipar és kereskedelem érdekében. Mag>'arország újabb, egyvégtében haladó fejldésének alapjait ö alatta vetették meg. Az ország polgári kormányzatára felállította a helytartótanácsot, újonnan szervezte
a kancelláriát, a királyi táblát ós a hétszemélyes
törvényszéket 4 kerületi táblát, s Horvátországban báni táblát állított fel. Egyházi téren a dinasztikus érdeket a katolicizmusban látta legjobban
biztosítva, B ezért bizonyos határig támogatta a
katolikus egyházat a protestánsok, akkori nyelven akatolikusok elleni küzdelmében. Erre célzott az 1731. kiadott ú. n. Carolina resolutio is
;

(\. o.).

Ami

egyéniségét

pus szertelen
:

illeti,

teljesen spanyol

gg, makacsság,

ti-

határozatlanság,

renyheség, szertartások szeretete jellemzik. Udvaetikettet s ö maga
legjobban érezte magát spanyolok körében. Csekélytehetség volt ugyan, de komoly pártolója a

rában fentartotta a spanyol

tudománynak és mvészetnek. Bécsben számos
pompás épületet emelt, egyebek közt a császári
udvari könyvtárat

is.

[Ausztrla-Magyarországrl. 4. ^. i^a;05 János,
osztrák fherceg, magyar kir. herceg, tescheni

—
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személyesen is meg akarta ismerni,
Bécs közelében találkozott vele (dec. 27.), de ö
sem tudott kedvezbb békefültételeket tle kieszközölni. 1806 febr. legfbb parancsnok és hadügyminiszter lett. E minségében újból hozzáellenfelét

fogott a sereg ref ormálásához. Az 1809-iki háborúban 200,000 ember élén Bajorországba tört, de

négy kisebb csatában vereséget szenvedvén, a
Duna balpartján visszavonult a Morva-mezre.
Napóleon Bécs megszállása után szintén átkelt a
balpartjára ós 1809 máj. 21—22. Aspem
mellett ütközött meg K. seregével. Itt szenvedte
az eddig gyzhetetlen császár az els vereséget,
de segítséget kapva júl. 5. újból eltört s Wagram
mellett véres csatában megverte K. seregót. E
csatavesztés után Znaimban fegyverszünetet kötött Napóleonnal és júl. 31. leköszönt fvezéri
rangjáról. K. ezután Teschenbe vonult. 1815-ben
rövid idre Mainz vár parancsnoka lett s itt vette
nül Henriette nassau-weilburgi hercegnt (szül.
1797 okt. 20., megh. 1829 dec. 29.). 1822-ben roppant javakat és kincseket örökölt Albert tescheni
hercegtl, többek közt hazánkban a magyaróvári
ós béllyei uradalmakat. Életének hátralev éveit
badeni palotájában töltötte irodalmi és tudományos munkásság között. K. korának egyik legkiválóbb hadvezére volt s mint hadtörténeti író
is jeles. Grundsátze der Strategie, erlautert durch
die Darstellung des Peldzugs von 1796 in Deutschland c. híres munkája magyarul is megjelent Kiss
Károly fordításában (3 köt., Pest 1861—63.). Katonai munkáinak gyjteménye 1862. jelent meg,
de befejezetlenül. Ujabban fiai adták ki válogatott müveit: Ausgewahlte Schriften c. alatt
(Wien 1893—94, 6 köt.).Magyarul megjelentmég
Szemelvények K. fhg. jelesebb irataiból (Bpest
1895). 1860-ban a Burg eltt lovasszobrot állítottak emlékének. K. fiai voltak Albrecht fherceg
(1. 0.), K. Ferdinánd fherceg (1, K, 6,), Frigyes
Ferdinánd fherceg (1. o.), Vilmos fherceg (1. o.).
Két leánya közül Terézia (szül. 1816., megh.
1867.) II. Ferdinánd nápolyi király felesége lett
18.37.; Mária Karolina (szül. 1825 szept. 10.),
1852. Rajner fherceg neje lett. V. ö. Duller,
Erzherzog K. (Wien 1844 - 47) Zeissberg. Erzherzog Kari von österreich, ein Lebensbild (u. o.
M. v. Angeli, Erzherzog Kari von
1895, 1. köt.)

Duna

herceg, hadvezér, II. Lipót császár és magyar
király harmadik fia, szül. Firenzében 1771 szept.
5., megh. Bécsben 1847 ápr. 30. Mikor atyja császár lett, ö is Bécsbe költözött. Ugyanekkor Als
bert szász -tescheni herceg örökbe fogadta
vele együtt Belgiumba ment. Itt kezdte meg 1792.
katonai pályafutását s a jemappesi csatában már
mint tábornok harcolt Nagy része volt 1798. a
neerwindeni gyzelem kivívásában s érdemeiért
Belgium helytartója lett. A szerencsétlen fleurusi
csata után 1794'. Bécsbe tért vissza. 1796-ban
mint tábornagy önálló vezórséghez jutott s a gyzelmek egész sorával a híres hadvezérek sorába
emelkedett. Egymásután verte meg Jourdan és
Moreau hadait (Amberg, Würzburg) s mindkettt
visszaszorította a Rajnán. Gyzelmeinek befejezése volt Kehi várának elfoglalása (1797 jan. 10.).
Ekkor az Itáliában gyzelmesen elrenyomuló Bonaparte tábornok ellen küldték, de elegend er
hiányában kénytelen volt veleLeobenben fegyverszünetet kötni (1797 április 18.). A campoformioi
béke után Csehország katonai ós polgári kormányzója lett s az osztrák sereg újjászervezésével foglalkozott. Az 1799-iki háborúban ismét a rajnai österreich als Feldherr u. Heeresorganisator etc.
hadsereg fvezére lett ós Jourdant három csatá- (u. 0. 1895—97, 5 kötet)
Ommen, Die Kriegban (Biberaeh, Ostrach, Stockach) megvervén, führung des Erzherzogs Kari (Berlin 1900).
Masséna ellen fordult s Zürich mellett eldöntetlen
5. K. Ambrus (estei), osztrák fherceg, magyar
csatát vívott vele (1799 jún. 4.). Ezután beteges- kir, herceg, esztergomi prímás, szül.
l'785
kedése és a bécsi haditanáccsal való összetzése nov. 2. 1808 jan. 25-én lett prímássá, de már
miatt a vezérséget letette. A szerencsétlen hohen- 1809 szept. 2. meghalt. Gyönyör carrarai márlindeni csata után azonban ismét a sereg élére ványemlék (Canovától) jelzi nyugvóhelyét az eszállították (1800 dec), de azt oly züllött állapotban tergomi bazilikában. V. ö. Törófc, Magyarország
találta, hogy Steyrben fegyverszünetet volt kény- prímásai (177. old.).
telen kötni Moreau tábornokkal. A lunevilloi béke
6. K. Ferdinánd, osztrák fherceg, nmgyar

t

:

;

;

;

után a haditanács elnöke lett s nagy buzgalom- kir. herceg, K. 4. második fia, szül. 1818 júí. 29.,
mal fogott a hadsereg gyökeres átalakításához. megh. 1874 nov. 20. A hadseregben lovassági
Az 1805-iki háborúban Itáliában volt fvezér ós tábornoki rangig emelkedett, 1854 ápr. 18. nül
Caldiero mellett megverte Massénát. De az ulmi vette Erzsébet fhercegnt, József nádor leányát
katasztrófa után az északi harctérre rendelték. (szül. Budán 1831 jan. 17., megh. Bécsben 1908
Amíg azonban Magyarországon új sereget gyj- febr. 14.). Gyermekeik íVigyes fherceg (1. o.).
:

megtörtént az austerlitzi dönt vereség.
Ezután Napóleon külön kívánságára, aki kiváló

tött,

Mária Krisztina, spanyol régens-királj-né (1. o.),
K. István fhg. (1. K. 9.) és Jen fhg. (1. o.).

;

—
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Laioi, osztrák fherceg, tnagyar kir.
Ferenc Károly föhoroeg hannadik fia,
szül. ScböDbnmnban 1833 júl. 30., megh. Béosben
1896 máj. 19. Bár a bitonai pályára lépett, a polgári igazgatás Ogypivel is mogismerkedett. 1865—
1861'^ mint vezórrnagy 'Rrol heljtartója volt.
BlénkeD érdekldött gazdasági és tudományos
kérdésd: iráat s nagy érdenirtet aaeciett, mint a
7.

A".

herceg,

Vöröskereszt-egylet helyettoe védiMttca Több ízben járt fontos diploniáciai kflldetéeekben az

—
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fla, szfU. Persenbengben (Als6-Aa8ztria)
1887 aug. 17. Gyermekkorának egy idtezakát
Sopronban töltötte, középiskolai tanolmánjrait a
béc.>ii Schotten-gimnáziumban végezte. 1903-ban
mint hadnagy lépett a hadsereg kötelékébe, 190.
fhadnagy lett a 7. dragonyos ezredben, 1909.
százados ugyanott, 1911. rnagy a 39. gyalogezredben ée 1914. alezredes ugyanott. 1911 olrt.
21. nül vette Zita bonrfoon-parmai hercegnt,
néhai Róbert piirmai herceg és spanyol ii^ans
leányát (szül. 1892 máj. 9). Gyermekeik Ferenc
József Ottó fherceg, szül. 1912 nov. 20. ; Adélheid fhercegn, szttl. 1914. jan. 4.
i\. K. Albrecht, osztrák fherceg, magyar kir.
herceg, K. Istv^ fherceg (1. K. 9) elsszülött fia,
szül. 1888 dec. 18. Polában. Fhadnagy- a 2.

szülött

udvaroknál (kfll&iöeenSxent-Pétervárott).
nemzet Iránt baráteágoe érsiUettd vi!"tt s 1889. megvásárolta a Ustapolosányi
Mántm ízben nsült: elsó neje Margit,
király leánya volt, kivel 1856nov.i.
k« It
18^(0 máj. 24.. megh. 1858 azept.
15.). V
1862 okt. 2í.) Mária AMtmnciáta lovastüzérhadosztályban.
t-nlinánd nápolyi király leányát
hcrcizii :. II,
[Baden.] 12. K. Frigyes, hadeni nagyherceg
\ itt*' iióiil i^y.iú. IHiA márc. 2i., megh. 1871 máj.
(1806 -1811), Frigyes baden -durlachi trónörökös
;:i.s.<ágból származtak: Ferenc Ferdifla, szül. KarLsruheban 1728 nov. 22., megh. u. o.
..ko.s (1. o.), Ottó fherceg (1. c), Fer1811 jún. 10. Xagyatyját, K- Vilmost 1738. köÁ. fherceg (!. o.) és Margit Zsófia fö- vette Baden-Durlach trónján, mellyel 1771. a
-'ut'). .\lbrecht württeniborgí herceg felesége
Zahringen-ház idsebb ágának kihalásakor Ba..-..u..
1870 máj. 13.. mesíh. 1902 aug. 2i). Har- den-Badent egjesítette. Országának anyagi és
madszor (1873 júl. 23) Mária Terézia hercegnt, szellemi jólétét magas fokra emelte, k francia há"•"1 Míguel braganzai herceg leányát vette el borúk alatt elvesztette országának Rajnántúli
1855 aug. 24.), kitl két leánya született: részeit, de 1803. megkapta helyettük Konstanz
Lu Atmunciáta fhercegn (szül. 1876 júl. püspökséget és Pfalznak egy ré.<zét Heidelberggel együtt. Ugyanekkor választófejedelmi rangra
)1.). a i»ágai nemes hölg}'-alapitvány apátnje
s Erzsébet Amália fhercegn (szül. 1878 júl.
is emelkedett. Id06-ban belépett a Rajnai-szövet7 ). Liechtenstein Alajos herceg neje 1903 ápr. ségbe s felvette a nagyhercegi címet. Els nejétl, hesseni Lujzától (megh. 1783) születtek K.
20 óta.
8. K. Szalvátor, osztrák fherceg, magyar kir. Lajos, trónörökös, szül. 1755 febr. 14., meghalt
herceg, H. Lipót toscanai nagyheroeg mi£odik fia, baleset következtében 1801 dec. 15. Frigyes r/ül. 1839 ápr. 80., megh. 1892 jan. 18. Midn gróf (1756—1817) és Lajos 1818—30. nagyheratyja 18.9. trónját vesztette,
is menekülni volt ceg. Második felesége Geyer Lujza Karolina
> az osztrák hadseregbe lépett, melyben
bárón volt (m^h. 1820), kitl Lipót nagyheroeg
>magy lett. 1861 szept. 19. nül vette (1830-1852), Vilmos rgróf (megh. 1859.) és
J,:' )iuik Illata hercegnt (szül. 18W ápr. 14.,
Miksa rgróf (megh. 1882.) születtek.
is'.n*
r. 18.). II. Ferdinánd nápolyi király
!i.
13. K. Lajos Frigyei,
hadeni nagylierceg
>at <iyi'rinekei: Mária Terézia, K. István (1811—18.). az elbbinek unokája, szül. 1786 jún.
fnil.T.-.- neje
Lipót Szalvátor (1, o.| Ferenc 8,, megh. 1818 dec. 8. Nagyatyja 1808. megoszkirályunk veje 0. o.) Karcolna yfória totta vele az uralmat 1811. lépett trónra 1818.
'i (szül. 1869 szept. 5.), Ágost Lipót alkotmányt adott országának. Nejétl, Beauhar' -thai herceg neje 1894 óta Mária naü- Stefániáiól született ílai korán elhaltak, s
íjneria {>iü\. 1878 szept. 3.), Ró- így a trón atyja öccsére, Lajosra szállott.
:.
rgi herceg neje 1900 óta.
(Bajororszáerl 14. K. Albrei'ht, bajor választó9. K. István, osztrák fherceg, magyar kir. fejedelem U726
i5.), mint római-német császár
herceo. K. o. második fla, szül. Oross-Seelowitz- VII. A'., -Miksa Emánuel vál. fejedelem fla, szüL
ig) 1860 szept. 5. \z osztrák-ma- Br(ls.szelben 1697 aug. 6., megh. Münchenben
ban (V
n-szetbe lépett s 1911. a tenger- 1745 jan. 20. Míg atyja a spanyol örökösödési
gjar
nagyi multuságra emelkedett. 1886 febr. 28. nül háborúban a császár ellen harcolt,
mint 9 éves
vette Mária Terézia fhercegnt (szül. 1862 gyermeket elfogták s Klagenfurtban és Grád>an
szept. 18). K. Szalvátor fherceg leányát. Gyer- nevelték. Fogságából 1715. szabadult ki. 1722mekeik: Eleonóra fhercegn (szül. 1886 nov. ben nül vette 1. József császár ifjabbik leányát,
28.). 1913 jan. 9. férjhez ment
Kloss .\lfonz Mária Amáli<U. A trónra 1726. lépett s VI. K.
.-•rhajóhadnagjhoz; Renáta Mária fhercegn császárral kezdetben barátságos viszonyban áli.xzül. 1888 jan. 2.1. Radziwill Jeromos herceg neje
lott. l>e annak halála után nem Ismerte el a
lett 1909 jan. 16.; A'. ^í&mrAí fherceg (1. K. ll.J: Pragmatica Sanctiót és belépett a Mária Terézia
Mechtildis fhercegn (szül. 1891 okt. 11.), Czar- ellen alakult .szövetségbe. 1741 nyarán bevonolt
tory^ Sándor herceg neje lett 1913 jan. 11. Fels-.Au.>ztriába, majd az év végén Prágát is
Leó K. fherceg (szül. 1893 júl. 5.) és Vilmos elí(^^lta, hol a cseh rcnd(^ hódolatát fogadta.
föiierceg (szül. 1895 febr. 10.).
1742 jan. 24. francia támogatással német csá10. A'. Ferenc József osztrák föhcr-" —-'-•/fir szárrá választották. De ekkor megfordult a hadi
á- .>ízerencst», mert a Mária Terézia segítai^ére siet
királyi herceg, az osítrák-magyar ír.
rományos trónörököse, néhai Ottó fw,. ..... ,.-ú- magyar hadak K.-t kizték országából s fövároouró|Mti
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K. ekkor Frank-

furtba menekült, honnan csak 1744 végén térhetett vissza Münchenbe. Itt nemsokára, még a
béke megkötése eltt meghalt. A bajor trónon
fla,

Miksa József követte.
K. Tivadar, bajor választófejedelem (1777—

15.

János Keresztély, pfalz-sulzbachi palotagróf
1724 dec. 11., megh. Drezdában 1799
febr. 16. Elször Pfalz-Sulzbach fejedelme volt
99.),
fla,

szül.

(1733—42.), majd K. Fülöp pfalzi vál. fejedelem
halála után 1742. pfalzi vál. fejedelem lett. Mikor 1777. Bajorországban kihalt a Wittelsbachcsalád férflága, ezt az országot is K. örökölte, s

—
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ben Braunschweigben lovasszobrot emeltek emlékének.
18. K. Frigyes Ágost Vilmos, braunschweigi
herceg (1815—30.), Frigyes Vilmos herceg fla,
szül. Braunschweigban 1804 okt. ,30., megh. Genfben 1873 aug. 18. Eleinte gyámok kormányozkülföldön kicsapongó életet
tak helyette, mlg
élt. 1823-ban vette át személyesen az uralkodást,
de zsarnoki szeszélyeivel annyira magára haragította alattvalóit, hogy 1830 szept. 6. forrada-

lom

tört ki

ellene

s

K.-nak

el

kellett

mene-

külnie országából. Minthogy az uralkodásról nem
akart lemondani, a rendek letették t. K. ezután

így a Németbirodalom egyik leghatalmasabb kalandos életet élt, végre Parisban telepedett le,
fejedelme lett. Pazarló fejedelem volt, de nagy hol III. Napóleon bizalmas emberei közé tartozott.
barátja a mvészeteknek. Hogy Seyffert színész- A császárság bukása után Genfbe vonult s e vántl született természetes gyermekeit hercegi rosnak hagyta kincseit (gyémántjait) azzal a felrangra emelhesse, hajlandó lett volna Bajorország tétellel, hogy lovasszobrot emelnek neki. V. ö. K.
egy részérl lemondani II. József javára. De Nagy Braun, Der Diamentenherzog (Berlin 1881).
[Burgund.] 19. K. a Merész, burgundi herceg
Frigyes a bajor örökösödési háborúban (1778—
1779.) megakadályozta ezt. Késbb Belgiumot (1467—77.), Jó Fülöp herceg fla, szül. Dijonban
ajánlotta fel neki a császár Bajorországért, de a 1433 nov. 10., megh. Nancy eltt 1477 jan. 5.
Nagy Frigyestl létrehozott Fürstenbund ezt is Atyja életében a Gharolais grófja címet viselte s
megakadályozta (1785). 1796-ban a francia ha- kiváló lovag vált belle. Erélyes, vitéz, de makacs és szenvedélyes férfiú volt. Mikor atyja hadak ell Drezdába menekült, hol meg is halt.
16. K. Tivadar, bajor herceg, Miksa bajor lála után 1467. trónra lépett, azzal a tervvel fogherceg fla, Erzsébet magyar királyné testvér- lalkozott, hogy megszerzi a királyi címet és szétöccse, szül. Possenhofenben 1839 aug. 9., megh. szórtan fekv országait új liódításokkal kerekíti
Kreuth fürdben 1909 nov. 80. Nagy szeretettel ki. Elször Elszászt akarta elfoglalni, de ebben a
foglalkozott az orvostudományokkal s a müncheni szabadságukra féltékeny svájciak akadályozták
egyetemen 1872. orvosdoktori diplomát szerzett. meg. Fényes seregét elbb Grandson 1476 márc.
1880-ban a birodalmi kancellár különös engedel- 2.), majd Murten{i\m. 22.)mellett tönkre verték és
mével megkezdte orvosi mködését. Korának kincseit elrabolták.K.ezután Lotharingia ellen foregyik legjelesebb szemorvosa lett s a tegernseei dult és annak fvárosát, Nancyt vette ostrom alá.
kórházban fejtett ki áldásos tevékenységet sze- De a város segítségére siet svájciaktól harmadgény szembajosok sikeres gyógyításával. Több ízben is vereséget szenvedett s menekülés közben
tudományos értekezést is irt a szemrl. K. els elesett (1477 jan. 5.). Fia nem lévén, országait
neje Zsófia szász hercegn volt (szül. 1845., megh. egyetlen leánya, Mária örökölt©, ki 1477. Miksa
1867.), másodszor 1874. Mária Jozefahvag&ViZdA német királyhoz ment nül. Ezáltal a gazdag
hercegnt vette nül, kitl öt gyermeke született. burgundi örökség (Burgund és Németalföld) a
Legidsebb fla, Lajos Vilmos (szül. 1884 jan. 17.) Habsburgházra szállott. V. ö. Barante, Hisjelenleg a bajor hercegi család feje. Leányai kö- toire des ducs de Bourgogne etc. (Paris 1858,
zül Erzsébet (szül. 1876 júl. 25.) Albert belga 8 köt., 8. kiad.)
Kirk, History of Charles the
Bold (London 1863, 3 köt.).
király neje.
[Franciaország.] 20. 1. K. vagy Níigy Ká[Braunschweig.] 17. K. Vilmos Ferdinánd,
hrauiischweigi herceg (1780—1806.), K. herceg roly (1.
31.)
legidsebb fla, szül. 1735 okt. 9., megh. 1806 nov.
21. II. K. vagy Kopasz Károly (1. K. 32.)
10. A hétéves háborúban nagybátyja Ferdinánd
22. III. K., az Együgy, francia király
vezérsége alatt harcolt a hastenbecki és krefeldi (898-923.), II. Hebeg Lajos legifjabb fla, a
csatákban. 1773-ban porosz szolgálatba állott, Karoling-családból, szül. 879., megh. 929. Bátyatyjának halála után pedig 1780. elfoglalta jának, Karlmannak halála után 88-i.
illette
Braunschweig trónját. Az 1792. kitört francia volna a francia trón, de ezt elbb Vastag K,
háborúban ö lett a szövetséges porosz és osztrák majd Odó párisi gróf foglalta el K. elöl. Csak
hadak fvezére. Ó bocsátotta ki Koblenzben júl. Odónak halála után 898. jutott aztán végleg ura25. azt a hires proklamációt, mely Parisban az lomhoz. A hatalmas szeniorokkal azonban ö som
aug. 10-iki felkelést és a királyság bukását okozta. birt s 911. kénytelen volt átengedni Normandiát
Mint hadvezér nagyon fontolgató volt s a valmy-i Rollo (Róbert) normann vezérnek, ki megkereszágyuharc után (szopt. 20.) visszavonult Francia- telkedett és nül vette K. leányát, Gizellát. 923.
országból. 1793-ban visszafoglalta ugyan Mainzot lázadás tört ki ellene, a soissonsi csatában legyz8 néhány kisebb gyzelmet is vívott ki, de túl- ték és fogságba vetették, melyben meg is halt.
nyomó erejét nem tudta kihasználni. Ezért 1794. Az Együgy melléknevet késbbi krónikásoktól
visszahívták a fövezérsógtl. 1806-ban megint ö kapta, bár méltatlanul. V. ö. Eckel, Charles le
lett a porosz sereg fvezére s a szerencsétlen Simple (Paris 1899).
auerstjidti csatában (okt. 14.) egy lövés mindkét
23. IV. K, francia király (1322-28.), IV.
szemétl megfosztotta. E súlyos sebében nemso- Szép Fülöp király harmadik flá, szül. 1294., megh.
kára (nov. 10.) meghalt Altona közelében. 1874- Vlncennesben 1328 jan. 31. Anyjától Nararra
;
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Nvérét, Izabellát támogatta
Edrárd angol király ellen. Figjrerm^ei nem maradtak s így benne kihalt a Capetesalád egyenes ága.
24. V. K.,a lioks,fraíuiakiráiy (VS^^SO.),
Jó János király logidóeebb íla, szül. Vinoonneeben
IXJ? jan. 21., megh. 1380 szept. 16. Még trónürükös korában örökülte Danphiné grófságot 8
igy ö volt ai el8Ö dauphin. Mikor atyja a maupertuisi csatában (l'-)ö6) az angolok fogságába
jatott, ö vette át az ország kormányát. Erre az
idre esett a párisi polgárok felkelése és a rettetrónját

annak

is öriikölto.

férje

II.

netes parasztíázadás (Jaeqtterie, 1. o.). A trónra
ntán (1364) jutott s bár békés hajlandóságú volt, m^gis háborúba keveredett az
angoléival. Jeles ves^. Bertrand Duauesdin
oly szerencsével harcolt, hogy az angoloK kezén
08ak Calais és Bordeaux maradt meg. Bels uralniál)an igazságosságra és az ország jólétének elöinozditására törekedett.
25. VI. K., francia király (1380-1422.), az

at)'ja halála

—
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K., francia király {1*83-98.), XI.
Amboiseban 1470 jún. 30., megh.
u. o. 1498 ápr. 7. Atyjának halála után 14«3. lépett trónra. Beteges, érzéki és korlátolt tehetség férfiú volt. 1491-ben nül vette hretagnei
Annát s ez által az utolsó nagy hbért egy^tette a francia koronával. Ezután, mint az ifj.
Anjou-ház igényeinek örököse, a nápolyi királyság
meghódítását tervezte. 1494 szén Itáliába indult
s 1495 febr. Nápoljrt könny szerrel elfoglalta.
De ekkor szövetség alakult a háta mögött (Velence, Milano, Kat. Ferdinánd) s K. hódításait feladva, sietve tért haza 1495 szén. Pintódok nélkül halt el s benne kihalt a Valois-család eg>'enes
ága. V. ö. de Cherrier, Histoire de Charles VIII.
(Paris 1870, 2 köt., 2. kiad.).
27.

Lajos

fia,

szül.

28. IX. K.Jrancia király {1060—74.), II. Henrik és Medici hatalin másooik lia, szül. 1550 jún.
27., megh. Vincennesben 1574 máj. 30. Születésekor az orléansi hercegi címet kapta. Bátyját,

//. Fereticet 1560 dec. 5. követte a trónon s pár
elbbinek idsebb tla, szül. Parisban 1368 dec. 3., évig anyja gyámsága alatt állott. 1563-ban nagyi->>
. 21. Eleinte nairvbátyjainak gyám- korúsították, de ezentúl is anyja uralkodott hejBflgh
t. önálló uralkcxló
a|ÉB
1388. lett. Jó- lyette. Nagyobb önállóságot 1570 óta tanúsított,
wStkí..- .o .icz fértlú volt, de érzékiségre hajló mikor a hugenották egyik vezérét, Coligny ad4b beteges lelk. 139.^ban gyógyíthatatlan rült- mirálist hi\'ta meg tanácsába. De a hatalmára
tégbe eeett s ettl kezdve öccse, Lajos orléansi féltékeny anyakirályné 1572. a beteges és félénk
liaoeg ós nagybátyja, János borgandi herceg lelk királyt a hugenották ellen izgatta és ráa bertalanéji mészárlás elrendelésére
\Btaemgtek. a hatalomért. E pártharcokba beavat- vette
koztak az angolok is, V. Henrik betört Francia- (1572 aug. 24.). K. ezóta örökös rettegésben élt s
1^

'

.

t

országba és azincoorti gyzelme után (1415) a
utódbetPíT királyt arra kényszeritette, hogy
jának olisnií^rje és leányát Katalint hozzá nül
adja (troyesi szerzdés, 1420.).
26. VII. K., francia király (1422—61.), az
olbbinek fia. szül. 1403 febr. 22., megh. 1461
júl. 22. Trónörökös korában sokat harcolt a burgundi párttal s 1419. megölette annak fejét, János herceget. Erre a burgundiak és az angolok
még szorosabb szövetségre léptek ellene s a
troyesi szerzdésben (1. o.) kizárták ót a trónörö1-.
.1. v^,]
Atj-ja halála után a párisiak csak.Ihalt V. Henrik kis fiát, VI. Henriket
^....L- ;,...; ki királj-nak, az angolok pedig több
(ryzelem után K.-t a Loire mögé szorították. K.,
kit ellenfelei «Bourgesi királynakn gúnyoltak,
ezután Chinonban tartotta udvarát, léha mulatozásokkal töltvén idejét. Ekkor jelent meg (1429)
Jeanne d'Arc (I. o.) s Orléans felmentével új
hátorsáffot öntött K.-ba, kit gyzelmes csaták után
Rheimsbe kisért koronázásra. Ettl kezdve ügye
jobbra fordult s miután 1435. a burgundi párttal
kibékült, az angolokat lépésrl-lépésre kiszorította Franciaorraágból, míg végre 1463 a százéves háború magától kimúlt. K. ezután, kedvesé-

t

.

tl, iSore/

Ágnestl is

ösztönöztetve, nagyobb tevé-

kenységet fejtett ki a hosszú háborútól megviselt
ország jóléte érdekében. A rabló zsoldosokat (Armagnao) kiúzte az országból, állandó hadsereget
h'te'sitett (Ordoniutnce eompagme), mely
els
volt Nyugat - Európában. Reformtörekvéseiben
buzgón támogatta
jeles kancellárja, Jacques
Cceur. Életének utolsó éveit fiának, Imo9 daui>hinnek fondorkodásai keserítették el. V. ö. du
Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII.

t

(Paris

1881-92, 6

köt.).

lelkiismeretfurdalásai

fiatalon sírba vitték. Fele-

Erzsit, II. Miksa császár leánya volt, kitl nem maradtak gyermekei. A trónon öocse,
sége

Henrik

követte.
K., francia király (1824—30.), Lajos
dauphinnek, XV. Lajos egyetlen fiának harmadik
fia, szül.Versaillesben 1757 okt. 9., megh. Görzben
18.36 nov. 6. Születésekor az Artois grófja címet
kapta. XV. Lajos erkölcstelen udvarában nevelkedett léha szellemben. A francia forradalom kitörése után ö volt az els (1789 júl.), aki elhagjrta
Franciaországot s ezzel jelt adott a fnemességnek az emigrációra. 1791-ben jelen volt a pill95. pedig részt vett az
nitzi találkozón, 1792
emigránsoknak a köztársaság elleni harcaiban.
Ezután bátj'jával. Lajossál együtt Londonban élt
az angol kormány költségén. Napóleon els bukása után 1814. is visszatért Parisba, de annak
visszatérésekor bátyjával együtt Gentbe menekült. Napóleon végleges le veretése után
lett a
reakcionárius párt vezére, mely kíméletlen boszszut akart állani a forradalom és Napóleon hívein. XVIII. Lajos halála után végre 1824 szept.
lépett trónra s 1825 máj. 29. az si szertar16.
tások mellett koronáztatta meg magát Rheimsben. Ezután szabad folyást engedett abszolutisztikus hajlamainak s az 1815- iki alkotmányt mindjobban megnyirbálta. Hogy a nemzet elégedetlenségét elnémítsa, 1830. Algír ellen indított hódító
hadjáratot. De ez mit sem használt, mert az
1830-iki választásokon a liberális ellenzék óriás
többeéggel kmttlt vissza a képvi.>ielöházba. Erre
K. 1^0 júl. 25. a hivatalos lapban három rendeletet tett közzé, mely a választások megsemmisítését, a képviselk számának leszállítását ée
a sajtószabadság korlátozását tartalmazta. Erre

///.

29. A'.

—
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kitört Parisban az ú. n. Júliusi forradalom (júl.
27—29.), mely K. trónját megdöntötte. Mindenleitl elhagyatva Saint-Cloudban 1830 aug. 2. lemondott a trónról, unokája, Henrik bordeauxi
herc'og (a késbbi Chambord gróf) javára és
Angliába menekült. Végre Görzben telepedett le,
hol 79 éves korában meghalt. K. 1773. vette nül
Mária Terézia szavojai hercegnt, kitl két üa
született Lajos angoulémei herceg (megh. 1844.)
és K. berryi herceg (megh. 1820.). V. ö. Vedrenne,
(Paris 1879, 3 köt.) Villeneuve,
Vic de Charles
Charles X. et Louis XVIII. en exU (u. o. 1889).
IFrank birodalom.] 80. K. Martell, frank
háznagy (720—741), Heristali Pippin háznagy
természetes fia, szül. Quiercyben 688 körül, megh.
741 okt. 22. Atyja halála után 714. Austrasia
háznagya lett, aztán legyzte Neustria királyát
és háznagyát s 720. az egész frank birodalom
:

X

háznagya

lett.

Az

;

utolsó gyenge Meroving kirá-

volt a király. Harcolt
lyok mellett valósággal
a szászokkal, bajorokkal, alemannokkal, de világtörténelmi jelentség volt az a gyzelme, melyet a Spanyolországból elre tör arabokon vívott ki 732. Tours közelében s ezáltal megmentette a nyugati kereszténységet a mohammedán
hódítástól. Hatalmát két fiára, Karlmannra és
Kis Fippinre hagyta.
31. i. K., a Nagy, frank király (768-814) és
római császár (800—814), Kis Pippin frank kiíla, szül. 742 ápr. 2., megh. 814
jan. 28. Atyja halála után 768. öccsével, Karltnannal osztozott az uralomban, azonban ennek

rály legidsebb

halála után 771. az egész frank birodalom ura
Mivel Karlmann özvegyét és íiait Desiderius longobárd király vette pártfogásába, K.
773. Itáliába nyomult s Pavia elfoglalása és Desiderius elfogatása után véget vetett Longobárdia
önállóságának s felvette a longobárd királyi
címet. Több, mint 30 évig (772—804) harcolt a
Rajna ós Élbe közt lakó pogány szászok ellen.
Ezeket számos hadjáratban megtörte s a kereszténység felvételére kényszerítette. A keresztény
hit megersítésére földjükön 7 püspökséget (Halberstadt, Paderbom, Minden, Verdén, Bremen,
Münster, üsnabrück) alapított. Az új hódítás biztosítására leigázta még az Bibén túl lakó szláv
vilceket, szorbokat s a dánoktól elhódította az Eiderig terjed földet. 788-ban legyzte a bajorok
utolsó hercegét, Taszilót s a bajor földet is birodalmához kapcsolta. Ezután a rabló avarok ellen
fordult s több hadjáratban (791
797) majd-

lett.

—
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geitl elzetve K.-hoz menekült, ki
800. viszszavitte székvárosába, Rómába. Leó hálából karácsony napján római császárrá koronázta a Szt.
Péter templomban. Ezzel helyreállott a nyugati
császárság, mely K. utódainak kihalása után a

német királyokra szállott s 962—1806. állott fenn.
K. nemcsak nagy hódító, hanem kiváló államszervez is volt. Nagy kiterjedés birodalmát
grófságokra (Gau, comitatus) osztotta s élükre
a grófokat helyezte katonai és birói hatalommal.
A határon lév grófságok voltak az örgrófságok
(Mark, marchia), élükön az rgróffal (Markgraf, marchio). A grófok ellenrzésére a császári
kiküldöttek (missi dominici) járták be a birodalmat. Birodalma javára jeles törvényeket alkotott (capitularia) , melyeket az szi és tavaszi
gyléseken (Maifeld) hirdetett ki népének. Nagy
barátja volt a tudományoknak és mvészeteknek, bár kardforgatáshoz szokott keze sohasem
tanult meg írni. Szívesen társalgott tudós férfiak
kai (Alkuin, Paidus Diaconus) s udvarában is
kólát alapított az elkelk llainak kimvelésére.
Megjelenésében méltóságos, de szokásaiban egyszer, meghittjeivel szemben nyájas volt. Kedves tartózkodó helye volt Aachen, hol díszes templomot is építtetett bizánci ízlésben. Bölcsességének, hatalmának híre messze földre terjedt s még
Harun al Rasid, bagdadi kalifa is ajándékokkal
tisztelt* meg. Jámborságáért az egyház a boldogok közé sorozta, emlékét pedig sok századon át
megrizték intézményei, melyeket késbbi uralkodók is átvettek (pl. Szent István). Az aacheni
székesegyházban van eltemetve, sírjához késbb
többször elzarándokoltak a német királyok s néha
fel is nyitották azt (pl. II l. Ott 1000-ben). Legutóbb 1906. nyitották fel K. sírját, a benne elhe-

emléktárgyak megvizsgálása céljából.
Nincs a középkornak uralkodója, kinek egyénisége oly mély nyomot hagyott volna a germán és
román népek mondáiban és költészetében, mint K.
Századokon át mint a bölcs, jámbor és vit<»z
uralkodó mintaképe szerepelt a franciák, németek és olaszok mondai emlékeiben. K. négyszer
nsült. Els neje Desiderius longobárd kiróly
leánya volt, kit azonban 771. eltaszított. Másotlszor Hildegardot, egy elkel sváb fúr leányát
vette nül, kitl öt fia és három leánya született.
Ezek közül a két legidsebbik, K. trónörökös
(megh. 811) és Pippin, Itália királya (megh. 810)
még atyjuk életében haltak el s így a hatalmas
birodalmat harmadik Ha, JáinborLajos (\. Lajos)
nem megsemmisítette ókét. Az avar birodalom örökölte. Harmadik felesége Fastrada, Radolt
nyugati ré.szén hazánk dunántúli felében alapí- gróf leánya volt s a negyedik az alemann Liuttotta aztán a Keleti örgrófságot (Ostmark). gard. V. ö. Einhard, Vita Caroli Magni (egykorú
778-ban átkelt a Pireueusokon s az araboktól el- óletirója K.-nak). lí becses életrajz több német
hódította az Ebróig terjed földet. Itt alapította fordításban is megjelent, utoljára Ábeltl (Leip801. a spanyol örgrófságot. E gyzedelmes har- zig 1893)
Vétault, Charleniagne (Tours 1876)
cokkal oly hatalmas birodalmat hódított össze, Bro.sien, Kari der Grosse (Leipzig és Prága 1885):
mely az Atlanti-óceántól a Dunáig, az Eidertöl a Nondfert, History of Charles the Great (London
Volturnóig terjedt. K birodalom most már az an- 1888) V. Wyss, Kari der Gro.'^se, als Gesotzgt>golszászok és spanyolok kivételével az ö.sszes ber (Zürich Í869); Paris, Histoiro poétique df
germán és román népekot magában foglalta s Charlemagno (Paris 1865); Rauschen, Die Lcmajdnem elérte a régi nyugat-római birodalom gende Karls des Grossen im XI. und XII. Jahinagyságát. Rkkor egy véletlen körülmény meg- hundert (Leipzig 1890): Ketterer. Kari d. Grosse
szerezte K.-nak az óriási birodalomhoz megfelel und die Kirche (München 1898)
Oh r, Die Kairsászúri címet is. fll. Leó pápa ugyanis ellensé- serki-öming Karls des Gi-ossen (Tübingen 1904).
lyezett

—

;

;
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32. //. K., a Kopasz, nyugati frank király
(840—877), római caászár (875 877), Jámbor
l4ijo6 császár legifjabb fia második nejétl, Welf
Judittól, szül. a Majna molletti Frankfurtban 823
jn. 18., megh. 877 okt. B. Mivel at>'ja az ö kedvéért a birodalmat újból felosztotta, mostoha
iMÍtj'jai. Loikár és Német Lajos fellceltek Jámbor
l>aj()s ellen s öt 840. a trónról le i£ tették. Jámbor
LíVJos balála után K. Német Lajossal szövetkezett
Lotbár ellen, lei az egész birodalmat követelte
magának. 841 jún. 25. Fontenoy mellett le is
gyzték öt 8 énre következett 843. a verduni szerzödés, melynek értelmében K.-nak a frank birodalom nyugati réssé (a késbbi Franciaország)
jutott. Uralkodása alatt kezddtek meg a normannok rablóhadjáratai, kik a nagyobb folyókon
Nnnezve dúlták Franciaországot II. Lothár halála után 870. a merseni szwzödésben Német
Lajossal a<ztozott Lotharingia birtokán. Mikor II.
Lajo8 császár is meghalt, 875., a pápa karácsony
napján IC-t császárrá koronázta. Erre a lombard
nag>'ok is elismerték uralkodójuknak s Paviában
Itália királyává koronázták (876 febr.). E sikerek után Németország koronáját is meg akarta
szerezni, de itt a 876. elhalt Német Lajos fiától,
ifj. Lajostól vereséget szenvedett. Ezután 877.
Itáliába ment a pápa segítségére, innen arra a
hírre, hogy Karlmann, Német Lajos egy másik
tla, jön ellene, sietve haza igyekezett, de útközben meghalt. Országát legidsebb fla. Hebeg
Ijajos (1. Lajos} örökölte. K. volt a Karoling-

-
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Rom mia

irálya (t. K. 56.), SUfánia (sztU.
megh. 1869) 1868. Pedro portagál király
neje lett, >iátia(asm. 1845., megh. Í9Í2.), Fülöp

pedig

'.

1837..

flandriai gróf özvegye, .\Ibert bolga király anyja.

[LctharinfflajS^. IILK,a Nagy, Lotharingia
hercege (1646—1608), I. Perane beroeg fla, szül.

Nanoyban
sága alatt

megh. 1608. Elször anyja gyám1552 óta a francia udvarnál
itt nül vette II. Henrik király leá-

1643.,

állott,

nevelkedett s
nyát, Klaudiát. 1559-ben tért vissza országába,
melvet haláláig bölcsen kormányozott.
36. 1 V. K, Jjotharingia hercege (1624-75), II.
Ferenc fla, az elbbi unokája, szül. 1604., megh.
1676 szept. 8. A trónra atyja lemondása után került 1624. A harminc éves háború alatt a franciák és svédek ellen harcolt, amiért 1631. elzték
országából. Ezután császári, majd spanyol szolgálatban állott, hol árulás gyanúja miatt 1654—
1659-ig fogságban tartották. 1659-ben visszatért
országába, honnan a franciák 1669. ismét elkergették. Ezután haláláig a császári seregben a
franciák ellen harcolt.
37. V. K. Lipót, Lotiiaringia hercege, hadvezér,

Ferenc herceg fla, szüJ. Bécsben 1643 ápr. 3.,
megh. Welsben 1690 ápr. 18. Nagybátyjával
együtt 1669. elzték Lotharingiából, mire K. Lipót
császár szolgálatába állott, kinek nvérét, Eleonóra Máriái nül Is vette. 1683-ban a császári
és birodalmi hadak fvezére lett és Szobieszki
Jánossal egyetemben tönkre verte a Bécset ostromló török sereget (1683 szept. 12.). Ezután
hazánkba vezette seregét s Párkány mellett új

ágának megalapítója.
Vastag, Keleti frank király gyzelmet aratva (okt. 9.) Esztei^omot is hódom6-S87) és római császár (881—887), Német lásra bírta (okt. 27.). 1684 nyarán Buda várát
Lajos harmadik tla, szül. 839., megh. 888 jan. szállotta meg, de ezúttal eredménytelenül 1685.
13. Kezdetben Hlszász és Alemannia uralkodója Érsekújvárt vette ostrom alá, s miután a felmenvolt, de bátyjainak halála után (880, ill. 882), az tésére jöv török sereget Esztergom meUett megrsalád francia
33.

IlL K, a

;

^rész keleti frank birodalom uralkodója lett. verte, e fontos várat aug. 19. hódolásra bírta.
volt a Buda visszafoglalására küldött
879-ben megszerezte Itália koronáját Is, 881. 1686-ban
pedig a
császárrá koronázta. 886-ben a nyu- császári és birodalmi hadak egyik fvezére s
vezette az ostromot az É.-i oldalon (a Víziváros
gati frank furak is kírálj^kká választották s igy
még egy.szer esy kézben egyesült Nagy Károly fell), míg a másik fvezér, Miksa Eniánud
birodalma. De K. nem volt képes e nagy feladat- bajor választófejedelem a D.-i oldalt (a Gellértnak megfelelni. A normannokkal nem bírt s gyalá- hegy fell) ostromolta. K. kiváló hadvezéri képeszatos b^ét vásárolt tlük. A tehetetlen uralkodó ségeinek volt köszönhet, hogy a kitnen megellen csakhamar elégedetlenség támadt s unoka- ersített és ffilvósan védett Buda végre Is a keöocse. Ámulf, Karlmann természetes fla. ellene re.sztények kezébe került (1686 szept. 2.). -A kötámadt. BrreK.-ta IV»6Mrtaneg>begyüIt furak vetkez évben K. Eszék felé vette útját és Szulejletették (887 nov.) s Így a frank birtxialom végleg mán nagyvezért maga után csalva, a harsányi
felbomlott. K. svábföldi jószágaira vonult, hol hegyeknél aratta utolsó nagy diadalát hazánk
nemsokára meghalt. A reichenani kolostorban földén (1687 aug. 12., második mohácsi csata).
temették el.
K. ezután elfoglalta Péterváradot és seregét Er[Hohenzollern.] 34. K. Antal, Hohenzolleni- délybe vezette, hol Apaffl Mihály fejedelmet a
Sigmaringen fejeddme (1848—49), K. fejedelem balázsfalvi szerzdés aláírására kén3rszerltetto
fla, szül. 1811 szept. 7., megh. 1885 jún. 2. Aty(okt. 27.). Lipót császár ezután a franciák eUea
jának lemondása után, 1848 ang. 27., vette át a küldötte K.-t s 1689. elfoglalta tlük Mainzot és
kormányt, de már 1849 dec. 7. átengedte orszá- Bonnt. K. sohasem foglalhatta el Lotharingia
gát a poroszoknak s megkapta & Fenség oimet. trónját, csak idsebblk fla, LipM kapta azt vissn
.Mint hadosztály-tábornok 1868 nov. 6. mínbzter- a ryswicki béke (1697) után.
elnök lett s ugyanekkor hadtestparancsnok. 1862.
38. K. Sándor,
lotharingiai herceg, Lipt
megvált a miniszterelnökségtl, majd 1863—68. herceg ifjabbik fla, szül. Lunevllleben 1712 dec.
a Rajnai tartomány és VesztfáJia kormányzója 12., megh. Teruenben 1780 júl. 4. Mikor bátyja
volt. 1873-ban vl^zavonnlt Sigmaringenbe. Ne- Feretu'. Mária Terézia férje, 17.38. elvesztette
jétl, badeni Jozefa nagyheroegntl négy fla Lotharingiát, K. a német lovagrendbe lépett,
i-s két leánva s/ii letett. Badt közttl Lipót (szül.
melynek késbb nagymestere lett, 1737— 39-Ig a
1835., megh. 19ÍJ) 1870. spanyol trónjelöft volt, K. csá:^ári seregben harcolt a török ellen. 1742-ben
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lett, de Nagy Frigyes Chotusitz mellett
megverte, majd 1745. Hoheyifriedeberg és Soor
mellett. 1748-ban az Osztrák-Németalföld kormányzójalett. A 7 éves háborúban Ismét fvezérré
nevezték ki, de Prága mellett (1757 máj. 6.) nagy
vereséget szenvedett. Utoljára Leuthen mellett
harcolt Nagy Frigyessel (1757 dec. 5.). E veresége után visszavonult s megint átvette Németalföld kormányát. Itt nagy érdemeket szerzett a
tartomány szellemi és anyagi jólétének emelésével.
[Nagy-Britannia.] 39. I. K., Nagy-Britannia
királya (1625—49.), 1. Jakab király második fia,
sztll. Dunfermlineben (Skótország) 1600 nov. 19.,
megh. Londonban 1649 jan. 30. Bátyjának, Henriknek halálakor 1612. walesi herceg lett s 1625
márc. 27. lépett trónra. Szellemes, jóindulatú,
szeretetreméltó, de könnyelm, mulatni vágyó és
zsarnoki hajlamú férfiú volt. Trónra'épése után
megtartotta hivatalában atyja gylölt kegyencét,
Btickingham herceget s mindjárt összeütközésbe
jutott a parlamenttel, mely az alkotmányt védte.
Egymásután három parlamentet oszlatott fel s
1629. nyíltan az abszolutizmus útjára lépett. Törvénytelen adókat vetett ki s az ellenszegülket
pénzbirsággal és fogsággal büntette. Önkényessége egyházi téren is megnyilvánult, amennyiben
Skótországban is az anglikán egyházat akarta
uralomra juttatni. Erre Skótországban 1639. felkelés támadt ellene s K. kénytelen volt az angol
parlamentet összehívni. De az els ú. n. rövid s
az utána 1640. nov. egybehívott hosszú parlament
(1. 0.) K. törvénjielenségeit kárhoztatván, öt alkotmányosuralkodásra akarta szorítani, st 1641.
máj. vád alá helyezte Strafford grófot és Latid
érseket, kik az alkotmányellenes uralom ftámaszai voltak. Straffordot a lordok háza halálra
ítélte, s K. kénji;elen volt az ítéletet megersíteni. A parlament ezután a királyi hatalom korlátozására törekedett, mire K. boszuságában az
ellenzék öt vezérét személyesen akarta elfogatni,
de ezek nem jelentek meg az ülésen, a parlament
pedig tiltakozott az erszak ellen, E kudarca után
K. elhagyta Londont, melynek polgársága a parlament pártján állott s Oxfordban gyjtötte össze
híveit. A parlament is fegyverbe szólította az alkotmány híveit s így 1642 szén kitört a polgárháború. Eleinte K. gyakorlottabb lovas hadai voltak elnyben, késbb a parlament seregei gyztek
jeles vezéreik (Essex, Cromwell) alatt. Az utolsó
csatában Naseby mellett (1645 jün. 14.) K. serege
teljesen szétszóródott s maga 1646. a skótokhoz
menekült, kik aztán 1647 jan. 400,000 font sterlingért kiszolgáltatták az angol parlamentnek. A
fogoly királyt elször Holmin/ várában rizték,
de innen sikerült neki 117///;/ szigetére menekülnie.
Itt újb(')l elfogták és Carübrock várába vitték.
Ezalatt a parlament egyezséget ajánlott K.-nak,
de ez nem akart királyi jogaiból engedni s az alkudozások nem vezettek eredményre. Közbon a
skótok megbánták árulásukat s K. kiszabadítására fegyvert fogtak, de vereséget szenvedtek
(1648 aug.) E huzavonát felhasználta az independens katonai párt vezére, Cromwell, K.-t a maga
hatalmába kerítette (1648 dec. 1.), s a parlament
királypárti tagjait elzte. A megmaradt csonka
parlament aztán K. ellen vádat emelt (1649 jan.).
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K.-t ekkor Londonba hozták s egy 150 tagúreudkívüli bíróság elé állították, mely nagyobbrészt

volt összeállítva. K., bár nem
ismerte el a törvényszék illetékességét, móltósággal védekezett az ellene felhozott vádakkal
szemben. Veszte azonban el volt határozva, s bár
a skót parlament ós néhány külföldi udvar közbelépett érdekében, 1649 jan. 27. mint zsarnokot,
árulót, gyilkost és a nép ellenségét, fejvesztésre
ítélték. Az ítéletet 1649 jan. 30. hajtották végre
a Whitehall palota udvarán. K. nyugodtan és
méltósággal halt meg. K. neje Hennette (1. o.)
IV. Henrik francia király leánya volt, kitl //.
Károly (l. o.) és II. Jakab (1. o.) királyok születtek. V. ö. Guizot, Histoire de Charles I. (Pari.-<
1828, 2 köt.), magyarul is megielentFésüs György
fordításában (Pest 1866)
Gardiner, History of
England under the duke of Buckingham and Charles I., 1624—28 (London 1874, 2 köt.)
The personal government of Charles 1. 1628—37. (u. o.
1877, 2 köt.); The fali of the monarchy of Charles
l. (u. o. 1882, 2 köt.)
Chancellor, Life of Charles
1600-25. (u. 0. 1886) Skeltm, Charles I. (u. o.

Cromwell híveibl

;

;

;

;

1898).
40. II. K.. Nagy -Britannia királya (IGGO— 8b.),

az elbbinek legidsebb fla, szül. 1630 máj. 29.,
megh. 1685 febr. 6. A polgárháború alatt anyjával együtt Franciaországba menekült. Atyjának
kivégeztetése után felvette a kir. címet s a skótok
meghívására 1650 jün. megjelent köztük. 1651
jan. 1. Sconeban skót királlyá koronáztatott. Azonban Cromwell, ki a skót sereget 1650 szept. 3.
Dunbar mellett megverte, egy év múlva (1651
szept. 3.)

magát

K.-t

gyzte le Worcester

mellett.

E

vereség után K., kinek fejére díj volt kitzve,
ezer veszély közt Normandiába menekült. Innen
Hollandiába ment, hol egészen Cromwell haláláig
tartózkodott. Cromwell halála után a királypái'tiak kerekedtek felül s miután a Monk vezetése
alatt álló hadsereg is hozzájuk csatlakozott, 1660
máj. a parlament is kimondta a királyság visszaállítását s K.-t visszahívta sei trónjára, ki 1660
máj. 29. tartotta ünnepélyes bevonulását Londonba. K. mint uralkodó nem okulva a multakon,

eldeinek összes hibáit örökölte. Elhibázott bels

küls politikájával csakhamar elvesztette népszerségét. Befelé önkényuralomra törekedett, a
puritánokat üldözte, a katolikusoknak pedig kedvezett. Ezért a parlament vele is szembe helyezkedett s az anglikán egyház és az egyéni szabadság védelmére fontos törvényeket hozott (1673.
Test Ad, 1679. Habeas Corpus). Küls politikája
sem hozott sok dicí^séget Angliának, mert a Cromvvelltl elfoglalt Dünkirclient 1662. eladta a franciáknak s azután is híven támogatta XIV. Lajost,
kitl évi fizetést húzott. A hollandiakkal két Ízben is (1665-67. és 1672-74.) volt háborúja,
melyben az angol flotta érzékeny vereségekig
szenvedett. Uralkodásának utolsó éveit a whig t's
tory pártok küzdelmei töltötték be s a whlgpárt
és

minden ellenkezése
nek, a katolikus

daciira keresztülvitte öccsétrón-

Jakab yorki hercegnek

ágyán ö maga is a kat. vallásra
K. neje Katalin portugál hercegn volt, kitl azonban nem voltak gyermekei. Természete^
ílai közül Monmouth herceg (1. o.) jutott jelentiöröklését. Halálos
tért.

;

—
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V. ö. Guizot. ChntP de la répabllque et
rótebUflaement de la inonarchie (Paris) Macphersnn. History of üreat-Britain Froin the reetaorati
11
London 1873); Airy, Charles II. (u.o. 1902,
J. kimL).
;

H. K. Edmrd, trónkövetel, Jakab Eduárd
fl.i
s/ül. Rómában 1720 dec. 81..

ti.,nk..v..f.>ln

I

XV. Lajas francia király
be akart tömi Angliába, de

i.rvf nt'm sikerült.

<

vtl

Skót trszágban

Ekkor 174. néhány hivó-

köt<>tt

kis

itt

felkelést támasz-

király ellen. Némi sikerek után
a;íi»nban GiiBoden mellett (1746 ápr. 27.) teljes
vereséget szenvedett s menekülni volt kénj-telen.
tott

II.

Qyöigy

Öt hónapi bDJdosáíS atán Franciaországba jutott,
de 1748. innen is távoznia kellett. Ezután LUttíchb^n. majd Firenzében és Rómában élt Albany
;ilatt. K. 1772. Stolberg Lujza grófnt
de 1780. elvált nejétl. Utolsó éveiben
agát 8 ezzel siettette halálát. Öccse
l'íboros volt, kiben 1807. kihalt a
>iuiiii r.-auii nrflága.V. ö. Etoald, Life and times
of Prince Charles Stuart (London 1875, 2 köt.)
Prince Charles Edward Stuart (u. o.
1. Lanq.
H M
S'>rÍ€, Life and adventures of Prince Charh > i:Jward Stuart (u. o. 1903, 4 köt.)
[Nápoly.] 42. 1. K.,nápolyi király {i26d— Só),
az .4M;oM-ház megalapítója, VIII. Lajos francia
király lesíifjabb íla, szül. 1226.. megh. 1285 jan. 7.
Bátyjától, IX. Lajostól Anjou és Maine hercegséget kapta hübérbe. neje útján pedig Provence
grófság birtokát szerezte meg. 1248-ban elkísérte
bátyját a ker. hadjáratra s vele együtt került az
egyiptomi szultán fogságába (1250). IV. Kelemen
1265 jún. 28. neki adományozta Nápoly és
^
.lia trónját, hogy a gj'lölt Hohenstauf-csa.

1

'

;

!

elbb Jfan/Vfífeí verte meg
Beneventónál (1266 febr. 26.), majd a fiatal Konutolsó sarját gyzte le
radint, családjának

ludtól szabaduljon. K.

TtigUacozzo mellett (1268 aug. 23.) s kezébe került ellenfelét igazságtalan ítélet alapján Nápoly

-
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hogy Konradin kivégeztethet rajta fogják megbszülni. Azonban keg>-elmet kapott, de
fogságban maradt s atyja halála után nem f'jglalhatta el trónját. Csak 1289. szabadult ki angol
és francia közbenjárásra. De a hálK)rú újb<')l kitört 8 aragoniai Jakab, Péter fla 1295. lemondott
Szlcilláról K. javára. A szicíliaiak azonban 'lakab
öcosét. Frigyest hívták meg királyuknak s K.-nak
1302. végleg le kellett mondania a sziget birtokáról. K. 1269. V. 1270. vette nül V. István magyar király leányát, Máriát, kitl 14 gyermeke
született, liegidösebb fla volt Martell K, magyar
trónkövetel (szül. 1272., megh. 1295.), kit Kún
László halála után 1290. Nápolyban magyar királlyá koronáztak s anyja 1292. ünnepélyesen
lemondott javára a magyar trónról. De a magyar
trónt III. Endrével szemben még sem foglalhatta
el s flatalon halt meg. Egyetlen fla, Róbert K, (I.
K. 1.), 1308 a magjar trónra jutott s így az Anjonház magjar ágának lett a megalapítója. K. második fla volt Sz. Lajos, toulousei érsek {szül. 1275.,
megh. 1297.), harmaaik fla, Róbert (1. o.) követte
a trónon. Nyolcadik flától. Fülöptl (megh.
1332.) származott a nápoly-tarantói család, legifjabb flától, Jánostól (megh. 1H35.) pedig a nápoly-durazzói család. V. ö. óváry, A magyar
Anjonk eredete (Akad. Ért. 1893.).
44. IIL K, nápolyi király (1382-86.), l.K.2.
45. IV. K., nápolui király (17S-b9.), I. K. 60.
[Navarra.] 46. II. K., a Gonosz, Navarra
királya (1349—87.), Fülöp, evreuoci herceg és
Johanna navarrai királyn fla, szül. 1-^32., m^b.
1387 jan. 1. Anyjától 1349. örökölte Navarrát s
1352. nül vette Johannát, Jó János francia király leányát. De csakhamar ellenkezésbe jutott
apósával, ki
1356. elfogatta. Mikor a maupertuisi csata után Jó János az angolok fogságába
került, K. 1357. Parisban termett s a felkel polgárság élére állott. A parasztlázadás leverésében
oly kegyetlenséget tanúsított, hogy hívei is elgette,

t

t

eközben mohait.

fordultak tle. Ezután elvesztette régi befolyását
s navarrai királyságáig vonult vissza. Fia volt
IIL V. Jó Károly (1387— 1425.), kiben kihalt az
Evreux -család férflága s Navarrát az aragoniai
királyok örökölték,
[Német-római császárok.] 47. IV. K., német-római császár (1346—78.), a Luxemburgházból, János cseh király legidsebb fla, sziU.
Prágában 1316 máj. 14., megh. u. o. 1378 nov. 29.
A francia udvarban nevelkedett és szép tehetségével nagy mveltségre tett szert (öt nyelven írt
és beszélt). Atyjától a morva örgrófságot kapta
s mint ilyen vett részt az 1335-iki visegrádi fejedelmi kongresszuson. 1346-ban részt vett a cráyi
csatában, melyben atyja elesett. Még ez év júl. 11.
a német fejedelmek Bajor Lajossal szemben
lürállyá választották, végleg azonban csak ennek
és Schwarzburgi Güníher ellenkirálynak halála
után koronáztatta meg magát Aachenben (1349
júl. 25). Mint király teljesen a pápa pártjára
állott s lemondott minden jog^I Itáliára. Annál
nagyobb szerencsével gyarapította a Luxemburg-

43. II. Jl, a Sánta, nápolyi király (1285—
1309). az elbbinek legidsebb fla, szül. 1254.,
megh. 1.S09 máj. 6. Trónörökös korában 1283. az
aragoniak fogságába került s az a ve.^zély fenye-

ház családi birtokát, emberszaghoz csatolta Éger
vidékét, Fels- és Alsó-Laositzot és Sziléziát.
1373-ban még Brandenburgot Is megszerette családjának. 1353 jan. 6. Milanóban magát Itália

piacán lefojpztette (1268 okt. 29.). Ezután kegyetl<-niil és erszakkal uralkodott s a pápákkal is
tnvtette hatalmát. 1270-ben elkísérte IX. Lajost
vette
tuniszi hadjáratára s annak halála után
át a kereestes hadak vezérletét. K.-nak ezután
nagyratör tervei támadtak. Meg akarta dönteni
a bizánci birodalmat s e végból szövetségre lépett
V. István magyar királlyal. E szövetséget ketts
háza^hg ersítette meg, amennyiben legidsebb
fla, Eirvly nül vette V. István leányát, Máriát,
K. leánya, Lsabeüa pedig késbb neje lett IV. Kún
Lászlának. De nagyratr terveiben megakadáa szicíliaiak lázadása, kik a franciák
lyozta
zsamdcsága ellen fegyvert fogtak s 1 282 márc. 3 1
(hnsvét hétfn) Palonnóban legyilkolták az összes
franciákat
Szicíliai vecserrtye). K. erre nagy
sereggel vonult a felkelk ellen, kik Péter aragonlai tdrályt hívták segítségül. K. hajóhada vereséget szenvedett, st fla is fogságba került. K. új
készüldéseket tett Szicília visszafc^Ialására, de

t
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királyává koronáztatta, 1355 ápr. 5. pedig a császári koronát tette a fejére a pápai követ. Hazatérve 1356. adta ki az Arany Bullát, a Németbirodalom egyik alaptörvényét, mely a királyválasztást és a vál. fejedelmek jogait szabályozta.
Ezután már nem sokat tördött Németországgal,
hanem minden erejét Csehország jólétének emelésére fordította. Gondoskodása kiterjedt a földmívelésre, bányászatra, iparra, kereskedelemre,
tudományokra ós mvészetekre egyaránt. Csehország az ö uralkodása alatt élte fénykorát. K.
alapította 1348. az els német egyetemet Prágáépíttette a Moldva folyó hídját (Karlsban,
brücke), Karlstein (1. o.) várát s állandóan sok
mvészt foglalkoztatott. (((Csehország édes atyja,
Németország fömostohája» nevét kapta késbb.)
Hazánkkal szemben K. hol ellenséges, hol barátságos magatartást tanúsított. 1360-ban Nagyszombatban találkozott Nagy Lajos királyunkkal
s vele családi szövetséget kötött, de már a következ évben majdnem háborúra került a sor a két
uralkodó közt. K. ugyanis sértleg nyilatkozott
Lajos anyjáról, mire ez több elégedetlen német
fejedelemmel szövetkezve ellene indult. K. erre
fegyverszünetet ajánlott s 1362. Krakóban személyesen engesztelte ki a magyar királyt. K.-nak
három fia volt: Vencel (1. o.), kitinemet fejedelmek még atyja életében 1376. kii-állyá választottak Zsigmond (1. o.), ki Brandenburgot kapta
örökségül s 1387. magyar király, 1410. német
császár lett; János (megh. 1395.), Luxemburg
hercege. Leányai közül Margit {szi. 1335., megh.
13-Í9.) Nagy Lajos király els felesége volt;
Anna (szül. 1366., megh. 1397.), ILEichárd angol
király felesége. K. megírta önéletrajzát: Vita
Caroli IV, ab ipso conscripta (1346-ig). Kiadta
Böhmer (Pontes rerum Germanicarum, I. köt.).
V. ö. Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV.
und seiner Zeit (Innsbruck 1880—92, 3 köt.);
Friedjung, Kaiser Kari IV. und sein Anteil am
;

:

geistigen Lében seiner Zeit (Wien 1876.).
48. V. K, német római császár (1519—56.),

Szép Fülöp kasztilia
Miksa császár unokája,
szül. Gentben 1500 febr. 24., megh. San Yuste
kolostorban 1658 szept. 21. Nagynénje, Margit
spanyol király (1516
király idösobbik

fla,

-

56.),

i

I.

fhercegn

ügyelt fel neveltetésére s egyik tanitója a tudós utrechti Adriáén Floriszoon (a
késbbi VI. Adorján pápa) volt. Atyja halála után
1506. Németalföldet örökölte, majd 1516. anyai

nagyatyja Kat. Ferdinánd halálakor a spanyol
korona is reá szállott, mórt anyja, Johanna, elmebaja miatt nem foglalhatta el a trónt. K. 1517.
indult Spanyolországba, hol 1520-ig tartózkodott.
Közben Miksa császár halála után a német vál.
fejedelmek 1519 jón. 28. német királlyá választották, de egy ünnepélyes okiratban meg kellett
igémle, hogy csak a vál. fejedelmek tanácsával
fog élni és idegen sereget nem hoz Németország
földjére. Erre 1520 okt. 22. Aachenben megkoronázták.

Az els birodalmi gylést Wormsban

tartotta 1521. Itt, mint a reformáció határozott
ellensége, keresztül vitte, hogy a gylésre megidézett Luthert birodalmi átokkal sújtották, tanainak terjesztését pedig szigorúan megtiltották. E
gylés feloszlása után tört ki a nagy harc K. és

—

KAroIy

L Ferenc francia király közt, mely négyszer
újult ki és K. erejét több mint húsz éven át lekötötte. Ferenc, kinek országát a Habsburgok
birodalma (Németalföld, Németország, Spanyolország) agyonszorítással

fenyegette,

maga

is

igényt tartott Nápolyra, Milánóra és Burgundra.
Az els háborúban (1521 26.) K. német és spanyol hadai gyztek s a páviai csatában (1525.)
maga Ferenc is K. fogságába került. Ferenc erre
a madridi békében lemondott igényeirl, de alig
hogy kiszabadult, új harcot kezdett K. ellen. Szövetségébe vonta VII. Kelemen pápát, st II. Szolimán török szultánt is, ki hazánkon keresztül
volt hivatva megtámadni a Habsburgokat. E második háborúban (1527—29.) K. zsoldosai elfoglalták és kirabolták Rómát (1527.), a franciák
pedig nem tudták elfoglalni Nápolyt. A camhraiji
békében Ferenc ismét lemondott igényeirl. K. a
pápával is kibékült, ki öt Bolognában 1530 fobr.
24. császárrá koronázta. (Ez volt az utolsó császári koronázás). Ezalatt a reformáció Németországban zavartalanul terjedt s nagy hódításokat tett. K. tíz évi távollét után visszatért a
Németbirodalomba s 1530. Augshurgban fényes
gylést tartott. Itt újból szigorú határozatot hozatott az új hit követi ellen, ami ellen ezek
protestálták és 1531. a schmalkaldeni szövetséget kötötték. A vallásháború kitörését most a
török veszedelem akadályozta meg. Az 1532-iki
nürnbergi vallásbéke nyugalmat biztosított a
protestánsoknak, mire K. nagy sereggel vonult a törökök ellen. De Szolimán Kszeg alól
visszafordult s meg sem kisérlé a harcot. K. ezután a Földközi-tengeren gai'ázdálkodó berber
kalózok ellen fordult s 1535. elfoglalta Tuniszt,
hol 20,000 keresztény rabszolgát szabadított meg.

—

A következ

évben Ferenc újból fegj'vert fogott
K. eUen (1536), de sem az itáliai hadjárata, sem
K.-nak Dél-Franciaországba való betörése nem
sikerült. Erre III. Pál pápa közbenjárására Nizzában 1538. tíz évi fegyverszünetet kötöttek a
hadakozó felek. De már négy év múlva kitört a
negyedik és utolsó háború (1542— 44.) a régi versenytársak közt. Ebben a háborúban K. majdnem
Parisig hatolt s Ferencet a crespyi béke aláírására kényszeritette, melyben ez végleg lemondott
régi követeléseirl. K. így megszabadulva régi
ellenségétól, minden erejével a német protestánsok ellen fordult, kik az 1545. megnyílt trienti
zsinatra nem mentek el. Megválasztatásakor
tett ígérete ellenére olasz és spanyol seregével 1546. nyarán megtámadta a készületlen és
össze nem tartó protestáns fejedelmeket/ScAmaíkaldeni háború 1546—47). Hesseni Fülöp önként hódolt meg, János Frigyes szász vál. fejedelmet pedig a mühlbergi csatában (1547 ápr. 24)
gyzte le és fogta el. K." ekkor állott hatalmának
tetpontján s most hozzáfogott Németország
vallási egységének visszaállításához. Minthogj' a
trienti zsinat semmi engedménj-t som akart
adni a protestánsoknak, K. 1548. önhatalmúlag
adta ki az ú. n. augsburgi interinui, melybon a
kat. dogmák fentartása mellett bizonyos engedményeket tett a protestánsoknak (papok házassága, kót szín alatt való áldozás). Ezzel az interimmel azonban egyik fél sem volt raegelégedvo.

<

—

;

:
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Hzt az elégedetlenséget Mhasuiálva Móric szász
feMMem, K. edcBgi kedvence, kinek 1&47- ft
vál. fejedelmi méltéeágot adta. K. ellen fordalt s
öt 152. elején IntubrvcídHUt majdnem elfogta.
A beteges császár csak nagy iMúJal menekfühetett el ViHaekba, de kedyencének ez az árulása
mélyen lererte. öccsének, Ferdinándnak közbenjárására szabadon bocsátotta a fogoly prot. fejedelmiét s belenyugodott abba, hogy a protestánsok szabadon gj akorolhassák Yalmsnkat BznT >n
ni><Tv sereggel vonóit Jlifil? viaszafoglalására,
Henrik francia király, Móric ssOvetsé. -imádott
el a Német-birodalomtól. De az
ostrom nem sikerült s K. most már tosMleg és
lolki!o!> klmerfUve felhagyott nagyszabású polivil.

I

.

t

i

k

'
.

sót lassankint megérleldött

benne

hogy lemond összes koronáiról és
is/íiiíairol. Klöször Németalföld kormányát adta
át fiának, Fülöpnek (1555 okt.), majd 1556 jan.
;»/

;
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:

lemondott Spanyolország és Nápoly trónjáról is
is lemondott s a vilásrtúl elvonulva San Yuste klastromban
(Estremadura tartományban a Tajótól északra)
tültött(> hátralev napjait (hogy magának még
életébon temetési szertartást rendezett, az mese).
A vallási gyakorlatok mellett azonban politikai
kérdések is érdeketek s egész haláláig befolyással volt fiának uralkodására. K. vézna test, beteges ember volt. kit küszvénybaja hamar megöregltett. Jellemz arcképét Tizian festette meg
több Ízben. Szellemileír sem volt nagyon kiváló,
de állhatatos következetességgel és szívóssággal
Ailgozott világuralmi tervein, melyeknek bukását azonban meg kellett érnie. K. 1526. vette
nül ízabdiát (raegh. 1539), Nagy Emánuel
portagál kiréAy leányát. E házasságából született
Fülöp, spanyol király (I. o.), Mária (szül. 1528.,
megh. 1603.) 11. Miksa császár neje és Johanna
(szül. 1537., megh. 1573) János portagál trónörökös neje. K. természetes gyermekei voltak

annak javára. Kzntán a császárságról

1799 dec.

22..

megh. Nizzában 1883 ápr.

17.

Any-

jának, Mária Lujza spanyol infánsnönek halála
ntán 1824. átvette Lucca hercegség kormányát,
1. Napóleon özvegyének, Mária Lujzának
halála

ntán LoocátáteBgedteTo8oanAnak,öpedig Parma,
Piacenza és Gnastalla hereege lett (1847 dec.) De
már 1848 ápr. ott ha^^ia hercegségét s 1849
márc. le is mondott tia javára. Ezután legtöbbn-ire Nizzában tartózkodott, hol meg is halt.
53. ///. K. Feráhnémd, Parma hercege (18491864), az elbbinek fia, szül. 1823 jan. 14., megh.
1854 márc. 27. Erszakos uralkodó volt és esküdt
ellensége minden alkotmányos reformnak. Ezért
életével lakolt, mert nyilt utcán or^ilkosság áldozata lett. Halála után özvegye, Lujza Ifária
Terézia kormányzott kiskorú fla, R(^rt helyett
egész 1859-ig, amikor a Bourbon-család elvesztette hatalmát Parma felett.
[Pf a íz. 154. K. Lajos, pfalzi választófejeddem
(1648-80), V. Frigyes vál. fejedelem (a TéU
király) második fla, szül. 1617 dec. 22., megh.
1680 aug. 28. Ó is osztozott szerencsétlen atyja
sorsában és csak a vesztfáli béke (1648) után foglalhatta el Pfolz trónját. Derék uralkodó volt, ki
a 80 éves háborúban elpusztult országának
helyreállításán sokat fáradozott. Tön'ényes nejétl, hesseni Saroltától 1657. elvált s 1658. annak
udvarhölgyével. Degenfeld Lujzával kötött mor-

—

ganatikus házasságot.
Fiában, Károlyban
l&l márc. 10.. megh. 1685 máj. 26.) kihalt a píalz-simmemi ház férflága. Leánya, Lrzsebet Sarolta (megh. 1722), Fülöp orleánsi herceg, Xrv. Lajos francia király öccsének felesége
volt 8 ezen a cimen tartott 1685. igényt a francia
(szül.

király Pfalzra.

tPortugráiia.l 55. L K. (Garlos), Portugália
királya (1889—1908), Lajos király és .Mária Pia
szárdiniai hercegn idsebbik fla, szül. Lissabonban 1863 szept. 28., megh. u. o. 1908 febr. 1.
Atyját 1889 okt. 19. követte az uralkodásban.
Maráit (szül. 1522, megh. 1586), elbb Medid Nagy nehézségekkel kellett megküzdenie, mert
Sánaor, aztán Famese Oktáv parmai herceg a portugál g>'armatokban a benszülöttek folyton
felesége és Don Jüan (TAustria (\. János, 40.). V. lázongtak, az országban a köz társasági párt egyre
ö. Kervyn de Lettenhove, Commentairs de Char- ersbödött, a pénzügji helyzet pedig állandóan
les Qulnt (Brüssel 1862). E
K.-nak 1550-ig ter- rossz volt. Teljesen elvesztette a népszerségét a
jed önéletrajzát tartalmazza egy portugál for- király azáltal, hogy a kedveztlen pénzttgydí
dítás alapján. Levelezését Lanz (Leipzig 1844
ellenére eivillistáját mégis felemeltette, st önké184«, 3köt)és Gai'hnrd (Brüsszel 1859) adták ki. nyes kölcsönt vett maga számára az állampénzK. egykorú életrajziról közül Jovius, Sleidanus, tárból, kz ellenzéki többség kamarát 1907 máj.
Septdveda és Adrifin> omlitendók. Baumgarten: feloszlatta s Franco min. elnök tanácsára diktaGeschichte Karls V. (Stuttgart 1885—92, 3 köt.); túrát léptetett élete. Ez erszakos kormányzás
Annsfrong, The emperor Charles V.(Ijondonl 902, visszahatása volt az az összeesküvés, melyn^
2 köt.) /ÍííhAv D.'iitsfhx Ciftschichte lm Zeital- aztán K. áldozatul is esett Mikor 1906 febr. 1.
íerderRefon:
csc^rt össze1881. 6 köt., 6. kiad.); Portóból LLssabonba érkezett,
ten Karls V. (Bonn esküv rátámadt a kocsira, amelyben az egész Ur.
WaÜz, Die I'
1901); Oackard, Betraite et morte de Charles család ült s K-t idsebbik flával, Lajes Fülöp
Qulnt (Brüsszel 1855, 2 köt.) ; MignH, Charles trónörökössel együtt több puskalövéssel megölte.
(^nint, son abdication etc. (Paris 1882. 10. kiad.). K. 1886. vette nül Amáliát (szül. 1866), Lajos
49. VI. K, német-római császár (1712-40), Hilöp párisi gróf leányát, kitl két fla, Lajos
magyar kircOy (1711—40). 1. K. 3.
Fülöp trónörökös (sztU. 1887 márc. 21.. megh.
50. YII. K., német-rámai császár (1742-46), 1908 febr. 1) és //. Mánud (1. o.) született.
bajor tál. fejedelem (1726—43), 1. K. 14.
p^ománia.l 56. /. K. (Carol) Frigyes Eiiel
rParma.l 51. /. A^., Parma hercege (1731— Zefirin, Románia királya, K. Antal hohenzollemsigmaringeni heroeg második fia, szül. Sigmarin35). 1. K. 60.
52. 11. K. Lajos Ferdinánd, Farma hercege geoben 1839 ápr. 20. 18 éves korában a poroai
1847-1849X Lajos etniriai király (la, arfil. hadseregbe lépett s a 2. sz. gárda-dragonyoe ez-

m
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amikor a román nemzetgy- Oroszország

red kapitánya volt,
Kuza Sándor elüzetése után 1866 máj. 13.
Románia fejedelmévé választotta. Minthogy Bismarck is helyeselte a választást, K. elfogadta a
neki felajánlott trónt s Ausztrián és Magyarországon keresztül inkognitóban utazva szerencsésen átjutott Orsován keresztül Romániába 1866
máj. 20. s két nap múlva ünnepélyesen bevonult
Bukarestbe. A hatalmak egymásután elismerték
öt s végül a szultán is, kinél személyes látogatást tett, beiktatta öt a fejedelemségbe. Uralkodása els éveiben nagy nehézségekkel kellett
megküzdenie, mert a hadsereg fegyelmetlen, a
hivatalnokok megbízhatatlanok voltak s a pártok
a legélesebb harcban állottak egymással. 1870lés

ben még dinasztiaellenes forradalom is támadt s
a pártok harca csak akkor enyhült, mikor K.
1871. lemondással fenyegetödzött. Ezóta állandóbbak lettek a kormányok és parlamenti többségek 8 K. hozzáfoghatott a hadsereg újjászervezéséhez, a népoktatás megteremtéséhez és vasutak építéséhez. Az orosz-török háború kitörésekor K. az oroszokkal lépett szövetségre s nekik
Románián keresztül szabad átvonulást biztosított.
Ez a szövetség a törökök támadását vonta maga
után, mire a román parlament 1876 máj. 21. kimondta Románia függetlenségét s K. független
fejedelem lett. A háborúban Románia eleintén
nem vett részt, csak mikor az oroszok Plevna
eltt két Ízben is súlyos veszteséget szenvedtek,
kérte maga II. Sándor cár K. segítségét. K. erre
3 román hadosztállyal Plevna alá sietett s átvette az egész ostromló sereg fparancsnokságát
(1877 aug.) A román sereg derekasan kivette a
részét az ostrom nehézségeibl s szept. 11. elfoglalta a fontos Grivica erdöt. Plevna eleste
(dec. 10.) után K. visszatért a harctérrl s a sanstefanói békében az oroszoknak át kellett engednie Besszarábiát, amiért cserében Dobrudzsát
kapta. Ezután 1881 márc. 26. a román országgylés két háza K.-t királlyá proklamálta s máj.
22. Bukarestben ünnepélyesen meg is koronázta.
Ezóta K. mind több befolyással volt Románia bels,

felé vonja. S csakugyan, mikor 1913
a háború a balkáni szövetségesek közt,
Románia az osztrák-magyar diplomácia tanácsainak ellenére, Bulgária ellen foglalt állást. Pihent
és tekintélyes haderejével a három ellenséggel
küzd bolgárokat hátban támadta meg. Ferdinánd
bolgár király K.-hoz intézett táviratában kért bókét s a bukaresti béketárgyalásokon Románia diktálta a béke feltételeit, mikor egyúttal magának
is tekintélyes birtokot szerzett Bulgária rovására.
K. ekkor mint a balkáni uralkodók békebírája
szerepelt s tekintélyének tetpontjára jutott. K,
1869 nov. 15. vette nül Erzsébet (1. o.) wiedi
hercegnt (szül. 1843 dec. 29). Minthogy e házasságából született egyetlen leánya, Mária, korán
elhalt, 1889 márc. 15. bátyjának, lApótnak májúl. kitört

sodik flát, Ferdinándot (1. o.) fogadtatta el trónörökösnek. V. ö. Aus dem Lében König Karls von

Rumanien (Stuttgart 1894-1900, 4 köt.) Sturdza,
I. roi
de Roumanie (Bukarest 1900);
Kremnitz, König Kari von Rumanien (Braslau
;

Charles
1906,

2. kiad.).

ISchwarzburg.]

57.

K.

Crünílier, ScJnvarz-

burg Sondershatise7i fejedelme (1880—1909),
Günther Frigyes K. fejedelem fla, szül. Arnstadtban 1830 aug. 7., megh. Drezda mellett 1909
márc. 28. A porosz hadseregbe lépett s részt vett
az 1866-iki hadjáratban. A trónt atyjának lemondása után 1880 júl. 17. foglalta el. 1869-bon
-

nül

vette

Mária

szász-altenburgi

hercegnt

kitl azonban nem maradtak gyermekei. Országa
Günther schwarzbiirg-rudolstadti fejedelemre (szül. 1852.) szállott, ki most az
egyesített Schwarzburg fejedelemség uralkodója.
[Spanyolország.] 58. /. K., spanyol király
(1516—56), 1. K. 48.
59. //. K., spanyol király (1665-1700), IV.
Fülöp király fia, szül. 1661 nov. 6., megh. 1700
nov. 1. Eleinte anyjának, Mária Anna osztrák
fhercegnnek gj'ámsága alatt állott, önállóan
1675. kezdett uralkodni, de testi és lelki gyengesége miatt környezetének hatása alatt kormányozta országát, melynek XIV. Lajos sok veszdekiilönösen küls politikájára.Bels politikájában teséget okozott. Minthogy két házasságának egyia pártérdekekkel szemben mindig az ogész ország kébl sem maradtak utódai, benne kihalta Habsjólétének emelését tartotta szem eltt, küls politi- burg-ház spanyol ága. Végrendeletében Anjou
káj a pedig a szomszédos nagyhatalmakkal .elssor- Fülöp herceget, XIV. Lajos unokáját tette meg
ban az Osztrák-Magyar monarchiával való barátsá- örökösének s ezzel okot adott a spanyol örökögos viszony fentartására irányult. Azért nem ro- södési háborúra (1. o.).
konszenvezett a magyarországi románok moz60. III. K, spanyol király (1759-88), V.
galmával, amiért a túlzó nemzetiségiek eltt el is Fülöp király és második nejének Farnese Erzsévesztette népszerségét. De népe javáért folyta- bet-m\L fla, szül. 1716 jan. 20., megh. 1788 dec.
tott munkásságáért egyre emelkedett a közsze- 14. Anyjának buzgólkodása folytán 1731. Aparretetben, mely 1891. uralkodásának 25-ik, 1906. mai hercegség birtokába jutott. 1735-ben megpedig 40-ik évfordulóján nyilvánult meg. Euró- szerezte a nápolyi királyságot, melyet a felvilápai uralkodók legmagasabb rendjeleik ós katonai gosult Tanucci niiniszter tanácsaira hallgatva
méltóságaik adományozásával fejezték ki K. igazságosan és liberális szellemben konnányzott.
iránt rokonszenvüket
és nagyrabecsülésüket. Uralkodása alatt kezddött meg 1748. Pompeji
(Térdszalagrond, aranygyapjas rend, Szt. András- kiásatása. Mostoha bátyjának, VI. Ferdinándrend stb.) A balkáni háború folyamán 1912. dec. nak halála után 1759. Spanyolország trónjára
11. Mihajlovic-s J/íTcíóv orosz nagj'herceg szemé- lépett, Nápolyról pedig lemondott második Ha.
lyesen adta át K.-nak a tábornagyi botot, melyet Ferdinánd javára. Küls politikája eleinte nem
a cár adományozott neki Plevna bevételének volt szerencsés, amennyiben Franciaországgal
85-ik évfordulója alkalmából. E kitüntetés az osz- szövetkezett Anglia ellen s 1763. elvesztette Flotrák-magyar befolyás ellensúlyozására történt, ridát. 1783-ban azonban újra visszakapta azt és
hogy Romániát a hármas szövetség érdekkörébl Menorca szigetét is. Bels kormánya áldásos
(szül. 1845.),

—
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volt és sokat tett a földmivelés, ipar ós kereskedelem emelésérB. Tanácsadói Aranda, Campomanes 6s Floridablanca a felvilágoeodás hnrei
voltak. 1767 -bon kitiltotta országából a jezsuitá-

a dán háború uralkodása végén szerencsétlen for-

kat 8 az inkvizioió mködését Is korlátozta. Ö
a Hl, K. rendjelot. V. o. Ikinvila y Collado, Rpinado de Carlos III. (Madrid, 1892-96,
7 köt.).
íM. ír. K., spanyol király (1788-1808). az
elbbinek legídAsebb fla, szül. Nápolyban 17(8
nov. 12.. uiegh. u. o. 1819 jan. 19. Eleinte atyja
szellemében uralkodott, de amikor nejének keírypnro, Oodoy került hatalomra, szégyenletes
nJása, 1793-ban belépett ö Ls a francia
.lg ellen alakult koalícióba, de már 1795.
a Ini/A'li lH}kébt>n kilépett abból. Kttöl kezdve húsé^'i's szovetsége.se lett Napóleonnak s 1805 okt.21.a
spanyol tlotta együtt pusztult el a franciával TrafíiL'árnúl, Legidsebb fla. Ferdinánd ellenezte
francia-barát politikáját, 1808. márc. felkelést támasztott ellene s lemondásra kényszerítette. K.
fiával együtt
ekkor NajKíleonhoz fordult, ki
Bayonneba hivatta s ott a trónról lemondatta. K.

holm

:

alapította

t

ezután Fontaineblauban élt. majd Napóleon bukása
után Rómába költözött. Innen Nápolyba ment
öccse udvarába, hol meg is halt. V. ö. Gomez de
Arteche, História del reinado de Carlos IV. (Madrid

1892-96,1-11. köt.).
K. (Don Carlos), spanyol infans ós

62.

örökös.

trón-

dulatot vett. Második nejétl, holsteini Krisztinától axúletetX fla, Gusztáv Adolf. V. ö. Sjögren.
Oustaf Vasas sOner och deras tidehvarf (^ock1901).

A'. K. Qiisztáv, svéd király (1654-60),
János Kázmér pfalz-zweibrückení palotagróf és
Katalin svéd hercegn fla, az elbbinek unokája,
szül. Nyköpingben 1622 nov. 18., megh. (iotenburgban 1660 febr. 23. A 30 éves háborúban Tor-

67.

—

stenson vezetése alatt harcolt (1642 46) s a
vesztfáliai béke eltt a svéd seregek fvezére lett.
Minthogy Krisztina királyné nem akart férjhez
menni, lfri-9, Svédország trónörököse lett, majd
Krisztina önkéntes lemondása után 1654. elfoglalta a svéd trónt. Harcias és hódításra vágyó
uralkodó volt. 1655-ben megtámadta Lengyelországot s a Nagy Választóval szövetkezve megverte a lengyeleket a háromnapos vai"sói csatában (1656 júl. 28—30). Ezután Lengyelország
teljes felosztása céljából II. Rákóczi György erdélyi fejedelemmel lépett szövetségre s rávette
azt Lengyelország raegtitmadására. Rákóczi 1657.
elején be is nyomult Lengj'elországba s Krakó ós
V'arsó elfoglalása után egyesült K. hadaival. De
ekkor K. ellen nagy szövetség alakult (Brandenkényburg, Dánia, Hollandia, Oroszország) s
telen volt Lengyelországot otthagyni, miáltal
Rákóczi és az erdélyi sereg romlását idézte el.
K. most a dánok ellen fordult s még 1657 szén
elfoglalta Jütlandot. Azután 1658 febr. átA'ezette
seregét a befagyott tengerszorosokon és See-

Carlos, 1.
»i8. A'., spanyol trónkövetelök, 1. Carlos, 2—5.
[Svódorszáfir.l frí^. VII. K., tulajkonképen I.,
mert a többi hat K. Magni svéd krónikás kohol- landba hatolt. Erre III. Frigyes dán király a
mánya, st'ál király (1156—67). Atyjától, Sver- roeskildei békében átengedte K.-nak összes skanketil 1156. Götalandot örökölte, majd 1161. dináviai birtokait (Schonen, Halland, Bohusland)
Svealand királyává is megválasztották. Ö alapí- és Bomholm szigetét (1668 márc. 8.). De mivel a
totta 11 64. az upsalai érsekséget. Trónjától Knut, dánok a béke néhány feltételét nem teljesítették,
Szt. Krik fia fosztotta meg. ki egy csatában meg K. 1658. nyarán újból megtámadta Dániát, azonis ölte.
ban Kopenhága ostroma nem sikerült és Svéd65. VIII. K., svéd király (ÍUS-b7 1464-65, ország ellen új szövetség jött létre. K. a hadi
1467-70), szül. Finnországban 1409., megh. 1470 készüldések közepette rövid l)etegség után megmáj. 15. Az 6si Bonde-családból származott s halt. V. ö. Wiblinq, Kari X. Gustaf, och (}eorg
XIII. Erik alatt Svédország kormányzója volt Rákóczy II. (Lund 1891) Szilágj/i Sándor, Erdély
(1436—40). Kristóf uralkodása alatt Finnországba és az északkeleti háboni (1891).
vonult, majd ennek halála után 1448. a svédek
68. AT. K., svéd király {16G0-91), az elbbinek
királj-ukká választották. Mint királynak sokat egyetlen fla, szül. Stockholmban 1655 dec. 4.. megh.
kellett küzdenie /. Kereszlély párthíveivel, kik u. o. 1697 ápr. 15. Kezdetben anyja, liolsteinöt két ízben is elzték a trónról.
gottorpi Hedvig Eleonóra gyámsága alatt állott.
t>6. IX. K, svéd király (1599—1611), Wasa
1672-ben önálló uralkodó lett s mmt XIV. Lajos
Gusztáv legifjabb fla, sztú. Stockholmban 1550 szövetségese 1675. megtámadta Brandenburgot.
okt. 14.. megh. Nyköpingben 1611 nov. 9. Atyjá- De a svéd sereg Fekrbeüinnél nagy vereséget
tól Södermanland hercegséget örökölte, melyet szenvedett s a Nagy Választó elfoglalta egész
mint önálló uralkodó kormányozott bátyjaínak Svéd-Pomerániát. K.-t szorult helyzetébl XIV.
(XIV. Erik és János) királysága idején. Mikor Lajos mentette meg, ki a saintgermaini békéJános király a katolikus egyház felé kezdett haj- ben 1679. arra kényszerítette a Nagy Választót,
lani, K. a prot. ellenzék élére állott, János flával, hogy hódításait visszaadja a svédeknek. K. ezZsigmondtlcd, ki 1587 óta Lengyelország királya után a bels politikára fordította figyelmét.
is volt, pedig nyílt összeütközésbe Jutott s kivitte
1680-ban és 1682. a rendekkel korlátlan hatalannak letételét 1599. Ekkor Svédország kor- mat szavaztatott meg magának s elszedte a fómányzója lett 8 a lynköpingi országgylésen neme-sségtól a koronajavakat. Az így szerzett
1600. kivégeztette a Zsigmond pártján lev f- pénzen újjászervezte a hadsereget és új hadi
urakat. A királyi címet csak 1604. vette fel. ami- flottát építtetett. K. neje Vlríka Eleonóra, III.
kor Zsigmond öccse. János herceg önként lemon- Frigyes dán király leánya volt. V. ö. FnhráU!^,
dott a trónról. Erélyes uralkodó volt, ki különö- Kari XI.-s personllghet och liftgerning (Stocksen a fneme8.<'ggol éreztette hatalmát. A len- holm 1897); Sjörgren. Kari Xlr och svenska
gyelekkel és oroszokkal szerencsésig" imv.>if n.> fiket pa hans tid (u. o. 1897—98).
1.
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69. XII. K., svéd király (1697—1718), az lás után Erdélyen, Magyarországon keresztül
elbbinek fia, szül. Stockholmban 1682 jún. 27., ^ralsumiba érkezett (1714 nov. 22). Az ersen
megh. Fredriksten vár ostrománál 1718 dec. 11. szorongatott várost aztán sorsára hagyva, 1715
Atyját 1697. követte a trónon s 15 éves korát el- végén visszatért Svédországba, melyet 15 óv óta
érvén, önállóan kezdett uralkodni. Gondos neve- nem látott. K. most Norvégia elfoglalásával
lésben részesült s különösen a katonai tudomá- akarta magát kárpótolni többi elveszett birtonyokat sajátította el. Uralkodása els éveiben IV. kaiért. 1718 szén másodízben tört be NorvéFrigijes dán király, II. Ágost lengyel király és giába és ostrom alá vette Fredriksten határNagy Péter orosz cár szövetséget kötöttek egy- várat (Fredrikshald közelében). Az ostrom munmaga vezette. Ekkor érte öt egy ellenmással, hogy Svédország nagyhatalmi állását kálatait
megdöntsék és tengerentúli birtokait elvegyék. K., séges golyó, mely balhalántékon találta s rögtön

ki a vakmerségig bátor ifjú volt, gyors elhatározással megelzte elleneit a támadásban. 1700
aug. Kopenhága eltt termett s a dán királyt a
travendcdi békében a szövetségbl való kilépésre
kényszerltette. Azután az oroszok ellen fordult,
kik Észtlandban Narvát ostromolták. Itt K. 8000
fnyi seregével Nagy Péter ötször akkora seregét teljesen megverte (1700 nov. .30.). E gyzelmét azonban nem használta ki s az oroszokat ott

kioltá életét. Bgyideig az a gj'anú tartotta magát, hogy a kíséretében lév francia tisztek

egyike ölte meg orgyilkos módon, de K. koponyájának újabb idben történt megvizsgálása
e gyanút teljesen kizárta. K. a legkiválóbb hsök egyike volt, ki vakmerségével bámulatba
ejtette kortársait, amellett tiszta erkölcs és egyszer életmódú. Nagy hibája volt rendkívüli makacssága, önfejüsége s ezzel nemcsak a maga
hagyva, II. Ágost ellen indult, kit feslett élet- vesztét okozta, hanem tönkretette Svédországja miatt különösen gylölt. 1702-ben Klisszov, nak nagyhatalmi állását és jólétét is. K. ntlen
1703. Pidtuszk mellett verte meg a szász-lengyel volt s a trónon nvére, TJlrika Eleonóra követte,
sereget és egész Lengyelországot hatalmába kori- ki 1720. hessen-kasseli Frigyedéhez (1. o.) ment
tette. Ekkor a lengj^el országgyléssel letétette nül. V. ö. Voltaire, Histoire de Charles XII. (Paris 1731), magyarul P)-uzsinszkij Pál fordításáII. Ágostot s helyébe a flatal Lesczinsky Szaniszlót választatta meg (1704 júl.)- K. most ahelyett, ban (Olcsó könyvi 1287—93. sz.); Hultgr>
hogy az oroszok ellen fordult volna, kik idköz- Om mordét pá Kari XII. (Stockholm 1897;.
ben elfoglalták íngermanland, Esztland és Liv- Adelsköld, Kari XII. och svenskarne (1903—04,
land svéd tartományokat, tovább üldözte II. Ágos- 2 köt.); V. Sarauw, Die Feldzüge Karls XII.
tot. Betört annak si országába, Szászországba (Leipzig 1881)
Browning, Charles XII. of Sweés addig szorongatta, míg az az altranstcidti den (London 1898) SzilágyiFev., XIÍ. K. Zilahon
békében a lengyel koronáról forma szerint is le- (Akad. Ért. 1870, XII.).
mondott (1706 szept.). K. csak 1707 szén indult
70. XIII K, wéd király (1809-18), Adolf
az oroszok ellen és Moszkva felé vette útját. De Frigyes király második fia, szül. Stockholmban
orrol az útról Mazeppa kozák fnök rábeszélé- 1748 okt. 7., megh. u. o. 1818 febr. 5. Bátyja, III.
sére letért és délnek fordult, hogy a kozák segít Gusztáv Söderrnanland hercegének címét adta
sereggel egyesüljön. A rossz utakon azonban se- neki. 1792— 96-ig unokaöccsének, IV. Gusztávrege sokat szenvedett a hidegségtl és éhségtl. nak gyámja volt. Ennek bukása után 1809 márc.
Leivenhaupt tábornok, ki segítséget, élelmiszere- 13. Svédország kormányzója, majd 1809 jún. 6.
ket és ruhát hozott K. serege számára, útközben királya lett. Ó kötötte meg í. Sándor cárral a
vereséget szenvedett az oroszoktól és csak sere- fredrikshamni békét, melyben Oroszország jagének romjaival érte el K.-t. A megfogyatkozott vára lemondott Finnországról. Minthogy gj'erés kimerült svéd sereg ezután Poltavát vette mekeí nem voltak, még 1809. adoptálta unokaostrom alá. A város felmentésére csakhamar meg- öccsét. Keresztéig Ágost sonderburg-augustenérkezett Nagy Péter s túlnyomó seregével teljesen burgi herceget (szül. 1768), ki szintén a K. nevet
megverte K.-t, ki mindjárt a csata elején megsebe- vette fel. Az új trónörökös 1810 jan. 10. tette le
sült(1709jv'il.8.). Majdnem az egész svéd seregorosz az esküt az alkotmánjTa, de még ugyanabban az
fogságba került, K. pedig Törökországba menekült. évben máj. 28. egy hadiszemle alkalmával hirteV poltavai vereség után K. régibb ellenségei iij- len halállal múlt ki. Ekkor K. Bernadotte franból feltámadtak. K. ekkor minden reményét a cia tábornagyot fogadta örökbe 0- K. 71), ki
szultánba helyezte, kit végre sikerült rábírnia, mindjárt át is vette Svédország kormányzását.
hogy az oro.szoknak hadat üzenjen (1711). A há71. XIV. K. János, svéd király (1818—44),
bon'i folyamán az orosz sereg a Pi^út mellett szo- családi nevén Bemadotie Jcan Baptiste, szül.
rult helyzetbe jutott, de a megvesztegetett nagy- Fanban (Dél-Franciaország) 1763 jan. 26., megh.
vezér az oroszokat kiengedte a kelepcébl, st Stockholmban íMi márc. 8. Atyja ügyvéd volt.
velük békét kötött. Eközben a svédek összes né- 17 éves korában beállott katonának. A forrada
metországi birtokai elvesztek, Stralsund és Wis- lom kitörésekor még csak altiszt volt, de annyira
ttiar kivételével. K.-t a szultán végül kiutasí- kitüntette magát a belgiumi és rajnai harctéren,
totta. K. azonban nem engedett, hanem benderi hogy 1794. már hadosztálytábornok lett. 1795—
házában eltorlaszolta magát és bevárta a jani- 1796-ig Jourdan alatt harcolt, 1799. rövid ideig
csárok támadását. Csak midn a házat fej felett hadügyminiszter volt. Napóleon 1800. a vendéei
felgyújtották, rohant ki, de ekkor megsebesült és felkelés leverésével bízta meg. 1804-ben megfogrógba esett. Ezután mint foglyot elvitték kapta a tábormigyi cimet és a Hannovert okknDimUikába s itt élt 1714-ig Ekkor egyszerre páló sereg fparancsnoka lett. 1805-ben éppen jitfelriadt tétlenségébl s 16 napi erltetett lovag- kor érkezett meg az an.>;tprlit7,i ütközetre s ö dön
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a gyöaelmet a franciák résiáre. Elért vette a tröiMm s két nagyhatalom (Francia- és
Napoieoii 1806. jún.-ban PúnteCorvo heroegé- Spanyolország) kOsé ékelt országát ügyesen kornek B»vait0 U. A jenai esata utáo ö Uldözteapo- mányozta Eleinte II. Fülöp spanyol királlyal tarro6i aeragvt s Lfibeek m^ett ö birta megadásra tott, kinek leányát, Katalint nül vette. 1.^88-ban
Blflehert a porosz sereg romjaival (1806 nov. 7). elfoglalta Salnzzo rgrófságot s Dél-FranciaorA wagrami csatában (1809 júl. 5—6), a sxász szágban is tett hódításokat. A lyoni békében 1601.
badtoslet veiette s ait napiparanosában oly di- azonban csak Saluzzót tartotta meg, mig többi
caéraMddri hiOmozta el, hogy oiáKal magára f^ncia birtokait «La Bresse, Bngey) elvesztette.
vonti %
111
hara^rját. Mikor 1810 máj.-ban Sokat harcolt a svájciaklul s Genf városát
tnmörükuis hirtelen meghalt, né- 1602 december 12. merész rajtaütéssel akarta elA'. .1
hány svea tiszt Bemadotte tábornagyot ajánlotta foglalni, de terve nem sikerült. A montferratl
trónOröksn^ Erre a> örébrüi waaággyfllée örökség miatt Franciaországgal keveredett hánagy lelkeeedéssel K.-t választotta meg trönOrO- borúba, melynek folyamán a franciák egész Szaktandc (1810 ang. 21). K. e választást Napóleon vóját elfoglalták. K. pompakedvelö és nagyrabele^yeséeével elfogadta, áttért a Interános hitre vágj'ó fejedelem volt, ki 1619. a császári trónra
ée bevonult SvédoraÁgba. XUl. K. flává fogadta Is pályázott. V. ö. Raulich, Storia di Carlo Ema6t K. Jánot néven. Bratán az öreg XJIl. K. he- nuele 1., dúca di Savoia (Milano 1896—1902,
lyett mindjárt át is vette az uralkodást. 1813 ta- 2 köt).
vaszán K. is csatlakozott a Napóleon ellen ala74. //. A'. Emámtel, Szavója hercege (1638—
kult szuvetsécdteei. Seregét Holsteinba vezette s 1675), I. Viktor Amadeus herceg második fla, az
VI. Prígjee, din királyt a kiéli békében Norvé- elbbinek unokája, szül. 1634 jún. 20., megh.
giáról való ionondásra kényszeritette. Ezután le- 1675 jún. 12. I?átyjának. a 6 éves Ferencnek haverte a norvégek felkelését és itt is elismertette lála után 1638. jutott a trónra. Helyette egjúdeig
magát trónörökösnek (1814 nov. 4). A svéd és anyja, Krisztina, IV. Henrik francia király leánya
nor\'ég trónt 1818 febr.-ban foglalta el s önké- kormányozott (Madame Reale) és megvédte fiányéé belsó uralmával csakhamar nag>' ellenzéket nak jogait a spanyolokkal szövetkezett nagjteremtett a svéd országgyOlésen. K. neje Dési- bátyjai, Móric és Tatnús hercegek ellen. Önálrée Clary, egy marseillei keresked leánya volt, lóan 1648. kezdett uralkodni. A trónon egyetlen
fla, //. Viktor Amadeus követte.
kítöl eg>etlen tla, /. Oszkár (1. o.) született. Na
poloonnal való levelezése (1810—14) Parisban
75. /. K. Emánuel, Szardínia királya (1730 1819. jelent meg, egyéb leveleinek, bíeszédoinek 1773), II. Viktor Amadeu.« tla, sztll. 1701 ápr.27.,
és proklamációinak gytljteménye pedig Stock- megh. 1773 febr. 20. Atyjának lemondása után
hí)imban 1838—39 (2 köt). V. ö. Blomberg, 1730. jutott trónra s mikor az újra vissza akart.i
Marskaik Bemadotte och hans tid (Stockholm szerezni az uralmat, elfogatta t. A lengyel örö1899, 2 köt., 2. kiad.); Almén, Altén Bemadotte kösödési háborúban Ausztria ellen harcolt s a
(Stockholm 1893); Ch. Schefer, Bemadotte roi bécsi békében (1738) megszerezte Novarát. Az
1810-44 (Paris 1899); Sörensen, Bemadotte osztrák örökösödési háborúban Mária Terézia
mellé állott s ezért újabb területeket kapott a mii Noixien (Kopenhága
1902—05, 3 köt.).
72. XV.
svéd király (1859-72), I. Oszkár lanói hercegségbl. A szárdiniai királyság réés Leuchtenberg Mária hercegn fla. az elöbbi- szére törvénykönyvet adott ki (Corpus Garon*>k unokája, szül. Stockholmion 182(j máj. 3., linum).
megh. .Malmöben 1872 szept. 18. Beteges atyja
76. //. A'. Emánuel, Szardínia királya (1796holyett 1857. régens lett. majd ennek halála után 1802), III. Viktor Amadeus legidsebb fla, szül.
1H59. elfoglalta a trónt. VII. Frigyes dán király- Turinban 1751 máj. 24., megh. Rómában 1819
lyal bensó barátságban élt s nagy hive volt a okt. 6. Atyját 1796. követte az uralkodásban, de
három skandináv állam szorosabb politikai és már 1798. elvesztette Piemontot és Szardínia szigazdasági egyesítésének. 1864-ben fegyveresen getére vonult vissza. 1802 jún. 2. lemondott az
is i^rta Dániát segíteni a schleswig-holsteini uralkodásról öccse, I. Viktor Emánuel javára.
háborúban, de kormánya megakadályozta öt eb- Ezután Rómába ment és mint jezsuita halt meg.
ben. A poroszok iránt 1866. és 1870-71. ellen77. A'. Félix. Szardínia királya (1821—31),
ségi>s magatartá.st tanúsított. Bels kormányá- II. Viktor Amadea-^ negyedik fla. szül. 1765 ápr.
ban az alkotmányo.sság híve volt s uralkodása 6., megh. 18:^1 ápr. 27.' Két izben (1799 -1806 és
,. ... ...,.
^ j^j rendi gylés két kamarás mo- 1817—21) volt Szardínia .<zigetalkirálya. A trónt
iggyléssé (186Ö). K. kitnt mint költ bátyjának, I. Viktor Emánueínek lemondása után
Feleségétl, Lujza hollandi herceg- foglalta el 1821. Mettemichtól befolyásoltatva,
1828., meííh 1871.)eg>- leánya. Lujza abszolút .szellemben uralkodott.
>;m
L
1 sí;'>
Prigj'es dán trónörökös78. K. Albert. Szardínia királya (1831-49).
es) ment nóül. A trónon K. Emánuel, szavója-carignanoi herceg fla. sztU.
'Vette. V. ö. 3íori«. Kö- 1798 okt. 2., megh. üportóhan 1849 júl. 28. Drezt'r und Maler (I>eipzig 1875); Bnntk
dában és Parisban nevelkelott 1817. tért vissza
1
Konung Piemontba. .\z 1821 -iki felkelés alkalmával egy
/, Carl XV.. som enskild man,
tötte el
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idre régens lett az új király, K. Félix megérke[Szavója-SzArdinia.] 73. /. K. Emánuel, a zéséig, de amikor osztrák sereg jelent meg a
Naay, Szávája hercege (1580— 1630). Emánuel rend helyreállítására. K. elhagyta Turint és számPililiert herceg fla, szül. Rivoli kastélyban 1562 zetésbe ment. 1823-ban mint önkéntes részt vett
jan. 12.. megh. 1630 júl. 26. Atyját 1580. kö- a franciák spanyolországi hadjáratában s ezntáo

och Konstnár (Stockholm 1891).

—
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hazatérhetett. 1829-ben Szardínia sziget alkirálya
lett. A trónt K. Félix halála után 1831 ápr. 27.
foglalta el. De az alkotmányosság hívei csalódtak benne, mert K. Metternichtl való féltében
abszolút módon uralkodott. Csak az 1848-iki

szatéit oda. Ezután belépett a Rajnai-szövetségbe, de német érzését nem titkolta Napóleon
eltt sem, ki
nagyra becsülte. Az 1808-iki erfurti fejedelmi kongresszuson K. szerepelt mint

olasz forradalmak hatása alatt üzent Ausztriának
hadat és adott országának alkotmányt. Kezdetben szerencsésen harcolt s a reményked olasz

lépett 8

t

házigazda.

A

lipcsei csata

után orosz szolgálatba

egy vegyes hadtesttel Belgiumot szállotta
meg, melynek egy ideig helytartója is volt. A
bécsi kongresszuson 1815. nagyhercegi címet ka-

hazafiak Itália kardjának (spada d'italia) nevez- pott s országa teiniletgj'arapodásban is részesült.
de Oustozza mellett 1848 júl. 25. súlyos ve- 1816-ban alkotmányt adott országának s amenyreséget szenvedett Radetzkytól, mire 9 hónapi nyire lehetett, védte a sajtó- és tanszabadságot
fegyverszünetet kötött az osztrákokkal. 1849 Metternich elnyomó rendszerével szemben. K. elmárc. újból megkezdte a harcot, de Novara mel- évülhetetlen érdeme volt, hogy Weimart a leglett (márc. 23.) oly vereséget szenvedett, hogy re- kiválóbb költk otthonává s ezáltal a német szelményét teljesen elveszítve, még a harctéren lemon- lemi élet központjává tette. K. 1775. vette nül
dott a királyságról és országát is elhagyta. Por- Lujza Auguszta hessen-darmstadti hercegnt
tugáliába vonult és Oportóban nemsokára meg- (megh. 1830), kitl két fia .született
Frigyes
halt. V. ö. Cappelletti, Storia di Carlo Alberto e (1. K. 81.) nagyherceg és K. Bernát herceg (szül.
del suo regno (Roma 1891).
1792., megh.l862).V. ö. Düntzer, Goethe und Kari
[Szász-Kóburg-Gótha.] 79, K. Eduárd, August (Leipzig 1888, 2. kiad.) u. a., BriefwechSzász- Kóburg-Gótha hercege, Lipót, Albany her- sel dcs Grossherzogs Kari August mit Goethe
cegének, Viktória angol királyn legifjabb fiának (Wien 1873, íij kiad.) Verus, Die Kandidatur d.
utószülöí 11a, szül. Claremontban 1884 júl.19. Aty- Herzogs Kari August von Sachsen-W>imar fiir
jától az Albany hercegi címet örökölte. Mikor den imgarischen Königsthron 1789 (Weimar
nagybátyjának," Alfréd hercegnek íla, Alfréd 1904).
trónörökös 1899 febr. 6. meghalt, a szász-kóburg81. K. Frigyes, Szász-Weimar nagyliercege
góthai országgylés trónörökösnek nyilvánította. (1828—53), az elbbinek idösebbik fla, szül. WéiA trónt az idösebbik Alfrédnek halála után 1901. marban 1783 febr. 2., megh. u. o. 1853 júl. 8.
júl. 30. foglalta el, de nagykorúságáig Hohen- Gondos nevelésben részesült Herder és Böttiger
herceg kormányozta or- vezetése alatt. A trónra atyja halála után került
lohe-Langtnburg
szágát. Önállóan 1905 júl. 19. óta uralkodik s még 1828 jún. 14. és annak szellemében, de nagyobb
ez évben (okt. 11.) nül vette Viktória Adelheid takarékossággal uralkodott. Az 1848-iki mozgalsonderburg-glücksburgi hercegnt. E házasságból mak idején engedékenységével elejét vette az
született János lApót trónörökös 1906 aug. 2. erszakos kitöréseknek. K. 1804. nül vette Má[Szász-Weimar.] 80. K. Agost, Szász-JVei- ria Pavlovna orosz nagy hercegnt (szül. 1786..
mar nagyhercege (1758—1828.), Ern Ágost megh. 1859), kitl fla, E. Sándor (1. K. 82J nagyKonstantin herceg fia, szül. 1757 szept. 3., megh. herceg és két leánya született. Ezek közül Mát i
Graditzban(Torgaum.)1828jún. 14. Atyja halála (szül. 1808, megh. 1877) K. porosz herceg nej'
után 1758 máj. 28. lépett a trónra s nagykoru- lett, Auguszta (szül. 18J1, megh. 1890) pedig
ságáig K. braunschweigi herceg gyámsága alatt I. Vilmos porosz király és német császár neje
állott. Gondos nevelésben részesült s tanítói közt volt.
Wieland és Knebel is közremködtek szép tehet82. K. Sándor Ágost János, Szász- Weitnar
ségeinek kimvelésében. 1774-ben Parisba és nagyhercege (1853—1901), az elbbinek fla, szül.
Svájcba tett utazása alatt ismerkedett meg Goe- Weimarban 1818 jím. 24., megh. u. o. 1901 jan.
thevei s azonnal szoros barátságot kötött vele. 5. Atyja halála után 1853 júl. 8. lépett a trónra
Hazatérve 1775. átvette az uralkodást, Goethét és liberális szellemben uralkodott. Nagy barátja
udvarába hivta és bizalmas tanácsosává tette. volt a tudományoknak és mvészeteknek, ó reGoethe hatása alatt nagy érdekldést tanúsított a stauráltatta Wartburg várát. Weimarban pedig
német irodalmi mozgalmakkal szemben s maga mvészeti iskolát és muzeumot alapított. Küls
is jelesen forgatta a tollat. De emellett uralkodói politikájában Poroszországgal tartott s híve volt
kötelességeirl sem feledkezett meg. Ers német a német egység megalapításának. 1842-ben núiil
nemzeti érzés hatotta át, Nagy Frigyesnek nagy xetteZsófia Lujza hollandi hercegnt (szül. 182 1.,
tisztelje volt s az 1785-iki Fürstenbund megala- megh. 1897.), ín jótékonyságával és közhasznú
pításában kiváló szerep jutott neki. Mikor a II. mködésével méltó párja volt férjének. Ó alapí.lózsef uralkodásával elégedetlen magyar fne- totta a Goethe unokáitól reá hagyományozott
mesek 1787. Berlinben II. Frigyes Vilmos porosz iratok számára a Geothe-archivumot, melyet kékirálynak ajánlották fel a magyar koronát, Bi- sbb Schiller irataival egyesített és számára
schoffswerder miniszter K.-t ajánlotta magyar vészi palotát építtetett. K. egyetlen fla, K. Agost
trónjelöltnek. A követség fel is kereste t, de K. trónörökös (szül. 1844., megh. 1894.) még atyja
nem fogadta el a kétes érték jelöltséget. A fran- életében elhunyt s így a trónon unokája, Vilmos
cia forradalmi háborúk kitörésekor K. mint po(szül. 1876.) követte.
rosz tábornok harcolt Valray, Mainz és KaisersIWUrttemberg.] 83. K. Sándor, Württemlautem mellett (1792—94). 1806-baH a poroszok berg hercege (1733—37), Frigyes Károly herceg
mellé állott, de kicsiny seregével tétlenségre volt fla,"szül. Stuttgartban 1684 jan. 24., megh. u. o.
kárhoztatva. Fvárosát, Weimart, a franciák 1737 márc. 12. A spanyol örökösödési habomban
megszállották s K. Napóleon felszólítására visz- a császári seregben harcolt a franciák ellen. 1712.
ték,
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Béi-sben a katolikus vaUáfira tért. Az 17l6-18iki pokba és szakfolyóiratokba társadalmi, közmüve*
trük háborúban a pétwváradi (1716 aug. ö.) és ldési. irodalmi kérdéeekröl.

a belgrádi csatában (1717 aug. 16.) ttlnt ki, esért
a poxsareráci béke után tábomaggjrá és SzerMs
kormányzójává n(>v(>zt«ik ki. 1738-ban lépeftt Wttrttomherír tr«>njiim > r»''s/.t vott a lengyel örökeörúban. A hadi költségek ndesésére súIckal terhelte orsiágát és hamis pénz
eresetol sem riadt vissia.
84. K. Jen, Würtiemberg hercege (1787-93),
K Sándor herreg legidö^bb.fla, szül. Brüsszelbl
1 72S lolir. 11., megh. Hohenheimben 1793 okt. 24.
'"
*
kiivette a trónon, de 174-ig gyám"
Mint önálló uralkodó nagy pom(.^.i K-jU u rvi. fényes udvart tartott és so^t kölN

'

'

t

a hadseregre. A hétéves háborúban Nagy
Frigyes ellen harcolt Pazarlásainak fedezésére
súlyos ad^jkal gyötörte országát, azonkívül a
hivatalok ámba bocsátásával, monopóliumok behozatalával stb. igyekezett új pénzforrásokhoz
jatoi. 1748-ban nül vette Erzsébet bayrenthi
hercegnt, de ez már 17d6. elvált tle. K. ezután
1771. Leidrtim báró feleségét (szül. Bemardin
'
tte kedvesévé, sót, miután iíb^«»Frt
rangra emelte, 1785. nóül Is vette.
heiit
Kttöl kezdve jobban uralkodott s igjekezett országának bajait orvosohii. Javította a szóUömívelést. utakat építtetett s. megalapította a híres
Karlsschulf fiskolát, melynek Schiller is tanítványa volt. Utolsó éveit hohenheimi kastélyában
töltötte. A trónon testvérei, Jen (megh. 1795.) és
//. Frigyes (megh. 1797.) követték.
85. /. K. Frigyes Sándor, Würtiemberg királya
"-' '^!), I. Vilmos király egyetlen fia, szül.
^an lH23márc.6.,megh.u. 0.1891 okt. 6.
.-ii.N j ..
i,>t>l jún. 25. követte a trónon s mérsékelt
liberális .szellemben uralkodott. 1866-ban Poroszorszáfí ellen foglalt állást, de 1870. azzal együtt
harcolt a franciák ellen s a német egység híve
lett. .Alkotmányos érzülete és jóindulata miatt
közszeretetben állott. 1846-ban nül vette Olga
nagjhereegnt, I. Miklós cár leányát (szül. 1822.,
megh. 1892.), de e házasságból nem született
gyermeke. A trónon unokatestvérének. Frigyes
hercegnek fla, //. Vilmos (1. o.) követte.
Károly, 1. György Hugó, író és tanár, született
Debreczenben 1840 szept. 7., megh. Budapesten
1908 szept. 22. 18.8-ban a jászói premontrei
kan<>nok-rendb<H»'pett; 1861 óta rendje fgimnáziumaiban tanított Nagy-Váradon és Kassán.
Mindkét város kultrmozgalmaiban tevékeny részt
vett. Kassán többedmagával létrehozta a P'elsmagyarországi MozetuiMgyesflletet s egyike volt
18^6 az <»nágoe közé^skolai tanáregyesület
megalapítóinak. Trefort meghívására 1875. tanári
állást vállalt az akkor felállított legels állami
felsóbb leányiskolában Budapesten. 1^8-ban igazgatói oimmol tüntették ki. 1876-ban a Petfi-társaság alapításában vett részt. Önálló müvei (az
hiterkölcsi
iíjn^ számára) négy kötetre
beszédeken kívül : Fhmei emWc (útirajzok. Pest
mmainkbaní^iaseA
1 870): Szépészeti képzés gÍMitá
1874): ÁbaMfmegye XVI. stázadbék ntáoeldéstörténdmSbót(n. o. 1875) 4 Fdsmagyarországi
MuzeutHregyesiaet els Evkönyve (n. o. 1874).
Nagyszámú cikket irt napi- és szépirodalmi latött

men

n

:

2. K. János, c. püspök, egjházl író, szül. Ráczkévén 1834 ápr. 22. Pappá szentelték 1855 aug. 5.

Tétényi esperes-plébánosból lett 1885. székesfehérvári kanonok ós papnevelöintézeti igazgató, ahol
az egyházjogot és egyfaáztörténelmet tanította.
1898-ban nagypréport, 1902. címzetes püspök.
Múvei: Vegyes egyházi beszédek {2 kött, 1887,
1890) ; Az skeresztény irodalom monográfiája
(2 köt., 1888); Csókak vára és várurai (1893)
A Fejérmegyében lev plAámák összeírása
1753—54. évben (189.3);
vármegye és
Székesfehérvár története (5 köt., 1896-tól).
3. K. Rezs, gazdasági író, szül. Prágában
1868 márc. 4. 1893-ban tanársegéd lett a magyaróvári gazdasági akadémián, 1896 okt. tanár a
keszthelyi gazdasági tanintézeten, 1897 márc.
berendelték a földmívelésügyi minisztériumba.
1908-ban gazdasági akadémiai tanárrá s 1912.
igazgatóvá léptették el munkakörében való meghagyása mellett. Szerkesztje a Kisérletügyi Közlemények c. folyóiratnak. Önállóan megjelent

F^

munkái

:

Tanulmány a cukorrépamag

tenyész-

tésérl (Magyaróvár 1894) : Rét- és legelmívelés
(Budapest 1899 és 1904) ; Franciaország mezögazdasáqi viszonyai (n. o. 1900)
gazd. szákoktatás Magyarországon és külföldön (u. o. 1909);
;

A

Mezgazdasági üzemviszonyok és eredmények
A mezpazdasági kísérleti állomásole
1906—1910. évt mködésének ismertetése (n. o.

(1909);
1912).

Károly Albrecht fherceg, 1. Károly, 11.
Károly Ambrus fherceg, 1. Károly, 5.
Károlyia. kisk. Vas vm. mtuaszombati j.-ban,
(1910)

SOS vond lakossal

;

n. p.

Vashidegkút, n.

t.

Batt^'ánd.

Károlyialva, kisk. Zemplén vm. sárospataki
424 magyar lak. a. p. és n. t. 8<^^os-

j.-ban, (1910)

;

patak.

Károlyfehérvár,

l.

Gyulafehérvár.

Károly Ferdinánd fherceg, 1. Károly, 6.
Károly Ferenc József fherceg, 1. Károly, 10.
Károly Frigyes érdemrend, badeni katonai
érdemrend, melyet Károly Frigj'es nagyherceg
1807 ápr. 4. alapított három osztályban nagykeresztesek, parancsnokok, lovagok.
K&rolyi-család (nagy-károlyi gróf), egyike a
:

legrégibb si fnemes
magyar nemzet
nek, mely eredetét, az
oklevelek szerint, abból a Kaplyon-nemzetségböl származtatja,

mely már Árpád idejében, a magyar nemzet
bejövetelekor, els foglaliis útján szereate mai
birtokainak egy részét,
nevezetesen Kaplyont
ós Nagy-Károlyt, melyrl neveztetik. A honfoglalásban résztvev

Károlyi-csalid címen.

Kaplyon-nemzetség
Szatmár várm^yébeo telepedett le s idvel több
ágra oszolva, több családnak lett törzsévé, me-

:

—

KArolyi
lyek egynémelyike

már

kihalt.
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családok:

;

—
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ségi birtokaira új adománylevelet nyert, valamint

Csomaközy, Vetéssy, Vaday stb. A Péter is 1540. s Mihály 1594. az osztrák házbeli feKárolyról nevezett ág, vagyon és tekintély dolgá- jedelmektl. Mihálynak Perényi-leánj'tól 1585.
ban egyéb vérrokonait messze túlhaladva s a szá- szül. fia, Mihály, II. Mátyás király udvarában két
zadok folyamán fényes polcra emelkedve, máig is évig asztalnoki hivatalt viselt, hadi s udvari
Bagossy,

h

virágzik. A családi leszármazást a családi perekben felmutatott s a kir. Kúria által elfogadott s

helybonhagyott táblázatok bizonyítják s annak régibb történetéhez fleg Szirmay szolgáltatott b-

vebb adatokat.
köt.)

(V. ö.

Szirmay, Szathmár vm.

11.

E táblázatok s adatok szerint János {de genere

fiától származik (a
Bagossy-osalM másik, Simon nevet visel fiától a Vetéssy -család, Eudus fiától pedig
a Cs<ymaközy-c&a\dÁ. Ugyanezen Simonnak Eördung melléknevet visel András fiától s ennek
ugj'anazon meUéknev Simon unokájától, kik
még Kaplyonról írták magukat, származott le
az az egyik ág, melybl Bertalan és László
(vagy Lánc) a XV. sz.-ban már a K. nevet viselték és ennek a Láncnak ivadékából született az
1622. elhalt K. Zsuzsanna (1. K. 20.), a nagy
Bethlen Gábor fejedelem hitvestársa s a Bertalan-féle másik ág (1418), melybl származtak a
máig is él s virágzó K. grófok. Ezek során az
1595-ben elhalt M'MZ^nrtA: Perényi Erzsétl született fia, szintén MiMÍ^ (1585— 1626) volt a családl)an els fispán s báró. Ennek fia, az 1689-ben

Kaplyon) törzsatyának Péter

Xlll. sz.-ban) a

;

:

eDialt László, szintén fispán, adott életet Sándm'uak, a család nagynev sének (1. K. 17.), ki
a Uákóczi-forradalomban s annak a szatmári
békekötés által létrejött megszüntetése után, mint
a családban els gróf, a legnagyobb méltóságokra
emelkedett s a fúri család mai fényének s gazdagságának megteremtje lett. Ennek nejétl, báró
Barkóczy Krisztinától született 1705. fia, Ferenc
fispán, kinek fia Antal tábornok (1. K. 2.) a
gazdag Harrtickern Jozofa bárónt nyervén nül,
családja gazdagságát még nagyobb fokra emelte.
Antal tábornok fia volt az 1768. született József
K. 13.), a XIX. sz.-ban szerepelt testvérek
(1.
István (1. K. 11), Lajos (1. K. 15.) és György
kik Waldstein Erzsébet
(1. K. 6.) grófok atyja,
grófntl születtek s a M. Tud. Akadémia alapítói.
István gr. els nejétl, a francia eredet gr. Dillon
Georginától való fia Éde (1. K. S.), második nejétl, gr. Esterházy Franciskától sziUetett pedig fia
Sándor {\.K. 18.). Lajos grófnak fia Kaunitz hercegntl Alajos (1. K. 1.) a volt berlini nagykövet,
Györgynek pedig Zichy Karolinától származtak
fiai
Gyida (1. K. 8.), Viktor, Gál)or (1. K. 5.),
Tibor (1. K. 19.), István (1. K. 12.) és leánya
Pálma grófné, Dessewffy Aurél gr. neje.
A régibb családtagok közül Bethlen Gábor
fejedelem nejének szépatyja, ImszIó, 1482. Mátyás királjTiak a római (császár ellen viselt háborújában lényeges szolgálatokat tett, a király
bizabnas felszólítására saját költségén állított
fegyvereseivel személyesen segélyt vitt s ezzel
:

& nagy

királyt hálára kötelezte

;

László testvére.

Bertalan iMxlig Zsigmond királlyal külföldön
járva, ennek szorongató viszonyok közt tett
szolgálatai és hstettei által nagy érdemeket

h

szerzett; a legnehezebb követségekben. Angol-,
Francia- ós Németországon, oly hii és ügj^es magatartással vett részt, hnjív ezért 1418. si nemzet-

szolgálataiért 1609. bárói rangra emeltetett 1618.
mint királyi biztos vett részt az erdélyi követekkel folytatott tárgyalásokon. Sógora, Bethlen Gábor fejedelem, Szatmár vármegye fispánjává nevezte ki, mely méltóságában öt 1622. 11. Ferdinánd
király is megersítette. Mint Bethlen Gábor tanácsosa s aranysarkantyús vitéz halt meg 1620.
Fia, Ádám, 1641. II. Ferdinánd alatt szintén szatmárvármegyei fispán volt, de ettl öt Rákóczi
György fejedelem megfosztotta, rozsályi Kún Istvánt nevezvén helyébe. Ennek halála után azonban 1660. I. Lipót király ismét visszahelyezte
;

fispáni hivatalába s egj'szersmind szatmári
várkapitánnyá s tanácsossá nevezte ki. László,
Mihálynak fia, azonnal Ádám testvére halála
után, 1661. megersíttetett a szatmári fispánságban, s 1669. I. Lipót királytól ígéretet nyert,
hogy utána elsszülött fia, MiJiály fogja e méltóságot viselni, ez azonban atyja életében, 1682.
mint ezredes vesztette életét a Thököly hadai ellen
vívott ütközetben. László azután egyetlen életben
maradt fiának, Sándonuik adta át a fispánságot
maga kir. fkomornoki minségben az
1687.,
ország zászlós ura, aranysarkantyús vitéz, kir.
biztos és a fels-magyarországi föbiróság bárója
lett. Visszatérve I. József király koronázási ünnepélyérl, kir. meghagyás foh'tán
maga vezette
be Sándor fiát a fispánságba, ki azután számos
testvérének kihalta után a családnak mintegy második törzse s újabb megalapítója lett. Neki csak
egy fia maradt, Ferenc, ennek ismét egy, az az
Antal, ki Harrmkern bárónvel kötött házassága következtében a különben is gazdag család
vagyonát megtöbbszörözte: ennek szintén csak
egy örököse József. A családi vagyonból akkor
is gazdag örökség jutott egy-egy családtagra, midn ezek száma a XIX. sz. folyamán József fiaiban és unokáiban felszaporodott.
Nevezetesebb
tagjai a családnak
1. K. Alajos gróf, diplomata. A', lo. fia, szül.
Bécsben 1825 aug. 8., megh. Tótmegyeren 1889
dec. 26. Tanulmányainak végeztével azonnal diplomáciai szolgálatba lépett s 1845. a berlini nagykövetséghez osztották be, de utóbb megfordult
csaknem valamennyi európai állam fvárosában,
mint attasé, titkár, majd követségi tanácsos.
1851-ben diplomáciai ügyviv lett AthénlxMi,
1853— 1858-ig a londoni nagykövetség titkára
volt 1859. pedig követté és rendkívüli miniszterré
neveztetett ki Kopenhágába. 1859ben rendkivüli
diplomáciai megbizatá.st teljesített a cári udvainál, hogy a nyugati hatalmak ellen Ausztria \v
szere megnyerje az orosz kabinet támogatiWi
de megbízatása eredménytelenül végzdött. 186ti
ban részt vett a zürichi konferencián .Ausztria
képviseletében s még ez óv decemberében nagy
követté nevezték ki Berlinbe. 1866 márc. 16.. mi
kora diplomáciai vi.szony megszakadt Ausztii.;
és Poroszorszíig között, elhagj'ta állomását, de
még ez év júliusában egj'ik osztrák meghatalmazottja volt n nikolsburgi béketárgyalásoknak
:

—

;

:

—
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1867-ben nülvette Erdödy Panny grófnt, akiés három leánya született. 1871-ben
ál
Berlinbe küldetett, mint nagykövet, bol
IPhéssy intenciói szerint a poroex-oBstrák-magyiur vlasony nwgjaTltásán. majd as t^ köaépoaröpi szövets^ megalkotásán hOségeeen kfisemúködütt. 1878-ban mint a monarchia második
megbízott ja vett részt a berlini kongresszuson,
(1h már az év végén eddigi állumását a londoni
nuirykuvptséggd cserélte föl. Mikor Andrássy
viíjszalépett a külflgyminisztériiun vezetésétl, a
király öt szmnelte ki a nagy kfilügymlniszter
utódjává, de K. ezt a megtiszteltetést a parlamenti
vi>zouyiikban való jáimtíuMágával utasította
' i<-':i. Londoni állomását
és a diplomáciai szolt 1888. hagyta eL K. a régi szabású diplo^nak egyik legérd«neeebb alakja volt, aki
'•m minden udvarban otthonosan érezte maia. A'. Lajos gróf, fórend, szül. 1872 aug.
lo. Schwerinben.

tl egy

a

p

i

Antal gróf, K. i.fla, szül. 1732 okt. 25..
Penzingben (Bécs mellett) 1791 aug. 24.
A dáBgazdag Harrvckem Jozefa bárónövel kötött házassága által a családi vagyont nagy mértékben növelte a csongrád- és békésvármegyei
roppant kiterjedés birtokokkal. Mint alezredes
vett részt 1756. a Icwo^itzi véres ütközetben, ahol
mellén súlyos sebet kapott. 1758-ban ö vezérelte
az Esterházy-ezredet Hochkirchnél, hol a poro'-:
•; sáncát bevette s 36 ágyút foglalt el.
ií. a
Mária Terézia-vitézrend keresztj<->.i
u.-/.ittetett fel, s ez alkalommal 20,000
forintot ajándékozott az eröeségek kijaNitására
.szúk tomiés idején a legcsekélyebb áron látta el
a kir. kincstárt 12,000 köböl gabonával, 1775.
ismét 10,000 frtot adott a kir. Idncstámak, mely
összeget Múria Terézia a pozsonyi nemesi iskolára r^elte fordítani. 1778-ban megújította katonai adományait, a porosz háború kitörésekor
6600 frtnt ajándékozott a hadi pénztárnak 100
húszajutására. A Szatmár és a szomszédos va
t pusztító vizek szabályozására s a
.'Snéííjáüugiuerföldre terjed ecsedi láp lecsapolutasára nagy gondot és költséget fordított; új
helységéét és telepítvényeket alapított, templomokat éfrft^ tadósokat pártolt, szegény tanulókat segélyezett stb. E tettei jutalmául egymást
érték a reá árasztott kitüntetések 1760. a hétszemélyes tábla birájává, 1763., már mint táborszernagy, a gróf Bethlen-féle gyalogezred tulaj2. A'.

rnegh.

;

;

donosává, 1776. b. titkos tanácsossá, 1775. kir.
föaeztalnokmesterré, majd a Nagy-Várad-Ungvárvidéki iskolák kerületi figazgatójává, 1787. a m.
nemes testrség kapitányává és 1790., miután
a horvát- és dalmátországi báni méltóságot, melylyel niegkináltatott, el nem fogadta, aranygyapjas vitézzé neveztetett kL Estien fia, József
(1. K. 13) örökölte roppant vagyonát V. ö. Ballagi A., A mag^'ar testrség története, 350 s köv. 1.
3. K. Efle CTóf. K. 11. és Dülon Georgina
LTófnO íla, szüi. 1821 jún. 18.. megh. 1879 szept.
>^ n kább közgazdasági tevékniységet fejtett ki,
!

képvisel és a határozati párt tagja volt.
röpiratot FoederáUHumúa címen
il861). Neje volt Aorn/6- KlarLsszgprófn, aki férje
halála után K. Sándor grf felesége lett. Fia
;

H)<

I.

lit og:>' p<)litikai

K
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gróf,

frend,

szül. 1869. jún. 12., több iz-

ben volt orsz. képvisel.
4. A'. Ferenc gróf, K. 17. fia. szül. 1705.,
megh. 1758. Már 16 éves korában szatmárvármegyei fispánná nevezték ki, de csak 1722.
iktatták be. 1734 ápr. 13. az atyja által fel-

lovasezredhez ezredessé nevezte ki IIL
eaórelte azután
Károly király, mely ezredet
a rajnai hadjáratba 1738. az ezred az ö nevére
Íratott át, 1739-ben a török háború idején soronkívül tábornokká lett s 1741. Mária Terézia altábornaggyá nevezte ki. 1744-ben a porosz háborúban mint a tiszáninneni részek országos hadi
fökormányzója vett részt. 1745-ben val. b. t. tanácsossá s a hétszemélyes tábla közbirájává. 1748.
lovassági tábornokká s utóbb fasztalokmesteri
minségben zászlósúrrá nevezték ki. A tudományok buzgó kedvelje s pártfogója lévén, Nagykárolyban nyomdát állított. Nejétl, gróf Cs^r
Krisztinától ,egy fia, Antal (1. K. 2.) maradt életben. (V. ö. JSWe Grábor, Gróf Károlyi Ferenc és
állított

;

kora, 1892.)
5.

K. Gábor

gróf, politikus,

Pesten 1841 nov.

18.,

K

6. fla,

szüL

megh. Budapesten 1895

aug.31.Tanulmányai után anyjával ^yütt 1861—
1864-ig Genfben tartózkodott, ahol megismerkedett az ottani magyar emigráns kolóniával, majd

késbb magával Kossuthtal

is,

akinek rendület-

len hívévé szegdött. Utóbb Tibor te.<?tvérével
nagyobb külföldi utazásra indult, a hetvenes évek-

ben nagyrészt Parisban és Firenzében tartózkodott s mint önkéntes beállt Türr István és Klapka
olaszországi magyar légiójába. Folytonos utazásai közben az emigránsokkal való állandó összeköttetése megszerezte neki Hugó Viktor és kivált
Garibaldi barátságát is, de gyakran fölkereste
Kossuth Lajost is torinói magányában. 1874-ben
házassága miatt meghasonlott családjával s ez
végtelen örökösödési perekbe bonyolította, de atyjával annak halálos ágyán kibékült. 1887-ben
Eötvös Károly ajánlatára Székesfehérvárott füg-

programmal képviselvé választották
a Házban fleg elmés gúnyolódása- és közbe-

getlenségi
s

szólásaival lett ismertté. Az egyházpolitikai
javaslatok alkalmával Eötvössel együtt az ú. n.
liberális szárnyhoz csatlakozott. V. ö. Eötvös K.,
K. Emlékiratai.
6. K. György gróf, a reform-korszak politikusa,
13. fla, szül. Bécsben 1802 márc 28., megh.
Budapesten 1877 nov. 9. Középiskolai tanulmányai után 1820. a hadseregbe lépett s elbb a
császári dzsidásoknál, majd a württembergi huszároknál, utóbb Szédienyi ezredénél, a H^senHomburg huszároknál szolgált, s ezekben az években kötött szinte és mély biurátságot Széofaoiyi
István giffal. 1824-ben külföldön tartózkodott,
1825. a frendi táblán résztvett a reform-oxszággyfllésen és 40,000 frtos alapítványa által egyike
volt az Akadémia törzsalapítóinak. 1832— 34-ig
újabb külföldi utazást tett, bejárta a Kelet országait a Földközi-tenger partján, 1836. nttlvette
Zichy Karolina grófnt, Batth^y Li^os gróf
sógornjét (megh. 1903 jan. 30.); 1838. réeztvett
a pesti árvízkárosultak föls^t akd^ban, 1839.
Csongrád vm. fispáni helytartója, 1841. Békés
vm, fispánja lett és hivatalába Teleki Jázsef

K.
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Az 1889—40., munkapárt híve volt, de a Lukács-Désy per kö1843-44. és 1847— 48-iki országgyléseken a vetkeztében, amelynek ö egyik koronatanuja volt,
frendi tábla mérsékelt ellenzéki csoportjához az alkotmánj-párthoz csatlakozott.
11. K. István gróf (id.). A'. 13. legidö.sebb fla,
tartozott, 1848. Istvin nádor családjának si fészkében, Szatmár vmegyében nevezte ki fispánná. szül. Kaplonyban 1797 nov. 18., megh. Foton
A szabadságharc alatt a nemzeti ügyhöz szított, 1881 jún. 12. Középiskolai és egyetemi tanulmá1849 jún. 6. üdvözölte Kossuthot Pestre való be- nyait a fvárcsban végezte, 1817. belépett a

gróf ordólyi gulxjmátor iktatta be.

vonulása alkalmával, de a forradalmi államcsínyt Liechtenstein-hu.szárezredbe, 1821. mint attasé a
nem helyeselte. Fennek ellenére 1849 augusztusá- párisi osztrák követséghez került, ahol többizben
ban Haynau elfogatta, de már egy hónap múlva X. Károly udvarának szívesen fogadott vendége
súlyos váltságdíj fejében kiszabadult. Az alkot- volt. Itt vette nül els feleségét, DilUm Geormányos éra beköszöntésével K. ha nem is szere- gina grófnt, Polignac herceg unokahugát. E hápolt a napi politikában, de ismert jótékonysága, zasságból született fla, Ede gróf (1. K. H.). Nejéers nemzeti érzése miatt egyikévé lett o kor leg- nek elhalálozása után 1881. ^íerAá^?/ Franciska
népszorúbb mágnásainak. K. késbb koronar, grófnövel lépett házasságra. Nejének folytonos
majd kir. fudvarmester lett. Egyike volt a leg- betegeskedése miatt állandóan az enyhe éghajlatú
kiválóbb magyar gazdáknak, aki birtokszerzései- Olaszországban tartózkodott és csak mikor 1844.
vel nagy kiterjedés uradalmait jelentékenyen második felesége is elhalálozott, tért vissza hazágyarapította. Igazgatósági tagja és mecénása volt jába. A politikai életben ezután sem vett részt,
az Akadémiának, aholLónyay Menyhért mondott de mindig azok közé a hazaflas és szabadelv
róla 1878. emlékbeszédet. Fiai Gyula (I. K. 8.), mágnások közé tartozott, akik vagyonukkal és
Viktor (szül. 1839 febr. 17., megh. Csurgón 1888 összeköttetéseikkel szolgálták a haladás ügyét.
ápr. 1.), Gábor (1. A'. 5.), Tibor (1. K. 19.) és A szabadságharc alatt a nemzeti ügyhöz csatlakozott, elvállalta a Pest vármegyei föispánságot,
Mván (1.
12.).
lemondva
7. K. György gróf, K. 12. fla, szül. Nag:y- szervezte Foton a nemzetrséget, st
károlyban 187Í márc. 1., cs. és kir. kamarás. az úrbéri kárpótlásról
felállította a saját költ1891-ben nülvette Frank Boriska színésznt. ségén a K. -huszárezredet, amely az 1. hadtest
Házassága miatt családjával meghasonlott és (Klapka) kötelékében harcolt a szabadságért.
hosszabb ideig Amerikában élt. Késbb nejétl Emiatt 1849. februárjában Windisehgratz elelvált. 1906-ban a Fejérváry-kormány kinevezte fogatta és Batthyányval együtt Laibachba, 01fispánnak, majd llumei kormányzónak, de ezt az mützbe, majd a pesti Újépületbe hurcoltatta s csak
állását a kormány távozása következtében el sem 1850-ben 100,000 frt váltságdíjért nyerte vissza
foglalta.
szabadságát. A Bach-korszakban fóti magányába
8. K. Gyula gróf, frend, K. 6. fia, szül. 1837 vonulva élt, de résztvett minden olyan ügyben,
júl. 5., megh. Budapesten 1890 nov. 23. Tanulmá- amely az ébred nemzet javára szolgált
megnyai végeztével bejárta a nyugati országokat és alapította az írói segélyegyletet, elnöke lett a
tanulmányutat tett Amerikában is. 1867-ben haza- Szent István-Társulatnak, fölépítette Ybl tervei
tért s eleinte Heves vm. közéletében szerepelt, alapján a remek fóti templomot és kastélyt. 186Ümajd 1872. képviselvé választatván, Sennyey ban rövid ideig újból Pest vmegyefispáuja volt,
konzervatív csoportjához, utóbb az Apponyi-féle a provizórium alatt azonban ismét a magánéletbe
mérsékelt ellenzékhez csatlakozott. 1873-ban nül- vonult. 1866-ben nülvette Orczy Mária bárónt
vette K. Georgina grófnt (megh. 1878.), akitl (megh. 1895.). Fispáni székét újólag 1867. fogMihály nev elsszülött fla (1. K. 16.) született. lalta el s azt haláláig megtartotta. 1871-ben meg1888. újra megnsült, feleségül vévén Pálffy kapta a bels titkos tanácsosi méltóságot. A hetGcraldine grófnt, akitl József fivi (I, K. lé.) szii- venes években a királyi család is gyakran kiránletett. Betegeskedése miatt a politikától vissza- dult a közeli Gödöllrl K. fóti kastélyába s havonult, a magánéletben inkább a jótékonyságnak lála után Erzsébet királyné a fóti templom ki'ípélt s a király 1880. öt bízta meg a Magyar Vörös- tájában személyesen helyezte el az uralkodócsalád
kereszt szervezésével. Elnöke volt a lo varegylet- ciprus-ágát. Az Akadémiában Ipolyi Arnold monnek, tagja a Földhitelintézet igazgatóságának. dott fölötte emlékbeszédet (Akad. Évkönyvek
Utóbb megkapta az aranygyapjas rendet.
XVII. k.). V. ö. Ország Tükre, 1863. évf Magyar9. K. Gyula gróf, frend, K. 19. fla, szül. Nyir- ország és a Nagyvilág (1866); Fvárosi Lapok
baktán 1871 máj. 7. Tanulmányainak végeztével (1877, 264.); Haynald Lajos, Emlékbeszéd gr.
Arad vmegyei birtokain gazdálkodott, 1894. nül- K. I. fölött (Budapest 1882).
vette K. Melinda grófnt, K. István (ifj.) leányát.
12. K. István gróf (ifj.), K. 6. legifjabb fla, szül.
1905 óta tagja a frendiháznak, 1905—06. rószt- Pesten 1845 febr. 3., megh. Nagykárolyban 1907
vott a nemzeti ellenállásban, 1906
10-ig Arad júl. 31. Ifjúkorának egy részét anyja környezevármegye fispánja volt. 1913-ban csatlakozott tében Firenzében töltötte te.stvéreivel együtt s itt
az alkotmánypárthoz.
ismerkedett meg a magyar emigránsok fejeivel
10. K. Imre gróf, frend, K. 19. fla, szül. Má- 8 az olasz-magyar légióban Klapka segédtisztje
csan 1873" jan. 10. Középiskolai tanulmányai után volt. A légió feloszlása után K.-t az osztrák hatiiegy ideig a 7. huszárezredbon szolgált,' majd a ron elfogták s csak Bismarck erélyes közbelépése
német-országi P(jpi)elsdorfban végzett gazdasági mentette meg a haditörvényszéki ítélettl. 1867akadémiát. Elökeh) szerepet visz közgazdasági ben nülvette Csekanics Margit grófnt s élénk
téren ós a siwrtvilágban. Elnöke a Magyar bank részt vett a fúri társadalom mozgalmaüMin.
ós kereskedelmi részvénytársaságnak. A nemzeti 1887-ben pártonkivüli programmal megvála.sz:
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a siabadelvüpúrt
legállandóbhan azonhaii Anuonyi
ségi
tartozott, akit 19()-t. n
^ követett. A közéletben 1)1/
viíte!••> iu*pszerú8égnek ötvendett, amit vtx)», Imjtbar.ithin iiiagTar érzésével ért el. A Nemzeti Casinu
vi/ttó uigja volt s kortársai a legels magyar
uavalier elneveiéssel lUettók. Fia György grót
(ották képviselvé. Kg>' ideig
tii'ifi

is

volt,

;

11.

1.3

egyetlen tla. szül. 1768 okt. 7., raegh.
BoL-sben 1803 ápr. -i. A m. kir. helytart4'jtanáÍ8nul titoknok! hivatalt viselt s 1790. II. József
b^ilála után ö vezette a szatmárvármegyei ban-

dérjmnot Bécsbe

s

ö vitte

II.

Lipót királynak

mdgkMonáztatása eltt n budai országgylés
•••—*' --vsából

a királyi hitlevelet. Atyja helyébe
vmegye fispánjává nevezték ki. U volt
X,. ,. .-..uitmár vmegye telkel nemes seregének
vezére, 1800. pedig mint ezredes öt vmegye fel1,'.

lános szavazati jog programrnjához, st elssorúj fúziója is 1913

ban a függetlenségi pártok
tavaszán K. fáradozásamak
fuzionált pártok

volt az

eredménye.

t választották meg ügyvezet

K. József grút, K. 2. ós Harruckem Jozefa elnökükké. K. az ellenzék egyik legexponáltabb

öúnmó

k.
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ván grófhoz, mint a 48-a8 Justh Gyulához. Mikor
azonban az 1912 ján. 4-iki események következtében az ellenzék egyes pártjai szövetségre léptek és
a függetlenségi pártok is közös választói jogi alapot találtak, K. mindinkább közeledett az álta-

A

ÍL. /.;.

—

n..tTiP«

sAregét vezette. Kulturális célokra
Nag.vkárolyban új kastélyt épít;

vezéralakja.
17. K. Sándor, a családban els, ki a grófi
címet viselte, Lászlónak fla Sennyey Erzsébettl,
szül. 1668 március 20., mf^h. 1743 szeptember 8.
Változatás életének minden stádiumában, ágy a
polgári politikai, mint a hadi pályán, hivataloséi
c^aíádi ügyeiben fontos és hatalmas szerepvívó.
1703. a Rákóczi Ferenc zászlói alatt kitört szavolt az els, ki mint
badságharc kezdetén
szatmármegyei fispán Dolhánál a felkelt kunicokat szétverte. Bécsben mindamellett gyanúba
.s

fogták, mert nemzete és a haza

alkotmánya

iránti

Wnldíítein-WartenbergÉr2aé}X!% ismeretes húségót nem tartották összeférhetönek
grofnó volt; három Öa maradt, István {\. K. 11.), a lojalitással és az uralkodó iránti húséggel
emiatt Rákóczi zászlói alá menekült s Rákóczinak
Ltijos (1. K. 15.) és György (\. K. 6.).
U. K. József ^rM, politikus, K. 8. és Pálffy egyik legtekintélyesebb pártvezére, hadi tanácsátábornoka lett, ki tömérdek ütköOeraldine grófn Üa, szül. Budapesten 1884 nov. 8. nak tagja, s
l^o09^ben megszerezte az államtudományi dokto- zetben nag>' eréllyel harcolt. De a romhányi csata
ratust. lyiO-bcn a nagykárolyi kerület párton- után teljesen meggyzdve, hogy a háborút az
kívüli függetl^iségi programmal képviselvé vá- általános nagy kimerültség miatt folytatni lehelasztotta s egyideig elnöke volt a pártonkívüli tetlen s a nemzet vérét siker reménye nélkül
csoportnak, amelynek többségével együtt 1913. vesztegetni nem szabad legfbb részt vett a szatbelépett az egységes függetlenségi és 4:8-38 mári békekötés kieszközlésében s létrehozásában. Emiatt aztán a bécsi udvar minden kegj'eivel
{)úrtba.
elhalmozta. Elbb Eleonóra özv. császárné már
1;'). A' LqjosgTt, K. 13. fla.szal.l799 szept. 15.,
mesíh. Tótraegyeren 1863 aug. 28. Jogi tanul- 1711 szept. 15., majd az új császár és király, III.
mányainak végeztével mint fogalmazó került az Károly 1712 jan. 12. fhadvezéri helyettessé neudvari kancí'lláriához, majd. mint a konzervatív vezte ki s április hó 5. grófl rangra is emelte. 1719.
párt egyik oszlopos híve, 1841. megkapta a titkos némely utólagos kuruc mozgalmak lecsillapítását
tanácsosi elmet és .\bauj vármegyében fispánná reá bízták; az 1723. országgylésre királyi bizneveztetett ki. A szabad^barc alatt a császáriak tosul küldetett ki, s ugyanazon évben bels titkos
mellé állott, amiért Komáromban Klapka fog- tanácsossá és lovassági tábornokká, 1724. a szer.ságra vetette. A Bach-korszak alatt a magán- vezett helytartótanács tagjává s a tartományi
életbe vonult és tótmegyeri birtokán mintagazda- biztosság figazgatójává nevezték ki. 173t-ben
ságot rendezett be. Egyik alapítója volt az Aka- az ország védelmére saját költségén állandó lovasd'Hniának és az Országos Magyar Gazdasági ezredet szervezett, melynek élére egyetlen flát,
tiiek. Felesége Kauniiz Ferdinandin her- Ferencet (1. K. 4.) állította. 1741-ben a tiszántúli
it, akitl László ós Alajos 0- A'. 1.) flai
felkelt nemes seregek vezérletével bízatott meg,
,szük'ttek.
s ugyanezen év szept. 24. Mária Teréziától a leg16. A'. Mihály gróf, poUtíkus, K. 8. és K. Geor- fbb katonai, ú. m. a tábornagyi rangot nyerte,
gina grófn fla. szül. Budapesten 1875 raárc. 4. ámbár németül egy hangot sem tudott. A legma.Jogi es gazdasági tanulmányokat végzett. Eleinte, gasabb állásokra s befolyásra jutva, ez állását,
Széli Kálmán idejében, a azabadelvüpárt híve mely sok gyanúsítást vont hazafi- jellemére, hatávolt, utóbb azonban a magyar veezényszóért foly- rozottan s következetesen az üldözött ügyefoiryott
tatott parlamenti barcok hatása alatt a függet- kurucok javára használta fel, számtalan külföldi
bujdosó r^ére eszközölt ki hazatérési engedélyt,
U'iiséiri párthoz csatlakozott. Az O. M. G. E. Dessr'wfTy Aui-fl gr. lemondása után 1909. elnökévé a segélyre szorulókat védte, támogatta. Jótékony
választotta, ile két évvel késbb á munkapárt és intetek, egyházak s Iskolák alapítására s felsoaz ellenztk küzdelmének kiélesedésével, hogy gitésére^ nagy összegeket fordított. Nagykárolye pozíciója ii parlamenti küzdelemben ne feszé- ban a kegyesrendi szerzet temploma és haza, valalyezze, lemondott. lyiO-ben Kápolnán képvise- mint a szegények ottani kórhaza is. Pesten pedig
j:,>}

ff

:

lvé

függetlens^ proK. eleinte a három töredékre szakadt függetlenségi pártnak konzervatív árnyalatához hajolt, amely a választójog kiterjeszté.sének kérdésében közelebb állt a 67-es Tisza Istvála.sztották pártonkívüli

grammal,

(le

a klaris.szák részére alapított zárda, a nyírbátori
8 miskolczi minorita-rendház, a majtényi, csengeri, kaplonyi, erddi .stb. templomok s iskolák
neki köszönik létüket. Koppant kiterjedóeú birtokainak értékét nagyban emelte azzal, hogy tené!»•

;
:

—

Károlyi
pesítette azokat a

német birodalomból
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odatelepí-

A
A

gróf K.-család oklegr. K.-család összes
véltára (1897, V. kötet);
jószágainak birtoklási története, kiadta gr. K.
tett földmlvesekkel.

V.

ö.

László (1911).
18. K. Sándor gróf, politikus és közgazdász,
K. 11. íia, szül. 1831 nov. 10., megh. 1906 ápr.
24. Tanulmányai közben érte a szabadságharc,
mint az atyja által létesített K.-huamelyben
szárezred századosa vett részt Klapka alatt. Ezután Parisba emigrált s csak az általános amnesztia kiadásakor tért vissza hazájába, ahol fleg
a társadalmi és gazdasági mozgalmakban szerepelt, mint a magyar gazdatársadalom vezéralakja.
J 881-ben szabadelv programmal képviselvé vá-

lasztották, de

már

1884. az Apponyi-féle mérsé-

kelt ellenzékhez csatlakozott s vezérét követte a
nemzetipárt megalapításába és 1900. a szabadelv-

párttal való fúzióba. 1882-ben megkapta a bels
titkos tanácsosi méltóságot. 1885 'ben elnöke lett

anemzetközi gazda-kongresszusnak, 1888. a Szent
István-Társulatnak egyik elnöke, 1896. megalapította a

Magyar Gazdaszövetséget,

1898.

Hangya

—

Károly!

hatatlanságot szenvedett, fként miután férje a
fejedelem zsarnoksága ell a törökhöz menekült,
minek következtében f- és jószágvesztésre ítéltetett az 1612 nov. országgylésen. Egy év múlva
Bethlen Gábor fejedelemmé választatván, megosztotta vele a fejedelmi háztartás gondjait a
gyulafehérvári udvarban. Mintaképe volt az igazi
házias magyar nknek és takarékos gazdasszonyoknak. Maga ügyelt fel a konyhára, sütött, fzött maga is, még a táborba is küldött férje számára magasütötte kenyeret. A fejedelem felesége
erényeit magán- ós okiratban is magasztalja, mikor birtokadományokkal jutalmazza iránta tanúsított kedves, kiváló szolgálatait és érdemeit.
Bethlen Gábor hadjáratai idején felesége is követte urát s Fels-Magyarország ama városaiban
lakott, melyek a fejedelem tartózkodási helyéhez
közel voltak (többnyire Kassán, de olykor Váradon, Körmöczbányán, Beszterczebányán,Pozsonyban, Rimaszombaton stb.). A táborozás alatt állandó levelezést folytatott a fejedelenmiel, aki t,
mint «édes szerelmes szívé»-t, a hadi és politikai
viszonyokról is tudósítgatta. Bethlen Gábor Magyarország királyává választatván, neje is viselte
a ((Választott királynén címet. A fejedelemasszony

néven egy központi fogyasztási szövetkezetet,
1900. megkapta az aranygyapjas rendet. Rendkívüli tevékenységet fejtett ki a mezgazdák testrséget is tartott, mely egy hadnagy-, egy
szervezkedése és szövetkezése terén s eszméi ér- zászlótartó-, egy dobosból, kilenc tizedes- és 88 közdekében irodalmi téren is agitált. A Nemzetgazda- legénybl állott. Vallásossága is mintaszer volt.
sági Szemlében s a Magyar Gazdák Szemléjében Családi boldogságát betegeskedése zavarta meg,
több agrár- és szociálpolitikai irányú dolgozatot mígnem férje hatahnának tetpontján elragadta
tett közzé. Önállóan megjelent müvei Termény- a halál. Gyulafehérvárt temették el 1622 júl. 1. a
kivitelünk s a vizi utak (Budapest 1881) Néhány ftemplomban, hol díszes síremléke még a XVIII.
szó a magyar munkáskérdésröl (u. o. 1895) Szer- sz. elején fennállott. Életrajzát megírta Bodrogi
vezkedés és szövetkezés (u. o. 1899). Az emléke ós János, K. Zsuzsanna fejedelemasszony (Nagy~
mködése iránt hálás magyar gazdatársadalom, enyed 1899).
Irodalom. A gr. K. csal/id történetére legjobb forrásoké
amelyet gyjtött egy nagy, politikailag is saját
A nagykárolyi gr. K. család oklevéltára a (»alád megagrár-érdekeit védeni képes szövetségbe, 1908. a bízásától kiadta gr. K. Tibor, sajtó alá rendezte Géresy
:

;

;

;

Városligetben szoborral tisztelte meg K. alakját.
Felesége Kornis Klarissza grófn volt.
19.
Tibor gróf, politikus, K. 6. fla, szül.

K

Pozsonyban 1843 szept. 26., megh. Abbáziában
1904 ápr, 5. Testvéreivel 1863. nagyobb külföldi
utat tett, 1866. beállott a Klapka-légióba, 1867.
1884-ig tagja volt a
visszatért hazájába. 1878
képviselháznak szabadelv programmal, de a
pártóletben kevéssé szerepelt s inkább képzmvészeti és gazdasági ügyekkel foglalkozott. 1894.
kineveztetett titkos tanácsossá, 1898—1900. a
frendiház elnöke volt. K. lefordította Quinet müvét A foiTadalomról, MosJey monográfiáját Anvers ostromáról és kiadta a K. család oklevéltárát
5 kötetben. Neje Degenfeld-Schonhurg Emma
grófn volt (megh. 19Ó1 dec. 22.). Fiai GytUa
Imre (1. K. 10.) és Antal (szül. 1878
(1. K. 9.),
júl. 15.) cs. és kir. kamará.s, frend.

—

:

:

Kálmán, Budapest 1881— 87, 6 köt., továbbá Éble Gábor mOvei:

A

nafjrykárolyi gr. K.-ak leszármazása (Száaadok, 1891. 2í
példányban nyomatott, címerekkel s egyéb illusztrációkkal,
K. Ferenc gr. és kora 1705—1758. I. k. 1892; A Haruckernés K. család 1895; A K. grófok nagykárolyi várkastély*
A gr. K. család vérroés pesti palotája, Budapest 1907
konsága hercegi nemzetségekkel, u. o. 1905 és A nagykárolyi gr. K. család összes Jószágainak birtoklási törté;

nete, kiadja gr. K. László,

u. o.

1911. V. ö.
1884).

Nagy

ív.,

A

Kaplony genns és elágazása (Torai

Károlyi, 1. Árpád, történetíró, a bécsi cs. és
állami levéltár igazgatója, szül. Budapesten 1853 okt. 7. A bécsi Sickel-féle diplomatikai történelmi intézet tanfolyamainak elvégzése'
után a bécsi titkos levéltárnál fogalmazó, 1909.
pedig igazgató lett. A M. T. Akad. 1878. levelez^
1889. rendes, a bécsi cs. tud. akad. pedig 1910.
kir. titkos

külföldi

loveleztagnak választotta. 1913 végén

nyugalomba vonult, amikor megkapta az osztályfnöki címet és jelleget. Kiválóbb történelnii

20 K. Zsuzsanna, Bethlen Gábor erdélyi feje- mvei Buda és Pest visszavivása 1686. (Budadelem neje, szül. 1585., megh. 1622 máj. 13. Ko- pest 1886), melyet a fváros megbízásából írt
lozsvárt. Atyja K. László, anyja Szinyi Klára volt, Adalék a nagyváradi béke s az 1536 — 38-iki
kik korán elhalván, K. Mihály és neje, Perónyi évek történetéliez (u. o. 1879) A Dóbó-BalassaErzsébet gyámsága alatt nevelkedett. Az nagy- féle összeesküvés történetéhez 1569—72. (u. o.
károlyi házánál ismerkedett meg vele Bethlen 1879) A nmet birodalom nagy hadi vaUalaia
Gábor, aki akkor Bocskay István fejedelem egyik 1542. (u. o. 1880); Magyar huszárok a schmalftanácsosa volt. Az esküvöt Szatmáron 1605 kaldi háborúban (Századok 1877); Martinuzzi
máj. tartották meg. Elbb Vajdahimyadon lak- levelezése (Történ. Tár és külön lenyomatban):
tak, majd más birtokokon s a fejedelmi székhelye- niésházy hüUenségi pere (Budapest 1882-83)
ken. Báthory Gábor uralkodása alatt K. sok nyug- A magyar alkotmány felfüggesztése 1673. (u. o.
:

;

;

I

;
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KArolyl Boldl

—

Karórépa

1888) ; A 22. artUnüus (1889) Á vaüáasmbad' csoportra osztották, aszerint, amint Nagy Károly
4ág kérdése a korpomn ayUseH (o. o. 1894); császár (épopée royale) vagy a hbér urak(épopée
Aaalékok Frigyes eaáizár és Mátyás király féodale) viselt dolgait irták le. A K.-k költi fel;

viszályai

törthditM

(n. o.

1892)

;

A korpotuxi
A

kiegyezés
országgu&lés 1605. (n. o. 1896);
ügye a kassai országgylésen 1606 tavaxuM {vl
o. 1899)
Bocskay és a bécsi béke (n. o. 1907).
Ezeken kivUl még számoe emlékbeszédet és értekezést irt. A M. T. Akad. által kiadott Magyar
országgylési emlékek c. vállalatnak a IX. kötettl kezdve szerkemtöje.
Mün2. a: Lqios, fest, sxfil. Bsegeden 1877
chenben s lokép OlasxwBxáglMUi tannlt, hazajövet pedig Ssegieden telepedett le, ahol tolsztoji
egyBaar&é^iben mflvéezetí és etikai problémák;

dolgozásai

Bszak-Francíaországból

elterjedtek

Európa többi országaiba is, Németországba a XII.
sz.-ban (BolandsUed). késbb AngUába, NémetalSkandináviába (Karlamagnnssaga) és
földre,
Olaszországba Is. Itt a humanista költk a leg-

szebb mú-eposzokat alkották a Roland-mondából
Boiardo megírta az Orlando innamorato, Ariosto
pedig az Oriando furioso hstetteit. V. ö. Léon
Gautier, Les Épopées francaisee (1878) és Bibliographíe des Chansons de gestes ; Qaston Paris,
Histoire poétique de Charlemagne.
Károly-rendek. 1. Monakói érdemrend. Alaginak szenteli életét. A budapesti kiállításokon totta III. Károly monakói uralkodó fejedelem 1858
utóyára 1906. vett részt azóta sajátos szellem. máro. 15., új alapszabályokat nyert 1863 jan. 16.
2. Spanyol érdemrend. Alagyengéd pietással teljes képei alig kerülnek a kö- öt osztálya van.
zöns^ elé. V. ö. Mvészet 1913., ahol néhány mü- pította 111. Karolj' spanyol király 1771 szept. 19.,
szolgálatok jua királyi ház iránt teljesített
vének r^rodukciöja is látható.
Károlyi Boldi Sdtestyén, a legels magyar ev. talmazására. IV. Károly király 1804 jún. 12. a
püijpökök egyike, szül. Nagykárolyban 1500 kö- rend szabályait megváltoztatta, 1809 szept. 19.
rül, megh. valószínleg Szászvároson 1568 ntán. Bonaparte József eltörölte a rendet, de 1815 ápr.
3.
1525-ben a krakói. 1535. a wittenbergi eg>-etemre 25. VII. Ferdinánd király heljTeállltotta.
iratkozott be. 1555-ben püspökké választották s Svéd-norvég érdemrend, meljet XIII. Károly kirésztvett a terjedni kezdó református elvek el- rály 1811 máj. 27. a svéd szabadkmves páleni küzdelemben. Jelen volt a kolozsvári 1557. holyok kiváló érdemeket szerzett tagjai jutalévi lutheránus zsinaton s a következ év elején mazására alapított. A rendnek csak egy oszmint szászvárosi lelkész a medgyesi lutheránus tálya van.
Károly Szalvátor fherceg, 1. Károly, 8.
zsinaton. Az 1568. évi gyulafehérvári második
Károlyszeg, kisk. Zala vm. Csáktornyái j.-ban,
hitvitának a szentháromság-vallók részel egyik
u. t
u. p. Miksavár,
(1910) 171 horvát lak.,
arbitere volt.
Károlyi Oynla (gróf) emlékverseny, a buda- Stridóvár.
Károlyváros, 1. Karhvac.
pesti tavaszi lóversenvek kétévesek részére fenKarom (ungues, falcicída), a legtöbb csúszótartott futása. 1. d^ 32,000 K, II. díj 6000 K, III.
díj 2000 K. A gyztes tenyésztje, ha belföldi mászó állat és madár, továbbá sok emlsállat ujmagántenyészt, 1500 K-t kap. Távolság 900 jainak végeit beboritó, hegyes brképzdmény,
mely a br szamrétegéhez (stratum comeum) tarméter. Teher ménre 56 kg., kancára 54Vi kgtozik. L. még Csülök.
Károly István fherceg, 1. Károly, 9.
Karomhüvely, 1. Macska-félék.
Károlyka, budapesti csibésznyelven törvényKáromkodás, alapjelentése a. m. átok (i. o.),
ttéki bírót Jelent.
népszer szólásformává alacsonyodott elátkozás,
Károly király déU földje, 1. Tzföld.
Károly király földje, É.-í sarki szigetcsoport aníihez az Isten vagy egyéb földöntúli erók tanua Spitzbergáktól keletre, a 78— 79é.sz.ó8 26Vf— ságát segítségét hívja az illet. A szilaj harag32» ,• k. h. alatt. Területe 31 5 km», két nagyobb kitörés kísérje s ilyen jellem népeknél van legés több kisebb szigetbl áll. A Károly király szi- inkább elterjedve, pl. a délszlávoknál.
gete (Kttkenthal Jéna szigete) 190 km* nagy s
Karópénx, az a díj, amelyet a folyamhajózás340 m. magas; második l^nagyobb szigete a ban foglalkoztatott hajó állóhelyéért s azért, hogy
Schwedisch Vorland. 1617-ben az angol Wiche valahol karót vert vagy a fennálló karóhoz kilátta elször és kezdetben Wíchelandnak nevez- kötött, a parttulajdonosnak zet.
ték. 1889. Knkonthal és Walter körülhajózták,
Karórágás a. m. jászolrágás (1. o.).
Karóra haláaimi, a tanya vetésnek az a módja,
1898. N'athorst megállapította határait.
Károly Lajos fherceg. L Károly, 7.
ha a háló nem a partra, hanem a tó színén a
Károlyliget (Charleville). kisk. Torontál vm. hajóba húzatik, mely hajó egy levert karóhoz van
zsomUilyai j.-ban, (i9io) 757 német lak., u. p. és kötve.
Q. t. Szenthubert Francia telep, lakói azonban
Karórépa, töves répa, helyesebben töves repce
(nöT.!, a Brassica Napns L., vagyis a vetett repce
teljesen elnémetesedtek.
Károly-monda, a történelembl átvett esemé- fajtája (var. rapifera Metzg. vagy napóbrassica
nyekkel tarkázott, eredetileg Nagy Károlyra vo- Döll, répakáposzta). Gyökere cövek- vagy orsónatkozó népies hagyományok, melyek már korán alakú, húsos, levele sima, a fels szlvded-lántx epoad dalok formáját (chansons de geste) öl- dzsás, az alsó félbeszámyas. Két fajtája ismeretetötték fel s forrásul szolgáltak a középkori karo- sebb: 1. Brassica Nap. var. esadentOy fehér
lingi mondakör irodalmi feldolgozásaihoz. Ezek gyökérrel (földi kalaráb), 2. a sárgagyöker vagy
közül a legnevezetesebb a Chanson de Roland, svéd kelrépa. Táplálóbb a kerekrépánál, kitn
mely Roland lovag hstetteit és csodálatos kaland- takarmány, de fzik is. A K. csak nyirkos éghajjait énekli meg. A K.-kat már a középkorban két lat alatt díszlik. Ezért hazánkban csak az á.-i
.

—

h
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vármegyékben, a káposzta között mivelik, éppúgy, mint a káposztát, azaz rászákat nevelnek,
melyeket tavaszkor kiültetnek. Bgyébkénti mívelése a takarmányrépáéval megegyezik, csakhogy
nem tarthatö el olyan jól, mint emez. Nagyban
való termesztésnél kés öszlg künn hagyják s az
állatokkal a helyszínén föletetik. Kataszt. holdjáról 150—250 q gyökér kapható.
Karos, kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,
(1910) 823 magyar lak., u. p. ós u. t. Nagykövesd.
Karosszárnyuak (Pediculati, állat), a lágyparás csontoshalak egyik családja, ahová a legcsunyább és legesetlenebb termet halak tartoznak. Fejük és testük elüls része aránytalanul
nagy. Legjellemzbb tulajdonságuk, hogy melltiszóik töve karalakuau meg van hosszabbodva,
ezért »négylábú állatok módjára az iszapos fenéken mászkálni tudnak. A hátúszó sugarai több
fajon a préda odacsal ogatása céljából sajátszer
függelékekké módosulnak. 40-nél több faj ismeretes, melyek a forró földövi tengerek lakói. Idetartozik az ördöghal (Lophius) és a denevérhal
(Malthe). L. Ördöghal és Denevérhalak.
:

Karosszéria

(fr. carosserie), 1. Motoros kocsi.
Káros tér, 1. Légszivattyú.
Karotin (carotin, növ.), a klorofil] szemocskékben (1. Kromatofórúk) általánosan elforduló
anyag, mely tisztán kikészítve, rézvörös, rom-

—

Kárpátok

Égei-tengerben, Kréta és Rodus közt 332 km^ teHossza 45 km. Szaria szigetet csak ke.<keny tengerszoros választja el tle. K. hegyes és
sziklás sziget. Legmagasabb csúcsa a Lasztosz
;

rülettel.

1219 m. magas benne márványbányák vannak.
;

Partjain több kiköt van, amelyek kis hajók kikötésére alkalmasak. Mostani lakói, (1912) 9527,
csaknem kizárólag görögök mint ácsok és hajóépítk gyakran hazájuktól távol keresik meg
kenyerüket.
;

Kárpáti,

1.

Aurél,

író,

szül.

Czegléden 1884

Kgy

ideig hírlapíró volt, majd a fváros
szolgálatába lépett mint rajztanító. 1910-ben
megindította és szerkesztette a Krítika c. folyóiratot. Számos esztétikai tanulmánya jelent meg
folyóiratokban, különösen a Hét-ben, melynek
állandó dolgozótársa. Nevezetesebb mvej Az én
dec. 5.

:

örökségem (versek, Budapest 1909); Éjszakai
ballada (novellák, 1912); Budai képeskönyv
(Muhits Sándor rajzaival, u. 0. 1914).
2. K. Midre, pedagógus, szül.
Györújváro.sban 1840 nov. 11. 1883-ban kinevezték a beszterczebányai felsbb leányiskola igazgatójának.
1885-ben Lcsére helyezték át s itt mködött
1889-ig, mikor betegeskedése miatt nyugalmazták.
Szerkesztje az rangyal c, Gyrben megjelen
ifjúsági lapnak. Számos tankönj-vön kívül önálló
mvei: Vezérk7iyv a népiskolai irálygyakorlatokhoz Irmester ; Állatmuzeum. utasítás az

bikus táblácskákban kristályosodik. A sárgarépa
(Daucus carota, onnan az anyag neve) sejtjeiben állatok kitömésére.
tüalakú, vagy táblás, piros kristályokban szintén
3. K. Endre, ifj., hírlapíró, K. 2. fla, szül. Gytalálható, Vegyképlete C^^^E^g.
rött 1890. Több gyri lapnak volt munkatársa éri
Karotisz (carotis), a nyak és fej
artériája, 1913. a Dunántúli Hírlap helyettes szerkeszti?
lett. Számos novellája jelent meg fvárosi napi
1. Fejveröér.
lapokban és folyóiratokban. Önállóan megjelent
Karotta (növ.i, 1. Murok.
Karoub (növ.), 1. Ceratonia.
munkái: Karácsonyest (elb., 1907); Az ócska
Karózás, 1. Fakaró; külön még a komlónál, heged (gyermekregény, 1909) Aranyos porszeszUönél.
mek (rajzok, 1910) Az els karácsony (színjáKarózó horgászat, 1. Halászat.
ték, 1911); Csöndes arco/r (novellák, 1913): SzeKáröröm, mások baján érzett öröm, mely vagy gény napok futába (novellák, 1914) A bölcs
onnét ered, hogy a másik baja a kárörvendnek (szinm 1 felv., 1914).
haszon, vagy egészen «önzetlenül» támad, tiszta
Kárpáti balzsam v. magyar balzsam (növ.), 1.
;

:

f

;

;

;

gonoszságból. Rokon az irigységgel. De ez másnak
a javára, a K. pedig mások bajára vonatkozik.
Karp, géta-dák törzs, a mai .Máramarosban és
Erdély E.-i részén tanyázott. Róluk nevezték el a
Kárpátokat. M. Július Philippus 247. személyesen
harcolt ellenük. Gyzelmének emlékére Victoria
Carpica. körirattal érmeket veretett s Carpicus
maximusnak nevezte magát.

Kárpát-egyletek,

1.

Délmagyarországi Kár-

pát-Egyesület, Erdélyi Kárpát-Egyesület, Erdélyrészi Kárpát- Egyesület, Magyarországi

Feny.
Kárpáti dolomit a. m. Chocs -dolomit.
Kárpáti flóravidék (növ.), Kemer szerint a
Baltmelléki flórának egyik tagja, a Vág völgyétl
Bukovináig terjed.
Kárpáti homokk, többnyíre meszes és sokszor
vasoxidokat is tartalmazó homokk, amely a Kárpátokban, különösen pedig a K.-i Kárpátokban van
ersen kifejldve. Legföképen fels kréta-szisztémabeli és óharmadkorí. Kövületekben igen szegény, legismertebb kövületei a fukoidák és az
inoceramusok, a harmadkoriakban pedig a nunimulites. Az ú. n. bécsi homokk, a fliss, valamint az Api)eninók mucignja és tasellója vel
egyenrangú képzdmények.
Kárpáti sajt, l. Sajtok.
Kárpátok (1. a mellékelt térképet), a Suesstl
elnevezett euniziai lánchegységnek az Alpok és a

Kárpát-Egyesület és Kárpátok.
Kárpátn Lajos, magyar származású bécsi zenei író, szül. Budapesten 1866 ápr. 27. Zenei tanulmányalt az Országos Zeneakadémián végezte.
1894-ben a Neues Wiener Tageblatt zeneroferense
lett. Müvei
Siegfried Wagner als Mensch und
Künstler (1902) Zu den Briefen Richárd Wagners an eino Putzmacherin (1906).
Balkán-hegy.<!ég közt fekv része. Kezddik a béc.>;l
Kárpáthalas (azeltt Visluk), kisk. Pozsony medence mellett körülbelül a Duna áttörésénél,
vm. szenczl j.-ban, (i9io) 1471 tót lak., u. p. Bá- végzdésének helye még nem epészen bizonyos,
hony, u. t. Gidrafa.
legjobb a Krjissó-Szörényi hegyvidéktl már olKarpathosz (Kerpe, Szkarpanto), Dzsezairi vála.sztani, st a tulajdonképeni kárpáti jelleg
Bahri íSzotld török vilajethez tartozó sziget az hegyláncok már Brassó körül szétágazva meg:

;

:

.
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'-Mátok* elnevezés alatt

'

ról

Uc^j.u......;

<.»:..„

nevemi. azárta
is, a

hegységeket

terje«lö

nlapján. bovesnzük a K (>In*>vezé6e körébe.
iD túl Szorbia
folytatódik,
M>rsáröl kevés
ludunk, osak
biztosan, bog>- a Balkán-hegységhez osati

a

tiyit

inko/ik.

A

K.-nak is, mint minden igazi eoráziai hegyláncnak a heír>'«*i bizonyos eg>ibnna kelettoi^sO
ltokba (zónákba) Gsoportoslta szerkezet ée eredéeú begyác^vk. egynuis.'?ai u^szefUggö vonalatokba lévén
sorozva, azoknak ilyen módon való csoportosítása iOBrkeaetUeg indokolt. A K.-nak is, mint áltatában az euiáziai hegyláncokBak, az egyik
nldalok raxItBsen meredekebb, hirtelenebbül végzrxlik. mint a másik, s ezért a hegység már
'lejára nér\'e i.'í. épúgy mint szerkezetileg,
talán, aszimnietrikns. Hegységünk fbb
'

1

T vezérvonalának

í.

t<Un

,,„..,,„ ,,..út,

•

amely kristályos

-'neiszböl és gránitokból áll. 2.
^

A niészkö-

ami a leggyakoribb,

ikban. vain-

.

szir-

.<ok helyütt nálánál fiatalabb
iltetveahegj'képzöerókáltal.
3, A homokk v. fUss-zóna, amelynek ráncai a
luistályos zónától távolodva mindinkább kisimulnak, enyhülnek, a hegység küls határán újabb

t^kiKMi

ki'

homokk-:

.

_

néhány ráncban elbukkannak, s azután végleg
elttlimek. A hegység ezen a lassan elsimuló küls
<Adal/m valamely táblavidékhez, v. ósrégi hegy'
rum" \
ült hozzá.
a K. a podoliai platóliioz és talán a Dobrudzsához is
hoz,
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Azon
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X >> ii

1

ah
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'

''llenállásképen szeli hegység irányát.
laian rendesen mély,

lonak, minden átmenet
bdsö oldal. A besülye-

lepte el, ilyen volt a magj'ar
vábbá az erdé/yt /nederk-e is.
11,
ahol a tenger medencéje
.1 ti.résen vnl£&nok törtek ki
sav partján s ezek teszik
i

IS

—

zónát.

Az Alpoktól a következ elíjukel: 1. az Alpoknak hatalmas mtítiakúvooulatnk van, mig a K.-ban a
mészkóvonnlat egységesen csak egyes darabokon
(KLs Kárpát(^, Keleti-Kárpátok stb.) található, de
a homokk övezet bels ée küls szélén számtalan

KArpátok

A

a

az Aldunálg húxódó

...;.ildban

Bnasötól az AI-Duuáig
tizolrás

296

K. keletkezése és felosztása.

K. geológiai értelemben véve fiatal hegység.
Keletkezésük tart a jura elejétl kezdve egészen
napjainkig, hi.szen Brassó, Orsova vidél^ még
ma is tektonikus földrengésektl háborgatott. A
geológiai küzépkorban, a mezozooszban már meg
kellett lenni a K. egy részének, amit az bízunyit,
hogy a triász-, jura- és kri'ta- képzdményeknek
kétféle fáciesét különböztetjük meg és pedig
egészen a fels krétáig egy parti fáciest. amelyet
Magastátrainak nevezünk és egy nyilt vízi fáciest, a Tátraalj i képzdményt. Ha a lie;^'ység
nem lett volna még akkor kiemelkedett, akkor
ilyen fácieskülönbég nem lehetne.
A hegység bels zónáinak gyrdése a fels
kréta-korszak eltt befejezdött, de a homokkövben a legersebb gjrürdés a harmadkor köze-:
pén történt, st a K. legdélkeletibb sarkán még
a pliocén-kori rétegek is össze vannak gyrve.
lágyes részei hamarább beszüntették a mozgásaikat, ezek ma érett (maturns) hegy.ségpk, pl. a
Fogarasi -havasok, má.s részük már el is aggott
(szenilis), pl. a Kls-K., mig azokban a hegységekben, amelyekben a diluvium idején eljegesedés
.K

m^

ma ersen megifjodott v. fiatal (juvenilis) formákat látunk a hegytetn. A K. keletkezése idején
volt,

Magj'arország teriíletén voltak már egyes régi
hegj'ségdarabok (a Suess elnevezése szerinti érte-

lemben vett variszkuszi hegység folytatását tev
romok), de ersen lekopva, elaggott térszíni alakokkal. Ezeket a
hegydarabokat a tíatalon
hegység r^bqn magábazárta, részben
keresztülhatolt nyta (azBNy.-i Kelvidéken, a DéliK.-ban, az Erdélyi-Érchegység mentén) vagy párhuzamosan fut az ÉNy.-DK. irányú sh^ység
mellett, így az Északkeleti-K.-ban. Ezek a variszkuszi hegyrögök a K. gyrdésében nem vettek
részt, ab^n csak kemény csomókként .szerepeltek
s igy bele nem tartoznak, mert bele nem fttirott,
szerkezetileg idegen darabok. De mivel a hegység
ezeket is körülveszi, befoglalja, variszkuszi voítuk megemlítés<?vel a K.-kal együtt tárgyaljuk.
Beosztás tekintetében régente K. néven a Duna
baloldalán löv összos magyarországi hegységeket értették, míg a jobi>oldnlon levket az Alpok
rendszeréhez tartozciknak vették egész a Száváig.
Ennek a felfogásnak Hunfalvy János volt a
lejrtekintélyesebb képviselje, akitl a K.-nak
els beosztása származik. Beosztása nagyjában
még ma is használatos némi batároltolással.
Kár, hogy utána az
eszméit nem igen folytat-

gyrd

r^

ták, s ^ybefoglaltak egymástól teljesen elüt
hegységeket közös névbe, amit csak a legújabb
mészköadrt bulckan el. 2. Az Alpok egységes idkben sikeri ismét kiszorítani. Utána a Cserkristályos vonulata a K.-ban szintén már szaka- hát-, .Mátra- és Bkk-heg>'ségeket kivették az
dozottá válik, kristályos magvakból áll. 3. Az ENy.-i K.-ból, s a Balaton partja fell húzódó
A]pi>k jeloit^rtelai, csak geológiailag kimutat- Bakony-Vértes-Pilis-Gerecso-hegyBéggel egyesiható fliss- V. homokkAztaája a K.tban hatalmas, tették (Böckh János) önálló rendszené Maayar
100—120 km. szétességO, egyenletes zónában Középhegység néven. Azután Jankó János válÉiszbakkan el, amiért éj^n ennek a vonulatnak totta külön a Szamos és Maros közt lev hegyséaz anyagát kárpáti homokknek is nevezik, v. geket a K.-tól Bihar-hegység összefoglaló néven
flissnek. Ezek a különbségek az Alpok és K. közt (ezt rrxA Keletmagyarországi srigethegységndcneés igy a két hegységet egymástól a bécsi medence vezzük), mások pedig a Marostói D.-re lev hegykeleti határán a Morva-mez, — dévényi Duna- ségeket Délmagyarországi hegyvidék elnevezésáttörés
mentén választhatjuk el, mert innen sel különítették el. .Mi a következ beosztást haszkeletre már a K. sajátságai dominálcak.
náljuk
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a Babia-gura és az Osszusz-hegység,
1. Északnyugati-Felvidék a Duna dévényi át- részei
törésétl kozdve a Sátoraljaújhely-Varannó közt nagyobbrészt az ország határán kívül húzódik, s
vonható vonalig (itt nem helyes a Hunfalvy vá- az Eszaknyugati-K.-hoz a Poprád áttöréséig szálasztotta vonal, mert ez kizárja a feltétlenül még mítjuk.
2.
mészkvonulat a Fehér-Kárpátokkal kezidetartozó Tokaj -Eperjesi-hegységet is, amely
mint az Északnyugati-K. vulkánikus zónája, at- ddik a dévényi szirttel, s itt egy darabon még
meglehetsen egybetart, egységes, de azután
tól elválaszthatatlan).
2. Északkeleti-K. a Sátoraljaújhely-Varannó apró szirtekre ugrik szét, amelyek a Vág baloldalára is átmennek, ezeken épültek rendre a
vonaltól a Lápos-hegység és a Radnai-hágóig.
3. Keleti-K. a Radnai-hágótól a Királyköig híres festi fekvés vágvölgyi középkori lovagvárak, amelyekhez annyi monda fzdik, neve(Zemest íolött).
4c~Déli-K. a Krassó-Szörényi-hegység beleérté- zetesebbjei a következk: Beczkó, Trencsén,
Oroszlánkö, Szkalkai-apátság, Szulyó, Lyetava,
sével az Al-Dunáig (Báziás— Orsova).
Lóczy Lajos ettl a beosztástól eltórleg az Sztrecsn, IÁkavka, Árva stb., amelyek majdnem
Északnyugati-K.-at a Közép-K.-tól különválasztja. mind a lankás, puha homokkövek között meredeAz utóbbiba foglalja a Magas-Tátrát, az Alacsony- ken kiálló mészkrögökre épültek. Ezeknek folyTátrát, a Nagy-Fátrát, a Szepes-Gömöri-Érchegy- tatásai a Nagy-Choc (1613 m.) és a (ProSepny)
séget és mindazt, ami ezektl északra a galíciai Proszéki-hegység, amely után a szirtvonulat elsíkságig és délre az Ipoly-Rima-Sajó völgyéig hagyja országunkat, a Tátra fölé húzódik Árvaterjed. Az ÉNy.- ésKözép-K. közt a határt azokban váralja mellett, helyet adva a Magas-Tátra tömea flatalabb harmadkori medencékben látja, ame- gének, s csak a Tátra keleti oldalán jönnek ismét
lyek mintegy a nagy magyar medence öbleként vissza Pienini-liegység néven, amely a K. egyik
a Garam, Nyitra és Turócz mai szakaszait össze- legfestibb része több száz apró szirtjével.
vonulatunk kett is van az
kötve, egész a Magas-Tátra mögé felnyúlnak, de
3. Kristályos
nagyrészt középharmadkori vulkánokkal el van- Északnyugati-Kárpátokban, aj A küls kristályos
nak födve. Ezek a Körmöczi, Solmeczi és Szent- zóna az ország határához esik közelebb, a Jiainbendeki andezithegyek.
burgi-szirttel kezddik s a Kis-K.-ban folytatóA Déli-K.-at is csak a Temes-Mehadicza völ- dik, majd tektonikus vonal szakítja meg egy kissé,
gyének harmadkori öbleiig terjeszti Ny.-felé és ezt a pöstyéni melegforrások jelzik. Itt tört át
az ettl a Karánsebes-Orsova- vonaltól Ny.-ra rajta a Vág. A kristályos vonulat folytatódik a
fekv hegyvidéket Krassószörényi-Középhegység- Kis-Fátrában, amelynek É.-i végét a Vág levágja
nek nevezi.
a sztrecsnói szorossal Ruttka ós Zsolna közt. Kis
Az Ipoly-Sajó-Rima völgytl délre fekv hegy- megszakításokkal a Ldptói-havasokban, s a Maségeket, a Borsodi-Bükk, a Mátra, a Karancs, a gas-Tátrában jut tetpontra (Ferenc József-csúcs
Cserhát és Nagyszál a Dunai-középhegységhez 2663 m), azontúl már csak a kis Branyiszkóiszámítja, mint a Bakony, Vértes Pilis és budai szirtben bukkan el még egyszer, b) A bels kristályos vonulat Nyitra felett kezddik a Nagyröghegységek természetes folytatásait.
Az a hegység, amelyet Keletmagyarorszáai- Fátra vonulatában, ezt a Kis-Fátrától a Nyitra
szigethegység név alatt foglalhatunk össze, amely folyó medencéje s a Túrócz-patak mellett lev
ben igazi heterogeneus és a K.-kal való összefüg- Túróczi-medence s a Liptói-medence választja
gésükre nézve nem tisztázott hegységek foglal- el. A Stureczi-hágó (a Revuoza [Vág] és a Besznak helyet, s a Fruska-gora magában álló, elszi- tercze [Garam] közt) választja el a szintén ebbe
getelt lánca is külön kerülnek tárgyalás alá, mert a vonulatba tartozó Alacsony-Tátrától.
vulkánikus-vonulat a Ptacsnikkal kezda K.-hoz nem tartoznak.
4.
A K. körének íve kb. 1500 km. hosszú, de a dik. Ez már maga is hatalmas erupció, amely elPozsonytól Báziásig terjed húrja légvonalban fedi a Nagy-Fátra egy részét is, folytatását necsak 500 km. Területe Magyarországon körülbelül vezik Magyar-Érczliegységnek, ebben vannak
150,000 km*-ro tehet (az egész országnak kb. Körmöczbánya, Selmeczbánya körül hazánk híres
4:5o/o-a), hazánkon kívül es részeivel együtt kb.
ezüst, arany stb. ércei, a régi bányavárosokkal.
A Magyar-Érczhegység folytatása D.-felé a hatal200,000 km« terület lehet.
mas Osztrovszki, aztán az Ipoly völgyén túl a
A) Északnyugati Felvidék.
Cserhát erupciója, s a vonalból egy kissé kie.só
A vulkános zóna ehhez a részhez csatol egyes Börzsönyi-hegység, amelyet a Duna vág kereszidegen darabokat is, s ezért célszerbb Észak- tül. Az Osztrövszkihoz hasonlóan szép önálló
nyugati B'olvidéknek nevezni, mint K.-nak, mert erupció a Karancs. A Zagyva-völgye után követebbe tartoznak a) a K.-on kívül még b) varisz- kezik a Mátra vulkánsora, amely tart egészen a
kuszi röghegyek, c) mészkplatók ós vógtil d) Sajó-Hernád áttöréséig s a Miskolcz feletti Avaskisebb bezájrt medencék.
ban végzdik, majd kis megszakítás után folytaa) Az Eszaknyiigati-K. a Morva, Duna ós tódik a Tokaji -szigethegy erupciójával s az E})e)Lajta folyóknál kezddnek.
jes-Tokaji-hegysorral (a. m. Hegyalja), amely
1.
homokk-vonulat a Magyar-Morva határ- csaknem teljesen ÉD. irányú vulkánsor.
hegységgel kezddik, az OlszaVa folyó forrásvidéb) Az eddigi vonulatok közé idegen darabok i<
variszkuszi-hegység r.öiv
kén túl a Jablunkairhúgóig Javornik-heaységnek vannak bezárva.
nevezzük. A Jablunkai-hágótól (amely a Kiszucza közé sorolhatjuk a Vepor ós Szei)es-Gömöri-Erc
[Vág| ós az Olsa patak [Odor] völgyeit köti össze) hegység tömegét, amelyben srégi karbon, devon
kozdve Ni/ugatiBeszktdeknek nevezzük, ennek stb. rétegek találhatók. Variszkuszi rög a Zem-
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A

A
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pléni-szigeihegyiég is a Bodrog ée » Hegyalja
közt permi (diaaz) ée régibb táblás köietekkel, erö-

Kárpátok

kifejldve. Festi a Homonnaiszirt, más helyeken a mészknek még tájképileg sincs neresete-

sebb szerepe.

iércxhegységetameBoaoosi\r.vA
..
zépkorbaó tragor lepte el, g
isaib«»l nagy métödcphlók maradtos tünoraényddtel, amolyeknek a
j>'^barlani^ot s az AggteleU-cseppköbar- /ön hetjuk, valamint a regényes Morány
vurauak ^zirtjét is. Ez a régi takaró apróbb darabokra szakadozott fel atóbb, exek a Murányi-,
Dobginm-,PeUücn-JSzüiczei-éatí Tornai-mészkplatók, amelyeknek szk völgyei hazánk legszebb tájképei közé tartoznak. Itt említjük meg
még a BorsoiIi-Bükk-hegységet is, amely magában álló, sziget^orü, karsztos méezköhegység. amelyet csak a vulkáni zóna zárt ide az
Északnyugati Feividékhoz, ahol tárgyaljak. ValószintUeg a Magyar Középhegység folytatása ez,
mindenesetre bezárt idegen rész.
d) A Felvidékbe itt ott apró kis medencék vannnL- fw»>.ii!yedve, amelyek néhol elég nagyra is
k'. ezek közé soroljak a következket
a
L.,,... -^ Sze]^es»éoi medence a Magas-Tátra impozáns tömjenek lábánál a Rajeczi- és Turóczi
hasonlónevú oldalpatakjai mellett,
medence a
a Bánrévei hesülyedés, amely az Alföld egyik öble,
Miskolcz fel Fülek körül volt avval összeköttetésbon, továbbá a kis Rozmuyái medence, s tle ÉK. -re
A Szcpes-Gömöri-Erczhegység és a Hernád közé
beszorulva a Nagyidai v. Kanyapta medence.
Cl

:

:

:

V^

B) Északkeleti Kárpátok.

A

Variszkuszi óshegységgol párhuzamosan,
annak ÉK.-i határán kivüJ keletkeztek czok,
ebben tehát variszkuszi darabok bezárva nincsenek, szabályos hogjiáncokból áll, konzekvens
vízhálózattal, tektonikus völgyekkel.
1. Homokk -vonulat a szabályos, többszörös
rodóvol megy végig a K. keleti oldalán, ez dominál végig a hegj'ségbon, szerkezeti, orográflai
i;orinc, egyszersmind vízválasztó vonal is, amelyen az or^ághatár halad végig. Az Uzsokibágóig az európai fövizválasztóvonal is végigmegy rajta. A szerkezeti gerinc és a vízválasztó
-egybeesvén, szorosok nincsenek a hegységben,
hanem csak hágók. A folyók részbon párhuzamosan futnak a bomokkó-vonulattal, részint pedig
kere.-íztültömek rajta keresztvölggyel, s ezeken a
helyeken igazán szépek és festiek. Ennok a
vonulatnak az É.-i részét nevezzük Erds íí-nak,
középs részét Keieti Beszkidek-nok, a Tisza forrásvidéke körül pedig MArmaroH havasok-wak. A
homokköláncok ÉK. felé fokozatosan sinmLnak
el, s csak a podóliai platóval érintkez határon
vannak ismét jobban összegyrve, ahol még
uifszkó is bukkan el, s azontúl ÉK.-nek elvégzdnek. A hegység itt tehát rendkívül szabályos.
rendes, s éppen exért egészen elüt az igazi rendetlen nyugati részektl. Petróleum is bukkan eló
benne, különösen a galíciai oldalon, nálunk a Visó
és Iza völgyében kutatják ezt már régóta, de
eddig csekély eredménnyel, mert csak kihasználásra nem érdemes mennyiségben van föltárva.
2. A mészkzóna csak néhány kisebb szirtben
l}ukkan el, Részen jelentéktelenül van csak

3.

A krikályog-vonukU az elbbihez hasonlóan

szintén alig vehet észre, csak a Fels-Tisza,
Visó és Iza vlzvidékén jelenik meg, de csakhamar
eltakarja a homokk s azután csak a Radnaihavasoktól keletre tUnik föl ismét. A kristályos
kzetek lazaságuk miatt még orográtlailag is alig
vehetk észre, legmagasabb pontja a Pop Iván.
i.
vulkánikus-vonulat az Alföld peremén
emelkedik ki hirtelenül, hosszú, ^enos sorban,
összefoglaló néven Vihorlát-Gutin hegység-nok
nevezzük, ennok egyes tagjai a következk:
Vikorlát, PolyánaSzinyák, Borló-Gyil, Nagy-

A

szlsi-hg., Avas, Khát, Gutin, valamint még
a sor folytatásaként a Lápos és Czibles. Itt emiitjük meg a kis szigetvulkanok sorát, ezek Nagyszlsi; Beregszászi-, Királyhelmeczi-, Nagykovácsi- (Bodrogközön).^ Tokaji- és a Sátor-hegy
(az utóbbi kett az ÉNy.-i Felvidékhez tartozik). Ezek a vulkánok törésvonalat árulnak cl,
amellyel itt az Alföldnek egy kis sarka tört le.
Ez a zóna néhány kisebb medencét zár el az Alföldbl, ezek közül fontosabb a Huszt-Máramarosi
medence, a Nagyheleznai stb.
:

C) Keleti Kárpátok.

A

Radnai-hágótól a Királykig tartanak, ahol
az euráziai hegyláncokra olyannyira jellemz
szétágazással végzdni látszanak. Ez a rész is
elég bonyolult, csaknem oly nehéz szerkezetileg
elemezni, mint az ÉNy.-i Felvidéket
a) 1.
homokk-vonulat az ország határán
vonul végig, de már többé nem vízválasztó s így a
vízválasztó kristályos vonulaton benn ered folyók
a homokk vonulatot szorosokban vágják keresztül. Ezentúl a szétágazó hegyláncokra meról^esen
áll az országhatár, s a vízválasztón vonul végig,
itt tehát már hágók vezetnek kL Az eleinte egys^es
bomokkzóna D. fölé négy ágra bomlik szét. A
legkeletibb a) a Nagy Sándor és CsUyános hegyekben éri el legnagj'obb magasságát, ezt nevezhetjük Bereczki hegység-nék. h) Ny. felé a követkozó a Bodoki l^ység, amely D.-en a Csukás-s&l

A

;

A Barótihegység {Bucsecs a legdéésd) a Persányi-hegység, amelynek
utolsó tagja a Királyk. Ezek D.-en mind hirtelenül végzdnek el, mert rájuk merlegesen
Romániában egészen eltér pleisztocén gyOrdésQ
rétegek következnek. Mindegyik lánc hatalmas
végzdik

;

c)

libb pontja)

mészk

és konglomerátum-szirtekkel ékes

flias-

vonulat.
2. Kristályos vonulata folytatása az ÉK.-i K.ból jövnek. Gyergyói-hegységnek nevezik, ezen

van a vízválasztó

is.

D.-nek ez csakhamar elvégs azontúl

zdik még a felcsíki medence vidékén
már nem is bukkan el.

3. A mészkvonulat az elbbi vonulathoz tapadva szin^ ki van fejldve s néhány helyen tájképileg igen szép. Ez a vonulat teszi széppé a Tölgyes és Békás-Szorosokat, szép még a Nagyhagymás. D.-felé kemény mészkódarabok ülnek náluk*
nál fiatalabb homokköveken, ezek adjtík a legmerészebb formákat a konglomerátumokkal együtt,
a l^TnagasiAb csúcsokat a homokkövek tetején.
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i. Hatalmas a rmlkánikus-vmulat is, amely sovai-masszivumihelyielennl Szretinye) folytatja
kezddik a Nagy-Szamos és a Sajó-Olt között a a vonulatot, amely leér a Dunához, s azután átKelemen havasok erupcióival, az Oltón túl a csap Szerbiába. A masszívumokat egymástól beGörgényi-havasok a Kis-Küküllóig, ezeknek leg- gyrt üledékes kzetek választják el. A két krisnagyobb kitörése a Mezöhavas hatalmas vulkánja. tályos zóna közt lev üledékes vonulat egyik
Ennek folytatása folytonosan keskenyedve D.- mészk darabját, amelyet Szerbiában Strbecnek
felé a Hargita s az Ültön túl a Csornád-vulkán- neveznek, vágja keresztül ma a Duna az Alsó- és
nal (amelynek a kráterében van a Szent- Anna tó) Fels-Kazán-szorossal.
4. A metamorfikus-vonulat a Kvdzsiri havavégzdik el. itt van még a Büdös-kegy ma is némileg mköd vulkánja, amelyben a Torjai-szol- sokban csak nehezen ismerhet még föl, könynyebben már a Pojána-Buszkában, amelynek ré*
fatárás-barlang van.
b) Variszkuszi-hegységbeli a Radnai-havasok tegei átcsapnak a Szemenik-hegység felé s abban
tömege (ezen visz át a Radnai-hágó), amelynek nyernek folytatá.st s az Almás-hegységgel végük
egyhangú öreges alakjait csak a negyedkori el- szakad. Ebbe a vonulatba sok helyütt kárpáti
jegesedés frissítette egy kissé föl, továbbá tle homokk és mészkszirtek is vannak ékelve,
Ny.-ra a Lápos v. Bosvai-hegység, hasonlóan ezeken várak (Vajdahunyadi- vár) vannak, v. pedig
shegység darabja, ez utóbbi azonban már alig is ersen eikarsztosodtak, barlangokkal, amelyek-

emelkedik

A

ki.

vulkánsorral bezárt medencék : Gyergyói,
Felcsiki; Alcsiki (a vulkános és kristályos vonulatok között), a homokk láncai közt pedig Háromszéki (Fekete-Ügy mentén) s a Barczaságimedence két ágban a Persányi és Bodoki-hegység közt a Baróti-hegységgel kettéválasztva.
c)

sember is tanyázott (csoklovinai
A fliss vonulatot Ny.-felé,
már a Temes és a Duna között mészköves vonu-

ben már az

Cholnoky-barlang.).
lat cseréli föl,

amelyben palák, márgák

s üledé-

kes kzetek is vannak, mind régiek, részint archaikusak, ezekbon vannak az aninai kszénbányák, Báziás mellett. Az utolsónak említett üledékes, mészköves vonulatot nevezzük Krassó-'
D) Déli Kárpátok.
Szörényi-Érczhegységnek, mert itt egy tektonikus
Két részre osztható ez a hegység, amely már repedésen feltört eruptivus kzetek sok kontaktus
maga is alig kárpáti, inkább alpi jelleg és pedig ásványt és ércet hoztak létre,amelyeknek a bányáa) a tulajdonkópeni D.-i K.-ok és b) Krassó- szata igen elterjedt. A hegység tehát törésvonalSzörényi hegyvidék, amely utóbbinak elválasz- lal, besUlyedéssel ér véget, amelyen vulkánok
tása már nehéz, ezen a kárpáti jelleg még ke- törtek fel.
vésbbé vehet észre. A kettt egymástól a Hátb) Harmadkorú halmok csatolják még a törésszegi- és a Petrozsényi-medencéket összeköt vo- vonallal Ny.-felé végzd hegységhez a Verseczi
nallal választjuk el.
és Lokva masszívumot, amely skori rög.
A D.-i K.-ok vonulata a Királykötöl, ahol a
c) Kisebb medernek a hegységbe bezárva a HátK.-i K.-okat elhagji;uk, a Királykö alól indul ki, szegi; továbbá a szenérl híres Petrozsényi vagy
Ny.-ra tart a hátszegi medencéig.
Zsdvölgyi aqmtán-kori medence. Hosszan i)e1.
kristályos vonulat, amely a Fogarasi nyúlik a Temes medencéje, amely a Mehádiczahavasokkal kezddik, párhuzamosan hosszan el- patak medencéjével a Porfa-Orientalis hágón át
terjed láncokkal, egyenes gerinccel, oldalairól közlekedik, ezen át visz a vasút Orsova felé. A
szép szabályos konzekvens vízhálózat fut le az Temes medencéje a Néra fels részén lev harOltba. Az Olt Vörfistoronyi-szorosa valószínleg madkoiTí medencével van kapcsolatban, ez tehát
egész fiatalon keletkezett. Ebben az idbon a benyúló tongeröböl volt, A geológusok a TemesRománia felli oldal volt a csapadékosabb, ezért Mehádicza vonalával vágják el a Krassó-Szörényi
az egyik patak a hegységen átvágódott és magá- hegységet a Kárpátoktól.
val vitte (mszóval «lefejozte») az Oltót. A
A Déii-K. bels oldalán, amint láttuk, medencészorostól Ny.-ra a hegység képe kissé megválto- ket találhatunk, küls (román) oldalán pedig a
zik, az eddig egységes hegység elágazódik s már említett kárpátalji gyrdés van, amely csakhosszú tektonikus árkokat is találunk. A Foga- hamar elsimul a romániai alföld felé. A Fogarasi-,
rasi-havasok folytatása a Szebeni-havasok, majd Szebeni-, Kudxsiri-havasok,a Parengós a Retyezát;
már Románia területén a Lotrii, továbbá a továbbá a Szemenik-hg. is egjTiiásfölött egyenPareng, Vulkán s végül a Damogled. Ezzel a letes magasságú felszíneket mutat. Ezeket régi
K. leérnek az Aldunáig, de Szerbia területén ez a folyók koptatták ilyen egyenesre, amikor a hegyvonulat a Miroc-planinában folytatást nyer. ségek s a medence közti magasság-különbség kiEttl a vonulattól ENy. ill. Ny. felé vékonyodik. sebb volt. Azután a tömegek kiemelkedtek s a
2. Üledékes vonulatot találunk, amely dél felé folyók szakaszosan bevágódtak, energiájuk növehaladva a kristályost mindinkább takarja, karsz- kedett, s így fiatal, alig járliató völgyeket vágtak
tosodott mészkövek is vannak benne s igy a a régi felszínekbe. Ilyen felszín három van. LogDamogled körül már igen szép festi mészk hatalmasabb összefügg felszín az ú. n. Boreszko.
formákat találunk, amelyek Horkulesfiird vidé- magassága 2000 m. körül van. Fiatalos formákat
két olyan festivé teszik.
nemcsak az erózió, hanem a negyedkorú eljege3. A bels kristályos vonulat olyan magoktól sedés is hoztak létre benne, hatalmas U alakú
áll, mint az ÉNy.-i K. Idetartoznak a Bctyezát,
völgyekkel, tengerszemekkel, raorénákkal stb. A
a Vrf'u Petri, Muntye-Mik s a Boldovén-hegy- Fogarasi-havasok glaciális tüneményei is szó|)ek
ség, amelyhez a C?árA:M< (Szárkó) és a Godjánt is már, de egész Magyarországon a legszebb eljegesoroljuk. A Temes-Mehádicza vonalán túl az Or- sedés-maradványokat a Parongen és a Retyezáton
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ahol pl. a Kürasia-tó, raoí? a Zanoga- és
Buktira-tó iryünyunl oirkusz-voljryUin fekszilL
Az erdélyi modencét az Alföldtl elválasztó
hegységeket 1. külön: Keleimagyarorstági szigettalíiljuk,

hégtf.fég.

-

Radnai havasok közti nyereg (677»
a Hargitán), Közrez- és Tatár
Pontosabb szorosok a külföld felé

X- ország határa nem
\ (zválasztóján.

mindenütt fat a K.

ter-

Az országhatár Pozsony

rva (March) folyó mellett halad, tehát
jóval klviU, 8 csak a Magyar_yst''gben kezd a Vlára-hágó után
:tü egybevágni, s ez a vízválasztó már

kezdve elsrend fövizaz ^ész Európán végigtenger és az Atlanti-ooeán vizeit

;cai-h^ótól
i.ivel
i

ii

1.

'

Ml.-

'! közi -tengerekétl

elválasztó

húzódik rajta végig.
egy darabon annak a
is,
_'.
Azonban az oi"szághatár
asztót É -nak megy a Bialka
r.'n, míg ellenben a vízválasztó lejö a
::oz s azon megy keresztül, mert ennek

vonni, ez

'•''••

ilasztó

-s

I

.

a Vugba (Kekete-tenger) s a Poprádba (Keletitenger) is van lefolyása. Azután a Poprád és a
Hernád vizeit egymástól elválasztva halad ki
ism»^t a vízválasztó az országhatár felé és avval
Bártfütól Ny.-ra egyesül is. Az ÉK.-i K.-ban a vizvalasztA hosszú egyenes vonalban a fögerincen
vele. A
.r s az országhatár egybeesik
r.
in már az országhatár mindegyre
kek-tibbre van, mint a vízválasztó, azért itt nem
hágók vannak, mint amilyeneket az ÉK.-i K.-ban
találunk, hanem szorosok, amelyek a folyók völgj'eibon vezetnek ki az országl)ól. A vízválasztó
'" az Olt és a
ellenben bejön egészen a rMaros vizeit vála.sztvn el
ahol a víz^-'" '*
- "''ra Ls jeleui">. lu.ii c-sak a Duna
'

•

"Z tartozó folyók mellékvizeit vá-

r

k....,j..

>

.

•

_,.

...tótól.

Az elsrend fvízválasztó

tehát a Jablunkai-hágótól az Uzsoki-hAgóig van a
K.-on. azután kimegy az orosz táblára. A másodTvnáii vízválasztó, amely külön folyórendszerek
vizeit választ ja el,
az L^.voA-t-hágótól lefelé s az

j

van a K.-on. Azontúl kisebb
mivik vizvaia<ztóját a hegységben mindenütt találhatjuk, de ezek már nem fontosak.
A közlekedésre nézve fontosabb ftágók a követknznk Jahlunkai (bbO m. magasan)
Szkalitei
(70f)m.). l'oü>orai{8m, Podvilki (70S), a Kopa
(ITT.Ji. Ti/lir-i (688), Zborói (592). Dukla {b02),
Me:nhOinn':i i»!Ü2). l'zsoki{^9), Verazkei (841),
V - onezei (931). Borsai{U18), Badnai (1257),
;m1ü93i, Berei-zki (865), Predeáli (1051),
inrrsvári (12-íO). Vulkán (162é). Ugyancsak a
K. an, de az ország határain belüli forgalom szá-'nsabb hágók: Stureczi (lOlu) a NagyAlae^ny-Tátra közt, Facskói (RajNyitra vulgjei közt). Priszlop Í812,
t>:T

r:,i>.

!

i

i.

l;.ig

:

:

T'-i'--if>»

(977.

:

1

'»)•

...

;.

_,>;i),

Lisza, Poprád (47), Tólayes (645), Békás (565),
Gifimes (729), Ojtoz, Boetza (634), Vöröstoronyi
(352).

Vízválasztó, haarók, szorosok, folyórendszerek és völgyek.
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VxUkán

(508).

A

b

csapadék a K. fejK.-ban lehulló elég
lett vízhálózatában és völgyeiben érvényesül.
Az ÉNy.-i K.-ban a Vág, Nyitra, (Zsitva), Garam,
és az Ipoly nevezete.sebbek. A Vág völgye eleinte
a liptói medencében van. azután a kralováni és
sztrecsnói szorosokkal keresztültöri a kristályos
zónákat, s ezek és a homokk-vonulat közt halad
hosszanti völgyben, míg Pöstyén felett tektonikus
kereszttörésú völggyel ismét áttöri a kristályos
zónát. A Nyitra és mellékvölgj'ei tektonikus árkokban vannak, amelyek a kristályos vonulatot
oldarabolják, a Garam pedig a belsó vonulat oldalán hosszanti völgyben folyik. Az Üsztrovszki
tómegérl hajdan lefolyt, ma is gyönyören lát.sz6
konzekvens vízhálózatot kt!'sbb elvágta az Ip<ily
és magával vitte nyugati irányban. A Hernád már
a vulkános és kristályos (részben variszkuszi)
vonulat közt tektonikus völgyben folyik, a Sajó
pedig a Rimát fölvéve. a rimaszombati medencés
mélyedésen átfolyva, Miskolcz felett egyesül vele;
s együttesen építenek hatalmas törmelékkúpot a
hegjrségbl kijve, az eruptívus vonulat keresztültöi"ósével. Az Északkeleti K. hosszanti láncai közt
hosszanti völgyek is vannak, szabályosan, itt-ott
keresztvölgyekkel felváltva, míg ezeken át a folyó
ki nem ér az Alföldre. Ilyen a Tisza is, amely kb.
eredetétl a VLsó torkolatáig kereszt-, azután hoszszanti, míg umen az Alföldre érésig ismét keresztvölgyben folyik. A Tapoly, Ondova, Laborcz, üng,
Latorcza, Taracz. Talabor mind konzekvensen
futnak le a heg>ség lejtin szabályosan. A Keleti
és Déli K.-ban az eredetileg volt konzekvens vízhálózatot a Hargita kitérítette, a Marost északnak kanyarította és ott tört kerasztül, az Olt meg
délnek fordul s úgy töri át a hegységet. Szép a
Fogarasi-havasok bámulatosan konzekvens vízhálózata. Hosszú, mély, íves tektonikus völgyek
a Lotru, Zsil (Oláh és Magyar) s a Csema völgyei.
Az Erdélyi-metlencébl a Szamos a Czikói-szorossal tör ki.

Általában teháta K. magyar területen lév folyó-

a Poprád ésDunajecz kivételével köz\'etlenül
a Dunába ömlenek, v. a Tisza által közvetve. Legnagyobb részük az Alföld felé, mint centrum felé
csapolódik le. csak a vízválasztón kívül eredtek
folynak kifelé Erdélyben a keleti határon s az
Olt, amely csaknem a medence összes vizeinek
felét viszi magával a Dunába, de kültoldön.
vizei

,

I

•

:

1

K. areolóffiája.

más eredményeként
végén

keletkezett.

A másodkor

leg-

fejld(»tt legenergikusabban, de azontúl is

nyugtalankodott, sót még mint a földrengések
is alakulóban van. A K. keletícezé••s-Tokaji-hegylánc) Erdélyben : Vas- sében újabban hatalmas áttolásokat iparkodnak
kimutatni, bár ezt nem lehet igaznak tartani.
tra és Hátszeg-patak közt 656 m.)
a és Zalatna közt (921). Plopis (SebesA kristályos magok kzetei gránit, gneisz és
iszna, 669), A^iró/yAíí^ó (586), Czibles- csillámpalák s ezek körül a permi vemikáno
:ira),
i8,

([sertorirzn (1238.A.-Tátra),íí;Yi-

az ugyanilyen hegy.ségben),
;

K

A

Mint az Alpok folytatásában lev egyoldalú
lánchegység, egyoldalú (talán É.-felé ható) nyo-

JDargi muta^ák, ma

;

-
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konglomerátummal kezdödöleg másodkori (mezo- mel berendezve, egyre emelkedik. Híresebb fürdzoikus) közetek vannak. A kréta-kortól kezdödö- helyeink és ásványvizeink a következk Pöstyén,
:

leg leginkább hatalmas homokk (inneu ered aK.-i
homokk elnevezés), fliss rétegek következnek s
végül íiatalabb harmadkori üledékek. A homokk
különösen az Északkeleti K.-ban uralkodó, ahol hatalmas kifejlódésú vonulatban van meg s mellette
csaknem teljesen hiányzanak a régi kristályos
kzetek. Ebbl a homokkbl triász, jura és kréta

mészkszirtek bukkannak el.

A

medencékben

Galíciában ozokerit, ezek nyomai a
magyar oldalon is, s a miocén tenger beszáradása
folytán elállott kösólerakodások. A vulkanikus
vonulat a magyar oldalon lévén, vulkanikus kzet is bven van, kezdve a tokaj -eperjesi obszidiánoktól ós perlitektöl a bázisos andezitekig és
bazaltokig csaknem minden fajban, rendkívüli
változatosságban. Posztvulkános hatások folytán
nagyszer, világhír ércek keletkeznek. A régibb
eruptivus közetek közül gabbrók és szerpentinek
vannak Dobsina körül, kétségtelenül paleozóoszrétegekkel. A posztvulkános szolfatárák és ásványvizes melegforrások folytán mésztufa, opál,
timsó {illetve alunit) stb. keletkezett.

nyers

olaj,

A

K. ásványai, ásványvizei és barlansrjsiiÁsványokban a K. rendkívül gazdagok. Az
egyes ásványok nevezetesebb elfordulási helyei
a következk: arany- és ezüstércek: Körmöczbánya, Selmeczbánya, Magurka (Liptó vm.),
Illóba (Szatmár vm.), Felsbánya, Nagybánya,
Gölniczbánya, Szomolnok, Aranyida, Telkibánya,
Faczebáj kénes : Igló, Porács, Komorócz (Zemplén), Gölniczbánya; cinkércek: Kapnikbánya,
Pelscz, Óradna ólotnércek : Solmoczbánya, Rézbánya, Felsbánya, Láposbánya, Kisbánya, Kapnikbánya, Szászkabánya, Füzes, Óradna réz- és
vasércek: Selmeczbánya, Libetbánya, Rézbánya,
Miszbánya, Gölniczbánya, Balánbánya, üláhláposbánya. Keresztbánya, Urvölgy, Homokhegy,
Budfalu (Máramaros), Illóba (Szatmár), Oravicza,
Csiklóbánya, Igló, Porács, Merény, Svodlér, Szomolnok, Szepesrcmete, Korompa, Prakf alva, Szlovinka, Dobsina, Tiszolcz, Rozsnyó, Gyalár (Hunyad). Nadrág, Dognácska, Stájerlakanina, Vaskó,
Zsakarócz, Antalócz, Bibarczfalva stb. mangánérc: Solymos-Búcsáva krómérc: Oláhdubova,
Naszádos, Tiszócza, Tiszafa; kobalt- és nikkelércek : Dobsina, Szepesigló, Szepesremete, Libet;

;

;

Trencsén-Teplicz, Vihnye, Szklenó, Szliács, Bajmócz, Stubnya, Rajecz, Koritnyicza, Ó-, Új- és
Alsó-Tátrafüred, Matlárháza, Ajnácsk, Polhora,
Királymez, Lubló, Csíz (jód és brómos), Stósz,
Szinye-Lipócz (Szalvátor-forrás), Ránk, Szolyva
Hársfalva, Luh, Szej ke-Khalom, Visk, Gyertyánliget, Bikszád, Sztojka, Uzsok, Szlatvin, Borsa,
Korond, Borszék, Homorúd, Kászon, Kovászna,
torjai Büdös (kén és szénsavas), Bükszád, Élpatak, Málnás, Tusnád, Herkulesfürd stb.

Barlangok leginkább mészkhegységekben fordulnak el, de nem kizárólag csak abban. Legnevezetesebb és világhír a csodaszép dobsinai
jégbarlang. Cseppkbarlang természetesen sok
van, csaknem minden mészhegységben, a nevezetesebbek közül felemlíthetjük a szepesbélai, a
deményfalvi, a torjai Büdös, a homoródalmási és
a csoklovinai barlangokat, ismeretesebb még a
dobsinain kívül a sziliczei jégbarlang.

A

K. égrhajlata, növény- és állatvilága,
lakosságra, közlekedési viszonyai,
turistaságra.

Éghajlat.

A

hmérséklet- járás eg^es helyeken

meglehets kontinentális, szélsséges. A szk, zárt
völgyekben a téli hideg leveg sokáig megül,
nyáron ellenben rekken meleg lehet bennük s
pl. Brassó vagy Botfalu vidékén télen aránylag
igen hideg, nyáron aránylag igen meleg van. Más
helyeken ellenben a kedvezbb fekvés miatt a tél
elég enyhe s a nyár sem melegszik föl s mérsékeltebb a hmérsékletingadozás, pl. Körmöczbányán a januárius ós július hónapok közepes
hömérsékének különbsége 21-2» C, míg Brassóban ez 251» C. A hegység maga sem éghajlat-,

sem idjárásválasztónak nem mondható,

az Alpedig sok helyütt tekintélyes
magasságú. A szeleket som tartja fönn, amint azt
régebben hitték, mert hiszen a szól átkel a hegyen. Ez az átkelés azonban azzal jár, hogy a
leveg kiejti csapadékát a hegyre felmenet s azután lejövet közben fölmelegszik, ez a meleg,
fn-szél érezhet is a szélámyékos és olyan
helyeken, ahol a szól a hegyen átkelt már. Azonban ez a fn-szél sincsen meg mindenütt, mert
a hegység nem mindenütt elég magas a csapadék kiejtéséhez. Az orográflai viszonyok gyors
bánya antimon : Királylubolla, Dubrava, Bisztra váltakozása miatt az idjárás is gyorsan, helyröl(Liptó), Urvölgy, Szomolnok, Majdan, Aranyida
helyre változó, a csapadók szintén. Földrajzi
opáí; Dubnik, Vörös vágás; iim^ó: Beregszász, szélességkülönbség nincsen akkora a hegység
Bibarczfalva kszén : Törcsvár, Szákul, Domán, egyes részei közt, hogy ezt a klímában észreRosiczabánya, Stájerlakanina, Berzászka, Tisza- vehetnénk. Általában mondhatjuk, hogy a magas
fa; barnaszén: Kosztolány, Ruszkabánya, Zsil- hegyek mindig mérsékeltebb hmérsékletjárávölgy aszfaU : Felsdema, Tataros ksó : Akna- suak, mint a völgyek. így a hegyeken a tél s a
szlatina, Aknasugatag, Rónaszók.
reggel aránylag melegebb, mint az alacsony völUgyancsak a vulkános zónának és néhány gyekben, a dél s a nyár pedig a völgyekben soktektonikusán eltör melegforrásnak számtalan kal melegebb, mint fönn a hegyeken.
sok és rendkívül változatos összetétel ásványA havat a hegyek elég sokáig tartják meg.
vizet köszönhetünk. Erdélybon ma is annyi az s így a folyók vízállásingadozása sem olyan
ásványvízforrás, hogy fele sincs kihasználva. nagy, mint volna hirtelen olvadások idején.
Ásványvizeink, valamint egyes fUrdöhelyoink Amint hmérséklet tekintetében, úgy csapadékra
világhírek és mindenütt ismeretesek. Klimatikus nézve sem találunk különbséget a K. két oldala
gyógyhelyek ós a téli sportokra is kiválóan alkal- közt. A csapadékmaximum tavasszal van a román
mas fürdink száma minden modern kényelem- hegyoldal s a Kraasó-Szörényi-hegyvidék kivóte;

;

;

;

;

;

pokkal ellentétben

;

—
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K.-ban a medve, farkas és hiúz elég gyakori,

május vége ée június, ktüönösen régebben a zerge is gyakori volt a .Maga.s-TátráKnli'lyben, É.on a Tátrában s ettl Ny.-ra pedig ban, ma már ritka. Ugyanitt Hohenlohe herceg
u július a legeeösebb. Minél magasabba hegység, bölények telepítését kísérelte meg.
dékosnbb

i(|ö

annál kifejezettebb a januáriusi ill. februáriusi
Lakosság, A K. lakossága aránylag elég ritka.
minimum. A tt^ll felhk icren alacsony járása L^gsúrúben lakott a Kis-K. s a Magyar-Morvamiatt a magas hcjíryvidókekon a tél a legderfll- határbegység vidéke, legkevésbbé lakott pedig a
több idszak az alfölddel ellentétben. Minden 1000 Máramarosi-ha vasok a a Magas- és Alacsonym.-en fülüli helyen észlelhetni ezt, különösen a Tátra vidéke, továbbá a Déli-K.-ban a FogarasiTátrafüredeken. Az Krdélyi-medencében is a be- havasok, Retyezát vidéke.
Nemzetiségek tekintetében bizony még mindig
tevk bels oldala kevésbbé csapadékos, mint a
küls, de a medence rendkívüli szárazsága a fol- tarka a K. vidéke, habár a magyarosodás örventUn. Nevezetes csapadékgócpontok a .Márama- detesen halad. Az egyes vidékeken el van külörosi havasok, a Bihar és Kodru-Moma, Orsova nülve településileg a hegylakó, mint pl. a tót,
vidéke s a Nagy-Fátra. A .Magas Tátra, amely a vagy az oláh a völgylakóktól német (zipser) és
loiíkiemelkedbb, csapadékban aránylag szegény, szászoktól és magyaroktól már nyelvileg is. Az
mert az est hozó Ny.-i szelek csapíidékát a Kis- Északnyugati-K. vidékein a tótok vannak túlnyomó számban, a Szepességben pedig németek,
t'.s Nagy-Fátra elfogják elle. V. ö. Bóna, Magyarakiké a városoknak si települése, srégi németes
iTszág éghajlata.
:

Sövényzi't tekintetében is több zónára oszthatföl a K.-at. A Kis-K. növényzete még nem
havasi. A havasi flóra csak a Vágtól kezdve tnik
föl s ez is több csoportba foglalható, így a Magas Tátra növényzete a Szudetákóval rokon, a

juk

építkezéssel. Szepesés Árva vmegyékbon gorálok
(lengyelek) élnek. .\z Északkeleti-K. legnagyobb-

részéhen rutének élnek, a Máramarosi-hava.soktól
kezdve Erdély hegyvidékeinek lakói pedig mind
oláhok, alacsony kultúrával, csak a Gyergyói-,
Fátrák s az Alacsony-Tátra s a mészkhegysógek Fel- és Alcsiki-medencékben, a Hargitán, ebben a
flórája szintén egy újabb csoportot ád s a Mára- DK.-i zugban laknak a székelyek. A szászok itt is,
marosi-havasok is a Radnai-havasokkal együtt. különösen a Déli-K.-ban, magas kultúrával, régi
A Magaá-Tátra növényzete nem nagyon sajátsá- letelepülésekkel tnnek ki. A Krassó-Szörényigos s bár a Szudetákkal sok kapocs fzi össze, hegység egyes részein még bolgárok is találhatók
annál sokkal változatosabb. Az erdélyi hegyvidé- elszórtan. A lakosság fkeresetforrása a folyókek növényzete csodásan gazdag, bségben és völgyekben a földmívelés, állattenyésztés, erdváltozatosságban az Alpokéval vetekedik. így kau- mívelés, a magasabb havasi legelkön havasi
kázusi (.\renaria rotundifolia), balkáni (Brucken- gazdaság és juhtenyésztés, igen sok helyen pedig
thalia). .szibíriai (Aquilegia grandifolia Schang.), bányászat és kohászat.
st pyreneusi (üentiana, Carex pyrenaica) vonáKözlekedés. Különösen Ny.-feló való összekötsokat is találunk benne. Természetesen a K.-nak tetésünk volt régibb id óta fejlett, így a Vlárais számo.s endemikus növénye van, az újabb kutaszoroson, a Jablunkai-hágón már vasút vezet
tások folytán ezek .száma szajwrodnék, de viszont ki régóta, valamint Csacza-Zwardon, Kralovánsokról meg kiderül, hogy más hegységekben Nowy-Targ, Orló-Neu-Sandec irányában is. Ujab(Balkán) is megvan (pl. Senecio carpaticus, Linum ban javulták az Oroszország felé viv vasutak is
extraaxillare stb.). V. ö, Borbás, Természetrajzi az Északkeleti-K.-ban, így Mezlaborcz-Neu-ZaFüzetek, 1893, 41. 1.
gorz, Ungvár-Sianki, Beszkid-Lavoczne, KörösErdók tekintetében nem mondhatjuk a K.-at mezö-Sloboda közt vasutak lépik át a hegységet,
szegénynek, különösen a szélesebb hátú, lankás de ettl kezdve tovább már rendkívül elhanyagolt
oldalú hegységekben, így az Erds-K., az Eperjes- a közlekedés, mert Erdélynek keleti határán csak
Tokaji -hegység, Alacsony-Tátra, Kis- és Nagy- a Gyimesí-szoroson visz kifelé vasút, az sem igen
Fátra. Selmeczbánya vidéke, Bihar-hegység, Po- fontos. Jelents D.-en a predeáli, verestoronyi b
jána-Ruszka, Hargita stb. Az erdk közül kb. */, igen fontos az Orsova-Verciorova útvonal, amerész tlevel, »/$ pedig lomblevel fákból áll, ós lyek igen fontos közlekedési utak.
pedig DK.-en a kocsányos és csertölgy az uralA turistaság csak az utóbbi idkben indult lenkodó, a Biharban pl. 820 m. magasságig. A bükk dületnek. Az 1873. megalakult .Magyarországi
É.-on csak elszórtan található 900 m.-íg, D.-en Kárpátegyesület elször a Magas-Tátrában, majd
igen gyakran még 1400 m.-ig is fölhatoló ha- egyes vidéki osztályaival az Eszakkeleti-K.-ban,
talmas övben van meg. A bükk fölött már tle- az Aggteleki-barlang, Lipttó vm. stb. vidékeit is
vel fák uralkodnak, jegenyefeny Abies excelsa) bevonta mködése körébe, rendezte a vezeti díja1200— 140 m. közt. s a fehér feny is. A törpe- zásokat, utakat, menedékházakat épített stb. Hafenyft-vegetáció az Északi-K.-ban 1450— 1770 m. sonló mködést fejt ki az 1892. megalakult Maközt van, a Déli- és a Keleti-K.-ban a törpebor('>- g>'ar Turista Egyesület is (székhelye Budapest)
kával s a Magas-Tátrában nem található zöld- é.s ennek Tátra-, Szithya- és Vágvölgyi osztályai,
égerrel együtt szintén elfordul. 2(XX) m.-en felül Erdélyben 1880óta a Siebenbürgischer Karpathenmár csak a moha és a zuzmó él meg, itt-ott né- Verein (szókhelye Nagyszeben) emeli igazán pélhány havasi növénnyel pl. a Gentiana frigida s dás rendezésekkel és menedékházakkal stb. a
a jeges boglárka. A szenilisebb hegyhátakon ha- turista- é6ld^;enforgalmat. Hasonlóképen az Brtalmas, széles, havasi legelk is vannak, amelye- déljTészi Kárpátegyesület (szókhelye Kolozsvár),
ken pompás havasi gazdaság fejldhetne. Erdély a Bihari Kárpátegyesület (Nagy-Várad) s a Délmagasabb hegységeiben, a Tátiíban s az Erds- magyarországi KáipátegyestUet (Temesvár), a
(

:

—

Kárpáty

Kárpitozott ajtó

302

1906-ig igazgatóóre. Müve Die Literatur über d.
Polar-K^gionen der Erde (Wien 1878, Chavanneami pl. a Magas-Tátra fürdinek látogatottságában nal együtt) s ezenkívül több szakkatalógus a neés idegenforgalmában, valamint a dobsinai jég- vezett könyvtár gyjteményeirl és néhány szakcsekélyebb kiállításról.
barlang vidékén s a Déli-K.-ban
Karpiriski (ejtsd karpinyszki), Fiondszek, lengyel
meg is látszik.
méi-tékben
Irodalom. Hunfalvy János, A magyar birodalom termé- költ, szül. Holoszkóban (Galícia) 174'1 okt. é-éii.
szeti viszonyainalí leírása, Pest 1863— C8, 8 kötet; u. az.
megh. 1825 szept. 4. Azok közül a lengyel költk
Egyetemes földrajz, II. köt., Budapest 1888; A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyvei, 1873 óta; Partsch, Die közül való, akik a nemzeti irány képviseli voltak
Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittel- oly idben, mikor a lengyel irodalomban, mint a poKif5-K.-ban pedig a Modori Turistaegyesület iparkodnak fölkelteni a turistasá]? Iránti érzékeket,

:

—

—

:

gebirgen, Breslau 1882 ; Fuchs T., Die Zentralkarpathen,
Carpathomm, Göttingen
Pest 1863; Wahlenberg, Flóra
1814 ; Fax, Grundzüge d". Pflanzenverbreitung in den Karpathen 1898 ; Hantken M., Adalékok a K. földtani ismeretéhez, Budapest 1877 Primies György, A keleti K. geológiai
viszonyai, n.
o.
1884; Szontagh Miklós, Kárpáti képek,
u. o. 1870; Payer Hugó, Bibliotheca Carpathica. 1888; a
Galíciai Tátra-egyesület évkönyvei lengyel nyelv.'n, 1876
óta ; a Siebenbürgischer Karpathenverein évkönyvei német
Posevitz, X Maúti kalauzok közül
nyelven 1881 óta
gas-Tátra; Reisehandbuch durch Zipsen, Hohe-Tátra u. s.
w., 1898, Budapest; a Uélmagyarországi Kárpátegyesület
üti kalauza u. o. 1895; Bieltz, Reisehandbuch für Siebenbürgen, Nagyszeben 1903, 3. kiad. Bau und Bild der
Karpathen a Bau u. Bild Oesterreichs c. sorozatos munkában, 1903; Uhlig, Bau und Bild d. Karpathen, 1907.
Továbbá 1. az irodalmat az egyes részletesebb leirások
és cimszók alatt. A hegység beosztására nézve 1. Jankó
;

:

;

;

litikai életében is ziláltság, bizonytalanság,

bom-

Az zengzetes, népies dalaiban
igaz nemzeti hang szólalt meg a kozmopolitizmus
közepett. A lengyel nép mai napig énekli dalait,
lás mutatkozott.

melyekben a karakterisztikus lengyel tulajdonságok mély, melankolikus éri:és és vallásos jám:

borság jutnak kifejezésre. Fként elégiái híresek.
Irt idilleket, egy Judyta królowa polska c, trag*-diát s lefordította a zsoltárokat. Munkái megjelentek Varsóban, 1804., négy kötetben új kiadá.sa
Krakóban 1862. Önéletrajza megjelent Lembergben 1849. V. ö. Prchnieki, Zyciu Karpinskiego
;

(Lemberg 1876).

:

Magyarország hegységeinek csoportosítása, Budapest
1802 Lóczy Lajos, A Magyar Birodalom hegységeinek,

J.,

;

íombvi'lékelnek ós síkságainak csoportosítása, Vezet a
Pöldt. Int.

múzeumában, 10O9

;

C'holnoky

hegyeinek csoportosítása, Földr. Közi.

J.,

Magyarország

1910.

Kárpáty Rezs, fest, szül. Iglón 1857 nov. 1.
Festeni Münchenben tanult, ahol mestere Benczúr
Gyula volt a nyolcvanas években. München után
hosszabb idt töltött Parisban, közben sürün kerest© fel a budapesti kiállításokat tájképeivel.
Egy ilyent, Virágzó almafa címt, megszerzett

a Szépmvészeti Múzeum.
Karpeles, Gtistav, német irodalomtörténetíró,
Eiwanowitzban (Morvaország) 1848 nov. 11.,
megh. Nauheimban 1908 júl. 21. A Breslauer
Nachrichtennek,utóbb a Westermanns Monatshef te
c. folyóiratnak szerkesztje volt. Irodalomtörténeti dolgozatai többnyire Heinrich Heine alakjával
foglalkoznak és a zsidó irodalom körébe vágnak
Ludwig Börne (Berlin 1870) Geschichto der jüdisclien íjitteratur (u. o. 1886) Heinrich Heine und
seine Zoitgenossen (u. o. 1888) Heinrich Heine
(Leipzig 1899). Emellett megírta a világirodalom
történetét (2. kiad. 1901), Lenau, Spielhagen életrajzát és szerkesztette az Allgomeine Zeitung des
szül.

:

;

;

;

Judentums

c.

folyóiratot.

Karperec. Már a bronz-korban általános ékszer,
nyilt V. zárt, lapos v. csavart pántból készült ka-

rika gyakran pánt v. dróttekercs, moly az alsó
kart félig v, egészen elborította. A görögöknél
kigyóalakú és csak nkviselik. A rómaiaknál keleti példára férfiak is, st a császárok katonáikat
tüntetik ki K.-col (galbeus). A XII. sz.-tól kezdve
csak
hordják a XVI. sz. második felétl
egyre nagyobb fényzés tényezjévé válik s mint
ni ékszer ma is divatos, de nyegleségbl férfiak
;

nk

;

is viselik.

Karpetánok (Garpetani

v.

Carpesii), ibériai

nép Hispánia Tarracononsisben, a Tagus (Tajo)
folyó mentén, fvárosuk Tolotuin volt (ma Toledo).
Nevük Hannibál líáboruil>ól Ismeretes.
Karpí, Alois Theodor, osztrák bibliográfus,
szül. Bécsben 1844. A bécsi cs. ós kir. családi hitbizományi könyvtárnak 1892 óta re, 1895—

Karpinszkij, Alexande)', orosz geológus, szül.
1846 dec. 26. Bogcszlovszkban. 1377-ben tanár
lett a szentpétervári bányászati fiskolán, 1885
óta az orosz geológiai bizottság igazgatója. Számos mvet írt Oroszország egyes részeinek geológiai viszonyairól, 1884-ben az Ural keleti részérl 3 geológiai térképet adott ki.
Kárpit V. tapéta (a latin tapetum szótól), eredetileg sátrak borítására, aj tó függönyökre s falak
díszítésére használt sznyegszer szövet (1. Sznyeg), ma azonban els sorban falak borítására
használt lapok gyjtneve. Falak borítására régebben sznyegeken (1. Gobelin) kívül arany
hímzés selyem brokátot, ábrásán sztt, avagy
festéssel díszített selyemszöveteket, késbb pamut- s jutaszövoteket, ma pedig leginkább papirosK.-ot használnak. A papiros-K. elterjedését az
1835. feltalált papiros-gépnek köszöni, mert nagyobb hosszúságban csak azóta készül. A kereskedelembe tekercs alakban kerül 0*5 m. széles:

ségben s 10—12 m. hosszúságban. Mintázása enyves földes festékek rányoraásában áll. A különleges K. gyártása a következ Faburkolat után:

zata- Forgácsolással készült vékony (0*2— 0*3 mm.
vastag) fafurnírt ers papirosra avagy vászonra

ragasztanak. Bársonyidánzai. A papiros-K.-t kon

-

cével (flmájsz) bevonják s erre gyapjunyiratt)t
hintenek. Fémutánzat. A firnájszos helyekre
bronzport szórnak, avagy arany-ezüst füstöt helyeznek reá. Amerikában néhány óv óta vékony
cinklemezzel borítják a falakat. B lemezek mintázása (litográfiái úton) a papir-K.-éhoz hasonló,
elnye, hogy a nedvességet jól zárja.

Kárpitosság (franc, tapisserie: ném. Tapemunkakörébe falaknak kárpittal való
bevonása tartozik, szorosabb értelemben ptvlig a
zieren)

lakás diszitése, függönyökkel stb. való felszerest a bútorok pámázása és szövettel val<'>

lése,

bevonása is.
Kárpitozott ajtó v. tapétaajtó, az a rendesen
kisebb méret ajtó, mely mint nyílás nincsen látható szárnnyal, kerettel stb. ellátva, hanem a
szoba falszinével egy síkban van és ugyanaz »

:

,

—

Karpo
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kárpit takarja, mely a szoba falait íödL Aa Ilyen
ajtót a folül(>t<>s s/cmlél6 t4^>hát ósire sem veszi és

azért

kül-"<.,...n m

fOrdtezt >i

i

ik>.^xobákbölatoUetteeiobábs,
kbe stb. vezet ajtót szok-

—

Karru

A bibliai hagyomány itt keresi
Haránt, Rebekka szülvárosát Crassust itt verték tönkre a párttisok, mire a begyek
közé kellett menekülnie, ahol aztfcn megölték.
folyó mellett.

Charant

v.

Karrak, sziget, i. Karok.
Karpo. 1. HoiákKarra való spirális. Óskorí leleteüik közt
Karpokrates ( Karpokras), Alexandriából, ke- g>'akran fordul el a mai rugótekercsekhez habölcsész, a Kr. u. II. sz. elaft felébl. Pla- sonló tárgy, mely rendesen négyéi ú huzalból v.
jnaoeztikas, kinek elmélete szerint a boly- bronzszalagból készül s úgy fels, mint alsó végét
gi>í ÁítíóráibiU) lakó vllágnlkot s kormányzó tekercskorong fejezi be, mely sok esetben mint
démondE a legfbb egységtl, istentl eredtek, de egy föd bezárja a hengeralakú tárgyat, néha
ellene fellázadtak. Birtok- és nközösséget tanít
azonban e korongok függélyesen felállanak úgy,
bit és szeretet ersebb minden törvénynél. Tagadja hogy a tárgy alid-fölül nyílt hengert mutat, mely
Kriüztu-s isteni voltát. K. követinek külön kul- ejaryik vége felé fokozatosan bvül. E tárgyak rentuszuk is volt, melyben a régi bölcseknek is Jézus deltetése az volt, hogy a felsókarra húzva, ékmellett akadt helyük. K. halála után fia Epiphanes szerül, vagy a karnak védelméül .szolgáljanak.
volt a felekezet feje.
Erre mutat az a körülmény, hogj' a leletekben
Karpolitok (gur.) a. ra. megkövült gjümölcsök. rendesen párosával fordulnak el. Legszebbek
Karpológia (gör.), a növények termésével, gyü- azok a K.-ok, melyek két végükön sodronyból vanmtilcst'vei ftjirlalkozó tudomány.
nak s csak középs részük szélesedik ki sokszor
Kárpótlás, l. Kár és Ihldtehermentesités.
igen gazdag poncolt díszítés szalaggá. Hazai
Kárpör, oly polgári per, amelyet kártérítés enemü leleteinket kiválóan az jellemzi, hogy a
moi^Mtélése v. megállapítása végett Indítanak.
K.-t alkotó szalag küls lapjának közepén véták ilyk.

Karpat (KfiarptU, Charput), Mamuret ül
Azisz török vilajet fhelye a Tigris forrásától
É.-ra. kb. 20.000 lakossal. A törökökbl, kurdokból és örményekbl álló lakosság élénk kereskedést üz borral, viasszal és gyapjúval. Van amerikai kollégiuma és kis kórháza Is. Vára a keresztes hadjárat alkalmával jelents szerepet játszott,
ókori neve Caroathiocerta.
Karr (fti. fcidr.) a mészksziklák felszínén az
eeTlz oldó hatása következtében keletkezett sajátságos felszíni forma. A mészk leginkább a
kpecgö eByizosM>ek irányában oldódik, miáltal
aokszor az onbeil kéz ujjlenyomataihoz hasonló
bomivú formák keletkeznek, többnyire a térképrajzolás begysraffozása képében elhelyezked szabályos kanellurák. P^gyenlótlen oldás következtében azonban kerek vasr>' szabálytalan lyukak is
keletkezhetnek a mészksziklákon. Az ersen elkarrosodott mészkfelszln a karsztos területek
jellemzje. Rendesen nehezen járható. Gömörben
az elkarrosodott mészkfelületeket ördögszántásnak nevezik (1. Karsztos jelenségek f.
Karr, Alphonse, francia író, szül. Parisban 1808
nov. 24., meirh. a Nizza melletti Saint-Raphaclben
1890 szept. 30. .Mint a Figaro fmunkatársa 18391848. számos adomát és szatirikus apróságot irt a
lapba, melyeket Guépes cimen (1853—57, 7 köt.),
kötetbe gyjtve is kiadott. Számos regénye közül
Sons les tilleuls (1832) Fa Diéze (1834) üne
heure trop tárd említhet, írt több színmvet is
és néhány, a kat. egyházat támadó iratot, min
Le credo du jardinier. Magj'arul megjelentek:
Klotild, ford. Veress Sándor (Pest 1872. 2 köt.);
A normandiai Pénelopé, ford. Fái J. Béla (Buda:

;

kony, kiemelked gerinc vonid végig.

Karrá (franc, carrée),
Karree-hegyek (ei]tsd:

Négyszög.

1.

karri),

mint^y 300 km.

hosszú, N'y.-ról K.-re ívalakban elhúzódó platóperem Dél-Afrikában Frasersburg ós Victoria
West tartományokban. Az Olifants Vley ós Hartog
gyakran kiszáradó pusztai folyók medrei vannak
benne. Kb. 1680 m. magasságú.
Karrer, Félix, osztrák geológus szül. Velencében 1825 márc. 11., m^h. Bécsben 1903 ápr.
18. Számos becses geológiai munkája között bennünket is közelrl érdekel Die miocéné Poraminiferen-Fauna von Kostej im Bánat cím értekezése, amely a bécsi Akadémia Sitztmgsberichte
58. kötetében 1868. jelent meg.
:

Karré-szántás v. alakszántás, l. Szántás.
Karrhae, 1. Karrai.
Karrikatura, 1. Torzkép.
Karriol (franc, carriole) könny, két- v. négykerek kocsi különösen a nagyobb városokban a
;

levélposta továbbítására használják és itt-ott jobb

utakon a vidéken

is

alkalmazzák a posta

szálli-

tására.

Karronádok, 6—9 rméret hosszú, sokszOT
tölcséralakú torkolattal biró ágyuk, melyekbl
12—68 fontos lövedékeket (golyó, gránát, gyújtógolyó és kartácsok) lttek.
K. név némelyek
szerint a skót nemzetiség Carron feltalálótól,
mások sz^int pedig egy Carron nev, Stirling

A

grófságban fekv falutól ered, mely faluban
a Carron-ironworks, Nagybritannia legnagyobb
vasgyára fekszik e gyárban öntötték áUltólag az
;

els

K.-at.

Karroo.

1.

Karru.

Hajnal után két héttel ford. W. A. (u. o.
Karra (ang. Karroo), plató a délaítíkaí Fok1889 és 18Í>X) Szemelvények 5fím» Lászlóné Sze- földön a Kalahári sivatag fell D. felé végzd
melvények a társadalmi és családi élet körébl plató három lépcsvel száll le s az egyes meredek
0. kötetben (Kolozsvár 1872). V. ö. L. Gautier, platóperemek az alacsonyabb lépcskrl, platókPortraits du XIX. s. IV. (Paris 1894).
Leánya, ról hegyeknek látszanak. A legfels platóperemA'.
Thérése, francia írón (1835—1887), több sor a Nieuweveld, Compass és Stron^erg, mind
elbeszélést éé regényt írt s németbl fordított. kb. 2000 m. körül, itt-ott eljegesedés nyomaival.
Karrai (Karkae v. Karrhae), mezopotámiai Errl lejve a fels K. platón vagyunk, amelynek
várus a Holdistm siégi templomával, a Karras pereme a Zwarteberg, ezen át az alsó K. platóra
pest 18791

:

;

;

—

;

—
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juthatunk, ennek a pereme, a Langeberg, Langkhof és Oideniqua már egész a tengerpartig ér
ki. Földje vastartalmú, agyagos, száraz idben
kkemény, a nedves idszakban három hónapon
át legelt nyújt. A Worcester-Beaufort West irányú vasút csaknem egészében szeli át.
Karru-képzdmény (geoi.), Dél-Afrikában egy
nagyobbrészt homokköböl álló rétegcsoport, mely
fleg triaszkorú, alsó rétegeivel azonban még a
permbe, söt még a fels karbonba is visszanyúlik.
Karruszel, 1. Carrousel.

Kársai Sándor, szül. 1868 márc. 8. BudapesEgyetemi tanulmányait németországi egyetemeken végezte. Hazatérve, országszerte nagy
feltnést keltett Atzél Béla báróval 1892 máj.
ten.

—

Karster*

ettl elválván, K. szabó felesége lett. 17tíl-beQ
Berlinbe került, ahol báró Kottwitz révén, kinek
figyelmét költeményeivel magára vonta, irodalmi
társaságba került, ahol alkalma nyilt tehetségét
érvényesítenie. Költeményei gyjteményben megjelentek Auserlesene Gedichte címmel (Berlin
1754)), továbbá Neue Gedichte (Mitau 1772) és
Gedichte (Berlin 1792). V. ö. Heinze, Anna Luise
K. Anklam 1866) Kohut, Die deutsche Sappho,
A. L. Karschin (2. kiad., Dresden 1888) Földváry
György, A. L. K. (Lévai fögimn. ért. 1907).
Karsi (Nákseb), város Bokharában, a Kaska v.
K. folyó két ágának összefolyásánál, termékeny,
különösen kitn dohányt termel oázison, mintegy 25,000 lak., akik fegyvereket és késeket csinálnak, amelyeket Perzsiába is elvisznek.
Karst., növénynevek után Karsten Hermann
;

;

24-én az akkortájt kiélesedett felekezeti súrlódásokból kifolyólag vívott pisztolypárbaja, melyben
súlyosan megsehesült. Ugyanez évben kinevezték (1. 0.) nevének rövidítése.
a belügyminisztériumba, ahol titkári rangig emelKarsten, 1. Georg, német botanikus, született
kedett. Itt a gyermekvédelmi osztályban fejtett Rostockban 1863 növ. 3. 1889-ben Indiát tanulki élénk tevékenységet. Felismervén az állami mányozta és hosszabb ideig a buitenzorgi botagyermekvédelem mellett a társadalom közre- nikuskertben dolgozott. 1892-ben Lipcsében mamködésének szükségességót, kezdeményezésére gántanár, 1896. Kiéiben tanársegéd, 1899. Bonnalakult meg 1906. Edehheim-Gyulmj Lipót gróf ban rendkívüli, 1909. Halléban rendes tanár lett.
elnöklete alatt az Országos Gyermekvéd Liga Számos tanulmánya jelent meg a planktonról,
különböz élettani és élettan-növényföldrajzi kér(1. 0.), melynek igazgatója lett. Ó honosította meg
nálunk a gyermeknap (1. o.) intézményét, mely désrl, irt gyógyszerismét (Pharmakognosie, Jena
fényesen bevált. Folyóiratokban és napilapokban 1903) és Strassburger tankönyvének rendszeres
számos cikke jelent meg. A gyermekvédelmi sza- részét (u. 0. 1909, 1911, 1913).
bályzat munkálataiban tevékeny részt vett s e
2. K., Gustav, német fizikus, szül. Berlinben
szabályzat kommentárjait is megírta Az elhagyott 1820 nov. 24., megh. 1900 márc. 16. Kiéiben.
gyermek védelme c. könyvében, mely a Közigaz- 1848-ban Kiéibe hívták az egyetemre rendes tanárgatási könyvtár kiadásában jelent meg.
nak. 1859 óta az elbei hercegségek mértékhiteleKarsay Sándor, ev. püspök, szül. Gyrött 1814 sít intézetének igazgatója volt. Müvei: Vormárc. 15., megh. u. o. 1902 jún. 4. 1866-ban a schlage zur alig. deutschen Maass-, Gewichts- u.
dunántúli ev. egyházkerület püspökévé, a követ- Mnz-Regalierung (Berlin 1848) Lehrgang der
kez évben egyszersmind gyri lelkésszé válasz- mechanischen Naturlehre (Kiél 1851—53, 3 köt.).
tották. 1895-ben lemondott püspöki hivataláról. 1856-ban indította meg 21 kötetre tervezett fizikai
1844-ben ily cím alatt: Általános és részletes enciklopédiáját, melyben Harmsszal és Weyerrel
tanmód prot. falusi iskolai tanítók számára, tan- az Einleitung in die Physik-et írta. 1847— 53-ig
ügyi dolgozatot bocsátott közre. Számos vallás- a Fortschritte der Physik c. ismertet vállalatot
erkölcsi irányú német költeményt, különösen Ge- szerkesztette.
rock-tól, fordított magyarra.
3. K., Hennann, német botanikus, szül. 1817
Karsch Lollion, kat. egyházi író, szül. Gnez- nov. 6., megh. 1908 júl. 13. 1857— 68-ig berliiü,
dán (Szepes) 1845 márc. 20., megh. 1913 febr. 13. majd 1872-ig bécsi tanár volt. Több dolgozatában
Pappá szentelték 1869 aug. 28. 1870-ben pap- a sejttan és élettan egyes fejezeteivel foglalkoneveidei tanulmányi felügyel Nagy- Váradon, szé- zott. Igen elterjedt kézikönyvet írt Deutsche
kesegyházi hitszónok és líceumi tanár, 1871. Flóra (Berlin 1883, 2. kiadás Gera 1895, 2 kötet)
teol. tanár, 1892. plébános Derecskén (Bihar),1903. címmel, mely Németország, Ausztria és Svájc
nagyváradi kanonok. Irodalmi munkássága: Hit, növényeit, különös tekintettel a gyógynövényekre,
Beniény, Szeretet (nagyböjti beszédek, 1873) Ma- tárgyalja. Egyéb emlitendö mvei: Florae Coterializmus, Rationalizmus és a Kereszténység lumbiáé terrarumque adjacentium specimina
(1875, 1883. 2 köt., 1886. 3 köt., egyetemi díjjal selecta (Berlin 1859—69); Boitráge zur Anatojutalmazott pályamunka); Ev. Szakaszok Ma- mie und Physiologie der Pflanzen (u. o. 1890)
gyarázása (1876,1881 2. kiad.)
Tízparancsolat Géologio de l'ancienne Colombie (u. o. 1886).
és Századunk (1882, 1885... 2. kiad., egyetemi díj4. K, Kari Johann Bernhard, német minoralójal jutalmazott munka) Ünnepi és Alkalmi Be- gus és bányász, szül. Btzowban 1782 nov. 26.^
szédek (els gyjtemény 1881, 1882 2. kiad., 1886. megh. Berlinben 1853 aug. 22. A boroszlói f3. kiad.)
Ünnepi és Alkalmi Beszédek (második bányahivatalban (1804) kezdte mködését. 1811.
gyjtemény, 1887); Fensölé Homüiák (1884); Sziléziában fbáuyatanácsos és 1819. titkos fbáTeTcozló Fiú (nagyböjti beszédek, 1889)
Szent- nyatanácsos lett a bolügyminisztériuml)an, Berlinírásfan Kézíkmyve (két köt. 1891
ben. Egyike volt a legkiválóbb motallurgusoknak.
92).
Karsch, Anna Tjuüe, leánynevén Dürbaeh, F'bb müvei: Handbuch der Eisenhüttenkunde
német költn, szül. 1722 dec. 1. Hammerbon, (Halló 1816, 2 köt., 3. kiadás 18-tl, 5 köt.);
megh. 1791 okt. 12. Berlinbon. Gyermekkorában System der Metallurgia (Boriin 18:30-32, 5 köt.).
pásztorleány volt, késbb egy posztószövö, majd Az Archiv für Bergbau u. Hüttenwesen (u. o.
;

;

;

A

;

;

—

;

A

SOó

Karstenlt

1818-28, 20 köt.) c.

mvet Is. melynek fol>tatása

az Archív für Minonlogie, Oeofniot^ie. Bergbaa u.
HütU>nkunde vult (1889—56. 26 köt.), ö adta ki.

Kantanit (árrj a. m. ankidrü (L o.).
Karax, 1 oroK trtuuduuikásiai terület

ázsiai

TifliM és Eriván kormáoy-

Töfökori^/

>z.

tóeigokk

km* területtel, iioioi 370.600
magas fekvi^ fidet a Kara

lak.

A

'

nagj'oDDant

a feMréscóbm. ai Arasz és mellékvize, az ArpaA tél Igen hideg, a nyár forró. Lakóinak ffoglalkozása a füldmlvelés és állattenyészté.-i. Kaglszman és Ölti közelében nagy .^iótelepek
vannak. Az i878-ig török uralom alatt álló föld
esryk'"-'-" ^'-'^rad örmény tartomány Sirag és Vanair
fojrlalta muirában, amelyeket Ptolenu.
^oae ésBadiane neveken ismer. Az
elbbinek termékanyaése közmondásos volt. Kr. e.
120. bolgárok tdepedtek meg benne. Az Arpa-csaj
vuliryéb(>n Krovantasad és a torkolatánál Ani nev
királyi székhelyek állottak egykoron.
2. A'., az
usryanily nev terület fvárosa, püspöki .<:zékhely,
az .\rpa-csaj partján 1905 m. magasban, 20,805
lak., durva posztó- és szönyegkészltéssel. A sziklás talajon épült, festi fekvésú v&rosnak fontossága azonban egyedül a Kur, Csoriik, Arasz
és Eufrátesz völgyei közt domináló fekvésében
van. Ezért e helyen már az ókorban épült város.
928— 61-ig a bagratida örmény királyoknak volt
szt'klielye. Késbben a szeldzsuki törököknek, a
niitntrni.iknakés perzsáknak volt birtoka. A törökök már jelentékeny ersségeket építettek körülötte. 1828-ben Paskievics. 1855. Muraviev, 1877.
p^^li'-'
orosz vezérek foglalták el. Az
oreröeségeket kijavították és újakkal .-^...,. ..> :ták. Az Ak-daghon. egy meredek
doml)on van az Arkanieh ersség; a Kara- és
Top-daghon pedig az Inglisz- és Madzsar-Tabia
nevú megersített ágj'utelepek állanak.
Karssalag, rendezi v. .•szolgálati jelvény. Régebben a rendrségnek is ez volt a szolgálati jel\'6nyr> é> pedig a tiszt^•iselké csakúgy, mint az
zpté. A vasutak szolgálatában még ma
ják. Különösen jelentós a vöröskeresztes
K., 1. Genfi eoyezmények. Vöröskereszt.
csa j öntözL

•

.

—

'

Kár-szamlá. Tüz-, .szállítmány- és betöréses
valamint sikkasztás elleni biztosításnál a
bi/tnsitott tartozik, ha kárt .'jzenved, azon tárrtékekrl, melyek véleménye .szelopás,

"

'

k, elvesztek vagj- elidegeníttettek,
a iMzt'wito társaságnak részletes jegyzéket benyiijtani. B jegyiékbe az illet tálnak azon értéke veend fel. amellyel azok a kár napján
bírtak ez a biztosított kárszámlája. Ha a tár-

Karszt-heffyséc

A földalatti vízfolyások, barlangok, búvópatakok teríilete ez, amelyen felszíni
vízfolyás alig is van. A viz dolinákban tnik el a
felszínrl v. poljékben a fenéken tóvá duzzad v.
csak mocsarasltja a mélyedés fenekét s látszólag
semmi lefolváaa sincs, pedig valamely földalatti
barlangrenaeemran át bujkál hosszan, míg egész
váratlan helyen Ismét napvilágra nem tör. A
poljeterületek ho.s.xzan nyúlnak el a hegység irányerték nevüket.

nyát követöleg a mészkfelvidéken s ezek fontosak a lakosságra nézve, mert a polje földmí velésre alkslmas és bennük vannak a legnépesebb
helyek; a platókon

lev

leten megtelepedni

úgy

kopár, csak sziklás terü.sem tudna. Ezek tehát
mint€^ oázis szerepet játszanak, amelyek mellé
házcsoportok, falvak települnek a l)emélyedés
nagysága szerint A mészkhegységnek mintegy
fele legel (Horvátországban szép erdket is visel),
amely a platókon ersen ki van téve a szél és
csapaidék koptató erejének és így a terület kopárosodik, ebtí^n a tekintetben legkedveztlenebb
Dalmácia helyzete. A K. területeloszlása a követ-

kez:
1.

Ustria,

Gn,

8.

Pinme

é«

8.

Dalmácia

idéke

tatterilet
mérföld
103-40

D

Trient, Krajaa

Horrátomág

—

— _

Össsesea

...

ebMI
legel

•/.

40-0

part-

_

177-00

_ IW^OO
478-40

S9-0

880
49-0

még Dalmácia és Horvát- Szlavímország.
Hajdan a Karszt-vidék
erdkkel borított
volt, ezeknek nagy részét még a XIX. sz. elején
pusztították el, így a II. József császár alatt
1773— 78-íg szerkesztett kataszterben még nagy
erdterületek vannak kimutatva olyan helyeken
is, ahol ma már a termföld nyoma sincs meg. A
terület sivárságát az ember idézte eló, mert oktalanul kipu.sztitotta az erdket, íg>- az igen ers
szelek hatásának teljesen kiszolgáltatta a málladékot s a szél elvitte az addig erdvel megkötött
termföldet s amit a szakadékokban még meghagyott, azt elmosta az es, amelynek menynyisége igen nagy. Legszomorúbb képet nyújtott
ebben a tekintetben a Eiume-Dalmácia partszegély nüntegy 8 km. szélességben, amely egyetlen
mészkszikla, sivatag volt, amelyeknek egyes
részeit a vad patakok óriási törmelékei szinte
járhatatlanná tették, pl. Zenggnél (Senj). A Karsztterületek megmentése csakis újabb és tervszer
ei-dósité-si^kkel lehetséges s ezért a régi határrL.

sr

vidék beruházási alapja terhére 1878. úgynevezett

Karszt-beerdsüö feliigijelöséget állitottak fel.
amelynek feladata állami csemetekertek fölállígyak nem vesztek el teljesen v&sy nem sérültek tása, gondozása, beültetések stb. Fiume városa
mei: vcirleg. hanem értékükben csak csorbát maga igyekezett ezt végezni s az 1898. XIX. t-c
.<z»'iivedtek, a K. csak az értékcsökkenésrl (csor- a kösBégi erdk és kopár területek kezelését orhUáaról) szól.
szágosan rendezvén, azóta a Karszton állandó
;

K&rsxék

karosszék, 1. Székés rendszeres beerdsítés megy végbe. Eleinte a
Karszt-hegység és Karsztos jelen- sok kísérletezés miatt a beerdsítés kataszt. holségek.
danként átlag 132 koronába került, újabban mind
Karszt hegység, a Júli-Alpoktl kiinduló olcsóbb lesz s manapság körülbelül 70—80 koroDinári-.Xlpok he^yrendszerének legészakibb, ('>sz- nába kerül. Kár, hogy a tengerparti oldal rendkíszeg>'rt mészkövekbl álló platós része Trieszt, vüli meredeksége miatt egészen erdsithetetlen
Isztria Hor\átország. Dalmácia, Bosznia és Her- s ez a terület ma semmire sem használható.
területén.
Uemzia karsztos
Normálisabb vízviszonyokat csak ott találunk,
errl a vidékrl ahol a mészk közé homokk van begj'úrve.
ti. o.), ann

Karszt,

<

v.

1.

I

:i

.

Rémi Aofv LesOvtM. XJ.

Írót

;;

;
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Karsztkápa

amely rendes vízfolyások keletkezésére alkalmas.
Egyes helyeken a karsztos tavak lefolyása néha
eldugul s más hasonló tünemények miatt a poljékben és dolinákban levó tavak vízállásukat
ersen változtatják. Ezek közül legismertebb a
Zirknitzi-tó. Egyes patakok, mint a Réka, Dobra,
Gacsko, Lika, meg a Poik el-eltünnek egyes darabokra barlangokban. A K. szélén pedig kész folyók
törnek elö, a búvó patakok rejtett egyesüléseibl
hatalmassá nve, így a Timavo, Recina, Guek stb.
Turisztikailag nem nagyon látogatott vidék, azonban egyes barlangjai, mint az adelsbergi s a st.canziani Reka-barlang világhírek.

—

Kártalanítás

Kartács, einkbádogból készített szelence, mely
antimónos ólomból öntött apró (45*8 gr.-ot nyomó)
golyókkal van megtöltve; a szelencét hátul a
lökölemez zárja el. A K.-okat ágyukból lövik cseltávolságra lev
kély
600 lépésnél kisebb
ellenséges embertömegekre nagyobb ltávolságra
K.-ok helyett shrapnelleket (1. o.) alkalmaznak.
A K.-ok kilövetésekor a szelence már az ágyú
csövében reped szét s a seréteknek elnevezett
golyócskák az ellenség felé hajíttatnak a megindítás alkalmával egymáshoz ütköz golyócskák
különböz irányban repülnek ki az ágyú csövébl,
úgy hogy egy oly kúpalakú térben mozognak,

—

—

;

'

;

Irodalom. Wessoly József, Das Karetgebiet und seine Ret'
tung stb., Zagreb 1876; Lorenz F., Aufforstung und Kultlvierung d. kioatischen Karstgebietes, Wien 1860 ; Guttenberg, Die forstlichen VerhUltnisse d. Karstes stb., Triest
1882 ; Dlwald, A Horvát-Szlavon végvidék kincstári erdgazdaságának korszert! átalakítása ; A K., 1872 ; Székely
M., A K., 1880; Lavotha, Az el karsztosodás okai, 1884:
Fekete L., Horvát-Szlavonország erdészeti viszonyai, 1890
Malbolian E., A magyar tengermelléki K. beerdósítéséröl,
1893 ; Bodor Gy., A fiumei K., Erd. lat)ok 1903, III— IV.
fUz. ; Pnoich, Die Karstbewaldung im österreichiscli-illyrischen Küstenland, Triest 1900: Moser, Die Karst n. seine
Höhlen, u. o. 1899.

melynek csúcsát az ágyú torkolatában, alapját
pedig az ellenségnél képzelhetjük. A K.-ok fleg
kemény talajon allíalmaztatnak elnyösen, ame-

Karsztkápa, 1. Csákánykapa.
Karsztos jelenségek olyan flzikai földrajzi
jelenségek, amelyek a mészknek a (szónsavas)
vízben való oldódásából származnak. Mivel oldásról van szó, elssorban a kzetek oldhatósága
az irányadó a karsztos tüneményekre, s ezért,
bár a legtöbb mészkplatóban, de mégsem mindegyikben s nem egyformán vannak kifejldve.
A felszíni víz tölcséralakú mélyedésekben (dolina,

Kartácslöveg, oly ágyualakú lövfegyver,
melybl lehetleg rövid id alatt lehetleg sok

tÖbör, ponor, ravaszlyuk)

tnik

el

s

azután

re-

lyen a földre ütköz K.-golyó ismét felszökik s ívszerü pályán haladva, még tovább repül. A shrapnellek folyton fokozódó tökéletesbítése folytán a

K.-nak most már alig van értéke, s hova-tovább
minden hadsereg felhagy használatukkal.
Kartácsgránát, kartácsgolyókkal töltött gránát,

1.

Shrapnell.

apró golyót vagy csúcslövedéket lehet az ellenségre lni. Leginkább várakban használják,
Kartal, a sasnak, karvalynak török neve, mely
a magyarban is fönmaradt a pestvármegyei Kartal falu és a Kartal-nemzetség nevében. Kartal

nemzetségének 1247—1348. van okleveles nyoma

Egy Kartali -család 1461, még szerepelt Pest vármegyében. Kálmán király 1096 tavaszán Kartalon

pedésekben, barlangokban folytatja az útját, ame- (nem Tarczalon v. Vencselln, 1, Tarczali országlyekbl nemcsak oldással, hanem az erózió erejé- gylés) tartotta híres törvényhozó országgylését,
vel is szállítja a mészkövet. A barlangi folyónak
Kartal, uagyk. Pest-Pílis-Solt- Kiskun vm,
is van ártere és parti terrasszerü lapálya, de ab- aszódi j,-ban, (i9io) 2315 magj'ar lak,, postaügyban különbözik a rendes foly óktól, hogy szifon- nöksóg; u. t. Aszód.
szerüen felfelé is folyhat. A repedéseken lesziKártalanítás, az állategészségügyi rendészetvárgó víz egyes barlangokban kiejtve a benne ben olyan veszteségeknek az államkincstár részéoldott mészkanyagot, változatos alakú cseppkö- rl való megtérítése, melyeket beteg állatok tuveket függ sztalaktitokat ós álló sztalagmitokat lajdonosai a hatósági óvó és elfojtó intézkedések
épít, amelyek a cseppkbarlangokban oly híre- folytán szenvednek. Magyarországon az állatsekké váltak. A karsztos területeken barlangok- egészségügj-i törvény (1888. VII. t.-c.) intézkedik
ban folyó folyók a terület szólein hatalmas és b- ez irányban, de intézkedéseit még nagy szkviz jiatakok, folyók alakjában törnek ismét el. keblség jellemzi szemben a törvény céljával.
A barlangok beszakadhatnak a folyók földalatti Megtagadja ugyanis a tulajdonostól a K.-t akkor,
szakaszai mentén, s az így keletkezett barlangi ha a hatósági rendeletre leölt
ragaállat
völgyeket nevezzük szakadékvölgyeknek, ilyen pl. dós tüdlobban, takonykórban vagy veszettséga Torda-hasadék, amely a Hesdát-patak szakadék- ben volt beteg, valamint ha kutya vagy macska
völgye, V. a Sebes-Körös völgye Rév felett. A doli- veszettség vagy ennek gyanúja miatt kiirtat<itt.
náknál sokkal nagyobb területtiek és besülyedés Egyébként e törvény értelmében K. jár a követútján keletkezettek az ú. n. poljék (a. m. mez), kez esetekben: a) a becsérték fele, ha keleti
amely szó Bosznía-Herczegovinából ered. Ezek marhavészben, lépfenében vagy rUhösségbon besokszor több km* terület beslyedések, amelyek teg állat öletett le, vagy ha ragadós tdlob v,
fenekét a karsztvíz ingadozása szerint néha tó, takonykór gyanújában álló állat leöleté.se rendelmocsár lep el, ezért legelkkel van körülvéve, de tetett el és az állat a boncolás után is csak gyaa mocsarak miatt meglehetsen egészségtelen núsnak bizonyult b) a becsérték kétharmada, ha
klimájuak. A karsztos tünemények nevüket a keleti marhavész, vagy lépfene gyanúja miatt
Karszt-hegységrl vették, s egyike a flzikai föld- rendelte el a hatóság a lebunkózást és a boncorajzi leg(>lterj(Kltobl) formáknak. V.ö. Ctrijic,l>as lás Is csak e betegségek gyanúját állapította m(>g
Karstphfinomcn (Wien 1893) Martél, IjOs abimes c) az egész becsérték, ha a hatósági rendeletre
(Paris lH9i); AraM*. Höhlenkundo (Wien 1894). leölt állat boncoláskor egészségesnek, azaz a torKarsznn (Korszun), az ugyanily nev járás vényben felsorolt ragadós bet^ségektöl mentesszékhelye Szimblrszk orosz kormányzóságban, a nek bizonyult. Az egész becsértéknek megfelel
Korsznnka és Borús összefolyásánál, kb. 40(X) lak. K. jár még a hatósági rendeletre ni(>g8enimi8itt»tt
:

;

;

H
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—

Kártalanítás

veeiterjesztö tárgyak utáo is. K.-t nem lUHP
8z állattulajdonoe, ha az áUat megbetegedése
•<>
nem jelentette, vagy ha a ragadós betegség
^•hnrcolása az ö hibájának Tagy mnlassttsáak róható fel. A K.-ra i^rényt nynjiöeselek körét
igitotta az 1893. 11. t.-o., mely gMfint a ragadós
idólob (1. 0.) V. gyanúja miatt levágott siarvas;arháért az állat tulajdonosa a becsért^ */t»-^
../..,..i...pgfeieiö K-t kap; kivételt tesznek a
Ai'vpsebb mint hat hónap eltt betegen
.

-arvasmarhák, vagj"

..

ipari vállalatok és

hizlalóiban v. állatvásárokon talált álla..
1888. VU. t-c. 105-112. 8; 1893. 11.
§ és az e törvények végrehajtására
t
földmivelésüg^'i mini-szteri rendele-

.ií

•').

m^ ^r, Kiaajátítás.

L..

ártatlanul szenvedett elzetes letartózfogság és bütitetés esetében. Az
\
.111. t.-«. XXXI. fejezete alapján
)8d. §ok) K.-t kap a bíróság határozata
!i 8»»n védett elzetes letartóztatásért vagy
fogságért az, akit a vád alól felmenaki ellen az eljárást megszüntették,
z

1.

k'kmény nem b&ncselekmény, ha
:e el, vagy ha azt egyáltalán nem
r.it^ík a K.-tól az, aki szökést kíséri hamis boöí^mra^t tett, vagy aki a
u> nyomait el.simítani, végül pedig aki
harais vallomásra birni törekedett.

:t
>!

;

Az

-"i).n4;3ág^-esztésbQntetést töltött el v.
etett le, K.-t kap,
rtí^t.

vagy ha

ily

ha perújítás
alapon ellene

meg, mint a mekazonban a K.-tól az,
iki az alapperben bizo-

ítuttak
>>sik

nem élt perorvoslatjogerós büntetést töltött
ip alatt kell kérni az igényt adó
ki K
"tésótól vagy kézbesítésétl száútszáll a tartásra jogosultakra.
-Tehajtása esetében csak a K.-ra
léphet fel. Az igény alapos:!t
a törvényszék nyomozására az
'nye alapján a kir. Kúria dönt,
/eget pedig az igazságtlgyminisz.\ K. kiterjed megfelel készisra, a pénzbüntetés és a bn"n fizetett összegre, az elkobzott
.V .1 1. ^.
s a végrehajtott büntetés alatt
inelt munkajovedolomre. A K.-t megállapító
zatot hirln"!"" i^ közzé kell tenni. Az ál"ti meg azzal szemben,
víswkere_to; azonban biró, biró-i a biról téved
igi hivatalnok vagy a kir. ü^'észség tagja ellen
s^ akkor, ha az bncselekményt vagy fegyelmi
vétséget követett el. Az, aki hamis váddal, vagy
hamis tanuzással, úgj'szintén az a közhivatalnok,
aki a btk. X. vagy Xlill. fejezete aláes valamely
bncselekménnyel okozta a birói tévedést, a szenodett vagjoni kárért teljes kárpótlással vagy
•>dig séreíemdijjal tartozik, amely utóbbi 2000
.

la:, v;i

u'

1

nem

:

'

1
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'

ironáig terjedhet.

A K. kérdése az irodalomban rendkívül vitatt.
Némely irók kizárni kívánják, mint az
.'azságszolgáltatás menetét befolyásoló idegen
wnyezöt. Idások a culpa in eligendo és az üzemi

veszély elmélete alapján és az egyéni jogok
Bxempon^ábM lelkesednek érte. A maga teljességében a problémát a Calas-eset (1. Calas) vetette
fel. Azóta a K. eszméje a törvényhozásokban
'
egyre tért hódit. K
keretekben meg van
igban, Dániában. Nora K. Portugálban
végiában. AosztTiauaii. :>i iuetországban, Franciaországban, Oroszországban.
Iroéitom. DoleMtull Alfréd, A Bp. XXXI. fejeseidnek
kritikája 1900; Balogh Jen, Jogt. Közi., 1895; A Bp
'

'

IndokoliM, 767- < 79; Lakics Adolf. Magy. I§az
XXII. : Német JnrittentaKr-ok, XI., XII., XlIL
XVI. ; Mayer, La qnestion de la rérlsioa de« proete crimi
nela etc, 18M; Bérlet. Réparation des errenrt Jndieiairei
1893: Merke'i, ÖMze* m&vek ^vOjt. II.: Payer LAecIÓ

min.

si^rUs.v

Bp. Vezérfonala, 1906, 74S.

Kartalinia, 1. Karlli.
Kartány (ném. Karihaune), a XVL sz. elejétl kezdve így nevezték azon ágyukat, melyeknek csövei közép hosszúságúak voltak, mig az
aránylag hosszabb csövüeket «<kigyókj»-nak, a
rövidebb osövüeket pedig akamaráss lövegeknek
mondták. Megkülönböztettek egész, fél, negyed
és nyolcad K.-okat, aszerint, amint azokból 48, 24,
12 vagy 6 fontot nyomó vasgolyókat lttek.
Kártartalék, 1. BiztosításKartanziak v. néma barátok, az a szerzetesrend, melyet Szt. Bnmo (1. o.) hat társával egyletemben 1084. a Chartreuse (1. o.) nev vadonban
Grenoble mellett alapított. A rendtagok Szt. Benedek szigorított szabályait követték, amelyhez késbb üuigo Péter rendfnök külön statútumokat
csatolt. Kzek szerint a K. templomuk körül egyenkint külön házikókban laktál^ húst sohasem ettek,
szigorú hallgatást tartottak, mezítelen testükön
durva szrráiát viseltek s az ájtatosság mellett
házi munkával, tudományokkal és könj'vek másolásával foglalkoztak. A szerzet élén állott a prior
s nyolc évenkint választott dettnitor. A rendet
III. Sándor erósi tette meg 1176., mire nagy virágzásnak indult úgy, hogy 1567-ig 230 férfi- ós
17 ni kolostort alapítottak Európa számos országában. A rend sokat szenvedett a huszitáktól,
törököktl, a reformációtól és a vallásháborúk
idején, késbb pedig a francia forradalomban, a
napóleoni háborúkban és a szekularizáció folytán.
Újabb felvirágzásában megakasztotta a francia
egyesületi törvény 1901., amel>-nek a chartreusei fkolostor és más 12 kolostor esett áldozatni. Jelenleg összesen 6 férfi- és 2 nkolostoruk

van Itáliában (a certosai, pisai és trisultii kolostorokat az állam foglalta le), 3 Spanyolország1—1 Németországban, Angolországban,
ban,
Ausztriában és Svájcban. Hazánkba IV. Béla hozta
ket. Legrégibb kolostoraik a letánkövi, a lechniczi V. dunajeczi, az egyesített lechniczi és menedékszirti, a Ijövöld mellett fekv paradicsomvölgyi, a tarkányi, a várad-elhegyi és az erosL
A török pusztítás és a protestantizmus terjedése
mindezekre enyészetet hozott. A. kartauzi apácák
1234. keletkeztek, a K. szabályait vették át s az
utóbbiak vezetése alatt állottak.
JrwWom. Dedek C. L., A K. MagTsrorsBágtaa, BwUpest
18S9;

Vallier, SicillogTápkie de lordre de Ckartreax et
S. Bnmo, 18M ; Le Conteux 0., ABiuet

BBmiamatiqne d«

ordiaia CarfirifMit, 1888-91, 8 kOt. ; Le VaMetr, Bpkemeridea ord. Cárt., 1891-98. 6. kAt; Vi^da V., A grmám
chartrraae éa a K., Kecskemét 1888 (tb.
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(a francia carte a. m. kártya, lap szóa termelési ág vállalkozóinak olyan természet megállapodása, amely a kölcsönös verseny
megszorítását és megszüntetését célozza úgy,
hogy a termelést és az árúk elhelyezését közös
alapon szabályozzák. A K.-ek leggyakoriabbak a
nagyiparban, ritkábbak a nagykereskedelemben
(1. Ring) és légritkábbak a sokkalta jobban széttagolt kisiparban és kiskereskedelemben. A legels K. tulajdonképen az volt, amelyet 1786.
Eszak-Anglia szénbányatulajdonosai kötöttek a
széntermelés megszorítása és a szénárak emelése
céljából. Igazi K.-eket Franciaországban kezdtek alakítani különböz kémiai iparágakban;
nagy közgazdasági jelentségre pedig 1873-tól
kezdve tettek szert, mikor az Európát sújtó
gazdasági válság és a bekövetkez nagy árhanyatlás minden ipari szakmát védekezésre kényszerített. Legersebb volt az európai K.-mozgalom Németországban, ahol ma a 800-at megközelíti a K.-ek száma. Nagy számmal vannak K.-ok
Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában
és az ipar fejlettségéhez képest nálunk is. Leggyengébb a K.-mozgalom Nagybritanniában,
amelynek szabadkereskedelmi rendszere nagyon
megnehezíti a K.-ek alakulását. A K.-nek ugyanis
csaknem mindig feltótele a vámvédelem, amely
a külföldi versenyt kizárja és lehetvé teszi a
belföldi piacon az árak szabályozását. Leghatalmasabb fejldóst a K.-ek az Egyesült-Államokban tüntetnek fel, ahol azonban a tendencia csaknem minden esetben a vállalatok teljes összeolvasztása (1. Triist) felé vezet. A K.-ek lehetnek
egy városra kiterjedleg helyi jellegek, országosak és nemzetköziek. Nálunk a vámhatár közössége folytán gyakoriak a közös, osztrák-magyar K.-ek. Formájukat illetleg lehetnek: 1.
ármegáUapító K.-ek, csupán árra, fizetési feltételekre stb. vonatkozó megállapodások; 2. területi
K.-ek, amelyek területi megosztás alapján egyegy körzet vevit meghatározott vállalatok
ködési körébe utalják és így ezek számára mo-

Kartel

ból), 1.

m-

nopolisztikus helyzetet biztosítanak 3. termelési
K.-ek, amelyek a termelés mennyiségét és módját, nyersanyag beszerzését, munkaidt stb. szabályozzák; 4. üzemi K.-ek, amelyek közös eladási iroda útján központilag végzik az árúk ér;

—

KArtérítés

vések, egyes részletektl eltekintve, mint pl.
élelmiszer- K.-ek megrendszabályozása, hatósági
üzemek létesítése, nem vezettek, Nyilt K.-ellenes
törvénye csak az Egyesült-Államoknak van, a
Sherman Antitrnst Law, amely az egyes államok
határain túlterjed gazdasági alakulásokat büntetjogilag üldözi. Ujabban a demokrata párt vette
ismét programmjába a monopóliumra törekv
gazdasági alakulások elleni küzdelmet. A mi bírói
K.-t, mint a szabadversenyt kizáró megállapodást, nem tekinti érvényesnek.
Általánosságban a K. szervezete és hatása a
gazdasági életre ma még nincs annyira tisztázva, hogy a törvényhozás számára a kérdés
eléggé elkészítettnek volna tekinthet. 1903-ban
a német birodalomban értekezletet hívtak össze,
mely néhány nagyobb német K. beható tárgyalásával foglalkozott. 1897-ben az osztrák képviselház foglalkozott a K.-ek szabályozásának kérdésével, de a benyújtott javaslatból törvény nem lett.
1912-ben ismét nagy K.-tanácskozmányt tartottak
Ausztriában, melynek tárgyalásai most vannak
feldolgozás alatt. Nálunk 1899. a kereskedelemügyi miniszter Ráth Zoltán, volt kassai 'jogakadémiai tanárt bízta meg a magyar K. tanulmányozásával, ki terjedelmes emlékiratban dolgozta
fel kutatása eredményeit. Ugyanez alkalommal a
budapesti kereskedelmi és iparkamara, majd késbb a Gyáriparosok Országos Szövetsége a K.
szabályozása ellen nyilatkozott. Nálunk különösen azért védik a K.-eket, mert az egyedüli módnak tartják, melyen a magyar ipar a vámközössóg mellett is szabadulhat osztrák versenytársától, ha t. i. az osztrák termelökkel együtt alkot
K.-t és ezáltal a piac egy részét magának biz-

gyakorlatunk a

tosítja.
Irodalom. Mandello Gy., Az ipari kartellek, Budapest
1890; Liefman, Scliutzzöll und Kartelle, Jena 1903: H.
Hirscli, Die rechtlicbe Behandlung' der Kartelle, u. o. 1903
Tschiersky, K. und Trust, Göttingen 1904: Ettinger, Die
Reg'elung der Wetthewerbeim modernen \Virtschaft#system.
Wien 1905 (a K. -kérdés irodalmának ismertetésével): Deiiksclirift über das K.-wesen, Reichsamt des Innern, Berlin
1904 08; Baninparten-Meszlény, K.-ek és trustök. Budapest 1909; Chastin, Les trusts et les syndicats de prodncteurs, Paris 1909: KleinwSchter, Kartelle, Handwörterbuch
der Staatswissenscbaften, Jena 1910.

—

2. K, a nemzetközi jogban, jelesül háborúban
az ellenséges hadseregek parancsnokai között
tékesítését. Minden K.-nek közös célja ezek sze- bizonyos kérdések körül létrejött megállapodárint valamely formában jobb árak elérése. Ameny- sok, pl. a hadifoglyok kölcsönös kicserélése tárnyiben a megállapodások nem jutnak nyilvános- gyában. L. Hadi szerzdések.
ságra, a K.-ek lehetnek titkosak is.
Kartelhajó alatt értjük a tengeri háborúban
A K.-ek végeredményben mindig a fogyasztó a békekövet (1. o.) szerepét játszó hajót. Fehér
közönség megterhelésére irányulván, nagyon lobogót visel a fárbocon vagy az NCY betket
sokszor javaslatba hozták már törvényes szabá- (1. Nemzetközi jelvénykódex). V. ö. Katiéi.
lyozásuk ügyét. A szabályozás hívei azzal érvelKarteliroda a nevük azoknak a központi ironek, hogy az államnak rondószoti fenhatósági dáknak, amelyekben egy-egy kartel ügyeit intéalapján jogában van a gazdasági alakulásokat is zik. Mivel a kartelek nagyrésze tagjainak ellenellenrizni, míg az állami beavatkozás ellenesei rzése végett az összes eladásokat számon akarja
a gazdasági életben a szabad megállapodások el- tartani, a K. gyakran egyszersmind központi elvét vitatják. A K.-ek ellenesei kívánják, hogy a adási iroda is, mely az összes számlázásokat végzi
K. -szerzdések, a termelésre, árakra, nyereségi'e s ezzel kapcsolatban a vevkkel való teljes elszávonatkozó adatok egyaránt nyilvánosságra ho- molást nyilvántartja. A K. fentartásjtnak költsézassanak, elnyben kívánják révszesiteni közszál- geit a számlákból történt levonásokkal fedezik.
Utásoknál a K.-en kívüli vállalatokat, kívánják
Kártérítés, az okozott kár megtér ité.se, 1. Kár,
továbbá széles hatáskön*el felruházott K.-felügye- Kártalanítás, Biztosítás, Postai szavatolás.
lk alkalmazását. Pozitív eredményekre e törek- Vasúti kártérítés.

—

—

Karthágó

(( 'nrthago, görög neve Karchedon,
neve Kartkakadaíka, rövidebben Karthada a. m. új vároe), hatalmas 6kt)ri város
Afrika északi partján azon a félszigeten, melyen
ma Tonisz terül el. Legrégibb réae a 60 méter
magas Byrsa vára volt s liörfliötte fejldött la.s.oianként a város. A várat véd magas és vastag

KATthago

fönicíaj

falak küzt istállók voltak elhelyezve 300 elefánt
4000 16 réeiére. ben pedig 24 ezer kaU)Dának
volt helye. A városnak 24 km. volt a kerülete,
délkeleten két kikötójét csatorna kötötte össze
a külsó kikütö koroükedelmi célokra szolgált, a
belsó pe<lig hadi kiköt volt. középütt a szertárakkal zsúfolt Kotbon nev kis szigettel, mely
körül 220 hadihajónak volt helye. Byrsától ÉNy.-ra
egy lapos fensikon külön városrész alakult, Ma(a. m. magaslat), melyet az ó- várostól falazat választott el és 7ö km. hosszú vízvezetékkel
ét$

;

^Sm
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gazdagabb polgárokból szemelték

ki,

mégis demo-

krata énésü volt s az ádáz ellentét vezette K.-t
SBétrobbantó pártviszályokba. Az állami kiadásokat (a katonai zsoldot és a tengeré.szet költaágeit) a meghódított városok adója, a földbirtoko*
sok termésadója, a kikötk vámbevétele és a
bányajüvedelmok fedezték. St)káig a tengeri hadert ápolták leginkább, de az 1. pún háború után
a .szárazföldi sereget is fejlesztették. A Szicíliáért
vívott küzdelmek idején K.-nak csak 200 hajója
volt Rómával szemben már 350 hajó és 150,000
katona küzdött. \z evezsök afrikai rabszolgák,
a katonák a legkülönbözbb népek közül toborzottak (libyaiak, numidiaiak, hispániai, gallus
campaniai, ligur és görög katonák), K.-i csak
nagj'on kevés harcolt az ú. n. «szentcsapatj>-ban.
K. fleg kereskedelmének köszönhette nagyságát,
mert e tekintetben a Földközi-tenger Ny.-i felén
uralkodott. Itáliának boráért és olajáért afrikai
rabszolgákkal, drágakövekkel, arannyal, déli gyümölccsel és K.-i iparcikkekkel, fleg vászonnal
fizetett Máltából hozott gj'apotszövetet, a Lipári
szigetrl timsót, Korzikából viaszt, mézet és rabszolgákat, Elbából vasat, Hispániából termésén
kivül ezüstöt és aranyat. Ónért egészen a brit
szigetekig, borostyánért a Keleti-tengerig is elhajózott
Afrikában pedig szárazföldi kereskedést zött egészen Egyiptomig és a mai Fezzánig. Minden versenj't csirájában igyekezett elfojtani és gyarmatait is megszorította mozgásukban. Vallása épúgy, mint nyelve megegyezett a
föníciaiakéval. Fistenei Baal és Molkart (mindkett napisten), Astarte la hold), Moloch (a tzis;

;

;

kinek emberáldozatokat Ls bemutattak, fleg
veszedelem idején. Irodalmáról nincsenek biztos
adataink. Hagjomány szerint a város elpusztulásakor több könj-vtár is elégett, de pár könyvet,
így egy Mago-féle földmívelésre vonatkozó könyvet a rómaiak magukkal vittek, melyet Decius
Silanus le is fordított. Volt egy Hanno-féle Periplus (a. m. utazás a világ körül), melyet a görögök átdolgoztak, mivel Afrika nyugati partvidékérl adott számot.
Történele. Hagyomány szerint a várost egy
ten),

színleg a Kr.

A

e.

Didó

(l.

o.) alapította, való-

XI. sz.-ban.

hakös&W pünokmk

tiroszi királyleány,

pun hálKtrú idején (K. e. 146.) hi\'ták, kik ugyan függetlenek voltak anyaváro
állítólag 700,000 ember lakott a városban. El- suktól, de a föníciaiakkal ápolták a rokonérzést.
pusztulása után régi romjaiból a köveket a ko- Kezdetben a libyaiak adófizeti voltak, de csakzéfdcorban mindenfelé, még Itáliába is széthur- hamar ók lettek .\frika északi partjain N'umidiáig
colták, de még máig is fennmaradtak területén az urak, c^^ak a feniciaigj'armatoklUtica, Nagyciszternák és eg>' római vízvezeték az ókorból.
és Kis-Leptis, Hadrumettun és Hippo Zarytos)
Alkotmánya, melyet Aristo teles az ókori államok tudták önállóságukat megtartani
a kelet felé
között a legjobbnak itélt, arisztokratikus volt. A lakó nomád törzsek megfékezhetetlenek voltak.
tanács élén két szuffet állott, egyszersmind a Kereskedelmük révén hatalmukat gyarmattelelegfbb törvényszék elnökei, kiket épúg>- válasz- pitésekkel növelték ókori hagj-omány szerint
tottak, mint a hadvezéreket. Ez utóbbiaknak há- Hispánia njTigati partjain is voltak városaik ée
borúban korlátlan intézkedési joguk volt, de a csakhamar Szicíliára és Szardiniára vetették szebékét és szenödéseket a tanácsnak k^lett jóvá- müket. Polj'bios szerint már Kr. e. 509. szerzhagynia. Ez ToIt a legfbb tiuiácdEQzó és v^ro- dést kötöttek Rómával, melyet így kereskedelmihajtó hatalom, mely egy kisebb és egy nagyobb leg elzártak Szicília partjaitól. Tényleg két szátanácsra oszlott, vezette a külügyeket, ellenrizte zadon át vívott K. véres küzdelmeket a .sziget kizáa hadi, pénzügyi és belügyi dolgokat,
hozott rólagos birtokáért. Elbb a nyugati partokon alarendszerint törvényeket is. Késbb az elkelk e pított telepeket; áfönieiai gyarmatokkal egyesülve
tuiácsa mellett egy másik 100 tagú tanácsot is folytonosan hadakozott a keletre lakó gört^ városzerveztek ellenrz jelleggel, s bár tagjait a leg- sokkal. Egj'ik elzött kényuruk, a himerai Teriivolt ollátv'a.

III.

;

:

:

Karthágó

—
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hívta segítségül a K.-iakat az akragasi Theron Paris 1896 Aadolleut, Carthage roraaine, n. o. 1904
Wjnkler und Schurtz, a Helmolt-fále Weltgeschichte 3. é*
a szirakuzai Gelon meg tudta i. kötetében, Leipicig 1912.
védeni a nagy ervel betör K.-iak ellen. 72 év
Karthamin (aöv.), 1. Carthamm.
múlva újra kitört a háború, mikor a segestaiak
Karthauziak, szerzetesrend, 1. Kartauziak.
Selinus város ellenében kérték K. támogatását.
Kartifiol (növ.), 1. Virágkél.
Ennek vezére, Hannibál, el is foglalta Selinust,
Kartli (Kartveli, Kartalinia), transzkaukáHimerát, Akragast és Gelát, de a kitört pestis
Georgia királyság
miatt kénytelen volt a Dionysios szirakuzai kény- zusi vidék a Kúra mellett
úrral kötött szerzdés értelmében további hódítá- történetében sokszor emiitik.
Kartográf (gör.) a. m. térkópcsináló kartosokról lemondani. Dionysios három ízben szorongatta ezután K. szicíliai birtokait ós gyzelmei- gráfia a. m. térképrajzolás.
vel a városok egy részét visszafoglalta. Még siKartogramm (gör.), általában véve minden
keresebben harcolt ellenük Agathokles (1. o.), ki
K.-t magában Afrikában szorongotta; Pyrrhos
pedig LUybaeum kivételével az egész szigetet
los.

:

ellen (M)), de ezt

;

;

hatalmába körítette (278—275). Midn azonban a
szigetet odahagyta, K. Szirakuza és Messana kivételével az egész szigetnek ura lett s midn az
utóbbi várost is el akarta foglalni, tört ki Rómával az a három nagy küzdelem, melyet a pún
háborúk neve alatt (1. o.) ismer a történelem. Az
utolsó küzdelem (149—146) végén K.-t Publius
Comelius Scipio foglalta el 17 napig pusztított
benne a tz a lakosság nagy része odaveszett, a
többiek rabszolgák lettek a várost a rómaiak
földig lerombolták és a hozzátartozó földet Afrika
néven provinciává szervezték. Kr. e. 122. Gaius
Gracchus K.-t újra fel akarta építeni, de bukása
meggátolta e tervet. Caesar is gondolt a dologra,
de csak Augustus valósította meg s a városba a
környékbelieken kívül 3000 római gyarmatost
telepített. Az új város a császárság alatt oly
gyorsan felvirult, hogy csak;

;

;

hamar Alexandriával

is

kártok helyzeténele vázlata.

szkebb értelemben

statisztikai vi.szo-

nyoknak térképeken való rajzbeli elótüntetése.
Kártolás, a szálas anyagok lazítását s párhuzamosítását végz munka, 1. Kártológép.
Kartolcz (azeltt Krtócz), kisk, Nyitra vm.,
nagytapolcsányi j.-ban, (i9io) 345 tót lak., u. p.
:

t. Nagyrópény.
Kártológép, kuszált szálas anyagok lazítását,
párhuzamosítását és egyenletes elosztását végz
gép, e hármas feladatát kampós szerszámával,
kártokkal végzi.Lazításhoz két, kártokkal borított felület szükséges, amelyek kampói aa 1. ábrán jelzett módon szemben állanak. Ily^ elrende-

és u.

^

<

V *

m-

is hirdették
veltsógét. Kr. u. 439. a van-

Geiserich vezérléte alatt elfoglalták és országuk fvárosává tették. 553ban Belizár, Justinianus hadvezére «Justiniana» néven a
keletrómai birodalomhoz csatolta. 697-ben Abd-al-Malik
kalifa hadvezére, a szaracén
(1.

A

csakhamar tudoraá-

nyos iskolák
dalok

térkép;

ábra.

fel-

vehette a versenyt, itt szókelt
a provincia kormányzója és
a többi tisztvisel, késbb egjkeresztény püspök is. Kedvez
kikötjében élénk kereskedés
folyt ós

1.

o.)

Hasszán, felperzselte

;

@,
^^

ezntán

200 évig nem lakott benne
senki, késbb is csak egy ré-

2.

ábra.

A kártolóíép

vázlata.

szét népesítette be az els fatimida khalifa.AXVi. sz.-ban alig volt egynéhány zésnél a csomós anyag a kisebb sebesség kártba
kunyhójában több mint 500 paraszt lakosa ezt akad s azt a nagyobb sebesség keféli, miáltal la
;

a nyomorult falut

elpusztították V. Károly
spanyol katonái ós helyébe Goletta várát alapíis

tották.
Irodaiowt. K. túrtánetét gCrO^ és római írók hagyományozták reánk, kik Kr. e. a ll. sz.-tól kezdve éltek. A
franciák, mint a terület birtokosai nagy ásatásokat végeztek talaján. Legbóvebb tOrténetét megirta 0. MeltzQr,

Qeschiohte der Karthager. 1. és 2. kStete Berlin 1879—
189S; S. kóteto UUrioU Kahrstadtól folytatva 1913: Qraux,
Les fortiflcations de Cartbage, Paris 187S ; 0. Qilbert, Rom
und K., Iieipzig 1876 : S. B. Smith. Cartbage and the
Carthaginians, 3. kiad., London 1894: Babelon, Cartkage.

zítást és párhuzamosítást végez. A lazított szálakat a nagyobb sebesség kárt elragadja. A munka
folytonossága kedvéért a nagyobb sebesség szerszám hengeres alakú (1. a 2. ábrán A), a kisobb sebesség pedig lécalakú (1. a 2. áltrán H). amely
esetben a gépet léces kártoló-n&k nevezik, avagy
kis átmérj henger (1. a 2. ábrán D) s ekkor
hengerei kártoló a neve. A nagy sebesség A
hengert födobnak (tambom"), a H lécet ós a kis sebesség D hengert munkásnak Arbeiter, travail-

:

;

-
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lear) nevexik. A mnnkátMkba a csomós anyag
erteeo behatol 8 eaeknek kár^t betömi, eaért
tísstítandók. Az áUó léoee kártolóknál a tísxtitáa
Mftmnúr^if^ a hengerei kártolóknál folytonoe ; ez
atöbUBÜ a tisxtítást a manká8i>al érintkez gyorsabban facgb kis henger végzi (l. a ii. ábrSi E),
miért \& «rt tisztítónak vagy forgatónak (Wender, nettoycor) nevezik. A monkás ée a tisztitó
kajmói az érintkezés helyén azonoe irány felé hajlanak. Ilyen elhelyeaéeDÓl a nagyobb aebeasóg
kárt a kisebb sebeflségtttól elragadja az uiyagot
ez esetben tehát R átveszi az anyagot D-töl. de
mert B és A között a kampók iránya ismét azonos
8 mert a födob gyorsabban forog a tisztítónál,
elért a tisztitóról ismét a födobra kerül az anyag,
amely azt a következ munkáshoz viszi, ahol az
elbbi müvelet Ismétldik. A munkások által lazított 8 párhuzamosított szálak a fódobról eltávolitudök. K célra a B henger szolgál, melynek
kártjai siemben állanak a födob kártjaival, úgy
hogy a fdob anya?a ezekbe akad. A B dob lassú

-

Kartotéka

cm* a tennészetbea 7öXXX)X7ö,000 cm*-aek, azaz
0-662 km'-nek felel meg. d) Köbtariahm (pl.
valamely hegységé) meghatározás céljából a ma-

is pontosan ismomünk keli. Rendesen
szintvonalakat használunk fel s két egymásután
kvetlcez szintvonal v. izohipsza területén^ a
számtani közepesét szorozzuk a kett magasságkülönbeégéveL A mérések annál tökéletesebbek,
minél in£libb egyezik a térképen ábrázolt pl. terület a valódi területtel, vagy a kett közti viszony
még aránylag kicsiny számokkal fejezhet ki
(pl. 1
200). Igen pontos mérésekhez figyelembe
kell vennünk a valódi és az ábrázolt földalak közti
különbséget (gooida és szferoida vagy gömb),
továbbá a térkép torzításviszonyainak változásait, valamint a térképpapirosnak a nyomtatás
után beálló nem egyenletes száradását és összehúzódását is. Ezt a hibát úgy küszijböljük ki, hogy
a térképen a lemérend területen kívül lemérünk
még valamely két-két meridlánustól és parallelától bozárt területet is, amelyet a Föld méretei alapfwgást nyort, minek folytán annyi szál akad kari- ján elóre ismerünk. Ha a Földet r sugarú gömbjaiba, liogy a szálak összefügg réteget, fátyolt nek tételezzük fel, akkor a tp és «' földrajzi széképeznek. A B hengert leszednek (peignear) ne- lesség parallelák és a X és X' föidr. hosszúságú
vezik. A legtökéletesebb kártolást a mozgó léces meridiánasok közé foglalt gömbi trapéz területe
kártolók végzik (1. Piimut [fonása]) legnagyobb
-r(X"-X)r»sm^—^oos^^munkaképe^ggel azonban a hengeres kártolók
90
2
Mmak, amiért ezek a gj-apjú-, len-, kender- s jutaiparban nyernek alkalmazást L. Gyamu és Juta. és ehhez úgy aránylik az ismeretlen idom terüKártolt ionaL Szálas anyagokból fonalat 3 lete, mint e trapéz körüljárásával nyert planieljárás szerint gyárthatnak. A gyártás módja méterszám az idom körüljárásával nyert planíszerint a fonalak is B csoportra oszt-atnak, ú. m. méterszámhoz. Hosszúsági stb. méi"ésekben hakártoU, nyújtott és fésült fonalakra. A kártolt sonló elv szerint járunk el.
Karton (franc, car^n^, a festészetben rajzot
fonalgyártás legkiterjedtebb mértékben a gyapjúipartan nyer alkalmazást (Streichgam. 1. Gyapjú), jelent, amelyet papiroson készít a fest egy fallegcsekélyebb mértékben pedig a pamntiparban, festmény eltanulmányaként. Ha a rajzon a fest
a kompozíció elrendezésében már megállapodott,
t. i. csak velez- (barcbent-) vetülékfonalak készitéséoéL A többi szálas terményeknél ezt a gyár- akkor a fontosabb körvonalak mentén apró lyukakat szúr át sarkantyú-karikával, amelyeken át
tási módot nem szokás alkalmazni.
Kartomantia (gör.) a. m. kártyavetés, kártyá- szenet dörzsölve, a falra átvLszi a körvonalaknak hozzávetleges képét.Ez arra való, hogy a falból jóslás.
festésnél biztos alapja legyen a munka menetékartométer (gör.) a. m. görbemérö (1. o.).
Kartomótria (gör.) vag>' térképmérés az az el- nek. L. mé<r Carton és S^mnyomás.
Kartonázs (franc. cartormageJXDobozgyártás.
járás, amellyel térképeken ábrázolt tárgyak valódi hossznságát, hajlásszögét, területét v. köbKartonmetszet, 1. Rézmetszet.
tartalmát meghatározzák, a)
Kartotéka a. m. szalmd laprendszer. Statiszhosszúságot úgy
mérili, hogy a térképen az iúetö határt, folyót v. tikai, könyvelési és elienörzósi célokra különösen
utat stb. görhemérvd (I. o.) bejárják s az így ott, ahol az adatokat különböz szempontokból kell
nyert cm.-ekben adott hosszaságot szorozzák a csoportosítani, szokásos a feljegyzéseket szabad
térkép léptékévd, s a természetes méretet nyerik. kártya-lapokra írni. Ez célszer egyrészt azért,
Ha a térkép aránya 1 100,000, akkor minden mert a szabad lapok bármiképen csoportosíthatók,
em. térképtávolsá^iak 1 km. felel meg a termé- másrészt, mert bármikor a sorrend megzavarása
anHnn. b) Seögmérések alkalmával olyan térké- nélkül kiegészithetök. A különböz szempontok
peket használnak, amelyeken a meridiánusok ós nyilvántartására egyrészt vezérlapokat, jelza paraUelák egymást derékszögben metszik, úgy kártyákat vagy színeslapokat használnak, másmint a képzelt földgömbön tényleg van is. Az részt apró acéljelzket (úgynevezett lovacskák).
ilyen ú. n. szögtartó térképeken egyinerfl szög- Ott, ahol tömegesen fordulnak el ily kármérvel olvasható le a kívánt szög, vagy pl. a tyák, K.-rekeszeket, vagy szekrényeket tartanak,
liajó útiránya, ntóbbi esetben az irányt mágne- amelyekben a kártyák függlegesen állítva vanses elhajlásira flgyelemr""' ^•^" lennünk, c) le- nak egymás mellé helyezve (Kartavert, a. m. verti u területtartó kális kártyák). A kártyák elveszésének m^akariiktmeghaiároMás szem
térképen a területmérö v_»..,.. „osával az illetó dályozására és könnyebb kezelés végett a K.-reidomot körüljárják és a cm*-ekben nyert területet rekeszeket ú. n. záró rúddal látják el, amely záró
mes^szorozzák a térkép lépiMtón^ négyzetével, rúdnak elforgatása által a rúdra helyezett kártyaamire a kívánt idom természetes nagyságát kap- lapok rögzítve vannak, mig különben a rekeszbl
jak, így az 1 75.000 méret térképen minden kivehetk.
;

A

:

:

gasságokat

:

;

:

—
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rl behozott kártyák ellenben az átvételkor beKartotipia, 1. Térképmjomás.
Kárttikéja (Skanda, Dél-Indiában közönsége- vallandók ós az illeték lerovása ill. bélyegzés vésen Siibmmanja), az ind mitológiában a hatfejú gett a kir. adóhivatalban bemutatandók. A kárhadisten neve, ki a monda szerint Siva fia. A hat tyagyártás csak a pénzügyigazgatóság engedélye
pleiad (Krissikos) versengett azért, hogy a Ganges alapján kezdhet meg. A jövedéki kihágások a
folyó színén megjelen szép gyermeket melyikük
szoptassa ezért K., hogy valamennyinek eleget
tegyen, 6 fejvé lett. K. páván lovagol. Rendeltetése az volt, hogy megszabadítsa a világot a Táraka nev démontól, akit le is gyzött és megölt.
Karttun (Chartíim), 1. Klmrtum.
Kartus, 1. Cartomlie.
Kartveli, 1. Kartli.
Kártya. Különböz figurákkal festett kartonlapok, az annyira elterjedt K. -játék eszközei. A
legrégibb kultúrájú kinaiak is játszottak fa- vagy
csont-lapocskákkal, melyekre különböz figurák
voltak festve. Valószínleg ezek voltak a K. sei.
Nálunk háromféle kártyát használnak a) magyar
K., mely négy színben piros, tök, zöld ós makk
8—8, összesen 32 lapból áll. Az egyes lapok
disznó, király, fels, alsó, tizes, kilences, nyolcas
és hetes, b) francia K., mely 52 tagból áll coeur,
carreau, pique és treff, minden színben a következ tizenhárom lappal ász, király, dame, bbe,
tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három és kett,
c) a tarok- K., mely áll 22 tarokból
I— XXI. ós
a skíz az egyes tarok neve pagát négy színben
coeur, carreau, pique és treflf király, dame, lovas,
bbe, továbbá a coeur és carreau egyes és pique,
treff tizes. Van továbbá ú. n. bvészkártya (varázskártya) és vetökártya (jóslókártya) is.
K.-játék eredetét nem lehet megállapítani.
;

:

:

:

:

:

;

;

:

A

Állítólag a szaracénok hozták Európába. Határozott nyomát 1240. találjuk, mikor a worchesteri

synodus eltiltotta a K.-t, hasonlóképen 1254. Szt.
Lajos francia király szabott büntetést a kártyázókra. A franciák szerint a K. francia találmány,
az örült VI. Henrik király mulattatására találták
volna fel. Szélesebb körben csak a fametszés feltalálása (1423) után terjedt el, mert addig a K.-k
készítése drágává t«tte a K.-t. Igen sok faja van.
Nálunk legelterjedtebbek a kalabriász (alsós és
felss), a ferbli, huszonegyes, máriás stb.
Irodalom. Parlaghy K., Kártyajátékok könyve, Budapest
1890 ; Pozügay D., Els magyar patience 232 játssmával, Kolozsvár 1889 Cigányjósn. I. Kártyahúzás. II. A kártyavetés

megrövidített illeték 50-szeresével sújtatnak.
K. bevétele hazánkban évenként 400,000 K.
Kártyabélyeg, 1. Bélyeg.

Kártyajáték,

Kártyak
(1.

\

Kátiya.
m. Tripoli és Diaiotna-f'öld

1.

(ásv.) a.

o.).

Kártyavár, kártyából összerakott alkotmány,
mely könnyen összeomlik.
Kártyavetés, kirakott kártyákból jövendölés
V. titok kiderítése. Fleg cigányasszonyok zik a
nép legalsóbb vagy babonás köreiben. A K. üzletszerség esetében mint közrend elleni kihágás 8
napig terjedhet elzárással és 200 K-ig terjedhet
pénzbüntetéssel két éven belül történt visszaesés
esetében egy hónapig terjedhet elzárá-ssal és
400 K-ig terjedhet pénzbüntetéssel büntetend
(kbtk 79. §). ítél a kir. járásbíróság.
Karuly (azeltt Karulya), kisk. Szatmár vm.
nagysomkúti j.-ban, (i9io) 790 oláh lak. u. p.
Kovás, u. t. Nagybánya.
Karolyíalva, kisk. Szolnok-Doboka vmegye
magyarláposi j.-ban, (i9io) 493 oláh lak. u. p. és
;

:

;

:

u.

t.

Galgó.

Karún, egykor a Perzsa-öbölbe, ma a Haffarcsatoma útján a Sat-el-Arabba torkoló folyó Perzsia DNy.-i részén, Iszpahántól DNy.-ra ered,
vizét részben öntözésre használják fel. 1888-ban
a hajózás szabad lett rajta, 1890 óta Suster és
Mohammera közt angol gzhajók járnak rajta
az Ahuar melletti sziklák miatt feljebb hajózhatatlan. Hossza kb. 250 km.

Karusszel a. ra. rarrousel (1. o.).
Karusszel-pad, súlyos vasöntvények megmunkálására szolgáló esztergapad, meljTiek vízszinfüggleges tengely körül
forog, ellentétben a közönséges esztergapadoktól,
amelyek vízszintes tengelyiiek. A legtöbb K.
revolverszerszámfejjel dolgozhatik. Bvebben 1.
tes tárgytartó asztala

Szerszámgépek.

Karva, kisk. Esztergom vm. párkányi
957 magyar lakossal, postahivatal

(1910)

j.-ban,
;

u.

t.

;

mdvészote, Budapest 1880; Lenormand, a híres cigányn
igazmondó vetkártyája, Nagykanizsa 18G7 Varázskártyák
utasítással, Székesfehérvár 1891.

Muzsla.

Karvakrol, oxycymol, ^-cymophenol, CjoHjjOH
összetétel fenol. Némely növényi illó olaj alkotóKártyaadó, a fogyasztási adók egy neme, mely része. Keletkezik a vele izomer karvolból, ennek
hazánkban a használatra szánt játékkártyák min- üvegszerü metafoszforsavval való melegítésekor,
den játszmája után hivatalos zárójegy alkalma- vagy kámforból, ha ezt jóddal keverve hevítzásával rovandó le. A K. Franciaországból jük.
0983 fs.-ú, 2.S^i°-on forró, olajszer foveszi eredetét, hol már a XVI. sz.-ban létezett. lyadék.
Jelenleg K. van Franciaországon kívül AusztriaKarvaly v. karoly (áiut, Accipiter Boiss.), a
Magyarországban, a Németbirodalomban, Angliá- Ragadozó madarak rendjébe, a Sólyomfélék csaban és Görögországban. Hazánkban az 1881. ládjába tartozó madámem. Csre rövid, tövén szóXXVII. t.-c. éi-telmében a belföldi használatra les, éles heggyel, szárnyai a fark közepéig érnek,
szánt mindennem játékkártya után bélyogilleték a 3. és a 4. eveztoll a leghosszabb, a farka egyefejében a) 36 v. kevesebb lappal biró minden nesen lemetszett, a csüdje sokkal hosszabb, mint a
játszmától 30 tíll., h) 36-nál több lapból álló min- középs ujja. 42 faja ismeretes, melyek közül haden játszmától 60 flll., c) fényezett v. mosható zánkban a közönséges K. (Aaipiter nisus L.) él.
kártyák utiin a lapok számához képest 60 fiU., Háta kékesszürke, tarkóján elmosódott folttal,
illetleg 1 kor. 20 flll. fizetend. A bélyogilleték számos barna v. feketés-szürke folttal, haránta monarchia mindkét államában azonos. A ki vonalakkal tarkázott hasa fehér, viaszhártyája és
vitelre szánt kártyák bélyegmentosek, a külföld- lábai sárgák. A fiatal példányok háta barna, vilá;

Sr,

:

;

;

-

Karvaly

Rosabb tolb^zegélyeUcel, hasak pedig fehóres silvalakú foltokkal. Hoessa 88-33, oániyiKMaa
20— 2, íarkhoassa 16 cm. A Umbb madaimk legnagyobb eUenséee, kártékony ragadosó. El van
t(>rjedvo. kivévén a magas hideg vMékeket, Európában, Ázsiában és Afrika éssaÉl réawiben. Hazánkban mindenütt közönségéé, hdyet változtató
madár.
Karvaly, kisk. Bars vm. garamaiMitkereexti
j. bnn, (1910) 60Ö tót lak., poetaflgynökség ; n. t

Karvaly Mór, festó, s2tU. üngvárt 1860 megh.
,

1S99 márc. 9. Meránban. Mflvészi tanulmányait
az országos mintarajziskolában kezdte, majd
Kécsbon, Mtinchenben és Parisban folytatta. Múvei kfiittl való az Efftj ki< pihen (a király tuI.)
a Huszárok (a Rükk-dij nyertese). Rendkívül sok
illusztrációt rajzolt a budapesti képes lapokba.
Karvalybagoly (Swmia tdula L.). 1. Baglyok.
1568 ár.
Karvar, földmértek Perzsiában
Karvaay Ágoston, jogi író. szül. Gyrött 1809
máj. 1., megh. Bécsben 1896 jan. 21. Pesten volt
ügyvéd, majd 1835. a nagyváradi, 1838. a gyri

=

jogakadémián. 1846. a pesti egyetemen lett tanár.
A M. Tud. Akadémia 1846. levelez tagjává vá-

Müvei A politikai tudományok rendeladva (Gyr 1843—44, 3 köt., 2- kiad.
1840—47) A magyar váltójog (u. o. 1846) A

lasztotta.

:

szeresen

;

:

hSsöMége* váltórendszabály (Buda 1860)

;

Nép-

Sferü nemzeígazdaságtaji (Pest 1861, 4. kiad.
1874) Az államháztartási vagyis pénzügyi tudomány (u. 0. 1862. 3. kiad. 1871): i közrendészdi
:

tudomány (a. o. 1862, 3. kiad. 1870): Az alkotmányi és igazságügyi politika (u. o. 1862, 2. kiad.

A

n'dtójngtan

(u. o.

1862, 5. kiad. 1872);

A

fnagyar váltójogi eljárás (u. o. 1864. 4. kiad.
1874) Az ausztriai altalános polgári törvény:

könyv

(u. o.

1870).

Kárveszély, I. Adásváel.
Karvezér, karvezet, gör. korifeus, a drámai
kar vezet .<zemélye, ki sziné^ szerepet is töltött
be,

Kary&s (KarkszJ,

amennyiben £r>akran párbeszédet folytatott

a szereplkkel.

Karvol,

falu,

I.

Athosz.

Karyatidák, 1. Kariatidák.
Karystoa, ^rög város, 1. Karisztosz.
Karzat, ntukáKdxin a néztér egyes oneletsorai, külíteöSMi azok, melyek balkonszerOmi kiugranak és nem páholyokra, hanem ülhelyekre
vannak beosztva. A legfels K.-ot kakasiilönek
is hívják.
Bál-, koncert-, gylés- stb. termek
enieletmaga.««ágban elhelyezett nézhelyeit szm-

—

tén K.-nak hivják.

Karsene,

Bartos.

1870);

KAaadacanat
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1.

Kar.

Kas, szalmából, gj'ékényból vagy fözfavesszóbl fonott, sárral betapasztott méhlak, mely
néha külön süveggel és bedugaszolható fels
nyílással van ellátva. Legcélszerütlenebb a cukorsüvegformáju, legalkalmasabb a lapogfedelú, legalább 4 cm. vastag falu hengeres alakti, teteje közepén 10 cm. átmérj, elzárható nyílással
ellátott és eléggé öblös (26 - 32,0(X) cm») kas, hogy
abban nagyobb raj is elférhe.ssen. Javított alakúak
a szalmából font gyürüskas és a Göndöcs Benedek által terjesztett ketts gyékénykas, melynek
alsó nagyobb része költésfészek, fels leemelhet
süvege mézkamara. Hogy az anya a mézkamarába íiasitani fel ne juthaa'on, a költésfészektl
ráccsaKHannemann amerikai méhész találmánya)
van elrekesztve. X rácson keresztül a méhek a
mézet kényelmesen felhordják a mézkamarába.
A gyürüskas rtartalma úgy nagyobbítható, hogy
alája szükség szerint egj'-két vagy több szalmagyrt, esetleg ládikát helyezünk. Van a méhkason kívül más kas is, t. i. kocsikas, gabonakas,
st néhol a kosarat s egyéb kákából font szállító
eszközt Ls kasnak hívják. (L. még Kaptár.)
Kása. Tulajdonképen a köles magvainak lehántása által nyert sárga köles-K., melyet nálunk
vízben fzve, jól megzsirozva v. tejben fózve esznek. K.-nak nevezzük még a rizs lehántott magvait, a rizs-K.-t, a hámozott és kigömbölyített
árpát, melynek nagyobb faja árpagyöngy, a kisebb árpa-K. (ném. Gerstl). Van még pohánka- K.
(ném. Grütze) v. tatárka, vízben fzve az északmagyarországi nép eledele, zab-K. az írlandiak
eledele. K. nak nevezzük általában a puhára ftt,

1. Karvon.
Karvon, karvol, Ci^Hj^O összetétel keton, pépszer eledeleket, így van rizs-, dara-, buraz illó köményolaj föalkot4írésze és ebbl frak- gonya-, csokoládé-, mogjoró-, citrom-, narancscióé desztillálással elkülönithet. A timollal és stb. K. Ezek jórészt cukorral és tojással készülkarvakrollal (1. o.) izomer. Színtelen, köményolaj- nek, eléggé táplálók s általában könnyen emésztszagi^ folyadék fs.-a 0-953, fp.-ja 225". Ez a K. hetk. .\ K. népies fajtái a karimás K., kitoló
a
síkját jobbra forgatja, a mentha K., fordtíoU K. stb.
vii
elállított balruforgató, a terpinoKásád, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (i9io)
;

'•

|><

1

olbol

K. inaktív.

kL;N.i:ult

Karw^ növénynevek után Karwinski'V ümos
báró nevének rövidítése. Szül. Keszthelyen 1780.,
megh. .Münchenben 18öö. Brazíliában és Mexikóban gyjtött növényeket.
Karwendel-hegység. az Alpok É.-i mészkzónájának egyik résie Kaak-Tírolban, legmagasabb (lontjai a Karwendeiapitze (2539 m.), Bet:

telwurfkette (2725 m.), Blrkharkette (2756 m.).

Egyebekben 1. Alpok.
Karwin. község Preistadtosztrák-szilézíai kerületi kapitányságban, az Oder egy jobboldali kis
mellékvize mellett, (iwo) 16301 lengyel lak., terjedelmes széntelepekkel, koksztenueléssel.
Karwinski Viimos, 1. Kano.

757 horvát és magyar lak.

;

u. p.

Beremend,

u.

t.

Káczb<')ly.

Kásadaganat

v.

atheroma, gömbölyded,

tö-

mött, alakitható tömls daganat a brben, mely
ritkán múlja felül az alma nagyságát ; leggyakoribb a hajas fejbrben, köt^zövetes tokból és
pépes faggyúszerfi. zsíros tartalomból áll. k burok
bélése többréteg laphára. amel>Tiek legfelletesebb sejtjei leválnak s a tömlót zsircseppekkel ée
kolesztearin táblákkal keverve kitöltik. K K. tigy
keletkezik, hogy a faggj-úrairigyek kivezet csövét a mirigy\áladék eltömeszeli s a képzd
faggyú a mirigyet nagjobb tömlvé alakítja át
K. jóindulatú daganat s a tok eltávolítása s as
egész tomló kiirtása végleges gyóg>'ulá.'>-t biztosit.

A

:;:
:;

Kásaf
Kásaifi
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(növ.),

Kásahiml

a.

1.

Galium

és

Müvmn.

m. köleshinU

(l.

o.).

—

Kasmír

vendégszerepelt a budapesti Népo()erában, 1918.
pedig az Operaházban.
Kásii (arab) a. m. felföd, Egyiptomban a mvdir

Kasán, város Irak- Adzsmi perzsa tartoxnányban,
termékeny vidéken, 1130 m. magasban, mintegy (kerületi fnök) alatt álló járásfnök egyéb fel30,000 lak., akik kitn selyemkelmóket, arany ügyelknek is a címe, különösen közmunkáknál.
Kasin, az ugyanüy nev járás székhelye Tvei*
te-okátokat, arany-, ezüst-ékszereket, acélárukat
készítenek és jó gyümölcsöt termesztenek. Kö- orosz kormányzóságban, a Kasinka mellett, kb.
zelében van a szép Fin-palota pompás kertekkel. 8000 lak., gabona- és pálinkakereskedéssel.
Kaáina, adók. és pol. k. Zágráb vm. szenti ván1893. a földrengés nagyon megrongálta.
Kásapatak, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban, zelinai j.-ban, (1910) 1116 horvát lak., postahivatal,
u. t. Sesvete.
(1910) 1073 oláh és tót lak,, u. p. és u. t. Vérmez.
Kasinszky, Viktor, orosz zeneszerz, szül.
Kasareep (növ.), 1. Cassarip.
Kásaserét v. tnadárserét, a serét legkisebb 1812 doc. 30 Vilnában, megh. 1870. Varsóban
faja, mely Vg— 1 milliméter átmérj ólomgöm- Elsnemól tanult. Operái Tenella (1840) Az örök
zsidó (1&Í2) Férj és
böcskékbl áll.
(1848). Sok színdarabhoz
írt zenét, azonkívül táncokat, kórusokat, indulóKásavirág (növ.), 1, Primula.
Kaselot v. kaslot (fané. cachalot), az ámbrás kat, mdalokat. Két könyve Feljegyzések Loow
cet (Physeter macrocephalus L.) neve. L. Fizéter- tábornokkal Németországban tett útjáról (1845)
;

n

;

;

:

:

:

Az

félék.

Kasemme, nemzetközi

olasz opera története (1851).

Kasírozni (fmnc. cucher) a. m. borítani, ez a
jok és betörk szállóhelyót, korcsmáját v. kifzö- müvelet a könyvköt iparban nyer alkalmazást,
jét jelenti, ahol összegyühii szoktak valamely ahol kéregpapirost színes papirossal, vászonnal,
közös vállalkozás elzetes megbeszélése végett. brrel stb. szokás borítani.
Kaska (halászat) a. m. fent (1. o.).
Kásenbrot, Csehország alkancellárja, 1. AuKaskalar, néptörzs, 1. Kacsiticok.
gustinus, 2.
Kasgar, a kinai Kelet-Turkesztán tartomány
Kaskantyú, Páhihoz tartozó puszta Pest-Pilisvolt fvárosa, a kinai birodalom legnyugatibb Solt-Kiskun vm. kunszentmiklósi j.-ban, (1910)638
fekvés városa a Kizil-szu termékeny vidékén. A magyar lak., postaügynöksóg, u. t. Kiskrös.
folyó partja fölött magasabban van a két részbi
Kaskarillakéreg, 1. Ccíscarüla.
álló Óváros (Kukna-ser), alatta pedig a szintén
Kaskavál-sajt, romániai juhsajt-különlegeskét részre osztott Újváros (Jengi-ser). Lakosainak ség, melyet nálunk Erdélyben is készítenek. Fiszáma 60—70,000, karavánszerájja, 17 medre- nomhéjú, tömött sajt, némi pikáns ízzel, melyet
széje, 70 iskolája van. Itt van fölállítva az 1857. kiváltkópen lábosban parázson sütve fogyaszitt megölt Schlagintweit utazó emléke. Arany- tanak.
ezüst árúkat és drótot, vásznat, gyapotot, szKaskel, Kari, báró, német zeneszerz, szül.
nyeget és selymet gyártanak. Fontos kereske- 1866 okt. 10. Drezdában. Lipcsében Reineckenél
delmi hely, ezért orosz konzul is lakik itt. K.-t és Jadassohnnál tanult, Kölnben WüUneniél. Opeelször 1070 körül emlegetik, késbb török vagy rái Hochzeitsmorgen (1893) Sjula (1895) Die
mohammedánus uralkodók alatt állott, 1218. a Bettierin vom Pont des árts (1899) Der Dusle
mongoloké lett, a XVII. sz.-ban Kina birtokába und der Bábeli (1903).
került. 1865-ben a dungán lázadás alkalmával
Kaslot (állat), 1. Kaselot
Jakub-bóg székhelye volt, 1877 decemberben a
Kasmír (hivatalosan K. és Dzsamu. ang.
kínaiak visszahódították.
Cashnere [Kashmir] and Jammu [JummooJ),
Kasgil, Khartnm és El Obeid városok között a brit-indiai császárság húbérállama a Karakofekv helység az egyiptomi Szudánban. 1883 rum-hegylánc, Tibet, Pendzsab és Dardisztán könov. 3-5. a Mahdi vezérlete alatt álló felkel zött, 209,500 km« területtel, (1911) 3.157,352
kordofaiak Hicks pasa seregét itt teljesen meg- lak. A dzsamui maharadzsa uralma alatt álló
semmisítették.
tulajdonkópeni K.-ból, Dzsamuból,
terület a
Kasházak (paticsMzak), Skótországban ma Kistvar, Vardvan, Dzanszkar nev himalájai
is létez méhkasformájú vastag fóldfalu épületek. völgyekbl, GUgitböl (1. 0.), Baltisztánból (1. 0.)
Vannak köztük újabb eredetek is. Ezekben a Ladakhból (1. 0.) áll. A tulajdonképeni K. magas
XIX. 8Z. elején még laktak.
hegyektl körülfogott hosszúkás, 1830 m. átlagos
Kashely (halászat), a lábó könyökében v. öblé- magasságú völgy, egykori tófenék, amelynek te
ben lev köz, melyen a víz átfolyhat s amelybe rületo, beleszámítva a hegyloj tket is. mintegy
a csíkkast belefektetik, hogy az úszó csík bele- 10,000 kra«. ÉK.-i szélén vannak a legmagasabb
tévedjen.
hegyek itt a Pabat v. Dijamir (8105 m.), a KanKashira (japán), l. Fuchi-kashira.
tal-láncban a Kolaltoi (5-140 m.) a legmagasabb
Kasicsné-Dorigó Ilon,n, kamaraénokesn (mez- a DK.-í határon ellenben a hegyek a legalacsozoszoprán), szül. 1881 máj. 13. Az Országos Zene- nyabbak (mintegy 3000 m.). A hágók, amelyen át
akadémián, ahol zongoratanúri diplomát is szer- K.-ba juthatni, a hó miatt nem mindig járhat/)k
xett, az énekben Maloozkyné, a zongorázásban a fbbek ÉNy.-on a Baramula (1. 0.) ós Puncs,
Szendy Árpád volt a mestere. Tanulmányait a DK.-en a Banihal (3422 m.). EK.-en a Drasz
bécsi zenokonzorvatóriumon folytatta, majd Stock- (3445 ra.) és É.-on a Daravar (3905 m.). A Dzselain
haasson és Bolhirdt frankfurti tanároktól nyerte (1. 0.) egész hosszában DK.-rl ÉNy-nak átfolyik
hangja végs kimüveltetósét. Az európai hír ma- rajta és a Baranuila-szoroson áttörvén, elhagyja.
gyar eladó mvészek közé tartozik. 1912-ben Számos a mellékfolyója, ezek közül a nagyobbak
tolvajnyelven a tolva-

;

:

;

;

:

;

;:

Kasmir

;
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Udar. Uaripar, Barna. Cmd^ éH Pára. Saámos
tava kí^ül » nagyobbak a Valar. a Manasz Bal
és Dal. éghajlata olyan, mint a többi Himalájavölgyé, esakbogy nyugati fekvésénél fogra
esösebb. A tói 3 hónapig tart, amikw bven esik
a b6Í8. Ellenben inárciibiban a nuvúnyzet új életre
ébred és akkor K. foldiink eg>-ik legszebb része
happy valley (l)«jldog völgy), miként az angolok
mnezik gyünyürü fekvése, virágsó növényiete
volt az oka annak is. hogy a paradicsomot benne
vélték föltalálni. A knltúmövónj'ek a legkülönbözbb gyümölcsök, a gabonafélék és a szöllö, a
völgyfenéken pedig a rizs. A faona nem gazdag
barna medvék, falasok, sakálok és egy leopárdfaj a ragadozók 8zwasok, gazellák, vadkecskék
napv -')'"'"<)! vannak a hegyek lejtin. Házi állaft

;

;

tok
am«..^ -.

>

K. -kecske, a szarvasmarha és a ló,
kitöiny ogyan, de igen ers és nagy

twheket képes elviselni. A lakosok mohammedánok és a közép-tengeari fajból valók a nök szép-

—

Kaspl-t*nff«r

számottevbb kárt oknaa. Pöldbm habozza be
magát bábja barnás, feketés számyhflvelyekkel.
Kasna, szudáni tartomány és város, 1. Kano.
Káaó, lüsk. Zemplén vm. sátorai jaúj bel yi j .-ban,
(1910) 436 magyar és tt lak., u. p. Bodzásájlalc,
;

u.

t.

Velejte.

Kasolong (cacholona,

áar.),
mongolnl csinos
pisskos-sárgás, poroellánsnrfl, fénytelen változata, amely reeés-frtös
halmazcdcban terem 3*5% vizet tartalmaz. Kevéssé értékes drágak. A bokharai kalmükök báiványkákat és egréb cikkeket készítenek belle.

követ jelent

Az (fáinak
:

Kalmukackátniak, guöngyomünak, ffyöngyháaas
achátnak is hívják. Höttenbergben Karintiában,
a Páröer-szigeteken és Izlandon fordul el.

Kasomya,

va.stagabb zsinegbl font rövid kézi
amibe az edényt (fazekat vagy bögrét) beieállitják
azzal viszik ki a ftt ételt a munkásnak
háló,

.«<

a

mezre.

Kasparides, Eduárd, osztrák fest, szül. Krönauban 1858 márc. 18. Tanulmányait 1876—
a híres K.-i sál-szövés, melynek egyik faját, a 1884-ig a bécsi mvészeti akadémián végeste
pasmintát az ottani kecske szrébl, a másikat, az Trenkwald mellett. Tájakat fest Stadtparkinael
aszali taszt, a vadkecske szrébl készítik fog- Tájkép (a bécsi akadémiai képtárban) stb.
;

sége híres egész Indiában.

A

legfontosabb iparág

:

;

lalkoznak azonkívül a ka<miriak rózsaolaj (attar),
brtárgyak és igen szép fegj-verek készítésével.
A kormányt az angol húbémralom alatt álló maharadzsa viszi, aid Szrlnagarban lakik.
A hagj'omány éti a Xl.sz.-ból való Radzsatarangini cím K.-i krónika szerint K. Kr. e. 259— 222-ig
Aszoka császár birtoka volt. 1315-ben meghódította az (Mmágot Sams-Udin császár és lakóit az
-1 térítette. 1586-ban Akbar a mongol birocsatolta. 1752-ben az afgánok keríteti< n. Koialmnkba és meg is tartották 1819-ig, amidn a í:zikek tették magukat uraivá. Mindjárt a
hódítónak, Randzsit Szingnek halála után (1839)
K. önálló^igra törekedett, ami a szikek birodalmúnak feldarabolödása után részben sikerült is.
Mintán ngyanis ai angolok 1849. a 11 éves DalipSz inget trónjáról és birtokairól való lemondásra
szorították, Dzsamu fejedelmét. Gulab Szinget
maharadzsái rangra emelvén, K.-t is átengedték
örökös birtokul oly föltétel alatt, hogy a britek
húbérnralmát elismeri.
Kasmir. tlnom merinófésüá tryapjuból készült
négyvonalas ketts sávolykötés ni ruha.s2:övet
a. Al<ypkSUs). Srúsége pro cm. 26/96 fonalainak metr. finomsági száma 42/78. Olcsóbb fajtájáhos pamutiánoot használnak^
y.

;

KaamiraÜaaz, kaamirkecske-szrbl

készült
AUtpkötés).
Kasmirgyapju, a kasinirkeoake pehelyszre.
Kasmir kecske, 1. Kecske.

atlasz-szövet

fi.

Kasmirlepke (Ptrgesa [Deü^phUa] dpenor
a Pikkelyessaánynak (Lqp%dopUra) rendjébe, a ZúgpIBék (Spkingidae) családjába tartozó ^llangfiu. Mells 8sár^yai olajzöldek,
L.i,

ibolyavörös széles szegéllyel és két halványabb
fer^ sávval ; hátsó szárnyai rózsaszínek, széles
fekete gyöktérreL Szárny térj. 62—68 mm. Máj.jún.>ban gyakoribb, sszel ritkább. Hernyója zölde^bama vagy feketés, a 4. és 5. testgyrún két
nagy szemfolttal a galajon (Oalium), füzikén
(C%amaetieriumí. borterm ssUta 8 kerti faxiákon él, de csak ritkán olyan mennyiségben, h<^
:

;

Kasperle ('ÍL£töper/,ném.),bohó színpadi alak,
melyet a «Hanswurst» (Paprika Jancsi) helyett
elször Laroche János szin^ léptetett föl a bécsi
lipótvárosi színpadon ezt a színházat ezért sokáig
Kasperl-Theater-nék, is nevezték. A K. név a
Kaspar (Gáspár) kicsinyít formája Gáspár volt
a nagyon régi három király monda és mi^térium
legvidámabb alakja. A K. azóta a nagy színpadokról letnt é.s most már csak a bábszínházakban
:

;

szerepel.

Kasperolás, tolvajnyelven a raboknak egy-

meg nem

engedett érintkezését vagy
beszélgetését jelenti. Történhetik
ez akár jelbeszéd útján (a némákhoz hasonlóan), akár pedig kopogtatással, ami a leg^akoribb. A falakon, a kályhacsöveken vagy vízvezetéki és szenylevezet csatornákon át valóságos
táviratokat szoktak váltani. Ezek a titkos jeladások sokszor olyan ártatlan formában történnek,
hogy a legéberebb rök sem veszik észre, ily módon szokták egymás között a szökést vagy éppen
másközötti

titkos,

tiltott

a rablázadá.<t elókésziteni.
Kaspi borjuióka, 1. Fóka-félik.
Kaspi szoros, 1. Gaspia porta.
Kaspi-tenger vagy tó (az ókorban Maré ímspmm vagy Myrcanium, oroszul régebben Chavcdinszkaje-more, ma Kaszpijgzkoje-more, tatárul Ak-Dengisz, perzsául KoLntm, BaJirDz^ordzsan), földünk legnagyobb tava Európa
66 Ázsia határán. Területe 438,688 km*, ebbl
2336 km> a szigetek területe. ÉD.-i Irányban
1176 km. hosszá és 200—350 km. széles, vízszintje a Pekete-tenger szintje alatt van -26
m.-nyire. A
két frészre osztható: az igazi
mély alpi. tektonikus tómedenoe D.-en. amely az
Elbursz s a Kaukázus és Nagy-Balkhán hegység
láncai közt fekszik s É. felé az Apezkeron-félsziget (amelyen van Baku) és szemben vele egy másik félsziget határolnak el. Az É.-i rész csak
pusztai t, elöntés, nem mély. Igen lankád homokos partokkal, csak keleten van az Uszt-jurt
plató felé meredekebb partja. A Volga ós az Ural

t

:

Kaspi-tenger

—

amelyek deltákat építenek
a Kuma, Terek, Szulak, Szamur,
Arasz és Kúra, Emba, Szagiz s a Koi-szu vagy
Agrakhan. Mindezek nem szállítanak bele annyi
vizet, amennyi a nagy párolgás ellenére a K.depiessziót színültig ki tudná tölteni s ezért a tó
szine ma már 26 m.-rel mélyebben van, mint a Fekete-tengeré, amellyel pedig még a dilúviumban
összeköttetésben állott. Azóta kerültek szárazra
É.-on a Volga s az Ural mentén a tenger színénél mélyebb nagy területek. Nevezetesebb öblei
Agrakhan- (Terek- torkolat), Baku-, Kizil agacs(Kura f.), Enseli-, Asztrabad-, Krasznovodszks ennek része a Balkhanszki., Adzsi-darja vagy
Karabugasz-, a Mertvij-kultuk (Holt-tengeröböl)
a Kaidak-öböllel. Az É.-i tórész seholsem mélyebb,
mint 28 m., a D.-i 200 m.-ig nyúlik le átlag, de
1100 m.-es mélységet is mértek már benne. Az
É.-i fél a Volga és Ural édesvizei miatt egészen
édesviz, lapos, homokos szigetzátonyokkal, a D.-i
rész brakkviz és sós is, .söt a rendkívül elzárt
Karabugasz-öbölben a sivatagos klíma következtében a víz állandóan elpárolog és só rakódik ki
és a Nagy-Bal(1. Kara-Boghaz). A Kaukázus
khán láncai egymásnak a folytatásai, de itt nagy
a fö tápláló

folyói,

bele, kisebbek

kereszttöréssel le vannak sülyedve. A tó vízsziningadozásai csekélyek, 38—40 cm. körül, télen
leszáll,
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minimuma márciusban, maximuma jún.—

jnl.-ban van. Ott, ahol a hegységet keresztirányix
törés eltörte, ers vulkánosság van, amely 1894.
egy vízalatti vulkán keletkezésében is megnyilvánult. Partjain a bels ázsiai steppéket és sivata-

A

K. partja három felöl orosz, egyfell perzsa
Az oroszok a Kaspi-flottával védik a tavon
fontosabb városaikat, amelyek Gurjev, Asztrakhán, Derbent, Baku, Szalyani, Novoalexandrovszk. Perzsa városok Rest, Barferus és Asztrabad.A perzsa kereskedk is résztvesznek ugyan
a hajóforgalomban, de ez leginkább orosz kézl)en
van, bár a sok parti zátony s a heves viharok ezt
sokszor gátolják. A tó É.-i része télen befagy.
Az orosz hajók 1898-ban 213 gzössel és 039
vitorlással kb. 190 millió pud árút és 200,000
embert szállítottak. A gzhajózás a Kavkáz
és Merkúr részvénytársaság kezében van. Habár
a tavat régóta ismerik, els pontosabb tudósításokat Nagy Péter cár rendeletére Szoimonov
és van Verdéén (1719 és 1720), továbbá Kojin
(1726—27) hoztak róla, az els térképe 1731-bl
való. Azóta az oroszok (Tokmacsev, Gmelin,
Muravjev, Basszargin, Butovszkij, Szavics, Szabién és fként Ivansizov) igen sokat tettek az
átkutatására.
birtok.

:

:

hodnlom.

Ivansizov,

Hidrográfiai

tanulmány

a

K.-röl,

Ulszkij, Über d. Tiefen d. Kaspi-Meeres, Ehrmannféle Archiv 1866, XXV. köt. 22 1. ; Baer, Kaspische Studien,
185.5; Radde, Fauna u. Flóra d. 8W. Kaípigebietes 1866;
Sjögren, Über d. diluviale aralo-ka.spische Meer, a Wiener

oroszul

geol.

;

tíesellschaft

évkönyvében

1888;

Berg

k.,

Aral-tó

monográfiája (oroszul) 1912.

Kasprowicz

(ejtsd:

kaszprovics),

Jaii,

lengyel

költ, szül. 1860 dec. 12. Szymborzeban. Legismertebb müve Anima lachrymans c. költeménykötete; újabban egy ciklus himnuszt adott ki
(1905).

gokat jellemz növényzet van. Csak az Blbursz
Kassa (KascJmu, 1. a mellékelt térképet), önálló
lejtin van pompás szubtrópusos növényzet. így törvényhatósági joggal felruházott szabad kir. váaz Arakhán vidékén a szöU alig bír még megérni
s a Potemkin-félszígeten már a pálma a szabad
ég alatt van s a cukornád s a pamutcserje sikerrel termelhet. Állatvilága csodás keveréke az
édes- és sósvizieknek, édesvízi molluscumok és
tengeriek, hering, szivacsfélék vannak keverve
benne. Halászata évente 25 millió rubel érték.

Aralo-kaspi depresszió. Újabb kutatások szerinf az Arai- és Kaspi-t egymással és az ú. n.
Manics mélyedésen át a Fekete-tengerrel összefüggött. D.-en a Kuma és Terek, DNy.-on a
Kúra és Arasz alsó völgye, DK.-en a Khorasszáni
hegyek és a Kis-Balkhán hegység közti terület
tartoztak még hozzá. A Kis- és Nagy-Balkhán kö-

egy ága az Aral-tóval kapcsolta egybe.
Ez a nagy depresszió valószínleg akkor kezdett
elször lecsapolódni, amikor a Fekete-tenger a
Boszporusz keletkezése folytán a Földközi-tengerrel kapcsolatba jutott. Ez a lecsapolódás egyes
tengeralatti küszöböket juttatott napfényre s ezek
egymástól elválasztották az Arai-, Kaspi-tavat s
a Fekete-tengert. A vidék szárazsága folytán a
zött

lecsapolt és szárazra került területekon humusz
nem képzdött, sós mocsarak maradtak fönn. A

tavak pedig lassankint apadnak

s így a Kaspi-tó
egész nagy tengerszin alatti terület van szárazon. Ha a köniyék nedvesebb volna,
a folyók kilúgoznák a talajt s azt használhatóvá
lennék, de így a heves szélviharok (burán) még a
törmeléket is elfújják s a homokot buckákba
verik föl. Emiatt a terület emberi letelepülésre
majdnem alkalmatlan.

körül

Kasj^a város cinieie.

ma már

ros Abauj-Torna vármegyében, a vármegye székhelye. A város a vármegye É.-i határához közel,

a Hernád völgyének É.-felé a hegyek közé nyúló
öblözetében, a folyó jobbpartján 21 1 m. tengerfeletti magasságban fekszik. Keleten a Hernád mentén emelked dombsor, Ny.- és E.-felé
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nagyobbára erds begyek övesik, Ues keretül szolgálván a ct>iao8 fekvésú városnak. BNy.ról a magasabb hegyek közUl lesiet Csermelypatak éri el ft várost, mely a Ht>rnádU)l kiszakadó

MalanároUw tcMicoUik. utóbbi a város keleti résídnkereeztülfut K. oiM^tohetteazabályDsan^iait
8 a Bdoárosbl, tov. Fereiteváros, Jozsefydros,
Táborváros, Erssébdviros és Újváros külvárosukból és a Hernád két partján lev külterületbl
áll. Központja a Belváros, mely hosszúkás négyszög alakjában É.-ról D. felé terUl el. Fközlekedési vooala a F5-Mtca, melyen noncsak K. lei^neveieleeebb középOletei, de legszebb magánházai
8 legkiválóbb üzletei is vannak. Itt központosul
az ttzleti és a társadalmi élet s ez utca a legkedvezbb benyomást teszi az idegenre. A Futca D.-i
ff'k'ben áll K. legnevezetesebb épUlete. a magyarországi Szt Erzsébetrl címzett katolikus püspöki
székesegyház. Magyanvszág egyik legnevezetesebb gtíkas építménye. A templom építése összeesik Zsigmond király uralk(Klá.>iának idejével
Mátyás király idejébl valók a íízékesegyház leg/ebb építészeti remekei, mint az orgonakórns,
;i
remek szentségház s az ú. n. király lépcs. A
három fökapuzat a középkori szobrászat mestermvei közé tartozik. A foltárt aranyalapon lev
48 képével az 1477-ik évben állították fel;
a Metteri'ia-kép Babocsay János müve (1516).
1877— iy06-ig az ersen megrongált székee^yház Steindl Imre tervei szerint Fröde és Weber

ben a Deák Perenc-ntca vezet a fasoros szép Rákóczi-krútra, melyen számos modern középület

fels leányiskola, kir. ítéltábla,
fels kereskedelmi iskola, állami bábaképz és
gyermekmenhely, két tüzérlaktanya és ttizénégi
lovaglóiskola, izraelita templom, gör. kat. templom) áll. A Rákóczi-korút E.-i végétl a Ferenc
József-körút a Ferenc József-térre vezet, melyen
a hadtestparancsnokság, a kassa-oderbergi vasút
ttzletvezetsége, a dohánygyár és a Felsmagyar(polgári fiúiskola,

országi Rákóczi-múzeum (épült 1903.) épületei
állanak. A F-utcával párhuzamos utcák közül a
Kovács-utcában a községi elemi iskola és tanító-

képz, a

kat.

fgimnázium, a

királyi

jogakadémia

és Tinódi Sebestyén lakóháza (emléktáblával), a
Fazekas-utcában a ref. templom, a Mészáros-utcá-

ban a honvéd gyalogsági kaszárnya említend ; a
keresztutcák közül legszebb a Kossuth Lajos-utca
az empirestílü evangélikus templommal (1804);
az utca végén a szép Széchenyi-liget s azon túl a
pályaudvar. A Ferenc József -tértl É.-felé a Csermely-út vezet, mellette a katonai hadapródiskola
s a kir. gazdasági akadémia, amaz nagy parkkal, ez kiterjedt gazdasággal. A Rákóczi-körutat
É.-ról elzárja a köz.ségi közigazgatási tanfolyam
impozáns palotája, ettl É.-ra fekszik a városi
faraktár, feljebb a Kálváriahegy és a Rozáliatemet. A Malomárkon túl kelet felé van a szekerészét! laktanya 2 nagy csoportja, a vasúti testen
txil a légszeszgj'ár. A Hernádon túl a nag)' katonai
sátortábor van. A Széchenyi-ligettl D.-re elterül
városrészben van a gzfürd, az alapítványi közkórház, az árva- és szegényház, a katonai tüzérraktár, az élelmezési raktár és tüzérkaszámya,
végül a Malomárok mellett az áUatvásár-tér és
közvágóhíd. Még távolabb, a tornai országút
mentén nagy téglavetk vannak. K. utcái, kiUönösen a belvárosban, általában véve csinosak,
tiszták s a modern épületek mindinkább gyarapodnak a külvárosoknak is már többé-kevésbbé
városias jellegük van.
K. ma Fels-Magjarországnak legszebb városa, egj-úttal hazánk összes városai között is
elkel helyet foglal el. Már sidk óta nemcsak élénk forgalom és ipar székhelye, de egj'úttal FeLs-Magyaror^zág mveldési központja.
K. ma római katolikus püspökségnek, káptalannak és szentszéknek s a K.-i római katoliktis
egyházmegj'ének, Abaúj-Toma vármeg>'e törvényhatóságának, a kassai járás szolgabírói hivatalának, pénz ügy igazgatóságnak, posta- és
táviróigazgatóságnak, kir. tanfelügyelös^nek,
hadtestparancsnokságnak, honvédker. és csendrkerületi parancsnokságnak székhelye. Van itt kü*.
ítéltábla, kir. törvényszék, pénzügji és sajtóbiróság, fügyészség és ügyészség, járásbíróság, telekkönyv, ügyvédi, közjegyzi, kereskedelmi és ipar-

vezetése alatt teljesen megújíttatott. Az altemplomban nyngosznak 1906 óta II. Rákóczi Ferenc,
anyja Zrínyi Ilona, tia József, továbbá Bercsényi
Miklós és neje, Sibrik .Miklós ós Esterházy Antal.
bujdi>84» társai. Nagyszabású síremlékük a közel
jövben fog elkészülni. A Rákt'iczit dicsóitó falkép
Duditstól most készül. A szék^egyház közelében
áll a XIII. sz.-ból való Szt. Mihály-kápolna, a
htinvédszobor (Horvai János és Szamovolszkj'
Ödön müve, 1906). továbbá az 1628. épült Orbántorony. Tle É.-ra a F-utca közepén áll az 1899.
megnyílt barokk izlésü nagj- színház (építette Láng
Adolf). A F-utca nevezetesebb épületei a keleti
oldalon (D.-röl kezdve): a P'ekete Sas-épület (Kazinczy, Petfi és Tompa emléktáblájával), a vári!i'i.'\ ('háza. a váro.«;háza (1780), az ú. n. L<)csei-ház
^.\\ >zX a premontrei (hajdan jez.suita) templom
(épült 1681. barokk stílben), benne I. Rákóczi Ferenc és anyja, a templomépit Báthory Z.^tta sírja,
a pn'niontrei rendház (elótte a Mária-szobor 1723),
az An(lrá.-sy-palota (.\ndrá.ssy Gyula gróf .*:znlházának holyt-n, emléktáblával), a ferencrendiek
templtinia il i<)5, átépítve 1681.. báró Renaud Józ.^f altábornagy díszes barokk-síremlékével), a
róm. kat. papnevel és akir. konviktus (alapította
P.alíís.^a Z.íuzsánna, 1652.) és a nagj* laktanya; a
\\.
nhialun íK.-ról kezdve) a honvédlaktanya
I. és Rákóczi F. lakása), a kassai
kamara, kir. közjeg>'zs(>g, államépítészeti hivatal,
t modem
palotája, a Dessewffy- kir. kerületi enifelügyelség, m. kir. gazda.^i
iiitMviMii 1821. I. Sándor orosz cár lakott, felügyelség, felmérési felügjelség, kir. kerületi
Hsi kamara ódon épülete (ma pénzflgyigaz- iparfelflgyelöség, katasztori térképtár, adóhivatal,
'
Tz Orsíilya-apácák kolostora és temp- áUategész.«^gügj'l felügyeló.-^}g, dohányigazgatóL
;

.

i

a copf-stilú Hadik-Barkóczy- .ság, fvámhivatal, kultúrmérnöki hivatal, szesza Domonkos-téren a Domonkosok kisérleti, mezgazdasági vegykisérleti és állami
átmeneti stilü temploma 1330-l)ól). a püspöki pa- vetmagviz-^gáió állomás, csendrtörzs-, szakaszlota s a kir. tör>'ényszék. .\ székesegyházzal szem- os szám>-parancsnoksá2. Tanintézetei a királyi
1

1663.),

].>..;.. ,,w.irötte

;
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jogakadémia, püspöki teológiai liceum, községi
közigazgatási tanfolyam, állami bábaképz, állami freáliskola, katolikus fgimnázium, állami
felsbb leányiskola, katolikus tanító- és tanítónkópzintt^zet, 3 polgári, 6 elemi, 1 börtöniskola, 5
kisdedóvó s több magán nevelintézet. Szakiskolái
közül els helyen áU a m. kir. áll. gazdasági akadémia, mely nagy mintagazdasággal van egybekötve, továbbá az áll. fels ipariskola, áll. fels
keresk. iskola, ni keresk. tanfolyam, m. kir. vízmesteriskola, több alsófokú iparos és kereskedelmi
iskola, zeneiskola stb. Jelentékeny intézet még a
katonai hadapródiskola. Egyéb kulturális intézményei közül említend a Fels-magyarországi
Rákóczi-múzeum (1872), mely rendkívül gazdag
régiségi, ipar- és mütörténelmi, éremgyüjteményeket, becses kép- és könyvtárt foglal magában
(összesen 60,000 tárgy és 40,000 darab könyv)
a színház, Uránia-mozgó, számos közhasznú,
közmveldési, társas- és jótékonyegyesület (közte
az irodalmi, gazdasági, közmveldési egyletek,
orvos- és gyógyszerész-egylet, szépltö-egylet,
vöröskereszt-fiók. Kárpátegyesület kassai osztálya
stb.), továbbá kórház ós egyéb emberbaráti intézetek.

B

számos

közmveldési

intézmény

hatása folytán K. hazánk mveltebb városai
közé tartozik az írni és olvasni tudók aránya
(a 6 éven felüli népesség körében) 8í;"37o-ra rúg,
úgy hogy K. e tekintetben városaink közt a 9-ik
helyet foglalja el. K. a magyar irodalom fejldésében is szerepet visz jelenleg 8 magyar és 1
német lap (köztük 5 magyar napilap) jelenik meg.
Ipara és kereskedelme régtl fogva igen jelentékeny s fekvésénél fogva K. már a középkorban
Fels-Magyarország kereskedelmi empóriuma volt.
Legjelentékenyebb iparvállalatai a dohánygyár
(1800 munkás), a Fleischer-féle gépgyár és vasönt (120 munlvás), a kassai bútor- és faárugyár
(200 munkás), Dunkl Vilmos parketgyára (100
munkás), Siposs-féle mechanikai kötszövögyár
(70 munkás), Frank-féle pótkávégyár (2i0 munkás), lakatosárú- és vasbádoggyár, mmalom, sörgyár, likrgyár, tégla- és keramitgyár, magnezitgyár, gzfrész, Procento számoló- és írógépgyár, parketgyár, bútorgyár, magpergetögyár,
villamosmü, légszeszgyár. A sódar- és szalámikészítés régóta jó hímévnek örvend. Kereskedelme a középkorban Lengyelország felé igen
élénk és híres volt; ma is gócpontja Fels-Magyarország kereskedelmének, amire kedvez fekvése
nagy hatással van. Kereskedelmének fcikkei
ipari terményei, továbbá marha, gabona, sódar,
bor, fa stb. K. jelentékeny vasüti csomópont, ahol
a magyar királyi államvasutak budapest-kassai
vonala a kassa-.sátoraljaúj helyi vonallal találkozik K. továbbá végpontja a kassá- oderbergi vasútnak, a tornai és a kassa-Iiegyaljai vonalnak.
;

;

;
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posta- ós táviróhivatala, telefonhálózata.

A

1890-ben 32,166 és 1910-bon 44,211 lakost számnépessége tehát 60 év alatt 2397o-kal
emelkedett. Lakosai között van (i9io) 33,350

lált;

magyar

(75-4«/o),

3189 német

(7-2<»/o)

s

6547

tót

nem magyar anyanyelvek közül
azonban 644-6 (59*4%) beszéli a magyar nyelvet.
1880-ban csak 10,362(39-8<'/o) magyar anyanyelv
14'8o/o)

;

a

lakó ü'atván össze, a magyarság .30 év alatti térfoglalása 35"6<'/o (abszolút szaporulata 202o/o).
Hitfelekezet szerint van K. lakói között 27,863

római

kat. (63-Oo/o),

3533 görög

kat.,

2382 ág.

evang., 3591 református és 6723 izraelita (15-2''/o)A lakosságból 3735 a katona. A lakóházak száma
2454. K. határa 9260 ha. Hozzátartozik Bankó
(1. 0.) nyaralótelep és a Lajos-forrás (1. o.) fürd.
Története. K.-t 1249. említik, mint villa regiát,
azaz oly községet, melynek földesura a király
volt. 1347-ben sz. kir. várossá lett árumegállítójoggal s ugyanez évben országos vásárok tartására nyert kiváltságot. 1361-ben árumegállító
jogát a király kiterjesztette az Orosz- és Lengyelországból jöv kereskedk árúira is. Zsig-

mond

alatt a barchetgyártásra monopóliumot
nyert s már a középkorban számos falunak is
földesura Abauj, Sáros és Szepcs vármegyében.
1554-bon K. lett a felsömagyarországi fkapitányság székhelye s 1567. Miksa király idehelyezte Lcsérl a szepesi kamarát. Ily erforrások birtokában poUtikai súlya dönten órvényusiilt aXVU. sz.-nak az alkotmányért és a lelkiismereti szabadságért vívott harcaiban s Bocskay, Bethlen s a Rákócziak elssorban K. birto-

kára törekedtek. Kisdy Benedek egri püspök
1660. alapítja a K.-i egyetemet. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc kuruc serege körülzárta a várost s
egy év múlva (1704 dec. 20.) adta fel a császári
sereg Forgách Simonnak, a kuruc generálisnak.
császári
serege
1706 szept. 29. Rabutin
ostrom alá fogta a várost s ágyúival halomra lövette a Forgách, ma Deák Ferenc utcát ; sikertelen ostrom után október 1 1-én húzódott el Tokaj
felé. Az 1792. épült színházban csakhamar a magyar Thália nyert otthont s irodalmunknak is
középpontjává lett rövid idre Kazinczy Ferenc,
Batsányi János és Baróti Szabó Dávid Magyar
Múzeumával. Itt alakult meg a szabadságharcban a gyzhetetlen kilencedik honvédzászlóalj.
A Tiszavidóki és a Kasaa-oderbergi vasúti vonal
megnyitásával ismét kereskedelmi központtá
lett.

Irodalom. Abauj-Torna vármegye ós K. városa, MagyarKrones F., Zur Qeschithte
ország vármegyéi és városai
der Kreistadt Kaschau, Wien 1864 ós BeitrXge zur 8t&dtound Rechtsgesohichte Obernngarns, n. o. 1894; Siegmeth
Kái'oly, Knngofasster Führer für Kaschau, daa AbauJ-Qftmörer Höhlengebiet n. d. ungarischon OstkaiTMiten, Kassa
1886 Korponay J., Abaujmegye egyed-irata, u. o. 1866 ; Fröde
F. W. Der Kaschauer Dom in seiner Kntwickelnng, Pannónia
1884; Farkas R., K. árúmegáliitó joga, Kassa 1898; Kemény
;

;

L.,

A

reformáció Kassán,

u.

o.

1891

;

K.

u. a.,

számadáskönyve 1431—1533., Budapest 1892

;

város régi
100 év

n. a.,

város belsejében 25 km. hosszú villamos közüti K. legrégibb történetébl, 12+9— 1.S47. (1898) és siámos
vasút van üzemben. Az üzleti élet élénkítésére apró értekesés a Történeti Tár újabb évfolyamaiban. Ráth
szolgál az Osztrák-magyar bank ílókján kívtU 7 Gy., Két K.-i plébános, Ssásadok 1896; Klestinssky L.,
Paikoss
K.-i magyar szinésiet 1781—1877., Kassa 1878
bank ós takarékpénztár és 7 szövetkezet, össze- A
B., A K.-i helvét hltv. egybás megalkotásának története,
tört. évsen 27 millió K. botéti forgalommal.
8s. kir. K. városának
u. 0. 1889; Tutkó J.,
Révési Kálmán, Ssáséves kUxdel&m a
K. lakóinak száma rohamosan emelkedik ; míg könyve, u. 0. 1861
kassai református egyhái megalakulásáért 1560— 1660,
1860-ben csak 13,0.34 és 1857-ben 16,417 lakosa Budapest 1894: Thaly Kálmán. Bgykorú Jelentés a K.-i
volt, addig 18tí9-ben már 21,742, 1880-ban 26,097 citadella megvételérl 168S., Baácadok 1872, 416. 1. m. a..
;

;

;

I

;;

—
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K«m» 1876, nt. I. IfaraadeiMk nrftIéM KMaáJi
A K.-i innák, és ipurka-

—

Kassandros

Oyalán (Torontál)
Molnár György
nun Jeleot^Mi Henwlmana Imre, K. vAroaiüuk ó-aémet budai táreolatánál kezdte 1861-ben. 1869 -80-ig a
ttyltt teaploiul. PMt 1846; Myskovaky Viktor, K. Táros
kolozsvári Nemzeti Színháznál mködött, 1880.
köa^ori és raaaiMMoe stflft nftealékei, Budapest 1896, lett a budapesti Népszínház tagja 1899-ig, mikor
yelsoBMmjniomáfcl MaiemaienesiUet érkiBByvsi,; Keméoy
Ohyczy n>Tigalomba vonult. Kiváló komikai ereje és jóli..
K. város címerleToIei, Tnrol XXüI. ért.
UsmTsi íz humora a színház egyik legnépszerbb tagPál, K. várt.>« cimerlevslel, a. o. XXIV. ért.
Kovács Zsi^moud, K.-i inik, Km<« 1908; Réosey Vlktur,
Fbb szerepei Márton csikós. GoA K.-i dóm siremlékel, Bndapest 1807; BsabóCyrill, A K.-i jává tették.
as.>b6I.

MIa, A (eltö rkrm»gyik
1688.. n. 0. 1888, 117. ét S«8. 1.
látta

K. Vidor,

4.

;

1840

szinész, szül.

febr. 16. Színészi pályáját

;

:

;

;

:

állami freáliskola tarténete, 1896; Nyáry Sándor, A K.l
!isék(se;:yháa, n. a 1896 : Mihalik Jóuet A K.-i Bzt. Miiiályissa 1904; Tansai OyOri^y, A iL-i muflam,

nosz Pista, Menelans, Stix Jankó, Saint-Hypothése (Lili) stb.

Kassai fkapitányság, 1. Felsmagyarországi
fkapítúuyKÚg.
élettrbul
Kassai püspökség és káptalan. Az egri püspökKaasabéU. kisk. Abauj-Torna vm. kassai j.-ban, ség IHOi. 1. Ferenc király intézkedése s VII. Pius
pápa bullája folytán feldaraboltatván, annak egyik
(1910) 880 tót lak., u. p. és u. t. Kassahámor.
Kaasahámor, kisk. Abauj-Torna vm. kassai részébl alakíttatott a kassai püspökség. Abauj,
Sáros és Zemplén vmegyék rendeltettek joghatój.-ban. 1910) (ilö tót lak. vasgj'árral (Viimoshuta)
sága alá.A püspök javadalmai.lettek Hejeze, Harvasúti állomás, posta- és táviróhivatal.
Kassa-hegya^ai h. é. vasút. A Máv. hidas- sány, Szirák, Tiszakürt, Keresztes- Püspöki, Egres,
németi álloiniisattd Szereniísig terjed 61*0 km. Csapóköz, Szt. -Mária, továbbá a zempléni és a
hosszú, roiidos nyomtávolságú gzüzem h. é. v. sárosi tizedek. Ugyanakkor alapíttatott a ka.ssal
a Máv. üzemében. Megnyílt 1909 szept. 30. Alap- káptalan is, hat valóságos kanonoksággal, amelyekhez késbb magánalapítványból egy hetedik
tökéje 6.096,000 korona.
'.

>os

A

;

K.-1

BHUMna ry^JtméDyelaek

leíró

Kerekes Oyargj, A K.-f kereskedOk
itarmadíél ssáaad 1687 1919, Bndapest 1918.
Kassa 1903

;

;

(

:

Kassai, 1. ixusztáv, klasszikus filológus, egyetemi magántanár, szül. Kassán 1843., megh.

Budapesten 1909 okt.
filológiát.

4.

1868— 81-ig a

A bécsi egyetemen tanult
beszterczebányai

fgim-

náziumban tanár. 1881-ben Budapestre helyezték
át az V. ker. fgimnáziumhoz, 1882. a budapesti
tudományegyetemen magántanár lett a latin
stilisztikából és eloquenciából, 1890- óta a tanár-

képz intézetben tanított. Kisebb tanulmányai
részbon latinul és görögül a Philologiai Közlönyben jelentek meir (pl. De Tacito philosopho). Lefordította Kisfaludy Mohácsát görögre. Külön
megjelent munkái De vario usu trimetri iambici
in diverbiis tragoediarum Aeschyli et SophocUs
(1876) PUUo böl-seletének problenuitikus pontjai
(Beszterozebánya 1877); Xeiwphon emlékiratai
Sokrate.<(rl (Jeles írók Tára 1881).
2. K. József, nyelvtudós, szül. Bodrogkisfaludon
f
(Zemplén) 1767 márc. 15., megh. Pécsett 1842
márc. 15. 1794— 1824-ig szerencsi plél)ános volt.
Az Akadémia 18-32. lev. tagjává választotta. Munkái Magyar nyelvtanító könyv (Siiospaták. 1817)
Származtató és gyökeredz magyar-diák szókönijv
(Pest 1833—38, négy csomóban). Ez az els ma:

;

:

gyar származtató és kritikai szótár. A Tudományos (iyüjteniénybe is dolgozott (Szerencs leírá.sa
és nyelvészeti polémiák). N'agj' szótári munkájából, melyhez az anyagot már a pesti papnevelintézetben léte alatt gyjteni kezdte, csak 5 kötet, a T betig terjed, jelent meg, a hatodik
kötet s a deák-magyar rész is elkészült, de kiadása elmaradt.
3. A''. Pál, könyvnyomtató. Töltési Istvántól,
Tótfalusi Kis Miklós tanítványától, aki Komáromba távozott, vette át a debreczeni városi
nyomdát s vezette 1686— 1695. végóig, mikor

meghalt s a nyomda özv^yóre szállt 1697-ig.
Maradt 17 magyar és 7 latin nyomtatványa.
Legbecsesebb kiadványa Maífyarok Cronikája
(1692), melyben egy térkép is van és BalassaRimai liienes énehn (1692). Alatta a nyomda ha-

Csrös Ferenc,
története (1911).

nyatlott. V. ö.
rosi

nyomda

A

debreczeni vá-

Is

járult és nyolc tiszteletl)eli.

Az eLs

kassai

püspök Szabó Endre volt jelenleg dr. FischerColbrie Ágost (1. o.) kormányozza az egyházmegyét, amely 3 f- és 18 alesperesi kerületre van
osztva és 197 plébániája van.
Kassai rózsa (növ.), 1. Lychnis és Tagetes.
Kassai vértanak,összefoglaló néven a magyar
kat. egyház történelmében: Krösy (Crisinus)
Márk. esztergomi kanonok, Grodecz Menyhért és
Pongrácz István Jézus társ. atyák, akiket 1619
;

szept.

7., 8.

a kálvinisták Kassán hitükhöz való

szilárd ragaszkodásuk miatt válogatott kínzások
után megöltek. X. Pius 1905. jan. 15. boldoggá
avatta ket. Onneptik szept. 7.

Kassamindszent,
j.-ban, (1910)
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kisk.

tót és

Abauj-Torna vm. kassai

magyar

lak.

;

u. p. ós n.

t.

Hemádcsány.

Kassandra
Alexandra), a

trójai király leánya,

met

Ígért,

házza

Cassandra, más néven
háború mondájában Priamos

(latinosan
trójai

azon

ki Apolló istennek szerelhogy az isten felru-

feltétellel,

t a jóslás

tehetségével. Apolló teljesíti a
de mikor K. ekkor visszavonja igéretét,
a haragos isten azzal bünteti meg, hogy senki se
higyjen jóslatainak. Mikor tehát Paris az elrablott Helénával Trójába érkezik, K. hiába jósolja
meg honfitársainak a Heléna megtartása esetén
rájuk váró pusztulást (1. Trójai háború), csak
gúnyos kacaj válaszol szavára. Ezért nevezik
K.-ióslat-nak az oly elrelátó intelmet, mely nem
talál hitelre. Trója elfoglalása alkalmával K.
Athena istenn szentélyébe menekül, de az ifjabbik Aias (1. 0.) erszakosan elszakítja
az oltár
melll. Aiastól azután Agamemnon veszi el K.-t
s magával viszi haza, Argosba. Itt Agamemnonnal együtt
is megöli Klytaimnostra.
Kassandros ("C^^an^/er), Antipatros legidösb
fia, szül. Kr. e. 355., megh. 297. Nagy Sándor
perzsa hadjárata alatt atyja mellett maradt Makedóníában, de ez halálos ágyán (319.) nem öt,
hanem Polysperchont bízta meg a kormányzóPtolemaiosí^zal
sággal. Ezért K. Antigonosszal
szövetkezve 318-ban elfoglalta Athénnel együtt
feltételt,

t

t

&

:

:

—

Kassa-oderbergi vasút

320

Közép-Görögországot, végre a raakedóniai trónmagát Makedóniát is. Késbb ö is az Antigonos ellen alakított szövetségnek lett tagja, de tle legyzetvén, csak Makedóniát és Thesszáliát tarthatta meg birtokában
(311.), melynek állandóságáért ö is részt vett
Nagy Sándor családjának a kiirtásában. Görögországot azonban hasztalan igyekezett visszaszerezni, kísérleteinek sikerrel állt ellen Demetrios
Poliorketes (303.)- Három fla közül Fülöp, a legidösb, utána csakhamar meghalt, a másik kottö,
Antipatros és Alexandros, addig viszálykodott egymással az uralomért, míg végre azt Demetrios
elragadta tlük.
Kassa-oderbergi vasút (Cs. kir. szab. kassaoderhergi vasút) a Déli vasút után hazánk legrégibb inagánvasútja, és az egyedüli közös vasút,
mely mind Ausztria, mind Magyarország részérl
állami kamatbiztosításban részesül. Engedélyokirata 1866. jan. 26. kelt. Az egyes vonalszakaszok különböz idpontokban épültek, az egész
vonal Kassától Oderbergig 1878 jan. 5. adatott
át a közforgalomnak. 1876 ápr. 8. az eperjestamowi vasút magyarországi részével ogj^esült.
Fvonalainak hossza 447 km., ebbl Magyarország területére 383 km., osztrák területre pedig
63 km. esik. Magyar vonalai Abos-Orló-Lengyel
határszél 76 km. és Kassa-Ruttka-Csacza-Osztrák
határszél 287 km. Osztrák vonal Csacza-Oderberg 63 km. A kassa-oderbergi vasút kezeli a m.
kir. államvasutak tulajdonát képez csacza-zwardoní vonalat is (21 km.), mely azeltt az osztrákmagyar államvasúttársaság tulajdonában volt.
A vasút fejldését a következ számadatok mutatják: 1872-ben az összes bevétel volt 1.8{)6,354
frt (3.612,708 K), 1892-ben 13.215,160 K, 1912-ben
32.400,000 K. A bevételek megkilencszerezdtek.
A kassa-oderbergi vasút kezelésében álló (alább
kimutatott) helyiérdek vasutak hozzászámításával az egész hálózatnak alig 15-öd részét kitev osztrák vonal bevételei az összes bevételeknek mintegy 33"/o-át teszik ki. A forgalom srségére jellemz, hogy a mintegy 19 km.-nyi
csacza-jablunkauí ketts vágányú vonal leszámításával végig egyvágányú vasúton Jablunkau és
Oderberg között naponkint átlag összesen 76 vonat
közlekedik, tehát annyi, amennyit egyetlen más
egyvágányú fvasút sem mutathat fel. A magyar
és osztrák kormányok között 1913 márc. 7. létrejött egyezség értelmében azonban a második vágány most már az egész osztrák vonalon kiépítend. A Kassa-oderbergi vasút Magyarország legszebb hegyvidékét szeli át (Magas-Tátra,
Csorba-tó) és a Poroszországból jöv idegenforgalom szempontjából is fontos szerepet tölt be.
Vezérigazgatóság
Budapest. (Vezérigazgató
Pulszicy Garibaldi). Osztrák üzlotigazgatósíig
Teschen. Magyar üzlotvezotség Kassa. A kassaoderbergi vasút kezelése alatt álló helyiérdek
vasutak a következk
ÁrvavCiltryl vaaút
„
_ ... 71 km.
viszályt kihasználva,

:

:

:

:
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Kassel
24 km.
10 c
22 «
5 o
40

Rózsahe^y-koritnyiczai vasút
gzepesolaszi-szepegváraljsi vasút ...
...
Zsolna-rajeczi vasút
Csorbatói fogaskerek vasút .. ...
Csacza-trencsénmakói vasút (építés) alatt ..

_

<•

érdek vasutak egész hossza
... 313 km.
Kassa-tornai h. é. vasút. A Máv. Kassa és
Torna állomásait összeköt f- és Szopsitöl Meczenzéflg, ferencz-teleptól Luczia-bányáig terjed szárnyvonalakból álló, 59"1 km. hosszú, rendes nyomtávolságú gzüzem h. é. v. a Máv.
kezelésében. Fvonala 1890 okt. 12., szárnyvonalai 1894 júl. 1-én nyíltak meg.
Kassaújfalu, kisk. Abauj-Torna vm. kassai
j.-ban, (1910) 1215 tót lak. u. p. és u. t. Kassa.
Kassay Adolf, jogi író, szül. Vácott 1828 ápr.
18., mogh. Budapesten 1903 máj. 29. Ügyvédi
vizsgát tett 1846. A szabadságharcban mint honvédhadnagy vett részt, azután a jogi irodalomnak élt és rendkívüli nagy munkásságot fejtett
ki. Különösen népszer gyakorlati dolgokat írt.
úgyszólván minden nevezetesebb törvényt kiadott
magyarázatokkal ellátva. Nevezetesebb munkái
Bünietö magyar jogtan {Fest 1848); Úrbéri kéziHelyi

;

(u. o. 1848)
Tárnokszék és tárnoki törvényczikkek (u. o. 1848) Általános magyar magánjog és törvénykezési eljárás az országbírói
értekezlet szerint in. o. 1864, 2 köt., 3 kiad. 1869);
Az á)va- és gyámiigyekbeni eljárás s az árva-

könyv

;

;

vagyon kezelése (u. o. 1864, 4. kiad.) .4. gyámhatósági és gondnoksági ügyek (1877—78, 4 kiadást ért) A protestánsok Mzasságát szabályozó
törvények, stb. (u. o. 1886) Legújabb levelez,
önügyvéd és házi titkár (u. o. 1887, 2. kiad. 1893)
Regálék (u. o. 1888, 3. kiad. 1890).
Kassel (Oassel), 1. közigazgatási kerület Hessen-Nassau porosz tartományban a thüringiai fo
jedelemségek, Waldeck és Hessen nagyhercegséu
közt, 10,115 km2 területtel, (igio 1,058053 lak. A
kerület egészen hegyes, a legmagasabb csúcs a
Magas-Rhönben lev Wasserkuppe (950 m.). A
Kinzig, Werra, Fulda, Lahn és Majna öntözik.
2. A'..
Földje termékeny. K. 24 járásra oszlik.
fvárosa Hessen-Nassau porosz tartománynak é.^
1866-ig Hessen választófejedelemségnek, 173 m.
magasságban, a Fulda mindkét partján a Habichtswald, Reinchardswald, Kaufungerwald és a
Söhre által határolt medencében ós az 1906. liekebelezett Rothenditmold, Wahlcrshausen, Bet

^

;

;

;

—

tenhausen és Kirehditmold községekkel együtt
163.196 lak., élénk kereskedelemmel, jelentékeny gép-, lokomotiv-gyártással, ttzikai eszközök készítésével, vasbútor-, zongora- és papírgyárakkal és kémiai .szerek elállításával. K.-nak
Altstadt, Westviertel, Ober- és Unterneustadt
nev részei közül csak az utóbbi van a Fulda
jobb partján. K. egyike a Németbirodalom legszebb városaínak s gyönyören elrendezett 250
utcája és 24 többnyire befásitott tere van. Leg.szobb utcája a Königstra.sse (1600 m. hosszú).
Legjelentékenyebb épületei a Szt.-Márton-templom (a XIV. és XV. sz.-ból). Nagylelk Fülöp
iíesseni gróf síremlékével és a kat. templom Kisch-bein fostinónyével az egykori választófejedelmi
palota (Rotos Palais). a Fridericianum nev múzeum, az igazságtigyi palota, a mcsarnok, a
földhitelintézet palotája, a föposta-épület, a Belle(1910)

:

;

I

:
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vue-kaetély és a képtár. Emlékszobrok II. Frigyes besseni gróf márványszobra a PriedricbspiataoD, Nagyleikú PUlöp besseni tartományi
gróf emlékaMtea a 8t.-Martinsplatzon, Vilmos
császár ^nléksaiobra a Wilbelmshüheplatzon,
Spobr Lajos broaaazobra a Tbeatorplatzon, a
Hesseni emlékaobor. K. kulturális ós jútékony:

í^^i Intózetei közül a na$ryobbak a Museum P'ridericianum, néhány antik mvészeti emlékkel és
gazdag onodigoe könyvtárral (170,000 kötet és
1600 kézirat, esek közt a Hildebrand-ének a IX.
^z.-ból), a képtár mOipari, porcellán és fayence
táreyakkal, a flandriai és hollandi iskolából való
a Murhard-fóle városi könyvtár, 107,000
^) kézirattal, 7400 térképpel és tervaz
•\xihT Lajos emléktárgyaival stb.
tott királyi szioház, több tudományos
f ''•••';
természettudományi) egye^ola, néhány kórház stb. Ki... Aae (Karlsaue) nev park szép
o.).
-ol és Wilhelmshöhe (1.
i
„^.oü már 913. történik róla említés.
1289-beD városi j(^t kapott. Gyermek Henrik
ssékbelyévé tette. A hétéves háborúban a franeiák megszállották (1756—62). Miután Nagy Prígyes szövets^esei a franciákat elzték, erdítményeit nem sokára lerombolták. 1807-ben
Vesztfália királyság fö- és székvárosává lett.
1813-ban ezt a jellegét elvesztette ós ismét a besseni választó birtokába került. 1866 jón. 19.mega poroszok és azóta porosz birtok. V. ö.
:

;

—

Wilhelmshöhe und ümgebung

.rch K.,

ü lií ; l'íderit, Geschichteder Hanpt- und Residenzstadt K. 1882.
1

Kaaaeli aranysárga, az okrának egy neme.
Kaaaeli barna, barnaszinú fe.sték, amely barnaszén és turfatelepí^ken különösen Frielendorfban
és Vekerhagena/\V. mellett fordul el.
Kasseli fekete, 1. ElefántcsotU fekete.
Kasselik Je«ö, szül. 1836 nov. 5. Pesten.raegh.
1910 márc. 11. Canneaban. Atyja, K. Ferenc
építmester, a gellérthegyi citadella építje,
nagy vagyont gyjtött. K. a katonai pályára lépett 8 mint fhadnagy az 1866-iki olasz hadjáratban több ütközetben, igy a custozzai csatában
is részt vett. Késbb szülei kívánságára kilépett
a hadseregbl 1884. atyj% halála után örökölte
ennek vagyonát. Ezidtl fogva visszavonult életet élt 8 többnyire Parisban tart<i2kodott. Ember;

gsrttiöl hírében állt s itthon senkivel sem érintkezett. Irt néhány katonai szakmunkát, do ezeket

nem

Végrendeletében mintegy tizenhárom millió koronás alapítványt hagyományozott
középosztálybeli, önhibájukon kívül Ínségbe jutott egyének számára.
Kaweli kék. a. m. brémai kék (1. o.).
Kaaaeli sárga, bázi.^os ólomklorid. Készitéséro
adta

ki.
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1846) Directorium juratí)rum
Tractatus de mandatis judieialibus stb. (u. 0. 1828) Praxis juridica stb. (Bécs
1832, 2 köt., 3. kiad. 1813) Extractus benignarum
resolutionum regiarum pro magistris opiflcibus

nobillum

stb. (u. 0.

stb. (u. o.

1828)

;

;

;

;

stb. (u. o. 1835).

Kassiopeia (Cassiojie), 1. a görög monda szerint
(1. o.) anyja.
2. Csilíagkép az északi
égen Perseus, Andromeda, a hattyú és Cepheus
között, öt fcsillaga, 3 másod és 2 harmadrend,

—

Andromeda

W

elég szabályos
bett képeznek. A tojútban áll
és összesen 241 szabad szemmel látható csillagot
tartalmaz. A középs, 8 jelzés csillag egyike

azon keveseknek melyek spektrumában a hidrogénvonalak fényesek r,Cassiopeiae ketts csillag. 1572 nov. 7. fedezett fel Lindauer fényes új
csillagot a K.-ban, melyet nov. 11. Tycho Ls észrevett. Fényben a Siriussal vetekedett, de 1574
márciusában a szabad szem számára teljesen eltnt. A K-t már Eudoxus és Aratos említik.
Kassiták, ókori harcias néptörzsek, akik a
Babilóniától keletre fekv méd-élam határvidékeken tanyáztak. Kr. e. a XVII. sz.-ban e népelem özönlött Babilóniába, de alig kerültek az
;

ország állandó birtokába, fötörekvésük arra iránjTilt, hog5' a fvárost, Babilont, régi tekintélyébe visszahelyezzék és Marduk isten világuralmát elismerjék. A XV. sz.-ban az idegen elem már
annyira beleolvadt a babiloniba, hogy alig volt
faji különbség hódító és hódított között. Egyik
legkiválóbb fejedelme volt ^/TMfaiA'rími, aki azzal
dicsekszik,

hogy az elvitt istenszobrot visszahozta

Babilonba és így fvárosának visszaadta védisteuét, aki a város felvirágzására nélkülözhetetlen. V. ö. C. Benid, Ninive u. Babylon (Leipzig
1903) ; Mahler Ede, Babylonia és Assyria (Budapest 1906).

Kassner, Kari, német meteorológus, szül. 1864
nov.l. Berlinben. 1890ótatagjaa porosz meteorológiai intézetnek és lt09 óta annak osztályvezetje.
Irt számos szakdolgozatot és terjedelmesebb munkákat, melyek közül Das Reich der Wolken und
N'iederschláge(1909); Über kreisahnliche Zyklonen (1893) kiemelhetk, azonkívül szerkesztett
egy önjelz párolgásmért és a tanítás céljára
két meteorológiai földgömböt.
Ksissowitz Tivadar Bruno, kulturtörténész,

Marienbadban 1882 máj. 12., megh. Budapesten 1914 márc. 22. Fiskolai tanulmányait Innsbruckban, Budapesten es Würzburgban végezte.
szül.

1906-ban a würzburgi egyetem hittudományi karán elnyerte a díjmentes promotio jogát s ugyan-

azon egyetemen bölcsészetdoktor i oklevelet is
szerzett. Ónálló müvei: Die Reformvorschláge
Kalser Ferdinánd I. auf dem Konzil von Trient
CWien 1906) Szellemi áramlatok a XVI. sz. de:

rekán, különös tekintettel az ellenreformációra
ólomhamut, v. miniumot összo- '--^v '"lak klór- (Budapest 1912).
-/nálják.
ammonnal. Aranysáivá por. A k
Kassza (ol. ca^sa), I. Pénztár.
K%#neli zöld a. m. schweintu.i. ....... ,1. o.).
Kasszab (Kasszabeh), egyiptomi hosszmérték
Kassics Igtuk (kisfaludi), ügj-véd, m. kir. ud3 85 m.
vari ágen.>j. szül. Vil;ii'o<v.'irnn (Arad vm.) 1792
Kasazabi-kenyér (asv.), 1. ManihíA.
jan. 29.. megh. Béc
márc. 28. Mvei:
EjUHuáeió (franc, cassation) a. m. megsemmin regiamm cirea sítés.
Em-hiridion
omí
deiicta stb. (Pest 1825, 3 köt.)
praecavenda
'KAa^iÁ.(Kasszain,Kva, Ihari, SJcuíu,Ca8sai),
Laurea virtutis seu tractatus de praerogativis a Kongó 1940 km. hosszú baloldali nagy mell^

=
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folyója Afrikában. Nagyobb mellékfolyói a Lotembva, Luembe, Luacsim, Csikapa, Lovoa, Szankuru, a hajózható Lukenye (Ikatta vagy Uflni),
Loange (Tenda) és a Kuango, torkolatánál (MO m.
széles és 34- m. mély. Vízesései a Pogge- s a
népesség van,
Wissmann-vizesések. Partjain
ikalumba, baluba, pende, basiiange, bakongo és
bankutu népek lakják. Mellékvizeivel együtt
3570 km. hajózható hosszúságot nyújt, maga a
föfolyó csak torkolatától a Wissmann-vlzesésig
hajózható. Fels folyását Livingstone 1854—55.
fedezte fel, késbb Pogge, Buchner, Wissmann,
Wolf dr., Fran(?ois és Müller kntatták át, majd
Delcommune, s így csak a két vízesés közti része
ismeretlen. A legújal)b kutatások eredményeit a
K. fels- és a Zambezi forrásvidékérl Wauters
adta ki Carte du Cassai supérieur et de l'ancien
lac du Lobale (Mouvement Géogr. 1905 Bruxelles).
Kasszala, fels-egyiptomi vidék, 1. Taka.
Kasszán, város Fergana oroszrturkesztáni tartományban, a K.-szu mellett, kb. 10,000 lak.
:

sr

:

Kasszandra, 1. Kassandra.
Kasszandra, 1 öböl a Kalkidike két ága, a K.
ós Longosz nev ágai közt hossza 55, legnagyobb szélessége 25 km. az ókorban Sermiiicus
sinus volt a neve.
2. K. (az ókori Pallene),
félsziget a K.- és Szaloniki-öböl közt; hossza 50
km. Á hegyekkel takart félszigetet az igen keskeny Pmaka nev földszoros csatolja a szárazföldhöz. Földje termékeny fképen gyümölcsöket és hüvelyes veteményeket termel. Legnagyobb
helysége Nea-K.
Kasszandreia, ókori város, 1. Potidaia.
Kasszava-bokor (növ.), 1. Manihot.
Kassziacimet, 1. Cinnamonium.
Kassziakéreg (kassziafahéj növ.), a Oinnamo.

;

—

;

;

mum cassia

1. Cinnamomum.
Cinnamomum.

kérge.

Kassziaolaj,

1.

-

Kastner

újkori klasszicisztikus költészetben

is

kedvelt

motívum szerint a K.-i forrás költi ihletet nyújtott. Ennek a felfogásnak a görög irodalomban
semmi nyoma.
Kastar, nép, 1. Kacsincok.
Kastel (Castel, lat Gastdlum Trajani v. Moguntiacense), város Rheinhessen tartományban,
a Rajna jobbpartján, a M.-Frankfurt-WetzlarLollari vasúti vonalon, (i9io) 9125 lak., cement-,
trágya- és gelatine-készítéssel, továbbá fakereskedóssel. Mainzcal híd köti össze.
Kastelanec, adók. Várasd vm.novimaroflj.ban,
(1910) 504 horvát lak. u. p. és u. t. Varasdtejjlicz.
Kasteloryzo, község Meisz szigetén, Kis-Ázsia
déli partvidéke mellett, 5— 0000 lak., kik hajózással, spongyahalászattal s kereskedelemmel
foglalkoznak, kitn kikötvel és johannita kastéllyal.

Kastély

(a lat. castellum-hól),

valamely elke-

lbb személynek teljesen szabadon álló palotaszer székhelye, mely a középkor végén és a renaissance kezdetén meg is volt ersítve; ezen
erdítés reminiszcenciái (tornyok,vízzel telt árkok,
hidak stb.) a K. architektúrájában mai napig is
fenmaradtak. Olyan K.-t, mely már annyira meg
volt erdítve, hogy kisebb várnak is beillett.
vár-K.-nak hívnak. Különösen a francia és az
angol arisztokráciának vannak építmvészi tekintetben nagybecs K.-aik hazánkban csak a
XVII. sz.-ban kezdettek a vidéken védömvekkel
többé-kevésbbé ellátott magányos K.-okat építeni,
legtöbb azonban a törökség teljes kizetése után
a rokokó-korszakban és a múlt század elején ke;

letkezett. L. Várkcístély.

Kástélyos bor. így nevezik
félvörös vagyis sillerbort.

Kastélyosdombó,

kisk.

némely vidéken a

Somogy vm.

barc-^i

601 magyar lak., vasúti állomá^;Acacia és Cinyiamomum. posta- és távbeszél hivatal.
j.-ban,

(1910)

Kassziavirág (növ.), I.
Kassziber, 1. Kas.sziver.
Kastner, 1. Emerich, osztrák zenei író é>
Kasszimabad, város Khqrasszán perzsa tarto- Wagner-kutató, szül. 1847 márc. 29. Bécsben.
mányban Mesédtl ÉNy-ra. Északra tle vannak Müvei Richárd Wagner-Katalog (1878) VerTúsz romjai, ahol Harun-al-Rasid kalifa meg- zeichnis der Richárd Wagner-Briefe an seine Zeithalt és ahol Firduszi (1. o.) született és meghalt. genossen (1897)
Bayreuth (1874) Wagneriana
Nasszir-Eddin, a híres csiUagász szintén Túsz szü- (1885) Die dramatischen Werke Richárd Waglöttje. Túsz a XVin. sz. végén pusztult el.
ners (1899).
Kasszimov (régebben Mescserszkij Gorodec),
2. K., Georg Friedrich Eugen, K. 3. fia, szül.
város az ilyen nev orosz kerületben, 13,547 lak. 1852 aug. 10. Stras-sburgban, megh. 1882 ápr. (i.
Van tiz temploma, egy mosója, egy apáca-kolos- Bonnban. Föltalálta a pirofónt (I. o.) és figyelemretora. Kovács- és cserz-ipara élénk
gabonával, méltó kutatásokat fejtett ki a rezgéstörvény körül.
besózott hússal kereskedik. K. volt Kasszim tatár
3. K., Johann Georg, német származású zenekhán székhelye.
tudós és zeneszerz, szül. Strassburgban 1810
Kassziteridek, ókori szigetcsoport, 1. CassÜeri- márc. 9., megh. Parisban 1867 dec. 19. Roicha
des inítulae.
tanítványa volt. A zenei hangszín teóriáját ö
Kassziterit (Asv.), az ónk tudományos neve.
fejtetto ki elször rendszere.^n. Az Institut de
Kassziver (kassziber), tolvajnyelven a letar- Francé tagjai sorába választotta. Zenemvei öt
tóztatottak titkos levelezését jelenti és pedig akár német opera után következtek a Beatrice (1839)
egymás között, akár a külvilággal. Tolvajnyel- La Maschera (1841) Le demier roi de Juda (1844
ven vagy titkos jelekkel írják s rendszerint a Les nonnes de Róbert le diablo (1845) c. dalmüvek
vizsgálat meghiúsítását célozzák cimboráik ré- szimfonikus mvei Les dames des morts (1852)
vén.
Les chants de la vie (1854) stb. Elméleti mvei
Kasszongo országa, 1. Urua.
Traité général d'instrumentation (1837), amoUyoI
Kastalia, szent forrás az ókori Delfl közeiébon megelzte Berliozt. Cours d'instrumentation o^m(mai no\(' HaffiosJoounes). Knnok vizében mosa- sidéré sous les rapports poétiques et philosophikodtak a hívk, kik a közeli Apolló-szentélyhez ques de l'art (1839). írt számos pedagógiai
zarándokoltak. A római költészetbl ered ós az vet is.
:

;

;

;

;

;

:

;

"i

;

•
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Kfistner Viktor, erdélyi szász népköltö. ezül.
az Olt melletti Kercsben 1826 deo. SD.. megb.
Nftgyszebenbon 1857 aug. 2S). Bnlólyi szász nyelvjárásban írt költeménytti os^ halála ntán nyomattak ki (2- lüad. Nagysnben 1894) ée az erdélyi
aáBzok ajkán UMttk több népdallá lett
Kistaer, Ábrahám Gotthelf, német matematikus ós költ, szül. Lipc^ben 1719 szept. 27., megh.
Güttingenbenl800jiin.20. 1746 után a göttingenl
eg]^«temai a geometria és tlzika tanára volt.
Mvei: Aníangsgnindo der .Mathcmatik és Gesohidite der Matliomatik 4 kötetben. Mint költ
különOeon éles epi^ammái által lett nevezetessé.
Kastor és Pollox, 1. Dioskurok.
Kastor. csillag, 1. Cattor.
Kastriota G^n-gy^ L Szkanderbég.
Kastron, görög nelys^. 1. Amorgosz.
Kastrop, község Amsberg porosz kerületben,
az 1902. Dosiáosatolt Obeiicastrop és BebringluHiseo községekké együtt (isio) 18516 lak., robbmtsaargyártással és gzmalmokkal, közelében

K. élesítése

azonban a

fenkövel

történik,

idközönként

pen^'ét kézi kalapáccsal v. kalapálóffé-

pekkel ki kell nyújtani (1. Kaszanádoló gép). Rövid-szálú növényeket (pl. széna, lóhere) rémre kahosszúszálú növényeket, pl. gabonafélégerMyével v. takaróval felszerelt
kaszával marokra aratnak, hogy azokat könyszálnak

;

ket azonban

I

»

\

S. ábra.

cvCÍ

nyebben lehessen kévébe kötni. Ily K.-nál a gereblyefogak a pengével párhuzamosan állanak.
k földmiveló nép a K.-t már a legrégibb idtl
fog\'a hadi célokra fegyver gyanánt is használta.
esetekben a K. -pengét sznronyszerüen ersíhogy az annak mintegy meghosszabbítása volt. A
K.-pengét négyzetkeresztmetszetü Bessemer-acélrudakból gyártják.
Ily

tették a nyéh^, úgy,

szénbányákkal

Kasú (uöT.), 1. Anacardium.
KR=nhnk <7láv (lech) eredet, de

ellengyele!ierániában és Poroszország Ny.-i
résx'
Lauenbnrg és Scblochan között,
akadt, német^>g által elválasztott
A k.
K.K-t
luill iónál nagyobb. Az egyik rész In tberánu.s, a másik katolikns. A történelemben mai
helyükön, de összefügg nagy tömegben a XIII.
sz. óta szerepelnek a lengyelekkel folytatott harcaik révén ismeretesek. (V. ö. Tetzner Die Kasnsed'

:

ben.

Weimar

olyformán, hogy a mdakat elször mintegy

es

1897).

5

kg.-os daraboloÁ vágják, melyeknek mindegyikébl egy penge készül, azután kovácsolással elször a pengének megfelel részt (1. ábra : Aj,
majd a nyél felé
részt (2. ábra : B) nyújtják
ki és kialakítják az e rész
lev nydvet

v^n

Kasúdió. 1. AncuaráiMm.
Kásva, kisk. Maros-Torda vm. régeni alsó (3. ábra : C). Azután többször egymásután való
j.ban. (1910) 1178 oláh lak., u. p. és u. t. Qörgény- felmel^téffiel és kovácsolással a pengerészt (A)
sz^itimre.

Kasza, szálas növények
kender

stb.)

(fú,

gabona, repce,

learatására szolgáló

mezgazdasági

kézi eszköz, melynek lényeges alkotórésze egy
kovácsolható acélból készült, görbített késalakú
vágöszerszám a K.-penge és egy a pengéhez er-

5. ábra.

:

nynjtják és formálják, úgy, hogy abból fokozatosan eláll a meghajlított h pengelap és a pengét
merevít a borda (4., 5. és 6. ábrák). Minthogy
1. ibra.
az ily módon nyert K.-penge
nem használsitbetö, juhar-, akáo- v. bükkfából készült, lá-l-S ható, azt tovább kell idomítani és appretálni,
m. hosszú, egyenes vagj' hajlított rúd a K.- mely mnnkálatok egyrészt fényez kalapácsokuyél, mely utóbbit egy v. két fafogant>-nval, kal való többszöri egyengetésbl, a pengééi lenyímarkolattal (K.-mankóval) szerelik fel. A penge rásából, a penge edzésébi és kiköszörülésébl
és a nyél egymáshoz kb. 60o szög alatt hajolnak, a penge síkját a rúdhoz képest pedig kissé

m^

:

I
t.

elfordítják, hog>-

ábnL

mnnkaközben a pengééi a

ta-

lajba ne váiíbasson. A pengét egy a penge végén
kialakított nyelv és vasfoglaló közvetitéeével,

csavarral v. ékkel és egy K.-8zeggel erödttk a
nyélhez. A K. napi teljesítképessége a term^
állásától, a mtmkás ügyességétl s a penge élességétl függ és 0-4—0-6 ha. között váltakozik. A

állanak. Igen híresek a stájerországi K.-g>'árak
(Kirchhof, .Micheldorf stb.): hazánkban ez id
szerint legnagyobb a szentgotthárdi K.-gyár(12
P.. 120 munkás).
Kasza, kisk. Trencsén vm. illával j.-ban, (i9io)
1155 t(>t lak., postahivatallal, n. t lllava. Régi
vára, melybl csak kevés maradt fenn, már a XIV.

H.

n*

:

—
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sz.-ban mint királyi birtok említtetik. Utolsó birtokosa Petróczy István volt, kitl Heister tábornok elfoglalta és földig lerombolta. V. ö. Fechány
Adolf, Kalauz a Vág völgyében (1888).
Kaszaba, török szó, a. m. város, fleg pedig

Kaszárnya

héber grammatikát, Grammatica linguae sacrae
c. alatt (Bécs 1791). V. ö. Zelliger A., Esztergom

vármegyei

trók.

Kaszanyüg

(növ.), 1. Bükköny.
Kaszaperpuszta, Nagybánhegyeshez tartozó
népes puszta Csanád vm. mezökováasházi j.-ban,
megersített város.
Kaszahal (Trachyvterus) 1. Kaszahal-félék. (1910) 2185 magyar és tót lak., vasúti megállóKaszahal-iélék (Trachypteridae, áiut), a tüs- hely, postaügynökség u. t. Nagybánhegyes.
Kaszárnya vagy laktanya, az az épület vagy
késszárnyú Csontos halak (1. o.) egyik családja.
Testük nagyon hosszura nyúlt, csupasz és kétol- épületcsoport, mely csapatok lakásául szolgál. A
dalról nagyon ersen összenyomott. Hátúszójuk K.-k oly helyekre építendk, amelyek egészséges
a test egész hosszában végig vonul. 16 faj isme- fekvésüek s a katonai gyakorlatokra alkalmatos
retes. Az összes tengerekben honosak, de csak vidékhez lehetleg közel fekszenek, hogy a gj'akorlatokra szánt idnek nagyrésze a ki- és beivás idején jönnek rendes tartózkodási helyükrl
a tenger nagy mélységeibl a felszínesebben fekv vonulásokkal kárba ne menjen. A K.-k építésére
vízrétegekbe. Életmódjuk még ismeretlen. Idetar- szükséges telkek kiszemelésekor különben némelytozik a kaszahal (Trachi/pterus), melynek 9 faja kor rendri tekintetek is mértékadók, amennyiismeretes Európa és Dél-Amerika partjairól te- ben, különösen nagy városokban kívánatos, hogy
temes hosszúsága és kígyóhoz hasonló alakja zendülések esetén a katonaság a rendörségnek
miatt «tengeri kígyó»-nak nézték. Legismertebb gyorsan segítségére siethessen. A legújabb korfaj az északibb tengerekben honos Vb m. hosszú ban a K.-k elhelyezésénél inkább közegészségi teés 20 cm. magas, de csak 2 cm. vastag északi kintetek s a csapatok kiképzésére alkalmas viszokaszahal v. forgácsJuil (Trachypteriis articus nyok az irányadók s ezért a K.-kat a városok
Brüun), mely rendkívüli törékenységérl neve- széleire, aránylag nagy kiterjedés telkeken épí;

;

Az idetartozó halak közül még említésre
méltó a szattyinghal (Regaleais), melynek Európa
tengereibl és az Atlanti-óceánból 6 faja ismeretes.
Legérdekesebb az evezs szattyinghal (Begalecus
banksü C. V.) 2 5 m. hosszú, 24 cm. magas és
6 cm. vastag, ismeretesek azonban állítólag 6 m.
hosszú példányai is.
Kaszaháza, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban,
(1910) 391 magyar lak., u. p. és u. t. Zalaegerszeg.
Kaszahugy v. kaszás, az Orion csillagzat magyar neve (nyelvemlékeinkben van egy hugy szó
zetes.

;

tik,

még pedig az ú. n. «pavillon-rendszer» szerint,
nem építenek többé egyetlen egy óriás épület-

azaz

tömböt,

hanem egy vagy több tágas udvart körül-

vev számos apró épületet, melyeknek mindegyike
vagy a csapat egy-egy osztályának lakásául szolgál, V. mindegyiknek külön-külön rendeiteté.se
(istállók, irodák, raktárak, fürd- és mosó-helyiségek, kantin stb.) van.

A tapasztalás bebizonyította,

hogy a legénység lakásául szolgáló szobák akkor
felelnek meg legjobban mind a fegyelmi, mind a
közegészségügyi követelményeknek, ha eg>''-eg>'
is, mely csillagot jelent).
szobában legföljebb 15 ember lakik. Az egy szoKaszakeszeg (áiiat), 1. Garda.
bába elhelyezend emberek száma különben akként
Kaszakisváralja (azeltt: Kaszakispodhrágy), állapi ttatik meg, hogy minden emberre 15 köbkisk. Trencsén vra. illával j.-ban, (1910) 411 tót és méter leveg jusson. Minden egyes épület a kell
magyar lak., u. p. Felstölgyes, u. t. lUava.
számú jól szellzhet és folytonosan tisztán tartkaszálás, szálas növényeknek a kaszával való ható (lehetleg vízvezetékkel ellátott) árnyékszéklevágása. A K. vagy kézi kaszával, vagy ka- kel, továbbá az egész épületcsoport legalább egy,
száló gépekkel (1. Fükaszálógép és Aratgépek) kizárólag fürdésre s esetleg ezzel kapcsolatosan
eszközölhet. Egy jó kaszás sík réten füvet v. ruhamosásra rendelt épülettel is ellátandó. Külön
vetett takarmányt egy nap alatt levághat V4 hol- épület rendezend be a csapatnál gyógjitandó bedat. Az állat járásáról is mondják, hogy kaszál. tegek számárasa K. -rség elhelyezésére szolgáló
li. Gacsos állás.
épületen kivül még fogsághelyiségekrl is kell
Kaszáló a. m. rét, de míg rétnek a völgyben gondoskodni. Magyarországon a legújabb korban

fekv f üterm

helyeket nevezik, K. alatt az olda-

többnyire a községek építik a K.-kat s az állam

dombos fekvés füterm helyeket értik.
kötelezi magát arra, hogy mind béke, mind háború
Kaszálógép, 1. Fükaszálógép.
idején mindig egy bizonyos létszámra es elszálKaszanádoló gép, élétvesztett, elkopott kasza- lásolási illetéket fizet a községnek ily módon az
pengék kikalapálására való, melynél kézi v. láb- évenkénti jövedelem megfelel a befektetett töke
hajtással merlegesen üt kalapács az alatta lev mintegy 5 százalékának, mely kamatozás elég az
las V.

;

üllre helyezett kasza pengéjének a szólét vékonyra veri. Inkább használják azonban a kaszaver kézi kalapácsot ós üllt, mert ezeket a kaszás
magával viheti.
Kaszanagyváralja (azeltt Knsza^iagypodhragy), kisk. Trencsén vm. illával j.-ban, (i9to)
:

501 tót lak.

;

u. p.

Kasza,

Kaszaniczky Ádám,

u.

t.

Illava.

jezsuita, szül. Liptószent-

Nagyszombatban 1804.
Nagyszombatban, Budán és Pozsony-

miklóson 1748., inegh.

Tanár

volt

ban. A rend feloszlatása után 1791. pozsonyi,
1801. esztergomi kanonok. Irt egy közjogot és egy

említett

tke

amortizációjára.

katonaság célszer elhelyezévse minden idk
óta állandó gondja volt a hadászati mérnököknek
és építészeknek. Az ókornak inkább miliciája.
mint rendes katonasága békében bizonyára saját
tzhelyeinél lakott, míg háborús idkben számára
a várost körít falak és tornyok njiijtottak alkalmas lakóhelyiséget. Számos görög város körít
fala úgy volt építve, hogy ez ut«)bbinak vastai;
ságában voltak a katonaság szobái elhelyezve. A
rómaiak K.-i kasztrumaikban találtak elhelyezést.
A középkor is megtartotta a katonaságnak a

A

:

—
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várfalak vagtagságában nericentett helyist^gek- lamely lapos vagy bolthajtásos mennyeseten.
ben való elhelyeiéfiét ; mtndaHmAltal kiilun K.-k Készül sz^eaeti avagy csupán díszítési célokból. A renatasanee a K.-kat tisztán ^korativ
Í8 épUItek, többnyire nagy Árkádos bomloksatokkal, mint azt a XV. 8z.-ban a lovagok számára célokból használja és azokkal fa-, egyáltalában
RodUíiban épült K. mutatja (1. az ábrái). Igazi, pedig lapos mmufottítttit díszíti, melyeket aztán
modern értelemben vett K.-k azonban csak az kaszeUás rnewinueMédoiek hívunk.
Kaszida (arab), hosszabb, egészen 70-80 kettt;
állandó hadseregek megalapítása után, a XV. sz.
végétói keidve, épülnek. Ez épületek a nagyobb. sorra terjedó arab költemény, melj-nek irodalmi
hagyománya körülbelül a Kr. u. VI. sz.-ig vezet
viffiza. A K. kifejldését az araboknál a redztesversek elzték meg, melyek mértéküket és formájukat tekintve pong>-olábbak, míg a K. versmértékei fejlettebbek, a. ejré.sz költemény múvt-sziebb
alkatú. A K. költemény mindi)? valamely kitzött
cél felé törekszik ugyan (leginkább személyt vagy
iUÉÉSS^S^iM> törzset dlcsóít vagy gáncsol sokszor
különösen
maga a költó v. törzse a ma*
a régi K.-kban
gasztalás tárgya), de e célhoz a legváltozatosabb
kitérések után érkezik a költemény végs részében. Exordiumát rendázerint az eltávozott szeret
-. centrális udvart teljesen, vagy leg- fölötti búsulás, elpusztult lakóhelyének keserg
alább A uldalról zárják körül 1—2 emelet maga- megszólítása és leírása, aztán ennek kapc^n masak, az udvarra folyosóval, a földszinten istállók- gának a szeretnek magasztaló leírása (gj'akran a
kal. Nálunk a budapesti Károly-K. (épült 1728.) legérzékiebb színezéssel) képezi (naszíb). Azután
maga a költ is útnak indul a sivatagba, ez útkorának egyik legtipiku.>^bb alkotása volt.
Kassámy&fogság, 1. Laktanyafogság.
nak leírását mindenféle kitéréssel (zivatarnak,
Ejuzaróna (azeltt Kaszarovne), tísk. Tren- vadászatnak, a tevének, melynek hátán teszi
csén vm. illavai j.-ban, (i9io) 615 tót lak. u. p. útját, a strucmadárnak és egyéb állatoknak, meZsolt, u. t. Illava.
lyekkel a sivatagban találkozik, részletes leírása
Kasxáacsillag. 1. Orion.
stb.) szövi át, és végül utazása célpontjáról szól
Kassáalé, fokhagymával fszerezett ecetes lé és nála állapodik meg. Ilyen többé-kevésbbé minfüstölt oldalassal y. sonkával,
den K. tartalmi szerkezete. Rímelésének rendKasxáapókok ( Phalangidae, iuw), a Pókok (1. o) szere abból áll, hogy a két els félsor (hemistiosztályába, az Izeltpotrohú pókok v. Alpókok chium) végs szótagjai egjTuásra rímelnek, a
(Arihrogaitra) rendjébe tartozó család, igen ha- 2. sortól kezdve pedig csak a második fél mutat
sonlítanák az iirazi pókokhoz, de különböznek az egész K.-n át az els soréval azonos rímet.
tlük abban, hotry toruk és potrohúk egész széles- A K. régi szerkezetét alakra és tartalomra nézve
gégében érintkezik egymással és hogy potrohúk az arab költk a legújabb idkig ízléstelen módon
izeit Csáprágójuk háromizú és ollóalakú; áll- utánozzák. Az arab mbírálók az összes K.-k
kapcsl tapogatójuk lábalakú lábaik nagyon hosz- között a Muallákát (l. o.) néven ismert hét költeszuak és vékonyak. Mintegj' 15 nemük és 100-nál ményt ítélték a legtökéletesebbeknek. Ezeken kítöbb fajuk ismeretes s majdnem valamennyi az vül is összegyjtötték a legfényesebb K.-kat. Ide
ó-világban honos. Valamennyi éjjeli állat. Ha- tartozik pl. az Abú Zeid al-Kurasítól eszközölt
zánkton 40 faj él. Legismertebb a közönséges gyjtemény: Dzsamharat as'ár alarab (Kaúró
kaszáspók (Ph/aicmaiMm opilio L.) színe világos- 1308. bidzsra), továbbá Mufaddal al-Dabbí-nak
barna, hátán fekenebama mustrázat van hasa (megh. 786.) gyjteménye Mitfaddalijját, melyfehér ; hossza 8—10 mm. falakon és kövek alatt nek kiadását Thorbecke kezdeményezése után
nagyon gyakori. Ha végtagját erösebben meg- (1. füzet Lipcse 1885), most Sir Charles Lyall
ragadjuk, az könnyen leválik ennek a leválás- eszközli). A pogányság leghíresebb hat költjénak nem letörés, hanem öncsonkítás (autotomia) nek összes K.-lt külön is összegyjtötték (Euróaz oka. A levált v. leszakadt láb sokáig kaszáló pában kiadta Ahlwardt: The diwans of the
mozdulattal görcsOeen vonaglik innen az egész six ancient Arabic poets etc., 1870). V. ö. Áhlcsalád neve.
nardt, Cber Poesie und PoetikderAraber(Gotha
Ka8zásrét(azelóU: Kotris-Lucska),kisk.TTen- 1856) u. a.,Bemerkungen über die Echtheit der altesén vm. klszuczaújhelyi j.-ban, (i9io) 304 tót lak.
arabischen Godichte (Greifswald IS72) ; Xöldeke,
n. p. és n. t. Kisznczaújhely.
Beitráge zur Kenntniss der Poesie der altén Araber (Hannover 1864) Goldzieher, A pogány arab
Kaszat (bOt.), 1. Achaenium.
költészet hagyománya (Budapest 1893).
Kaazba (arab) a. m. vár, fellegvár.
Kaaz Dagh v. Kaz Dagh, az Ida-hegység (1.
Kaszinó (olasz: casino a. m. házacska, házikó), eredetileg ház, átvitt értelemben társasIda) mai neve.
kör, zártkör és csak bizonyos személyeknek
K^M««<^^™ a. m. khaldeus.
Kaszetta (ola.<;z. cassdta) a. m. szekrényke, fentartott társaság és annak e>nilokez helye.
fókép pénz, ékszerek vagy más drágaságtA: elte- A franciák a fürdhelyeken épült mulató és szó*
vesére. A K. a szekrény és pénztár jelente c(»«a rakozó helsriségeket nevezték K.-nak. Az ilyen
Az építészetben négy- v. K.-épületek rendszerint egy nagy termet foglalszó diminutivuma.
többszögletU, ritkábban köralakú bemélyed^ va- nak magukban zene, színházi eladások, táne
;

—

;

:

:

:

:

:

:

:

:

:

;

;

—

—

—
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Kászonyf

50 km.-nyi D.-i irányú folyás után KézdiVásárhelyen alul a- háromszéki medencében a
Peketeügybe ömlik.
2. K., a régi Csíkszéknok
fluszéke, a mai Csík vármegye kászon-alcsiki járásának egy része. A Bodoki-hegységhez tartozó
hegyek közt fekszik, legmagasabb hegye az 16.50
m.-es Nemere-tet, s a történelmi nevezetesség
Nyerges, amelyen vár is állott. A Hargita vonulatának legutolsó kis vulkánja is ideesik. Ennek
vidékérl kitn borvizei (szénsavas savanyúvizei) vannak, mint a K.-jakabfaltn, K.'répáti és

számára, ezzel kapcsolatosan étkez, kávézó és játszó helyiségeket, majd klubhelyiséaz
geket, vagy terraszokat, verandákat stb.
egészet szerves összefüggésben, de mégis úgy,
hogy terem, kávéház és klubhelyiség egymástól
különválasztható is legyen. A nagyobb tengeri
fürdknek vannak különösen fényes K.-ik, így
pl. Montecarlónak, Nizzának, Jersejmek, Trouvillenak, Ostendo-nek stb. A K.- helyiségnek egyik
legszebb és legismertebb példája a Garnier által
épített montecarlói K. A mi fürdhelyeink ú.

kb.

n. kúr-szalonjai (Herkulesf ürdö, Trencsén-Teplicz

K.-fejérköi.

szintén tulajdonképen K.-k, de a francia K.épületeknél egyoldalubbak. A budapesti Országos
K. ós Nemzeti K. épülete kizárólagosan klubhelyiség nagy koncert-terem nélkül a francia K.-kat
még leginkább megközelíti a Stefánia-úti ParkKlub épülete. A budapesti Margit-szigetre tervezett játék-K. építését a kormány 1913. megakadályozta. L. még Kúrszalon.
Kaszinó, olasz kártyajáték francia kártyával
játsszák.
Kaszkád a. m. vízesés, 1. Cascade és Cascata.
Kaszkádbatteria. Ha több leideni palackot
úgy kapcsolnak össze vezetöleg, hogy az egyik
palack bels fegyverzete a következnek küls
fegyverzetével legyen fémileg összekötve, K. keletkezik, melynek végei között annál nagyobb
potenciálkülönbség létesíthet, mennél nagyobb
a palackok száma. Ilyen K.-val erteljes és nagy
szikrák állíthatók el.

Kászonaltíz (azeltt Altiz), kisk. Csík vm.
kászonalcsíkij.-ban, (1910) 985 magyar lak., postaés táviróhivatallal. Hozzátartozik a fejérköi bor-

stb.

;

stb.)

;

;

—

:

viztelep.

Kászonf eltíz (azeltt Feüiz), kisk. Csík vm.
kászonalcsíki j.-ban, (i9io) 1247 magyar lak. u. p.
ós u. t. Kászonaltiz.
:

:

a. m. Urua 0- o.)
Kászoni Jö?i05, jogtudós, a XVII. sz.-ban

Kaszongo országa

élt:

Kitonicsnak híres törvénykönyveit fordította magyarra s eredeti munkákat is írt Rövid igazgatás a netnes orszáanak és hozzátartozó részeknek
szokott törvényf'olyásáról (Gyulafehérvár 1647)
és
törvény folyásiról irt igazgató (Lcse 1650).
:

A

Kászoni hegység, 1. Bodoki hegység.
Kászonimpér, kisk. Csík vm. kászonalcsíki
j.-ban, (1910) 1143 magyar lakossal. A községtl
li/j órányira fakad a répáti név alatt ismeretes
égvényes savanyúvíz, mely a legjobbak közé
Kaszkád-hegység (Cascade- Rangé), kb. 750 tartozik s Erdélyben kedvelt üdít ital gyanánt
km. hosszú fölvetdött platóperem az Egyesült- nagyon cl van terjedve.
kászonjakabfalva, nagyk. Csík vm. kászonÁllamok Ny.-i partja közelében, D.-felé folytatása
a Sierra-Nevada. Az Óceánnal párhuzamosan attól alcsíki j.-ban, (1910) 1239 magyar lak., postakb. 160 km. távolságban húzódik végig. Nevét a ügynökség, u. t. Kászonaltiz. A községtl félóráColumbia folyó koresztültörésénél lev kaszká- nyira 714 m. magasságban, magas hegyek közt
doktól (a. m. zuhogó) nyerte. Legmagasabb csú- fakadó egyszer szénsavdús égvényes savanyúcsai a platóperemen ül vulkánok, mint a Mount- vize kellemes üdít ital, de gyógj'szer is, különöRainier (4430 m.), M.-Adams (3801 m.), Mount- sen a bélcsatorna idült hurutjaiban a fürdiben
Baker (3256 m.) ós a Mount-Hood (3420 m.), Mount- óO szoba áll a vendégek rendelkezésére.
Kászonújfalu, kisk. Csík vm. kászonalcsíki
Jefferson, Mount-Shasta (4370 m.), Three Sisters,
Diamond-Peak stb., amelyek közül É.-on néhány j.-ban, (1910) 1758 magyar lak., postahivatal, u. t.
még ma is mködik. Az B. pacific-vasút a Stam- Kászonaltiz.
Ké.BzonjiDá7iiel(csikszeredai), hírlapíró, szül.
pede-hágón (1216 m.) s egy mellékhágóval a Co:

lumbia völgyén át hatol rajta keresztül. A MountBakeren ólom- és ezüstbányák, valamint a harmadkori rétegekben széntelepek vannak. A hegység oldalait hatalmas tlevel erdség fedi, amelyben a legjellemzbb fák a Douglas-fony, a sárgafeny, a cukorfeny és az óriás-cédrus.
Kaszkarillin (cascanllbi), 1. Cascarilla.
Kaszkavela (áu»t), a csörgkígyó (Grotalus

honidns Daud.) neve.

L.

Csörgkígyó.

Bécsben (hol atyja az udvari kancelláriánál szolgált) 1813 okt. 2., megh. Budapesten 1886 márc.
Bécsben kadét volt, majd tiszt lett a Radetzkyhuszároknál. de miután vagyonát elpazarolta,
visszavonult a polgári életbe. Az 1832—-36-iki
országgylésen mint követi irnok résztvett s Lovassy Lászlóval és társaival együtt megalapította
az ú. n. társalkodási egyletet, amiért kizárták
a közhivatalokból. A szabadságharc alatt Kossuth, Klapka, Csányi gyakran éltek szolgálataival. 1848 szept. végén t()bb huszárszázadot hozott
be az országba. 1848 máj. a külügyminisztériumban alkalmazták. A .szabadságharc végén
mint fhadnagy kapitulált Komáromban. Ezután
Hamburgba. 18.50. Londonba, majd JerseylK\
Parisba ment, nyolveklien, zongorázásban, vívásban és rajzolásban leckéket adott. 1852-ben ös/-

Kaszkett, 1. Casquet.
Kaszna, 1. Khazna.
Kasznár, régebben oly gazdatiszt, kinek kezejelenleg általában
lésére a magtár volt bizva
kezel tiszt, habár némely uradalomban az intéznél magasabb rangot jelent.
Kaszómez (azoltt: Kaszópolyána), kisk.
Máramaros vm. tiszavölgy j.-oan, (laio) 2098
rutén és német lakossal u. p. Lonka, u. t. Nagy- szegj'üjtötte és kiadta forradahni emlékiratait.
bocskó.
1859-ben mint a magyar légió tagja rósztvett az
Kászon, 1. az Oltba öml Keketoügy jobboldali olasz hadjáratban. 1863-ban mint angol alattvaló
mellékvize, ered a Bodoki-hegység É.-i részén s visszajött Magyarországba, hol 1867-ig idzött
;

1

;
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mint nevel a Vay grófi családnál A kiegyezéskor újra kivándorolt. Sok különféle munkát irt,
fkép oikkokot a forradalmi irányú német laBudapesten
poknak. 1877 okt. újra hazajött
mint ell«'nzcki hírlapíró koresto konyerét. fordított és rémre^ényekot Irt oIcüó lapokba. 1879 ápr.
Miller Tamárf néven átvette a szociáldemokraták akkori Krónika c. hetilapjának a szerkesztését
8 hónapig vult o lap élén, de ngyanekkor
füpíctl.'iisó::! lapokba is dolgozott. 1881 márc.-tól
az ii
.rara elmen megjelen szocialista
xi'.«;ztette 1884 elejéig.
párt.
Kasxplya, a Duna 125 km. hosszú baloldali
mellékfolyója Szmolenszk orot^z kormányzóságban.
K&ssr el-Kebir (Alkazár Kebyr, Luxor elKabir), város Marokkóban, 37 km.-pyire a tenjjertl a Lukkosz mellett, szUóktól és narancsfaligetektl környékezett mocsaras vidéken, mint.s

;

1

lak. Az 1578. vivoti és róla elnevezett
ütközetet alkalmasint 10 km.-nyire Araistl, a
Vádi Malcszen mellett vívták.

egy 8000

Kaazt,

1. Kasztok.
Kasrtália, 1. Kastalia.
KaartamnTti, 1. trök vilajet az antik Paflagonia helyén, a Szakaria és Kizil-lrmak torkolata
közt a Fekete-tenger D.-i partján, 50,700 km.* ter.,
<i9ioi 1.109,621 lak. Az Indzse-szu-fok Kis-Ázsia
leg»»szakibb pontja. Az egész vilajetet hegyek takarják legmagasabb heg^'c^úcsa az llkasz-dagb
(2200 m). A hatfoolyókon kívül legjelentékenyebb
vize a Filiasz.
2. A', az ugyanily nev vilajet
fvárosa, a Gök-Irmak mellett, kb. 16,000 nagj'obbán török ialL. jelentékeny brg>'ártással, pamutkelmekészitéssel és festéssel, élénk gyapjukereskedéssel. Mellette, a hegj'en van egy régi, a Komnenoszok idejébl való düledez eröss^, Castra
Coraneni.
Kaaztilia (spanyolul Castüla), Spanyolország
egy része, amely a régi politikai beosztás szerint
magában foglalta a középs rész fenslkjait és
az E.-i hegyes vidék nagy részét feloszlott óK.-ra (Castilla la vieja) és Új-K.-ra (Castüla la
nueval Ó-K. átlag 800 m. magas és széles tekn,
meljmek É.-i szegélye a Kantabrial hegység, D.-i
fezegí'lye a választó hegység. Magvát a Tierras
de Campos, fátlan síkságok akotják a Duerótól
D.-re, ennek Eresma és Adaja nev mellékfolyói
közt kietlen és puszta a fensik. É.-on a szintén
fátlan Reinosai-terrasz 1(XX) m.-njá magasságra
emelkedik, magában foglalja az Ebro és Pisuerga
fels<> völgyeit. Ettl D.-re és DK.-re terülnek el
Bargoe és Lierma jól megmúvelt halmos vidékei,
meg a Bnreba. amely meredeken ereszkedik le
AZ K
>'be. Ugyancsak meredeken aMoncayii
n ereszkedik le az IICX) m. magas
Soriai-íeusik, amely DK.-en ó-K.-t Uj-K.-val köti
össze. E fensíkon emelkednek ki egyes mészk4áncok, mint az Altos de Barahona, melyeknek
-folj^tása a K.-i választ-hegység a Cuesta de
Atienza, a Sierra Pela és Sierra de Ayllon,
Pico Ocejon (2065 m.), a Somosierra és Gnadarrama, végül a Sierra de Gredos a Plaza de
Almanzorral. Az Új-K.-i fensik alacsonyabb és
:

—

;

;

:

két, Ny-nak lejtsöd széles völgyteknbl áll,
amelyekben a Tajo és Quadiana folyik. E kettt

—

Kasztllia

egymástól keleten alacsony földhát, Ny.-on a Montes de Toledo és a Sierra de Ouadalupo választják el egymástól. A D.-i völgyteknlK>n van La
Mani'ha (í. o.). A Tajo fels völgye körül van az Alcarria novü termékeny dombos vidék, ettl Ny.-ra
a madridi és a tolodóí fensik. Lakói erteljesek^
közepes termetek, a nk élénk termé-szetüok ás
szépek. A nép büszke, becsületes és szinte és
ra^tözkodik a hagyományokhoz. Az Új-K.-iak
nagyrészt arab-spanyol keverékfaj. Ó-K. 8 tarto-

mányra

(Palencia, Valladolid, Avila, Segovia, SoBnrgos, Logrono és Santander) van felosztva,
fvárosa Valladolid területe 65,727 km*, lakóinak száma ii9ioi 1.896.206. Új-K. 5 tartományból (Madrid. Toledo,
Ciudad-Real, Cuenca és
Guadalajara) áll, fvárosa Madrid, területe 72,160
km«, (1910) 2.129,052 lak.
Töriénete. K. a VIII— X. sz.-ban León királysághoz tartozó grófság (condado) volt a Duero és
Ebro folyók fels folyásának vidékén. Nevét a
számos várkastélytól, kapta, mely heg^ietóin
épült. K. grófjai a X. sz. közepén függetlenítették magukat (Fernan Gonzales, Garda Femandez). Családjuk kihaltával 1026. ííagy Sarwho,
Na varra királya örökölte K.-t, ki azt második
fiára, Fei'dinándra hagyta 1035. Ezóta K. mint
külön királyság szerepelt a keresztény spanyol
államok közt s csakhamar vezéi-szerephez jutott.
Ferdinánd fia, VI. Alfonz (1065— 1109), Leont is
egyesítette K.-val s 1085. felvette a császári elmet. Országait ürracca leányától származott
unokája, VII. Alfonz {1126— b7) örökölte, ki szintén császái-nak nevezte magát Ezután ismét kettévált K. és León VII. Alfonz fiai alatt. K.-ban III.
Sancho (1157-58) és VIII. Alfonz (11Ö8—12U)
következtek. Ez utóbbinak fiában, II. Henrikben kihalt (1317) VII. Alfonz idsebbik ága s K.-t
hosszú harcik után León királya, III. Ferdinánd
foglalta el 1230. Ettl kezdve állandóan egyesült
a két királyság s erejét csakhamar éreztette az
egj're hanyatló arab (mór) államokkal. 111. Ferdinánd (mogh. 1252) visszafoglalta Cordobát,
Sevillát, Murciái, st Ckidizt is. K. ezzel elérte
legnagyobb, kiterjedését s 9 királyságot foglalt
magában (Ó- és Új-K., León, Asturia, Galícia,
Murcia, Jaen, Cordoba és Sevilla). 111. Ferdinánd
fia,
(Bölcs) Alfonz (I2d2-Si) anyia. Beat rix
révén a Hoheustaufokkal volt rokonságban, ezért
a német fejedelmek egy része 1257. királlyá választotta. De Alfonz még csak meg sem látogatta új
országát. A trónon második fia, IV.Sancho (1284—
1295) követte. Utódai, IV. Ferdinánd (1295—
1312) és XI. Alfonz (1312—50) sokat harcoltak
a lázongó fnemességgel és K. szomszéd királyaival. Kegyetlen Pétert (1350-69) öccse, //. Henrik (1369—79) fosztotta meg az uralomt<»l. Ennek fia, /. János (1379—90), a portugálokkal és
angolokkal harcolt trónjáért. Fia, III. Henrik
(1390—1406) erélyes uralkodó volt. Alatta szállották meg a spanyolok a Kanári-sziaeteket(1402).
Fia, //. János (1406—54) egészen kegyenoének,
Álvaro de Lunának befolyása alatt állott, ki öt
Izabella portugál hercegnvel házasította össze.
De a kiráilyné a kegyenc ellenségeivel szövetkezett és kivitte annak kivége2tet^t(1463). II. János fia, IV. Henrik (1454-74) gyenge és pazarló
ria,

;
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uralkodó volt, ki nem birt a féktelen fnemességgel. Mikor leányát, Johannát, kit a közvélemény kegyence. Beltran de la Cueva gyermekéakarta örökösének megtenni, felkeU69-ben kénytelen volt nvérét, Izabellát elismerni utódának, ki Ferdinánd
aragóniai királyhoz ment feleségül. Henrik lialála után Izabellának öt évig kellett küzdenie K.
trónjáért V. Alfonz portugál királlyal, míg aztán
1479. végleg annak birtokába jutott. Ettl kezdve
K. és Aragónia egy kormány alatt egyesültek s
Így született meg Spanyolország. V. ö. Rosell,
Cronicas de los reyes de Castilla (Madrid 1875—
1878, 3 köt.).
Kasztiliai-csatorna (Canal de Castilla), a
XVIII. sz. végén, VI. Ferdinánd uralma alatt
megkezdett és Í832. befejezett hajócsatoma Spanyolországban. Alar del Rey mellett a Pisuerga
folyóból indul ki, de ezt Dueiíasnál újra eléri és
Valladolidnál véget ér. A vele összeköttetésben
lev Canal de Campossal (amely Medina de Riosecohoz vezet) együtt 227 km. hosszú, 10—20 m.
széles, kb. 2 m. mély, kamarazsilipekkel hajózható, a gabonaszállításra nézve fontos.
Kasztiliai választóhegység, a spanyol mezeta kiemelked röge Ó- és Üj-Kasztilia határán Spanyolországban. É. felé lankás, D.-en meredeken szakad le, tetején 1200—1300 m. magas,
sokszor egészen kopár fensíkokkal. Portugáliában a legnyugatibb Sierra de Estrellával kezddik, folytatása a Sierra de Gata,
de Gredos,
amely a legmagasabb része a Plaza del Moro
Alraanzorral (2661 m.), keleten a Sierra de Gua-

nek
lés

tartott,

támadt

ellene.

—

derramával

végzdik.

Óskzotekbl,

Lázár Gyuláné.
Hunyad vm. szászvárosi
1.

Kata

Kasztor
Kasztor,

és Polliix,

1.

Dioskurok.

Castor.
Kasztoreum (castoreum), 1. Hd.
Kasztoria (Keszrie), város Görögoi-szágban,
Szaloniki volt török vilajetben, 46 km.-nyire Bitoliától, az ugyanily nev tó (1. Kasztoria-tó) egyik
félszigetén, kb. 10,000 lak. K. a régi Celetron,
amelyet Kr. e. 200 évvel Sulpicius konzul fogcsillag,

1.

lalt el.

Kasztoria-tó, 624 m. magasban elterül, karsztos polje-mélyedést kitölt tó Macedóniában az
város mellett. Területe 5080 ha.,
ugyanilyon

nev

lefolyása a Viíztrica (Indzse-Karaszu).
Kasztorin, ersen kallózott kártolt gyapjúszövet, srsége cm. 16—18, fonalainak metr.

száma

6"5.

Kasztor-kárpit, bársonyszerú kelmébl készült
kárpit.

Kasztorolaj, 1. Ricinus.
Kasztor-szövet, négyfonalas sávolykötésö, ersen kallózott kártolt gyapjúszövet, köpenyszövet,
melynek srsége pro cm. 22/20, fonalainak metr.

száma 9.
Kasztradina

(az olasz castraio szóból), füstölt
juhhús, ftápláléka Montenegró és Dalmácia lakosainak.
Kasztrálás (castratio), az ivarmirigyek eltáértelemben a híraivarmirivolítása, szkebb
gyek, a herék eltávolítása. A K. nemcsak a
nemz képességre, illetleg férfiaknál a közösülés! képességre van hatással, hanem az ú. n.
másodlagos nemi bélyeg kialakulását is megakadályozza, valamint az anyagforgalmon is jelgránit, lemz változást okoz L még Herélés és Petefészek-

gnájsz, sziluri palákból stb. áll. A legmagasabb
részek kivételével elég könnyen járható hegység.

Kasztner Janka,

—

.

.

kiirtás.

Kasztri,

1.

Delfi.

Kasztriota György, I. Szkanderb^.
Kasztro (Castro, gör. a.m.vár), az Égei-tenger

j.-ban,
Kasztó, kisk,
1019 oláh lak., u. p. és u. t. Szászváros.
több szigetének fvárosa viseli e nevet.
Kasztok, szigorúan elkülönített társadalmi oszKasztszellem, bizonyos társadalmi osztály
tályok, melyeknek tagjai csak egymás közt há- tagjai közt lov és másokat kizáró összetartás. 1.
zasodnak és ugyanazt a foglalkozást folytatják. Kasztok.
U
Kászu a. m. kéregbl csinált kosár, 1. GyantaE kifejezés (casta) a portugálokti származik, kik
így jelölték az Indiában várna néven ismert in- kászii.
tézményt. Itt eredetileg négy kaszt volt a bramáKaszulkoj V. Csemája, folyó Krim félszigenok (papság), k.satriják (katonaság), vajsziák ten. Inkermann város romjai mellett elfolyva, a
(földmivolk) és szudrák (szolgák). Idvel azon- szebasztopoli öbölbe ömlik. A krimi hadjáratban
ban a K. száma rendkívül megszaporodott, ma és Szebasztopol ostroma alatt sokat szerepelt ez
több százra tehetk és bár a foglalkozások szi- a folyó, Canrobert francia tábornok (1855 máj. 25.)
elhatárolása és több más tilalom enyhébb gyzelme az oroszok fölött ennek a partján volt.
Sjorá
ett, a K. intézménye egészben véve ma is fenn1855 aug. 16. Gorcsakov orosz herceg sikertelen
áll. Bár a K. Indiában fejldtek ki legjobban, alig támadását nevezik cseniájai csatának.
van nép, melynek störténetében nyomai ne volKaszúr, nád- és lápvágó eszköz, melyet fleg
nának, így különö.sen a régi Peruban és Perzsiá- a csikasz használ.
ban és ma is megtalálhatók Afrikában és PolinéKata (a görög Ka-rá), elszó, tulajdonkóp a. m.
ziában. A K. keletkezése részint arra vezethet alá, le, felé, mellett stb. összetételekben gj'akori.
vissza, hogy a hódító nép a hódítottat alacsoKata, gata vagy káta, beseny nyelven házat
nyabb társadalmi osztályba szorította, mint pl. jelent; a Djneper jobboldalán Bulgáriára néz
Indiában a hódító árják a ben.szülötteket, részint várakat Konstantinos Porph. Tung-Kata, Kraknaa foglalkoziisnak apáról ílura szállására. Ez Kata, Salona-Kata, Saka-Kata és Gau-Kata néutóbbi szokás Európában is nagyon általános volt ven említi. A Kat az ugor és finn nyolveklion
a XVIII. sz.-ig. A K.-ra emlékeztet a csak ha- házat jelentvén, e nevek értelme Tung stb. háza.
sonló társadalmi osztályok közti házasság is. A besenykkel Magyarországban is elterjedt ez a
mely nagyon általános ma is Európában és leg- név pl. Mosonyban 1339. említenek egy Kata
merovobben az uralkodó családoknál található nev falut. A Tápió vidékén összetételekben elTDfífí.
forduló Káta helynevek kétségtelenül szintén
(1910)

:

;

;

—
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KAta

a beeenyö szóval ; s összetügghot vele a Káta-nemxetaég neve Is.
Kit&-nemiui»íg els Ismert tagja Farkas. II.
András idejében; 1231. pedig Demeter oomes,
ut4:>bb ^'öri fúLspán. A nemzetség jószágai fkép
Szatmár, Bihar és Ugocsa vmepyékben feküdtek,
mi? egyes ágaknak a Dunántúl voltak birtokai.
1227—1483 közt összesen 81 helység tartozott
hozzájok. B nemzetségbl vált ki a Kátay-, a Csaholui-, a Vcisvári; a Surámji-, a Csartutvodai-,
a lAizári' és az 0«y-család. A nemzetség els
vitéz tagja Tamás, ki a csehek ellen Laa vára
alatt (1273) kitnt. A nemzetség több tasja viselt
fóméltósájrot pL Péter már IV. Béla alatt fpohárnok volt. A tatáijáris atán Bereg és Ugocsa
vármeg>'ékben e nonzetség több várat és helysésret alapított. V. ö. Komáromy András, A KátanemzetséííTöl (Turul 1887) ; Wertner, Nemzetségiek II.
tv >-^^, K- cimere (Turul, VII.).

cf^yet jelentenek ezzel

:

;

Katabazion
qu iákat

(gör.),

a

gör.

egjházban a

reli-

rz hely az oltár alatt.

Katablemata (gör.), lecstlngö sznyegek és
kárpitok az ókori színházban, melyek a darab
szerint majd heg>et, majd folyót s effélét ábrázoltak. A hajókon Így nevezték a ponyvákat,
melyekkel a napsugár ellen védekeztek.
Katabolizmxia v. di'i.nmilaiio, az él szervezetekben folyó bomlási folyamatok összessége,
1. Auijagfofijatom.
Katabotra (üj-gürög), rendetlenül össze-vissza
hányt csontmaradványok barlangokban. A viz
hordta a csontokat össze, nincsenek eredeti fekvhelyükön.
Katádta. kisk. Baranya vmegye szentlórinczi
i72 magyar lak. u. p. Dencsháza,

j.-ban. (19101

;

KatakombAk

(gör.), így nevezik a montanistákat
Prigia után, ahonnan a montanista mozgalom kiindult és elterjedt.
Katagógiák (gör.), az antik népek vendéglinek neve, mely az új-görög nyelvben mai napig
megvan a katagogiatész a. m. kvártélymester,
lóbérló alakjában. Kivált olyan városokban voltak, ahol az idegenek forgalma jelentékeny méreteket öltött. Külsejükön már akkor megtaláljuk a cégtáblát, mely hol állatokat ábrázolt, hol

Katatrigek

(1.

o.)

növényeket

(pl.

ad malum prunicium

a.

m. a

gránátalmafához).

Katagraiológia a. m. rcndeléstan, vényszera gyógyszertan egy része; 1. Ars

kesztéstan.

fortnulandi.

Katagnm, Szokoto szudáni birodalom K. nev
ÉK.-i határtartományának fvárosa, a Vaube
folyó mellett, ketts sáncokkal és kb. 8000 lak.
Kátai Gábor, orvos és természettudományi író,
huzamosabb ideig a magyar természettudományi
társulat titkára és Jász-Nagyknn-Szolnok vme-

gyének forvosa. Szül. Karczagon 1831., meghalt
1878. Mvei: Növénytan, különös tekintettel a
gyóayszerismére (Pest 1865) Mii kdljen tenni a
cnolera csapásainak enyhítésére (u. o. 1866)
terniészettudományi társulat története (u. o. 1868);
A részletes kór- és gyógytudomány története (Niemayer után 1865).
;

;

A

Katák

(Outtack), 1. Kották
Katakana, a japáni Írásnak egyik

K.,

mint a hiragana

(1.

o.)

faja. Úgy
szótagjel, amelyet

a
a

kinai jelekkel együtt használnak. A K. a régi
kínai írásjelek részeibl, a hiragana pedig a kinai
jelek kurzív formáiból alakult.
Katakansztika (gör.), az a görbevonal, amely

keletkezik, ha homorú tiikörre széles párhuzamos
Katahi, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (1910) sugárnyaláb esik. Visszaverdés után a sugarak
466 mag>ar lak. ; u. p. Nádasd, u. t. Vasnádasd. nem egy pontban, hanem görbe felületben metKatafalk (olasz, cntafalco), állvány, melyen el- szik egymást (gyujtófelületben) s ha ezt síkkal
hunyt uralkodóknak vagy jelesebb embereknek metszik, létrejön a K. L. Gyujtövonal.
koporsóját köz.<zemlére állítják. A K.-ot rendszeKataklizma (gör.) a. m. csre, klistér. L. még
rint néhány lépcsó hordja az állvány maga fekete Kataklizmoszszövettel van bevonva, fölötte néha baldachin nal
Kataklizma-elmélet (geoi.), 1. Katasztrófarajta az elhunjt címerei és egyéb jelképes ábrá- elmélet.
zolások, körülötte ég kandeláberek, gyertyák
Kataklizmoaa (gör.) a. m. áradás ; átvitt érstb. L. C<istrum doloris.
telemben najgy zavar, melyben minden fejtetre
Kataiorézis (kataphoresis), kolloidális anya- áll; borogatás.
gok, vagy szuszpenziók vándorlása az elektroKatakolon, Pirgosz kikötje, Patrasz és Kalamos áram hatására. A legtöbb sznszpendált anyag mata után az aprószll kiviteli fhelye.
és sok kolloid negatív töltésnek mutatkozik,
Katakombák (cataeumhae),ió\áa,\AtÚ folyosók,
amennyiben a pozitiv sarok felé vándorol, míg a ahova a régi keresztények temetkeztek és az ülkolloidok egy része (pl. a fémhidroxidok), a nega- dözések alkalmával az isteni tiszteletet tartották.
tív sarkokon halmozódik fel. A K.-t megkísérel- K. -csoport körülbelül 54 van s mintegj- 7 millió sírt
ték az orvoslásban is alkalmazni, amennyiben tartalmaz. A legnevezetesebbek a rómaiak. Eresznszpendált v. kolloidális stb. gyógyszereket az deti nevök coemderium volt, v. az illet terület
oldaton s a testen átvezetett elektromos áram- (area) tulajdonosa után nevezték el. A földmal igyekeztek a sértetlen brön keresztül a alatti, keresztül-kasul futó, 1—3 m. magas, szk
szervezetbe vinni, illetleg közvetlenül a beteg folyosók oldalfalába vannak vízszintesen vágva
területre. Gyakorlati alkalmazása azonban cse- egymás fölé 1—14 sorban a sírüregek Owuli).
kély.— A K. ellentétje az elektromos endoszmózis Az üreget a boltest elhelyezése után ktáblával
jelensége (1. o.), amelyet némelyek szintén K.-nok zárták le s ezeken sokféle kép, szimbolikus ábráneveznek. L. még Elektroterápia.
zolás, felirat látható. A képeken gyakran látható
Kataforit (caiapkorit) v. kaioforit {i»r.), alka- a Jó pásztor, a hal, Noé galambja, megannyi a
I iákban és vasban gazdag amfibol.
keresztény hitvallásra célzó szimbólum. Az els
Katafrakteas (gör.) a. m. pikkeljres vértöltözet slrtábla Rossi szerint a keresztény számítás 71-ik
L. még CataphracH.
évébl származik. A barbárok beütése alkalmau.

t.

Szigetvár.

;

—

-:;;

;
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val a sírok kiraboltattak, míg másokat a kegyelet a rabló gótok eltt befalazott s így emiékök enyészni kezdett. Miután 1587. homokásó
munkások a Priscilla K.-ba leszakadtak, Bosio
régész kutatni kezdte a földalatti üregeket s
azóta számos tudós írta le a földalatti Rómát.
A legnevezetesebbek a Coemeterium Calixti, a
Szent Ágnes-, Szent Sebestyén-féle, a Doraitilla, a Priscilla K. és mások. Jelenleg a K. nagyobbára üresek, miután a pápák az azokban talált csontokat fkép Szent Péter templomának
kriptájában helyezték el. Hasonló K. vannak még
Nápolyban, Szirakuzában, Málta szigetén, Alexandriában, Parisban stb., de ezek minden tekintetben a rómaiak mögött állanak.
TroKinlom, Rossi, La Roma sotterraneacristiana, Róma 1874—
Perret, Les catacombes de Rorae, Paris 1851
Kraus, Roma sotterr.inea, die römischen K.,
Zádori János dr., A római K., Pest 1868
Preiburg 1879
Wilpert, Die Malereien der K. Roms, Freiburg 1903, 2 köt.
Marucchi, Le catacombe romarie, Róma 1903.

1879, 3 köt.
1856, 5 köt.

:

;

;

i

Katakrézis (gör., lat. abusio a: m. visszaélés),
\. Képzavar.
Katakrot, 1. Ewerés.
Katakusztika (gör.) a. m. a viszhangról, a
hang visszaverdésérl szóló tan.
Katalán nyelv és irodalom. A katalán nyelv
közeli rokona az irodalmi ó-provánszinak, nem
pedig tájszólása a spanyol kasztiliainak, mint azt
általában tévesen hiszik. Ettl azonban mind
hangtanában, mind alaktanában annyira elüt,
hogy akár külön román nyelvnek is vehet, amire
egyébként gazdag és régi irodalma is feljogosítja.
Legtisztábban Barcelona vidékén beszélik, a baleári és még inkább a valenciai külön irodalombiró tájszólásai. Az utóbbi középhelyen áll
kasztiliai és a katalán között. Kataionián kívül
beszélik még Roussillonban, a keleti Pyrenéek

mal

a

francia lejtin és alján, továbbá a szardíniái Alguerben és Spanyolország volt tengerentúli gyarmataiban is. A katalánul beszélk száma ez idöszerint 5 millióra rúghat. Most nagyobb a különbség a katalán és provánszi nyelvek közt, mint
régen, amikor a provánszi trubadúrokat Katalóniában nemcsak megértették, de maguk a katalánok is a trubadúrok irodalmi nyelvén szerzettek
dalaikat. Az aragón királyság területén a trubadúrok idejében már a katalán nyelv volt az udvar,
a közigazgatás, a törvénykezés és külügyi érintkezés nyelve. Ezen írják meg 1. Jakab király
nagybecs krónikáját, továbbá ezen a nyelven
írtak BeiTiat Do.sclot és Ramon Muntancr krónikások ezen írták a Tengeri konzulátus könyvét,
;

a

költészet mesterségét (Vidal de Besalú), ezen
Mosson Jordi del Rey s írja meg Jüan Martorell Tirant lo Blancli c. regényét 1460 után,
vers(>l

-

Katalektikus vers

Virágjátékokat (Jochs Florals). Ezekhez
a költversenyekhez fzdik a K. újjászületése,
mely még mindig tart. Míg a hanyatlás koráb')l
(XVI— XVIII. sz.jcsak Garcia(Rector deVallfogona
a nép száján) és Pujades neve érdemel említést,
addig a XIX. sz. katalán irodalma nem egy oly
nevet tartalmaz, amely átlépte hazája szk határait. A már említetteken kívül a költészet terén
kitntek Ariban, kinek híres ódája (A la Patria,
1834) az újjászületés beharangozója, azután
Estorch y Sigués (Lo tamboriner del Fluviá), Marian Aguiló, Pons y Gallarza, Adolf Blanch, Pelny
Briz, Mossen Collell, Ubach y Vinyeta, Angel
Guirmerá, Costa y Llobera; Thós y Codina
Jacinto Verdaguer, a katalán Mistrál (mvei
Prancesch Mate, ApeIdilis, Atlantida, Canigó)
les Mestres, V. Querol, Amer, Arthur Masriera
Dolors Moncerdá, Josefa Massanés.Victoria Ponya
d'Amer, Victor Catalá, Teodoro Llorente, MaraFrederich
gall, Falp y Plana stb. Drámaírók
Soler (Serafl Pitarra), F, Pelay Briz, Camprodon,
Damas Calvet, Riera y Bertran, Feliu y Codina
s fleg A. Quimerá, a katalán Shakespeare, k
széppróza mveli Vidal y Valenciano, Narcis
Oller, Bofarull, Pin y Soler, Bosch de la Trinxeria.
Tudósok V. Balaguer (történet, irodalom), Milá y
Fontanals (irodalom), Maspons y Labrós, Antonio
Alcover, J. L. Estelrich, Pi y Margall stb. A legkiválóbb újságok: La Renaixensa, La Veu de
Catalunya, La Vanguardia, El Poble Catalá.
Nyelvtan P. Jaume Nonell y Mas-é és Morei
Fatioé (Gröber, Grundriss der rom. Phüologie)
stb. Az 1906 nov.-ben tartott nemzetközi katalán
nyelvi kongresszuson elhatározták egy katalán
szótár szerkesztését. Irodalomtört. kútforrások
Tubino, História del renacimiento V. Balaguer,
Los Juegos Florales, História de los trovadores
Milá y Fontanals, La poesia popular, Antonio
Alcover, Bolleti del Diccionari de la llengua catalana stb. A K. ápolására van hivatva az Academia de Buenas Letras de Barcelona, melynek
hazánkban két tagja van Thallóczy Lajos és
Körösi Albin. Ez utóbbi legtöbbet foglalkozott a
katalán nyelvvel és irodalommal. (A virágjátékok,
Kat. Szemle 1908 szept. 1., és egy kötetre való verset fordított a katalán költkbl). Szálai Emil, V.
felejtett

:

;

:

:

:

:

:

;

:

c. egy felvonásos tragédiáját
magyarra (.Magyar Géniusz. 1894). A
külföldi munkások közül kitnnek: J. Fastenrath.
Cat. Troubodoure der Gegenwart (Leipzig 1890)

Balaguer Sappho
fordította

Ottó Denk, Einführung in die Goscliichto der
altkatalanischon Litteratur (München 1893). A katalán nyelvvel és irodalommal foglalkoztak mésr
a német Eberhard Vogel, Schádel, Hadwiger és
Clara Kommor, a belga Counzon, az olasz Guarnerio, a francia Foulché del Bo.sch, Sarroihandy,
Morei Fatio, a svéd hldvard Lidfors és Göran
Björkman, a cseh Pikhart és Vrchlickj' stb.
Katalaunok (Catalauni), kelta törzs az ókoii
Galliában, mely a Maruo folyó vidékén lakott

mellyel a világhír Amadist is megelzte. Az ókatalán irodalomnak legnagyobb alakjai Ramón
•Lull, a skolasztika doktor illuminátusa a Xlll.
és Ausias March, a katalán Petrarca a XV. sz.-ban.
Az aragoniai és kasztiliai koronák egyesítésével
és még inkább V. Károly császár trónraléptévol (Champagne). Fvárosuk Durocatalauni volt
a kasztiliai nyelv kozdi kiszorítani a katalánt s (Chalons-sur-Marne), melynek környékén az ú. n.
nemsokára hivatalos.sá is lesz. A katalán iroda- Kntalauni-mezön folyt le 451. a hagyomány szelom hanyatlá.>^ának korszaka megkezddik s el- rint a hunnok (Aitila) és rómaiak (Aeiius) harca.
tart 1859-ig. amikor Bofarull, Milá y Pontanals
Katalektikus vers a. m. csonka vers. 1. KataBalaguer és Rubió y Urs visszaállítják a rég el- lexis és Akatalektus.

;
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Katalepszla

K&talepszia (gür.). az izomtónas me|;váItozásának az a form.^ja, mely némely betefrségben (hiszt(»ria, katatonia) fordul el6 s abban nyilvánul,
h(»ífy a betefí végtagjai a megadott helyzetekben
moL'maradnak, bizonyos testtartáüban mogmerevivlii'k.
flipüHzisban 1^ látunk K.-t. Kondesen
fljj-ihilitus

<,

/ra-val

(1.

o.) jár.

Katalexis i^'or.) a. m. megsznés, az antik metrikában a versnek olynemú meíiszakltása. mikor a
verssor rövidebb v. liosszabb a ritmikus sornál.
Azért akatalektus (csonkítatlan) az olyan verssor,
111' ly egészen
teljes, ritmikailag vett ütemei a
_'-(• ütemrészi;? ki vannak szótagokkal fejezve
'"' '-.araeljTiekvéfrsó üteméból hiánybrwhihitaU'ktus az, melynek
;
ütöm hiányzik; hiperkatalektus
i\.'.
'taggal htviszabb a mértéknél.
b szentnek a neve 1. Alexandriai
KaUii-u.
K. szz és vértanú, Maximinus császár idejéNn t'lt. A legenda szerint a bálványok tiszteletére
/ett áldozatokban, mint keresztény, nem
iit ri'szt venni s njiltan ellene szegült a császár parancsának. Emiatt börtönbe vetették s
itven tanult férfiút küldtek hozzá, hogy a pogányság számára megnyerjék, de a jámbor szúz oly
böksseséggel védelmezte hitét, hogy mind az ötvenen ken\-jzt( 'nyekké lettek. Azért éles késekkel
t'Uutott ktTfkkel akarták szétmarcangolni, de ez
darabokra törvén, lefejezték 307. Emléknapja
\

'

:

:

;

:

.

.

nov. 25. V. ö. Alexandriai szent Katalin verses
legendája ugj'anazon szentnek két ki.sebb prózai
•életrajzával együtt, kiadta Toldy F., egy régi irat
hasonmásával (Pest 1858).
2. Bolognai A'., szül. U13., megh. 1463. Ferrarában a Szent F'erenc harmadik rendjébe lépett,
késbb pedig a bolognai klarisszák fnöknje lett.
emléknapja márc. 9. Misz1 72i. avatták szentté
tikus életének tapasztalatait leírta 1438. Revelationes de septem armis spiritualibus cím alatt
;

:

^Velence 1511).
3. Genovai A'.. Fieschi (Flisci) Jakab nápolyi
alkirály leánya, szül. 1447., megh. 1510. Férjének halála után az aimímciáták rendjébe lépett s
a pestisben szonvedök ápolásának szentelte életét.
1737. iktatták a szentek sorába : emléknapja márc.
22 KN'traJzát megírta Marabotto, 1551.
/i"'/ A'., szül. Firenzében 1535. elkel tosiii.ii
-,il;i ii'.'i, megh.
1590. Pratóban, mintáz
i

'

.

!iki>s-rendú apácák fnöknje. Korának hiros személyiségeivel levelezésben állott,

•

't.i:

1

1

'

.'!i

Nerei Sz. Fülöppel, Pazzi Sz. Magdolnával.
avatták szentté; emléknapja febr. 13. Leveleit (50) kiadta Gua.sti (Prato 1861).
5. Stenai A'., szül. Sienában 1347. márc. 25.,

ígj'

174tí.

megh. Rómában 1380 ápr. 29. Hét éves korában
.szüzességet fogadott ; a legnagyobb önmegtagadást gyakorolta, majd a Domonkos-rendú apácák
ahol fkép a szegényeket s a
Bölcsesége és ékesszólása
által a legm^grögzöttebb bnösöket is megtérítette, tanácsaival az egybázkormányzatba is befolyt, sót abban is ntígy része volt, hogj' XI.
Gergely 1376. Avignonból Rómál)a helyezte vissza
a pápai széket l-í^l-ben avatták szentté: emléknapja ápr. 30. Munkái megjelentek 5 kötetben Sienában 1707, 1713. Életrajzát megírta Hasé (Leipkolastorába

l>etogekot

:

[•>pett,

gonilozta.

—
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zig 1864) és Melan (Regensburg 1874), legújabban Roberts (1906); Kedern (1907) stb.
6. Svéd A'., szül. 1331. Ulpho és Szt. Brigitta leánya, megh. 1381. Anyjával beutazta R<>mát és
Palesztinát, ennek s férjének halála után hazájába
visszatérve, a wadstenai kolostorba vonult, amelynek haláláig apiitnóje volt. Vlll. Ince 1474. meg-

emléknapja márc. 22.
Katalin, több uralkodónö és hercegn neve
[Ma^yarorszáer-] 1- A', hercegn, IV. Béla és
Laska ris Mária görög hercegn ifjabb leánya, mint
serdül leány a tatárok ell atyjával Dalmáciába
menekült s KlLssza várában 1242. hunyt el. Menyasszony nvérével, Margittal együtt egy koporsóba temették ket a salonai székesegyházban.
Hamvaik 1898. a budavári fegj'báz templomá-

ensredte tiszteletét

;

ban helyeztettek el.
2. K. hercegn. V. Istvánnak és Erzsébetnek
1256—57 táján született els gyermeke. Valószínleg 1269. kelt egybe Dragutin Istvánnal,

1277— 1282-ig Szerbország
ban

t aszkéta

fejedelmével, ki azon-

módra elhanyagolván,

férje test-

karjai közt keresett vigasztalást. 1282. Mii j útin lemondásra kényszerítette Istvánt, de azért K.-t továbbra is királynénak nevezték. Férje, kitol állít<ilag egy Ulászló
íla maradt, 1316. hunyt el K. halálának éve
ismeretlen. V. ö. Wertner, Árpádok 505—510. 13. A', hercegn. Nagy Lajos királyunk és neje
Erzsébet elsszülött leánya. 1368 körül született
1374 elején V. Károly francia király fiának, Lajos
orléansi hercegnek akarták eljegyezni s hozományul SzicUia trónját neki megszerezni. Ámde

vérének,

Miljutinnak

nev

K.

:

már ugyanezen év végén vagy a következ

elején

meghalt V.

Pór, Lajos
5. 25.

kir.,

ö.

Katona,

Hist. Crit, X.

570:

529—31 Márki, Mária királyn,
:

11.

Mátyás király neje, Podjebrád György
cseh király leánya. Mátyás még 1457., mikor
Podjebrád fogságában volt, jeg>'ezte el. Az esküv
1461. májusban volt Budán; 1464. januárban K.
gyermekagj'ban meghalt.
[Ansroi ország:]. 5. A'., angol királyné, VI. Károly, francia királjnak leánya, szül. 1401 okt, 27.,
4. A'., l.

megh. 1438 jan. 3. A troyesi szerzdés (1420>
értelmében V. Henrik angol király neje lett. B
házasságából született VI. Henrik angol király.
Férjének korai halála után titokban óiven Tudor
walesi nemessel kelt egybe. Másí)dik házasságából származott Edmund, Richmond grófja, VII.
Henrik angol király atyja.
6. Aragóniái A'., angol királyné, aragoniai
Ferdinánd és ka.sztiliai Izabella leánya, szül.
1485 de<'., megh. 1536 jan. 7. Elbb l.'iOl. Artúr
walesi herceghez, VII. Henrik angol király idösebbikflához ment nül, de férje már 1502.elhaU, VII.
Henrik erre pápai engedéllyel második fiával,
(VIII.) Henrikkei jegyezte el K-t (1504). A házasság megkötése VIII. Henrik trónralépése után
(1509 jún. 11) következett be. A király azonban
késbb ráunt nejére s egyik udvarhölgj'ét, Boleyn
Annát akarta nóül venni, azért Vll. Kelemen pápától házasságának felbontását kérte. A pápa azonban nem teljesítette kérelmét Henrik erre
1533. a canterburyi érsek által K.-tól magát Onhatalmalag elválasztatta. K. ezután a walesi
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herceg özvegye címét kapta némi évjáradékkal s hitben. Itt 1702. egy svéd dragonyoshoz ment
feleségül, kinek azonban háborúba kellett mennie.
kimboltoni jószágára vonult vissza.
7. Howard K., angol királyné, VIII. Henrik Nemsokára (1702 aug.) Marienburg az oroszok
5-ik felesége, Edmund Howard leánya, Norfolk kezébe került s K. is fogságba jutott és Mensigróf unokahuga. Szépségével annyira elvará- kov hercegnek, Nagy Péter kegyencének kedvese
zsolta VIII. Henriket, hogy bár tudomása volt lett. Itt ismerte meg ót Nagy Péter és a maga
addigi feslett életérl, 1540 júl. 28. mégis nül kedvesévé tette. 1703-ban áttért az ortodox hitre
vette. K. mint királyné a katolikusok érdekében s az Alexejevna nevet kapta. Már több gyermeke
akarta befolyását érvényesíteni. Nemsokára született a cárral való viszonyából, mikor az
azonban házasságtöróseel vádolta a király s 1712. végre nül vette, hogy meghálálja az
171 1-i török háborúban tanúsított ügyességét
ennek alapján 154^2 febr. 13. lefejeztette.
i*. Parr K,
angol királyné, VIII. Henrik 6-ik (K. t. i. az orosz sereget körülzáró nagyvezért
felesége, Sir Thomas Parr leánya, szül. 1512., ékszereivel megvesztegette), st 1724. Moszlr\'ámegh. 1548 szopt. 7. Elbb Latimer lord felesége ban meg is koronáztatta. Nagy Péter halála után
volt. 1543 júl. 12. ment nül VIH. Henrikhez, 1725 febr. 8. K. lépett a trónra, noha az II. Pékit protestáns szellemben befolyásolt. Életét tert, Nagy Péter unokáját illette. Két évig tartó
gyanakvó férjével szemben csak ravasz és bátor uralkodásában Mensíkov támogatásával Nagy
viselkedésével rizte meg. VIII. Henrik halála Péter szellemében kormányozta Oroszországot.
után Seymour admirálishoz ment férjhez, de Leányai közül Anna Károly Frigyes holsteingottorpi herceghez ment nül s anyja lett ///.
nemsokára meghalt.
[Franciaorszáfif]. 9. Media K., francia ki- Péter (1. 0.) cárnak. Másik leánya Erzsébet cám(i
rályné. Medici Lrinc urbinói herceg leánya, szül. (1. 0.) volt.
Firenzében 1519 ápr. 13., megh. Bloisban 1589
11. II. K., orosz cámö{\.l&2—2&.), Keresztély
jan. 5. A firenzei udvarban nevelkedett s itt sze- Ágost, anhaít-zerbsti herceg leánya, szül. Stettinrezte a mvészetek és tudományok iránt való ben 1729 máj. 2., megh. Szentpétervárott 1796hajlamát, de egyúttal a ravasz politikában való nov. 17. II. Frigyes ajánlatára Erzsébet orosz
jártasságát is. 1533. nül ment I. Ferenc francia cárn 1745. összeházasította Péter holstein-gotkirály második fiához, Henrik orléansi her- torpi herceggel, kit örökbe fogadott és utódának
ceghez (a késbbi II. Henrikhez). Férjének ked- jelölt ki. K. ekkor áttért az ortodox vallásra és
vese, Poitiersi Diana mellett kezdetben aláren- az Alexejevna nevet kapta. Mveltségben és szeldelt szerep jutott neki, de alkalmazkodó visel- lemben messze felülmulta férjét, ki vele durván
kedésével késbb teljesen megnyerte magá- és megalázóan bánt. Eszességével azonban csaknak. Férjének és legidsebb fiának II. Ferenc- hamar ers állásra tett szert az udvarban, minek halála után (1560.) magához ragadta az közben több furat tüntetett ki szerelmével (Szoluralmat kiskorú fiának IX. Károlynak trónra- tikov, Ponyatovszki Szaniszló, a késbbi lengyel
lépéso után. Kezdetben a hugenották pártját király és Orloii). Erzsébet cárn halála után
fogta a túlságosan hatalmas Guise-család ellen- férje, ki III. Péter néven foglalta el a trónt,
súlyozására. Mikor azonban a saint-germaini számzetésbe v. klastromba akarta öt küldeni.
béke után (1570) a hugenotta vezérek (Co- De K. felhasználván az új cár ellen megnyilvánuló
ligny) kerültek a király tanácsába, a hatalmára ellenséges hangulatot, Orlov kegyence segítségéféltékeny K. a Guiaekkel szövetkezett a huge- vel néhány megnyert ezreddel férjét Peterhofban
nották ellen, illbb Coligny ellen bérelt fel gyil- elfogatta és lemondásra kényszerítette. Ezután.
kosokat, majd az összes hugenották kiirtását ha- Szentpétervárra jött s 1762 júl. 9. éjjel a gárdát
tározta el. Rávette beteges és félénk lelk fiát, is megnyerte magának, a papság pedig másnap
hogy a Navarrai Henrik és K. leányának, Va- reggel a kazáni székesegyházban hirdette ki K.
lois Margitnak mennyegzjére Parisba sereg- trónralépését. III. Pétert ezután i2opsa kastélyba
lett hugenottákat a Guisek katonáival és a párisi vitték, hol az Orlov testvérek K. tudtán kívül
cscselékkel lemészároltassa (Bertalan-^ 1572 meggyilkolták (1762 júl. 17.). Most már zavartalaaug. 23— 24). Ezután nemsokára meghalt IX. nul birta a hatalmat s Orlov herceg támogatásáKároly s halálos ágyán is anyját okolta lelkiisme- val sok üdvös intézményt létesített birodalmában.
rotfurdalásaiért. Az új király, IIT. Henrik alatt Mint a felvilágosodás híve javította az igazságK. lassanként elvesztette régi befolyását. Utolsó szolgáltatást, átalakította a birodalom kormánynapjait a bloisl kastélyban töltötte, hol tanuja zását, sok külföldi telepest, bányászt hívott
volt Guise Henrik meggyilkolásának s a ki- országába, orosz ifjakat külföldön iskoláztatott
állott izgalmak következtében nemsokára meg- s gondja volt a földmivelés. iparés keroskodeleni
halt. Ó építtette Parisban a Tiiilpriákat és a fejlesztésére. Nagy barátja volt a tudományokHótoI Soissonst, a párisi könyvtárnak pedig érté- nak ós mvészeteknek és sok iskolát alapított.
kes latin és görög kéziratokat adományozott. 1769-ben állította fel a legfbb kormányzó hivaV. ö. iíoMc/íoí, Catherlne de Medicis (Paris 1899). talt a titkos áUatntanácsot, s
maga dolgozta
[Oroszország]. 10. J. A"., oroíz mr/iö (1725— ki egy általános törvénykönyv tervezetét. Kül.so
1727), Nagy Péter cár második neje, szül. 1679 politikája Lengyelország megszerzésére és a töápr. 15., megh. 1727 máj. 17. Születésének helye rök hatalom visszaszorítására irányult. Mint az
valfiszinülog Jaknl)stadt Kurlandban s egy sze- ortodox vallású disszidensek védje avatkozott
gény litván (Szkavronszki) családból szárma- bele Lengyelország ügyeibe s annak els fola'^zzott. Mint árva gyermek került a liviandi Marien- tásakor 1772. megszerezte Litvánia keleti felét.
borgba, hol Glück prépost nevelte fel protestáns Els török háborújának (1768—74.) eredménye
,

:

-

—

Katalinbogár

Bog torkolatvidókének és
fontos helyének megaranése volt.
Orlov bukása után 1773. Ptemkin hwoeg lett a
kegyence, aki káros szellemben befolyásolta K.
boLsö és kiUsö poUtikáját s magának óriási vagyont 8zorzctt a közjvedolmekböl. 1783-ban elfoglalta Krímet. 1787. pedig II. József cc^zár
szövetségében, kivel elbb Chersonban találkozott, újból megtámadta a törököt. Bár a nagyszer terv, t. i. a töröknek Európából való kiílzése
nom sikerült, K. az 1792-lki jassyi békében megKrim néhány

Dnyeezterig terjed földet. Az újonnan

t'Tületeken alapította azután Szevasztopul liadi kikötót és Odessza Icereskedövárost.
A francia forradalonuoak eUensége volt, de azért
mégsem csatlakozott a francia köztársság ellen
alakult koalícióhoz, mert Jjengyelország foglalta
le mÍDd«i figyelmét. Nem túrte, hogy ez a szeronranoaétton ország korszer reformokkal újra meg«:0e6djék s kivitte annak második (1793) és harmadik (1795) fel().<ztá.sát. K. szigorú tekintetével
és határozott vonásaival mindjárt elárulta, hogy
uralkodásra termett. Találó és bátor szavaival
sokszor a legveszélyesebb helyzetekbl kivágta
magát. Jól be.^zélt és írt franciául az enciklopedistákkal (Diderot, D'Alembert) összeköttetésben
állott, VoltaÍTö-rel is levelezett. Orosz és francia
nyelven drámákat írt s történelmi elbeszéléseket
az ifjúság számára. Emlékiratait is francia nyelven írta meg. (Mémoires de l'impératríce Cathérine II., écrits par elle méme etc., London 1859).
Legújabb német kiadása Knuizetöl (Stuttgart
1907). Henrik porosz herceggel való levelezését
Krauel adta ki (Berlin 1903). V. ö. Bilbasszov,
Geschichte Katharinas II. (megj. az I., II. és XII.
köt. német fordítá.-íban is, Berlin 1891
93) u. a..
Katbarina II. ím Urteile der Weltliteratur (ném.
ford. u. o. 1897, 2 köt.)
Waliszevszky, Le román d'une impératríce (Paris 1893) es Autour
d'un thröne. Cathérine II. deRussie, ses collabor a
teurs, ses amis, ses favoris (u. o. 1894).
Katalinbogár v. katicabogár, 1. Katica-bogarak.
;

—

;

;

Katalinialva, nag>'k. Torontál ntu. nagybecsj.-baii. 'i9io) 1819 német lak., vasútállomás,

kereki

posta-, távíró-

é.s

Katalinhnta,

Katalin-kolostor, 1. Szinai.
Katalin-legenda. A középkor legnépszerbb
legendáinak egyike. Legrégibb, mindössze pár
sorra rúgó szövege a X. sz.-ból való és a BasUius
J uníor császártól készíttetett Menologiumban fordul el. Az elbeszélés Alexandriai Szt. Katalinnak
eleinte csupán vértanúságát rajzolta
utóbb
körülbelül a XIII. sz. vé^ig
még két résszel
bvült a vértanúnak megtérd és születése hLst4^
riájával. .\ma K.-k közliil, melyek a szentnek még
csakis szenvedését (passió, certamen) mondják el,
legterjedelmesebb az ú. n. Ftt^íwte-szöveg, mely
valószínleg a XI. sz.-ból való és a XV. sz.-tól
kezdve nyomtatásban is többször megjelent megtérésérl és születésérl érdekes egy brüsszeli
változat a XIll. sz.-ból, továbbá a budapesti és a
krakói egyetemi könyvtárnak egynémely kézirata a XV. sz.-ból.
A magyar kódexirodalom szintén ismeri Alexandriai Szt. K.-ját. Eg>' prózában írt K. a Debreczeni kódexben olvasható és elejétl végéig Temesvári Pelbárt Pomerium-abiA van fordítva;
sokkal értékesebb azonban az a nagy, több mint
4000 soros verses elbeszélés, mely a M. T. Akadémia egyik kéziratában, az Érsekújvári kódexben fordul el. Ez a legenda középkori irodalmunknak legjava termékei közül való s egyben
abból az idbl egyetlen magyar verses legendánk.

—

;

—

:

;

Korábban eredeti kompozíciónak

tartották,

st

Szilády Áron egyenesen Temesvári Pelbartnak
tulajdonította. Ez a föltevés azonban tévedésnek
bizonyult. Horváth Cyrill már a múlt század végén több érvvel bizonyította, hogy a verses
nem lehet Pelbárt munkája 1903. pedig Katona
Lajos végkép eldöntötte, hogy a magyar verses
legenda nem eredeti alkotás, hanem kész, idegen

m

;

szövegek fordítása, mely a vértanú születet
csaknem egészen úgy mondja el, mint az említett
brüsszeli, vagy még inkább, mint a krakói és
budapesti egyetem egyik-másik kézirata (BC)
Katalin megtérését s mártiromságát viszont csaknem ugyanazokkal az epikai mozzanatokkal beszéli el, amelyek az idegen változatokból ismeretesek. V. ö. Toldy Ferenc, Alex. Szt. Katalin verses legendája (Pest 1857) ; Szilády Áron, Régi M.

Költök Tára

távboszélóhivatal.

Szinóbányához
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pedig a Dnyeper és

1

;
:

(1.

köt.)

;

Fo//"

György, Nyelvemlék-

Horváth Cyrill, Nemzeti irodalmunk
Nógrád vm. losonczi j.-ban, (i9io) 670 tót, magyar a reformációig (Bpest 1891); Katona Lajos, Alex.
és német lak. vasútállomás s ugyanott posta és Szt Kat. l^endája középkori irodalmunkban (u.
táviróhivatal.
0. 1903)
Horváth Cyrill, Alex. Szt. K. verses
tartozó

telep

tár (X. köt.)

;

;

Katalinic Iván, horvát történetíró. szUl. Noviban 1779 márc. 25., megh. 1847 febr. 27. Napóleon
1809. a zenggi nemzetrség parancsnokává nevezte U, 1812-ben illir légiójához lovassági rnagynak. 1813-ban a törökök ellen harcolt, utóbb
Franciaországban szolgált. 183ö-ben kiadta olasz
nyelven irt nagy múvét Dalmácia történetérl.
Katalin kereke, így hívják (Alexandriai Szt.
Katalinról, kit korékbe törtek) a román és csúcsivos stilu templomuknak fhomlokzatán a bejáró
s^tó fölötti nagy kerek ablakot, ha annak külls
díszítése a kerékre emlékeztet. L. Kerekablak.
Katalin-idrily, Szapolyai János erdélyi vajdának, utóbb (l.r26--1540) 1. János néven Magyarország királyának aasszonyoea-t, canyámaszonyos»-t jelent gúnyneve.

legendája (Egyet. PhUol. Közlöny, XXXI. köt.)
Hermann Knust, Geschichte der Legenden der
hlg. Katharina von Alexandrien (Halle a S. 1890)
Hermann Fanj^fl'gr«í,Zur Geschichte der Legende
der Katharina von Alexandrien.
Katalin-rend. Orosz ni érdemrend, mely rangjára n«'zve közvetlenül a legmagasabb orosz rendjel, a Szt. András-rend után következik. «Szent
Katalin vértanú rendje» a mostani neve a rendnek, melynek régebbi neve Szabadulás rendje
volt, annak emlékére, hogy alapitóját. Nagy Pétert, neje Katalin cámé 1711. az elfogatástól

m%

szabadította.

Katalinróxaa vag>- Katalin-virág

Danán sszel vagy
Chrysanthemum-

(nflv.),

túl

a

virágzó, id^en földi
és Aster-fajok. Nevttk liibetöleg
tél felé

;
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Katalin-szigetek

A K.-t szi

meinen Chemie (Leipzig 1893) Than, Az elméleti
chemia újabb haladásáról (Budapest 1904) Rhorer László, Orvosi physikai chemia (u. o, 1911)
Katalin-szigetek, 1. Aleuták.
Gertrúd Woker, Die líatalyse.
Katalizátor, 1. Kataliztís.
Katallaktika (a cserét jelent katallage görög
Katalízis (katalysis, gör.). 1. K. (teljesebben
A", tu déma). A régi Athénben államcsíny, az szótól), így nevezte Whateley a közgazdaságtant
uralkodó alkotmány felforgatása egy másik kor- (1. 0.).
Katalógus (gör.) a. m. lajstrom, különösen
mányforma érdekében. Már a puszta kísérletet is
fbenjáró perrel torolták meg s úgy büntették, könyvek, kéziratok, képek, szobrok, érmek stb.
lajstroma, szóval tudományos célokra szolgáló,
mintha sikerült volna halállal.
2.
K., valamely kémiai folyamat sebessé- vagy mtárgyak jegyzéke. A könyv-K.-ok begének megváltoztatása, rendszerint meggyorsí- osztása és szerkesztése a könyvtári és bibliográfiai
tása, egy anyag (katalizátor) jelenléte által, mely tudomány egyik ága.
Katalonia (spanyolul Cataluna), a Pyremaga a kémiai reakcióban nem vesz részt és a
reakció végén változatlanul megmarad. Ilyen ka- neusi-fclszigotnek legészakkeletibb része, P'ranAragónia, Valencia és a
talizáló hatást gyakorolnak pl. a hidrogén-ionok cíaország, Andorra,
a nádcukor inverziójára. A nádcukor oldata u. i. Földközi-tenger közt. Partjaínak hossza több
közönséges hmérsékleten éveken át eltartható, mint 400 km. Felülete igen hegj^es; a sík teazonban elbomlik szllö- és gyümölcscukorra, ha rületek csekély Mterjedésüek ilyenek az Amvalamely savat adunk hozzá. A kísérletek azt purdán, a Campo de Tarragona, az Ebro-delta,
mutatták, hogy az elbomlás sebessége különböz az urgeli llanók, a lerídai huerta és a Noguera.
savak egyenl töménység oldataiban a savak Hegyei közül a Pireneusok 2000—3404 m.-nyi
disszociációjával függ össze közös disszociáció- magasra emelkednek, míg belsejében vannak a
terméke pedig a savaknak a hidrogón-íon, tehát Montserrat (1238 méter) és ettl északkeletre a
a katalizáló hatás ennek tulajdonítható. Igen ha- Síerra de Monseny (1699 m.). Folyói nagyobbára
tásos katalizátorok egyes fémek finoman elosztott az Ebro vízkömyékéhez tartoznak. A partok mela kési virágzásról (nov.
szorúba kötik.

25.)

van.

ko-

:

;

:

;

:

;

kolloid) állapotban. így pl. a kolloidális platina oly csekély mennyisége (1 cm^-ben Vsooopo
•mg.) gyorsítja a hídrogénhiperoxid bomlását
oxigénre és vízre, mely mennyiség analitikailag
ki sem mutatható. Érdekes jelenség, hogy a kolloid platina katalizáló hatását egyes anyagok (negatív katalizátorok) nagy mértékben csökkentik,
a katalizátort megmérgezik. így a ciánhidrogén
7ÜÜ üV í) 7 normál töménységben a sebességet felére

lékének klímája és növényzete egyaránt földközitengermelléki. A föld termékenysége, a lakosok
munkássága K.-t Spanyolország egyik legmveltebb és legiparosabb tartományává tették. Lakói
a katalánok, szorgalmas, kitartó, tanulékony, tes-

Hasonló hatása van a legtöbb olyan
mely az állati szervezetre méregként hat. A K. magyarázatára két elmélet is szolgálhat. Az egyik szerint a katalizátor tevékeny
részt vesz a reakcióban, valamely közbüls kémiai termék keletkezik, mely a reakció további
folyamán ismét elbomlik, vagyis a katalizátor
regenerálódik. Ilyen szerepet játszik pl. a kénsav
az etilétergyártásnál, midn az alkohollal kénsavas etilészterré egyesül, moly aztán az alkohol
egy má.sodik molekulájával etilétert ad, miközben
a kénsav regenerálódik. A másik elmélet szerint

lörténete. K. az ókorban Hispánia Tarraconenrómai tartomány keleti része volt. A népvándorlás folyamán az alánok, majd 415. a nyugati
gótok szállották meg; 711. után az arabok hódították meg. Az arab uralom a VIII. sz. végén
sznt meg, mikor K. harcias népe frank segítséggel egészen az Ebróig visszafoglalta régi hazáját.
Nagy Károly és Jámbor Lajos alatt K. a frank
birodalom örgrófsága volt Marca Hispanica né-

(pl.

szállítja le.

anyagnak

is,

a katalizátorok felületén koncentrációváltozások
lépnek fel, mely szintén a sebesség megváltoztatását kell, hogy elidézze (1. Reakciósebesség). A
kémiai reakcióban résztvev anyagok is katalizálhatják a reakciót ezt a jelenséget auto-K.-nek
nevezzük. A kémiai rokonságra a katalizátor nincsen befolyással, mert ez ellenkeznék az energia
megmaradásának törvényével (Ostwald). Alig van
kémiai reakció, melynek sebességét ne tudnánk
bizonyos anyagokkal megváltoztatni és alig van
anyag, mely no szerepelhetne bizonyos reakcióknál mint katalizátor. Az él szervezetek szempontjából fontos kémiai reakciókat meggyorsító
katalizátorok a ferraentunu)k v. enzimek (1. o.).
A K.-nek Igen kiterjedt alkalmazása van az iparban. Nagyon sok vegyészeti termék elállításánál
szerepel K. így pl. a kénsavgyártásnál, ágy az angol, mint a kontakt eljárás szerint; szeszgyártásnál stb. V. ö. Ostwaldi Lehrbuch derallge;

tileg és szellemileg fejlett faj. Jelenleg Lerida,
Barcelona, Tarragona és Gerona tartományokra
van felosztva, összesen 32,197 km* ter., (1910)
2.075,033 lak. Fvárosa Barcelona volt.
sis

ven s 15 kisebb grófságra oszlott. A frank birodalom feloszlása után a barcelonai grófok lettek
K. független urai. 111. Berengár 1112-ben nül
veszi Dulcia provencei grófnt, aminek következtében Katalonia három századra Provence-szal
egyesül. Az utolsó gróf, Raimund Berengár házasság útján Aragónia trónjára jutott (1137) s
ettl kezdve K. Aragóniával egy király alatt élt,
de külön kiváltságait ezentúl is fentartotta. Mikor 1479. Aragónia és Kasztília egyesültek, K. is
kiegészít része lett az új spanyol királyságnak.
De Kasztíliával mindig ellenséges lábon áílott s
1640. nagy felkelés tört ki K.-ban, melyet líieholiou is támogatott. 1652-ben a felkelést leverték,
de K. megtartotta régi kiváltságait egész a spanyol örökösödési háború befejezéséíg(1713). Ekkor
V. Fülöp végleg eltöröltt^ K. különállását, mert K.
lakosai ellenfelének, Károly osztrák fhercegnek
pártján harcoltak. V. ö. Balagtter, História de
Cataluna (Ma(h-id 1885—89, llköt.).

Katamarán, 1. Cntamaran.
Katamenia (gör.) a. m. havi

tisztulás

(1. 0.).

:

—

Katana
Katana
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keleten a Jón-tenger, D.-en Sziraknza, Ny.-on Palermo és Kaltanizetta tartományok. Területe 496ft
km*, lakosainak száma i»ti)789,147; négykerü*
létre oszlik: Acireale, Caltagirone, Katánia ós
Nikozia. I^egmagasabb emelkeídése az Ktna (327^
m.) D.-i részén van a termékeny Piano di Catania, melyet a K.-i öbölbe szakadó Simeto,
Dittaino és Gomalunga folyók öntöznek. Gazdag^
kén- és márványbányái vannak.
2. A'.. K. tartománynak /(wdrosa.K. Szicília legszebb és Palermo után legnépesebb városa rendesen épült és tí.^^zta város, a messzinai szorosban, a messzina-szirakuzai vasútvonal mentén, a
oiyan virágzásnak indult, hogy Messana mellett K.-i síkság közepén, az Etna DK.-Í tövében feka szÍL'1't elüli városának nézték.
szik. Az Etna kitörései, valamint földrengések
Katanchich Péter, horvát költ és archeológiai (1169, 1693) gyakran elpusztították, éghajlata
:r<>,
!v:ül.
Valpovón (Szlavónia) 1750 ang. 12., egészséges, átlagos évi hmérséklete 186" C, a
megfa. Budán 182 máj. 24. 1771-ben belépett a télié ll-5«, es 1800 mm. A prefektus, az érsek, a
fereaerendidc szerzetébe, 1795. a pesti egj'etemen máltai lovagrend nagy perjelének székhelye van
Schönvizner utóda, egyúttal az egyetemi könyv- ítéltáblája, 100-nál több temploma, egj'eteme,
tár óre lett. Munkái a régi történet, archeológia katonai fparancsnoksága, (1911) 210,703 lakosa.
es a régi földrajz terén alapvetk. Kéziratai a A híres dómot, melyet 1075. Roger kezdett épíbudapesti egj'etemi könyvtárban vannak. Fiatal teni, 1161. a földrengés romba döntötte, azóta újra
kúrában horvát nyelv költeményeket is írt. Ne- építették. A San Carcere-templom márványkapuvezetesebbmúvei: )issertatiodeColtmina Milliaria zata a XI. századból ered. A bencések egykori
ad Essekum reperta (Eszék 1782); In veterem San Nicolá zárdája Európa legszebb és leggazCroatarum Pátriám indagatio philologica (Zágráb dagabb kolostorai közé tartozott területe 96,044
1790): Spet-imen philologiae et geographiae Pan- m*. A 105 méter hosszú és kereszthajójában 48^
noniarum (u. o. 1795): Tentamen publicum ex méter széles templom orgonáját Donato del Piano
Numismatica veteri (Pest 1797): Sacra Scriptura építette; 1866. a szerzetes rendek eltörlése óta
llljTice reddita (a biblia horvát fordítása, Buda kaszárnyának és iskolának használják. K. ftere
1809-16, 5 köt.): Orbisantiquusex Tabula, quae a dom-tér közepén egj' lávából kifaragott elefánt,
Theodosii Imp. et Peutingeri audit etc. (u. o. 1824— amelyik a hátán egyiptomi obeliszket tart. Ókori
1825, 3 kötet) csak halála után jelentek meg
régiségei közül legnevezetesebbek az Odeum (40
Istri .\dcolamm geographia vetns (u. o. 1826— méter átmérj), melyet már a rómaiak is görög
1827, 2 köt.): Commentarios in Caii Plinii Secundi alapra építettek egy római fürd maradványai a
Pannoniam (u. o. 1829).
karmeliták temploma alatt és az Amfiteátrum.
Katáng (növ), 1. Cichorium.
Szép a Villa Bellini s a nagj' zenekölt szobra (FerKatanga \. (Chatanga), folyó, 1. Hatanqa.
raritói). Egjetemét 1434. alapították
1910/11.
2. A'. (Mszidi vagy Msziri országa), a belga 1048 (azeltt több mint 2000) tanuló látogatta.
Kongóban fekv ország Afrika belsejében, a fels K. iparcikkei a len-, gj'apot- és selyemszövetek,
Lualoba és Luapula között (d. sz. 8° és 12"), melyet borostyánk-, fa-, márvány- és láva-faragványok
az uniamvézi törzsbl bevándorolt Mszidj fnök (camea), továbbá olaj. szappan, gj'ufa, déligyüalapított és zsamokllag kormányzott. Éghajlata mölcs, viasz
kereskednek ezenkívül még gabo('L'vonlotcspii fíirrú (25o— 350 C.), de egészséges
nával, szódával és hóval az Etna tetejérl. Halá:í. maniok.
földi dió és rizs; szata is igen jelentékeny. 1910-ben kikötójébe beliya és antilopja van. Fögaz- futott 3041 hajó 2.059,642 tonna, elhagyta 3953>
.
dagsaga azonban a déli rézbányák, továbbá az hajó 2.069,691 tonna tartalommal. Kikötje nem
eleÓuitoBont és rabszolgák, melyekkel részben mély, mert 1669. az Etna lávája is elöntötte.
K.
még moet is élénk kereskedést znek a nyugati az ókori Gatana város helyén épült, melyet görög
portugál partokon. Újabban nemes fémeket is gyarmatosok alapítottak. A népvándorlás alatt
találtak. Mszidi fvárosa Mukurru (Bunkeja, vagy a gótok és vandálok foglalták el, a IX
XI. sz.Unkea) volt, nem messze a belga Lufui állomástól. ban pedig az arabok (szaracénok) bírták. 1071-ben
Reichard Pál volt az els európai, aki a területet Boger, normann herceg foglalta el és Szicília
az ott meghalt Böhm Rikárd társaságában (1883— egyik jelents városa lett, st az aragoniai di1884) beutazta. Az 1890. Brüsszelben alapított nasztia idejében egyideig fváros is volt. K. soK.társaság megbízásából Deloommune (1891 kat szenvedett a földrengésektl (1169, 1693) és
okt— 1892 jól.). Stairs (1891 végén), Bia, Comet az Etna kitöréseitl (1669, 1819). Legújabban
ée Prancqui (1892), Brasseur (1896), I^emaire 1908 végén a messzinai földrengés idején K. is
(1898—1900) kutatták át s a Kongo-államnak nagy károkat szenvedett.
megszerezték. 1902-ben Brüsszelben K. veisúti
Kataonia, a Taurus mellett fekv déli része
társaság alakult 1 millió frank tkével. V, ö. L/e- Kappadóciának.
maire, Mission scientiflque du K. (1900—901).
Katapán (Catapanus), I. Koppány.
Katángkóró (növ), 1. Cichorium.
Kataphoresis, I. Kataforézis.
Katánia (Catania), 1. olaszországi tartomány
Kataplazma (gör.) a. m. pépes borogatás. LenSzicília keleti részében, határai É.-on Messina, maglisi:t, burgonya, túró, összezúzott füvek, gyfl(lat.

Caiana

v.

Caiina), 6kori város

partján, a mai
(
'atanúi helyén. A viuxwt Kalkisü: lakói alapítottak (Kr. e. Vili. sz.), akik azt ctft'sz környékével virágzásra emelték. Itt halt meg Stesichuro.x, a költó. Uieron 476. I>eontinoil)a költöztette
a város lakúit, kiknek helyébe más lakókat hozott Szirakuzából és Peloj)onnezusból, magát a
várost pedig Aitnának nevezte. Halála után a
régi lakók újból hatalmukba kerítették a várost
es visszaadták régi nevét is. Az elsó pún háborúval a római hódoltság vette kezdetét. Mikor
.\ugustus császár gyannatoeídut vezetett oda,
Szicíliában,

a szigetiiek

keleti

;

:

;

I

;

;

:

:

;

;

;

—

—
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mölcsök stb. vízzel vagy tejjel megfzve, kendbe
csavarva ós borogatás gyanánt a beteg helyre
alkalmazva sokáig tartják a meleget s így az
egyszer melegborogatásnál jobbak. Izgató kataplazma, mely brvörössóget okoz és hólyagot
húz, mustárlisztbl vagy mastárliszt ós lenmagliszt langyos, nedves keverékébl készül. L. Borogatás-

Kataplexia (gör.), a testnek túlers ingerek befolyására elálló, múlékony megdermedése, mely
Vennorn szerint folyománya a középponti idegrendszerben érvényesül ers gátló hatásoknak
vagy ellenkezleg túlers izgalomnak. A K. különösen a pókok és a rovarok rendjében nagyon
gyakori és abban nyilvánul, hogy az ilyen állat
a megfogás után esetleg órákon át is mozdulatlanul fekszik

(ú.

n. holtnak-tettetés).

De némely

gerinceseken (bókákon, gtéken) is észlelhet váratlan megfogás után megdermedés. Hasonló eredet némely kígyónak egyenes pálcává való megmerevedése, ha nyakán megfogják (a kigyóbüvölés
egyik neme), továbbá némely madár vagy apró
«mlös mozdulatlansága az ket felfalni készül
kigyó láttára. A legtöbb madár sokáig mozdulatlanul fekve marad, ha hirtelen fogással hátára
fektetik, csrét elrevonják és az asztalhoz nyomják, az asztalon pedig a csrtl kiinduló egyenes
vonalat húznak, mely utóbbi azonban el is maradJiat

(experimentum mirabile). Sokan

téve-

sen a hipnotizmussal (1. o.) azonosították a K.-t
ós állati hipnotízmusnak mondták, a valóságban
azonban a hipnotizmustól teljesen különbözik.
V. ö. Verworn, Beitráge z. Physiologie d. Zentralnei-vensystems (Jena 1898).
Katapulta, 1. Hadi gépek és Falbontó gépek.
Katarakta (gör.) a. m. zuhatag, vízesés.
K.
az orvostanban, 1. Hályog.
K. gzgépeknél a
váltogatóra (gzeresztöre) alkalmazott olyan készülék, amellyel a gép körforgását a szükséges
munkaernek megfelelen szabályozni lehet. Leginkább a bányák víztartó gépei vannak K.-val ellátva, hogy az erátvitelt a folyton váltakozó vízmennyiséggel arányosan és egyenlen lehessen

—

—

eszközölni.

Katarok, 1. Albigensek.
Katarrhinia (gör.) keskeny

v.

helyesebben ki-

álló orrt jelent. Geoffroy Saint Hilaire nevezte
így elször az óvilági majmok (Pitheci) orrát,

melynél az orrsövény keskeny s az orrlikak lefelé
néznek. Virchow azt a rendellenességet érti K.
alatt, midn az orrcsontok annyira csökevényesek, hogy fels végük nem éri el a homlokcsontot.
K.-nak nevezik a koponyatanban a csontos orrnak
A majmokra jellemz ama típusát is, melynél a
körtokópü orrnyilas (ai)ertura piriformis) fels
csúcsa (rhlnion) a szomüregek alsó szintje alá esik,
raig az embernél az orrnyilas fels csúcsa legtöbbször n szomüregek között foglal helyet (anarrhinia). L. még Keskevgorrilság.

KatarruB (catorrhus), 1. Hurut és Ch/uladás.
Katartikus szerek (cathartica), 1. Hashajtó
^zprck.

Katarzis

(gör). a.

m.

tisztulás,

detileg orvosi értelomben).

a széptanban,

szabadulás (ere-

Nagy szerepet játszott

amióta Aristoteles a tragédia mogJ]atározásában kimondta, hogy «ez a múfaj szá-

Kataszteri nyilvántartó közegek

nalom

és félelem gerjesztése által az ily indulatok K.-át idézi el». Azóta errl a mszóról egész
irodalom támadt. Az esztétikusok zöme a katarzisban egyáltalán lelki tisztulást és ennélfogva
erkölcsi felemelkedést lát. L. Tragédia és Tra-

gikum.

Kataszarka (gör.), a gör. egyházban az oltárdeszkára közvetleniíl alkalmazott durva vastag
vászonlepel. Szószerint testtakaró és jelenti azt a
vászonleplet, melybe az Úr teste volt takarva,
midn a sírba tétetett.
Katasztázis (gör.), 1. az epikai és drámai költeményekben a cselekvénynek az a része, melyben az epitázisban (1. o.) megkötött csomó meg
jobban összebonyolódik, hogy a katasztrófában
egyszerre megoldódjék.
2. K-, fölszerelési költség, melyet a lovasság közé besorozott athéni katona kapott.
Kataszter (a középkori capüasiratum latin
szóból, mely fejadójegyzéket jelentett), az egyenes adók körében olyan munkálatot jelent, amely
a hivatalosan megállapított adótárgyakról, adóalanyokról és az azokban elforduló változásokról mindenkor pontos feljegyzéseket tartalmaz
úgy, hogy ezek alapján az idnkénti adóztatás
adóbevallások nélkül is minden nehézség nélkül
mehet végbe vagy legalább is nagyon megkönnyíttetik. A K. alkalmazást nyerhet a földadó, házadó, iparadó (kereseti adó), tökekamatés járadékadó ós a jövedelemadó körében. Legáltalánosabb a földadónál. Egyes fajai érték-K.
és hozadék-K. (L. Földadókataszter.) V. ö. Schöuberger,lniex zu sámtlichen Katasteranweisungen
(Frankfurt 1899.).
Kataszteri ielmérési felügyelségek hivatása az állandó földadó-kataszter elkészítése végett szükséges községenkénti földmérést háromszögmértani alapon olyképon teljesíteni, hogy
minden község területe részletenként, a tényleges birtokállapot és mívelésí ágak szerint térképen legyen feltüntetve. Közremködnek továbbá
a telekkönyvi betétszerkesztésnél is. Állomáshelyeik idrl-idre változnak. Élükön a pénzügyminisztériumban alkalmazott fölmérési igazgató áll. Számuk 1913-ban 22 volt, Kassa, Szatmárnémeti, Eger, Temesvár, Pozsony, Nyitra.
Nagy-Várad, Szeged, Pécs, Debreczen, Szombathely, Munkács, Temesvár, Gyr, Pápa, Kolozsvár, Budapest és Zágráb állomáshelyekkel. Pozsonyban és Budapesten 2—2 és Zágrábban 3
mködött. L. Földadókataszter.
Kataszteri jövedelem, 1. Kataszteri tiszta
jövedelem.
Kataszteri nyilvántartó közegek, részint
községiek (városiak), akik a föld- és házadó kataszterben nyilvántartandó változásokat a felek
bejelentései alapján, avagy ennek ehnulasztása
esetén hivatalból felveszik és a kataszteri munkálatokban keresztülvezetik, részint államiak.
Államiak: a) fvldadónyilvántartó biztosok, akik
minden vidéki pénzügyigazgatóságnál vannak é.^
általában véve felügyelnek a községi es váro.«i
K. mködésére, helyszinelé.seket végeznek, ellenrzik az adókiveté.sek helyességét stb. ít földadó-nyilvántartó felUgxjeWk, akik a pénz t'^ymiuLsztériumban vannaK alkalmazva és az ogts/.

—

:

;

:
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—
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^éb

országra nézvo ellenrzik a nyilvántartó bizto- nélktil. tisztán vegyi úton. A platina és
c) a Myszinelö felüayelségek, anyagok katalitikus hatásán alapszik (L Kataamelyeknek feladata a részletesen felm^
lizis).
Katatonia (gör.), a serdttlési elmezavar (L o.)
atólagoean helyszinelt közsé^k határaira vonatkozó becslési munkálatoknak eikéezítéee (szék- egyik alakja.
KatatropixmoB (bOt.) minden negatív tropizhelyeik Pozsony, Szeged, Budapest, Kassa, Debreczen. Szombathely és Zágráb), végfU d) a ko- mus (l. o.).
Katavaszia (gör. a. m. alászállás). Így hívják
lozsvári kaUiszteH igazgatóság, amelynek hivatása az erdélyi részeken folyamatban lev tago- az ortodo.x keleti istentiszteletben az irmoszt (az
sítások ée birtokrendezések folytán átalakított els verset a kánonénekfüzér minden egyes énekataszteri munkálatok felülvizsgálása és az adó- kében), amidn nemcsak a kánonénekfti^r minkivetés céljára való kidolgozása. L. még Földadó- den eg>'e8 éneke elején, hanem végén is éneklik.
Nevét onnan kapta, mert elénekléw végett a kokataszter.
Kataszteri összehasonlító jegyzék, 1. Azono- lostorokban mind a két kar lement rendes helyérl s a templom közepén összegjülve, együtteiitás.
Kataszteri térképek a kataszteri mérnökök sen vag>' pedig külön-külön énekelte.
Katavothra, hegy, 1. Öta.
által készitott na^ymiTotü (1 500—1 5000) térKate, 1. Jacob Lodeicijk ten, németalföldi
képek a birtokok helyes feltüntetésével a földkölt és mfordító, szül. Hágában 1819 dec. 23.,
adó kivetése céljától.
Kataszteri térképtárak rendeltetése a katasz- megh. Amsterdamban 1889 dec. 26. 1860-tól
teri térki'jx'k s a hozzájuk tartozó fölmérési mun- Amsterdamban lelkész volt. Fbb költi müvei
kálatok elhelyezése és megrzése, valamint azok De Schepping (A teremtés, 1866) De Jaargetijmásolatainak kiszolgáltatása. K. vannak Buda- den (Évszakok 1875) és Palmbladen en dichtbloepesten, Kassán, Pozsonyban, Temesvárott és men (Pálmalevelek és költi virágok, 1884). NaZágrábban: az illet pónzüiryigazgatóságoknak gyobb szerepe van ten K.-nak mint mfordítónak. Lefordította az ó-testamentum egyes könyvannak alárendelve. L. Földadókataszter.
Kataszteri tiszta jövedelem, az egyes birtok- vein kivül Luther 23 énekét, Göthe Faustját (1878),
részeknek (parcelláknak) a kataszteri birtokivek- Andersen meséit, Byron, Milton, Victor Hugó,
ben kitüntetett évi hozadéka, melynek bizonyos Tasso mveit, Dante Poklát (1876) stb. Összes
meghatározott százalékában (hazánkban a föld- költói müvei Kompleete dichtwerken cím alatt
adónál 20«/o) állapítják meg évenként az adót. Amheimban 1867, 8 köt. és Gedichten (Leiden
1890—91, 12 köt.) jelentek meg.
L. Földadókataszter.
Katasztrális hold v. kataszteri hold, terület2. K., Lambert ten, németalföldi nyelvtudós,
mérték, 1. Hold.
szül. Amsterdamban 1674- jan. 23., megh. u. o.
Katasztrófa (gör. a. m. fordulat), tulajdonképen 1732 dec. 14. A németalföldi ülológia úttörjének
Aenleiding tot de Kennisse van
valami fonttá változásnak végzetes következ- tekintik.
ménye az ember életében e névvel illetik a ter- bet verhevene deel de Nederduitsche Spraeke
mészíet életében hirtelen fellép nagyhatású, (Bevezetés a németalföldi nyelv felséges részévészt okozó rázkódásokat is. Mint poétikai mszó nek ismeretébe, .\msterdam 1723, 2 köt.). Az elsó
a drámára vonatkozólag a cselekmény kibonyoU- rész a germán nyelvek összehasonlító nyelvtana
tását, a csomó megoldását jelenti, még pedig sze- ugyanazon alapelvek szerint feldolgozva, amelyerencsétlen irányban, a hsre nézve végzetszerü- ket késbb Grimm érvényesített. A második rész
leg. -A. K.-nak kikerülhetetlennek kell lenni, azaz a németalföldi nyelv etimológiai szótárát foglalja
a hós jellemébl s a körülmények kényszerító ere- magában.
jélvM kell következnie. Ellenkez esetben, ha vaKáté, 1. Katekizmus.
lami küls ok idézi el a K.-t deus ex machina
Katechesis (gör.), 1. Katekézis.
(1. o.)való megoldásnak nevezik.
Katechetika (gör.), 1. Katekétika.
Katasztrófa-elmélet vagy kataklizma-elméKatechin, 1. Katechu.
let. A regi tormészettudó.sok (különösen
Katecha (terra japonica, cutch, cuneo, a legpedig
Cuvier és Agassiz) a Föld különböz korszakaí- finomabb karhu néven is van forgalomban), két
nak rétegeibe eltemetett állat- és növényélet, fajtája kerül a kereskedésbe aC. Jiigrum, mely az
vagyis a kövületek különféleségének okát abban Acacia C. Willd. kelet-indiai fa törzsébl forró vízadták meg, hogy a Földön ismételve roppant ka- zel kivonás útján készül, feketebama idomtalan
tasztrt'tfák (kataklizmák) pusztították el a növény- darabok a C.pallidum, mely az Uncaria gambir
és állatvilágot és ezek így temetódtek a rétegekbe. Roxb. nev maiakkai, cejloni kúszócserje fiatal
Újabb és újabb katasztrófa más meg más állat- haj tá.*yiinak és leveleinek kivonata ez ki vül barna,
os növény-életet talált a Földön, ezeket temette belül okkersárga v. halvány téglavörös. Mindkett
el és innen van a kövületek különbözsége a igen összehúzó, kesernyés íz. Föalkotórészük a
különféle geológiai rétegekben. Már Lyell, még /ca/«rAt»(katechusav), katei'hu-fsersav és aquerinkább pedig Darwin kutatásai teljéin megdön- retin. .Mindkettbl tinkturát készítenek s ezt. vatötték ezt az elméletet, mely az élet fokozatos lamint magát a katechut hurutos hasmené.-^ek,
fejldésével a Fi>ldön merben ellenkezik és ön- torok- és gégehorutok, emésztetlenség, vérhas elkényes magyarázata volt a kövületeket illet len adják. L.
Acacia, Areca és Cserznövé'
helyes, de mee nem értett észleleteknek.
nyék.
Katatipia. Ostwald által felfedezett eljárás
Katechucsersav, C„HjjOg, katechin mellett a
fotográílai negatívokról való máaolás céljaira fény kate<-í\ii!>.'»ri fordul el és elóallitható belle heví-
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vagy alkáli által való fzés útján. Amorf, sö- rendszeresen lehet megállapítani s az ítéletek fortétbarnás-vöröses, nedves állapotban vízben oldó- májából indulván, négy hármas csoportot talál
dik alkoholban jól oldódik. Vasoxidsókkal zöldes- I. 'csoport, mennyiség : mindenség, sokaság, egytojás- ség II. csoport, minség : pozíció, negáció, limiszürke, nem kékesfekote csapadékot ád
táció III. csoport, viszony : inherencia, okság,
fehérjével és enyvvel is csapadékot ád.
Katechumenek (gör.) azok, akiket a keresz- kölcsönhatás; IV. csoport, modalitás: való.<ág,
ténység tanaiban való oktatás s a keresztény lehetség, szükségesség. Nála a K.-k az elme ereéletre való nevelés a keresztség fölvételére el- deti kapcsoló formái, melyeknek alkalmazása
készített. A K. az els három században több- folytán az értelem egységes formát ád ismereteinyire zsidó és pogány felnttekbl állottak, akiket nek, illetleg ez egységes formával ismeretekké,
kézfeltevés s a homlokon kereszttel való megje- tapasztalatokká alakítja. A nyelvbeli K.-kat
lölés által vettek föl a tanításra. A negyedik szá- Aristoteles állapította meg elször Poétikájának
zad óta négy osztályba soroztattak, ú. m. hallga- 20. fejezetében. Egy ilyen K.-ja az onoma
tehát még nem választja el egymástól
tókra (audientes), akik az isteni tiszteletnél csak (névszó),
a szent beszéden lehettek jelen a térdelkre (sub- a f- és melléknevet, aminthogy ez utóbbi K.-k
strati v.genuílectentes), akik a szent beszéd végével határait nem is lehet élesen megállapítani. Példák
az imádságokban is részt vehettek és az egyházi erre az incomparabilék. V. ö. Kant, A tiszta ész
áldást is elfogadhatták; az illetékesekre (com- kritikája Trendelenburg, Geschichte der Kategopetentes),akik a szükséges vizsgálat letétele után rienlehre (184^) E. v. Hartmann, Kategoriena legközelebbi húsvét vagy pünkösd alkalmával lehre (1896 kiváló m).
Kategorikus (gör.), föltétlen, határozott, ellena keresztvízre voltak bocsátandók s a keresztség felvétele után a választottak (electi) osz- tétben ahhoz, ami föltételes. A logikában: K.
föltételes
a hó, ha metályába léptek és egy héten át fehér köntöst ítélet, pl. a hó olvad
K. imperativus olyan parancs,
viseltek.
katechiimenatus tartama különböz leg vau, olvad.
tés

;

;

;

;

;

;

:

;

;

—

A

de rendesen két évig tartott. Azokat a
is K.-nek hívják, akiket az els gyónás és áldozásra készítenek el.
Katechumenek liturgiája, a gör. egyházban a
szent liturgiának az a része, mely az Úr Jézus
életének keresztelésétöl szenvedéséig terjed és
nyilvános tanításban eltöltött három évét ábrázolja és mely alatt nemcsak a hívek, hanem a
hitbeli ismeretek tanulásával foglalkozó hitjelöltek, a nyilvános bnbánatra ítélt nagyobb bnösök, st még a békés szándékú ós tisztességes

volt,

gyermekeket

magaviselet hitetlenek is jelen lehetnek. B rész
ugyanis, néhány imát leszámítva, nem egyéb, mint
hithirdetés, tanítás, mely a szentírási szakaszok
felolvasásával és ezt követ szentbeszódek által
végbe. V. ö. Melles E., Gör. szert. kat.
liturgika (Ungvár 1891).

megy

:

melyet semmi feltételhez nem kötünk. Kant szerint a K. imperativus nem vonatkozhatik valamely tartalmilag meghatározott célra, melynél
mindig azt kérdezhetem mi végett akarjam ezt
a célt az csak a cselekedetek formájára vonatkozhatik s Kant így formulázza cselekedjél úgy,
hogy akaratod elve egyetemes törvényhozás elvéül szolgálhasson, ami hasonló ahhoz a régi
mondáshoz tégy úgy, hogy azt akarhassad, hogy
más is hasonlóképen tegyen veled amit magadnak nem akarsz, ne tedd másnak.
Katekéta (gör.). A kereszténység els századaiban az, aki a katechumeneket (1. o.) a hitre oktatta. Jelenleg is K.-nak nevezik azt, aki a tanulóifjúságot a vallástanban okta^a. Magyarul liitelemzö v. hitoktató.
Katekéta-iskola, 1. Alexandriai katecheta-is:

;

:

:

;

Katechu-pác. A kereskedelemben elforduló kola.
Katekétika (gör.), a vallási nevelésnek és okkatechu a fa festésére igen alkalmas, amennyiben
ezzel valamennyi közép-európai fát más kémiai tatásnak elmélete. A gyakorlati teológia köréi )e
anyag közvetítésével a diófáéhoz hasonló színre tartozó tudomány. Az els, aki az embernek (pogánynak) kereszténnyé való nevelésével irodalmifesthetni.
Katedra (gör.) a. m. szék püspöki szók külö- lag foglalkozik, Alexandriai Kelemen (l. Kelemen),
nösen tanári szék és állás is. (L. Cathedra.)
azután nyssai Szt. Gergely. Nagyobb jelentéségii
Katedrális (lat.) a. m. székesegyház, vagyis Szt. Ágoston munkája: De catechizandis rudinagyobb, már építészeti arányaival is kitíin tem- bus. A középkorban Rhabanus Maurus De displom, melyben a megyés püspöknek v. érseknek ciplina eccl. libri trés Gerson, De parvulis ad
széke áll ós káptalannal van kapcsolatban. Ugyan- Christum trahendis. A trienti zsinat után Leezt dómnak (1. o.) is hívják. A K.-okra fordítja desma Jakab, De modo catechizandi (1573) Posa középkori egyházi építészet összes tudását ós sevin Antal, Theologia catechistica (1693) Raymvészetét. L. Székesegyház.
mund Antal, Instructio pastoralis (1768); NeuKatedra-szocializmus, 1. Közgazdaságtan.
meyer, Rhetorica catecheticA (1766); Schmidt,
Kategória (gör.), általában fölsbb fogalom, Methodus tradondi elementa prima religionis stMi
mely alá az alsókat sorozzuk a fllozóílában fon- catechizandi (1769) Felbiger, Vorlesungon über
tos szerepet visz, jelenti a legfbb nemi (gónusz) die Kunst zu Katechisieren (1774); Winter Vitus,
fogalraakat.melyekalámindentfoglalunk.Elször Religiös-sittliche Katechetik (1816); Overborg.
Aristoteles állítja ket össze, elv nélkül, talá- Christkatholisches Religionshandbuoh (180-t) Sallomra, tizet állapítván meg, ezek: a szubstan- ler, Katechetik (1788); Grubor, Katechetische Vor
cia (állomány), mennyiség, minség, viszony, cse- losungen (1830); Hirscher, Katechetik (1831 1;
lekvés, szenvedés, hol, mikor, helyzet, habitus. Gatterer, Katechetik (1911); Schöborl, Lehrbuch
Kant szemére hányja ezt a rendszertelen.séget, der kath. Katechetik (Miuryarul kiadta Tóthfalussy
olvet ker<>s. rnolytx'il a K.-k számát teljesen és Béla, 1891) stb. .Magyar K.-k: Fonyó Pál, A hit;

;

:

;

:

;

;

;

;

;
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lemzt'íítan elemei (19()3, 5. kiad.); Siposs Antal, Péter K.-át kiszorította és a legújabb idkig
Katholikuá hitolita tártán (1906); u. a. rövidítve Európa legnagyobb részében használták. Újabban
(ItKX); Hám Antal. Hitelemzéstan (1910); Török ez is átdolgozás alatt van, amivel Linden jezsuita
Mihály, A hitoktatás elmélete (1910); Magdics foglalkozik. Legtijabb K. X. Píus pápáé, ki 1905.
liniáí'. Hitelemzfstan (1910) stb. V. ö. Mihdlyfi saját neve alatt három K.-t adott ki és használa.íkcKs, Az iíii'hirdetés (II. könyv, Katecbetua, tukat a római tartomány összes egyházmegyéiA magyar ref. egyházban önálló K.-át ben elrendelte.
1912).
Magyarországban az elsó mairtak
Kolos Dániel, Katecbetika (Sárospatak gyar K. a Telegdi Miklós Canisíus kis kátéjának
1862): üarda József. Népszer vallástudomány fordítása Oláh Miklós rendeletébl (1562) ; Cani(Kolozsvár t><67),s megemlékeznek róla: Gombáai síus K.-t lefordította Vásárhelyi Gergely is (1599)
r.i szent hivatal (u. 0.1784); Kun
I-r\ i::
\
és ez volt a valJásoktatáá kézikönyve 1779-ig,
h:iz.szóuoklá8tan (Miskolc 18ö6) és amikor Batthyány prímás az osztrák normál
i.:iy Lajos, Paptan (Sárospatak 1857) c. miV
kátét magyarra fordíttatta. A XIX. sz.-ban eret>n. A hazai á^. hitv. ev. egybázban pedig
deti K. a báró Perényi Imro bácsi püspök K.-a
M'f írt Katecbetika vagyis vallástanltás- (1804). A Deharbe K.-t Mészáros Imre fordította
!»e6t 1880) c. a. ily müvet és Simkó magyarra (1860). Az egri érseki megyében a
> i.iu iiilékezik meg Gyakorlati bittanában Batthyány-féle kátékat dolgozták át és hozták
(Poz-sony lívíí^) a kérdozOtanróI.
használatba (1851). Az esztergomi zsinat (1858)
Kat^V'^^'i'ns módszer, \. Sokraiesi módszer. a Deharbe kátékat fogadta el és Scitovszky prímás
r.) a. in. élszóval való oktatás:
kötelezen rendelte el (1866). Önállókat írtak:
Ka
a Le:
_yházban az ifjiuságnak oktatása Xogáll János (1875), Nagy Antal (1876), Fonyó
a vallásos életre. Vezérfonala a kate- Pál, Fonyó Lstván stb. A használatos K,-ok reví'.). V. ö.
Mihályfi Ákos, Az igehirde- zióját az illetékes körök bosszú idn át szorgalGerely József, A katechezis az apos- maz^'án, a püspöki kar megbízásából Majláth
l'en(1911). L. még Hitelem zéséí Káté- Gusztáv gróf erdélyi püspök 1902. országos bizottságot hívott össze, amelyen dr. Zelliger Vilmos
kén kaKatekizálás (gör.) a. m. katokézis (1. o.) ; kate- budapest-terézvárosi segédlelkész tartott eladást
a revízió szükségességérl és módozatáról. Javaskizálni a. m. vallá.sra oktatni.
Katekizmus v. röviden káté (gör.), általában latára ^ybázmegyei kiküldöttekbl bízottság alakezd tanulók száraára kérdésekben és feleletek- kult, amely háromtagú szkebb bízottságra (Geben szerkesztett könyv, szorosabb értelemben oly rely József, dr. Pokomy Emánuel és dr. Zelliger
tankönj-v, mely a keresztény vallás alapelemeit Vilmos) ruházta a revízió munkáját. A bizottság
a gyermekek számára kénlésekben és feleletekben 1906-ban kiadta a Kis K.-t, amelybl az elemi és
magyarázza. Lutber Márton, ill. Althammer ne- nagyobb K. készült. Az új kátét, amely nyelvevt^zto elször K.-nak azt a könyvet, amely a gyer- zet és módszer tekintetében teljesen új, önálló
mekek vallá>;os oktatásánál vezérfonalul szolgál. alkotás, úgyszólván valamennyi püspök kötolezLuther már 1520. kiadott egy ily c. kis iratot: Eine leg elírta és az egri érseki megye kivételével
kurze Form d. Zehn Gebote, des Glaubens u. Vater- mindenütt használják. V. ö. Mihúlyfi Ákos, \z
un.sers, méhnek p^Hdájára több reformátor, különö- igehirdetés (1912); Érdujhehji Menyhért, A kat.
sen Brenz újabb és újabb K.-okat írtak: mikor pedig hitelemzés története Magyarorsz^on (:906).
a szász választófejedelemst^gben az eLs egyház
A református egyházban mindjárt a reformálátogatás bevégzdött és Luther ez alkalommal a ció századában számos K. jelent meg. pl. St. Galpapoknak és népnek a keresztény vallás tanaiban lenben 1527; Baselben Ökolampadiustól 1526;
valónatrv iáratlan^áL'át tapasztalta, egy nagyobb Genfben Kálvintól 1537. franciául és 1538. latiés ki-'
iiazt a papok és tanítók, nul; Zürichben Bullingertl stb., de különösen
eme?*
^ számára, melyek, de ki- nevezetes s a magyar ref. egybázban mintegy
íib, Bzamoü kiadást értek, több nyelvTe
hitszabályozó tekintélyvé lett a heidelbergi káté
tak s a kisebb a hazai evang. egyházban (1. 0.), amely mellett nagy tekintéljTiek örvendett
természetesen újabb átdolgozás szerint
ma a Kálvin által 1542. franciául, 1545. latinul kiis n^iskdai vallástani kézikönyvül szolgál.
adott második genfl K. is. Megvan a maguk K.-a
A Lnflier és kveti által kiadott K.-ok nagyban az anglikán s az angol nyelv presbiteriánus egy-•>rkentették a kat. papságot K.-ok megírására. házaknak s az unitáriusok a K. Racoviensist
llástani kézikönyvet, melyet katolikus (1605) tekintik hitszabályozónak.
nak neveztek. Witzel György adta ki
A görög keleti egyházban az Ortodoxa confessio
!Uii(iri!-nius Ecclesiae clm alatt (1535). Legki- c. nagyobb, a keleti négy patriarcha által hitszaválóbb a Cani.sios Péter K.-a (1554—59). mely bályozónak elismert K.-ból Nasry Péter cár 1723.
három alakban csakhamar elterjedt és több nyelVTe egy kis K.-t készíttetett, ezt* 1832. Philaret
fordítva 2 száza<lon túl volt használatban. A Cate- moszkvai metropolita úgyszólván 1. Miklós cár
chismus Komanus, melyet a trienti zsinat rende- szemei eltt revideálta s ennek alapján 1866.
letébl V. Pius adott ki 1566., nem K. a szó mai megjelent a jelenleg használatban lev K. (Le
.•rtf>lin.}i«>n. hanem katechetikai és homiletikai
Cat^Thisme détaíllé).
a pap<ik ssámára. Újabb kátékat írKatelektrotonos, 1. Elektrotonus.
sev (1765), Ov«b»g (1804), Jais Egyed
Katemberg (Caternberg), porosz község a
»1807), Schmid Kristóf (1836), Hirscher János düsseldorfi közigazgatási kerületben, (i9toi 17,162
1842) és Schuster Ignác (1846). Mindnyájuk fölött lak., nagy vas- és acélmvekkel, vegyészeti gyááll Debarbe József K.-a (1847), mely Canisíus rakkal.
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Katéta (gör.), 1. Derékszög háromszög.
Katéter (catheter, gör.), magyarul húgyosap
(orvosi mszó). Kellképen szerkesztett csö, mely
a húgycsövön át a hólyagba vezethet. A tömör
fajta eszközök neve, ha fémbl valók, szonda
(1. 0.), ha selyemfonatból készültek, bongie. Arra
szolgál, hogy vele egyrészt a húgycs átjárhatóságát megvizsgáljuk (bougie á boule, 1. Bougie),
másrészt, hogy a hólyagot kiürítsük (vizelet, apró
idegen testek, kövecskék stb.) és végre, hogy a
hólyagba gyógyszereket vigyünk be. A férfi húgycsövének kanyargós lefutása miatt a szilárd

—

Katica-bogra rak

Kathedra, 1. Katedra és Cathedra.
Katheter, 1. Katéter.
Kathiavar v. Hattiavar félsziget, 1. Gvdzserái.

Kathion
Kathira

(kation),
(i»öv.), 1.

1.

Elektrolízis.

Cochlospermaceae.

Kathizma (gör.), 1. Kaiizma.
Kathlamba-hegység, 1. Draken-hegység.
Kathmandu, Nepál fvárosa, 1. Katmandu.
Kathod, 1. Katód.

Katholikus, 1. Katolikus.
Katholikus Szemle. A Szent István-Társulat
gróf Apponyi Albert indítványára 1887. Indította
anyagból (fémbl) készült eszközök görbülettel meg ezt az évnegyedes tudományos folyóiratát,
birnak, mely a húgycs görbületének felel meg. melynek szerkesztését egy bizottság végezte.
A nem fémbl valók kaucsukból v. lakkozott 1888-ban a szerkesztést Kisfaludy k. Béla egyeselyemfonatból készülnek, egyenes, de hajlékony
hengerek, melyek útjokban a húgycs alakját követik. Ezen eszközök alakja többféle, a hólyagba
ér végük az ú. n. orrmány kiképzése szerint
hengeres, kúpos véggel, kúpos-gombos és oliva
alakú. A K. ezen végs része lehet egyenes, ívben görbült, vagy szögletben tört (ú. n. coudé-K.)
vagy ketts szögletben tört (bicoudé). Az eszközök különféle vastagságban készülnek ezeknek osztályozása K. -mérkkel történik (lyuggatott
fémlemezek, ú. n. filiére-ek), leghasználatosabb a
Charriére-féle méret, mely 1 mm.-nél kezddik
és Vs mm.-rel emelkedik 30 számig, mely tehát
1 cm. átmérj csnek felel meg. Az 1 mm.-nél
vékonyabb eszközök tömöttek, ezeket füiformis
io«ífie/c-(fonálalakú kutaszok)-nak hívjuk, csak
;

temi tanár vette át. 1889-tl kezdve július és
augusztus kivételével két havonként jelent meg
1900-ig, amikor havi folyóirattá lett. 1892-tl a
folyóiratot Mihály fi Ákos egyetemi tanár szerkeszti.

Kathrein, Theodor, báró, osztrák politikus,
a déltiroli Salurnban 1842 máro. 25-én. Az
osztrák politikában mint a Tiroler Stimmen cím
klerikális lap szerkesztje kezdett szerepelni, 1883.
a birodalmi tanács tagjává választották, ahol a
klerikális-konzervativ Hohenwart-csoporthoz csatlakozott. 1891-ben a birodalmi tanács második,

szül.

els alelnökévé,

1893.

1897. pedig elnökévé vátartomány-fnökké ne-

lasztotta. 190é-ben tiroli

vezték

ki.

Kathyz, 1. Kacsics.
Kátib (chatib, arab) a. m. író a keleti hivatanagyfokú húgycs-szükületeknél alkalmazzák
ket. Evakuádós (kiürít) K.-eknek nevezik azon lokban a jegyzk vagy az alantosabb írószemélytágjáratú, vastag fémbl készült, lehetleg rövid zet címe. Törökösen kiejtve kiátíb. — K. í-szíit a.
orrmányú K.-eket melyek segítségével kövek és ra. titkár.
Kátib Cselebi, török tudós, 1. Hadzsi Khalif'a.
ktörmelékek a hólyagból kiszivattyúzhatok ers
Ka.tic&-hogkT (Goccinella), 1. Katica-bogarak.
gummiballon segítségével, melybl a mosófolyaKatica-bogarak (Coccinellidae, áiiat). Kis terdékot ers áramban ki- és beáramoltatjuk. E kémet, többnyire félgörabalakú, élénk szín, de
szülékeket aspiratoroknak nevezzük.
Katéterizmiis a neve azon orvosi beavatkozás- sohasem fémfény bogárkák. Fejük kicsiny; nyaknak, melynek szabályai szerint az elbb leírt esz- pajzsuk rövid, széles, félholdalaki\ csápjaik röközök alkalmazandók. Ezek meg nem tartása sú- videk, fonálalakuak v. bankosak lábaik rövidek,
lyos mhibákra adhat okot, különösen, ha merev egészen a test alá húzhatók, mindig feketék a
eszközöket hamis útra erltet az orvos. Ezen sé- lábtö-ízek száma négy, de csak három látszik jól.
rüléseket, melyeknél a húgycs átfúrása után a Lárváik megnyúlt alakúak, hátrafelé mindinkább
húgycsmelletti szövetbe v. a prostatába jut a K., keskenyedök és hamuszürke, fekete, vörös, sárga
famse route (franc, a. m. hamis út)-nak nevezik. V. fehér pontokkal tarkázottak. Ugyancsak foltoErs vérzés, a vizelésmegrekedés és súlyos seb- sak a leveleken, fszálakon stb. fejjel lefelé lógó
fertzés (húgyinttltratio, 1. Húgycsöszükület) bábjaik is. Valamennyi nappali bogár. Mind élénk
;

;

;

;

lehetnek következményei.
Katetométer (gör.), kicsiny vagy nagyobb magas.ságkülönbségek s hosszúságok mérésére szolgáló eszköz. Lényegében egy osztályozott függélyes rúdból áll, melyen a vízszintes távcs eltolható. A távcsben lev fonalkerosztet a lemérend
hosszúság két végére beállítjuk s akkor a távcs
két állá.sának különbsége leolvasva az osztályozott
rúdon, megadja a lemérend hosszúság értékét. L.
Hossztnérés.
Kat'exoohén(gör., franc, par excellence) a. m.
különösen, kivételképen, els sorban.

Kath

Kntha (növj, Gatíui.
Kathai, Kina régi neve.
Katharok (kntarok).
Albigensek.
V.

1.

1.

Katharsis (gör.), 1. Katarzis.
Kathartika (cafhartica), 1. Hashajtó szerek.

szín

s

feltn

rajzokkal, leginkább vörös, sárga,

elhelyezked ugyanilyen szín
A K. igenje futókés jó repülk is védeszközük maró, bzös, sárga nedv, melyet, ha megfogjuk ket, magukból kieresztenek.
Petóik tojássárgák s a legkülönfélébb növények
levelein találhatók meg. Az ezekbl kibújó lárvák

v. fekete alapszínen

pontolckal díszített.
;

rendkívüli fürgeséggel, fáradhatatlanul szaladgálnak a leveleken, fleg levél- és pajzstetvek-,
levélbolhák- s atkákból álló eleségük után. Lárvákat jóformán az egész nyár folyamán találhatni,
majd júl. ftug.-ban bebábozódnak, így maradnak
két hétig, mire megjelennek a kész, kifejlett bogarak. A bogarak kés sszel a lehullott lomb, avar.
kéregdarabok stb. alá húzódnak, úgy teleln(>k s t:'
vasszal jelennek meg ismét. Majdnem valamenv
nyien igon haszno.sak, mórt ragadozó életmótlM

—

;

—

Katif
ful3rtstván,

úfj

de ktUönöson lárvakornk-

fpjlett,

ban, igen sok náluknál apróbb, de felette kártékony
roTart (levéltetvek, pajzstetvek stb) pusztítanak.
A K.-nak számos népies nevUk van legismerteb:

bek a böde, htenke bogárka, Katóka, Mária bogárkája, stb. Számos, mintegy 1000 faj közül
emlitendó a legközönségesebb a hétpettyes böde
(Cooclnella st^ptempunctata L.), a 2, 5, 10, 11, l^,
18 stb. pontá IhkIc iC<K'oinella bi-.qninque-.deoem-,
nndocim-. quatucnlfxnm-, dnodeviginti- eto. punctata), melyek valamennyien hasznosak a kártékonyak közül említendk a lucemabogár (Gonioctena sexpunctata Panz.) ée a lueemaböde
(Epilachna globosa Schn.). Kösönsteeeebb hazai
nemek Adonia. Adalia, Coccineua, Halyzia,
:

;

:

('kiloiorus.

Exockomus, Scymnus

stb.

Arábia keleti partján,
XvTók birtokon, a Perzsa-tenger egy kis öble mellett. 18,300 lak., datolya-, citrom- és gabonatermesztéssel. K. a IX. és X. sz.-ban külön fejedelemségnek volt székhelye ez idóböl maradtak fenn
a citadellája és vízvezetékének romjai. 1871-ben
a törokuk foglalták el.
E^atigéniestanyagok, 1. Kénfestékek.
Katima-zuhatag, 1. Zambézi.
Katinovac, aduk. Zágráb vm. toposkoi j.-ban,
u. p. és a. t. Topusko.
(1910) 870 szerb lak.
Kation, I. Elektrolízis.
Katizma (gör.), a gör. egyház kultuszában a
pszalterion (zsoltárok könyve) egy huszad része.
E 20 rész a hét napjaira úgy van beosztva, hogy
egy hét alatt az összes 150 zsoltár felolvasásra
kerül. Olvasásuk alatt meg van engedve a hívekKatii

[El-), IdlcGtövároe

;

;

nek az
ket

ülés, és

e körülménytl vették elnevezésü-

is.

Katjancserje (nsv.), 1. Cajanus.
KatkoT, Michail Nikiforovics, orosz publicista
és szlavofli agitátor, szül. Moszkvában 1820.,
megh. Znamenszkiben 1887 aug. 1. (július 20.).
1856-ban megindította a mai napig is létez
Rnsskij Véstnik (Orosz híradó) c. havi folyóira18í;i-ban bérbe vette az orosz egyetem tulajdonát képez Moskovskija Vjedomosti c. nagy
napilapot is, melyet haláláig szerkesztett. Mint
politikus 1863-ig az angol önkormányzatnak és
a reformoknak barátja volt, de az 1863-iki lengyel
felkelés óta követelte Lengyelország, Litvánia és

tot.

a Keletl-taigeri tartományok erszakos
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russzifl-

kálását ée pártfogásába vette szlavotll szövetségesei érdekében az adókiváltságokat és agrárkommunizmust. Nagy ellensége volt K. a németeknek, de a magyaroknak is. Tolsztoj D. gr. minisztersége alatt nagy és hátrányos befolyása volt
K.-nak a tanügyre. III. Sándort sikerült neld arra
bírnia, hogy szigorúan nemzeti reakcionárius és
abszolutisztikus rendszert, -a külügyi politikában
IxHlitr pánszláv célokat kövessen.
volt az elsk
egyike, aki a Franciaországgal való szövetséget
siírgette. Publicisztikai munkáiból több gyjtemény jelent meg. V. ö. Liicoff, K. et son epoque

(Reoi.)

a földkéregnek olyan üstszerfl süppedése,
perifériális törésektl határolva

mely köröskörül
van.

Katlanfala (azeltt KoHlnicza), kisk. Bereg
vm. alsóvereczkei j.-ban, (iwo) 232 rutén lak.
:

u. p. és u.

Alsóvereczke.

t.

Katlanos (azeltt: Hornya), kisk. Ung vm.
szobránczi j.-ban, (i9io) 569 tót lak. n. p. Tiba,
;

u.

Szobráncz.
Kátló (azeltt: Kátlócz), kisk. Pozsony vm.
t.

nagyszombati
hivatal

;

u.

t.

j.-ban, (imo)

864

tót

lak.,

posta-

Ispácza.

Katmandn (Kathmanclu), Nepál fvárosa, a
Visnumati balpartján, a Himalája egyik völgyében, kb. 50,000 lak. A város közepén van a maharadzsa lakóhelye, körülötte számos érdekes f aragványokkal díszített pagoda, egy óriási bronzharang és e^ 2 m. átmérj tam-tam áll.
Kató, 1. Hirojuki, a mai Japán egyik jeles
szellemi vezetje, szül. Tokióban 1836. Korán
megtanult németül és egyebek közt lefordította
Bluntschli államjogát. Megalapította a tudományos napi kérdésekkel foglalkozó folyóiratot a
Tensoku-t. 1879—86. és 1890- a tokiói egyetem
rektora volt, 1890. a császár a felsház tagjává
nevezte ki. Németül írt mve Der Kampf ums
Recht des Starkem (Tokió és Berlin) az evolúciós
:

:

szociológiát védelmezi.

K,

Taka-okira, báró, japáni államférfiú,
Nagojában. 1887-ben Okuma gróf külügyminiszter magántitkára lett. 1894- 99-ig követ volt Londonban, 1900—901 külügj-miniszter,
azután a parlament tagja. 1904 óta a Nisi Nisi
Simbun c. hirlap tulajdonosa. 1906-ban újra külügyminiszter lett, de 1907 márc. lemondott, mert
nem helyeselte a vasutak államosítását. 1908—
1913-ig nagykövet volt Londonban.
Káto, kisk. Nyitra vm. szakolczai j.-ban, (i9io)
506 tót lak. u. p. Várköz, u. t. Holics.
Katód (negaiiv elektród), általában az elektromosságot gerjeszt készülékek negatív sarka az
elektromos végy bontásban a telep negatív sarkával közleked áramvezetnek az a része, mely a
vegybontásnak alávetett folyadékba merül. L.
2.

szül. 1859.

;

;

Elektrolízis.

Katódesés, a katód közelében kimutatható jelentékeny feszültségesés. \ ritkított gáz ugyanis
igen nagy ellenállást gördít az elektromos áram
útjába, de amint a ritkítás foka nagyobbodik, az
ellenállás legnagyobb része mindinkább a katód
közvetlen közelségére szorítkozik. Több ezer, söt
több tízezer voltnyí feszültség kell ahhoz, hogy
az áram a katód közelében lev nagy ellenállást
legyzhesse és a csövön áthaladhasson.

Katódangarak. Ha a Geissler-féle csövekben
0.) a ritkítást mindinkább fokozzák, a fényjelenségek, melyek a csövön át végbemen elektromos
(1.

kisülést kisérik, teljesen meg\áltoznak.

A

réte-

ges fény mindjobban visszahúzódik a katódtói,
az ezt környez gyenge fény nagyobb térre ter(Paris 1897).
jed ki. Ha a ritkítás oly fokú, hogy az elzárt gáz
Katlan, üst, minden mély, boltos fenékkel el- nyomása a rendes légnyomásnak mintegy milliolátott fémedény, mely folyadékoknak felforralá- mod része, a csövet Crookes-féle csnek nevezik.
sara szolgál fontosak különösen a gzkazánok Az ilyenben a katódból kiinduló, alig világító
v.
gözkatlanok, melyek a gzgépnek egyik sugarak egyenes vonalban terjednek tova, akárfontos és lényeges alkotórészét alkotják.
milyen helyzet^ is az anód, és ahol a cs üvegfalát
:

—K

;;

—

Katóidén

3i2

Katolikus autonómia

üveg szép zöldes-sárga színben fosz- ú. n. katolikus levelek (1, o.) általános, illetleg
K.-at elször Hittorf észlelte 1869. közös elnevezé.se.
Katolikosz (gör.), az örmény nem egyesült valSokat foglalkoztak velük Crookes, Goldstein,
aztán Lénárd, Jean Perrin és mások. A K. fbb lásúak Ecsmiadzinban (1. o.), Agthamárban és
sajátságai a következk A katód felületére me- Sziszben (Cílíeiában) székel fpapjainak címe.
Katolikus (gör.) a. m. egyetemes, a Krisztus
rleges irányban, a katódtói indulnak ki egyenes
vonalban. Ha a katód homorú, a K, egy pontban által alapított igaz egyháznak egyik ismertet
találkoznak s ott oly nagy meleget fejlesztenek, jele. Eszerint az igaz egyháznak olyannak kell
hogy fémek izzóvá lesznek. A K. fény iránt érzé- lennie, hogy alkalmazott legyen minden ember s
keny lemezre úgy hatnak, mint a közönséges az összes emberiség lelki szükségeihez, állaiwtáfény. Alumíniumnak papirvékonyságú lemeze hoz, az egész embert s az egész emberi nemet
föltartóztatja a K.-at. Ilyen fémbl való kereszt karolja fel. Az egyetemesség jellegét az az egyárnyéka élesen látszik a cs üvegfalán, ami a K. ház viseli egyedül joggal, amely az apostolok
egyenesvonalú terjedését bizonyítja. Mágnes a vérével megszentelt örökségben van, amelynek
K.-at útjukból kitéríti. Mechanikai hatást is fej- feje Szt. Péter sírjáról kormányozza a hívek miltenek ki. Ezt Crookes úgy mutatta ki, hogy csbe lióit s az egyetemesség jellegével a tanban és
üvegszálak közt könnyen mozgó kis lapátkereket áldozatban megvan egysége, amely a híveket
helyezett el. Amint a K. a lapátkerókro esnek, ez életszentsógre vezeti s az apostoloktól származik.
forgó mozgásnak indul. Crookes a K.-at a katód- V. ö. Répászky, Általános Dogmatika II.
Katolikus apostoli egyház, 1. Irvingiánmok.
tói ellökött végtelen ítnom anyagból állóknak
Katolikus autonómia, az isteni jogon (jus digondolta (sugárzó anyag). Ezzel a magyarázattal
szemben Lénárd hazánkfia azt állítja, hogy a vinura) nyugvó hierarchia jogkörén kívül es
K. éterbeli folyamat eredményei. Kísérleteivel ki- egyházi ügyek intézésére, különösen az egyházi
mutatta, hogy a K. rendkívül vékony alumínium- javak s alapítványok kezelésére, az iskolák igazlemezen át a rendes srség levegbe is áthatol- gatására és a fkegj'úrí jog gyakorlatában (fleg
nak, ott foszforeszkálást idéznek el, fényérzé- a kir. kinevezés alá tartozó javadalmak betöltésékeny lemezre hatnak, de gyorsan szétszóródnak. ben) való részvételre hivatott testület, mely réKimutatta továbbá, hogy különböz gázok a K.-at szmt egyházi, részint világi tagokból áll. Megkülönböz mértékben bocsátják keresztül, de az alkotására fleg azért van szükség, hogj' a viláegyes gázok közötti különbség annál jobban meg- giakban az egyház iránti odaadást és áldozatkészsznik, mennél nagyobb fokú ritkításnak vetik séget felkeltse, bennük a kat. öntudatot megszialá a gázt ezért éterbeli folyamatokra gondolt. lárdítsa s az egyháznak az állammal szemben
Újabban többen, nevezetesen Jean Perrin fran- való függetlenségét biztosítsa. A K. természetecia fizikus, szellemesen kigondolt kísérletekkel sen csakis a hierarchikus szervezetnek, illetve a
bizonyították, hogy a K. negatív elektromos töl- klérus egyházhatalrai jogainak sértetlenül hatésüek s így most ismét a Crookestl ered gyásával alkotható meg s ezért lényegesen kor«anyagi» hipotézis nyomult eltérbe. Eszerint a látozottabb hatásköre le.sz, mint a protestáns egyK.-at a katód tói nagy sebességgel kiinduló nega- házi autonómiának. Magyarországon az erdélyi
tív töltés elektronok hozzák létre. Ha ezek szi- róm. kat. püspöki egyházmegye autonómiája s a
lárd testre, pl. platinalemezre esnek, létrejönnek protestáns egyházak önkormányzati szervezete
már a sziizad elején felköltötte a katolikusok kía Röntgen-sugarak.
vánságát hasonló szervezkedésre s a vallási viszoKatogén, 1. Anogén.
nosságot elrendel 1848. XX. t.-c. elkészítése
Katóka-bogarak (.^iiat), 1. Katica-bogarak.
Katolicitás (gör.) a. m. egyetemesség, általá- alkalmából a püspöki kar maga fordult e tárgynosság. K.-nak nevezik a katolikus egyházias ér- ban a törvényhozáshoz. 1848 ápr. 7. Rónay János
zületet, a katolikus egyház hitelveihez való szi- Csanádi követ nyújtotta be a kérvényt, melyben a
gorú ragaszkodást és ennek küls megnyilvánu- katolikusok törvényesen bírt szabadságaiknak
megersítését és legalább az egyházi javak s alalását is. L. Katolikus.
Katolicizmus, gyakran ugyanabban az érte- pítványok igazgatása tekintetében megfelel joglembon használják, mint a katolikus egyház szót kört kértek a vallási viszonosság alapján. E kérhelyesebben azonban a K. a katolikus egyház kép- vényt mint elkésettet elutasították. Horváth
viselte hitl)eli nézetek megjelölése, ellentétben a Mihály kultuszminiszter 1849 júl.15. mégis egybeprotestantizmussal. K. továbbá a kat. egyházjog- hívta a katolikusok alkot mányozó gylését 1849
ban az a házassági akadály, melyszerint egy kat. aug. 20-ra Pestre. A világosi katasztrófa hiúsíszemély nem kat. féllel azért nem köthet érvé- totta meg e kongresszust.
nyes házasságot, moil a nem kat. személy a kat.
A K. szervezésére az újabb mozgalmat Eötvös
egyház tana szerint nem tekinthet szabadnak József báró indította meg 1867 júl. Simor J. herés így képesnek arra. hogy e házasság szentségét cegprímáshoz intézett levelével, melyben az erérik, ott az

foreszkál.

A

:

;

délyi kat. státus újabb szervezésére hivatkozva,

felvehes.se,

KatoliSko Seliie, adók. Belovár-Körös vm. felszólította a püspöki kart, hogy a világi katolikutinai j.-ban, (leio) 1114 horvát és cseh lak.
kusoknak az egyházi hatóságot nem veszélyeztet
u. p. és u. t. Ludlna.
szervezetet adjanak. A püspöki kar maga dolgozott
Katolikométe?> 1. Paniométer.
ki egy autonómiai szervezetet, annak megvitai
Katolikon (gör.) a. m. általános, általános Sára 1868 szept. l-re 60 kat. férfiút hívott tanúRsk
órvényú, különösen univerzális szótár; azután zásra. Ez értekezleten Deák Ferenc az alkotmááltalános gyógyszer, általános eszköz végre az nyozó kat. kongresszus összehívását ajánlotta. Az
;

—
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Katolikus ndigygyülé9

18H9 sMpt. as-iki legfeLiöbb elhatározás alapján egyházpolitikai programmjukba sa Lokács-kabí
1H70 oki ae. Simor J. veaetéee alatt öaszeUIt net a K.-val e^yidejtileg a protestáns egyházak
kuagrewns által elfogadott bixottsági mankálat állami dotálására vonatkozó javaslat benyújtását
alaiwlvel: */• vU^. Vi egyházi tagokból álló is kilátásba helyezte.
Mig Magj'arország Királyliágón inneni részeiBiryháAtaBégi, espereskeraieti. egyházmegyei
aur.iDóm teettiletek, föHHtfik az omágoa kat. ben a K. mind a mai napig sem alkottatott mog:
addig az erdélyi püspöki megyében már .századok
k?yiil(>s é8 9 vegyeetagú igazgatóság 8 osztályf(>vi'l
az igazgatötanáoB kandklál a nagyobb ja- óta igen nevezetes önkormányzattal találkozunk,
vadalmakra, vezeti az iskolákat, kezeli a kat. val- amelj-nek képviseletét erd*>lyi róm kat. Statusnak
lás- ós tanolmányalap, összes alapitván>'ok, ja va- nevezik. L. Erdélyi r. kai. püspöki egyházmegye
dalmasok vagyonát az összes vagyon a kat. egy- autonómiája és Egyházi autonómia.
Katolikus egyház, 1. Egyház, Görög egyház.
ház közös toUü^oD^ként telekkönyveztetik. A
Katolikus egyházi zene, 1. Egyházi zene.
gOr. kat román egyházm^^ék nem vettek részt.
Katolikus felség, a spanyol királyok kitüntet
csak kM kápvlsdt kOldtek ée a gryulafehérvárfoganal énekaágndc kflUtai SDtonomiát köN etet- cime, melyet 1492. VI. Sándor pápa adományotek. A mtteek egy része a püspítkváiasztásl zott Aragóniái Ferdinándnak és nejének, Ka^zjuiTDt az egylWbnnegyékiiek reklamálta. A kon- tiliai Izabellának (Los reyes catollcos), Granada
" i- iiuinkálatát 1871 jún. 12-én 12-tagú elfoglalásáért és a kat. hitnek buz^ó védelméért.
i:
~
Katolikus háziasszonyok országos szövet.
Simor J. nyújtotta út a királysége, megalakult 1907. Budai)esten. Célja, hogy
tuiív. ilf H uiuiikálat nem nyert királyi jóváhaa oseIédkérdé.st társadalmi úton rendezze, valagyást
A 9*^ " •" k egyházpolitikai mozgalmai közt mint, hogy ji családi élet háztartási vonatkozásákerült az autonómia ügye. Csáky ban a megromlott cselédviszonyok folytán muAi: i;i ^.v.. „ü^dcsére az 1895 nov. 24-iki királyi tatkozó hiányokon és bajokon segítsen. Evégbl
tlliitározás visszaadta az elsó kongresszus mun- cselédotthonokat állít fel. A cselédeket védelmezi,
kálatát, hogy az «a változott viszonyokra, a elhelyezésükról gondoskodik és érdekeiket képkirályi patronátusra és kat. egyházszer\'ezetre viseli.
Katolikus keresztény egyház, 1. Rótnai kavaló tekintettel újabb megfontolás alá véteeséka.
A.: 1^97 máj. 14 iki kir. rezolnció a kongresszus tolikus egyház.
fg\ K'lu\ iisát rendelvén el, a kongresszus többséKatolikus leányok országos szövetsége, meggének monkálata majdnem teljesen a püspöki alakult 1911. Budapesten. Célja: Egyesülni nekar számára foglalta le az autonómiát sa vagyoni mesebb, tartalmasabb élet kialakítására, társakérdésben fenn kivánta tartani a kormány keze- dalmi és jótékonysági munkára, dolgozni a leálését az ellenzék a kongresszus számára köve- nyokat érdekl mozgalmak és kérdések helyes
Xi'h'^ a kijelölést, az alapokat, az iskolákat. A phsmegoldásán a keresztény vílágnézlet szellemében.
Katolikus legényegyesület. Kolpiiuf .\doIf (1.
k ka r munkálata a kat. alapok és alapit\'ányok
kiadását hangsúlj'ozta s az iskolákra is széleskör o.).a cipészbl lett kat. pap Elberfeldben alapította
jogot kívánt az autonómiának, az erdélyi kat. az els K.-et s nagy buzgalommal terjesztette ez
státus mintájára. A püspöki kar
így hangzik a intézményt Németországban. .\ K.-ek célja az
hivatalo.s vélemény
közös tanácskozmányában iparoBsegédek önképzését fejleszteni, társas érintli
Itt határozatának megfelelöleg azt kívánja,
kezését elmozdítani s fleg a vallásosság ébrenhuiry a kat. vallásoktatási nevelés céljára szánt, tartása a fiatal iparos-nemzedékben. Hozzánk Is
jelenleg a kormány által kezelt kat. alapok és átszármaztak a K.-ek s kivált Szabóky Adolf
aUipítványok. valamint az azokból fentartott kir. sokat buzgólkodott ez intézmény fejlesztése körül.
tanintézetek ügye. a kir. kat. jogakadémiát is A budapesti K. a hercegprímás védnöksége alatt
beleért\'e. úgy rendeztessék, miként az jelenleg áll házat építtetett és a hazai mintegy- hanninc
Erdélyben gyakorlatban van. Kívánja ezzel kap- K. között országos kapcsot létesített. A bet^csolatosan, hogy a budapesti egyetem kat. alapja segélyz pénztári szenezetek keletkezése óta a
az aotonómiánJak egy általa létesítend kat. egye- K.-ek gazdasági tevékenysége gyöngült és inkább
tam eéli^ra kiadassék. Egy újabb munkálat a a vallás-erkölcsi irány domborul ki bennük. V. ö.
ktJsMMwt a ptIspUci karra bízta, az alapok ée Ruschek A., A kat. legényegylet magyar földön
Mraiák kárdéeéboi a statusquot akarta törvé- (Budapest 1887); Erasi K., Szociális vezérywttsat azoB a dmen, mert a kormány a szé- köny^• (u, o. 1904).
ISMbb kOrú autonómiát meg nem engedné. A
Katolikus levelek, így nevezi a hittudomány
mnricálatot márc. 13. Szapáry Gyula gr. veze- azt a hét újszövetségi szent iratot, mely Szt. Pál
tése alatt ktUdOttség adta át a királynak, akitl apostol levelei után foglal helyet a bibliai kánon1903 ang. 96. értcezott le a válasz, mely kifogá- ban. Ezek közül kettót írt Péter, hármat János
solja a kongressuMBak az alapokra és iskolákra apostol, eg^-et Jakab és egyet Jndás. Elnevezésümegállapított bsMyáaát. A királyi leirat az ala- ket tartalmuk egyetemes jeligére s céljuk és
pokra osak az étieoünb jogot jelöli meg, a nép- rendeltetésük különbözségére való tekintetbl
oktatásra, kAzépiak<riákra a jelen állapotot tartja nyerték.
fenn, a kat egyetun ellen állást foglal s csapán
Katolikus nagygylés. A katolikusoknak oraz ezatán áUitandó iskolákra Ígér a prot. auto- szágonként való. többnyire más és más nagyobb
nómiához hasonló jogkört. Ekép a magyarors^i városban és évenként tai-tatní szokott nagjrszaK. mind a mai napig sem jött létre. Mrha anmt bású értdcedete. P^adata a kat. egyházias ér2^
;

;
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megalkotás.it n/ n

irxhbi

kormányok mind felvették

mélyítése,

a

kat. hítelvek szerint való és külön-

^

kátolikuá néppárt

féleképpen megnyilvánuló élet fellendítése, mely
célból szakosztályok szerint a kat. egyházat érint,
társadalmi és tudományos kérdéseket vitatnak
meg és ezekben határozatokat hoznak. Ilyen kérdések pl. a kat. iskolák, kat. autonómia stb. A K.

alkalmával rendesen

más

nak díszgyülóseket.
KatolikuB néppárt,

—

egyestlletek

1.

tarta-

is

Magyar országgy-

1.

-^ katoiikUd Vallási Ös tanulmányi alap

menedékházai, amelyekben a tanulók szükség esetében lehetleg olcsó vagy ingyenes szállást és ellátást kaphatnak. Az egyesület a tanulókat derék mestereknél és kereskedknél ingyen
a szegénysorsuakat anyagilag segéhelyezi el
lyezi és közbenjár, hogy a tanulók testi épségét
és fejldését veszélyeztet túlterhelését megakadályozza. Budapesten 5 gyülekezhelye van.
Katolikus tanügyi tanács, 1898. alakult.Tagjainak száma 25, ezenkívül hivatalból tagjai az
egyházmegyei fötanfelügyelök, továbbá a Szent
István-Társulat mindenkori alelnöke és igazgatója.
Egyházi elnökét a hercegprímás 5—5 évre nevezi
ki világi elnökét és a tisztviselket a kat. országos bizottságának közgylése választja s a hercegprímás ersíti meg. A K. feladata elssorban
az, hogy a kat. népoktatási ügyre nézve javaslatokat tesz a püspöki karnak. Újabban szociális
szakosztállyal bvült, amelynek alkotása a kat.
tárai,

;

2. Osztrák politikai párt, mely
pártok.
1896. vált ki a Hohenwart-klubból Dipauli és
Ebenhoch vezérlete alatt. Tagjai az alpesi német
tartományok képviselibl kerültek ki. Nagy felháborodást keltett, hogy a K. 1897. a csehekkel
és lengyelekkel szövetkezett a többi német pártok
ellen. Ezáltal elvesztette választói bizalmát s
az 1901. és 1907-iki választásokon száma egyre
fogyott (33 ül. 30). Az 1911-iki választásokon teljesen beolvadt a keresztény-szocialista pártba.
Katolikus népszövetség. Megalakult 1908 jan.
26. Budapesten. Célja: a kat. társadalmi rend tanítók üdülháza Balatonlellén.
Katolikus tisztviselnk és ni kereskedelmt
támogatása, a nép hiterkölcsi, társadalmi és gazdasági fejldésének elmozdítása, annak védelme, alkalmazottak országos szövetsége. Megalakult
oktatása, vezetése és szervezése. Továbbá a kat. 1909. Célja a magán-, valamint állami és egyéb
eszméknek a köz- és magánéletben való érvénye- közhivatalban alkalmazott és a kereskedelmi páérdekeinek ápolása és elmozsítése és a vallás- és államellenes törekvések vissza- lyán
dítása keresztény és hazafias szellemben.
verése. Tagjainak száma (1914) közel 300 ezer.
Katolikus vallási és tanulmányi alap. Már
patronage-egyesület. MegalaKatolikus
kult 1909. Budapesten. Célja a bncselekmények 1. Ferdinánd törvénye elrendelte, hogy az elpuszelkövetésének megelzése ós pedig a zlUlésnek in- tult klastromok és káptalanok jövedelmei katodult és az erkölcsi romlás veszélyének kitett ka- likus vallási célokra fordíttassanak. III. Ferdinánd
tolikus leánygyermekek és fiatalkorú leányok vé- a fpapok ingó hagyatékának felét az alap növedelmével, a föltételesen elitélt és a próbára bo- lésére fordította, III. Ferdinánd, utóbb III. Károly
csátott fiatalkorúak fölött felügyelet gyakorlásá- a kamara jövedelmeibl meghatározott évi összeval (praeventiv szakosztály); a katolikus letartóz- get rendelt az alap javadalmazására. A mai valvalláserkölcsi világának megnemesí- lásalapot azonban tulajdonképen II. József csátatott
tésével (fogházmisszió) a letartóztatási intéze- szár létesítette 1782 szept. 10. kelt leiratával,
tekbl szabaduló katolikus vallású bntettes nk- amelyben az általa megszüntetett szerzetesrendek
nek a becsületes társadalomban való elhelyezésé- vagyonát a lelkészségek gyarapítására s jobb javel és felügyeletével (elhelyez és felügyel osz- vadalmazására a lelkészi pénztárhoz (Cassa Parochorum) csatolta, egyúttal az alap adminisztrátály).
Katolikus nvédegyeslet. Megalakult 1907. cióját a kamarára bízta. Utóbb az üresedósten
Budapesten. Célja a ni társadalomnak kenyér- lev egyházi javak idközi jövedelmeire nézve is
keresettel foglalkozó tagjaiban a valláserkölcsi elrendelte, hogy azok a vallásalapot gyarapítsák.
szellemet fejleszteni, ket szellemileg, anyagilag 1791-ben és 1827-ben eredménytelen kísérletek
támogatni, az életversenyben szükséges önálló és történtek az alap kezelésének törvényhozási szahasznos tevékenységre képezni.
bályozására. 1857-ben az alap 3 millió forintnyi
Katolikus Sajtóegyesület. Megalakult 1907 úrbéri kártalanítási összeggel gyarapodott, amenov. 4. Budapesten. Célja a magyarországi kat. lyet a püspökök felajánlottak s amelynek fejében
napi és idószaki sajt/)nak fellendülését és verseny- a várerd Itési segély flzctóííének kötelezettsége
képességét, valamint a jóirányú irodalomnak leg- alól felmentettek. Az alaptke állománya mintszélesebb körben való elterjedé.sét hathatósan el- egy 10 millió K, fekvségeinek területe 165 ezer
mozdítani. Vagyona (ií»i4)250 ezer korona.
kataszt. hold. Az alapra vonatkozó legfbb kegyKatolikus szociális egyesületek, oly társula- úri jogot, amely korábban a kamara vagy a helytok, molyoknok célja a vallíusos érzelmet ápolni és tartótanács útján gyakoroltatott,
Felsége az
az egyházhoz szoros kapcsolatot teremteni. Emel- 1848. III. t.-c. értelmében a vallás- és közoktatáslett t<)bb egyesület a tagok anyagi érdekeinek el- ügyi minisztérium által gyakorolja. A Bach-rendmozdítását is feladatul túzte ki. L. egyeseket sa- szer alatt a kincstár kezelése alatt állott. 1865ját címszóik alatt.
ben a m. kir. helytartótanács kezelése alá került,
Katolikus tanoncokat véd egyesület. Meg- amelynek kebelében külön bizottság, a catholica
alakult 1892. BudaiK»sten. Célja a kat. iparos- és oomissio alakult véleményez testület gyanánt.
korcskcdötanulók kat. és hazartas .•szellemben 1868 óta az állami költségvetésben nem szert'pel,
val(') tosti és lelki prondozása. Evégbl gyülekezhanem költségvetése és zárszámadása külön jehelyei vannak, ahol a tanulók szabad idejükben lenik meg. 1880 máj. 21-én kelt leiratával
Felvalláserkölcsi oktatásban ré.szesülnok, tov. hasz- sége az alap kezelésének felügyeletére egyházi és
nos ismeretek elsajátításával, olvasással, társas világi férfiakból felügyel és ellenrz bizottsássórakozással foglalkozhatnak. Vannak könyv- got rendelt. Bíróságok eltt a vallásalapot a köz-
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Katona

aiapitványi ügyigazgatöflág képviseli. Ti^rténe- emlékezete c. alatt Hauer Ferenc S. J. irta meg
tébén ée keieléfléten hasonló a vaIlá.^lapboz a (Kalocsa 1911).
2. A'. JstiHÍn (geleji), 1. Geleji Katona.
katolikus ümulmányi alap, am(>lyet Mária Toró7í~
3. A'. József, a legkiválóbb magyar drámaíró,
'^*-^1tett 1773 Mept. 20. k(«lt leiratával,
II a
jezsuita-n?nd mt'írszünU'Vpl gaz- szül. Kecskeméten 1791 nov. 13. elótt, megh. u. o.
1830 ápr. 16. Atyja, deákos mveltség takácslintioú.... ^alt javakat külün bizottságuk által átvdlette és a politikai tiatóság kezelése alá he- mester, maga is verselgetett. Fiát nagy gonddal
lyezte. József császár az alapot a kincstárba be- taníttatta Pesten, Kecskeméten, majd Szegeden,
Dlvaiíztani rendelte, de Ferenc király a tanai- végül újra Pesten, hol a jogot is elvégezte. 1813mányi alapot a kincstártól elválasztotta, a ka- ban jurátus lett, 1816. letette az ügyvédi vizsgámara keselése alól kivett<> és a hel^-tartótanács latot. Az az évtized, amelyet Pesten töltött
igazgatása alá helyezte a studiurum commissio, (1809—1820) K. életének irodalmilag jelentós
mint véleményez testület közremködése mellett szakasza. Amellett, hogy kötelességét mindig
\ ínnnlmányi-alap további sorsa megegyezik a buzgón teljesítette, már egyetemi hallgató korásorsával. Ma a vallás- és küzoktatás- ban két szenvedélyének áldozott történelmi tar
-ztérium kezelése alatt áll a már emli- nulmányokkal foglalkozott, esténként pedig eljárt a magyar szinielöadásokra. Vonzódása a
tt'tt bizottság felügyelete és ellenörzé.-^3 mellett.
Kátoly, kisk. Baranya vm. pétsváradi j.-ban, színpadhoz, melyet még fokozott Déryné iránt
érzett szerelme, már igen korán arra bírta, hogy
11910) 808 horvát, német és magyar lak., u. p.
érintkezést keressen a színészekkel. Eleinte 1811Pü.<pök8zenterzsébet, a. t. Pécsvárad.
:

Katona,
Katona,

1.

Katwiakötelezettség.

kisk.

Kolozs vármegye nagysármási

1879 oláh és magyar lak., posta- és
távbeszél hivatal.
Katona, 1. István, történetíró, szül. Bolykon,
Nográ<l vmegyében, 1732 dec. 13., raegh. Kalocsán 1811 aug. 19. 1750-ben a jezsuita-szerzetbe
lépett 1765
1769. a naír>szoml)ati egyetemen
a hnmaniorák és a szónoklattan tanára, 1769 óta
j.-ban, (lyio)

—

a történelemé. 1773-ban a Jézus-társaság eltöröltetvén, K. az esztergomi egyházmegye kötelékébe lépett, rendjéhez való kegyeletes ragaszkodását hnltáiglan megrizte, valamint megtartotta
•anárságát is s mint ilyen az egyetem1777 óta Budán, 1780 óta Pe.steamkw.;ui;. Azeeyetemen úrrá lett jozefinizmussal,
!in ly a magyar törtt'uelem tanitását kiküszöbölte
•'.s a németnyelv tanítást rendelte el, nem tudott
megférni s 1784. alig 02 éves korában nyugai

töl

drámákat

fordított

ben (1812 jan.)

számukra, a következ év-

mke<lvol színésznek szerzdött

nem minden

siker nélkül szerepelt a színpadon.
is, hogy az ügyvédi pályáját fölcseréli a színészivel, de szülei kérésére
1813 közepén fölhagyott szándékával. Mivel
drámaírói mködése, melyet a pesti társulat föloszlásáig, 1815-ig, egyre fokozódó buzgalommal
folj-tatott, nem hozta meg a várt sikert, elkedvetlenedve, st elkeseredve elhasíyta Pestet elfogadta szülvárosában az alügyészi állást (1820
nov. 2.). Nyomtatásban ezóta csak két dolgozata
jelent meg a Tudományos Gyjteményben J/i
az oka, hogy Magyarországban a játékszini
köUömesterség lábra nem, tud kapni (1821, IV. k.),
melyben a (frámaírás akadályait fejtegeti, és
kecskeméti pusztákról szóló történelmi tanulmánya (1823, ÍV. k.) Városa kértére megkezdte írni
Kecskemét történetét is, de müvét abbahagyta. A
töredékes dolgozatot halála után atyja adta ki

s

Komolyan gondolt arra

:

A

lomba vonult. 17íK)-ben kalocsai káptalani könyvtárnok és az érseki szemináriumban a szónoklat- Szabados Kecskemét Alsó-Magyarország els
179-i'. kalocsai kanonok, 1799. boldogmonostori apát. Ott irta meg és adta ki 1800.
História metropolitanae Coloeensis ecclesiae c.
két kötetes mvét. Számos becses alkalmi iratán
kivül, a magyar történelem egész anyagának
feldolírozására és közzétételére szentelte egész
életét. Idevágó monumentális müvének mintegy
bevezetése: História eritica primorum Hungáriáé
dueum c. alatt Pesten 1778. jelent meg. Ezt követte fómüve História eritica regum Hungáriáé,
42 tomuli in 44 partibus (Pest Pozsony, Kassa,
Buda, Kalocsa, Kolozsvár, Vác 1779-1817). Nagyszabású mú ez, mely a magyar nemzet történelmét
elöesOr tárgyalja pragmatikus összefüggésben
as egén addig ismert történelmi anyag bevonásával és földolgozásával egész 1810-ig. Anyaggazdagságánál fogva ma is nélkülözhetetlen a
magyar történészek részére, s mert kevés példányban nyomatták, ritka ée drága. Különösen
ritka a 4.,
20. és 21. kötet. Végrendeletében
egész vagyonát a kalocsai szegény tanulók segélyezésére hagyta s a ma már 35.000 koronára
rúgó alapítvány erre a célra fordittatik ma is.
Gazdag könyvtárát a rozsnyói káptalannak hagyományozta. Legalaposabb életrajzát K. István

tan tanára.

:

,

mezvárosa

történetei

c.

alatt (1834).

Harmmo-

kilencedik évében szélhdés következtében meghalt. Szülvárosa 1861. szobrot emelt a költnek
s emlékét rzi a róla elnevezett irodalmi társa-

ság

is.

K. drámaírói munkásságát fordításokkal kezdte,
melyek mind a korában divatos német drámák
átültetései s nincs más jelentségük, mint hogy
K. rajtuk beleg>'akoroltanmgát a drámaírás teshnikájába. Kétségtelenül eredeti drámája eddigi

tudomásunk szerint a Bánk-on kívtU mindössze
négy van, Liuxi széke (1812), az el nem adott
Ziska 1813), a Jeruzsálem puszttdása és a Rózsa
vagy a tapasztalatlan légy a pókok közt (1814).
Ez utóbbi vígjáték s életrajzi fontosságú benne
(

:

K. Dér>'né iránt érzett szerelmét hozza színre. A
korrajzi érték, ügyesen sztt vígjátéknak fejldéstörténeti szemponti)ÓI is van érdeme : az els
igazán eredeti vígjátékunk. A két részbl álló

a Jeruzsálem jnisztulása, mint a Bánk-ot
tanulmányok jelentsek. Az elbbiben
a hs emberi nagysága, Ziskának a szegény nép
nyomorát fest beszéde s hazafias tüze, az utóbbiban a népi jelenetek rajzában nyilvánuló er s
az indulatok festése árulja el a Bánk költjét

Ziska

s

megelz

—

Katona

-
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Dyen elzmények után született meg a Bánk bán,
melyhez az Erdélyi Múzeumban Döbrentei (1. o.)

Katona

nak

beliató elemzését Oyolai Pál adta (Budapesti Szemle
1860), másodszor, bóvitve ónálló kónyv alakjá1883, harmadszor 1907.
Újabb életrajzai Júniustól
K.
élete
(M.
Könyvtár 199.) és Baver Józsefid. kiadása
tói
elótt.
UJ életrajzi és családtörténeti
adatok Miletz János munkájában: K. családja, élete és ismeretlen munkái. A Bánk történeti alapjára vonatkozó-

XI.

k.

ban

serkentésére 1814. hirdetett drámai pályázat adta
K.-nak az ösztönt; az 1815 júl. 30. elkészült
Bánk-ot el is küldte a pályázatra. A bíráló bizottság Bánk-ot meg sem emiitette, de nem lehetet- lag Pauler Gyula, A történelem Bánkja, Nemzet 1883
len, hogy a dráma a postán elkallódott. A siker- ápr. 29., máj. 1. és Karácsonyi János, Magyar Nemzetségek I. k. 154 I. A Bánk méltatásai közUl legfontosabbak:
telen kísérlet után K. drámáját Bárány Boldizsár Bárány Boldizsár, Bánk-bán rostája, Kisfal udy-Társ. Évi.
bírálata (az ú. n. Rosta) alapján gyökeresen átdol- III. és Vörösmarty bírálata a Játékszini Krónikában, 1839:
gozta, tömörebbé, mvészibbé tette s el akarta Arany János tanulmánya 1858. a Prózai dolgozatok között s újra összes mttvek
V. k.
Beöthy Zsolt, K. J.
adatni, de a cenzúra eladását nem, csak kinyo- Bánk bánja, Szinmttírók és Színészek Í882.
u.
a. A
Ez
halálos
csapás
volt
a
engedte
meg.
matását
Tragikum, 1885 (Bánk tragikumának elméleti szempontból
:

:

;

:

tragédiára. Az 1820 szén 182 l-es dátummal
nem keltett figyelmet s mind K.,
megjelent
mind a Bánk bán feledésbe merült. Szerencsére
Egressy Gábor,a nagy tragikus szinész,fölismerte
kiválóságát s 1834. Kolozsvárott jutalomjátékául
választotta. A következ évben Budán, 1839. Pesten került szinro, nagy sikerrel, s innen kezddik a tragédia diadalútja. 1845-ben az irodalomban is méltatójára akad (Gyurmán Adolí) s mind
zajosabb sikeiTel adják a Nemzeti Színházban. A
forradalom után eltiltották, de 1857 óta állandóan szerepel a msoron, a századik eladását a
Nemzeti Színházban 1896. érte meg. 1860-ban
Gyulai Pál akadémiai székfoglalójában részletes
elemzését és méltatását adva, legkiválóbb magyar
tragédiának nevezte s ezt a helyet azóta is megtartotta irodalmunkban. Lefordították németre és
franciára is s Berlinben színre került, de sikert nem
aratott, amiben nagy része van ers nemzeti szellemének és a belle kiolvasható német-ellenes
tendenciának. Magyar kiadásainak száma megüti
a húszat, három közülük magyarázatos (Péterfyó
1883, Hevesié 1901 és az Arany János magyarázatával ellátott 1904.).
A. Bánk bán nemcsak legkitnbb, hanem mindmáig meg sem közelített tragédiánk. Igazi történeti tragédia, melyben a költ egy mondai, de
történelmi hitelnek tartott, országos fontosságú
eseményt alakít az öntudatos mvész biztosságával. Tragikuma teljes és tiszta, a bonyodalmat
egészen a személyek jeliemébl fejleszti. Jellemrajz, fölépítés és síznszerúség tekintetében még
a külföldi irodalom remekeivel is versenyezhet,
ép oly mesteri a kép, melyet II. Endre korának
törekvéseirl és életérl fest. Az egészen megérzik Shakespeare beliató tanulmányozása, különösen abban a tekintetben, hogy val(')di ywfft/
eml)eroket hozszinre, kik minden kiválóságuk el-

m

legszabatosabb tisztázása) ; Péterfy fejtegetései íd. kiadásában ; Rákosi Jen, A tragikum, 1886 Alexander Bernát,
Shakespeare és Katona. K. fiatalkori drámáiról Heinrich
Gusztáv dolgozatai az Egy. Philol. Kózl.-ben 1883 és 1894.
s Bayer József, A magyar dráma tört. I. k.-ben, hol
K.
egész drámaírói mködését az újabb kutatások alapján is;

merteti.

4.

K. (KiUenberger) Kálmán, Afrika-kutató,

A budapesti polgári iskolai tanítóhallgatója volt, de tanulmányait megszakítva 1902. Kolet-Afrikába utazott. Állattani kutatásokat folytatva a Kilimandzsáró vidékétl az
Aruskafensíkon át a Meru-hegyig hatolt. 1905-ben
megrongált egészségének helyreállítása végett
visszatért Európába. 1907-ben a Vörös-tenger
DNy.-i partvidékén fekv Danakil-fóldet járta be.
1908 ban harmadszor indult útnak s három esztendeig a Viktória Nyanza-tó vidékén tartózkodott, ahonnan sok él állatot hozott a budapesti
állatkert számára. 1913 tavaszán Ugandába ment
8 ott folytatja kutatásait. Utazásain igen sok
szül.

Léván.

képz

gyjtött, melyek a Nemzeti Múzeumba
kerültek.Gyüjteményeit a Nemzeti Múzeum szakemberei dolgozták fel s ismertették különösen
sok madarat és rovart gyjtött. (V. ö. az Annales
hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici köteteit és
Archívum Zoologicum I. köt., 1909—10). Uti és
vadászólményeirl több dolgozata jelent meg
hazai folyóiratokban.
5. A'. Klementin, írón, 1. Ábrányiné-Katona.
6. K. Lajos, egyetemi tanár, filológus és folklorista, szül. Váczon 1862 jún. 2., megh. Budapesten 1910 aug. 3. Gimnáziumi tanulnuinyai befejeztével a váczi szemináriumba lépett, de az egyházi pályát csakhamar a tanárival cserélte föl.
Egyetemi tanulmányait Budapesten és Grácban
végezte, az utóbbi helyen mint Schuchardt Hugó
(1. o.) legkitnbb tanítványa. Sub auspiciis imperatoris doktorrá avattatván (1887), visszatért
lenére is megmaradnak embereknek és hogy a Magyarországba s elbb a pécsi freálban, majd
tettekot több szenvedélybl fejleszti. Egyben a megszerezvén a tanári oklevelet, 1889tl a budaBánk bán legnemzetibb tragédiánk is. A magyar pesti II. ker. fgimn. tanított. Égy ideig ujságnemzet évszázados kíizdelmét az idegen zsarnok íróskodott is (Hazánk, Pest; Napló), megalapíuralom ellen egy nagyszer képben mutatja be, totta ós szerkesztette az Élet c. folyóiratot, s
Bánk bán tragikus története kicsinyben a magyar részt vett a Néprajzi Társaság megalakításában,
nemzet tragikai története. (Beöthy Zsolt.) Nyelve amelynek közlönyét, az Ethnographiát egyideig
és verselése nehézkes ugyan, de a csín hiányát szerkesztette
utóbb a Társaság alelnöke lett.
elfelejteti az er és a szenvedélyeknek közvet- Tudományos érdemeiért 1900. egyetemi m. tanár
lenül kitör hangja.
lett, s az Akadémia 1901. levelez tagjává válaszKiaááMk ít irodalom. K. Ctwsei kOltói müveit Ahafl UJos totta. 1902—
1904-ig szerkesztette az Egyetemes
kOzlte három IcOtetben a Nemzeti könyvtárban, 1H79 tu).
A késeibb fOlfodecett Rózsit Mlletz Jáiioti adta ki aláhh id. Philologiai Közlönyt. 1908-ban kineveztetett a
munkájában 1886., axaUn a Bánkkal, Jerusaáleni piit>ütii- budapesti egj'etemre a magyar irodalomtörténet
lásával 8 a Luca síékével Bayer Jóxsef a Bemekírók Kér. tanárává, de két évi ei-edményes mködés után
pes Könyvtárában, 1907. A Bánk els fogalnazvánvát a
töredékes kéiefratból kOzOlte Csásxár BIemil'r az IrodtOrt. hirtelen elhunyt. Nyelvtudományi, pedagógiai,
KCzI. 1»1S. évrolyamában. Teljes életrajzát, munkásság- .'ízépirodalmi, kritikai dolgozatain kívül, melyek
állatot

;

;

-

—
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1887 óta hazai és külföldi szakfolyóiratokban és
hirlaixikban jelontok meg, tadoinányos munkássága három irányban ágazott el : folklóré, össze-

—

Katona

zetes több helyütt tanított és utoljára a lévai gimnázium igazgatója volt. Mveibl emlitéere méltók

A honi indigógyártás haladása (Szeged 1841)
ha^nlitó és magyar irodalomtörténet Folklórig
Eiiekezések a ^elid gesztenyefáról, a borok kirátikai dolgozataival (pl. A népmesiki-öl 1888: lyáról, a magyar theáról és t/wi^óró/ (Sárospatak
Mythologiai irányok és módszerek, 1896 Ma- 1850) Gyümölcsfák nemesítése iriogaiással és
gyar némnese-typusok, 1903—04; A népköUés dinnyészet (Pest 1853); Növényhonosítás (n. o.
és néplélektan tárffi/körében^ 1910) niegliono-sí- 1864) Dinnyészet (u. 0. 1862) A kávéfának tökétotta nálmik e tudományágat, s példát adott mód- lyes megismertetése (Sátoraljaújhely 1868)
Euszeres mvelésére
úttör és alapvet értékek rópai indigó netovábbja (Pest 1869) Quadratura
összehiisonlitó irodalomtörténeti tanulmányai, circ'uli (Sárospatak 1873).
melyekben páratlan világirodalmi tájékozottstig10. K. Miklós, szabadcsapat-vezér 1848-baii.
galéséles ítélettol kisérte végig egy-egy messze- megh. Nagykárolyban 1886 aug. 14. A szabadelágazó irodalmi motivum vándorút ját magyar- ságharcban az erdélyi harctéren mint nemzetöri
irodalomtörténeti dolgozataiban pedig, mint kó- rnagy mködött s 1848 nov. 25. a gyülevész
dex-irodalmunk egyik legalaposabb ismerje, ki- oláh inszui^ensekkel szemben Désen csatát veszmatotta kódexeink nagy részének forrásait s ezzel tett, amiért utóbb haditörvényszék elé állították,
egészen új világításba állította középkori irodal- amely azonban, mint cteljesen tudatlant» fölmunkat. E két, egymással sok tekintetben kapcso- mentette.
11.
lódó területen legértékesebb dolgozatai
Gesta
Mór (dercsikai). magánjogász, szül.
Rouuinorum (1900), Haller Gesta-forditásának Szentmihályfán (Pozsony vm.) 1845 máj. 5. Jogi
mestpri kiadá.-;a tudományos bevezetéssel és iro- tanulmányait a budapesti és bécsi egyetemen védai
jegj'zetekkel
Az összehaévnlttó gezte, utóbbi helyen Jheringet és üngert is halliro.i
'iiet feladatai (1900), e tudományág gatta. 1872-ben a nagyszebeni jogakadémián a
progrummja Hrothsuitha Dulcitiusának régi magyar magánjog helyettes tanára lett és még
magyar fordüása (1900) Temesvári Pelhárt pél- tigyanebben az évben a budapesti egjetemen
dái (1902) Alexandriai Szt. Katalin legendája habilitálták. 1874-ben a gyri, 1892. a kassai.
(1903); Petrarca bnbánati zsoltárai (1900), 1899. a pozsonyi jogakadémián lett rendes tanár,
nagj'becsü könj-ve Pe<raroá-ról (1907). Nagyobb, majd 1903. a budapesti egyetemon a magyar
szigorúan tudományos értekezésein kivül a többi magánjog rendes tanárává nevezték ki. Az els
megjelent a Kisfaludy-Társaság kiadásában K. Tisza-konnány idejében a dunaszerdahelyi kerüLajos irodaimi tanuhnányai (1912), Császár letet képviselte szabadelv párti programmal.
Elemértl sajtó alá rendezve. V. ö. Riedl Frigyes, Müvei A tévedés beszámítása a büntetjogban
Solymossy Sándor és Császár Elemér emlék- (Pest 1870, egyetemi pályadijat nyert) A törvébeszédeit (Egy. Phil. Közi. 1911., Ethnographia nyes örökösödés a magyar jogban (u. o. 1872)
1910, Akad. Emlékbeszédek XV k.) és az utóbbi A köteles részrl (Budapest 1874) A szomszédteljes K.-életrajzát
Katona Lajos (1912), be- jog (u. 0. 1882) A pénztartozásokról (Gyr 1884,
vezetésül is K. összegyjtött tanulmányai eltt. akadémiai jutalmat nyert)
magyar családi
7. A'. Lajos, bányászati szakíró, szül. 1866. hübizomány (Budapest 1894);
A telekkönyvi
Nagybányán. Hosszabb idt töltött mint bánya- rajinak vagy elsbbségnek átengedésérl (u. o.
mérnök állami szolgálatban, majd az Osztrák-ma- 1899);
mai érvény magyar magánjog vezérgj-ar államvasút resiczai vasgyárában. 1906-ban fonala (Pozsony 1899. 3. kiad. Budapest 1909)
Budapesten irodát nyitott. 19ü7-ben állami megTervezet birtoktanának birálata (Budapest
bízáslxil földkörüli utazást tett az elektromos vas- 1901); .1 magyar bányajog vázlata (u. o. 1903);
gyártás tanulmányozására. 1910. pedig a föld- Észrevételek a tervezett kötelmi jognak egyes
gáz-üg>' tanulmányozására küldték ki Amerikába. szabályaira (u. 0. 1904) Magánjogi dclgozcUok
Számos eladást tartott külföldi tudományos in- gyjteménye (u. 0. 1905). A Fodor- Márhis-ié\e
tézetekben, különösen a vashengerelésrl. Több magánjogban a birtoktant és a kötelmi jog álta;
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;

;
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;

;

;
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;
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tanulmánj-t írt hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Tanulmán)^!^ jelentései könyvalakban is
megjelentek.
8.

K. Lajosné

(T

vegye, nyg. tanít
pedagógiai Írón, a/.ui

'

Trén), K. 6. özintézeti igazgató és

A7/

lános részét
12. A'.

szül.

írta.

Móric

(dercsikai), jogtanár, K. 10. a,
szept. 21. Tanulmányai végezévig Berlinben dolgozott lüpp

Gyrött 1879

tével 1903. egy

Tivadar szeminánumában. 1905-ben a kolozsvári
egyetemen a magyar magánjogból magántanárrá
egy Gazdaságtant a felsbb leányiskolák, egy képesítették. 1906-ban a pozsonyi jogakadémián
HáztartásUtn és gazdaságtani a polgári, felsbb a magyar magánjog és az osztrák magánjog
r-sztergomban 1861.

Irt

képz intézetek használatára,
több cikket a Nemzeti Nnevelés c. folyóiratba s
egy önálló fzetben megjelent tanulmánjn Mikép lehet a nemzetgazdászati ismereteket a számf"r. k'^'.imunka és háztartástan tanitásáwü kapleiinyiskolák ée

rendkívüli, 1909. rendes tanára

lett.

Mvei Az
:

épitipar jogvédelme (Budapest i903): Széljegyzetek a ház^hssági joghoz (u. o. 1912) Választójogi glosszák (Pozsony 1912;.
13. K. Nándor, fest, szül. Szepesófaluu 1864
csnlatlHi hozni?
szept. 12. Els tanárai voltak
Mednyánszky
9. A'. Mihály, szerzetes-nevén Dénes, magyar László báró, majd Székely Bertalan, Gregnss és
:

;

:

gazdasági, természet- és mennyiségtani író, szül.
Dercsikán (Pozsony várm.) 1782 szept. 24., megh.
Sátoraljaújhelyen 1874 jún. Mint kegyesrendi szer-

Lotz. 1890— 94-ig Parisban a Julien-akadémiában B. Constant és Jean P. Laarens mellett tanult. Festi pályájának els 15 évében flgorális

;

—
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azonban 1894. hazajött és megtelepedett a Szepessógen, áttért a tájképfestésre
és legkiválóbb sikereit e téren aratta. Több ezer
feetó volt, raikor

tájképe a természet élesszemü megfigyeljének

mutatja.l899-ben a Mcsarnok és Szalon tárlatain
egész kis kollekciókkal jelent meg, s ekkor a kormány külföldi tannlmányútra küldte. 1900-ban elnyerte a Mübarátok Körének háromezer koronás
ösztöndiját. Igen nagy sikere volt a következ évben rendezett kollektív kiállításának, amely az

els ily kiállítás volt Magyarországon Ettl kezdve
gyors egymásutánban érték a kitüntetések a Mü:

a katonai rangjuk és érdemeik folytán kiváló
egyéneknek van dönt befolyásuk. Honfoglaláskor, hódító háborúk idején a K. a legtermészetesebb, a helyzet kényszere által megteremtett államforma. 2. Azok a fnemesek, akik családjuknak rangemelését eldjük katonai erényének köszönhetik (pl. Napóleon hercegi stb. rangra emelt
vezéreinek utódai).

Katonai árulás, 1. Htlenség.
Katonai árvaházak. Rendeltetésük elhalt katonai egyének vagyontalan árváinak a szülei
házat pótolni és szüleik állásának megfelelen nevelni. Hadseregünk árva flui számára a B('csUjhely melletti Hirtenbergben van egy katonai
árvaház, míg az árván maradt leányokat Szatmárt és a Bécs melletti Erdbergen lev intézetekben nevelik. Korosabb árvák, ha már a kell
elképzettséggel bimak, valamely katonai képzintézetbe (katonai reál- vagy hadapród-iskolába)

barátok ösztöndíjának elnyerésével egyidejleg
kapta meg Parisban 1900. a Mention Honorablet,
mint els kiállító 1904. az Andrássy Dénes ösztöndíjat, 1908. Londonban az ezüstérmet, 1910. az
állami kis aranyérmet ós 1911. a Nemzeti Szalon
nagy aranyérmét nyerte el. 12 festménye a Szépmvészeti Múzeumban van.
14. K. Sándor, közgazdasági író, szül. 1879 vétetnek fel.
Katonai attasé, a külföldi államok követséápr. 6. Szinérváralján. 1908-ban az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés titkára lett. Szak- gei mellé rendelt katonai egyén. Rendeltetése
cikkei a Közgazdasági Szemlé-ben, Huszadik Szá- nem az, hogy az Uletö állam katonai titkos bezad-ban és napilapokban jelentek meg. Önállóan rendezéseit kifürkéssze, hanem hogy közvetlen
megjelent müvei
közös vámterület (Budapest szemlélet folytán meggyzdést szerezzen az illet állam hadseregének berendezéseirl és hogy
1905) A koalidós kiegyezés mérlege (u. o. 1911)
ennek alapján lehetleg helyesen informálhassa
Kereskedelem és vámpolitika (u. d. 191.S).
saját hadvezetségét és kormányát a kérdéses
Katonabéka, 1. Kecskebéka.
Katonabéles, zsírban kisült zsemlyeszeletek, idegen állam katona-politikai viszonyairól.
Katonai becsületbiróság, 1. Becsületügyi elmelyeket borjuvolvel borítanak s párosával egymásra raknak.
járásKatonai beszállásolás, 1. Beszállásolás.
Katonabetegségek, 1. Katonai betegségek.
Katonai beszállásolási pótadó. A vármegyék
Katonadalok, 1. Nyalok.
Katonafolt. A ruhákba varrt, a testnek idomait a katonabeszállásolás terhének arányosabb megjobban kidomborító kis vánkos; fleg magyar osztása céljából az állami egyenes adók alapján
nadrágba varrják a lábszár soványságának vagy K.-t vethetnek ki. A befolyó összeg egyrészt aixa
szolgál, hogy a katonabeszállásolás érdekében
görbeségének eltakarására.
Katonai akadémiák, 1. Kaionai nevel és szükséges állandó épületek az egyes lakosok külön
megterheltetése nélkül legyenek létesíthetk, másképzöinlézetek és Ludovika-akadémia.
Katonai államok, így nevezik azokat az ál- részt, hogy méltányos kártalanítást kapjanak
lamokat, amelyek béke idején is ers hadert azok a községek, melyek laktanyák hiányában a
katonai beszállásolás céljaira más alkalmas hetartanak fenn.
Katonai állategészségügy ellátására a ka- lyiségeket tartoznak a katonásáig rendelkezésére
tona, illetve hon véd állatorvosi tisztviselk vannak bocsátani, illetleg a lehetség szerint kártalaníthivatva, akik a következ rangosztályokba ta- tassanak a községek azon lakosai, akik ilyen hegozódnak: fótörzsállatorvos (7. rangosztály), lyiségeket a mondott célra átengednek. A K.-ról
törzsállatorvos (8.), fállatorvos (9.), állatorvos az 1879 XXXVllI. és az 1912 LIX. t.-c. ren;

:

A

;

:

(10.),

és állatorvosgyakomok

alállatoi"vos (11.)

(12. rangosztály).

Katonai áJlatorvos,

:

delkezik.

Katonai betegségek. Mint sok más foglalkoúgy a katonai szolgálat sajátságos volta is
vonhat maga után nagyszámú jellegzetes meg-

Oyócnfkováes, Állatorvostan, Állatorvosi fiskola, Katonai állategész-

zás,

ségiigy.

betegedést. Ily értelemben beszélhetünk K.-röl,

1.

Katonai áilomásparanosnok, minden helyr- melyekre jellemz, hogy kell elvigyázat mellett
ségben a cs. és kir. közös hadsereg vagy hadi nagyrészüknek elejét vehetni.
tengerészet rendfokozat vagy rangszám szerinti
A gyalogság leggyakoribb betegsége a láb fellegidsebb tényleg szolgáló tisztje; erdített helyeken, raelyeklK>n várparancsnok van, ez utóbbi a
K. Oly állomá.sokon, melyeken a K.-on kivül még
honvéd álloraá.sparancsnok is van, a két parancsnok közül az, akit a szolgálati szabályzat 66. és
7. pontjai szerint a szolgálati elsbbség iUet,
áüomásparanrsnok.
Katonai alreáliekola, 1. Kaionai nevel és

képt

intezetek.

Katonai arisxtokr&cia, 1. az olyan államforma, amelyben az államhatalom gyakorlására

melyet meg nem felel bakancs, v. hibásan
alkalmazott kapca idéz el. A láb a nyomásnak
kitett helyen megvörösödik, majd hólyagképzödós által a br fels rétege alapjáról felemelkedik
s esetleg ledörzsöldik, úgy, hogy az irha mint
sebfelület tnik el. A feltört hely éget fájdalmat okoz. Fertzés esetén kötszöveti gyuladás.
tályogképzdés, st még általános fertzés veszélye is fenyeget. A lábizzadíu?. mivel a l)(")rt
puhítja, a lábfeltörést elsegíti. Ez utóbbi ellen
5Vo-08 formaldehid-ecsetelés ajánlatos. A lábfeltörés,

-
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törésnek jól megválasztott lábbeli, beljresen alkal-

mazón kapca 8 gjrakori lábmosás által vehetjük
elejét. Megerltet menetek ntán a lábfej g az
alszárak duzzanata észlelhet. Telje8 felszereléssel, egyenetlen úton való meneteléseknél a lábfej
duzzanata néba a 2—4 lábközépcsont törésének
a következménye. A esonttön>s a lábfej túlterhelése folytán keletkezhetik.

Lovojioknál a lovasílás közben nyomásnak kitett részeken a br íedörzsölésével fellovagolások, a comb izomzatának gyors megfeszítése
folytán izom.-<zakadti.>^ok állhatnak el. Némely
egyéneket lóras2állá.<kur az addoktorok görcsös
összehúzódása akadályoz a lovaglásban. Lóni.Ms következtében zúzódások, csonttörések
k Az istálló kigzölgése kötbártyahnmi-nyez. Lovak ragályos betegsége ritkán
\ itetik át az emberre, mert a lovak egészségi
állapotára igen nagy gondot fordítanak.
Fesryverfogás fe lovaglás közben szenvedett
kisebb .sérlUéeek némelyeiméi gyakorló- v. lovaglócsontok (myositis ossitloans) kifejldésére vezetnek. A csontképzdés az arra diszponált egyéneknél fleg az izmoklm történt vérzés helyén indul
meg. .Az újonnan képzdött csontok ugyan eltávolíthatók, de a recidivák gyakoriak. A gyakorló
töltényekkel történt sérülésekhez tetanus társulhat, mivel a töltények papirosán nem ritkán
totanus-bacillus csirája van. Ágj'úzás és puskalövés által keltett levegrázkódás dobhártyarepedést okozhat, mely ellen a fülnek gyapottal való

bedngása ajánlatos.
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vethetnek el, a kik a hadicikkekre ünnepélyesen
letett esküvel különös katonai szolgálati- vag>
álláskötelességek teljesítését fogadták. E külOnös
katonai saolgálatl- és állásköteleeségek az engedelmesség, húség, éberség, bátorság, fegyelemnek és rendnek, valamint a szolgálati szaMlyoknak megtartása általában. E kötelességek megsértetnek a f Oggelemsértée, a zendülés és lázadás, a katonai röknek ellenszegülés vagy az
irántuk tanúsított más tiszteletei lenes magaviselet, a szökés, a szökésre szövetkezés alakítása,
az rszolgálati kötelességsértés, a gyávaság, a
fegyelem ée rend háborttása, a szolgálati szabályok általában való mellzése, az öncsonkítás és
a katonai behívási parancs iránt tanúsított engedetlenség és az erre csábítás által.
Katonai bfinvádi perrendtartás. Az 1786.
évi dec. hó .31. megjelent Mária Terézia-féle büntet eljáráson (Maria Theresianische peinUche
Gerichtsordnung), valamint az ezt késbb kiegészít és szabályozó rendeleteken és szabályzatokon alapuló Katonai bnperrendtajiás ér\énye
az 1914. év folyamán megsznik. Ez év júl. 8. lépnek életbe az 1912 XXXII. és az 1912 XXXIll.
t.-cikkek, amelyek közül az elbbi a közös hader (közös hadsereg és haditengerészet), míg az
utóbbi a m. kir. honvédség (népfölkelés, csendrség) katonai bnvádi perrendtartásáról szól.
Ez a két törvény
a szervezeti különbségektl eltekintve
azonos rendelkezéseket tar:

:

:

—

:

—

talmaz.
Araiként a modem bnvádi perrendtartások általában, úgy az új K. is. az ú. n. vádrendszeren,
a szóbeliségnek és közvetlenségnek, a ftái^alás nyilvánosságának és a bizonyítékok szabad
mérlegelésének elvén alapszik. Ámde ezen új K.
a modem jogelvek megvalósításának kérdésében a polgári bnvádi perrendtartásokkal nem

Le^ontosabb katonai megbetegedésnek a napszúrást vag\' hgutát tekinthetjük, mely nyári
gyakorlatok alkalmával, tikka.>Jztó melegben szedi
áldozatait, midn a felhevült szervezet sem kisugárzás, sem párolgás útján nem veszíthet hpnídukciójából. A betegek a teljes kimerülés képét
mutatják, kezdetben arcuk kékes-vörös, fülzúgás- egyezik teljesen, mert abban a modem perjogi
ról, szemkáprázásról, nehéz lélegzésrl panasz- elveket a katonai érdekekkel és viszonyokkal
ttodnak. Hmérsékük emelkedett. Ez az állapot pi- összhangzásba kellett hozni, miután a polgári
henés és üdít italok után eltnik, ha azonban az bnvádi eljárás összes formáit, a különleges kaillet tovább menetel, egy id múlva öntudatlanul tonai viszonyok gondos figyelembevétele melösszeesik. A hómérsék szokatlan magas fokot ér lett, a fegjelem és katonai szolgálat érzékeny
el, a betegek szívhúdés vagy tüdvizeny tünetei
hátránya nélkül a katonai büntet bíráskodás teközött meghalnak. A hguta kezdetén némelyiknél rére változatlanul átültetni nem lehet.
görcsös állapot, pszichikus zavarok, deliriumok
A K. a katonai (honvéd) büntetbíráskodás terészlelhetk s az Uy állapotukban elkövetett cse- jedelmét, vagyis a bírósági hatáskört, a katonai
lekedeteikre késbb nem emlékeznek. Az átélt (honvéd) bíróságok szervezetét és végül a tulaj
betega^nek maradandó következményei pszichi- donképeni eljárást szabályozza és pedig ez utóbbit
kus zavarok, btidések lehetnek.
külön a békeviszonyok idejére és külön a hadraKatonai bíráskodás, 1. Katonai bnvádi per- kelt seregnél (a tengeren). A katonai (honvéd)
rendiatids.
búróságoknak alávetett egyének összes
tehát
Katonai birói hatóságok, 1. Katonai bmvádi úgy katonai (pl. függelemsértés, szökés stb.),
penrendtarU'ts.
mint közönséges (pl. lopás, csalás stb.) bncselekKatonai böntetótörrénykönyv. Az anyagi ka- ményei a katonai (honvéd) bíróságok hatáskörébe
tonai büntetjog szabályait az 1855. évi jan. 15. tartoznak kivéve a jövedéki kihágásokat, amekelt császári pátenssel kiadott katonai büntet- lyek a katonai büntetbíráskodás körébe eddig
trvény foglalja magában, amelynek függelékét sem tartoztak. A közös hader tényleges egyénei
képezi a katomü behivisi paranes iránt tanúsí- a közös hader büntetbíráskodása, míg a hontott engedetlenség és az
csáMtás m^bünte- védség és csendrség tényleges egyénei a hontésérl szóló 1890 XXI. t.-c. A katonai büntet- védség büntetbíráskodása alá tartoznak. E tetörvény reformját célzó munkálatok folyamat- kintetben kívétehaek csak annyiban van helye,
ban vannak.
ha a közös hader egyénei a honvédségnél, népKatonai bntettek és vétségek azon jogrend- fölkelésnél vasry csendrségnél tartós szolgálati
ellenes cselekmények, amelyeket oly egyéne kö- alkalmazásban állanak, avagy próbaszolgálatot

—

:

em

:

—

Katonai bnvádi perrendtartás

350

teljesítenek és viszont. Nyugállományú tisztek
és tisztviselk, ha e minségükben katonai ható-

—
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ból állanak. A 7 tagú tanácsban 3 katonaállományú és 4 igazságügyi tiszt vesz részt az 5
tagú tanács csupán alaki eljárási hibákra alapított semmiségi panasz fölött dönt és tagjai va;

ságnál vannak alkalmazva, a katonai büntetbíráskodásnak vannak alávetve és pedig tekintet
nélkül aiTa, hogy nyugdijuknak a ténylegességi lamennyien igazságügyi tisztek. A tanácsokban
illetékekre való kiegészítése, avagy csupán csak a tái'gyalást mindig a tanácselnök vezeti.
A dandár (matrózkari) bíróságokhoz, mint ítélönapidíj mellett vannak alkalmazva. A nem-tényleges viszonyból behívott katonai egyének a tény- biróságokhoz utalt bncselekmények miatt a bnleges szolgálat megkezdésének (bemutatás) nap- vádi üldözés elrendelésére jogosult a) a közös
b) a haditenjától kezdve állanak a katonai büntetbíráskodás hadseregnél a dandárparancsnok
gerészetnél a matrózkar parancsnoka c) a honalatt.
A tényleges szolgálatból kilép katonai egyénre védségnél a honvéd dandárparancsnok míg a
nézve e kilépéssel egyidejleg megsznik a ka- hadosztály (tengernagyi) bíróságokhoz utalt bímtonai bíróságok illetékessége, ámde csakis a kö- cselekmények miatt a) a közös hadseregnél a hadzönséges bncselekmények tekintetében mert a osztályparancsnok és a katonai területi parancstényleges állományban elkövetett katonai bn- nok b) a haditengerészetnél: a bíróság székhelyén
cselekmények tekintetében a kilép katonai egyén állomásozó haditengerészet legfbb parancsnoka
a kilépés után még egy évig a katonai büntet- és a tengerészeti parancsnok c) a honvédségnél a
bíráskodás alatt marad. A katonai (honvéd) bíró- honvéd hadosztál jT)arancsnok, a kerületi parancsságok bnügybl kifolyó kártérítési igények fö- nok és a honvédség fparancsnoka. Ezen parancsily igényekkel a sértett polgári nokok mindegyike illetékes parancsnoknak (Zulött nem ítélnek
standiger Kommandant) neveztetik és a bnvádi
bírósághoz fordul.
A büntetbíráskodást a közös hadseregben a üldözés jogán kívül még föl vannak ruházva azon
határoznak a vizsgálati fogság
hadseregi-, a haditengerészetben a haditengeré- joggal, hogy
szeti-, a honvédségnél (csendrségnél) a honvéd- és vádemelés kérdésében és ket illeti a jogers
biróságok gyakorolják. E bíróságok a) a had- ítélet szerinti büntetés végrehajtásának elrendeseregnél : a dandár- és hadosztálybiróságok b) a lése. A honvéd illetékes parancsnok hatásköre a
Juiditengerészetnél : a matrózkari- és tengernagyi csendörségi egyéneki-e is kiterjed, miután a csendbíróságok c) mindkettvel közösen : a legfelsbb rségnél nincs ilyen parancsnok.
katonai törvényszék d) a honvédségnél : dandárAz illetékes parancsnok közegei a bnvádi ülés hadosztálybíróságok és a legfelsbb honvéd dözés terén a vádló közegek. Vádló gyanánt a
törvényszék.
dandár (matrózkari) bíróságok dandár (matrózkari) bíróságoknál a katonaálloalsóbbrend elsfokú bíróságok, amelyek legény- mányú tisztek állománycsoportjából való ügyészi
ségi egyének csekélyebb bncselekményeinek ese- tiszt, míg a hadosztály (tengeraagyí) bíróságokteiben ítélnek míg a hadosztály (tengernagyi) nál a katonai (honvéd) ügyész, aki az igazságügji
bíróságok felsbbrend elsfokú bíróságok, ame- tisztek állományából vétetik. A legfelsbb katolyek legénységi egyének súlyosabb, valamint nai (honvéd) törvényszéknél a katonai vezértisztek és hasonló állású egyének valamennyi ügyész (homvd koronaügyész) mködik vádló
bncselekményeinek eseteiben járnak el. A dan- gyanánt, aki szintén az igazságügyi tisztek állodár (matrózkari) bíróságok megbízhatók a nyo- mányából vétetik.
mozó eljárással oly bnvádi esetekben, amelyek
A terhelt minden bnvádi ügyben élhet a vád
határozathozás végett a hadosztály (tengernagyi) emelése után, továbbá a ftárgyalás és az ítébíróságokhoz vannak utalva míg a hadosztály let elleni perorvoslat kifejtése végett egy véd
(tengernagyi) bíróságok egyúttal felebbezési bíró- közremködésével. Ha a vád oly bntettre szól,
ságok a dandár (matrózkari) bíróságok ítéleteire amelyet az alkalmazandó büntetési tétel öt évig
nézve. A legfelsbb katonai (honvéd) törrényszék, terjedhet szabadságvesztésnél súlyosabb büntea hatáskörébe utalt más határozatok és feladatok téssel sújt, a vádlott számára, ha védt válaszmellett, a hadosztály (tengernagyi) bíróságok íté- tani nem akar, hivatalból kell a ftárgyaláshoz
letei ellen irányuló felebbezósek és a semmisségi és a legfelsbb törvényszéki tárgyaláshoz védt
panaszok fölött határoz.
kirendelni. Védk lehetnek: 1. tényleges álloMinden dandár (matrózkari) és hadosztály mányú tisztek és tisztviselk 2. tényleges igaz(tengernagyi) bíróság áll egy a bíróság vezetöjévé ságügyi tisztekés igazs^ügyi tisztjelöltek 3. a
kinevezett igazságügyi tisztbl,
aki mellé egy védk lajstromába felvett ügyvédek és nem tényvagy több igazsáigtigyí tiszt rendelhet
és az leges igazságügyi tisztek. Ügyvédeknek a védk
irodaszemélyzotböl. Az tíélbiróság (Jiaditörvény- lajstromába leend felvételénél
ami a szükszék) a dandár (matrózkari) bíróságnál 3, míg' a séglethez képest történik és ami fölött a honvéhadosztály (tengernagyi) bíróságnál 5 bíróból áll, delmi miniszter határoz
els sorban azok véakiknek egyike igazságügyi tiszt és tárgyalás- tetnek figyelembe, akik nom-tényleges igazságvezetoként mkö<lik, a többi katonaállományú ügyi tisztek v. nem-tényleges mék tisztek v. hatiszt. A legf'elsltb katonai (honvéd) törvényszék sonló állású egyének v. akik ilyenek voltak. A
élén mint elnök egy magasabb rendfokozatú tá- hadosztály (tengernagyi) bíró.s^ok. valamint a
bornok ál), aki mellett a bels szolgálat vezeté- legfelsbb törvényszék eltti eljárásban raindii;
sét az igazságügyi- tisztek állományából vett, jogtudó védk rondelendk ki, ha csak a vádlott
ú. n. vezet tanácselnök látja el. E legfelsbb bí- kifejezetten az ellenkezt nem kívánja.
róság határozatai, társas tanácskozá-s után, tanáA törvénykezési nyelv a legfelsbb honvéd törcsokban hozatnak, mely tanáosok 7, illetve 5 tag- vényszékná az állam nyelve, a honvédség többi
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sorrendben rendszerint a vádló bizonyítékait kell
els sorban felvenni. X bizonyító eljárás befejezése után a vádló elterjeszti vádb<«szédét, amire a
vádlott (Véd) válaszobai jogosult, ha erre a vádló
felszólal, úgy a vádlottat (védjét) illeti az utolsó
felszólalás. A haditörNényszék az íti'let hozásánál
<obb honvédtörvényszék elótt a csak azt veheti tekintetbe, ami a ftárgyaláson
Mksználni jogoeitva van.
elfordult és szabad meggyzdése szeiint hatá-

jyi h»tó8ágaiiiál a bonvédaég illet6 réi^álati nyelve. A legfelsbb honvéd törM'^rvftt-Szlavonorszáírokból érkerö
"ásványokat elfogadja tfj az onvádi ü(2:>'okboD határozatait horviadja. ilyen ügyekben a vádlott

'

>

•

rejínok

Magyarországon

felállí-

uadoc^ztálybirú^alnál ée a hadiirt

fölállított matrózlcari és ten-

;

a vádlottat vagy elítélik, vagy a
Az ítéletet a honvédség bíróságai «0 Felsége a király nevében!*, a közös
roz.

Az

vád

alól felmentik.

Ítélettel

hader bíróságai ^ö Felsége Ausztria császára
és Magyarorsi^ apostoli királya nevében !» hozzák. Az ítéletek kihirdetése mindig nyilvánosan
nul a li.'i
alól néhány kivételt sorol történik, amikor is vádlott az az ellen megengenyelv. E idett perorvoslatokra nézve felvilágosítandó. A
föl a törvény.
Egyebekben a közös hader bíróságai a közös még végrehajtandó büntetésre szóló ítéletet, joglm(ls<'n»ir szoliíálati nyelvét használják. A legfel- erre emelkedés után, az illetékes parancsnok
söt'b katonai t<irvt'uy>ztknt'l az állam nyelvének végrehajtató záradékkal látja el, amely a végrealkalmazása tekintetebon az alsóbiróságokra vo- hajtás elrendelését tartalmazza. A végreliajtás
iránt a bíróság intézkedik.
natkozó nyelvhasználati elvek irányadók.
Rendes perorvoslatok a felfolyamodás, a felebA bflnvádi eljárásnak lényeges momentuma a
i^fomosó e(/'<í/(is. amelynek célja azon körülmé- bezés és a semmisségi panasz. Felfolyamodással
n3reknek kipuhatolása es megállapítása, amelyek az illetékes parancsnok vagy bíróság rendelkealapján eldönthet, vájjon meghatározott egyén zései és határozatai ellen, felebbezéssel a dandár
•MIen lehet-e váílat emelni vagy sem. Ez eljárást (matrózkari) és hadosztály (tengernagyi) bírósági
H'iKiszerint az ügyész vagy ügyészi tiszt viszi els fokban hozott nem jogers ítéletek ellen,
keresztül, aki azonban, ha valamely bnvádi ügy- semmisségi panasszal a hadosztály (tengernagyi)
ben as eset homályossága vagy a bncselekmény bírósági els fokú ítéletek ellen lehet élni. Rendsúlyossága miatt birói nyomozás mutatkozik kívüli perorvoslat: a búnvádi eljárás újrafelssllkségesnek. ez eljárást az illetékes parancsnok vétele.
Rendkívüli eljárási mód a rögtönüélö eljárás,
ntasfttflára az illetékes bíróságnak engedi át,
amely eizel igazságügyi tisztet bíz meg vizsgáló- mely mind béke, mind háború idején alkalmazható.
bíró gyanánt. A nyomozó eljárás befejezése után
A hadrakelt fteregböl és a tengeren állandó
as ilkát^Ees parancsnok határoz a fölött, vájjon vizsgálóbiróságok nem állíttatnak föl ; az illetéa terhelt fildözése megszflntetendó avagy ellene kes parancsnokok mellé igazságügyi tisztek adatvád emelendó-e az eTóbbi esetben további eljá- nak, akik a nyomozásvezetói, ügyészi, illetve
rásnak helye nincs, az utóbbi esetben az illetékes tárgyalásvezetói teendket látják el.
k az ügyésznek (ügyészi tisztnek) utaItélóbiróságok (tábori haditörvényszékek) e&earancs) ad, hogy a vádiratot (büntet tenkint alakulnak; ítéleteik ellen nincs perjnairvaiivTi a bíróig elé terjessze. A vádiratnak orvoslat.
(büntet indítványnak) a terhelt részére közléséKatonai cenk, a XIX. sz. elejéig így nevezték a
vel vairy kézbesítésével a vádemelés megtörtént. csapatokhoz tartozó szolgákból, markotányosokA nynin >/ó eljárás elrendelése elmarad és köz- ból,
katonák családjaiból stb.-bl álló emberv< tl> niil a vádemelés történik, ha a terhelt elöltömeget, mely menetek alatt a podgyászszekerekjai
larancaiHdaága által szerkesztett tényváz- kel járt s a csapat porkolábjának felügyelete alatt
lat adatai szerbit eszközölt megállapítások annak állt. L. Ceiik.
célját elérték
tértiéit elzetes letartóztatásba v.
Katonai díjszabás. Hivatalosan utazó katonai
vizsgálati fogságba helyezhet ; az elbbit elöl- egyének és hivatalos használatra szállított katojáró paranonainágá, az utóbbit az illetékes pa- nai cikkek és javak nem a rendes, hanem a K.
rancsnok rendelheti eL
szerinti olcsóbb ár mellett utaznak, illet^''e szállítA bnvádi eljárás súlypontja a ftárgyaláson tatnak a monarchia összes vasútjain és gzvan, amely semmisség tarhe alatt nyilvános és hajóin.
il
az állani nyelve, mig a
.rokban felállított biróságok-OS nyelv a törvénykezési

L

!:

:

;

i

;

ns

<

A

amelyen hallgatókként osak fehatt férfiak jelenhetnek meg. A nyilvánosság bizonyos esetekben
kizárható, amely esetekben vádlott kívánhatja,
hogy részérl kijelölt 3 bizalmi férfi legyen jelen
a ftárgyaláson. A ftárgyaláson ai elnöki jogok
meg vannak osztva az elnök és a tárgyalás\ezet között. Az elnök katonaállományú tiszt
s a biroság méltóságának megfelel rend fenmíg a tárgyalásvezet
urtásáról gondoskodik

Katonai egészségügyi bizottság (n^. Militar-SanitiUs- Komit ée). A katonai egészs^^lgyi
szolgálat körébe tartozni tudományos és mos&áki
ügyekben szükséges vizslatok megejtésére, továbbá tanácsadás- és véleményn>'ujtá8ra Bécsboti
8—12 hivatásos katonaorvosból alakított egészségügyi bizottság van rendszeresítve. A bizottság

elnöke a katonaorvosi tisztikar fnöke.
Katonai egészségügyi szolgálat két részre
igaiságOgyi tiszt, akit a pem^ jogászi azak- oszlik a K. héki'ben és }uib<n-úban.
-zer vezetése illet. A ftái^aláson a vádlott ki1. Békében az egészségügyi szolgálat feladata
ailiratása otán a bizonyítékok dMerjesstése kö- betegek gyógyitám, orvosi vélemények nyujt^isa
. étkezik
a tárgyalásvezet által me^iatirozott 8 a háborúban szQkségee egészségügyi berendezés
;

:

:
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elkészítése. Az egészségügyi szolgálat a cs. ós
kir, közös hadseregnél, a m. kir. honvédségnél
és a 08. kir. honvédségnél egymástól függetlenül
van szervezve. A szolgálatot orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi csapatok és egészségügyi
segódszemélyek látják el.
A kaioTtaorvosoknak önálló állománycsoportjuk van, melynek élén a megfelel minisztériumok egészségügyi osztályának orvosi vezeti állanak, kik egyúttal az alájuk rendelt katonaorvosi, illetve honvédorvosi tisztikarnak fnökei
katonaorvosi tisztikarban a vezérfötörzsis. A
orvosi (IV.) rangosztály az altábornagyi, a vezértörzsorvosi (V.) rangosztály a tábornoki, az I.
oszt. ftörzsorvosi (VI.) rangosztály az ezredesi, a
II. oszt. ftörzsorvosi (Vn.) rangosztály az alezredesi, a törzsorvosi (VIII.) rangosztály az rnagyi,
az ezredorvosi (IX.) rangosztály a századosi, a
forvosi (X.) rangosztály a fhadnagyi, a segédorvosi (XI.) rangosztály a hadnagyi rangnak felel

meg.

A katonai egészségügyi bizottság (l.o.) az összes
katonai egészségügyi kérdésekben a hadügyminisztériumnak legfels fokú véleményez

tes-

tülete.

Minden hadtestnél egy vezértörzsorvos v. ftörzsorvos, minden hadosztálynál, vár-, valamint
állomás- és tórparancsnokságnál egy f törzsorvos
V. törzsorvos, ugyanígy a csapattesteknél és intézeteknél egy törzsorvos v. ezredorvos, mint szak-

közeg nyer alkalmazást. Ezeknek kötelességük
az egészségügyre vonatkozó javaslataikat a parancsnok elé terjeszteni, az elrendelt parancsokat
pedig keresztülvitetni.
A katonaorvosok pótlása a hadi szolgálatra
alkalmas, 32 évnél fiatalabb, önként jelentkez
orvosdoktorokból történik. Minden belép köteles
a katonaorvosi alkalmazó iskolát elvégezni, mely
egy évig tart. E szakiskola a közös hadsereg és
a cs. kir. honvédség száraára Bécsben, a m. kir.
honvédség számára Budapesten van. Orvosnövendékek, kik katonai szolgálati kötelezettségük
után 6 évi tényleges oi-vosi szolgálatra kötelezik
magukat, évi 480—1008 K-t kitev ösztöndíjban
részesülnek. Orvosok, kik hasonló kötelezettséggel állanak a tényleges szolgálatba, 7000 K tanulmányi költségmegtérítést kapnak. A ténylegesítés

forvosi ranggal kezddik,

2—3

év alatt ez-

redorvossá, a törzsorvosi tanfolyamon képesítettek töi'zsorvossá lépnek el. Vezértörzsorvossá
azon fötörzsorvosok lesznek, kik egy vezérkari
V. had tápgyakorlaton megfelelknek bizonyultak.
A közös hadsereg orvosainak békelétszáma 1230,

a m.

honvédségé 176, a es. kir. honvédségé
239. Az orvostanhallgatók besorozásuk esetén
mint egyévi önkéntes orvosnövendékek szolgálnak és pedig 3 hónapig valamely gyalogesapatnál V. a haditengerészetnél. Ezen kiképzésre 24
éves korukig kell jelentkezniök orvosi tanulmájiyuk befejeztével, de legkésbb 28 éves korukig,
mint egyévi önkéntes orvosok szolgálnak cimy.etes rmesteri rangton. 6 hónapig valamely
kórházban s 3 hónapot segédorvosholyettesi rang<)an ismét a csapatnál. Tartalékviszonyban 4
fegyvergyakorlatra (28 nap) hívhatók be. Sikeres
fegyvergyakorlntok után tartalékos segédorvoesá,
kir.

—

Katonai egrészséffU^ryi szolgálat

illetve forvossá nevezhetk ki. Háború esetén a
tényleges orvosok kiegészítése tartalékos és népfelkel orvosok behívásával történik, mikor is
52 éves korig minden orvos behívható.
Katonai egészségügyi csapat. A közös hadsereg

27 helyrségi kórházában egy-egj' egészségügyi
osztag van, melynek törzsszakasza a kórházi betegek ápolásával, kiképz szakasza pedig a béke- és
hadi egészségügyi szolgálat elsajátításával foglalkozik. Az egészségügyi csapat önálló katonai
csoportot alkot, mely a bécsi egészségügyi csapatparancsnok alá van helyezve. Békelétszám 85
tiszt s 3100 egészségügyi katona. Háborúban az
egészségügyi osztagok a
hadsereg területén telepített tábori egészségügyi intézeteket
tábori egészségügyi osztagokkal, a hadtápterület
s a mögöttes ország intézeteit tartalék egészségügyi osztagokkal látják el. A honvédségnek egészségügyi osztagja nincsen, béke idején a honvédkórházakban egészségügyi segédszemélyzet végzi
a betegápolást. Nagyobb kórházak súlyos betegeit

mköd

apácák ápolják.

Katonai egészségügyi segédszemélyzet. A csapattesteknél s kisebb kórházakban az orvosok kisegítésére s a gyengélkedk ápolására egészségügyi segédszemélyzet van rendszeresítve. Ezekhez tartoznak
a)

Az

egész.ségügyi altisztek^

minden századnál

egy.Békében közremködnek a naponkénti s az idszakos orvosi vizsgálatnál, felügyelnek a gyengélked szobába felvett gyengélkedk ápolására, szerencsétlenségeknél az orvos megérkeztéig az els
segélyt nyújtják. Irodai munkáknál, gyógyszer
szétosztásánál s a sebesültvivk kiképzésénél segédkeznek. Háborúban a sebesültek felkeresésére
s a sebesültek szállítására ügyelnek fel.
b) A sebesültvivk száma gyalogszázadoknál és
tüzérütegeknél 4, lovasszázadoknál 2. Békében a
csapattesteknél lév gyengélkedszobában, nemkülönben a gyengélkedöházak és csapatkórházakban mint betegápolók nyernek alkalmazást. A csapatok kivonulásakor az egészségügyi altiszt, v.
pedig az orvos megérkeztéig az els segélyt nyújtják. Háborúban a csatatéren maradt sebesülteket
felkeresik s a segélyhelyre szállítják.
c) Kötszervivök az els segélynyújtáshoz szükséges egészségügyi anyagot szállítják. Számuk a
gyalogzászlóaljaknál 2, a lovas- és tttzérezredelc
nél minden orvos mellett egy.
Katonai állandó egészségügyi intézetek beteu
vagy sebesült katonák gyógyitá.sára s az egészségügyi segédszemélyzet kiképzésére vannak hivatva.
a)

Helyrségi kórház,

önálló intézet,

melynek

parancsnoka ftörzsorvos. Minden kórházban több
betegosztály, gyógyszertár, egészségügyi osztag,
lelkészi s gazdasági hivatal mködik. A háború
esetén felvonuló mozgótábori egészségügyi intézetek anyagának egy része a közös hadsereg helyrségi kórházainál van elraktározva, mindkét honvédséijpt is innen látják el tábori egészségügyi
intóz(>t»'kkoi. A közös hadseregnek minden had
testparancsnoksági székhelyén s más nagyoM>
állomásain is vannak helyrségi kórházai. össz<'sen 27 a haditengerészetnek Polában, a m. kir.
honvédségnek Budai)esten egy-egy.
;
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Katonai gyarmatok

szereztek különös érdemeket Nálunk ilyen csakis
a Mária Terézia lovagrend (1. o. ós Rendjelek).
Katonai eskü. A beeorozott katonai állományú
i»nlö a helyrségi kórházakhoz. A közte hadse- egyének felavatásuk alkalmával esküt tesznek a
reg 92, a m. kir. honvédség 7. a cs. klr. bonvéd- hadicikkekre, amely által a katonai állásból folyó
különös kötdességek (1. Katonai büntettek és vétsi'fí 18 csapatkórházzal rendelkezik. Minden katonai nevel- és képzöintézetben, a rokkantak ségek) teljesítését ünnepélyesen fogadják. A K.
els
házában s a nagyobb fogházakban a csapatkór- az újonckiképzés els rezében november
napjaiban ünnepélyesen megismételtetik. A K.
házhoz hasonló kórházak vannak.
szövegét a Szolgálati Szabályzat I. része tartal0) Gyengéikéi} óllá z oly állomáson állíttatik fel,

Csapaikórház oly állomáson

b)

állíttatik fel,

OO

föt meghaladja, de
hol a QsiHiatok létszáma az
ahol hdyöreégi k<Miáz nincs. Berendezése ha-

h

500 fön alnl van s más
kórház nem áll rendelkezésre. A szolgálatot a
csapatok egészségügyi személyzete látja el. A
közös hadseregnek 66, a cs. Ur. honvédségnek ö6
gyengélkedóháza mködik.
hol a csapatuk h:'t>/áma

d)

Gyógyfürdk száma

47.

k

haditengerészet minden
nagyobb hajóján van eg>- kórház, gj'ógyszertárraL
Katonai gyöayszerügy. A közös hadsereg
gyógyszerszüksei^etét a bécsi központi gyógjszerraktár felügyelöbizottsága szerzi be. E raktárból látják el gyógj'szerrel az összes kórházi
gyógyszertárakat, ahonnan viszont a csapattestek
fede^ gyógyszerszükségleteiket. A központi
gy(^y8zerra^árban s a gjógyszertárakban
köd gyógyszerészek, mint gjógjszerügji tlsztTiselök, a Xll-tól Vl-ig terjed rangosztályba tartoznak. Békelétszámuk 110. A m. klr. honvédség a budapesti honvéd helyrségi kórház gyógyszertárából kapja gyógjszereit, ahol 3 gyógyszerügyi tisztvisel mködik. A cs. klr. honvédség
gyógy^rszükségietét vagy a közös hadseregi, v.
pedig a pdgári gyógyszertárakból vásárlás útján
0)

}ia)<)k(Jrhá:ak.

m-

mazza.

Katonai felségjog

v.

hadügyi fdsémog az a

felségjog, amely a hadi szolgáitatasok követelésére és a katonaság feletti rendelkezésre jogosít.
Közjogunk szerint a hadsereg vezényletére, vezérletére és belszen'ezetére vonatkozólag a K.
mint legfbb hadúri jog az uralkodó fenntartott

joga, egyebekben a K. gyakorlásában a nemzet
képvi.<el testülete útján ugyanúgy részt vesz, mint
a többi felségjog gj'akorlásábJán, st az ujoncjntalék megállapításában és felajánlásában nagy

jelentség alkotmánybiztosítékkal bir.
Katonai felszerelés, mindazon felszerelési cikkek összege, melyekre a katonának hivatása teljesítéséhez szüksége van ; ilyenek a fegyverzet,
ruházat, tisztító eszközök, élelmi cikkek stb. Mindezeknek összes súlya lehetleg ne haladja túl a 30
kg,-ot, mert különben az az egészség rovására
megy. Újabb idben minden állam hadvezetsége
nagy siúyX helyez a K. lehet könnyebbé tételére
és annak célszer bordásmódjára.
Katonai ffelügyelk, oly magas rangú tábornokok, akik békében a hadsereg vagy valamelyik fegyvernem egyöntet kiképzését és a
hadjáratra való folytonos készenlétet célzó ren-

szerzi be.

Tábori egészségügyi szol- delkezések szigorú végrehajtását ellenrzik.Anaitria-Magyarországon eredetileg csak egy ily állás
gálat.
Katonai egyezmények (ném. Militárkonven- volt, a hadsereg ffelügyelje (Generál-Inspektor
/,..„,„
.if^tt szoktuk érteni a katonai viszonyokra
des Heeres), amely állást azonban Albrecht fhernemzetközi v. államszerzüdéseket. Ily ceg halála után nem töltötték be. 1896 óta a hadi
....rjket kötött Poroszország a Xémetbiro- sereg-felügyelök végzik a K. teendit. A hadseregdalom megalakulása alkalmával, illetleg után a ffelügyelk táborszernagyi, illetve lovassági
tábornoki rendfokozatban vannak és hadjárat
Németblrwlalomhoz tartozó egyes államokkal.
Katonai élelmezés. A K.-t béke idejére a ka- esetén a felállítandó hadseregparancsnokságokat
II.

K. Mborúhan,

1.

.

A

tonai szolgálati utasítások szabályozzák.
K.
ügyének vezetése ^yrészt a katonai intézóség
(intendatnra), másrészt a K.-i bivatabiokok feladata. Mozgósítás esetében a hadszolgáltatásokról szóló 1912. LVIII. t.-c. 22. §-a értelmében a
háztartással biró lakosok kötelezhetk, hogy a
katonaságnak természetbeli élelmet n>'ujtsanak
rendeletileg megállapítandó mértékben és áron.
\z élelmi cikkek (vágómarhák) birtokosai kötelesek azt rendeletileg megállapított árért átengedni. L. még Élelmez intézetek. Hadi élelem.
Katonai ellátás. Az erre vonatkozó határozványokat az 1875. Ll. t.-c. tartalmazza. A nyugdíjilletékek legutóbb 1900. évben újból szabályoztattak. Megemlítend, hogy katonatisztek a polgári állam hivatalnokoktól eltérleg, akik általában már 35 évi szolgálat után lépnek teljes illetékkel n^-ugdijha. csak 40 évi szolgálat után részesülnek hasonl") ellátásban.

veszik

át.

Katonai földrajz, a katonai és földrajzi tudományszakok egy ága, amely az egyes országterületek földrajzi viszonyait fleg katonai szempontból tárgyalja.
Katonai földrajzi intézet,

Katonai freáliskola,

képz

1.

1.

Földrajzi intézet.

KcAonai nevel és

intézetek.

Katonai gyakorlatok, 1. Hadgyakorlat.
Katonai gyarmatok, meghódított országoknak

kevés költ.séggel, tekintélyes hadierókkel való
megszállatása, a meghódított népnek a hódító
veltségébe való bevezetése, lakatlan, de t«mékeny vidékekmegnépesítésének megindítása, folytonosan veszélyeztetett határszéleknek megrzése,
kiszolgált katonáknak földbirtokkal való megjntabuazhatása stb. végett, az ókor óta napjainkig ismételve vagy egész csapatok telepíttettek
le, vag>' kiérdemült katonákból szerveztek K.-at.
A róniai mveltségnek a Majnától egészen a SzaKatonai érdemkereszt, L Rendjelek.
Katonai érdemrendek azok, amelyeket csakis haráig és Caledoniától Részen az Eufratesig való
oly egyéneknek adományoznak, kik katonai téren gyors elterjedése és többnyire napjainkig ható beRéeailtaf^
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folyása fleg a római K.-nak tulajdonítandó. A
rómaiak példáját követték az újkorban az oroszok, kik a tatároktól stb.-töl elfoglalt vidékeket
katonai gyarmatokkal szállották meg, s ezzel az
eljárással európai és keresztény mveltséget honosítottak

meg

pogányok

által

az azeltt mohammedánok vagy
lakott vidékeken. Magyarország

déli ós keleti határszóleit is évszázadokon át lekatonákkal v. a határszéli vidékeket lakó
népekbl szervezett K.-kal (1. Határrvidék) biz-

telepített

tosították ellenséges betörések és

a pestis behurco-

lása ellen.

Katonai gyógyitóintézetek,
ségügyi szolgálat.

1.

Katonai házassági óvadék,

Katonai
1.

egész-

Házassági

óvadék.

Katonai htlenség, 1. Htlenség.
Katonai igazságszolgáltatás, 1. Katonai bnvádi perrendtartás.

Katonai induló, 1. Indidó.
Katonai intendáns, 1. Hadbiztos.
Katonai iroda. A királynak saját kezdeménye-

—
A csapatok

Katonai ItUrtök
a következ mennyiségben vannak

táviró anyaggal felszerelve: a gyalogszázad 1
állomásberendezéssel és 1-5 km. vezetékkel, a
lovasezred 2 állomásberendezéssel és 10 km. vezetékkel, az üteg 3 állomásberendezéssel és 9 km.
vezetékkel, az utászszázad 2 állomásberendezéssel és 2 km. vezetékkel, a vártüzérszázad 6 állomásberendezéssel és 8 km. vezetékkel, egy hadosztály, hadtest vagy hadsereg táviróosztag 8
állomásberendezéssel és 80 km. vezetékkel.
Utóbbiakat optikai távjelzó készülékkel is felszerelik. A táviróügy vezetésére és ellátására a
vasútüggyel kapcsolatosan a vasúti- és táviróezred van hivatva. Önálló távirótanfolyamok
vannak továbbá TuUnban és Budapesten. Nevezetes és fontos közlekedési eszköz továbbá a
motorkocsi, kivált a szükségletek utánszállltása
szempontjából, mi célból már egész motorvonatok
is alkalmaztatnak, melyekbl 1 hadtest számára
hét 15 tonnás vonat szükséges, mi mellett emberekben 50, kocsianyagban 20, lovakban pedig

1 00-/0 megtakarítás mutatkozik, nem is számítva
zésébl kiadott hadserogparancsokat, legfelsbb a gyorsabb és biztosabb közleked képességet.
kéziratokat s a király elhatározását igényl el- Utóbbi idben a személyszállító autók is mind
terjesztésekre válaszul adott legfelsbb elhatáro- nagyobb elterjedést nyernek katonai célokra s
zásokat a K.-ban fogalmazzák, tisztázzák és ad- most már majd minden államban önkéntes autoják ki. A K. fnöke e^ magasabb rangú tábornok, mobil-testületek alakulnak, melyek szolgálatukat
a többi személyzet törzs- és ftisztekbl és tiszt- bizonyos ellenszolgáltatás ellenében úgy békében
mint háboriiban a hadvezetségnek felajánlják.
viselkbl áll.
Katonai jelvények arra szolgálnak, hogy A katonai kerékpár jelentsége fleg a gyorsakülönféle rend és állású katonai személyeket ságban rejlik. Némely államban már egészen önkönnyen felismerni és egymástól könnyen meg- állóan fellép kerékpár-osztagokat is alkalmazkülönböztetni lehessen. Ezek rendszerint csilla- nak, így Franciaországban 5 kerékpárszázad van
gokból (1. Csillag), V. a galléron, illetve a zubbo- egyenként 175 fnyi hadiállománnyal. Olaszornyok, dolmányok (atillák) karjain, némely állam- szágban eleinte a 12 bersaglieri-ezred mindegyiban ugyanezen ruhadarabok és a köpenyegek kénél 1—1 kerékpárszázad volt felállítva, most
vállrészein alkalmazott bizonyos számú és sza- ezek 4 zászlóaljba vonattak össze s még további
zászlóaljak felállítása küszöbön áll. Angolorszíigbású paszományokból állanak.
Katonai kiképzés alatt mindazon ismeretek ban mozgósítás esetén 10 kerékpárzászlóalj alaszerzése értend, melyre a katonának úgy béké- kul 500—500 fnyi létszámmal. Belgiumnak -4,
ben mint háborúban hivatása teljesítése közben Hollandiának 2 kerékpáros századja van. Nálunk
szüksége van. Ez feloszlik az els, vagyis az újon- szintén vannak 150 fnyi kerékpáros századok
cok K.-ére és a további K.-re. Ftárgyai a lövé- alakulóban, Németország ellenben csakis jeszet, katonai gyakorlatok, menetelés, torna, vívás lentöszolgálatra használ egyes kerékpárosokat,
kerékpáros osztagokat ellenben eddig nem szerós a szükséges elméleti ismeretek szerzése.
Katonai kórházak, 1. Katonai egészségügyi vezett.
Igen nagy lendületnek indult újabb idben a
szolgálat.
Katonai közigazgatás vezetésével a cs. és kir. katonai léghajózás és pedig elssorban földerítési
közös hadügyminiszter van megbízva. Ellenrz célokra. Eleinte csak kötött léggömbökkel, most
közegekül mködnek a hadbiztosok (1. o.), tanács- már azonban repülgépekkel történnek szép readó közegül pedig a katonai mszaki és közigaz- ményekre jogosító kísérletek. Mennyiben lehet
gatási bizottság (1. 0.). V. ö, Kiss L., A K. alap- majd a légi járómveket utilnszállitási és a haro

elvei (Budapest 1893).

céljaira is felhasználni, ez

még

a

jöv

titka.

De

Katonai közlekedésfigy. A modem háború már kísérletek történnek a légi járómveknek
a technika valamennyi vívmányát felhasználja géppuskákkal és könny gyorstüzel ágyúkkal
a saját céljaira is. A nagy tömegszállítils szük- való felszerelésére nézve, egyrészt önvédelmi
ségére való tekintettel az utak és vasutak újabb
idben katonai szempontból még fokozottíibb fontosságot nyertek st az orosz-japán húboríiban
orosz sereg
a szibériai vasút az Ázsiában
egyedali életfonala gyanánt volt tekinthet. Kivál<Sin fontos szerepet játszik továbbá a táinró
és telefon. Huzaltávirónái óránkónt iOO Morsejelekkel Irt szóból álló táviratokra számíthatunk. Ugyanennyivel számítunk a szikratávírónál is.
;

mköd

célokból, másrészt ellenséges légi járómvek 16hetese céljából. A légi járóravekböl roblmnó
eszközök ledobásának kérdése szintén kísérletek tárgya, valamint a légi járómvek leküzdésének kérdése is a földrl feléjük in'inyitott

A katonai közlekedési eszközökhöz
számíthatók továbbá még a postagalambok is,
kivált a várhareokban.
Katonai kürtök, ide sorolhatók azok a billenUjüs, tölcséres fúvókával felszerelt nyers hangú
lövésekkel.

-

-

Katonai léflrhaJözAs
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kürtök, melyok a ventilhangszerok tökéletedtóee

eltt csaknem

kizáróan a katonai senekarok
magva voltak. A rendes jdzökürt hangsorát (1. o.)
oldalába fúrt lyukakkal és billent>1ikkel egészítették ki kromatikussá e katonai kürtöknek Miát
(dyan a billentyzete, mint pl. az oboáé vagy a
fagóté, mert kromatikus alapbangsor után szólalnak meg rajtok a felsöhangok, az ajlok feeztUtségének fokozásával. A Hllentvüs jelzökürtöt 1770.
kezdték gyártani
és
hangoláebÁn. A magas-szoprán billentyüskürt (Kleines
Bügelhom mit Klappen)
hangterjedelme csak másfél
nyolcad (c>— g») a szoprán
hiüentíjüskiirt (Klappenhom) hangterjedelme két
nyolcadot ölelt fel. Szerkezetfik mintájára készültek
az alt-, basszus- és kontra;

B

A

;

basszus-oflkleidok. (L. Ofikleid.) E hangszereket a ne-

mesebb hangú ventilmechanizmussal felszerelt Szaxhirtök (1. o.) szorították ki, úgy hogy helyüket
...a a Pzámykrtök, alt és tenorkürtök, eufúniuBillen tyfiskOrt

ir.ok

t-s

tuluik töltik be.

Katonai léghajózás, 1. Léghajózás és Katonai
közlektiU.'süqy.

Katonai lelkészek, 1. Tábori lelkészek.
Katonai lovaglótanári intézet, Bécsben

áll

fenn lovassági, tüzérségi és vonatcsapatbeli tisztek számára egyöntet alapelvek szerint eljáró
lovaglótanárok kiképzése végett. A tanfolyam
rendesen 1 évig tart: különösen ügyes lovasok
azc«iban egy második évig is ott tarthatók a
magasabb lovaglási rendszerek (iskolák) elsajátítása

végett

Katonai lovak bérbeadása a lovas ezredek
keretparancsnokságainál a kihirdetett idben történik a gazdák részére. A kiadott lovat a gazda
szabadon használhatja, de felels érette minden
Tí-kintetben s köteles azt a tavaszi és

Katonai nevel és

képz

Intézetek

Katonai menetrend, a vasutaknak mozgúsi'
tás esetén eletl>elépó és tisztán a katonai követelményekkel számoló és azoknak megfolel menetrendje.
Katonai mszaki akadémia, 1. Katonai nevel és képz'J intézetek.
Katonai mszaki és közigazgatási bizottság
feladata a tudományok és a technika haladását,
különös tekintettel a tüzérségi, hadmérnöki, élelmezési, felszerelési stb. szalmákra, figyelemmel
kisémi és annak vívmányait, hadicélokra való
értékesítését tanulmányozni s e tanulmányok és
kísérletek alapján javaslatokat terjeszteni a cs.
és kir. közös hadüiívminiszter elé.

Katonai nevel és képz intézetek. Céljuk
hadsereg

:

a

szükségletének pótlására szolgáló
tiszti sarjadék nevelése és kiképzése. A K. Ausztriában és Magyarországon két csoportba vann^
beosztva. Az I. csoportba tartoznak \.
hécsújhelgi katonai Terézia-akadémia (Theresianische
Militár-Akademie in Wiener-Neustadt), alapította
Mária Terézia királyn 1752. (Adeliges CadettenCorps), 1756. az akadémia nevet kapta. 1769. a
bécsi elkészít iskolával egyesítették és katonai
Terézia- akadémiának nevezték el. 1786—1806.
katonai hadaprd-intézet (Militar;Cadettenhausl,
azután katonai akadémia Bécs-Újhelyben nevet
viselt. Mostani nevét 1894. kapta. Az akadémia
három évfolyamból áll.
2.
bécsi katonai
mszaki akadémiát (Technische Militar-.Akademie in Wien) mint mérnök-iskolát (IngenieurSchule) 1717. alapították. 1756-ban a mérnöki
akadémia (Ingenieur-Akademie) nevet kapta.
1851. mszaki akadémia (Genie-Akademie) név
alatt Klosterbruckba helyezték át 1869. az 1852.
Olmützben alapított, 1858. pedig Morva-Fehértemplomba áthelyezett tüzér-akadémiával egyesítve Bécsbe tétetett át s ez alkalommal a katonai mszaki akadémia elnevezést nyerte. 1904
óta Mödlingben van elhelyezve. Az akadémia két
osztályba, ó. m. a tüzérségi és a hadmérnöki
osztályba van beosztva, a harmadik év-folyam
végeztével a növendékek a tüzérséghez, utászilletve hadmérnök-csapatokhoz v. a vasút- és táviró-ezredhez tisztekké lesznek kinevezve.
.3,
tiszti

:

—

A

A

—

a nyári
elvezetni utóbbi idben a lovat Katonai freáliskola Morva-Fehértemplomban,
tí heti hadgyakorlatra esetleg visszatartják. Ha a
alapították 1875. 1909-ben Kismartonban egy új
gazda nem tartja elég jól a lovat, visszaveszik kat. freáliskola alakult és tervbe van véve a
tölo. Hat évi használat után a ló a bérl tulajdo- legtöbb hadapródiskolát szintén freáUskolává
nába meg}- át. de ha a gazda kivánja s a ló jó átalakítani. A freáliskola három évfolyamból
állapotban van, az ezred visszaváltja tle a re- áll, amelynek végeztével a növendékek a katonai
monda-árban s újra bérbeadhatja neki. Ha pedig akadémiák valamelyikének els évfolyamába lépa gazda lovát minden bemutatáskor kitn álla- nek át.
4. Katonai alreáliskolák : Kszegen
•tban találták, már öt évi használat után tulaj
(alapítási év 1874), St.-Pöltenben (1875). Kismar>nába mehet át Csak az a gazda kaphat kato- tonban (1879), mely azonban 1909. Maros- Vásár!Ü lovat, akinek saját vagyona van sa fölött helyre helyeztetett át; Kassán
(1881), ez 1904.
-/abadon rendelkezik.
Strassba helyeztetett át; Fisckauban Bécsí<!ül vizsgálatra

;

—

Katonai lövésziskola, 1. Ijövéstiskola.
Katonai mégha talmasott, a követségekhez
^
rzstiszt vagy tábornok, kinek feladata
hogy a követség mködése közben
az uilaui katonai érdekei meg ne sértessenek.
Ezenkívül tlL^yplommel kiséri az Ölet kttlföMI ál.

I"
I

M

í ,

inek fejldését, s e megflg3relé8 eredíját

hvi .«;z«'rK^zt.

hadserege vezéiiorának jelenté-

újhely meUett (1898) és Ennsben (1908). Az
intézetek négy évfolyamból állnak.
5.
katonatiszti árvafiuk nevdöintézete Hirtenbergben. Alapították mint katona^irvaházat 1877.
1891-ben újra szervezték. i898-ban Fischanból
Hirtenbergbe helyezték át s egészen ájjá szervezték. Ugyanekkor tanárok helyett tanítónkre bízták a növendékek nevelt s az intézet vezetésével egy fnöknt bíztak meg.

—

A

—

Katonai rvidék

—

Katonák házasságra
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A

K. II. csoportjába tartoznak a hadapródiskolák (1. 0.).

Katonai tomaügy, 1. Torna.
Katonai tribünök (tribuni militum), a római

légió (1. 0.) ftisztjei, kiket részben a nép válaszKatonai rvidék, 1. Határrvidék.
Katonai pénztárak vannak békében egyes tott, részben a fvezér kinevezett. Egy légióban
nagyobb helyrségekben. Háborúban minden ma- 6 katonai tribun volt, kik kettesével, naponként
gasabb parancsnokság egy hadmveleti pénztár- felváltva 2—2 hónapig parancsnokoltak. Caesar

háborúra felszerelt erdített helyek pedig
várpénztárral láttatnak el.
Katonai reáliskolák rendeltetése a katonai
életpályára lépni szándékozó fiúkat a hadapródiskolába, illetleg a katonai akadémiák egyikébe
való beléphetésre elkészíteni. Vannak egész fizetéses, fólflzetéses és ingyenes helyek. Az alreáliskolából vagy a hadapródiskolába (1. o.), vagy a
ral,

(1. Katonai nevel és képz intézeonnan az akadémiák egyikébe lehet átlépni.

föreáliskolába
tek) s

A

K. bizonyítványaival különben az érettségi
vizsgát le lehet tenni s azután bármely fiskola
rendes hallgatójának beiratkozni.
Katonai rokkantak házai, 1. Rokkant.
Katonai szemle, 1. Szemle.
Katonai szolgálat alól való felmentés, 1. Felmentés, Hadkötelezettség alól való mentesség és

Hadmentességi

díj.

Katonai táviro, 1, Hadi távíró.
Katonai terhek. Mindazok a vagyoni jelleg
szolgáltatások, amelyeket az állampolgároknak
a hadsereg fentartása érdekében teljesíteniök
kell. Ide tartoznak békében különösen az állandó
v. átvonuló beszállásolás, a leállítás és a katonai
elfogatok állításának terhe. Ezekrl és a polgá-

rok

részérl

igényelheti

megtérítésekrl

az

a légió vezényletét legátusokra bízta,
ezeknek alárendelve kisebb hatáskörrel birtak.
Katonai ügyész, 1. Katonai bnvádi perrendóta, ki

tartás.

Katonai vasúti ügyek. Valamennyi európai
állam biztosította magának azt a jogot, hogy az
állam területén lev vasutakat katonai célok elérésére felhasználhassa s az e célok elérése szempontjából fontos viszonyok megállapítására befolyást gyakorolhasson. Már béke idején mindent
el kell készíteni, hogy háború idején a hadseregek összepontosítása, egész seregrészeknek gyors
szállítása, a seregek fentartására szükséges küldeményeknek a sereghez s a betegeknek és sebesülteknek a seregtl a hadszinhely mögötti területre
való szállítása fennakadás nélkül történhessék.
Ezenkívül csapatokat (1. Mszaki csapatok)
kell már béke idején vasutaknak építésére, az
ellenség által elrontott vasutaknak használható
állapotba helyezésére, esetleg vasutaknak ehrontására s végre vasútvonalakon teljesítend közlekedési szolgálat teljesítésére kiképezni. L.

még

Katonavonat.
Katonai végvidék, 1. Határrvidék.
Katonai zenekar, I. Katonazenekar.

Katona-kabát (ném.

Waffenrock), eredetileg

XXXVI. t.-c. és az ezt módosító 1895. menteszenl felölt, melyet a vértes katonák a
XXXIX. t.-c. rendelkezik. Átvonuló boszálláso- vért fölé öltöttek, hogy a napsugarak ne érjék
lásnál a szállásadó világítani, fteni, a fzedé- közvetlenül s így ne hevítsék túlságosan a vér1879.

nyek használatát átengedni és fzéshez tüzelt
adni tartozik. Az istáUóhoz világítás, istállószerok és az alomszalma is hozzátartozik. A szállás
mellékszükségleteit teszik a szükséges gyakorló,
torna, lovaglóterek, elemi lterek, fürdhelyek és
leúsztatok ha ezeket barátságos egyezség útján
megszerezni nem lehet, kisajátításukat a honvédelmi miniszter rendeli ol. Azoknak a csapat- és lgyakorlatoknak megtartására, amelyekre azeként
átengotlondö területek nem elegendk, a katonaság a szükséges földterületeket akadálytalanul
használhatja, de a mívelés alatt álló földek legnagyobb kímélésével. A mozgósítás, valamint
hadi állományra való kiegészítés esetében igénybe
vehet K.-et a hadszolgáltatásokról szóló 1913.
évi LXVIII. t.-c. tartalmazza. L. Hadi szolgál;

tatások.

Katonai térképek, 1. Hadi térképek.
Katonai tisztviselk. A hadseregeknél a szkebb értelcMubon vett katonai szolgálathoz nem
tartozó ügyek elintézését K.-re bízzák. Ilyenek
nálunk a hadbiztosok, a számvevségi és számellenrz, az állatgyógj'intézeti, a katona-pénztári, a katonai élelmezési, a katonai
levéltári
tisztviselk, a katonai gyógj'szerészek, a katonai
állatorvosok, a hadbírósági gj'akornokok (a hadbirák tiszteliek tekintetnek), a katonai építészeti
számvivöségek, a katonai földrajzi intézet, a
tüzérségi és a vonatcsapatok szertárai, továbbá
a mszaki és közigazgatási bizottságok tisztviseli
és végre a bécsújhelyi katonai akadémia erdésze.
:

acél- vagy vaslemezeket. Ezenkívül
úgy hittak azokat a kabátokat is, melyeket a vérttel el nem látott katonák viseltek, s melyek többtet alkotó

szörös brbéléssel voltak ellátva, hogj' a fels
testet a nyilak s a kardok éle ellen megvédjék.
A lövfegj'verek feltalálása után e brbélés többé
nem védte meg a katona testét s azért mint feleslegest elhagyták. A XVII. század óta minden
csapat s késbb valamennyi ugyanazon egy fegyvernemhez tartozó eg5'enl szabású és szín K.-ot

az egyes csapatok megkülönböztetésére
gallérokat, kihajtásokat
stb. alkalmaztak. A XVIII. században a K.-nak
a fels combra es részeit, hogy a katonát a
menésben ne akadályozza, hátra felhajtották s
gomblyukkal ellátott végüket a derék közepéhez
gombolták így keletkezett a frakk, melyet seregünkben egészen 1849-ig viseltek, mely év óta a
huszárok ós dzsidások kivételével a sereg valamennyi fegy\'ememoinél ismét a K.-ot rendszeresítették s ezt még most is hordják, azonban csak
béke idején mint díszruhát, hadjárat alatt a sereg
összes csapatai csak zubbonjt viselnek.
Katonák házassága. A házassági jogról szóló
1894. XXXI. t.-c. 26. §-a szerint tilos a házasságkötés a véderöröl szóló törvény értiméiben szükséges nösülésl engedély nélkül. A védorórói szóló
1912. XXX. t.-c. szempontjából e tekintetbon különbséget kell tenni azok között a) akiknek a
honvédelmi minisztérium engedélyére van szükségük; b) akiknek a katonai hatóság engedélyére
viselt, s

csakis

különböz szín

;

:

—
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c) akik engedély nélkül n/isülheta) A törvény 40. §-a szerint a honvt-delmi miiiis^ítfriumenKedélye nélkül nem nsUlhotnekazok,
akik állitásküteles kor elótt v. állitásköteles korban vannak. Eszerint tehát tilos a nsülés annak az évnek dec. 3l-éig, amelyben ;az illot 23.
övét betölti, kivéve ha mind a három sorozáson

vnn

szüks»''|»ük

;

iH'k.

—

Katonaszál lltAs

Az állítási kötelezettséÁllítás. Szolgálati kötelezettség

felkelési kötelezettséget.

get illetleg

1.

a közös hadseregben, hadi tengerészetben,
a honvédségnél teljesítend katonai szolgálati
kötelezettséget kell érteni. Ennek ideje a közös
hadseregben és a honvédségnél a tenyleges szol-

alatt
V.

gálatban általában (lovasság és lovagló tüzérség
alkalmatlannak találták. A törvényben nyert kivételével, ahol 3 óv) 2 év és 10 év a tartalékfelhatalmazás alapján azonban a honvédelmi ban, a hadi tengerószetnól 4 év a tenyleges szolminiszter ÍKKX) 1913. sz.a. kibocsátott rendeleté- gálatban, öt év a tartalékban, 3 év a tengervédben.
vel ezt a tilalmat 1918 febr. 1-töl felfüpfre.sztetto, A póttartalékban: 12 év. Egyévi (önkéntesi) tényúizy hogy a most emiitett egyének egjelóre enge- leges szolgálatra jogosít a fgimnázium vagy
fóreáli
ola vagy ezzel egyenérték tanintézet
ik'ly nélkül nsülhetnek, b) A törvény 52, §-a szerint a katonai hatóság engedélye nélkül nem nö- sikeres elvégzése, v. e tanintézetek érettségi
síühetnek 1. a közös hadernek és a honvédség- vizsgálata. Ilyen szolgálatra jogosultak még az
'oires szolgálatban álló egyénei; 2. az elemi népiskolák, polgári iskolák, tanítóképz.1 nem vett újoncok
3. a közös hadse- intézetek taneri, illetve a tanitóképzintézotek
"!
'•ngerészetnek és a honvédségnek végzett növendékei a középiskolák 6. osztályát
I
ilati kötelezettség alatt álló, de végzett egyének pedig abban az esetben, ha erre
i.Ki. .i..
,,.; ..újságolt
egyénei, kivéve azokat, a célra szervezett bizottság eltt külön vizsgát
akik tényleges szolgálati kötelezettségük három tesznek. A póttaitalékba helyezés kedvezménye
utolsó hónapjában állanak i. a helyi alkalma- illeti meg a pap jelölteket, az öröklött mezei gazzásra eljegyzett nyugdíjas tisztek 5. a közös daságok birtokosait ós a családfen tartókat a törhadernek és a honvédségnek valamely katonai vényben meghatározott feltótelek mellett. Mozgórokkantház helybeli ellátásában elhelyezett egyé- sítás esetében a tulajdonképeni hadi szolgálatra
nei, c) Nincs a katonai hatóság engedélyére nem alkalmas hadköteles korú egyéneket is alszüksége a közös hader és a honvédség minden kalmazni lehet a hadi célokra szükséges másszolgálatokra. A népfölkelési kötelezettséitt fel nem sorolt egyénének, ideértve az állományba nem vett, valamint a nem tényleges pót- get az 1886. XX. t.-c. határozza meg. Ez alá esik
tartalékosokat is (52, §.).
minden honpolgár, aki legalább a nópfölkeléshez
A h) alatt felsoroltak köziil a havidíjasokat szükséges védképességgel bir és a hadsereg vagy
liszteket stb.) illetleg 1. Házassági óvadék. A honvédség állományához nem tartozik, azon év
i.'i:i'nys<'<rhez tartozó egyének közül azok, akik elejétl, amelyben a 19. évét betölti, azon év vént'in t''iiyloíres állományban vannak, a járási géig, amelyben 42. életévét meghaladta; a hadtiszt\iselö útjáu benyújtandó kérvényre az enge- sereg v. honvédség nyugállományához, v. «szoldélyt a ha(lkio<:észító, illotólog a honvédkiegó- gálaton kívülia viszonyához tartozó egyének 60.
szító parancsnoksáirtól kaphatják. A tényleges életévk betöltéséig. A 37. életévüket meg nem
állományban lévknek az engedélyt a csapat- stb. haladott egyének a népfelkelés 1. osztályát, az
parancsnokság adja meg. A legénységi egyének- idsebbek a népfelkelés 2. osztályát alkotják, A
nél kétféle házasságot kell megkülönbíJztetni, ú. hadi szolgáltatásokról szóló 1912. LXVllI. t.-c.
m. els módozatú házasságokat, melyeknél a
szerint hadi célokra szükséges személyes szolgáés gyermekek az illetményszabályzatban meg- latok teljesítésére kötelezhet minden munkahatározott elnyöket élvezik és másodosztályú képes férfi, aki 50. évét még be nem töltötte. L.
házasságokat, amelyeknél a
és gyermekek még HíuJkötelezettség alól való meiesség.
ezeket az elnyöket nem élvezik. Az els módoKatonamérték, a férfi ama legcsekélyebb mazatú házasságot meghatározott számban csak gassága, mellyel még hadiszolgálatra alkalmas.
továbhs:ín|gáló altisztnek engedik meg, míg egyéb E mértéket meg nem üt védkötelesek csakis fegytegyenek csak másodosztályú ház^á- ver nélkül teljesítend szolgálatokra alkalmazha-.
.i.'k.
tók. A test magasságával azonban a mellkas keA ÍL'ut említett tilalmak ellenére kötött házas- rületének is bizonyos arányban kell állania; a
ság nem érvénjtelen, csak büntetést von magajután. legtöbb államban megkívánják, hogy a mellkas
Ha a tettes katonai büntet bíráskodás alatt álló kerülete legalább a test fél magasságának felelegyén, a katonai büntet és fegyelmi szabályok jen meg.
szOTÍnt btlntetik, más személyeket, még pedig a
KatonaorvoBok, l. Katonai egészségügyi szolházasságnál közremköd hivatalos közeget is, gálat.
kihágás címén a polgári hatóságok büntetnek
Katonapetrezselyem (nOv.), l, Glechoma.
600 K-ig terjedhet pénzbüntetéssel (Törv. 72. §.).
Katonaposztó, jóminség durvább gyapjúKatonakönyv, a tényleges szolgálatban nem ból készült szövet, amelyet olyan nagy fokton
álló katonának igazolványa, melybe valameny- szokíus kallózni, hogy vízálló legyen.
nyi katonai szolgálatára vonatkozó adatot bejeKatonarés, 1. Árbockosár.
gyeznek.
Katonarózsa (növ.), 1. Zinnia.
Katonakötelezettség. A vóderrl szóló törKatonaruha, 1. Ejyenruha.
vény (1912. XXX. t.-c.) szerint a hadkötelezettKatonaság igénybevétele, 1. Karhatalom.
s<:>g általános és azt minden állampolgárnak szeKatonaszallítás. A vasúti fuvarozásnál a polmélyesen kell teljesítenie. A hadkötelezettség ma- gári szállítással szemben megkülönböztetést nyer
gában foglalja az állítási, a szolgálati és a nép- a K, A K. olcsóbb díjszabás és a polgári szállításra
:

1

:

•

;

;

:

;

nem
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nk
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;
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a díjszabásokban megállapított általános föltételektl eltér külön feltételek alkalmazása mellett
történik. A díjszabási feltételek a katonadíjszabásba, a külön feltételek pedig külön utasításba
vannak foglalva. A katonadíjszabás szerzdésszer megállapodás egyrészrl a cs. és kir. hadügyminisztérium és a két honvédelmi minisztérium, másrészrl a vasutak közt s csakis a katonai igazgatás terhére történ szállításoknál

vehet

igénybe.

Katonaszökés,

1.

Szökevény és Csábítás.

Katonatiszt, 1. Tiszt.
Katonatiszti árvafínk nevelintézete,
tonai

nevel

és

képz

1.

Ka-

az alagi és

más

vidéki lófuttatás

programmján

Alagon különösen sszel rendeznek katona-

akadályversenyeket.
Katonaváltságdíj, 1. Hadmentességi díj.
Katonavonat, a vasutaknál a katonai szállítmányok továbbítására kijelölt vonatok megjelölésére használt elnevezés.
tiszti gát- és

Katonazenekar, fúvó- és üthangszerekbl
Sok európai államban külön gyalogsági (Infanterie-, Hannoösszeállított zenekari együttes.

és lovassági (Blech; l'Éarmonie)
Gavallér ie-Musik ; la Fanfaré) zenekarok mködnek, nálunk azonban a « lovassági
zenét)) törölték. Utóbbiban nincsenek nyelvsípok,
csak ers hangú szaxkürtök, míg elbbinek partitúrájában csaknem valamennyi fúvó- és üthangszer egyesíttetik. A francia és belga katonazenekarokban a következ fúvó hangszereket találjuk kis fuvola, 2 fuvola, 4 klarinét, 4 szakszofón, 2 szoprán jelzkürt, 2 pisztón, 2 alkürt, 2
trombita, 3 bariton-szaxkürt, 3 puzón, basszusszaxkürt, bombardon és kontrabasszus-tuba.
Német katonai zenekarok vezérkönyveiben a következ hangszereket látjuk: 2 fuvola, 8—12
klarinét, 2 altklarinót, 2 oboa, 2 f agót, i ventilkürt, 4 ventiltrombita, 2 szárnykürt, 2 altkürt,
2 tenorkürt, 3—4 puzón, 2—3 basszustuba.
Az osztrák-magyar katonai zenekarokat a követ-

nie-Musik
mus'ik,

:

—

—

kez hangszerekbl állítják össze 1—2 kisf uvola,
:

10—12

2 fuvola,

i kürt, 2 fagót, 2
szárnykürt, 1 basszus- szárnykürt, 2 eufonium,
2 piszton 4 trombita 1—2 basszus- trombita 3
puzón, 2 tuba ós 1—2 helikon.
Az üthangszercsoportban valamennyi zenekari beosztáshoz 1—2
kis dob, nagy dob, réztányór, háromszög, harangjáték, st néha 1—2 pár üst-dob járul. A K.-okat
vonós hangszerekkel csak a legutóbbi idben baz ilyen zenekarok hivatási köre
vítették ki
hangversenyeken, színházakban ós tánctermekben való közremködéssel bvült. E zenekarok
fontartási költségét mindenütt a tisztikarok és
az ezredtulajdonosok viselik. V. ö. Neiikomm,
Histoire de la musiíiuo militaire (1889) Kastner,
Manuel général de la musique militaire (1848)
Wieprecht, Die MUitámiusik Siklós, A K. (Hangszereléstan, II. köt.). L. még Honvédzenekarok.
klarinét,

;

;

;

—

;

;

;
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Katoptrika (gör.), a fénytan ama része, mely
a fény visszaverdésén alapuló jelenségekkel és
eszközökkel foglalkozik.
Katoptrikns körz, ritkán használt elnevezés
a tükörszextans számára.
Katoptrikus távcs a. m. tükrös távcs. L.
Teleszkóp.

Katoptromantia

(gör.),

fómmedence

csillogá-

sából vagy fém-, üveg- vagy obszidián-tükörbl,
víz felületébl, kristályból való jóslás, hogy azokból távoli vagy titkos eseményeket, mólyen fekv
ércereket vagy kincseket és a jövt kikutassák.
L. Varázstükör.

Katorga

intézetek.

Katonatiszti verseny, amelyben csak tényleges állományú katonatisztek lovagolhatnak és
amelyeknek díjait az erre a célra alakult Wiener
Campagne-Reiter-Gesellschaft adja. A fenti egyletnek külön palotája van Sopronban, ahol minden évben rendeznek K.-t. K. gyakran szerepel
is.

—

(orosz),

1.

Deportáció.

A

legtöbb szerves anyag száraz desztillációjakor savanyú v. alkalikus vizes oldattal
és gázkevorékkel együtt K. képzdik. A K. a világítógázgyártásnak, faecetgyártásnak stb. mellékterméke.
folyó, nehezebb mint a vlz.
Színe barna v. fekete. A K. folyós és megmere-

Kátrány.

Srn

ved

szénhidrogéneket (benzol, toluol, parafíln,

naftalin, antracén stb.),

gyakran savanyú kém-

hatású anyagokat (fenolok, karbolsav stb.), bázikusokat (anilin, kinolin stb.), továbbá szurokés aszfaltképzö anyagokat tartalmaz. A K. fenoltartalma miatt rothadást gátló szer. A fa-K. a
faszenesítós egyik mellékterméke; sötét-barna
szín, átható szagú, keser, éles íz és fajsúlya
1"075— 1"160, legnagyobb része alkoholban és
éterben oldható. Desztillálva K.-olajat, mely szénhidrogének keveréke és kevés benzolt tartalmaz, továbbá nehéz olajat szolgáltat, mely
szintén szénhidrogének keveréke ; ez utóbbit koromgyártásra V. impregnálásra használják. A
tölgyfa-K.-ból kreozotot gyártanak. A turfa- v.
tzeg-K.-t a turfa száraz desztillálásakor nyerik.
A barnaszén- K. nagyon különböz összetétele és
minsége a szénfajtától függ. Általában barnaszín, kreozotszagti és könnyen megszilárdul
nagy parafüntartalma miatt. Desztillálása útján
könny és nehéz olajat kapnak. A legfontosabb
a kszén-K., mely a gázgyártás mellékterméko.
Fekete szín,
folyó; fajsúlya 1*15— 1*22.
Folyékony és szilárd szénhidrogénekbl áll (benzol, toluol, cumol, cimol, antracén, naftalin stb.),
savak (fenol, krezol, florol, rozolsav), bázisok
(anilin, kinolin, toluidin stb.) ós aszfalt-képz
anyagok fordulnak el benne. Általában gyors
desztillációnál, magas hmérsékleten sok gáz és
kevés K. képzdik, mely kevés olajat és sok naftalint tartalmaz. A köszén-K. alkotórészei sokféle fontos iparágnak szolgáltatják a nyersanyagát. Az els kszén-K.-t feldolgozó gyár 1860.

srn

létesült Berlin mellett.

A kszén-K.

vetette

meg

az alapját a K.-festékek elállításának, melyeknek rendkívül nagy ipari jelentségük van.
A fa-K. hathatós ferttlenít szer az ólösdieket megöli. A magyar gyógyszerkönyvben a hivatalos K. (Pix liquida) az erdei bükkfából készült
legyen külsleg kencsökben, börbántalmaknál
(rüh) használják. Az aqua picis (K. os víz) szintén
gyógyszer és fa-K.-ból készül olyforraan, hogy faK.-t forró vízzel megkevernek ós néhány napi
állás után a sárgára festett vizet leöntik. A Juni
perus oxycedrus fájából készült fa-K. az ú. n. fih
tös fenyöolaj (oleum Cadinum, l. Kádi-olaj
;

;

;

—
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melyet nálook ós Fnmciorezágban készítenek,
8 szintén gyógyanrta haamálnak. A nyirfa-K.
(oleam Rosd) Ormi- ós Leogyeloniigban készül
az orotu bagariabör szagát e K.-tól kapja.
A hajókon a K.-t különféle célokra használják,
igy a kötelek bekátráa^oiására, hogy aiok a
nedvességtl kevéi^bbó szenvedjenek, a fahajók
testének bekenésóre (kUlsóleg), miáltal a fa tartósabbá válik, nem korhad oly gyorsan és a nap
hevétl nem hasad meg oly könnyen, továbbá a
hajók dugarozásánál (1. o.) az eresitékek betöméKátrinyiedél. 1. Káiránylemez-fedél.
Kátrányiestékek, 1. Rátrányfestanyagok.
Kátrányfestanyagok azok a festanyagok,
amelyeket bizonyos, a köszénkátrányból elkülönith^ egyszerú, az aromás csoportba tartozó
szerves vegyflletekból többé-kevésbbé komplikált
k(>iniai folyamatok alapján gyártanak. A kátránylepárló gyárakban elállított ilyen nyersanyagok
a benzol, a toluol, a dimetilbenzolok (xylolok), a
naftalin, az antraccn, a fenol és krezolok. A köziHiség ezeket a K.-at többn3rire anüinfestékeknek
saokta nevezni, amely elnevezés még abból az
idbl származik, amikor az akkor ismeretes els
kátrányfestéket tényleg anilinböl készítették ma
ez az elnevezés már nem megfelel, mivel a modem kátrányfestékek között csak kevés olyan
akad, amelyet tényleg az anilinböl vezethetünk
le. Míg a múlt század hetvenes éveiben csak néhány
kátrányfestanyagot ismertek (V. ö. A. Wurtz,
Progrés de l'indostrie des matiéres colorantes artiflcielle,Paris 1876), addig ma a forgalomba hozott
kátrányfestékek számát megállapítani sem igen
lehet. 18ö6-ban állította el Perkin a mauveint,
1859. Verguxn a fuk.szint, amelynek a gyártását
ez a tndóe, a lyoni Renard Fréres selyemfestók;

kel társulva,

csakhamar meg

is

kezdette.

Noha a

kátrányfestékek gyártása kezdetben a franciák
kezében volt, már elég rövid id alatt a németek
vették át a vezet szerepet. Már 1875. Német<»iszág kátránj'festanyag termelésének értéke
30.500,000 frank volt Franciaország 7.000,000
frank termelésével szemben. 1898-ban Németország kivitele K.-ban 71.950,000 márka értéket
képviselt, 1905. már 140 millió márkára emelkedett és ma úgy áll a dolog, hogy Németország
egj-magában több mint ötször annyi K.-at állít
el, mint a többi országok együttvéve. Hazánkban
sajnos
ezidszerint kátránj-festAiiy^SSy^ nincsen. A K. között sok van olyan,
amely színpompára nézve minden természetes

—

—

festanjragot felülmúl. Ilyeneket találunk különösen a rozanilinek, a fttleinek, a szafraninek
sorozatában. A közönség kte^n szívósan ragaszkodnak ahhoz a téves felfogáshoz, hogy a
kátrányfestékek nem állandók. Igaz, hogy a K.
óriási tömegében találkozik dég olyan is, amely
fényérzékenységén^ fogva vagy más behatások
alatt fakul, színét hagyja. VlsEont azonban tény
az, hogy ép a K. köaött találjuk a legszinállóbb
festanyagokat, amelyek a természetes, azaz a

növényi és
senyeznek,

állati

származásúak legjobbjaival ver-

st akad éppen a kátrányfestékek

kö-

akárhány olyan állandó, amelyhez foghatót
a növényi és állati származásúak között hi^ta
zött

—

KátrAnyfestanyaffOk

keresünk. Ilyenek els sorban az indantrén-csoport egyes tagjai, az indigoidfestékek, a kénfestékek, a hldronfest^ek. az unilinfekete, az antrachinonfestanyagok és számos más. A természetes festanyagok köztU egynéhányat, így az
allzarint és a purpurint (1868, Graebe és Lieber*
mann) és újabban az indigókéket (Adolf Baeyer
els szintézise 1880, és a Badlsche Anllin- und
Sodafabrik szlntéiise 1897) mesterségesen készítik, úgy hogy ezek is manapság a K. sorába
tartoznak, mivel a kszcnkátrány nyersanyagaiból gyártják ket. A K.-nak csak egynémelyikére lehet a méreg jellegét ráolvasni. A K.-nak
elnevezését illetleg meg kell jegyezni, hogy
minden gyár oly nevet ad a termékeinek, amint
azt jónak látja. Ebból nagy zavarok támadhatnak, mivel akárhányszor megesik, hogy különböz gyárak ugyanazt a festanyagot más-más
névvel, vagy megfordítva különböz festanyagokat ugj'anazzal a név^'el jelölik meg. Azért,
ha val^ egj' bizonyos meghatározott kátrányfestanyagot akar beszerezni, akkor a név mellé
annak a gyárnak a nevét is hozzá kell tenni,
amely az illet kátráujiestanyagot gyártja. A
K.-at por-, avagy pép (en pate) alakjában árusítják. A legtöbb kátrányfestanyag vízben oldódik,
de van köztük olyan is, amelyik alkoholban, olajban, esetleg más oldószerben oldhatóA kátrányfestéket elssorban a textiliparban festésre és színnyomásra használják. Megfestjük velük a gyapjút,
selymet, pamutot, lent, kendert, jutát, ramiét, coca^, piasávát, sisalt, flbrist. szalmát, múselymet,
papirost, virágokat és füveket, diót, brt, prémet,
tollakat, lakkokat és íimájszokat, eny\'et és gelatint, szappanokat, olajokat, viaszt tintákat készítünk bellük stb. Festenek velük még gyümölcsleveket, likröket, élelmiszereket (cukorkákat,
makkarónit) stb. Némelyek robbantószerül és
füstnélküli lpor gyártására, mások g>ógyszerül
szolgálnak egyesekkel a fotográfia számára ortokromás lemezeket készítenek.
A K. beosztásánál különböz elvek irányadók.
Tudományos szempontból legjobban felel meg
0. N. Witt javaslata, aki a K.-at a bennük
foglalt úgynevezett kromofór (chromophor) csoportok alapján osztályozza. Kromofór-csoportoknak nevezzük azokat az atomalakulásokat, amelyek jdenléte valamelyik aromás vegyületben ezt
a festanyag jellegével felruházza. A kromofórcsoport magában véve azonban még nem elég
arra, hogy valamely aromás vegyület festanyag
legyen. Hogy a kromofór -csoportot tartalmaaó
aromás vegyülettel tényleg textil-anyagokat festeni is lehessen, arra szükséges, hogy a molekulája aiuroücn^-csoportot is tartalmazzon és hogy
a kromofór-csoport- és az auxokróm-csoportnak viszonylagos elhelyezkedése bizonyos követelményeknek megfeleljen, amelyek azonban minden egyes esetre vonatkozólag még nincsenek
megállapítva. Mig a kromofór-csoportok száma
aránylag nag)', addig csak két auxokróm-csoportot, t. i. az NH,- (amidó) és az OH-{hidroxiI-)
csoportot különböztetjük meg. A K.-ban gyakran más atom-csoportok is fordulnak el, amelyek
az illet festanyag tulajdonságait módosítják.
Ilyenek pl. a fontos 80,H-c8oport, amely a fest;

;

:

.

—

Kátrányfestöanyagok

anyagoknak vízben való oldhatóságát fokozza, a
COOH-csoport, amelynek befolyása abban nyilvánul, hogy a festanyagot állandóbbá teszi az
ilyen festanyagok többnyire lakk-képzk, tehát
;

pácfestöanyagok az alkiloxy-csoportok többnyire
emelik a kátrányfestékek tüzét ós festöképességét
A K.-at a textilanyagok festésénél és tarkázásánál követend eljárások szempontjából következleg csoportosíthatjuk. Megkülönböztetünk
ugyanis 1. savasfestöanyagokat 2. bázikus v.
tanninfestanyagokat 3. sósv.szubsztantivfestanyagokat 4. pácfestöanyagokat 5. csávafestékeket 6. elhívandó festékeket ; 7. albuminfestókeket. Ezeknek alkalmazását illetleg a következ irányelvek szolgálhatnak lUmutatásul
1
Savas festanyagokkal való festés, a) A
gyapjú festése. A f ostékesbe a festanyagon kívül
savakat v. savas sókat, azonkívül a festanyag
felvételét szabályozandó regulátor gyanánt Glaubersót adunk, b) A selymet is savas oldatban
festjük. Ebben az esetben a regulátor megsava;

:

;

;

;
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;

;

selyemenyves (sericines) szappanoldat. A
selyemenyves szappanoldat (németül Bastseifenbad) az a szappanoldat, amellyel a nyersselymet
mosfc és tisztítás céljából melegítették, c) A pamutot egyes külön esetektl eltekintve, savas
festanyagokkal nem szokták festeni.
2. A bázikus festanyagokkal való festés, a) A
gyapjú ezeket a festanyagokat közvetlenül veszi
föl. Ugyanaz áll b) a selyemre vonatkozólag is.
c) A pamutot elzetesen csersavval (tanninnal)
V. zsírsavas alumíniummal itatják. A tannint
hánytatóborkövel szokták lekötni v. rögzíteni
nyltott

ták pácfestanyagokkal megfesteni, amikor súlyt
helyeznek arra, hogy a festett árú a szappannal
való mosást állja, c) Legnehezebb, legtöbb tudást
igényel a pácfestanyagoknak pamutra ós általában véve növényi textilanyagra való alkalmazása. Az ide tartozó cikkek közül a legfontosabb
a törökveres (1. o.).
5. Festés csávafestékkel. Csávafestókek azok,
amelyeket abból a célból, hogy festhessünk velük,
lúgos közegben redukálunk. Ide tartoznak els
sorban az indigó (1. o.) és az indantrének.
6. Az elöhivand festanyagok azok, amelyeket a komponensekbl magán a textilanyagon állítunk el. Ezek alkalmazása kizárólag a
növényi textilanyagokra szorítkozik. Ide tartoznak a jégfestékek és az anilinfekete (1. o.). A jégfestékelí^el való festés elve az, hogy a pamutot
pl. nátronlúgos p-naftololdatával itatjuk és szárítás után valamely jéggel htött diazovegyületnek az oldatán keresztül járatjuk. Ekkor a
p-naftolnátriumból és az illet diazovegyületbl egy azofestanyag képzdik, amely a pamutot
megfesti. Hasonló ehhez az az eljárás, amely némelyik sósfestéknél szokásos. Ha t. i. a használt
sósfesték molekulája szabad, diazotálható amidogyököt tartalmaz, akkor a megfestett pamuton
lev festanyagot salétromossavval diazovegj'ületté alakítjuk át, amely valamelyik alkalmas fenol-, illetleg naftollal avagy aminnel azofestanyaggá egyesíthet.
7. Az albuminfestékeket csak színnyomásnál
használjuk (1. o.).

Kátránygz, 1. I\ist.
Kátránylemez néven tetfedéshez alkalma3. A sósfestékkel való festés, a) A sósfestékek zott, rongyokból vagy papirosból készült és jó
közül, amelyekkel a gyapjú megfesthet, vagy minség kszénkátránnyal mázolt (áztatott) leGlaubersó v. krómpácok segítségével festik. Néha mezt értünk, mely rendesen löm. hosszú és 1 m.
(flxáhii).

A 2—3

jó szolgálatot tesz a konyhasó és a hamuzslr. b)
A selyem festésére ezeket a sósfestékeket csak
nagyon ritkán használják, c) Igen fontos szerepet

széles tekercsekben kerül a kereskedésbe.
mm. vastag K.-t maradandó födelezéshez, az ennél vékonyabb minségeket csak ideiglenes fe-

játszanak a sósfestékek a pamut-festészetben. A
festanyag fölvételének kiegyenlítése végett regulátor gyanánt a fostékesbe konyhasót, Glaubersót, szódát, hamuzsírt, nátriumfoszfátot és szappant szoktak adni. Az els kettó kisózza a festanyagot, ezáltal csökken a víz vonzása és viszonylagosan emelkedik a szál abszorpciós képessége
a festanyaggal szemben, holott a többi fent említett, lúgos hatt\sü adalékok oldólag hatnak és
ezáltal lassítják a festanyagnak a szál részérl
való felvételét. Kellemetlen melléktünet az, hogy
a pamut nem használja ki teljesen a festékes-

déshez V. pedig pala- és facement-fedelek alzatához használják. L. Kátránylemez-fedél, Kátrány-szigetellemez.
Kátránylemez-fedél, a tzálló fedélhéjak csoportjába tartozik és deszkaaljra terített kátránylemezekbl (1. 0.) áll. A fedelezésnek ez a módja úgyszólván csak az utolsó évtizedekben vett nagj'obb
lendületet, amidn hosszas kísérletezés után azt
tapasztalták, hogy sok elnye mellett (túzállóság,
olcsóság, tartósság, könny fedélszerkezet szükségessége stb.) kevés hátránya (gondos munka,
tatarozási költségek, hiányos légáramlat a padláslirbon) azt gazdasági, ideiglenes stb. épületek
számára kiválóan alkalmassá teszi. A K. hajhisa
igen csekély a fedélmagasság a fedólszélessógnek rendszerint Vg-a vagy V.-a ritkán mogjiink
vele a totöszélesség ^{^-iam magasabbra, mert
akkor mi\x kiviteli nehézségekbe ütközünk. A
deszkaborítás 2— 2Ví cm, vastag, 20 cm. széles,
az oreszvonalhoz párhuzamosan fektetett fenyódeszkáklx')! készül. Erre a kátrányloraez-tokercs
szélességéhez mérten, rendesen 1 méteres közökben, a szaruzathoz párliuzamosan 4 cm. vastag
ós alul 8, fölül 1—2 cm. széles léceket szegeznek,
melyeknek oldalára a közéjük fektetett kátránylemez széle reáborul (1. az 1. ábrát) ós melyek egész

ben lev festanyagokat, egy része t. i. oldatban marad, minélfogva a festanyagot a festékéének újabb használatakor megfelelen pótolni kell.

;

A

pácfestöanyagokkal való festés. A pácfestöanyagok savas jelleg olyan aromás vegyületek, amelyek pácokkal összehozva, színes lakkokat alkotnak. Ilyenek pl. az alizarin ós számos
más oly festanyag, amelyek a molekulában
OH illetleg COÜH csoportokat tartalmaznak.
a) A gyapja festésének fömódszerei a következk a) a gyapjat a kifestést megelzleg pácolják ; ^) a pácolást és a festést
mveletben
végzik, b) A selymet csak abban az esetben szok4.

:

—

—

:

^y

!

Kátrányos ponyva

—
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Katte*

hoeaziiságukban egy szélesebb kátránylemoz-sza- melyet elül viselnek. A bojtos hátsó köténynek
la^al borittatnak. Ugy a kátránylemezt, mint a opreg a neve. Ez utóbbit a matrónák felkötik
2. jff. a kis gyermek melborító szalagot széles fojú szegekkel ersítjük a efoi is a K. helyett.
deszkázathoz, Illetleg a lécekhez, az éleket, 11- lére akasztott kötényke, mely arra való.hog^ evésleotée^et, hézagokat köszénsznrokkal, a szegek közben ruháit el ne m<x»kolja.
Katrine-tó (Tjoch Katrine a. m. Katalin-tó),
helyeit aszfaltmázzal kenjük bo ós az egéez felehetleg száraz és meleg idben fjordos-tó Skóciában (Perthshire), W. Scott «Thedéiíelttletet
forró köszénszorokmázzal Tastagon bíekenjük lady of the lake» regényében szerepel. A tó 14.3 m.
mély, 111 m. magasban fekszik, 71 km. hosszú
vezetéken át Glasgowot látja el vízzel.

—

—

—

Katscher Lipót, magyar származású német író,,
1853 aug. 30. Csákován. Számos idegea
müvet fordított német nyelvre és több önálló
mvet is írt, amelyeknek vezérgondolata a békeBilder aus
és a világpolgárság. Önálló müvei
dem englischen Lében (Leipzig 1881—83) Bilder
aus dem chtnesischen Lében (u. o. 1881); Chaszül.

:

;

1.

ábn. Kitránylema aegacteítéae s léceken.

dem 19. Jahrh. (1884); Nebelland u. Themsestrand (1886) Frieden P'rieden
Prieden (1889) Prakt. Gedanken eines Schwármers (1890) Japán (Berlin 1904) Wie es in der
Pelesége iT.
Welt zugeht (Leipzig 1905) stb.

rakterbilder aus

;

még meleg mázra szintén m^^nelegltett éles
homokot szitítmk. A víz lefolyám a tet ereszén

és a

csak az ersen behajtott kátránylemez szélén
történik, v. sokkal jobban: cinkbádogcsatomákon. Kéményeknél, tzfalaknál stb. a kátrányos
lemezt ép ney hajtjuk föl, mint a bádogfedésnél
(1. a 2. ábrát, mely egy kéménynek kátránylemezzel való befoglalását mutatja) és a fölhajtott
V.

8.

ibr».

KéménjrbefogUlás kátrányos lemeneL

S-álm.
kémény.

BxellOsA

egy szalaggal (a betvel jelölve) borítjuk.
Lényeges baja a K.-nek, hogy a padlásört nyáron
igen melegen tartja e bajt egyszer, kis deszkákból késziilt szellz kéményekkel orvosoljuk,
melyekbl körülbelül minden 10—15 négyzetméter totófelületro számítunk egyet (1. a S. ábrát).
A különféle fa-, cement-, vulkán stb. fedések tulajdonképen szintén csak K.-ek, ktilönbözkép
kombinálva.
Kátrányoe ponyva, kátránnyal bekent vitorlavászon, melyet hajókon a rakodónyllások befödé-

szélet

;

!

!

;

;

;

—

Berta írón, szül. Trencsénben 1860 jún. 12.,
megh. Budapesten 1903 szept. 17. 1892-ben német
nyelven kiadta Vámbéry Ármin életrajzát. Sokat
fáradozott a magyar békeegj'esnlet érdekében.
Katschthaler, Johann. bíbomok, salzburgi
heroegérsek, szül. Hippachban (Brixeni egyhm.>
1832 máj. 29., megh. Salzburgban 1914 fobr. 27.
Pappá szentelték 1855. Elbb segédlelkész volt,
azután szemináriumi tanár. 1862-ben a salzburgi,
1877. az innsbrucki egyetemen a teológia tanára,
1880. salzburgi kanonok, 1882. szemináriumi
rektor, 1891. címzetes püspök, 1900. salzburgi
heroegérsek s mint ilyen Németország prímása
Is, 1903. bíbomok. \ katolikus teol. irodalomban
elsrangú
latin nyelven írt, hat kötetbl
álló Dogmatikája, melyet dr. Kiss János fordított mag>arra (Budapest 1899).

mve

Katsonge (áUat), 1. Kanu.
KátsoT Keresztély, történetíró és költ,

szül.

Pesten 1710 nov. 28., megh. u. o. 1792 aug. 28.
1734-ben Temesvárt kegyesrendi pappá szentelték. Több helyen volt tanár s 1782 óta Pesten tartózkodott, mint házfnök. Rendkívül sokat írt;
kell anyagi segítség hiánya miatt azonban müvef
legnagyobb részét nem tudta kiadni. Több színmvet is írt, melyek közül a Rózsa cím allegorikus színm iskolai drámánknak egyik legszebb emléke. A pesti piarista ház könyvtárában
sére ha.-<ználnak.
K&tránypamaes, nagy, gyapjúból v. rongyok- van a Liber de cosmographiae et matheseos prinból készült pamacs (ecset), melyet egy fanyél- cipiis c. illusztrációkkal díszített munkája, tohez kötve a hnjóácsok és dngacsolók a hajó egyes vábbá kétkötetes egyháztörténelme, világtörtéfaalkatrészoinok bokátrányozásánál használnak. nelme, a Tractatus de quaestionibus és a Brevia
Kátrány-szigetellemez, bitumenes anyagok- ac dilucida rerum sacranmi v. t. noticia cím
kal itatott papiros v. nemez, mely 1 m. széles tekercííokbon és különböz vastagságban készül.
Épületek alapfalain v. földben lév oldalain al-

müve.

Kattak (Katak,Outtack),\AisztrikttisBm^B:ú&r
kormányzóságban a Bengaliai-öböl és az Orisszaállamok közt, 9109 km» területtel, 2.000,000 lak.

kalmazzuk, hogy a talajnedvességtl a felépítményt megóvjuk. L. Kátránylemez.
2. K., az ugyanily nev disztriktus fhelye, a
Kátrány-tégla. P^orró kátrányban v. kátrány- Mahanadi-delta fels végében, (i9ii) 5300 lak.,
os aszfalt-keverékben áztatott falitégla, melyet 3 km. hosszú rakodóparttal. Pompás citadellájáhidrotechnikai célokra használimk. A vakolat he- ból csak egy kapu maradt fenn.
lyét kátrány és homok keveréke pótolja.
Kattak-Mehal, 1. Orisszai hübéráUamok.
Katte. Hajis Hermáim von^ Nagy Frigye*
Katrinca, 1. az oláh nknek legtöbbTiyire maguk sztte szines, himzett, négyszögletes köténye, ifjúkori barátja, szül. 1704 febr. 28., lefejeztflc

—

;;

—

Kat-tea
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—

Katzianer

Katymár, nagyk. Bács-Bodrog vm. bácsalmási
1730 nov. 6. Francia nevelésben részesült s gárdahadnagy lett Berlinben. Könnyelm életmódjával j.-ban, (1910) 4702 német, magyar és bunyevác
magára vonta Frigyes Vilmos porosz király ha- lak., vasútállomás, posta- és távíróhivatal.
Katzbach, 98 km. hosszú baloldali mellékragját; ki megtiltotta neki, hogy fiával, Frigyes
trónörökössel érintkezzék. K. mégis bizalmas folyója az Oderának Liegnitz porosz kerületben
barátja maradt Frigyesnek és résztvett szökési Ketschdorfnál a Bleibergen er^ és Parchwitznál
kísérletének elkészítésében. De a terv kitudódott, K.-t szökése közben elfogták, s maga a
király Ítélte öt 1730 nov. 2. halálra. Frigyesnek
a küstrini vár ablakából végig kellett néznie barátjának kivégzését. Trónralópte után aztán K. atyját,

Hans

Friedrich K. tábornagyot grófi rangra

emelte.

Kat-tea (növ.), 1. Catha.
Kattegat, tengerszoros Jütland K.-i és Svédország Ny.-i paiirja közt, a Dán szigetektl É.-ra.
A Keleti-tengerrel a Nagy-, Kis-Belt és Sund, az
Északi-tengerrel a Skager-rak köti össze. Kb. 50
m. mély, legnagyobb hosszúsága 240, legnagyobb
szélessége 140 km. Ny.-i és D.-i oldala lapos, a
svéd oldala ellenben meredek. Szigetei a Samsö,
Laesö és Anholt, folyói Göta, Wiske, Nisse és
Laga. A szoros hajóforgalma igen élénk.
Kattenbasch, Ferdinavd, evang. teológus,
sztU. 1851 okt. 7. Kettwigben (a Ruhr mellett),
:

Ismeretes a partjain 1813 aug. 26-án
vívott csatáról, amelyben Blücher porosz vezér
Macdonald francia csapatait visszaszorította.
Katzenelnbogen, falu Wiesbaden porosz kerületben, (1910) 1173 lak., a K.-Í grófok régi kastélyával. K. grófság alsó és fels részre oszlott
amaz az Odenwaldban, ez a Wetterauban feküdt,
körülbelül 1100 km^ területtel. 1479-ben a férfi-ág
kihaltával hesseni Fülöpre szállott. 1567-ben a fels
torkollik.

grófság Hessen-Darmstadthoz, az alsó grófság
pedig Hessen-Rheinfelshez került.
Katzenjaniiuer (ném.), a részegség után
visszamaradó lehangoltság, melyet fejfájás, gyomorrontás, émelygés kisór. A szeszmérgezés következménye. Legjobb ellene a fekete kávé, szénsavas-konyhasós ásványvíz ivása, savanyú ételek
(hering) fogyasztása.
Katzenstein, Louis, német arc- és genreképfest, szül. Kasselben 1824 aug. 27., megh. u. o.

1878. giesseni, 1904. göttingeni, 1906. hallei teol.
tanár.
munkái Über religiösen Glauben im
Sinne dos Christentums (Giessen 1887) Lehrbuch
der vergleichenden Konfessionskunde (Freiburg
1892) Das apostolische Symbol, seme Entstehung,
sein geschichtlicher Sinn etc. (Leipzig 1894—1900,

1907 okt. 18. Elször a kasselí akadémián, majd
Parisban Léon Cogniet-nél, végül Rómában tanult. Sokáig mködött a portugál királyi udvarnál. Nevezetesebb müvei
Az özvegy Adriáén
Brouwer egy antwerpeni korcsmában A játékosok
Mteremben Van Dyck Whitehallban

2

Kés

Fbb

:

;

;

köt.).

;

:

;

;

;

stb.

Katzenstein-iéle beöntés, nagy mennyiség
meleg folyadéknak (konyhasó-oldat) apránkénti
1. Oudzserát.
bevitele a végbélbe megfelel eszköz segítségével.
Kattok (Ghattok), ers germán nép, mely a Az eszközön a beöntés sebessége szabályozható
hermionok törzséhez tartozott. A Rajna és Weser gyógyszereket is bármikor lehet a folyadékhoz
között meg a Taunus-hegységben laktak, sokat keverni. Öntudatlan, gj'enge, sok vért vesztett
viszálykodtak rokonaikkal, úgy hogy olykor a betegek fentartására igen jól bevált.
rómaiak pártján is küzdöttek. A mai Hessen laKatzer, Iriedrich, geológus, szül. a csehorkosai valószínleg tlük származnak
maguk szági Rokytzanban 1861. Számos utazást tett a
Kr. u. a III. sz.-ban a frankok népébe olvadtak Balkán-félszigeten és Brazíliában. Bányatanácsos
belp.
Sarajevóban s 1898 óta a Boszniai Geológiai InKatton-nád (n«v.), 1. Calamus.
tézet vezetje. Számos mvet Irt Csehország
Kattony (azeltt Katlimy), kisk. Szepes vm. kambriumi és szílur rétegeirl, 1891. Csehország
szepesváraljai j.-ban, (i»io) 83 tót lak. u. p. ós u. t. geológiáját adta ki. Fbb mvei Grundzüge der
Szepesváralja.
Geologie des Amazongebietes (Leipzig 1903);
lüittowitz, az ugyanlly nev járás székhelye Das Eisenerzgebiet von Vares ín Bosnien (Wien
Oppeln porosz kerületben, (isio) 43,173 lak., vas- 1900) Führer durch Bosnien und die Herzegowina
intkkel, hengermvekkel, gépgyárakkal, mecha- (Sarajevo 1903).
nikai mülielyekkel, szénbányákkal. K. a felsöKatzianer János, I. Ferdinánd hadvezére,

Katti (keiti), súlymérték, 1. CkMy.
Kattivar (Kathiavar v. Hattiavar),

;

félsziget,

k

:

:

;

szih'ziai szénkereskodés középpontja.

Horvátországból származott. Születési éve

bi-

Kattan v. molinó, 1. Pamutszövetek.
zonytalan, megölték 1539-ben. 1527-ben elfoglalta
Katty Kurgan, város Turkesztán orosz kor- Nagyszombatot, Nyitrát ós Galgóczot sok más vámányzóság Szamarkand kerületében a Szerafsan rossal együtt, 1528-ban pedig Szapolyait Színna
balpartján, kb. 10,000 lak.
mellett úgy megverte, hogy ez kénji^len volt LenKatun, az Ob (1. o.) egyik mellékfolyója.
gyelországba menekülni. 1529-beu sikerrel védte
Katwijk aan Zee (^ud.-. katvájk — község Bécset a török ostrom ellen, s azontúl ó lett az
Hollandia déli résaón, az Északi-tenger partján, a összes magyar hadak fvezére. A magyarok zsaro),

Rajna-csatornának a tengerbe való torkolásánál,

lásai miatt gylölték K.-t. Midn 1537-ben 24.000
7484 nagyobWua halász lak., tengeri fürd- fnyi seregét a szendri pasa szótverte, gyávavel. Nagyszabású zsilipek és gátak védik a ten- sággal és árulással vádolva börtönbe vetették
ger ellen.
Bécsbon. Barátai segítségével sikerült ugyan megKáty, nagyk. Bács-Bodrog vm. titoli j-ban, (iwo) szöknie, de a Zrínyiek, akikhez menekült, Ferdi4192 szerb, német és magyak lak, vasútállomás, nánd határozott kívánságára megölették és fejét
posta-, távíró- és t&vbeszélö-hivatal.
Bécsbe küldték.
<i9io)

;

-
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Kaiuú, egyike a Sandwich-szigeteknek a nyu- újabban az angolok Indiában, a németek afrikai
gyarmataikban a K.-növények rendszeres ültetését kezdték meg és pedig sikerrel, úgy hogy most
már ez úton nyert, ü^nevezett « ültetvényes* •
;

gati csoport legnagyobbika, 48 km. hosszú és 42
km. széles, kb. 25.000 lak., kik között sok az 01totvényes német Ny.-i része meglehetsen magas
íensik. amelyet egy depresszió választ el az Uialeale neva kialudt vnlkántól (2100 m.). Az naimei
és hanalci-i kikötök az É.-i parton az egyedül
hacjzuálhatók. Az Részen vulkáni képzödmónyekból álló sziget igen termékeny
fképen cukornádat, rizst ée trópusi gyümölcsöket termelnek
;

rajta.

Kaoar, ()ázi»-csoport a Közép-Szudánban, a Fezzauból Üomnba vezet úton, a tibbuk földjén
hossza 80, síékesóge 8—10 km., területe 2750
kiuv K on motedek sziklák lmtárolják,Ny.-on észmegy át a sivatagba. Vizet a föld alatt
találhatni, amiért is igen sok rajta a
píiiumfa ezek grjiimölcsein kivül a lakosság jövedelméül a rajta levó kisebb sós tavakból nyert
'.

;

!

;

s<>

szolgál. D.-i

végében van Bilma

oázis. Ez utób-

biban és K.-ban a lakott helyek Anai, Annikumma,
Asenumraa.Eldzse.Tigomani, Babusz, Dirki, Simmedru, Emi-.Madema, Graru és Kalaia, összesen
mintegy 1000 lakóházzal. Dirki a seiknek és Simmedru a szenusszi mobammedánus szekta vallási
fejének székhelye.
Kaució (lat), l. Cautio, Házassági óvadék,
Hirlapbiztositm, óvadék.
Kaucsuk (cauichoc, gummi elasHcum, gummi
oöv.). A K. számos növény (1. Kavcsuknövények)
tejnedvéból nyerhet gummiszerü anyag (1.
Gummi). A K.-ra, mint különleges anyagra leglüször La Condamine figyelmeztetett 1751-ben.
Hleinte sokáig a K.-ot csak ceruzavonások kitörlésére használták, de a vulkanizált, a .szarusított
(Hartgummi, Ebonit [1. o.]) s egyéb K. feltalálása
óta alkalmazása oly nagymérv, hogy most
egyike a legfontosabb anyagoknak, melyet alig
tudnak megfelel mennjiségben nyerni, és ára
különösen az autók kerekein való alkalmazása
óta
megkétszerezdött. Míg 1840. csak 400
ezer kg.-t használtak fel évente, 1909. már 68
i" i) kellett, több mint 500 millió korona értékA K. nyerése a termhelyek szerint különix.zo, rendszerint az illet növényeket (fákat)
különféle módon megvagdalják és összegyjtik a
•

—

—

!.:,...,

r.jnedvet. melyet megalvasztanak, ré•:il, hogj- állni hagyják, vagy fózik, v.

elsegít különféle anyagokkal
összekeverik. Újabban centrifugálás
ítik el a K.-t A Braziliában leginkább

;ist
I

abban

áll,
hogy a tejnedvbe
lapátokat (evezket) mártanak
- aztán az azokon tapadó tej nedvet ersen
!ii-t.ilótúz fölött szárítják, úgy hogy a tejnedv
vt'kony rétegben megalvad ; ha ez megszáradt, a
lapátot újból a tejnedvbe mártják és ezt addig
rlik, míg a K. (ilyenkor K.-abisquita-nek v.
.;aha»-nak nevezik) 10— 12 cm. vastagságot
ol nem ért. Ekkor egyoldalt felhasítják és így
szalonnaoldalhoz hasonló lemezek (Speckgummi)
IS

i-

;_\:a.

'\ ont

létesülnek. Mocsaras helyeken

a

K. (PUntagengummi) Is jön forgalomba. A K.nak egyébként a vidék és a termel növény
szerint sok egyéb neve is van. L. Kaucsuknövényék.
A kereskedelembe következ nyers K.-áruk
jönnek: A brazíliai para-K. üa/oíA; alakban, v.
kerek tárcsákban, illetve táUákban. A brazíliai
nyers K. kívül néha feketés szín, belül világosabb, vékony rétegben áttetsz, meglehetsen
tiszta anyag. A kartagenai K. (Új -Granadából),
a kelet-indiai K., a nyugat-indiai (Közép-Amerika) K. Szerepet játszik még a madagaszkári és
afrikai K. A nyers K. fekete, barna, sárgás vagy
fehér szín, jellemz szaga van, íze azonban nincsen. Igen rugalmas, de 0« C.-on alul htve megkeményedik. Ha a kinyújtott K.-ot fagyasztjuk,
alakját megtartja újra fölmelegítve, regi formáját ölti föl. Rugalmasságát csak a 115° C. hevített és azután fagyasztott K. veszíti el, azonban
ez is jól nyújtható. A szétvágott darabokat sajtolással úgy összeforraszthatják, hogy a sértetlen rész tartósságával állják ki a húzó ert. A
K. nem vezeti az elektromosságot, de dörzsölve
elektromos lesz. Vízben oldhatatlan, vastagabb
rétegekben vízálló. A legjobban oldódik 6—8
rész abszolút alkohol és 100 rész szénkéneg keverékében. Srsége 0^—0-96.
A K. tulajdonképen gyantákban feloldott njnlós és tapadús, továbbá oldhatatlan rugalmas testek keveréke. Payen szerint a tiszta K. vegyjele
C^Hj. Levegn rideg kérget kap. Hígított savak
és tömény lúgok még a magasabb hmérsékletben sem támadják m^. Legkevésbbé állékony töménykénsavval és salétromsavval szemben. Szárazon párolva szénsavat, szénhidrogéneket (ezek
között a kaucsint Cj,H„)„ szénoxidot, ammóniáktartalmú vizet és olajokat fejleszt. Visszamarad
szivacsszer szén, mely elégetve kevés hamut ad.
Az ammóniák fehéríti, de technikai tulajdonságainak nem árt. A K. kémiai tulajdonságai közül iparilag az a legfontosabbak egyike, hogy
olvasztott kénbe mártva, azt magáto szedi ée
sárgás, rendkívül rugalmas anyaggá válik. Kevés kénben rövid ideig hevít\'e koletkezik a vulkanizált K., sok kénben hosszabb ideig hevítve a
tulkos K. (l. Ebonit). Általában minél több ként
szed a K. magába, annál keményebb lesz. .Minél
több ként tartalmaz a K., annál kevésbbé támadják meg az oldószerek. A K. csak 1— 2''/o kénnel
elegyül bensleg, a többit mechanikailag köti.
Maró nátron és kálilúg ezt a szabad ként könnyen
;

kioldja.

K-ipar. A nyers K.-ot érdes öntöttvas hengerek között megtépik és azután tömör hengerek
között, állandóan vízsugárral áztatva kihengerelik. Ezekbl a kompakt darabokat úgy készítik,
hogy 70—80 C« melegnél a gyún^pben (masti-

gyöke- cator) hempergetö nyomásnak teszik ki. Az ily
vagy 'de- módon kapott nagyobb darabokat 50 C«-ig hevípioho». A K.-t túlnyomó részben vadon term tett vasszekrényekben 75—100,000 kg.-nyi, több
ni>v»'nyekbl nyerik, do minthogy ezek az eddig napig tartó nyomással egy nagy tuskóvá egyesiúzutt rablógazdálkodás folytán nagyon gyérültek. tik és ezt a ttisköt vízsugárral megnedveoltett

rekbl

is

sértett

kiválik a K. s ez az ásott K.

:;

;

-
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Kaucsuk-szelIentyQ

késsel vékony lapokká vágják. A szalagokat v.
szíjakat úgy készítik, hogy a korongos alakba
sajtolt nyers K.-ot tetóirányos tengely két hegye
közé szorl^ák és körbeforgatva, sebesen kering

Brésil néven is szerepel és kemény szappan, valamint nyomdafesték elállítására alkal-

1500—2000 fordulat) körfrésszel
körülvágják. Az Így gyártott szíjakból szorosan

data.

(percenkint

egybevágó hengerek

éles hornyaival

fonalakat

A fonalakat sajtolják.
csöveket kéntartalmú K.-szalagokból gyártják, melyeket tüsök fölé hajlítanak és simító
hengerek nyomásával egyesítenek. A gummicipöket több részbl gyártják olyképen, hogy a
részeket kaptafára rakják, összehomyolják, azután kemencében égetik, égetés után pedig K.lakkal vonják be. A gummijátékszereket öntik v.
vágnak.

A

mas.
Eancsuk-firnász, a kaucsuknak benzolos

Kaucsukipar,

ol-

Kaucsuk.
(1.
a két képnieüékletet).
Száznál több növényfajt ismerünk, melybl kaucsuk nyerhet és úgylátszik, hogy ez anyag minden tejel növényben elfordul, de csak néhányban oly mennyiségben, hogy bellük sikeresen
elállítható. A legfbb K. a következ családokba
1. Ebtejfélék (Euphorbiaceae)
valók, ú. m.
1.

Kaucsuknövények

:

Hevea guianensis (Siphonia elastica,
1. ábra) és Hevea brasiliensis, Guyana-

tábla,
és Braziliában term fák, melyek mindeddig a legfontosabb K. és a Brazília egyik tartományáról elnevezett Para-kaucsukot szolgáltatják^ melyet azonI.

úgy történik, hogy a megolfémformába beleöntik s midn
a fémmel érintkez részek megfagytak, a fölös
K.-ot kiöntik (1. Hézagöntés). A gummiszivacsot ban Hevea-kaucsuknak és Cametá-nak is neveznek ez egyébként más Hevea-fajokból is nyerhet.
is öntik Ó8 oly likacsossá teszik, mint a szivacs
újabban elég kiterjedt alkalmazást nyert. A Manihot Glaziovii (I. tábla, 2. ábra), Brazília a
gummilabdákat négy darab ovális <=> lapból készí- Ceara- v. Manicoba-kaucsukot szolgáltatja. Satik. A négy darab egyik csúcsának belsejét vul- pium verum (11. tábla, 5- ábra) délamerikai fa,
kanizált gummival ragasztják össze, azután az adja a Kolumbiából jöv kaucsuk legnagyobb
érintkez széleket simitófával egymásra nyom- részét. 2. Moraceae Ficus elastica (II. tábla, 4.
kodják és a négy szabad vég bels felét ketted- ábra) Kelet- India a Hevea után a legfontosabb
szénsavas ammóniákba itatott gimimilapocskával K.,töle jön az Asszam- (indiai tartomány) kaucsuk,

Az öntés
vasztott anyagot a
sajtolják.

;

;

:

;

összeragasztják. A még puha, ki nem feszült labdát kemencébe teszik és gyengén melegítik, ekkor
az ammóniák elpárolog és a labda belsejét úgy
kitölti, hogy az teljesen kifeszül és a labdának
gömbalakot ad. Ezeket a labdákat köralakú kivágásokkal ellátott lapra helyezik és vulkanizálják.
Sokszor a labdákat alkotó darabokat közönséges
gummilappal zárják el és égetés után finom tvel átszúrják, hogy bele 2—3 atmoszféra nyomású levegt sajtosának. A nyilast a töltés után
puha K.-masszával betapasztják. A gázgömböket
vékony para-K.-lapokból gyártják és a" készített
gömbnek csalakú nyúlványán gázt eresztenek
be. A gömböket vulkanizálják, azután festik és
ílmászolják, hogy a gáz bellük egykönnyen el

ne illanhasson.
A vizáUó kelméket vékony gummilapokkal födött szövetbl készítik olyképen, hogy az egymásra rakott lapokat és szövetet meleg hengerek
közt jártatják keresztül. Mackintosh-Tiak nevezik
azt a gummikelmét, melynek gummilapja két
szövet között van.
A vulkanizált, illetve tülközött K.-árukban is
nagy választók van. A vulkanizált K. keménységét, rugalmasságát és színét idegen anyagok
hozzákeverésével mMosltják. Ilyen anyagok a
guttaperoha, tábláslakk, kréta, sulypát, barttfehér,
:

gipsz, égetett magnézia, agyag földesfestékek,
üszfalt, kénantimon, kénólom. kéncink stb. A különféle

gummikompoziciókhoz tartoznak az

acél-

tái^ak fényezésére

és csiszolásra való csiszoló-

szerek is.
A vulkanizálandó

v.

gzzel

tülkösítend tárgyak ége-

meleg levegvel ftött kályhákat használnak. Legjobb a 120—130 C^ hmértésére

v.

melyet más Ficus-faj okból

is

nyernek. Castilloa

elastica (I. tábla, 4. ábra), Mexikó- és Nyugatindiaban ültetik is ; adja a Guajaquil-kaucsukot.
3. Apocynaceae, ide számos, újabban nagy fontosságot nyert kaucsuknövény tartozik, mint a Lan-

dolphia comoroisis (I. tábla, 3. ábra), tropikus
Afrika felfutó növény (liána) és rokonfajai sok
kaucsukot (rosszabb fajtája aFlackgummi) adnak.
;

Willoughbyá több faja (II. tábla, 8. ábra). Keletindiában és a Maláji-szigeteken kaucsukjuk mint
Willoughbya-kaucsuk és Getah-Borneo, valamint
Getah-Susu néven is jön forgalomba. Clitandra
Henriquesiana liána. Kongóban, földalatti gazdagon elágazó szárai között sok kaucsuk rakódik
le, melyet gyökérkaucsuk néven hoznak forgalomba. Hancornia speciosa (II. tábla, 2. ábra).
Brazillá, alacsony fa, adja a Bahia- v. Mangabeii-akaucsukot, mely most nagy becsben áll, úgy hogy
a legjobb Para-kaucsukkal eg>^ árban van. Dyera
costulata Dél-Ázsiában, kivált Bomeo-szigeten
term fa, mely a Gutta-telutong nev kaucsukot
szolgáltatja e növény tej nedvét rendesen a Willoughbyá tejnedvével összekeverik. Urceola elastica és Urceola esculenia Bomeo-kaucsukot ád.
Kickocia elastica (II tábla, 1. ábra), tropikus
Nyugat-Afrikában ; ezt újabban a német afrikai
gyarmatokban nagyban ültetik; adja a Lagoskauosukot, melyet azeltt tévesen a Kickxia afric«>ía-fajtól származtattak. Végre említendk itt
azok a növények is, amelyekbl kaucsukhoz hasonló anyagokat nyernek, igy aPalaquium mitta
(I. tábla, 5. ábra), melybf a guttapercha (l. o.)
jön, valamint a Mimusops balata, mely a balatát
;

;

(1.

o.)

adja.

Kaucsuk-Bzellenty, olyan kör- vagy négy-^
séklet.
8Z(>gletes alakú kaucsuklap, mely szivattyúknál
Katicsnkia (d«v.), 1, Hevea.
a szívó és nyomó kamrát egymástól elválasztja
Kaucsnkla-olaj (növ.), a Hevea guf/anensis leginkább hidegviz-szivattyukhoz és a kondenzámagjaiból nyert olaj, mely huile
Stringa de torok légszivattyúihoz alkalmazzák.

e
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K

Johann Joseph festvel
Kaucsnk-szij. Nagyobb csö forgatására bör- Ifjúságát atyjával,
300 mm.-nél szélesebb brszíjat Olaszországban töltötte, hol Winckeunann tanínem készítenek s a bora siélesebb szij kell, kaa- tása nag5' befolyást gyakorolt reá. 1765— 81-ig
mint ünnepelt mvészn élt Londonban, hol az
ceokból készítik.
KavMiüDnöTet, kaucsukkal bevont szövet (1. angol arisztokrácia elhalmozta megbízásokkal és
GummisMövd); rugalmas A'., amely pamut v. a .\iüv. Akadémia tagja lett. 1784 után Nápolyselyemfonalak közé besztt kaucsukszálakból ban, majd Rómában élt és itt központja lett a
áll. A kaucsukszálak kUlün lánchongerre feszesen mvésze és tudósok társaságnak. K. megnyer
vetetnek fel, ezután hideg kamrába helyeztet- egyénisége folytán annak idején ersen túlbecsült
nek, hogy rugalmasságukat dveezltsék. Megszö- mvei a rokokófestés ás klasszicizmus gyakran
vik ée szövés után 50—60 C* fokra felhevített kellemetlen egyesítését mutatják. Történeti és
taengeraken vezetik át, mikor is rugalmasságukat allegóriai tárgyú nagy festményei, pl. Hermán
visszanyerik, összehúzódnak, úgy hogy az alap- hazatérése a teutobuigi csata után, melyet II.
íizovet hullámo.-vsá válik.
József m^bizásából festett (Bécs, udv. múzeum),
Kaacsak-Bzorrogátamok. A kaucsukot érté- CTyrus és Astyages (Budapest, Szépmvészeti Múkes tulajdtxiságai miatt sokszor igyekeztek más zeum) többnyire ersen érzelgösek, színpadiasak.

ezijat helyettesit.

anyagokkal pótolni, utánozni. Ilyen termékek
gyakran jelennek meg a piacon, legtöbbnyire
azonban rossz, értéktelen minségek és csak
ktdsöl^ hasonlítanak a kaucsukhoz, gyakran
a kaocsuk töltanyagául ba.sználják fel. Uyen

Kedvezbbekegyes alakjai (pl. Vestaszz, drezdai
képtárj és képmásai. Saját arcképét is többször
megfestette: 1795. festett ily kép a budapesti
Szépmvészeti Múzeumban van. Rézkarcokat is
készített. V. ö. Wailly (Paris 1859) Schramm

K. legtöbbnyire kénezett növényi olajokból készülnek, oly módon, hogy az olajokat (fleg lenmagolajat kénnel fzik v. kénkloriddal kezelik.
Pontosabbak azonban azok a törekvések, melyeknél a kaucsukot magát igj'ekeznek mesterségesen elállítani. A kiindulási anyag itten szénhidrogén az izoprén (CjH,). mely polimerizálódva
kaucsukká lo.>^z. Ez az eljárás, mely a természetes kaucsukkal megegyez összetétel múkaucsnkhoz juttat, csak akkor lehet gazdaságos, ha

(Brünn 1890); Gerard (London 1892); Engels

i

:

az izoprént megfelel olcsón lehet elállitani.

Izo-

prént e célból terpentinolajból, szénhidrátokból
(cukor, kemén>itö, frészpor), amilalkoholbol állítanak el. A kaucsuknak ily módon való elállítása
egyúttal annak szintézise is. tekintve azt, hogy
az izopn»nt elemeibl (C és H) el lehet állítani.

Kaacsoktapasz,

1.

K»BderwelBch
iftíryvft

Tapasz.
(német),

beszédet nevezik Így.

az

érteimetlen,

A felnémet Kauder

-zóból származik s eredetileg a wdsch
zalók keveréknyelvét jelentette.
Kaadituni iga, közmondásos kifejezés a gyalázatos meghódolásra : eredt pedig ez a rómaiak
vereségébl, melyet Candium mellett (1. o.) szenvedtek Kr. e. 321. a második szamnit háborúban.
Kmmt. ''••'' -ri/i, a maga korában igen nép-zerzö, szül. Klein-Thajában
anrfl osyr
<M(HTaon~.
.:.,! jan. 8., megh. Bécsben 1831
ápr. 13. Diákkorában Magyarországon is megfordult. Nagyszombatban. Bécsben és Grácban
mint színházi karmester mködött. Hihetetlenül
termékeny komponista volt 200-nál több színpadi
írt zenét, komoly, víg, gyerekoperákat,
programmrm'^t (mp^zonésít*^ Nelson tengeri

—

mhöi

legnevezetesebbek a Das

ütk<

Don.

í><>raésaz özönvize, ora-

tórium. .Müvei küzutt 12 Ungarísche Tánzo-t is
találunk (zongorára 4 kézre, 1797).
Kaníbeuren, az ugyanily nev járás székhelye
Svábfüld bajor kerületben, (1910) 9094 lak^ pamutfonással és szövéssel, sör-, cement- és gépgyártással, nagy Utográflai intézettel ; két régi. a XV.
sz.-ból való

templommal.

KiMiffm>^n«^

Angelika, német fsstn, szül.
Churban (Svájc) 1741 okt, 30., megh. 1807 nov. 5.
1.

:

(Bielefeld-Leipzíg 1903) monográfiáit.
2. K.,Friedi'ích, német germanista, szül. Stutt-

gartban 1863 szept. 14. 1895-ben Kiéiben rendes
egyetemi tanár lett; a Zeitschrift für deutsche Philologie szerkesztje. Fontos munkái Die Rhythmik des Heliand Geschiehte der schwáb. Mnndart
(Strassbui^ 1890) Über althochdeutsche Orthographie: Deutsche Metrik (Marburg 1897); Beitráge
zur Quellenkrítik der goth. Bibelübersetzung,
Aus der Schule Wulflla (1899) ; Balder (1902)
Deutsche .Altertxmiskunde (1913).
3. K., Hermann, német fest, szül. Hamburgban 1808 nov. 7., megh. 1889 máj. 24. Münchenben tanult, 1833. szülvárosában telepedett le.
Többnyire északnémet, norvég és alpesi motívumokat ábrázoló tájképei közvetlen valószerségükkel számottev jelenségek a német tájképfestés történetében. 12 képbl áUó sorozat a hamburgi Kunsthalléban van.
4. K, Hugó, német fest, K. 3. fia, szül. Hamburgban 1844 aug. 7.. Becker Jakab, Steinle és
Zwerger tanítványa. Mvei a német genrefestesnek jellemz termékei: többnyire humoros, néÖregek kepies jelenetek. A legismeretesebbek
ringje Hajtó vadászat eltt Vlssszatérés a vadászatról Szavojárd ílú Farsang Parisban Kutyaidomítás Veszekedés kártj'ázás közben Hegeds a színházi kocsmában ; Postaállomás stb.
Számos hasonló tárgyú sorozatos tus- és tollrajza
is van.
Kauüungen, Richárd, osztrák szobrász, szül.
Unter-St.-Veitben 1854 jún. 24. A bécsi akadémián tanult. 6 mintázta a RapLael Donner-emlé:

:

;

:

:

:

;

;

;

;

;

ket Bécsben.

Kantmann, 1. Dávid, a zsidó tudomány egyik
kiváló mvelje, szül. Kojeteinban (Morvaország) 1852 jún. 7.. megh. Karlsbadban 1899
júl. 6. 1877-ben az akkor megnyitott budapesti
országos rabbiképz intézet tanárává neveztetett ki, ahol haláláig a zsidó vallásbölcsészet és
történelem tanára volt. Fbb munkái Die Theologie des Bachja Ibn Pakuda (Wien 1874)
Geschiehte d. Attríbutenlehre in d. jüd. Religionsphilosophie d. Mittelalters (Gotha 1877) ; George
:

;

:

Kaufmann
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Eliotu.dasJudenthum (Berlin ÍS77) Ml-Batlajusi 1868-ban elfoglalta Szamarkandot a bokharai
nyomai a zsidó vallásbölesészetben és jelképes emirtl, 1873. pedig Khiiút szállotta meg:
köreinek héber fordításai (Budapest 1880); Az 1875. Kokandot foglalta el, majd Kuldzsát is
érzékek. Adalékok a középkor physíologiája és elvette a kínaiaktól, de ezt 1881. vissza kellett
psyrhologiájánák történetéhez (u. o. 1884') Zur adnia.
5. K., McUhilde (Amara George), német írón,
(iöschichte jüdischor Familien I. Sámson Wertthoimer (Wien 1888), II. R. JaiT Chajjim Bacha- 1. K. 2.
6. K., Richárd von, német nemzetgazdasági író,
rach (Trier 1894) A zsidók utolsó kizése Bécsbl és Als-AusztriáMl (Budapest 1889) Okym- szül. Kölnben 1850 márc. 29., megh. Charlottennyok Wertlieimer Sámson élettörténetéhez (u. o. burgban 1908 márc. 12. 1879-ben az aacheni
1891) Mélanges d'archéologie juive et chrétienne egyetemen,1889. pedig a charlottenburgi megye(Paris 1888) Jákob Mantino. Une page de la re- temen tanárrá nevezték ki. Fbb müvei: Die
naissance (u. o. 1894); Dle letzte Erstürmung Vertretung der wirtschaftlichen Interessen iu den
Ofens und ihre Vorgeschichte (Trier 1895). 1892 Staaten Europas (Berlin 1879) L'association douóta Brann M.-el együtt szerkesztette a Boroszló- aniére de l'Europe centrale (Paris 1880): Die
ban megjelen Monatschrift für Gesch. u. Wissen- öfTentlichen Ausgaben der grösseren europáischen
Lánder (3. kiad., Jena 1893) Die Komunnalíinanschaft d. Judenthums c. folyóiratot.
zen. Grossbritannien, Prankreich, Preussen (Leip2. K. Izidor, fest, szül. Aradon 1853 márc. 22.
Eleinte a kereskedelmi pályán mködött szül- zig 1906, 2 köt.). K. nevét mint archeológus is isvárosában, aztán a budapesti Mintarajziskolában mertté tette keleti ásatásaival.
Kanji (növ.), 1. Datolyapálma.
és a bécsi akadémián tanult. Túlnyomó részben
Eankaland, Ammianus Marcellinus szerint
a zsidó népélotböl veszi tárgyait, ilyen pl. a Szépmvészeti Múzeumban lev A rabbik kapuja c. (XXXI. 4., 13) magassága miatt megközelíthetetfestménye is. Állandóan Bécsben él.
len erds hegység Erdély keleti részén, hol sarKaoimann, 1. drezdai hangszerkészít család. maták laknak. Zeuss szerint (Die Deutschen, 4?10.)
Legismertebb tagjai K. Johann Gottfried (szül. K. a. m. Hauhaland azaz Hochland; Roesler
1751 ápr. 12. Siegmarban, megh. 1818 ápr. 10. (Romanische Studien) szerint a géta-dák szármaDrezdában), ki fkép mechanikai hangszereket zású kaukoensektöl vette nevét s innen van talán
(zenél órákat és automatákat) gyártott; K. a Kockel (KüküU) elnevezése is. Egy római felFriedrich (sziil. 1785 febr. 5. Drezdában, megh. iratos kövön a Kárpátok keleti részét Kaukázus1866 dec. 1. u. o.) trombita-automatáival lett nép- nak nevezik s elfordul a Kaukázus nevezet, a
szer K. Friedrich Iheodor (szül. 1823 ápr. 9., Kárpátoké helyett, Nestor Icrónikájában is. Hunmegh. 1872 febr. 5.), legismertebb mechanikai falvy (Ethn. 107.) szerint a kauka szó valószínhangszerei a Symphonion, a Salpignion és az leg a régi dákoktól származik, melyet a gótok
1881-ben késztilt geniális Orchestrion. A K.-gyár tulajdonnévnek fogadtak el s hozzátették a land
jelenlegi tulajdonosa K. Theodor '':z\\\. 1867 szót, mint appositumot; nincs tehát köze a Komárc. 22.).
ckelhez, mely nem egyéb, mint a magyar Küküll2. K., Alexander, német költ, szül. Bonnban nek utánzása.
1817 máj. 14., megh. Wertheimben 1893 máj. 1.
Kaukauna, város Wisconsin északamerikai
Szülvárosában jogot tanult, de fként középkori állam Ontagamiecountyjában a FoxRi ver mellett,
irodalommal és történelemmel foglalkozott s 1850. fejlett iparral, (1910) 4467 lak.
Löwenstein herceg levéltárosa lett Wertheimben.
Kaukázia. 1. Általános elnevezése mindazon
1857-ben K. Bin/hr Mathilde (álnevén Amara területeknek, melyek a Fekete- és Kaspi-tenger
George, szül. Nürnbergben 1835 dec. 5.) költnt között terülnek el egyenkint a Kaukázustól É.-ra
vette nül, aki a Blüten der Nacht (dalok és egyéb fekv teriiletek neve Ciszkaukázia, a hegységtl
költ., Leipzig 1856) és Mythen und Sagen der D.-re eské pedig Transzkaukdzia. K. átmenetet
Indianer Amerikás (Düsseldorf 1856) cím mve- képez Európából Ázsiába és rendesen már ez
ken kívül számos regényt és novellát írt. K. friss, utóbbi világrészhez is számítják ha azonban a
életteljes költeményeivel a Rajnavidék egyik leg- Kaukázus-hegység gerincét tekintjük a határvokedveltebb költje volt.
nalnak a két földrész között, akkor csak Transz3. K., Oeorg Heinrich, német történetíró, szül. kaukázia tartozik Ázsiához, ellenben Dagesztán,
Mündenben (Hannover) 1842 szept. 9. Tanított a bakui, tifliszi kormányzóság északi része és a
Gröttingenben, Strassburgban, Münsterben 1891. fekete-tengerraelléki területek (összesen 41,827
egyetemi tanár Boroszlóban.Nevezetesebb müvei km*), melyek a hegygerinc északi felén fekszenek
Deutsche Qeschichte bis auf Kari d. Gr. (Leipzig (tehát Ciszkaukázlához számíttatnak), Európához
1881—82, 2 köt.) Die Geschichte der deutschen tartoznak.
2. Orosz fökormányzóság és katoUnivorsitáten (Stuttgart 1888—96, 1—2 köt.); nai kerület, mely az elbb említett területekbe
Politlsche Geschichte Deutschlands im 19. Jahr- áll és magában foglalja
;

:

;

;

m-

;

;

;

;

:

;

:

;

;

;

;

—

»1

hundert (Boriin 1900).
4. K., Konstantin Petrorncs, orosz hadvezér,
szül. Maidanibnn (Ivangorod mellett) 1818 máj. 3.,
megh. Taskentben 1882 máj. 16. Holsteini családból származott s atyja is orosz tábornok volt.
1865— 67-lg Vilna kormányzója volt, 1867. pedig
Turkesztán kormányzójává nevezték ki s ö szervezte ezt az újonnan meghódított tartományt.

1.

Oiszkaukázi

:

—

KaukAzia

küzdelmet. Végül 18ö9 szept. 6-án maga
kénytelen volt megadni magát Humb
fellegvárában. A k/iukázusi beg>'i népek utolsó felIreléw az 1877— 78-iki orosz-török háború alatt

mény

2. Transzkaukáziát
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Az 1878-iki berlini kongresszus az oroszoknak
juttatta Batum kikött és Karsz ersséget s
ezáltal elérte a kaukázusi kormányzóság jelenlegi kiterjedését. 1874-ben a Kaspi-tenger túlsó
partján hódított vidékeket (TranszkaszpiaJ is a
kaukázusi kormányzó igazgatása alá helyezték.
Újabb idben (1903) az örmény egyház kincseinek és vagyonának az orosz egyház javára történt lefoglalása keltett nyugtalanságot. Az oroszjapáni háború után pedig a Kaukázus Ny.-i felé-
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40JM0
«9,6a»

•.816,800

461,686

11.306,400

1.17B.800

lakoeság a kaukázusi begylakókon kívül

(1.

^ukágusi népek)

oroszból, örménybl, georglaiból, tatárból Kurdból, zsidóból, görögbl, németbl 8 pemából áll. Legnagyobb részük görög kevallása, de szép számmal vannak mobammedánok (síiták és szunniták) is; a kalmükök
buddhisták, s Erivánban van vagy 7000 jezid. A

leti

kormányzó székhelye Tíllisz.
Története. Az sidkben K.-nak északi és

déli

vidékein különféle népek telepedtek le. Ilyenek
É.-on a cserkeszek, dbkházok, csecsencek stb.,
D.-en pedig a mitigréliaiak, lázokéegeorgiaiak. E
három utóbbi nép országa a görögök ée rómaiak
eltt Kolchis és Ibéria néven volt ismeretes. E
népektl D.-re az örmények alapítottak virágzó

ben (Batum, Kutaisz) támadtak forrongások, melyeket az orosz kormány csak szigorú rendí^zabályokkal tudott elnyomni.
Kaukázus (Kavkaz, Kaf-daq, Jal-buz), ÉNy.DK; irányú gyúrt euráziai láncb^ység Európa
és Ázsia határán a Fekete-tenger és a Kaspí-tó
közt. É.-on a Kubán és Terek, D.-en a Rión és a
Kúra folyók határolják, a Keresi- szorostól az
Apszkeron félszigetig húzódik 1280 km, hosszúságban, a Krimi-félszigeten levó Krimi- v. Jalta-

hegység folytatása, míg keletnek egy darabon le
van törve és elsülyedve a Kaspi-tó alatt, azután
országot. Az elóázsiai hódító népek (asszírok, a Nagy-Balkhán hegység folytatja. Ny.-ról keletperzsák) K. népeivel is éreztették fegyvereiket, nek fogyó szélessége kb. 225—100 km„ területe
de hódításaik csak idoielenes jellegek voltak. A Humlnkdt számításai szerint 83,695 km*. A'tó-és
rómaiak közül Pompeius járt elször K. vidé- Nagy-K.-ra szokták osztani.
kén, mikor Tigranes örmény király legyzése
1. .\ Nagy-K. több egymással párhuzamos láncután Ibéria népeit is meghódította (Kr. e. 65.). A ból áll s a legnagyobb magaságra emelke<lik
népvándorlás korában É.-ról a kazárok, hunnok középs részén. A hegység magja kristályos kée avarok támadásainak volt kitéve K. vidéke, zetekbl van, ezt azonban É.-on és Ny.-on üledéD.-oi pedig az arabok, késbb a mongolok, törö- kes kzetek takarják el, mig egyes oldalt levú
ké ée perzsák hóditották meg egyes országait. helyeken hatalmas vulMni kúpok ülnek. Ezek
A bmszfilöttek országai közül legnagyobb jelen- miatt, s mivel a hegység el van jegesedve, a legtségre Georgia emelkedett. A F^ete-tenger magasabb helyek nem a vízválasztón vannak, haEK.-i partvidéke a XV. sz.-ban a krimi tatár nem oldalt. Igen szk folyóvölgyei közlekedésre
khán uralma alá jutott s ezáltal közvetve a török alig alkalmasak, hágói igen magasak, s azért ez
birodalomhoz tartozott.
a népvándorlásokra mindig akadály volt, ellenk török bircKialom hanyatlását és a benszülött ben a magas völgyekbe odavetdött, menekült
népek egyenetlenségét felhasználva kezdték meg néptöredékek elzártan ottmaradtak, s ezért ma
az oroszok K. meghcjdltását 1770-ben lépték csaknem minden völgyben más nyelven beszélát elször a Kaukázus-hegységet s birtokukba nek. Legmagasabb pontja a hegységnek az Elejtették Kutaiszt. A kücsüi-kainardzsi-i béké- brusz ketts vulkáni csúcsa 564^ m.. mellette még
ben a Kubán és Terek folyók lettek az orosz igen magas hegyekkel, mint a Dys-Tau (5211 m.),
Mrodalom határai a Kaukázus felé. Az újonnan Skara (5182 m.) és a Kostau-tau (5151 m.), s közszerzett tertUetet 178-ben szervezték egy kor- tük még a hágók is 3000— 3400 m. maga>an
mányzósággá. 1881-ben Georgia, 180*. Mingré- vannak. Keletre van még az Adai-Choch hatalUa, 1810. Imeritia kerültek orosz fenhatóság alá, mas (4643 m.) tömege. Ezen a tájon visz át a
a p"'-v.:<.L- T^ig 1813. a gulisztáni békében áten- hegységen az Osszét hadiút Vladikavkazból Ku"sztánt s a Kaukázuson túl Bakut a taiszba a Mamizon hágón (2862 m.) át, s a gn'iz
?
Ka^r- '--—'-'r egy szegélyével 1816-ban fogott hadiút a Keresztiiágón (2332 m.). ugyancsak itt
baawk Jermofov tábornok a keleti hegyi törzsek van még a Kazbek csúcsa is, amely szintén 5000
\eigiiáeáboz s néhány hegyi ország elfoglalása m. fölé emelkedik (5043 m.). A Dagesztáni láncután éket vert a keleti ée njTigati hegyi népek ban alacsonyodni kezd kelet felé s már nem is ér
közé. 1828-ban átengedte Perzsia £mvín vidékét. a hóhatár fölé s az itt átvezet Alti-Agacs-hágó,
Törökorsaág pedig lemondott a Fekete- tenger part- amelyen át a Kuba-Semacha-út vezet, már csak
vid^érl Ampától Botiig. A hegyi lakók azon- 1827 m. magas. A fgerincbl a Ny.-i oldalán a
ban még mindig dacoltak aa orosiokkal s egy Paszls-Mta hegynél ágazik ki belle a Szvanéciaimohammedán felekezet a muridizmHS fanatilras lánc, amelynek legmagasabb pontja a Dadia 3122
harcot hirdetett az idegen hódítók ellen. E fele- m., a Szvanéciai és a fg^nc közé van az
kezet élére 1835. a cserkesz Samu áUott, ki ellen Ingurvölgy bezárva, Szvanéciának is nevezik, ez
az oroszok több mint húsz évig folytattak ke- 127 km. hosszú ée 42 km. széles elzárt völgy. A
:
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hegység nem oly tömeges, mint az Alpok, de általános gerincmagassága sokkal nagyobb. Ny.-on
még sok a csapadéka, s ezért ersen el van jege.sedve, de keletnek mind szárazabb, ezen a részen
kevesebb a hó is és mind magasabb a hóhatár,
Amely Stebniczkij vizsgálatai szerint Ny.-on 2926
m., középen 3230 m., keleten 3720 m., s igy a
hegységen nem is lehetnek olyan hatalmas glecscsorek, mint amink aránylag az Alpokéi. Különö.sen a keleti rész gleccserei kicsinyek, ahol a Ny.-i
szól már csapadéktalanul fönös s ezért itt a tartós
hó határa 800—850 m.-rel magasabban van, mint
Ny.-on s itt is az É.-i oldalon levó száraz szelek
miatt a hó 300—450 m.-rel magasabban van, mint
A D.-in. Mivel a gleccserek nem hossznak s nem is
volt a hegység a lábáig eljegesedve, hiányzanak a
festi alpi tavak, st nagy folyók sincsenek fbbek a Iviiban,Rion,Terek ós Knra.Gleccserei mindjizáltal jóval nagyobbak ós nagyobb számnak,

varietas caucasica; 2. varietas mongolica; 3.
varietas americana; 4. varietas ethiopica; 5.
varietas malayica osztotta. K. (varietas cauca-

mint azeltt hitték.
2. Kis-K.-nak szokták nevezni az Örmény felvidék északi peremét a Km-a és Arasz fels
vízvidókén. Hogy a K. bels, D.-i oldalán a
vulkánosság még nem aludt ki egészen, azt számos meleg ós kénes forrás, s a sürü földrengés
bizonyítja, amely különösen Semacha vidékén
.szokott ersen pusztítani. Nevezetesebb melegforrásai a tifliszi, a borsomi, basztumani, bragunici (97") és az iszti-szui (71°). A hegységben
.sok a vas-, réz-, mangán-, ólomérc, a Kaspi-tó
felöli parton pedig a kösö, nafta, kén és kszén.
A hegység éghajlata É.-on hideg, a D.-i oldalon

Kaukázusi méh, 1. Ázsiai méhek.
Kaukázusi népek. Tarka népcsoport, melyben

;

:

az európaiak legnagj'obb részét fogminthogy szerinte legszebb fejalakjuk és testalkatuk á Kaukázus lakóinak van, kikkel az európaiak csekély kivétellel megegyeznek.
sica) alatt

lalta össze,

Fejük mesokephal

(1.

o.),

arcuk orthogncdh

(1.

o.).

Ma már ez az elnevezés a tudományban nem használatos s K.-k V. rasszok alatt csak az ott lakó
népeket, mint a cserkeszeket, csecsenceket, leszgheket, georgiaiakat v. grúzokat és esszéteket
értik.

Kaukázusi fal, 1. Derbent.
Kaukázusi kerület (Kavkazkij), Kubán oroszkaukázusi tai'tomány kerülete 10,290 km« 250,000
lak. Fvárosa Tihorjeckaja Sztanica a vladikavkaz-novo-cserkaszk-i

vasút mellett, 12,000

lak.

leszámítva a hódító orosz elemet, az Európa minden részébl odacsdült telepes bevándorlók mellett vannak történelmi múlttal bíró népek, az
irániak, kartveliok, stb. Mindamellett szorosabban véve K. mondjuk a hegyi lakókat (Kavkazszkije górvi oroszul). Elpusztult nagyobb népek
töredékei ezek, melyek idegen elemek közé ékeldve, fajilag és nyelvileg mégis átalakultak a
szomszédság hatása alatt. A legtöbb K.-nek több
neve van, mely vagy mint csúfnév maradt rá v.
az eredeti helyes névbl torzult el az idegen szomszédság ajkán. A K. földrajzi helyzetük szerint
feloszthatók l.nyugati csoport, a Kaukázus Ny.-i
lejtjón, a Kubán és Detruna folyók mentén a
Tasnan félsziget síkságáig terjed terület népei,
így az abkházok, abaszincok stb. Ide tartoznak a
fajilag különálló cserkeszek, kabardok stb. Külön

hogy ez a különbség a növényzetben is ersen kifejezésre jut. Az
É.-i oldalon leginkább alpi növényzet van, vagy
mediterraneus a hegyek alján, a D.-in pedig örökzöld buja növényzet, füge, gesztenye, mandulafa,
^áfrán, rizs, gyapot, t«a stb. n, a szll pedig
<mely az É.-i oldalon is megérik) itt vadon is említendk az ubikok,,noha nagyobb részük 1864
terem. Erdk hatalmas kiterjedésben csakis a óta kivándorolt Kis-Ázsiába 2., keleti csoport,
Ny.-i nedvesebb részen vannak nemes fenyfák- Dagesztán és az andi vízválasztó É.-i lejtjén telekal (Abies Nordmanniana Lk.), cser, tölgy, diófa, pült törzsek, pl. a csecsencek, leszghek
a síkstb. Állatvilága igen gazdag ós sajátságos, far- ságon lakó icskar stb. népek. A hegyekbe szokas, sakáll, róka (karakan faja), vadmacska, leo- rult avarok, darginok, kurinok stb. 3. mongolpárd, tigris, medve stb. Szarvas, zerge, z, bezoár- türk népek : idea kalmükök, turkmének. nogajok,
kecske stb. található még gyakran a hegységben. kumükok stb. tartoznak; 4. külön állanak az
A K. kiváló kutatója és ismerje Déchy Mór, ironok vagy osszétek, az állítólagos alán utóAki megraászta az Elbruszt is két svájci vezet- dok 5. az úgjTievezett hegyi zsidóság, talán a
vel. A K.-ról kiadott nagy munkája az 1884-tl legrégibb, még a babiloni korszakban elszakadt
1904-ig vezetett hét expedíciójának eredménye. ága Palesztina urainak. Fajrokonaik a kazaimok,
A maival vitt tudósok, mint Schafarzik, Loyka, Csufut-Kaleból, Krimiából kiszorult elemek. Ez a
Laczkó, Pilarszky, Hollós és Papp Károly rend- beosztás nem érinti a vallás és a nyelv szerinti
kívül becses anyaggal gyarapították a K.-ról beosztást, ami még nehezebb. L. Kaukázusi nyelszóló ismereteinket.
vek. V. ö. Eckert, Kaukasus u. seine Völker
-ellenben sokkal melegebb, úgy,

:

;

;

;

;

Irodalom. Dnbois, Montpóreux, Koch.Wagner, Eichwald
Parrot, Radde, Abichen kívül
baniievsakí, Der K., Dorpat 1847; Haxtbanseo, Trangkaukasla. Leipzli? 1869, 8kflt.:
I'etzholdt, Der K., u. o. 1866—67, 8 köt.
Lange, Dle Mini'ralw«8ger des K., Riga 1876: Ablch, Geol. Korechnngen
In d. kank. Undern, Wien 1878—87; Dorneth, Ans d. K.
1881; Koch, Der K., 1882; Hahn, Au8 d. K., 1898; Ireshfleld,
Travolg In tho central Caucasus London 1869;
Cunnfncham, TrareU in tbe eastern Cancasas 1871
:

;

(Diichy M..

A

K.,

pyarnl ok'yhon

;

Budapest 1907. Németül 3 kötetben, maMoirhacher, Ans den fioohregionen des

K., lioipzik' lí'OI. 2 köt.

Kaukázusi fajta. Ez az elnevezés Blumenhai'h
Johanntól (1. o.) származik, aki az egész emberi;séget a koponya alapján ö csoportra ú. m. 1.

(Leipzig 1887) Hahn, Aus dem Kaukasus (u. o.
1901) gróf Zichy Jen utazásai (Budapest 1897).
Kaukázusi nyelvek. A Kaukázus vidékén igen
sok apró néptörzs van, t<:'ljoscn különálló, rokontalan nyelvekkel, úgy hogy ogy részük bizonyosan kihalt nyelvcsaládok maradéka (mint pl. a
baszk nyelv, mely a Pireneusokban talált menedéket). Ha nem tekintjük az orosz, o.^szét. örmény
nyelvet, melyek újabban jutottak oda, továbbá az
É-on divó tatár (nogaji, kumük) nyelveket, akkor
a következket sorolhatjuk föl a) É.-on 1. a K.-i
V. leszgh csoport Dagesztánban
az avar, kürini,
;

;

:

;

—

Kaulbach

kazikauiük, úd 2. ezektl Ny-ra a középtsö csoport, a khbztek v. mizdsegbek nyelvei : a cseoeeno, thus stb. 3. még tovább Ny.-ra a cserkesz
8 az aMüiáz b) D.-en- a georgiai, melynek régi
irodalma van (I. Georgiái nyelv és irodalom)
szaka. Csak az utóbbi
8 vele a mingrél. láz
csoport nyelveirl tudjuk biztosan, hogy közös
eredetek: s ügy látszik, rokonok az örményországi ékiratok nyelvével is, az ú. n. alaróddal.
A K. mind gazdagok grammatikai alakokban,
melyek gyakran eltagokkal s intlxumokkal
kéasOlDek. Bánk nésre asért is fontosak e nyelvek, mert mveltségi szavaik részbrai megegyeznek a inairyar nyelv s a többi ogcwság szavaival.
189ö-ben Zicby Jen gróf expedíciót vitt az shasai emlékek kutatására s a többi közt a K. és
népek megismortetésóre.
hodal4»m, FMorriMk : SeUatMr kiadTáiqr»l a péterriri
akadémia kMtmétjtíbm ; toribbá Bnkart B^ Die Sprackea dea kaak. Stamaea, Wien 1896; Gabeleata, Tscher:

;

;

&

Kewichfl Qnuui.,

HttbacbHOfer ZeitMhrift-Je S. k.-bea
Laattakre d. onettadten Spr., Stnusburg
eiaer AbbandI;?.
über d. Mia^lisehe, Saaaiacke n. Abehadache, Berlin
lUtó. X aii magysr aaeapontiuikból. randkívHI nevezetes
Iderágó mnnka Xankáeai Beraát, Aija éa kankáznsi elemek a flan-ma^var nyelTekben, I. k. A M. T. Akad. ki-

maaa,

1887;

;

8tyiiiolo|;ie m.

RoMB O.. OawtiMke Spndehre Mbat
:

adása 1901.

Kaulbarsz

thek).

Oyermekképei olykor íinom humorukkal

tnnek

ki, pl.

Jancsi és Juliska a boszorkánynál

(rtgai képtár).
4. K., WilheltH von, német fest, szül. Arolsenban 1804 okt 15., megh. 1874 ápr. 7. A düsseldorfi akadémián Coraeliusnak volt tanítványa,
kivel 1825. Münchenbe ment és ott a keletkezfélben lev monumentális épülctoket falképeinek
hosszú sorával diszitetto. 1847-ben a müncheni
akadémia igazgatója lett. Részben korábbi tanul-

m^

mányai és képei nyomán 1847— 63-ig festette
legnagyobb müvét, a berlini Neues Museum lépcsházában lev 6 nagy falfestmén^i;, melyek az
emberiség történetének egyes kiemelked mozzanatait ábrázolják történetfilozófiai szellemben (Bá-

Jeruzsálem pusztulása Görögország
aranykora A hunok csatája .\ keresztes hadjf
rátok kora A reformáció kora). E kifejez er,
monumentális felfogás híján lev óriási illusztrációk K.-t kora legünnepeltebb német festjévé
bel tornya

;

;

:

;

;

Még ma is nagyon el vannak terjedve
Goethe, Schiller, Shakespeare és Wagner mveihez készített illusztrációi, bár többnyire üresek,
érdektelenek, míg a Reineke Fuchshoz rajzolt
képekben K.-nak egyebütt helyén kívül is fellép
éles szatírája nyilvánul meg. V. ö. Müller (Ber4. lin 1893), Ostini (Bielefeld-Leipzig 1901) mono-

Kaulbach, 1. Friedrich, német fest, K.
unokaöccse, szül. Arolsenban 1822 júl. 8., megh.
1903 szept. 6. Nagybátyjának volt tanítványa,
azután Mancbenb«>n doltrozott és az ottani Maxiniilianeuin s/ámára meü:festette a Nagy Károly
nieiTkoronázását ábrázoló képet. 1854. Hannoverl>en t<'leix'dett le és sok arcképet festett az uralkodóház sarjairól és más fejedelmi személyekrl
<pl. Erzsébet magyar királyné képmása), amelyek
megveszteget tetszetssége sok megbízást szerzett K.-na]£.

Friedrick Augtui von. német fest. A'.
.Münchenben 1850 jún. 2. Atyja vezetésével megkezdett mvészeti tanulmányait a
nürnbergi mvészeti iskolában folytatta. Kezdetben tlnom felfogású genreképekkel tnt kJ, de
legnagjobb sikereit képmásaival aratta, melyeken Van Dyck színeit és eleganciáját a modem
S^kra:nciák sikJL'vel tudja egyesíteni. Ismertebb múi
Anyai orom Gitáros
(a bécsi modem képtárban) Séta Álmodozás Májusi nap (a drezdai
2.

—
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A.'.,

1. fia, szül.

tették.

gráfiáit.

Kaulbarsz, 1. Alexander, orosz utazó és tábornok, szül. Szent-Péter%árt 1844. 1869— 72-ig
felvette Thiansan különböz hegyláncait
1872.
mint vezérkari tisztet Kasgarba küldték, hogy
Jakub béggel alkudozásokat folytasson. 1873-ban
mint az Amu Darja-expedició tagja különféle felvételeket csinált az Amu Darja deltájánál egész
az Oxus régi medréig s erról írott jelentéseit a
geográfiai társaság Zapiszki c. kiadványában tette
;

közzé (Szent- Péter^'ár 1881). 1882-83-ig Bulgária
hadügyminisztere volt. Ezután mint vezérömagy
és egy lovas dandár parancsnoka Tverjbe ment.
1904-ben az odessai katonai kerület fparancsnokává nevezték ki. Az orosz-japáni háborúban a
2. mandzsúriai hadsereget vezényelte. Mvei közül említósreméltó az orosz lovasság elretolt
századairól

írt könj've (1882)NikolaJ, báró, orosz tábornok, az elbbinek testvérbátyja, szül. Szent-Pétervárt 1842 jún.
kir. képtárban) A mvész nvérének és at^'já- 3., megh. u.o.l906 dec. 3. 1868-ban lett vezérkari
nak, (íizolla hercegnnek, a hesseni nagyhercegi tiszt 8 1877— 78-ig a török hadjáratban az egyik
család ejjyes tagjainak, Luitpold bajor régens- gárda-divízió vezérkari fnöke volt. Ezután a
hensegnek, SsefgiusB orosz nagyherceg feleségé- montenegrói határrendezó bizottságba neveztek
nek, » német oBáoárnak és császámnek kép- ki. Boszniának az osztrák-magj'ar hadsereg által
másai stb. Igen szép tájképei is vannak. Érett történt okkupációjakor az osztrák-magyar fhadig>Timölcsök c. festménye a Szépmvészeti .Mú- szálláson tartózkiKlott s 1881. ezredessé lett és
zeumban látható. 1886— 1891-ig a müncheni
egyideig Bécsben volt mint orosz katonai meghavésaeti akadémia igazgatója volt. V. ö. Graul, talmazott. Miután Bulgáriában Sándor fejedelem
P. A.
K. rVVien 1890); Rosenberg, Friedrich lemondott, az idközben tábornoki rangra emelAugust V. K. íBielefeld 1900).
kedett K.-t 1886. Szófiába küldték, hogy a bolgár
S. K. Hermann von, német fest,
4. fla, ügyeket Oroszország javára és érdekében ren!ienben 1846 júL 26., megh. 1909 dec. dezze. Hatalmaskodó fellépésével azonban ellen^ Ni
iiben Piloty tanítványa volt és mestere szenvTe talált a bolgároknál s csak annyit tudott
-zeliemében fostette történeti genreképeinek kivinni, hogy az oetromáUapotot megszüntessék
iiosszú sorát. Említendk
Mozart utolsó napjai és az aug. 21-iki összeesküvésben részt vett tisz1 S73. Bécs, városi múzeum) ;
MiHSyaror»ági Szt. teket szabadon bocsássák s kénytelen volt novemKrz^'ébet m^coronázása (1SS6, wiesbadeni mú- ber
visszamenni Szent- Pétervárra. 1889*
zeum) A baürát sírjánál (München, Neue Pinako- ben a 6. hadtest, 1891. a flnnlandi katonai kerü:

n

;

;

:

:

2. A'.,

;

m-

.
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,

'

:

:

1

v^n

;

S4

:

;

—

Kaulen

Kauri-kopál
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nagy szövetség létrehozásán fáradozott Poroszország ellen. Közben 1750— 53-ig Parisban volt
rikáról, Ausztráliáról és Afrikáról. Nevezetesek mint követ s Franciaországot is megnyerte a pomég az osztrák-magyar és a német hadseregrl roszellenes szövetség részére. Hazatérve 1753. udirt ismertet cikkei is, melyek francia nyelven vari és államkancellár lett, 1756. pedig NémetalLes Armeés de la Triple Alliance L' Armeé austro- föld és Lombardia kancellárja. A hétéves háború
után 1764. I. Ferenc császár birodalmi hercegi
hongroise cím alatt jelentek meg,
Kaulen, Franz, német kat. teológus, egyházi rangra emelte. Egész Mária Terézia haláláig koriró, szül. Düsseldorfban 1827 márc. 20., megh. látlan hatalommal intézte Ausztria küLs politiBonnban 1907 júl. 11. Elbb a bonni egyetemen, káját, de a bels politikára is befolyást gyakorolt.
majd Prágában, azután ismét a bonni egyetemen II. József alatt csökkent a befolyása, mert az önlet

vezérkari

fnöke

demeket szerzett

s

lett.

K. mint geográfus

is ér-

kitn térképet készített Ame-

;

rendes tanár. Mvei Die Sprachverwirrung zu
Bábel (Mainz 1861); LiberJonae (1873); Geschichte
d. Vulgata (1870) Handbuch zur Vulgata (1876)
Einleitung in die heilige Schrift Altén u. Neuen
Testamentes (Freiburg 5. kiad. 1905) Assyrien
u. Babylonien nach den neuesten Entdeckungen
(1885, magyarra fordította Szahó Árpád, Temesvár 1891) Der biblische Schöpfungsbericht erklart (1902) stb. Sajtó alá rendezte (1882-töl) a
Wetzer-Welte-féle Kirchenlexikon II. kiadását.
Kaulf., 1. Klfs.
Kaulonia, ókori város Bnittiumban (ma Caulonia. 1. 0.), melyet Kroton város lakói alapítottak. Háromizben pusztult el háború folytán, Dionysius, Pyrrhus és a II. pún háború korában kivándorolt lakói Sziciliában hasonló nev várost
:

;

;

;

;

(ma Caltanisetta) alapítottak.
Kau-lung (Kow-loong), a Hong-kong (1. o.) szigeten épült Victoriával szemben lev kiköthely,
amelyet 1860. a tien-cini szerzdés értelmében
Kina Angliának adott át. 1887 óta nyitva van az
idegenek kereskedelme eltt is. Kereskedelmi
forgalma a külfölddel rendkívül élénk. Az 1898-iki
szerzdés óta a hong-kongi angol területhez tartozik.

Kaumacit, a Hildesheim (Poroszország) melkoksz- és K. -müveknek csaknem tö-

letti Avcssel-i

ég

mesterséges tüzelkéletesen füstmentesen
szere. Koksz helyett szobafütésre, központi ftberendezések kazánjaiban, továbbá vízgáz fejlesztésére használják.

Kann, Hugn, német zeneszerz, szül. 1863
márc. 21. Berlinben. 1887— 1900-ig Milwaukeeben mködött, mint karnagy és tanár. 1900-ban
Berlinbe költözött. Mvei: kamarazenemvek;
szimfónia (d-dur) zongoraverseny egyfelvonásos opera Olivér Brown szimfónilais költemények szimfonikus prológ Maria Magdaléna kórusok dalok.
Káun, kisk. Hunyadvm. dévai j.-ban, {1910) 120
oláh lak., u. p. és u. t. Branyicska.
Kaunitz, Wenzel Anton, K.-Rietberg hercege,
osztrák diplomata és államférílú, szül. Bécsben
1711 febr. 2., megh. u. 0. 1794' jún. 27. Második
íla volt K. Maximilián Ulrich grófnak és Bietherg Maria Emestine grófnnek. Eredetileg a
papi pályára szánták, de csakhamar állami hivatalba lépett. VI. Károly 1735. udvari tanácsossá
nevezte ki, 1741 óta mint diplomata mködött
Rómában, P'irenzében és Torinóban. 174-t-ben Lotharingiai Károly, németalföldi helytartó mellé
került mint tanácsadó miniszter. 1748-ban mint
császári megbízott vett részt az aacheni béketárgyalásokon. Ezután a titkos államtanács tagja
lett s mint Nagy Frigjes esküdt ellensége egy
;

;

:

;

:

;

;

;

eszméi után induló császár nem
igen hallgatott tanácsaira. II. Lipóttal poroszellenes politikája miatt ellentétbe került s II. Ferenc trónralépésekor 1792. végleg visszavonult a
politikától. K. szellemes, tevékeny, megbízhat
álló és eredeti

államférfiú volt s

nagy kedvelje és támogatója

a tudományoknak és mvészeteknek. Nagy hatással voltak reá a francia felvilágosodás eszméi
8 külsségekben is híve volt a francia ízlésnek
és illemnek, amiért a bécsi nép gúnyolódásainak
volt kitéve. Emlékiratait Beér adta ki (Denkschriften des Fürsten K., Wien 1872). Megjelentek továbbá Argenteau marquisval (kiadta Arneth és Flammermont, Paris 1889—91, 2 köt.),
Koch Ignaz báróval (kiadta Schlitter u. 0. 1899)
ós Kohenzl Philippel (kiadta Schlitter, Wien
1899) folytatott levelezései. V. ö. A. v. Anieth,
Biographie des Fürsten K., Fragment(u.o. 1899).
Kaunos, ókori város Kis-Ázsia DNy.-i részén,.
Káriában, a Kalbis folyó torkolatánál. Nagj-ban
kereskedett szárított fügével, melyet róla cauneae-nek neveztek. Protogenes fest szülhelye,
Kaup, JoJiann Jákob, német zoológus, szül.
1803 ápr. 20, Darmstadtban, megh, u,o. 1873 júL
4. A darmstadti múzeumnak asszisztense, majd
inspektora lett. 1858-ban tanárnak nevezték ki.
Fleg gerinces állatokkal foglalkozott, de figyelme
általános érdek zoológiai kérdésekre is kiterjedt. Már Darwin eltt (1826.) Darwin tanaihoz;
hasonló eszméket fejtegetett. Nagyobb mvei
Das Tierreich in seinen Hauptformen (Darmstadt
1835—37., 3 köt,) Descript, d'ossemont fossiles
Die Gavialartigen Keptilien aus
(u. 0, 1833—35)
d. Liasformation (Bronn-nal, Stuttgart 184'2— 4iy
2 rész) Beitráge zur niihoren Kenntnis der urweltlichen Sáugetiere (Darmstadt 1855—62, 6
f üz,). Halála után jelent meg Grundrlss zu einem
;

;

;

System d. Natúr (Wiesbaden 1877),
Kauppis-Heikki (tkp. Heikki Kauppinen), fina
Jisalmi-ban 1862. Alacsony sorból emel8 Aho János hatása alatt kezdett irogatni, akinek atyjánál szolga volt. Itt tanult magánúton, Aho által is segíts^e, míg tanítói oklevelet és állást nem szerzett. Els elbeszélése 1884.
jelent meg. 1886-tól pedig egymást érték pompás
nyelven és jóíz humorral megírt kötetei, melyek
tanúságot tesznek folyton mélyül mveltségérl.
ritka megllgyel képességérl a népélet alakjai >
jelenségei iránt. Legújabb munkái: Uranauknisi
még
jat (Az úttíTk, 1906) és Anaski (1911)
növeked erben mutatják,
Kaori (cowri, Ai'at), 1. Ci/praea és Kagylópcu::.
Kaurifeny (növ.), 1. AgcUhis.
Kauri-kopál (ang, coírree-gyanta növ.), a/
Agathis aiist ralis (í. 0.) kaurifeny gyantája.

író, szül.

kedett

föl

t

;

;

.

Kaurlm
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mely a törzsbl és ágakból kiszivárog ós a g>'ü- kete lesz (megszenesedik) és a/után levegn hekereken nagy tümegt'kben összefolyik. A friss vítve megint megvilágosodik.
gyantát Üjzeoland slakói rágják egyébként a
A humusz turíásodó v. korhadó növényi anyaK.-t úgy használják, mint más kopálokat, 1. Copal. gok végs maradéka. A humuszképzdés a szén;

K&ofim

ioHaá: korúim],

város Kolin csehországi

tartalom szaporodásával jár.

A

vízben oldható

2976 alkotórészek a /iMmin- tó ji/mt«.sat', az oldhatatlak, cukorgyártással és múmalmokkal. Közelé- nok a humin és ulmin. A humusz.savak sói a
Lipan falu mellett 14^. esett el Prokop és humátok és ulmátok. A dopplerit (friss állapotliusziták hatalma megtört. Knnek emlékére ban kocsonyanem fekete) humuszsavcsapadék.
>.si-l»en emlékmvet emeltek.
Homokos talajon a humuszsavak beszivárognak
Kanser József, mépítész, szül. Budapesten és lent (a vízben oldott fémsókkal) humátok alakí\í8 máj. 7. Felsbb kiképzését a budapesti mü- jában kicsapódnak. Az így feketére festett ho"
ínén. utóbb pedig a párisi École des Beaux- mokk a növényzetre káros, mert a gyökerek
nyerte. Az 1878-iki párisi kiállítás ma- nem tudnak rajta áthatolni
a levegn azonban
sztiilyában, az 188-iki magyar országos ez a homokk gyorsan szétesik, mert a humuszs munkálatainál mint mszaki vezet vett sav oxidálódik. Ha a korhadó növényi anyagok
Nevezetesebb mvei a Jézus szt. szivérl víz jelenlétében tömegesen és igen tömötten van•i'»vezett budapesti József-utcai templom, a Ste- nak felhalmozva és ennek folytán a levegtl el
..uiia gyermekkurház, a Szt. László közkórház, a vannak zárva, akkor beáll a turfásodás. A turfa
Pallas-nyomda háza, az egyetemi bonctani inté- a lápokban keletkezik (ú. n. állapok és fellapok)
zet, a II. sz. ngyógyászati klinika stb. \ buda- és a telepek helyben is maradnak (autochton turpesti Szent Ist\án bazilika belsejét Ybl Miklós fák); a másodlagos fekvhelyen lev turfák
halála után K. tervezte s a bazilika építését (allochton) jelentéktelenek, ezeknél a növényi
ö fejezte be. Érdemeiért megkapta a m. kir. anyagok elbb valahová összehordattak és csak
udv. tanácsosi címet.
ott következett be a turfásodás (pl. a Mississippi
Kausia (gör.), széles karimájú, a régi makedón torkolatánál).A turfából származó fosszilis szenek
vif-t'l(>tbl átvett kalap, melyet Rómában fleg a mind fényl szenek (Glanzkohle).
halászok és hajósok viseltek a polgárok is haszA liptobiolitok gyantát v. viaszt tartalmazó
nálták a nap heve ellen, kivált a színházban, ha kzetek. Igen nehezen bomlanak el a sok viaszt
szél miatt fölötte nem lehetett a ponyvát kifeszí- és gj'antót tartalmazó ílóra végs bomlási terteni.
mékei. Ilyenek a recens kopál, flchtelit, a fosszilis
Kausztika, 1. Gyujtvonal.
piropissit, a borostyánk és a tasmanit. V. ö.
Kausztikua (g(>r.) a. m. maró A', káli, maró Potonié, Die recenten Kausztobiolite u. ilire L*.
kuli, 1. Káliumhidroxid ;
K. lúg, a kálium- ger.ítatten (Berlin 1908).
hidroxid-oldata; K. szóda, maró szóda, l. XáEaaterizálás, 1. Cauterisaiio.
rí 'ftn hidroxid: K. szerek a. m. étet v. tnaróKautsky, Kari Johann, a német szocializmus
rek.
egyik vezéralakja, szül. 1854 okt. 16. Prágában.
Kansztobiolitok, elhalt lényeknek folyékony Egyetemi tanulmányait Bécsben folytatták csakszilárd, meggyújtható széntartalmú fosszilis hamar azonban a hirlapírásra adta magát és
recens termékei 3 csoportba sorozhatok 1
1883. a Neue Zeit c. folyiratot alapítottá, melyet
szapropél- (korhadó iszap) termékek 2. humusz- ma is szerkeszt. E lap a német szocializmus orfélék 3. liptobiolitok (piromonimitek, rezinitek todox irányának
tudományos orgánuma, K.
'•ereitek, viaszok és gj-anták),
pedig a marxi elmélet legmerevebb és legtekin\ íiznpropéleket csak legújabban kezdték be- télyesebb védje. Fbb mvei Marx" ökonomi.sche
-'álni. Többnyire finom agyagszer Lehren (U. kiad. 1912, magyarra ford. Garami
(szapropelit), vagy tisztán szerves Ern, Marx gazdasági tenai 1903) Thomas More
anyagból állanak, vagy pedig agyagot, st néha u. seine Utopie (1888) Das Erfurter Programm
még homokot is tartalmaznak (szapropszammit). (1892) Vorláufer des neueren Socialismus (2 köt.
A szapropél-kzetek álló- v. igen lassan mozgó 2. kiad. 1009) Die Agrarfrage (1899); Bemstein
vizekben keletkeznek; fanyaguk a szapropél, u. das socialdemokratische Programm (1899) Die
iiely a vizekben él állatok hulláiból és exkre- soziale Revolution (1902)
Die historische Leis^
ntiiraaiból, a növények korhadó részeibl, a tung von Kari Marx (1908)
Der Ursprung des
izeitl befujt levelekbl, porból stb. áll. Friss ál- Christentums (1908) Vermehrimg u. Entwickelapotban a .szapropél iszapos, szürkezöld szín, v. lung in Natúr und Gesellschaft (1910) Der Weg
a humusztól fekete és ekkor átmegy a dopplerit- zurMacht(1910).
szapropélbe. Míg a humuszok szénhidrátokból keKautz, 1. Gusztáv, jogi író, K. Gyula testvérletkeznek, addig a 8zapro{)él zsiradékot és olajat öccse, szül. Gyrött 1836 jan. 7., megh. u. 0. 1907
korüloti kapitányságban, vasút mellett,

(1910)
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tartalmaz.

A

megszilárdult szapropélt szapro-

hniinni; hívjuk. FosszíIís szapropél

a tiszta paleozoi kannelszén és bogheadilyen szenek mind fénytelen szenek. Ha
a szapropél szerves eredettl szénsavas meszet tar'.

.

..

.

nov. 1861-ben

tz

talmaz, akkor szapropélmész a neve; ezekbl
-/.nek fosszilis állapotban a bitumenes mészvek. Ismerünk tiszta diatomeaszapropélt is. A
ipropélagyag a levegtl elzártan hevítve fe-

Gyr

város aljegyzje, 1862. f1867. a gyri kir. jogakadémia helyettes, 1870. rendkívüli, 1871. rendes tanárává,
1872. az akadémia igazgatójává nevezték ki.

a harmadkorú jegyzje

lett,

Müvei Az államigazgatás és igazgatási jog alap:

elvei (Stein

Lrinc

után. Pest 1871);

A magyar

büntetjog és eljárás tankönyve (u. o. 1872)
A magyar büntetjog rendszeres tankönyve (n.o.
1883).

M*

:
;

—

Kautzsch

K. Gyula, nemzetgazdasági író, szül. Gy1829 nov. 5., megh. Budapesten 1909 márc.
27. Külföldi egyetemeken tanult, különösen Lipcsében hallgatta Wilhelm Boscher eladásait.
Hazatérve, 1851. a pozsonyi, 1853. a nagyváradi
jogakadémián lett tanár.majd 1857. a Budán fennállott megyetemhez nevezték ki a közgazdaság
és közigazgatás tanárának; a tudományegyetemen 1863. a magyar közjog és közigazgatás,
1868. a nemzetgazdaságtan és pénzügytan rendes
tanára lett. 1865-ben Deák-párti programmal Gyr
volt az
város képviseljévé választották meg.
eladója az els alkotmányos költségvetésnek és
egyik tagja a kiegyezést elkészít 67-es bizottságnak. Állandóan képvisel volt 1883-ig, amikor
az Osztrák-Magyar Bank alkormányzójának nevezték ki. 1886-ban az újjászervezett frendiház
élethossziglani tagjává, 1892. pedig az OsztrákMagyar Bank fkormányzójáyá nevezte ki a király. 1893-ban bels titkos tanácsosi eimet kapott, 1900. fkormányzói állásától megvált. A
Magyar Tudományos Akadémia, meljiiek 1860.
levelez, 1865. rendes tagja, 1887. igazgató tanácsosa lett, 1904;. másodelnökévé választotta. K. a
nemzetgazdaságtan egyik legels és legkiválóbb
mívelje Magyarországon. A történeti etikai (relativisztikus) iskola híve volt, de az angol klasszikus iskola tanait is méltányolta. Tudományos érdemeit külföldön is elismerték. Hazánk nemzetgazdasági fejldését mint bankkormányzó sok
tekintetben elmozdította. Egyik férdeme, hogy
az aranyvalutára való áttérést ers kézzel elkészítette. A hazai és külföldi szaklapokban megjelent nagyszámú cikkén, valamint kisebb ér2.

munkái

:

A2

ausztriai

birodalom statisztikája (Pest 1855) Theorie und
Geschichteder Nationalökonomie (Wien 1858—60,
2 köt., magyarul kivonatban a Budapesti Szemle
7—10. ós 13—15. kötetében); Politika vagy országlászattan (u.o. 1862, 3-ik kiad. 1877, az akadémiai nagy jutalommal koszorúzták meg) A
•nemzetgazdaságtan és pénzügy fan (u. 0. 1862—
1863, 5. kiad. 1890, a Marczibányi-jutalommal
tüntették ki) Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika (u. 0. 1866, a Pesti hazai els takarókpénztár
Fáy-dlját nyerte el) Az államadósságügy elméA nemzetgazdasági eszmék fejlete (u. 0. 1867)
ldési története és befolyása a közviszonyokra
Magj/arorszagon (vi. o. 1868, ugyancsak Fáy-díjat
nyert)
A tdrsulási intézmények a nemzetgazdaságtanban (u. 0. 1871, ugj'ancsak Fáy-díjat nyert).
Kautzsch, Emil, német prot. teológus, szül.
Plauenben 18-tl szopt. 4., megh. Hallóban 1910
;

;

;

;

;

;

;
-
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rött

tekezésein kívül önálló

:

1888-tól a Theol. Studien u. Kritiken szaklapot
szerkesztette.
Kauzális (lat.) a. m. okozati, oksági, 1. Okság.

Kauzális nexus, 1. Oksági kapcsolat.
Kauzális törvény, 1. Okság, Oksági törvény.
Kauzalitás, 1. Okság.
Kanzativ ige a. m. míveltetö ige (1. 0.).
Káva (növ.), 1. Bors és Kava-kava.
Káva, a falazott v. kkerettel ellátott ajtó- és
ablaknyi lásoknak függleges oldala, ha az magában a nyílásban is kisebb-nagyobb kiugi'ást alkot.
T. i. csak közönségesebb és igen szerény épületekben szokták az ajtó- és ablakkereteket teljesen egy szélességben kifalazott falvégek közé helyezni; szebb elrendezést ad és jobb megersítést
enged meg, ha az ajtót vagy ablakot a fal színénél
valamivel hátrább helyezik és számára külön
K.-t raknak. A falazott K. szélessége rendszerint
V2— 1 téglahosszuságnak, kiugrásai/^— »/j téglahosszuságnak felel meg; hasonló méretek a
K.-k kkeretben is. L. Kapubálvány, Ablak,
K. továbbá a gémes kút szegélye, a hajón
Ajtó.
pedig valamely lejárást vagy a hombárok száját
v. hálóvesszö (iiaiásiat). Oly
szegélyez fa.
farészek, amelyekre a hálót feszítik, vagy kötik
így az ághegyháló két, egymáshoz képest kereszt
beálló félabroncsot jelent, mert ezeknek végére
van a háló kifeszítve.
Káva, kisk. PestPUis-Solt-Kisktm vm. monori
u. t.
j.-ban, (1910) 782 magyar lak., postahivatal

—

—K

;

Gomba.
Kavadzsa (perzsa), 1. Ghavadzsa.
Kavah, l. Kávéfa.
Kávai apátság, Pilis vmegyében feküdt. Kogyuraságát Fülöp pilisi fispán felesége 1258. felerészben nvérének, Takó comes feleségének gyermekeire ruházta át. 1269. ismeretlen rend apátja
a szántóföldek egy részét a nagypesti németeknek
adta bérbe, akik azután szUt ültettok ottan s
haszonbér fejében évenkint 10 márkát fizettek
Kavakami, Szoroku. gróf, japáni tábornok, szül.
1847 nov. 18., megh. 1899 máj. 11. 1877-ben .scirítségére volt a japáni kormánynak a Szatszumalázadás elnyomásában. 1885-ben a japáni vezérkar
aligazgatója és tulajdonképeni vezetje lett. A
japáni-kinai háborúnak tulajdonképen ö volt a hadászati vezetje, miért is 1895. a grófl címet kapta.
Kava-kava, bódító ital a Piper methysticum il.
Bors) gyökerébl. Egyes csendes-óceáni (pt>r
ziai) szigeteken fiatal leányok rágják a gyök*
kiszítt levét edénybe köpik, végül a rostokat ki.sajtolják. A zavaros kávészerfl nedv kellemes kábu-

latot, nagyobb mennyiségben 4—6 órai bénulással
járó mély álmot okoz. A K. hatóanyaga eddig ismeretlen, kétségtelenül a nyál okozta erjedés folytán
tina-kutató német társaságot.
mvei: De támad, mert a gyökérbl vegyi úton készített
Vetoris Testamenti locis a Paulo apostolé allega- jangonin stb. alkaloida, glykosida más hatású.
Dio Kchthoit der moabitischon Altor- Újabban a K.-t hízás elleni orvosságul ajánlják.
tls (1869)
thümer geprüft (Socinnal együtt dolgozta, 1876) V. ö. Tsr/ííVr/i, Pharmakognosie I. (Leipzig 11)10).
Grammatik des Bibliscii-Aramaischon (Leipzig
Kavala (Gavalla),viiros Görögországban a volt
1884) Dio hoilige Schrift dos Alton To.stamonts Szaloniki török vilajetben, 24 km.-nyire Drámá(Freiburg 1896) Die AiM)kryphen und Pseudepi- tól az Égei-tenger partján, mintegy 5000 lak.,
graphen des Altén Testaments (1899, 2 köt.) Die gabona-, szezám-, nyersselyem- és dohányk<n '>
Poesio und die Poet. BUcher doa Altén Testa- kedéssei Erdje még a bizánci császárok kor.
ments (1902). Többek közremködésével kiadta való. Itt lépett elször európai partra Szent

1872-ben baseli, 1880. tübingeni, 1888.
hallei rendes teol. tanár 1877. alapította a Paleszmáj.

7.

;

Fbb

;

;

;

;

Textbibel des Altén und Neuen Testaments (1899)

apostol.
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KáT&Upát, félkör kávára középen és keresztbe ersített ékalakú lapát, amellyel a halász az aprú köveket bolygatja, hogy az apró
halat a csáklyahálóba riassza.
Kavanagh (^jud k»yuíi,Jutía, angol írón, szüL
Thurk'.sU»ii, Típperary ir grófságban 1824 jan. 7.,
:

megh. Nizzában 1877 okt. 28. K. Morgan ir tudós
leánya volt s Normandiában és Pári3>an nevelkedett 1844-ben visszatért Londonba és írói hírnevét Madeleine (1848) c elbeszélésével alapította
meg. Nathalle (18Ö1) Üaisy Bums(18ö3); Adélé
(1858) és QueenMab (1863) c. regényeit egyszerú
folyékony stílus és ttnom költi érzés jellemzik.
Nagy sikert aratott French Woraen of Letters (2
köt., 1861) és Engiish Women of Letters (2 köt..
1862) 0. múveMdéstörténeti mveivel is.
Kavarin, klsk. Krassó-Szörény vm. temesi
j.-ban, (t»io) 1113 oláh és rutén lak., vasúti állomás távíróval (Kavarán-Szákul), posta- és távbe:

szélöhivatallal.

Kavarok (Caiari, Cavares), gallus nép, mely
Gallia Narbonensisben a Rhone balpartján, az
Isére és Durance torkolata között elterül jó legel vidéken lakott. Hamar elfogadta a római
mveltséget és fhelye Arausio (ma Orange) volt.
Kavarókemence, így nevezik azt a lángállót,
melybon a nyers vasból kavarás útján kovácsvasat vagy acélt készítenek. A K.-nek külön tzfészke, munkatere és elómelegítóje van s a legtöbb esetben az elszálló füsttel kazánokat melegítenek.

Kavart acél

és vas, az az acél, illetleg vas,

kavarókemencében készítenek. L. Vas.
Kávás, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban,
(1910) 476 magj'ar lak., u. p. Alsóbagod, n. t. Zala-

inelyot a

egerszeg.

Bihar vm. tenkei j.-ban, (1910) 868
Tenkegörbed, n. t. Tenke.
Kávás tapogató, 1. Halászat.

Káváad,
'^•láh

kisk.

lak., n. p.

Kávás vára,

Akli.
Kavasz. törökül fegyveres szolgát, katonát jelent. Régebben az íjjal felfegyverzett katonának volt a neve. Újabban fegyveres szolgát jelent,
a ki az idegen hatalmak képviselinek szolgálatában áll. Fegyveresen szokta kisérni a követet
és lakása is a követség vagy konzulátus épületé1.

ben van.

Kavaszantál, 1. Gonoszán.
Kavatina, 1. Cavatina.
Kávázat (bány.), az akna oldalainak beomlása
ellen alkalmazott biztosító ácsolat L.

Aknagár-

(lozat.

Kávé. A kwwkwdrimi K. a kávéfa (\. 0.) gyümölcsének hámoiott magja, amelyen többnyire
még a vékony, ezüstösfényú maghéj töredékei
látszanak. Mivel minden termésben rendesen két
mag képzdik, ezek ei^yoldaluan lapítottak s lapos
oldalukon hoj>*zanti barázda van. A K.-szem (K.bab) tehát a nagy magfehérjébl és a kis csirából áll. Sok.>ízor egy termiben csak egy mag képzdik
kivált az ágak végén
s ekkor a
K.-szem legömbölyödött. Az ilyen szemeket külön g>iijtik s ezek adják a nagyrabecsfllt «cgyöngy •K.-t, mely tehát nem a K.-fa ^y különös fajtájának a terméke, hanem bármely K.-növényrl
nyerhet.

—

—

-

KAvé

A K.-t Arábiában és Kelet-Indiában ú. n. száraz eljárással nyerik. Ez abból áll. hogy a oseresznyére emlékeztet, érett húsos tennést nagy
rakásokban néhány napig állni hagyják, mialatt
meglazul szövete s kádakba gyömöszölve a bús
könnyen leválik a magvakról. A magvakat azután a napon kkeményre szárítják. Az Alsó-Indiákon és Nyugat-Indiában nedves eljárással nye*
rik a K.-t. A gyümölcsöt vízbe teszik, ahol erjedésnek indul. Azután a kádakban addig keverik,
míg a magvak a rájuk tapadó gyümölcsrészektl
megszabadulnak, végül pedig megszárítják. Minthogy az árú értékét nagyban befolyásolja a szer
mek egyforma nagysága, szétválogatásukra nagy
gondot fordítanak.
Jelenleg a kereskedelemben igen sok K.-fajtát
különböztetnek meg ; legfontosabbak a következk: 1. arábiai K., melj-nek lejíjobb fajtája a
mokka-K. apró zöldes v. zöldessárga szemekkel.
Jemen tartományban terem, de hozzánk alig jut;
amit nálunk e néven árulnak, aprószemú Jáva- v.
Ceylon-K.; 2. keletindiai K., ez nagj'szemú, sárga
v. bamássárga legismertebb fajtája a Jáva-K. s
idetartoznak még a Menado-, Sumatra-, Ceylonés a Manilla-K.
3. amerikai K., ebbl legtöbb
Braziliában terem (Santos-K.), bár a brazíliai K.
;

;

;

nem a

legjobb, mégis mennyiségével (6—7 millió
uralja a K.-piacot. Ide tartoznak még a Surinam-,Cayenne-, Martinique-, Portorico-, Cuba- stb,
K.; 4. afrikai K., ebbl a legjobb a Szomáli-partvidékrl jön, azonkívül említend a Bourbon- és
Réunion-szigeti K. Nyugat-Afrikából újabban az
ott vadon is term fajból (Coffea liberica) a Liberia-K. jön forgalomba nagyobb mennyiségben,
mely kitn aromája és gazdagon term és jóval
nagyobb szemei miatt kedvelt.
A K. jelenleg elsrend élvezeti cikk, st tejjel
keverve most már a szegényebb néposztályq.)

ban

is

mindennapi eledel.

A

K.-t egj'enletes,

lass

tzön

zárt edényben pörkölik, míg a kell színt
elnyeri. A túlpörkölt K. íze fanyar, a kevéssé pörkölt K. nem elég zamatos. Legjobb a K., ha friss
pörkölésbl készül. A K. zamatját emeli, ha többfajta kávé keverékébl készül, melyeket különkülön kell pörkölni. A porflnomságnra megörlött
K.-t a K.-fózgép fels részébe, szrjébe öntik
és kanalankint felöntik forró vízzel. A K.-pótlék
a kávét csak megfesti. Törökországban a frissen
pörkölt, porflnomságnra megörlött K.-t vízzel és
cukorral együtt forralják és a szüretlen K.-t apró
csészékben adják be. A K.-t süteményeink ízesítésére, torták megtöltésére (K., vaj, cukor és tojásból készült K.-krém) is használják. A K.fagyialt úgy készül, hogy pörkölt K.-t forró tejszínnel leöntenek, azntáa leszrik s megfelel mennyiség cukorral és tojás^un^ával lassú
keverik, végül kihtik s fag>'laltgépen megfagyaszt-

tzn

ják. kjeges-K.

ers

fekí-te-K.,

melyet l)edngaszolt

üvegekben jégen tartanak azután hideg tejszínt
cukorral habbá vernek s szintén jégre állítják. E
két anyag keveréke adja a jeges K.-t.
IjOgtöbb K.-t fogyasztanak Hollandiában, a fogyasztott K.-mennyiséget a lakos.*ságra elosztva,
itt fejenkint 8 kg. jut Belgiumban 42 Norvégiában 3.5 Svájcban 28 Németországban 25 ; mlg
Ausztria- és Magyarországon caak. 0-9 kg.
;

:

;

:

;

-

;

—

Kávé
•

Ami a K.-szemek

illeti,

arról

bizonyos, hogy a K.-szemek cukor- és zsírtartalma, csersav-részei, a fehérjék és nyákok szenvednek legmélyrehatóbb változást. A barnuló szemek kifényesednek, illatoznak és a száraz desztillálás termékei között, az elillanó füstben illatos
termékek távoznak el. Valami illóolaj, furfurol
és több olyan termék, mely ennek a füstnek lúgos
kémhatást kölcsönöz. Pörkölés közben a kaffein
egy része elillan s kaffeol, kaffoon, K.-olaj képzdnek olyan illatos és ízes anyagok, melyeknek
kémiai alkotása nincs felderítve. A K.-pörkölésre
számos különleges készliléket szerkesztettek, me;

Kávéfa
a K. Konstantinápolyba s más helyekre.
velenceiek nagyobb mennyi-

el

nem 1624rben hoztak a

bizonyossággal számot adni. Annyi

teljes

—

alkotórészeinek a pörkölés- jutott

nél elálló kémiai megváltozását

tudimk
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ség

K.-t

Európába

s

1645. körül Dél-01a.szor-

szágban általánosan elterjedt. IV. Mohammed egy
követe vitt K.-t elször XIV. Lajos király udvarába 1671. nyilt meg Marseilleben s a rákövetkez évben Parisban az els kávéház. Magyarországon a törökhódítás idejében terjedt el a K.,
Angliában és Németországban pedig a XVll. sz,
második felében. 1721-ben már Berlinben is megnyílt egy kávéház. II. Frigyes a K.-t monopóliummá tette, azonban hosszabb idbe telt, míg a
K. ívásához a köznép is hozzászokott, aminek foka a K. drágasága volt. Az els K. -ültetvényt a
hollandusok létesítették 1650. Batáviában. 1710
körül Jáva ós Ceylon szigeteken honosították
meg. Innen gyors egymásutánban terjedt el Santo
Domingo, Martinique és a Bourbon-szigeteken, a
honnan a francia gyarmatosok már a XVllI. sz.
elején el tudták látni Európa K.-szükségletének
legnagyobb részét. 1762-ben került a K. Braziliába és az innen kifejldött kereskedelem 1608.
indult meg s ntt rohamosan olyan naggyá, hogy
a világ K.-szükségletónek több mint kétharmad
részét Brazília termése fedezi, A brazíliai K. -kereskedelem fhelyei Rio de Janeiro és Santos vá;

lyeknek célja, hogy meggátolják a szemek túlságos megpörkölödését s megakadályozzák az értékes részeknek nagy mórtékben való elillanását.
A K. kaffein (1. o.) tartalmánál fogva gerjeszt
hatással bir és mérsékelten élvezve az egészséges
emberre nézve nem ártalmas felvidltólag és felfrissítöleg hat és ébren tart, st bizonyos gyengélkedésekben jó hatással van bizonyos mérgezéseknél (ers dohányzás, ópium, széngz stb.)
pedig jó ellenszer. Mértéktelen használat mellett
azonban különféle idegbajokat okoz, s mivel különösen a szívre hat, gyengeszívüeknek kerülni rosok.
A világ K.-termése mintegy 900 millió kg. A
kell a K. élvezetét.
Újabban a K. festését egészen nyíltan zik nyers-K.-behozatalunk kb. 115,000 q, ezonkíval
festanyagok ultramarin, kurkuma, berlini kék, hét-nyolcezer q pörkölt K.-t is hoznak be. L. még
indigó, vassók. Ezeknek felismer szerei a kö- Kávépótlékok és Ipari és kereskedelmi növények.
Kávéadó, a kávé fogyasztá,sára vetett adó.
vetkezk ultramarin sósavval kénhidrogónt fejleszt 8 ez záptojás-szagú. Berlini kék oxálsavban Minthogy a kávét az európai országokban nem
oldódik. Indigó kálilúggal barna oldatot ad. Kur- termelik, az adóztatás majdnem kivétel nélkül a
kumát bórsav által lehet felismerni. Ha a nyers határon való bevitel alkalmával, tehát vám útján
magot vízben áztatjuk, a víz piszkoszöld színt történik. Hazánkban is az 1881. IV. t.-c.-kel benyer, minden más szín hamisításra mutat. De hozott K.-t az 1883. V. t.-c. eltörölte s ezt kövea K.-t másképen is hamisítják (1. Kávépótlékok). töleg a K. a közös vámbevételek között szerepel
A legnagyobb mérvet öltött az rölt K. hamisítása, mint kávévám. A kávéfogyasztás elterjedésével
kifzött K.-alj hozzátevésével. Ezt a hamisítást és növekedésével a kávóvámbevételek is folj'tononehéz kimutatni. De hamisítják az rölt K.-t san növekednek s Magyarország és Ausztria sz(>rzdéses vámterületének vámbevételei között, az
K.-pótlékokkal is.
A legbiztosabban lehet a K. valódiságát a kaf- 1912. évben 4979 millió arany K-val az ol-n
fein által kimutatni. Az eljárás a következ 50 gr. helyet foglalják el. Hasonlóképen vám útján tni
kávét (finomra rölve) 2 gr. mésszel és 8 gr. mag- ténik a kakaónak mogadóztatásji is, mely folyton
néziával össze kell keverni és ebbl a keverékbl növeked vámbevételt szolgáltat, k közös vámvízzel pépet készítünk. A pépet 24 óra után víz- területen a kakaó vámbevétele 1907-ben 17 millió
fürdn szárítjuk. Most belle kloroformmal kivon- arany K. volt, mely 1912. ezen összeg kétszejuk a zsírt s a kaffeint. A kloroformot elpárolog- resére, 3-4 millió arany K-ra emelkedett.
tatjuk s a maradókot forró vízzel kezeljük, szKávéborsó (növ.), 1, Cicer.
rés után az oldatot kiki'istályosítjuk. A kristályok
Kávébükköny (növ.), 1. Astragaliis.
kafTeinbl állanak, ez a K.-nak l^/o-a lehet, teKávécsersav, kaffeinsav, CijHjgOg, a kávén
hát a fenti példánál 0"5 gr.
vényben elforduló karbonsav; íze fanyar, vízben,
Abessziniában sidk óta fogyasztották a K.-t szeszben könnyen oldódik, oldata ferrikloridtól
6 innen, mások szerint pedig Etiópiából jutott el megzöldül.
a K. Arábiába, ahonnan azután tovább terjedt.
Kávéfa (növ., Goffea L.), a RuhiaceaecsaX&di
Dzsemál Eddin, adeni mufti Adjamba utaztában génusza 40 faja az óvilág tropikus részein,
ismerte meg s hazájába visszatérvén, imádkozó nagyobbrészt Afrikában honos cserje. Legtöbbdervisei között elterjesztette, hogy a virrasztást jük örökzöld, kevés a lombhullató. Levelük kojobban bírják. Nemsokára tovább terjedt a K. rosztben átellenes vagy hármasával örvös áll::
Mekkába, ahol a kávéházak a társasólet központjai púlhájuk széles, hegyes. Virágcsomói a 1<'
lettek. A XVI. sz. elején mtir Kairóban is ittak hónaljából erednek, v. pedig magános a vii
K.-t 8 onnan került Szíriába. Khair bej mekkai s ez igen jóillatu; pártája fehér, laposan kn
helytartó 1511. megtiltotta a K, eladását s ül- rül v. tölcséres csészéjét egyszer vagy ketts
dözte a K. élvezit, utóda azonban maga is ólt az liülsö csésze veszi körül. Csonthéjas termésük
új élvezeti oíkkeL II. Szolimán uralkodása alatt kerekded v. hosszúkás, húsos v. száraz és rend-'
;

;

.

:

:

:

;

;

-

;

—

Kávéfa

:

«
1

Kávémérési Ipar
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üeo 2 csoDtmagot tartalmaz, melynek belsö, la- gumin, cserzösav, zsír és cukor. Közepes Sfltzepos oldiáii 1—1 barázda vonal v^g. Ez a két tótele a következ
maj? a kereskodelorriN^li kávé, közk^velt élvecellától _ _. í*-80»,
k»»lB_
o-s-i-**/,
!.'
rik:az elterjedtebb az
5— 10
Til
párolgó olaS
(yoOS •
t
;\
L), meljTiek hazája
6—7
cEkor
...
«ók.„
_ 10— ««
_
*
6—7.
._
feliétje,
legnmiji
10
_
Alu/anibikvidékek
Angola.
Csiés
Abesszínia, a
•sír „ _
10—18 •
...
nos örökzöld fa, melyet azért, hogy termését jobHamujában van 50*/o káli, 8—9*/, magnézia és
ban siedhessék le, nyiráasal osak ö m. magasságig tfimek meg. Levele böfnemO, sötétzöld, bö- i— 6 7% mészföld, továbbá 15— 17V» széndioxid,
nixlv. pálhAi a tövükön kissé összefüggnek. 10— Uo'/s foszforsav, 3— 5'/o kénsav stb., de
L''v>'l!i<>nalja!>:in S-7 virága van. Hteos termése nátron és kovasav nincs benne. A hosszubabú libé'!> iiito zuld. majd az éréssel v^ösödik, végül kériai kávéban sokkal több a párolgó olaj és ezért
illatosabb. \ libériai K. (Coffea liberica Bull.).
k* >f>kete, émelygs édesíza. Hosszúkás 2 esontxuagva 8—12 mm. hosszú, 6—9 mm. széles; meljTiek hazája Pelsó- és Alsó-Guinea, sokkal
hártyás eztistsfényú héja van, mely a lapos. nagyobb levelével, 6—7 tagú virágával (amazé 5
barázdás oldalon a barázdába is betüremlik. Ezt tagú), nagj'obb termésével üt el az arab K.-tól.
a hártyás héjat a kerakedésbell kávén már nem Sok vidéken már ezt is nagyban termesztik és
vatry csak töredékekbl látni, de a barázdában dúsabban termnek bi2on>'ult, mint a másik.
in:::<lig találni a maradványait. Ha a termés
Az arab K.-t minden alkalmas tropikus vidé-'
ik magva elapad, a másik majdnem hengeres ken termesztik. A kávé kereskedésbeli fajtáit L
'>z a gyöngykávé. Az arab K. hegyvidéki nöKávé alatt. A kávé neve arab eredet ícavah v.
kaveh a neve, de az arab nem a fát, hanem az
italt hivja így, magát a kávébabot ^tín-nak ne•

'

•

_
—

:

I

_

,

<

:

vezi.

Kávégyökér (növ.), 1. Polka.
Kaveh, 1. Kávéfa.
Kávéház, az az utcai földfeletti üzlethelyiség,
melyben kávé, tea, csokoládé, külön italmérési
engedély tárgyát képez szeszes italok, az utóbbiakhoz szü^ges nedvek, végre az elsorolt
cikkekkel fogyasztatni szokott sütemények és
hideg étkek (színházi vacsora) kaphatók melyben legalább két rendes nagyságú tekeasztal folytonosan a közönség rendelkezre áll. kivéve a
kültelkeken és szállókban lev K.-akat, melyekben
tekeasztal Ls tartható végre amely K. felirattal van megjelölve. Templomtól, kórháztól ós iskolától 50 m. távolságra kell lennie. K.-i v. kávémérési üzlet nyitására engedélyt csakis teljesen
megbízható egyén nyerhet. A megbízhatóság a
rendrségnek külön e célra kiállított bizonyítványával igazolandó. Engedélji egyáltalában nem
nyerhet az, ki nyereségvágjból elkövetett bntettért vagy vétségért 5 éven belül büntetve volt
és az, a ki bordélyházat tart. A vendégek szolgálatára kifogástalan elélet egyének alkalmazandók. Kávémérésekre szóló engedély egyedül
kávé, tea, tej és csokoládé kimérésére és ezen
italokhoz való sütemény eladására jogosít. Tekeasztalok felállítása, bárminem játék kártyákkal
vagy egj'éb jelekkel és eszközökkel, végre zenélés V. dalolás a kávémérésekben feltétlenül tilos.
Mmden kávémérés kívülrl «kávémérés» címmel
látandó el, kávéméróknek a K. cím használata
tiltva van. A kávémérés, tokintet nélkül az évszakra, esti 11 órakor bezárandó és reggeli 3 óra
eltt ki nem nyitható. A K.-nak csak a zenére
van zárórája éjjeli 1 óra, de a kórházak közelében. 100 m.-en belül egyáltalán tilos a zenélés.
A K. Magyarországon igen elterjedt üzleti ág,
legtöbb Budapesten van csaknem fele az egész
ország KL-íparának.
Kávémagolaj (nsv.), a kávémagból nsrert és
zöldesbamn .^zínü olaj, mely az olíva- (tábla-)
;

^y

CoSte anbicft

L.

A rirágM
F a termés

:

ig,

B

terméses á^

CoOm liberio Bull. C Tiri^, D termés, S »
:

koB«m«iBsete,

teraés
kerentmetssete.

v.'ny s oly tájakon tenyészik a lesrjobban, ahol

a hmérséklet insadozása 15—20 C", az évi es6pedig nem kevesebb 220 és nem több
1. 3 éves
korában már meghozza ter-'

mesex, legtöbbet az 5—7. évéig, azután terebélyesedésénél fogva ismét kevesebbet. Legfeljebb 10
—12 éves koráig engedik növekedni. Egy fa á^
lagos termése Vt
de magasra felnövesztett,
jól trágyázott fák Afrikában ritkán 12 kg.-t is
adnak. Braziliában és Kába szigetén ritkán van
2:^ k:r.-nál busásabb termés. Csak a teljesen érett
t- rnifs ad kifnsrástalan kávét.
Minthogy az érés

^^

:

kiilnbözö idpontban következik be, háromszor
:
iík. AnÁsodik szedés a legbosásabb. Szedés
utaii a száraz módszer szerint a még puha, leves
termé.<ét addig szárítják, míg zúzással meg nem
;
hámozható v. pedig egy gép tompa fogaival
hámozzák meg. Ez utóbbi nedves módszer a nynuatindiai. A kávé száraz babjátan 5—9*/, viz
van. azután a cellulózon és ásványi vegyületein olajhoz hasonló.
lúvül több alkaloida (kivált kaflein), fehérjék, leKávémérési ipar, L Kávikáz.
f/>

KAvépótlékok
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Kavics

Kávépötlékok, Igen sokfélék és részint melyeknek azonfelül egyes szemei is kisebbek.
egyenesen hamisítás céljából használtatnak, ré- A K. készítésének az a módja, hogy a halakból
szint pedig tudva a kávéhoz hozzákevortetnek, kiszedett ikrát vesszvel veregetik, hogy az ikrahogy izét és színét megváltoztassák, söt egyese- szemeket a burkoló hártyától és a közé fonó»
ket egyenesen (makk, árpa vagy Kneipp-kávé stb.) dott foszlányoktól fellazítsák. Azután, hogy a
kávé helyett alkalmaznak, hogy a kávé kaffein- szemeket a szálas részektl megtisztítsák, szitán
tartalmánál fogva káros, azaz mérges hatása ki- átdörzsölik és megsózva fahordókba csomagolják.
kerültessék s mégis a kávéhoz hasonló barna fo- A készítés módja azonban nagyon eltér és eszelyadék élvezete lehetségessé tétessék. A legkülö- rint változik a K. jósága és értéke is. Legkevésbbé
nösebb hamisítás az volt, melyet 1880 körül értékes a sajtolt K. v. K.-sajt. Ennek a készítéséBécsben, Prágában és Budapesten is nagy mér- nél a felületesen megtisztított ikrát, miután megtékben ztek s amely abban állott, hogy liszt- sózzák, egy ideig lepedre terítve napon száríthulladékokból tésztát készítettek s ebbl különös ják, azután lábbal nagyobb hordókba tapossák.
gépekkel a kávészemhez hasonló testecskéket Jobbfajta már az ú. n. szetnes K. Ennél a gonkészítettek, amelyeket aztán barnára festettek és dosan megtisztított ikrát fateknbe rakva sóval
gummi V. gyantaoldattal fényesítették úgy, hogy gyúrják, majd szitákon kissé megszárítják és
a pörkölt kávéhoz keverve, csak nehezen voltak azután hordókba sajtolják. A legkitnbb árúnál
felismerhetk, de vízbe dobva feláztak és szétes- legnagyobb gonddal végzik az ikra megtisztítátek. Pótkávénak igen sok növényi részt használ- sát és a hártyától, foszlányoktól teljesen megnak és pedig pörkölt állapotban, így a füge rosz- szabadított ikraszomekot kis vászonzacskókba
szabb terméseit (fügekávé), az árpát v. malátát rakva, meghatározott töménység sóoldatba füg(Kneipp-kávé), a cikória (katángkóró) gyökerét gesztik. Mikor az ikrát a só kellen átjárta, a
(Frank-kávé),atölgymakkjait(makk-kávé), a csil- zacskókat felaggatják, hogy a só-lé lecsepegjen
lagfürt (Lupinus) magjait (a magyar v. gyön- s midn az ikra kissé már megszikkadt, kisebb
gyösi kávé a Lupinus angustifolius magjaiból) fahordókba csomagolják. A K.-ban az ikraszemek,
s egyebet, de gyakran ez anyagokat keverve is melyeket a kecsege-fólékböl nyernek, sötét szíalkalmazzák. E K. a pörkölt és darált kávéban is nek, laposak, áttetszk, nagyságuk változó s
beható mikroszkópiai vizsgálatok alapján több- mindig van a szemek között egy kevés nyálka.
A jó ép K. lakmusszal vizsgálva közömbös kémnyire kimutathatók. L. még Abelmoschus.
Kaveri (ang. Cauvery), 650 km. hosszú folyó hatású, szaga nincs, íze keílemes és nem csíps,
El-India D.-i felében. Átfolyik Maiszuron, Sza- gyengén sós az ikraszemek épek. Ha a K. romlemen, Kaveripuránál áttöri a keleti Ghat- lott, akkor keser és bzös szagú. A K. átlagban
hegységet, Tricsinipolinál kezddik deltája, amely a húsnál táplálóbb, tetemes fehérje- és zsírtar146 km. hosszú és a legszélesebb helyén kb. ugyan- talma teszi azzá. A K.-t úgy hamisítják, hogy
ilyen széles. A Bengáli-öbölbe torkollik. Delta- hozzá olajat, K. készítésére nem alkalmas halvidéke igen termékeny. A hinduk Daksin Gangá- ikrát, st szágót és másféle növényi eredet anyanak (a. m. Déli Gangesz) nevezik és szentnek gokat is elegyítenek. A K. már régen világkereskedelmi cikk. Nálunk alig számbavehetö kis
tartják.
mennyiséget termelnek, ez az orsovai K. A világ
Kávésav (dioxifahéjsav), CglígO^ vagy
összes termése 500,(XX) q., ebbl Oroszországra
C8Hj(0H)a.CH:CH.C00H,
a kávécsersavból lúggal való forraláskor képz- kb. 320,000 q esik. Behozatalunk 220—240 q.,
dik. Sárgás, vízben kevéssé oldható kristálykák. mintegy 450 ezer korona értékben.
Kaviársajt, 1. Kaviár.
Vizes oldata ferrikloridtól megzöldül.
Kavics (geoi.). A folyóvíztl görgetett vagy a
Kavi, a jávaiak régi irodalmi nyelve. Eredeti
jelentése «flnom», szemben a dzsavi, vagyis nép- tenger hullámai által mozgatott kzettörmelék
nyelvvel. A K. tele van szanszkrit szavakkal. kopott él, gömbölyödött felület K.-csá lesz. A
Vannak K. nyelven fordítások az ind vallásos és folyami K. kevésbbé gömböly, mint a tengerepikus irodalomból, történeti müvekbl, monda- parti. A folyami K.-ok alakja nagyban függ kügyüjteményekböl és törvénygyjteményekbl. lönben az illet kzet szöveti viszonyaitól. TömeMa már a benszülöttek nem értik. V. ö. Hum- ges kzetek (gránit, porflr, andezitek) izometrikuboldt, Über die Kavisprache (Berlin 1836—1840, sabb K.-szemeket adnak, mint a palás kzetek
3 köt.); Cust, Modern languages of the East (gneisz, csillámpala, íillit, agyag-, homokkpala
stb.), amelyek K.-szemei inkább korong- vagy
Indies (London 1878).
Kaviár, bizonyos haluk ikrájából só hozzá- pogácsaalakuak. Nagysága igen különböz: a
keverésével készült élvezeti cikk. Szkebb érte- hegyek között több a nagyszem K., mely lefelé
lemben K. néven a Tok-félék besózott petéit való útjában folyvást kopik. Minél keményebb
értik. De ponty, csuka, lazac, pisztráng, hering, fajta a kzet, annál tovább áll ellene a kopásnak
sügér, pér és más halak petéit is feldolgozzák és éppen azért, hogj' K. csak a keményebb kK.-rá. A legfinomabb K.-t a kecsege (1. o.) és a nemekbl képzdik, régebben kedvA-el használták
viza (1. 0.) petéibl készítik. A K.-hoz csak azért az országutak boiltására. EiTO azonban gömböly
kevernek konyhasót, hogy tartósabb legyen. A K. voltilnál fogva kevésbbé alkalmas, mint a tört
ízét alig javltja a só, söt ellenkezleg, mennél ke- k, melyet megkíUönböztetésül vagy így, vagy
vésbhó sózott, mellnél enyhébb, annál becsesebb. zúzott K.-nak hívnak.
A mozgatott víz által keletkez K.-tól megSózatlan K. forgalomba nem kerül. A legftnomabb
árúban («malo8sol») szintén van kevés só, bár lé- különböztetend az éles K., amelyet futóhomoknyegesen kevesebb^ mint az olcsóbb K.-okban, tertlletekcn szoktunk találni ezeken két v. három.
;

;

—
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hatoló kavicstömeg K.-okat, más néven vízzsá'
kokat alkot. Néhol idvel oly nagyra növekszik a
melyet a mozgó fiitóhomuk idézett elö rajtok. töltésbe nyomódó kavics tíimege, hogy a töltésJelenlétük egyidej sivatag- v. legalább steppo- testet szétnyomja, deformálja. Ha ez a deformáció
klimára vall. Temérdeket találni ezekbl az afri- hirtelen következik be, a forgalomra is veszékai és ázsiai sivatagokban, de elállottak a fiata- lyes lehet. .Azokon a töltéseken, melyeken a
labb negj'edkorban hazánk sík, futóbomoktúl bo- defonnáció mutatkozik, vízmentesítést kell véntott terül<'teln is.
gezni. Kisebb mélység K.-oknál a töltéste drainKavicságy, a vasút alépítményére fektetett csöveket fektetnek, a K. aljánál mélyebben. Nakavicsréteg, melynek célja, hogy a talpfák, ille- gyobb mélység K.-oknál a töltés egész testén
tleg alzatok nyomását az alépítmény nagyobb átér, gyakran fenékig nyúló kbordákkal szárítfelületére ossza el és ezáltal az alza toknak és ezzel ják ki a töltéstostet.
Kavirondo, földterület Brit-Keletafrikában a
a vágánynak az alépítménybe való besUppedését
megakadályozza. A K.-azat az alzatokból egjn'it- Viktoria-Nyanza ÉK.-i partján, mely itt a nagy
lakói nyelvben és szokátal a pályára jutó esvizet is elvezeti és ezzel Ugove-öblöt alkotja
azok tartósságát fokozza. A K.-azatot régebben sokban a fels Nílusnál tartózkodó silluk törzskizárólag rostált v. rostálatlan bányakavicsból zsel rokonok.
Kávna (azeltt Karma), kisk. Arad vm. torkészítették. Ujabban fvonalainkon a vágány
szilárdabb fekvése végett zúzott köágyazatot al- novai j.-ban, (1910) 475 oláh és magyar lak. u. p.
kalmaznak. A tört kövön és bányakavicson kívül Selénd, u. t. Feltót.
alárendelt helyi érdek vasutakon homokágyazaKavocsán (azeltt : Kavecsán), kisk. Sáros vm.
u. p. és u. t
tot is alkalmaznak, mely azonban kis állékony- lemesi j.-ban. (i9io) 870 tót lak.
ságánál fogva a vágány szilárd fekvését nem Kassa.
éles élekkel (háromélü K.. németül Dreikantner)
egymástól elkülünított slk, sima lapot látank,

;

:

;

;

Kawaya, a kúszóhal (Anabas) neve hazájában.
Kavicsbeágyazás. A felépítmény kavicságya- L. Kús'zóhal.
ita iilókozuuként elsárosodása miatt klcseréKawerau, Gustav, német prot. teológus, szüL
iendO. Az új kavics beágyazását meglév pályá- Bunzlauban 1847 febr. 25. 1882-ben Magdeburgkon a forgalom mérvéhez és a pálya viszonyai- ban, 1886. a kiéli egyetemen, 1893. Boroszlóban,
hoz képest különbözöképen végezik. Ha a pálya 1907. Berlinben egyet, tanár és föegy háztanácsos.
nincs lesülyedve, az esetben a talpfák közötti Ó alapította Köstlinnel és Jacobsszal egjütt 1883.
régi földes anyagot kihányják, azután pedig a reformáció történelmével foglalkozó egyesülevonatmentes idben a talpfák alatti kavicsgeren- tet. Mvei közül kiválóbbak: Johann Agricola
dákat is kivágják és a felépítményt a töltéstestre von Eisleben (Berlin 1881) De digamia episcoleeresztik. A kavicsvonal lerakása után a felépít- porum (Kiél 1889). Résztvett Luther mveinek
ményt a kell magasságra felemelik. Nagyobb weimari kiadásában.
forgalmi vonalakon a munka így nem végezhet,
Kay, kis falu Frankfurt porosz kerületben, kb.
mert kell id nincsen, hanem csupán fokozato- 700 lak. 1759 júl. 23. az oroszok a Wedell vezérsan 2—2 talpfaközre terjed ho-sszakban lesz egy- lete alatt álló poroszokat itt megverték.
egy munkaidóbí'n a régi kavics kihány\'a és az
Kayser, 1. Emánuel, német geológus, szül.
új kavics behordva. Ha a pályán külíinben is 1845 márc. 26. Königsbergben. 1885-ben Maremelés végezend, akkor a talpfák alsó szine alatti burgban az egyetemen a geológia tanára lett.
kavicsot benn hagyják és a vágányt a kell ma- Németország paleozoós rétegeit s a Harz diabágasságra emelve, terítik az új kavicsot a talp- zait számos munkában ismertette. Fmunkája a
fák alá.
Lehrbuch der Geologie (Stuttgart 1891, 2. kiad.
Kavicshal, a kövi esik (Nemachilus barbatu- 1905). 1883-ban megalapította Z)am€í-szel együtt
lus L.) népies neve.
a Paláontologische Abbandlungen cimú foly6Kavicsos (azeltt IAihí), kisk. Sáros vm. bárt- iratot.
fai j.-ban, U910) 338 rutén lak. u. p. Lnkó, n. t.
2.jK'.,ií?tnrú7t,németépító8z,szül.DnLsburgban
Bártfa.
1842 febr. 28. 1872-ben Kari von Grossheim
Kavicsos lpor, 1. Lpor.
(szül. Lübeckben 1841 okt. 15., megh.1911 febr. 5.)
vasutak építésénél és fentar- építésszel építési és múiparmúhelyt alapított.
Kavicsvonat.
tásánál szükséges kavicsot alkalmas alacsony 1872. és 1882. a német birodalmi gylés berlini
oldalú kavicsszállító kocsikba rakva egész vona- palotájának építésére kitzött pályázaton a mátokkal viszik ki a pályára. A kavicsolandó pálya- sodik díjat
nyerték. Berlinben és másutt szárészeken a K. megáll és a kavicsot a pályamun- mos magán- és nyilvános épületet építettek.
kások lehetleg közvetlenül a vágányba hányják.
3. K., Heinrich, német fizikus, szül. 1853
Egj'-egy kocsiba 6—7 m» kavicsanyag fér. For- márc. 16. Bingenben. 1878— 85-ig Helmholtz
galomban lev pályákon a rendesen röviti munka- asszisztense és magántanár volt. 1885-ben Hannoid miatt a K.-oknál gondos felügyelet szükséges verben megyetemi, 1894. bonni egyetemi tanár.
a munkások biztonsága és a munka haladása ér- Fbb munkái: Lehrbuch der Spektralanalyse
dekében.
(Berlin 1883); Lehrbuch der Physik (Stuttgart
biztosítja.

;

:

;

.A.

k

KavicszsáJ:. A vasúti jármúvek terhe az aljak
közvetítésével a kavicságyazatra nehezedik és azt
HZ aljakkal lassanként a töltéstestbe nyomja be.
A benyomódott aljakat idnként kiemek és újra
kavicsot tömnek alájuk. Az igy a töltéstestbe

1890. 4. kiad. 1905)
(Leipzig 1900-07,
theorie (Bonn 1903).

;

német jogtudós, szül. ölsben 1846
megb. Upcsében 1898 febr. 13. 1894-beD

4. A'., Patti,

ang.

9.,

Handbnch der Spektroskopie

1—4. köt.); Die Elektronen-

;
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Kayser-Elchbergr

ó külügyi hivatal gyarmatügyi osztályának igazgatója, 1896.alteichsgerichttanáesolnökelett.Fontosabb miivel: Die gesamten Roichsjustizgesotze
{Berlin 1879, 6. kiad. 1901); Kommentár zur
Aktiongesetznovelle (u. o. 2. kiad. 1891) Kommentár zum Gesetz betreffend die Kommanditgesellschaften (u. o. 1884, 2. kiad. 1891) Kom;

;

mentár zur Reichsgewerbeordnung

(u. o,

1884,

3.

kiad. 1901).

;.

,

Káaá,

Kádi.

1.

Kazacsay Árpád, egyházi író, szül. Nagysz*'bcnbenl865nov. 13. Pappá szentelték 1888. Hitoktató volt Budapesten, segédlelkész Dorogon 'Pozsonyban. 1902-ben Pozsonyban a Szenthárom
Ságról nevezett plébánia lelkésze, 1912. címzt
apát, 1913. pozsonyi kanonok, székesegyházi
városi plébános. Szerkesztje volt az Országos
Néplap-nak. Hírlapi cikkein kívül megjelent tle
<

;

Kayser-Eicliberg, Kari, német fest és grafikus, szül. a sziléziai Eichbergben 1873 ápr.

Az onber

{Stolz

Kazahk,

nép,

Albán után magyarítva 189"
1.

Cserkesz.

Kazal, hosszúkás négyszögalakban rendszen
Tanulmányait a berlini akadémián Eugen
Bracht vezetésével végezte (1893—1899). Több- sen összerakott szalmás gabona, széna v. szalma.
nyire dekoratív tájképeket fest: A gázlónál; A K. szélessége 6 8 m., hossza az összerakandó
Hazatér juhok A tónál stb. Szép színes krajzai gabona vagy széna mennyisége szerint 10— 2(J
m. között váltakozik. Ennél hosszabbra készíteni
is vannak.
Kayserling Májer, zsidó teológus és író, szül. a tzveszéljTe való tekintetbl nem tanácsos I
Hannoverbon 1829 jún. 17., megh. 1905 ápr. 21. m.-nél szélesebbre sem tanácsos a K.-t kezdeni,
Budapesten. 1861-ben az endingeni (Svájc), 1870. mert késbb az üUepedéskor ellapul. A K. négy
a pesti izr. hitközség hívta meg rabbinak és hit- sarkán áthajlitott fogásokból készül a szar vázai.
szónoknak. Termékeny irodalmi tevékenységét hogy a szél ki ne kezdhesse, alsó, függélyesen \
kivált a zsidó történelemnek szentelte. F'bb mun- kissé kifelé rakott része a falazat, melyet 4— 5 ni.
kái Moses Mendelssohns philosophische und reli- magasságig szokás felvinni; a K.-nak a falazagiöse Grundsatze (Leipzig 1856) Moses Mendels- tot tetzetszerüen borító része pedig a tdözet s
sohn. Sein Lében und sein Wirken (u. o. 1862, ennek a falazat szélét borító része az eresz (a/.
Moses Mendelssohn. Unge- utóbbi módon gyürés nélkül kezelt rakományt
2. kiad. u. 0. 1888)
drucktes und Unbekanntes von ihm und über ihn ha gabonanemüekbl készült, asztagnak nev(
(u. 0. 1883) Sephardim, Romanische Poesien der zük). A helyesen készített K.-nak alakja reniL
Juden in Spanien (u. o. 1859) Geschichte der Ju- tetzete lehet meredek legyen s a benin'
den in Spanien u. Portugál (2 köt. Berlin 1861— elhelyezett gabona vagy széna szárai a K. leüle1867) Menasse ben Israel (u. o. 1861) Geschichte pedése után ne vízszintes vagy befelé lejt, hanem kifelé lejt iránnyal bírjanak, hogy a K.-!ia
der Juden in Spanien u. Portugál (Leipzig 1867)
Die jüdischen Frauen in der Geschichte, Littera- esetleg jutó esvizet kivezessék. Ezt az által ettur u. Kunst (u. 0. 1879; magyarul: Zskló nk jük el, hogy rakáskor a K. belsejét mindig maga
a történelem, az irodalom és a mvészet terén, sabban tartjuk, mint a széleit, mit völgyelés-nek.
2 köt., Budapest 1883) Die Blutbeschuldigung v. mondanak. Ez elvek szerint készített K.-ban
Tisza-Eszlár (magyarul is, u. o. 1882) Biblioteca széna- és szalmafélék, kivált szárazabb éghajlat
-

5.

—

;

:

:

;

;

;

;

;

;

;

;

espanola-portugueza-judaica (Strassburg 1890);
Storbotage aus altér und neuer Zeit (Prag 1891)
Gcfk'nkblattor. Hervorragende jüdische Persönlielikeiten des XIX. Jahrhunderts (Leipzig 1892)
Christoph Columbus und der Antheil der Juden
an den spanischen u. portugiesischen Bntdeckungen (Berlin 1894, és angolul New-Yorkban).
Kayserling-féle folyadék, olyan boncolástani
készítmények elállítására való eljárásnál használatos, hol a szerveket eredeti színükben akarjuk megtartani. Lényege az eljárásnak: 1. a készítmény konzerválása formalin, nátrium szulfurikum és kálium acetikum keverékben 2. az
ezáltal elszintelenedett készítmény színének viszsznidézóse 70<»/o alkoholban
3. végleges eltovés
hígított és esetleg nátrium acetikummal kevert
glicerinben. Számos módosítása is van.
KaysBler, Friedrich, német színész, szül. Neurodéban (Szilézia) 1874 ápr. 7. Egyetemi tanulmányokat folytatott, majd 1895. a szini pályára
léix'tt. Különböz német színházaknál mködött,
jórészt Boriinbon, utóbb mint Reinhardt társulatának kiváló tíigja. Egyaránt kitnt modern és
klasszikus szerepeibon, mint Arnold Kramor, Gyges. Wnltor-Strobl gr. (Kátchon v. Heilbronn) stb.
Irodalmilag is míiködik, irt drámai regényt (Simplicius, ISK).")), vors(>kot (Der Pan im Sálon, 1907),
;

;

Kzinpadi élményekot (1910)

Kaystros. folyó,

l.

.stb.

Kücsük-Mendere.

alatt kitnen eltarthatok, ellenben csapadékos
éghajlat alatt tanácsosabb e célra színeket, pajtákat és csröket építeni.
Kazaliczky J.n<aZ, színész, drámai ró, SZÜL Mozsgón (Somogy vm.) 1852 máj. 10. Pécsett és Budapesten tanult, s a szini akadémia elvégzése uti'in
elbb a Nemzeti Színháznál, azután a vidéken
ködött, majd a Vígszínház tagja lett. Népdalokon
és tárcákon kívül már korán írt drámákat
gulyás (népszínm, eladták Kolozsvárt 1882)
Ibolyás lány (népszínm, színre került Budán

mA

:

készítette a Ne hagyd magad Schlekasszadarabot a Városligeti színkörnek
Délibábok (népszínm, színre került a Népszínházban 1893) Garasos alispán (vígjáték, eladták a Nemzeti Színházban 1896)
harang
(színm, eladták a Vígszínházban 1898)
kard
1883),

singer

ebbl
c.

;

:

A

;

A

becsülete (színm, eladták Budán 1910). A Hontalizmán c. tragédiái megnyerték
áruló és
1908. és 1909. az Akadémia Teleki-diját.
jár
Kazalinszk (Kazala), az ugyanily

A

nev

székhelye és ersség Szir-Darja orosz-középáz.-.
vidéken, 750 km.-nyire Taskendtl a Kazala ni'
lett, kb. 8000 lak., akik közt sok a kirgiz. nai:y
bazárral. K. stratégiailag fontos hely, uralkod'
az Aral-tón, Szir-Darja alsó részén, a khivai
orenburgi úton.
Kazaiozó, az emelgépek csoportjába tartó
oly mezgazdasági gép, mel^'et elssorban a o.si
i

•

;

-
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S79

nyert gabonaszalmának kazalokba törfelhalmozásánál a szalma szállítására baszk :izúrt. hogy e monka rövidebb id alatt és
unkánál legyen elvégezhet. A K. egy
kocfdssorkejset keretére szerelt, desz/ítctt lejts csatornából áll, melynek
ui kút végtelen lánc küzé helyezett villás
1 luiai;
muzognak s a csatorna al^ részén lev
otí'iutülesórbe adagolt szalmát (v. szénát) a csaturna fels végére emelik, hol az a kazalra hull.
A K.-t rendesen a cséplgép szijáttótel utján
|>»<NM
t

i

>

I

!

1

1

1

Jiajtja, d(» jái'iránnyal v. kézi

ható.

A
'

ervel

is

mozgat-

K. c^i tornájának hossza, valamint a vizvaló hajlá.sa bizonyos határok között
itó ús megfelel szerkezettel kézi erö-

Némely amerikai íryártmányú
a K. egj'esítve van a cséplgéppel és
!tmérójú fúvócsbl áll, melyben a
i<t?l együtt a csó alsó végén elhe,,
,;. ;..._v> lapátos kerék (exhaustor) szívó,
i!i<t<)leg nyomó hatása szállítja levegáram közvetitt'-sével a kazalra.
Kazaiy Imre, kat. eg>házjogi író, szül. SzeciHl.'n 184« fi'br. 8. Pappá 1869. szentelték. 1873iirttó.
-

1

*'

^

SS, l-ig

V'áczon teológiai tanár, 1889. lrinczii,
iiiijl dorosmai, 1893. nagykátai plébános, 1908.
ti.<ztoletbeli kanonok, 1910. njugalomba vonult.
f)nálló mvei
kath. egyházjogtan kézikönyve
(2 köt., IV. kiad. Vácz 1888) Az egyetemes egy1

:

A

;

háztörténelem kézikönyve (3 köt., u. o. 1879—81)
Gyakorlati útmutatás a házassági ügyeidben (Temesvár 1888)
plébános hatásköre a házassági perekben (1890) Hadkötelesek és katonák
;

A

:

nösüUse (Temesv&T

1886).

Kazamanza (Casamance),

folyó Afrika ÉNy.-i

Szenegambiában. Körülbelül a FutaDzsalon hegységen ered ismeretlen vidéken, 300
km. hosszúságban ismeretes, torkolata a Gambiáétól 121 km. -re D.-re van. 2. m. mély járatú
hajók Szediuig (225 km.-re) fölmehetnek rajta.
Melh'kfolyója EK.-rl a Szongrogii. A fels vidékén tormó földi mogjorót (Arachis hjiwgaea L.),
kauivukot. kevesebb rizst, viaszt, pálma-olajat és
/állítanak rajta. Vidékén a banyun és
!•
-/ulött s a balante és mandingo bevándurviU uupek laknak. Környékének legnagyobb
ró>:7o n franciáké, Szenegambia gyarmathoz tarlye az 1837 óta m^ersített Szediu,
/
azonban még most is a portugáloké,
akikink ('16.ször volt itt gj'armatuk.
Kazamata <ném. Kasematte, ol. casa mattá
a. m. fedett ház), bonil>araente.ssé befödött helyiség
várakban, melyek rt-sz int raktárakul, részint pedig
lakásokul és lövrésekkel ellátva ágj'uknak, mozsaraknak meg lövészeknek harcra való felállítására használtatnak: ez utóbbi esetben védelmi
K.-knak neveztetnek. A ke.>íkeny, folyosószer
m<zél>on

:

K.-kat galleriáknak (védelmi tornác) nevezik.
Kazamátahajó (ném. Kasemattschiff), 1. Vérteshajó.

Kazán, minden nag>'obb, fémbl való, folyadékok hevítésére v. forralására szolgáló edény,
küliinusen olyan, amely szélességéhez mérve jeItMUt'kenyen mély; a laposabb edényeket ú>íneAneveztk. K. készítésére szolgálnak az öntöttvas,
kovácsoltvas, aoél és réz. Az öntöttvasból való
:

Kaztfn

K.-okat csak mint nyüt fzüstöket kell használni, mert az anyag csekély szilárdsága nem
engedi, hogy nyomás alatt
K.-okul alkalmaztassanak; réz-K.-okat az anyag drágasága
miatt csak kicsinyeket csinálnak. Leggjakrabban
a kovácsoltvasat és az acélt használják K.-ok

mköd

készítésére. L.

Kazán,
Kazán.

Gzkazán.

Kazán-szoros.

1.

1.

kormányzóság Oroszország

keleti

Vjatka, Ufa, Szamara, Szimbirszk és
XizsrgonHl közt, 63,714 km* területtel, (i»io)
2.711.000 lak. Az éghajlat ersen kontinentális,
a május is még hideg és a fagyok már augusztusban ismétldnek. K.-ban az évi középhómérséklet2-2'. a téli 109 és a nyári 15 i" R. A felületnek
rf.szt'lx'ii

mintegy ÍO^/o-a .szántó, 7°/o-a legel és O«/o-aerd.
kiválóbb mezgazdasági termékek a rozs, árpa,
kevesebb búza, köles, borsó, len, kender és mák.
Az állattenyésztés jelentékeny; legtöbb a juh
és a ló, kevesebb a szarvasmarha és sertés. Az
ipar elég jelentékeny számos a br-, szappan- és
szeszgyár, fúrészmalom, harangönt
élénk a
háziipar is. A lakosság nagyon kevert; 42%

A

;

;

orosz,

31%

tatár, 21»/o csuvasz, 51°/o cseremisz,

vannak továbbá mordvinok, votjákok és mescserjákok. Vallásra nézve több mint 600,000 raohammedánus, mintegj' 12,000 pogány, a többi görögkeleti. A K.-i tatárok külön tipust képviselnek és
k(Üöuö.sen munkásságuk és kereskedelmi ügyességük által tnnek ki. A mai K. kormányzóságnak helyén a még messzebb D.-nek terjed Bolgárország terült el az V XIll. sz.-ban. A VIII.
sz.-ban ennek a tatárok vetettek véget. 1438ban itt
ülu Machmet, az arany horda khánja alapította
meg K. khánságot. amely azonban már 1469. az
oroszoknak adófizetjévé lett, 1552. pedig egészen
meghódolt. Az oroszok 1708. állították föl a K.
kormányzóságot, mely akkor a mainál jóval nagyobb volt; jelenlegi nagyságát 1781. nyerte.
2. A'., az ugyanily nev kormányzóságnak és
járásnak fvárosa, érseki székhely, a Kazanka és
vasút mellett, a Fels- és Alsó-Kaban tavak mellett, amelyeket a Bulak-csatoma köt ös.>jze, (i9io)
167,400 lak., kiknek ^;^-e tatár br-, fképen bagaria-, szappan-, pu.'ikaporgj'ártással, vasárú-, harang-, vitorlavászonkészitéssel, kötélgj'artással és
hajóépítéssel; igen élénk áruforgalommal. A város
legszebb és legegészségesebb része a Volga és
Kazanka közt fekv dombokon épült a mellettük nyugat felé elterül síkságon van az iparosok
és kereskedk városrésze. Itt van az az emlék is,
amelyet az oroszok az 1552. elesett harcosaik

—

;

;

emlékére állítottak föl a Volgához villamosvasút
vezet. A Fels- Kaban-tó ÉNy.-i partján laknak a
tatárok a keleti parton vannak a sörfózók és ezek
mellett a zöld-séges kertek a Kazanka mindkét
partján laknak a brgyárosok. A házak naíiyobbára faházak, a képületek fképen a magasan
fekv részben, az ú. n. Kremlben vannak, amelyet
2000 m. kerületben fal környékez, e falakon kívül
állanak a külvárosok (szlobodi). A kiválóbb épületek: a Mária-templom, a Szumbeka-torony, a
kormányzói palota és az egj'etem, melyet 1814.
nyitottak meg, csillagvizsgálóval, könyvtárral
(amelyben sok a mongol és tatár kézirat), etno;

;

:

gráfiai

múzeummal. Van

itt

még számos más

is-

;;
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kóla, természettudományi, archeológiai, irodalmi bizonyos célokra készül, ép így a bronzot is rit*
társaság stb. F'ontos e város a kelet felé irányított kán használjuk.
Kazanlik, város Bulgária eszki-zagrai kerüle*
könyvkereskedelem szempontjából is. K. tatár
eredet a XIII. sz.-ban, bár nem a mai helyén, tében, a Veliki-Balkán ágaitól képzett, öböl alakú,
Batu khán v. valamelyik fla alapította a tatár vá- szép fekvés völgymedencében, rózsa-, gesztenyerost 1391. Dimitrievics Vaszili rombolta le. 1438. és diófa-ligetek közt, a Tundzsa partja közelében,
az arany horda khánja egy új K.-t alapított, még (1910) 10,568 lak., néhány jelentékeny mecsettel és
pedig a mai helyén e város virágzó keresked- templommal. K. a keletruméliai rózsaolajkészítés
várossá lett, 1552-ben az oroszok elfoglalták, középpontja.
Kazánmerevítés. A gzkazánok sík lapjainak
1774. Pogacsev fölégette, de II. Katalin újra fölélére állított vaslemezekkel való megersítése. A
építtette.
3. K. (Kotel), város Kelet-Ruméliában, a Kü- gzkazánok fenéklapjait és a túzszekrények fed6
csük-Balkán D.-i lábánál, a Kriva-reka mellett, lapjait nagy síkterületükön igen nagy ervel
6000 lakossal, gyapjú- és marhakereskedéssel. A nyomja a gz s ezért, hogy állandó nagyobb alakbolgár történelemben ismeretes Szofronij püspök változást ne szenvedjenek, erre alkalmas tartókkal kell ket merevvé tenni.
itt született, szülházát még most is mutogatják.
Kazánrobbanás, 1. Gözkazánrohhanás.
Kazanesd, kisk. Hunyad vmegye körösbányai
j.-ban, (1910) 649 oláh lak., u. p. és u. t. Alvácza.
Kazán szerinti adóztatás akkor fordul el, ha
Kazájiház, az az épület, ahol a gépüzemhez a szeszadót átalányösszegben a kazán méretei
alapján vetik ki. Hazánkban az átalány.szerinti
szükséges gzkazánok vannak elhelyezve.
adóztatásnál a fzüst nagyságát veszik irányKazánitatás, 1. Injektor.
Kazánkocsi (ciszterna-, tartány-, medence-, adónak.
Kazán-szoros, az Al-Duna legszebb és legérdeedény-, tank-kocsi), oly nyitott v." fedett vasúti
kocsi, amely a kocsivázzal szilárdan és állandóan kesebb része Naszádos és Ó -asszonyrét krassóösszekötött hordókból, medencékbl, fémhenger- szörényvármegyei községek közt. A Duna itt szobl vagy más edénybl áll és folyadékok (savak, rul legkeskenyebbre, kb. 11 km. hosszúságban az
szesz, bor, petróleum és más ásványolajok, kát- eredeti 600 m. szélességébl elször felényire a
rány és effélék) szállítására van berendezve. A Sukár-mare (314 m.) hegy által, majd a mederbl
küldeményeknek ily vasúti kocsiban való szállí- kiemelked Kalnik-szikla mellett csak 186 m.
tására különleges szabályok vannak, melyek a széles s hirtelenül, függélyes fallal emelkedik ki
vasúti árúdijszabásokban találhatók.
mellette a szerb oldalon a Miroc-planina (324 m.).
Kazánkovácsmühely, az a mhely, ahol vas-, A Sukár maréi 3Ví km. hosszú szakasza a
acél- és bronzlemezekböl kazánt készítenek.
Felsö-K. vagy Pojnikovo-K., amelynek a szélesKazánk, a kazánok bels falán képzd, ásvá- sége a bejáraton túl is 250— .350 m., mélysége
nyos anyagokból álló kéreg, mely a forró kazán- pedigaz50m.-t is meghaladja, tehát a tenger szine
víz lerakódásából származik. Legtöbb benne a kén- alá nyúlik a feneke. A balpai*ton van itt a Pojsavas mész (gipsz) és a szénsavas mész, de van- nikovo-harlang, kb. 500 m. hosszú, helyenként
nak benne kis mennyiségben alkáliák, vas, kova- 30 m. magas és a Veterani v. Hscabara-barlang,
sav és mangán is. A gipszkéreg kemény, a szénsa- amelybl 1692. d'Amau báró vezetése alatt 700
vas mész lágyabb. A szénsavas vegyületek vízben katona március 16-tól május l-ig 3000 török kaoldódnak, de ha a szénoxid a meleg által elillan, tonát tudott feltartóztatni, mig végleg kimerülve,
akkor a hátramaradó anyag oldhatatlan lévén, le- kénytelen volt magát megadni. 1788-ban is 20
rakódik. Sok vízben oldliató test akkor rakódik le, napig tudták itt a törököket feltartóztatni. A duamikor a víz elpárologván, a hátramaradt kevés bovai völgynyilásnál 567 m.-re szélesedik ki a
vízben nem képes feloldódni. De maga a kazán fala Duna mintegy ÍV, km. hosszúságban, majd a
is hozzájárul a K. képzéséhez, mert a vlz a vassal a Sukár-mik (311 m.) s a szerb parton a Strbec
vasoxidot alkot, s ez leválik és a K.-ben foglal mik (623 m.) sziklái ismét egyszerre 250 m.-re
helyet. A K. veszedelmes, mert kazánrobbanást szorítják össze. Itt kezddik a 4 km. hosszú
is okozhat, de legveszedelmesebb a gipszkéreg
Alsó-K., amelyben a Duna legkisebb szélessége
ez hozzátapad a falhoz s rossz hvezet lóvén, van (151 m.). Azután a völgy kitágul s a Trajáa vlz nehezebben jön forrásba. Ha a kazán fala nus-tábla már a szoros után van, a szerb parton.
izzóvá válik 8 kiterjedése által a K. egy darabon Bár aK. az Al-Duna legkeskenyebb szaka.sza, do
lepattan, akkor az izzó fém a még nem forró mivel zátonyai nincsenek, nem tartozik a veszévizet oly hirtelen párologtatja el, hogy robbanást lyes helyei közé, csak igen szk s ezért egyszerre
okozhat. Hogy a robbanást kikerüljék, a vizet csak egy hajó halad benne a bójákkal kijelölt
elébb tisztítani, vagy szúrni szokták. Ily célra úton. Vize igen csendes, természeti szépségek
igen elterjedt a Dervaux-féle víztisztító készülék. szempontjából ez a Duna legmegkapóbb részlete.
A kereskedelemben számttilan szer fordul el a
A Dunának ez a szakasza a Miroo és StrbecK. ellen, de egyike sem bizonyult jónak.
planina mészköplatójában volt barlangi folyó
Kazánlemez, a folyt vas- és hegesztett vas- boltozatának beszakadása folytán származott,
lemez, nt'ha folyt acéllemez egy faja, amely a amit már az is mutat, hogy a tenger szine alá
gzkazánok készítésére szolgál. A K. részei a ér a feneke. Irányára nézve ez szubszekvens bartüzlemez, mely a tzzel közvetlenül érintkezik
langi folyója volt a Mehádia felöl lejöv és
peremlemez azokhoz a részekhez, amelyek pere- Tumu-Severin felé
konzekvens szaka.szmezve köttetnek; köpenylemez minden további nak.Függélyes mészköfalaiban az egyes forraszok
részhez. Rézlemez csak meghatározott részekre, szintjében vannak a függve maradt kisebb na;

;

;

:

men

;;

—
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—

Kazárok

amelyekbl a patak egyenesen pekh vagy bak (bég), a helyettes királyé a kender kágán (L o.), a tartományok kormányzójáé a
OoadA, As Aldaui Vukapn > ai otUai t0bbi nihA- tudun,A seregvezetöé: a csausiar sth. A harcoUK auMlywáM. POIdnJit Ktel. XX. 18M. t66-S68
sok zöme azonban csnvasos nyelv hunn bolgá-

g>'obb barlangok,

:

a Danába zuhan.

:

,

i.

A.

BolMuy, Dto DoBaa-KaUnkt«, V«teruJseke HBhle ud
Pmt 1874: Stefanort r. Viloro, Die Felwagea

fettnmg,

dM Kuan

and die Donau and Tkete-Benltonuig ; Boh»nrlik, Az Áldunk K.-ánnk
íreoldfü vIáton)r«lr6i. Fftldr.
Ktel. XXV. ni.
A K. barlaari wvdetét (^olaoky J.
mnutu ki eltaSr tAbbéitekMétében ; CTtJié.Bntwiekliu«tir^MluchM de* eifarBu TotM, PetermMiB*i G«ogr. Mitt.
KrgftnsoBgBheft, 1007—906, 160. M.

Kasiatápláláa, 1. Injektor.
Kasáafi^ kihágisok, 1. Gzkazán.

Kasánvi^álat,
Ejtfár,

1.

Gzkazán.

Nógrád vm.

klíik.

1570 magyar lak., u.
Bamaszénbányászat.

Kazár Emil,

p.

füleki j.-ban, (1910)
és u. t. Kisterenye,

szül. Nagyszülvárosában
és Pesten végezte, de már igen korán írván hír-

és

író

Váradon 1843 jún.

24.

hírlapíró,

Lskuláít

lapokba. 1863. egészen erre a pályára lépett.

A

rokból (L Kaiiz) és magyarfajta ugorokból állt.
Eredeti vallásuk az elemek, égitestek és természeti

erk

tiszteletébl

gényt V. színmüvet. Önálló müvei : Eíbeszéiések
(1863) Csöndes órák (elbeszélések, 1864) ütols
pont (hosszabb elb., 1864); ösiík és unokák (reg.
semmi, ha valamivé lett (egyköt. elbesz.,
1882)
1885) ; Lég és föld : KüöröU évek (két elb., 1888)
szivárvány (hosszabb elbesz., 18^):
ma,
;

;

;

A

A

A

holnap nükül

(elbeszélés,

1890); Össze-vissza
(elbeszélések, 1897); Elbeszélések (1901). Drámái
a Kél kitlacsos cím verses vígjáték, a Nemzeti
Színházban szinrekerült Kincskeresk cím népszínm (1874) és hátrahagyott család c. dráma

A

A

Kisfaludy-Társaság megválasztotta a
70-es években tagjává, de K. nem fogadta el. A
Népszínháznak másfél évtizedig drámabírálója

(1875).

volt.

Kazári iecskék, 1. Kfali fecskék.
Kazárok máskép kozárok helyneveink szerint, Anon>Tnusnál és az oroszoknál khazarok a
:

t

;

bizánciaknál kaszirok, giszerek a georgiaiaknál és örményeknél, az utóbblaknál és az araboknál ezenkívül szevordik, szavardik, a törököknél és perzsáknál Maszndi sz. kaszirok.) Az ókori
agatlrszoktól (L o.) származott s a honfoglalás
eltti magyarsággal a legszorosabb kapcsolatban
lev alsóvolgavidéki nép, mely
úg>' látszik
cserkeszfélo kaukázusi slakók és ílnn-ugor elemek kevert'kék)l alakult és ehhez késbb törökfajta elemek, ú. ni. királyi szkitha töredékek,
hnnnok és altáji turkok (tula.<zok, tölöszök) járultak, úg>', hogy nemzetiségük fell bajos eligazodni az egymásnak ellenmondó adatokbóL C»üc
az bizonyos, hoey az uralkodó néposztály altáji
tnrk, cikeletrl jött török* volt
ettl valók a
méltóságnevek
a kágán (a fkirály neve) és
címe, az ilik; nejének a neve, a khatun: a tulajdonképeni uralkodóé : az isa (vagyis isad. sád) és
;

—

;

:

—

Késbb

(Vili. sz.) el-

;

Fvárosi Lapoknak meeindulásától 1873-ig, majd
az Ellenrnek lett munkatársa, 1879-ben pedig
az BgyelMósnek. Közben más lapokba is dolgo- 10.000 lovast
zott ée BStetepélt mint segédszerkeszt, legtovább
a Vasárnapi Újságnál és társlapjainál. Ír tárcákat a napi és társadalmi kérdésekrl, várospolitikáról, bírálatokat és cikkeket mvészeti alkotásokról,, irodalmi mvekrl, többnyire névtelenül V. álnévvel (Ozul, Emü, Echó, (Xvis),
ezenkívül elssorban novellákat, ritkábban re-

állt.

a mohammedánizmus ós kereszténység,
úgyszintén a zsidó vallás, mely midn 740-ben
Bulán kágán az elkelkkel együtt áttért rá,
uralkodó, igazabban irányadó vallássá lett, anélkül azonban, hogj' a többi vallásokat üldözte v.
elnyomta volna. Á fejedelmetszabad akaratból választották és pajzsukra emelve, napkeletnek fordulva kilencszer körülhordozták. A katonák és
tisztviselk föltétlen engedelmességgel voltak
iránta
határozta meg az adót és a katonák
számát, de hadat csak az egész nép akaratából
izenhetett. amikor aztán az esetleges zsákmányból kiszedte magának azt, ami neki tetszett, a
többit elosztotta a katonák közt. A katonák kizárólag lovasokból állottak. Maga a ftörzs csak
terjedt

állított ki,

de tartottak rendes pán-

célos zsoldos sereget (70(X) fnyit), st jó pénzért maguk íb elmentek zsoldosoknak Bizáncba.

Taktikájuk fereje gyors rohamokban, csel vetésekben rejlett. Az V. sz. dereka táján Attila alattvalói lettek, aki a Kurídakh uralma alatt meghagyott törzs kivételével legidsebb fiát Ellákot
tette meg királj-nak. 580 felé egész az Azovi-tengerig hatoló altáji turkok h^itják meg ket.
A turkok állama azonban csakhamar négy részre
szakadt s a hét folyó vidékérl (Szemirjecsenszk)
a Kaspíig a Csu-folyó két oldalán tanyázó nyugati turkok külön kágánt választottak, aki szövetséget köt a bizánciakkal s 626. Zíbil vezérlete alatt 40 ezer lovasból álló sereget küld Heraklius császár segítségére a perzsák ellen. Tulajdonkép csak 670 felé lehet K.-nak nevezni azon
Ny.-i turkokat, kik az ázsiai Sarmatia belsejébl,
Berziliából a Kaspi és Volga vidékére nyomultak s
miután a kubánvidéki unugur-bolgárok fejedelme,
Batbaján 680körül meghódolt nekik, az itt tanyázó
hunn-bolgár és magyar elemekbl szer\-ezték aa
alsó-volgamelléki kazár államot. Bnlár 731. fényes
gyzelmet aratott az arabok és örmények fölött.
740 körül pedig zsidó vallásra tért és Dávid nevet
vett föl. Ettl fog\'a Kazarország lett a bizánci
birodalomban s másutt üldözött zsidók menhelye.
Bulán utóda, Obadjah iskolákat építtetett s a misnát, talmudot és imádságokat magj-aráztatta. Fia
Hizkijah ép úgy héber nev, mint ennek fia
.Menasse s a k^bbi királyok, ú. m. Khanukah,
Izsák, a íia Zebulon, ennek Üa II. Menasse (vagy
.Mózes), ezé Nlssi, I. Áron, Menahem (Nissi fia),
ezé Benjámin, ezé II. Áron, ezé József, ki 960 körül a sokat emlegetett híres héber nyelv levelet
irta Khísdaí bar Jizkhak rabbihoz, utóda volt II.
Dávid 986 körül. A IX. sz. elején a K. földére
szorult magyarok ellen árkokkal védekeztek és
Sarkéi várát is nyilván
ellenük épittotték 836
körül a bizánciakkal a Don mellett ott, hol legközelebb esik a Volgához. Ez idtájban nyo*
múlhattak a magvarok Lebediába, a Don ée
Dnyeper közé, ahol már úgy lépnek föl, mint a
K. szövetségesei, st a kágán valami fenhatóság*

;
;
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félét is gyakorolt fölöttük. A kabarok és magyarok elvonulása s az orosz hatalom megalapítása
meggyöngítette a K.-at, bár József király 960
körül írt levelében még 15 adózó népet említ. De
már 968-969. Szvjatoszláv kievi nagyfejedelem
az egész Volga-mellékkel együtt Kazarországot is
feldúlta, a városokat, Etilt, Szemendert elpusztította. Sarkéit lerombolta. A birodalom donparti
maradványait is megsemmisítették 1016. a görögökkel szövetkezettoroszok,fogságbaejtvénThulides kazár királyt. Csak a Gazariának is nevezett
Tauriában és a Don mellett tartották fenn egy
ideig nemzetiségüket a K. Magyarországban számos helynév rzi emléküket s minden valószínség szerint az si magyar hadviselés fentartóinak, a huszároknak (1. o.) neve sem egyéb a K.
nevénél. Sokan a talmudellenes és tatárnyelv
krimi karaita zsidókat a K. ivadékainak tartják,
vannak, kik az orosz-lengyel zsidókat is tlük
származtatják, de ebben valami csekély igazság
mellett igen nagy a túlzás.
Irodalom. FrShn, Excerpta de chasaris, Pétervár 1821
u. az, Ibn Foszlán, u. o. 182S Harkavy, Mittheilungen über
die Ch., Russische Revne 187£ és 1877 u. az, Über die Bekehrnnf? d. Ch. zura Judenthum, n. o., X. p. 314 Neumann,
Völker des siidlichen Rnssland, Leipzig 1847 Fejér György,
A K.-ról, Pest 1851 ; Jerney, Keleti utazás a magyarok öshelyeinek kikutatása végett, u. o. 1851, ü. ícöt.
Hunfalvy Pál, Magyarország Etnográfiája, Budapest 1876,
181, 199, 203, 204, 209, 297, 394. 11.; Kohn Sámuel dr., József
kozár bégnek Chászdái Ibn Sápruthoz (kordovai zsidó diplomata) intézett levele, Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez, u. o. 1881, p. 24—43. ; Marczali Henrik, Lebedia, a K. birodalom, Millennáris Történet, u. o.
1895, I. kötet p. 21. s kk. ; Kuun Géza gr., Relationum
Hung. cum Oriente stb., I. köt., Kolozsvár, 1892 és Erdélyi
Múzeam X. 1893. 568—83; A Honfoglalás Kútfi 112—113,
;

;

;

;

11!!— 124, 131—132,

magyarok

152-

194,

212—284

—

;

Vámbéry

A.,

A

eredete, Budapest 1882, 77 95 1. Kutschera A.,
Die Ohasaren, Wien 1909; Nagy G., Ethnographia, 1908,
2. és 5. füz., Turnl 1910, 64-56.; Márki, Földr. Közi. 1913.
;

Kazaza, brazíliai szeszes ital, melyet cukornád
levébl készítenek.
Kazba, város, 1. Dzsasszor.
Kazbek (Ursz-Ghoch, M.-Kinvari), a Kaukázus egyik legmagasabb, kialudt vulkáni csúcsa,
5043 m. magas. A tartós hó határa 3300 m., glecscserei közül a Devdoraki-gl. nevezetes ingadozásairól. K.-i lábánál vezet át a grúz-hadiút. A
1811. Parrot, 1868. Freshfleld, Moor és
Tacker, 1873. Kozmin, 1889. Pastuchov és 1891.
Merzbacher és Purtscheller kutatták át és mászták meg.
Kaz-dagh, az Ida-hegy mai neve.
Kazein (casein, sajtnnyag), a nukleoalbnminoknak nevezett összetett fehérjékhez tartozik.
Különösen az emlsállatok tejében fordul el nagy
mennyiségbon közöml)ö8 kalciumsó alakjában és
foszforsavas kalciumot is tartalmaz. A friss tejbl
forralás közben nem csapódik ki, de ha a tej meleg
helyen tartva megsavanyodik, a K. megalvad és
az aludttejet eredményezi. A K. megalvadá.«5át ez
esetben a tejsav és más szerves savak okozzák,
ásványi .savakkal hasonlóképpen viselkedik. A
savakkal kiválasztott K.-UA különbözik a lx>rju
gyomrából elállított oltóanyaggal kiválasztott
sajtanyag, az ú. n. paraknzein, mely sokkal több
kalciumot ós foszforsavat tartalmaz, mint a K. és
a sajtkészítés alapanyaga, holott a .savval kiválasztott K. a tehéntúró alapanyaga. Éppen ezért
a liptói juhturó és más hazai zsíros juhtúrók

K.-et

—
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parakazeint tartalmaznak és inkább sajtoknak
minsíthetk. A K.-ból újabban többféle mesterséges táplálóanyagot készítenek, amink pl. a
sanatogén, sanoííe, hámatol, eukasin, nutrose,

plasmon

stb.

A

soványtejbl kiválasztott K.-t

ipari célokra is felhasználják. így

pl.

a színes-

papir készítésében, a tapéták, kártyák és linóleumok készítésében, a csokoládégyártásban és
különböz ragasztóanyagok készítésében. Ilyen
ragasztó-anyag többek között a caseogommey
Káseleinpulver stb. A növényi rostokat K.-kalciummal átitatva épúgy festhetjük, mint az állati
fonalakat.
Kazein-festészet, a freskófestést pótló falképtechnika, amelynél a száraz falra kazein (túró) és

mész keverékébl álló kötanyaggal rakják
a festéket. Könnyebb mint a freskó s minthogy
a nedvességnek jól ellenáll, tartósabb is. Ujabban
az olajfestés helyett is használják. Az ilyen vászonra festett képek hatása azonban ertlen, pasz-

oltott

föl

tellszer.

Kazein-ragasz, 1. Ragasz.
Kazeinbe, néger ország, 1. Lninda.
Kazeóze, a kazein közbees emésztési terméke.
Kazerun, város Farsz perzsa tartományban
Sirász és Busir közt, gyönyör dombvidékkel,
5—6000 lak. .30 km. É.-ra vannak Szapor vagy
Sápur szasszanida város romjai szikladombor-

mvekkel.
Kazetta, a. m. kaszetta (1. o.)
Kázi, 1. Kádi.
Kázi-aszker vagy kádi-aszker, 1. Kádi.
Kazikumuh, Dagesztán orosz-kaukázusi terület egy járása, 2145 km- területtel, 60,000 lak.,
ezek közül 50,000 a leszgekhez tartozó K.; a Kazikumukhszkaja Koi-szu és mellékvizei öntözik.
Földje szegényes ós a lakosok, akik buzgó mohammedánusok, fképen kecske- meg juhnyájaik
után élnek. 1820-ig önálló khánság volt. A járás
székhelye Kumukhszkoje erd.
Kazincz, község, 1. Sajókazincz
Kazinczy (kazinczi), 1. Avdrás, K. Ferenc dédapja, Ung vm. alispánja, költ^, szül. a XVll. sz. közepén, megh. 1728. Atyja K. Péter ítélmester volt
s a Wesselényi-féle összeesküvésben való részessége miatt csak nag>' váltságdíjjal s vallása megváltoztatásával menthette meg életét. K. Kassán
ós Nagyszombaton tanult a jezsuitáknál,de késbb
visszatért a református hitre. 1682-ben Ung vm.
alispánja lett s II. Rákóczi Ferenc fölkelé.sében,
mint a fölkel nemesség egyik fkapitánya és országgylési követ, nagy szerepet játszott. Nejéhez intézett verses leveleit (1685) K. Ferenc adta
ki az Orpheusban(1790).
2. A'. Ferenc, író, a magyar irodalom reformátora, szül. Érsem jenben (Bihar vmegye) 1759
okt. 27., megh. Széphalmon (Zemplén vm.) 1831
aug. 23. Gyermekéveit születése helyén, anyai
nagyatyja, Bossányi Ferenc házában töltötte,
1766. a szülei hi'izba korült Alsóregmeczre, ahol
felvilágosult szellem atyja maga vezette be az
elemi ismeretekbe. 1768— 69-ig Késmárkon tanult, elsajátította a német nyelvet, innen a sárospataki kollégiumba ment, ahol 10 év alatt összes
közép- és fiskolai tanulmányait elvégezte. Korán
kezdett olvasni, a német Gessnert, az új magyar
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[i^„i.,i..... f •rnékeit, a római klasszikusokat, majd
ííürogül. Anakreont. Atyja, majd
nr
auvj- ... -i.tóára korán kozdto az irogatást is.
így jelent meg a 16 éves K.-tól 1 775. egy kis füzet,
a több iru mQveiböl kompilált Magyarország
geographira, azaz földi álUipotjának íerajzdása,
és Bessenyei egy német elbeszélésének magyar
fonlitása Az amerikai Podocés Kazimir keresztyén foUásra való megtérése c. alatt (1776). Fordítása megnyerte Bessenyei tetszését, ki további
munkásságra buzdította. Nagy hatással volt fejldésére az 1777. óv. Ekkor járt elször Bécsben,
s a császárváros nagyszer gyjteményei már

de csak az L köt. jelent
közül ez idben napvilágot láttak a következk
Ixinassza tragédiája,
Herder Pa ra mythionjai, Wieland Sokratene ( 1 793).
Goethe Stella c. drámája és Veit Weber A vak
lantos c. regéje egy kötetben 1794. Teljesen vagy
legalább nagyobbrészt készenálló fordításai köEmüia Galottija,
zill nevezetesebbek: Lessing
Shakespeare Macbeth je, Goethe Testvérei ós Clavigója, Moliére két vígjátéka, Klopstock Messiása.
K. mvei, egy pár vers kivételével, fordítások.
Erre alkotó erejének kisebb foka utalta, de irodalmi elve is. Úgy volt me^^özödve, hogy zsen-

múérzékét nagyon
megragadta
iKKniinan megjelent magyar könyv,
fit:
Bji:
iíjszer, klasszikus mértékekben írt
vei>'
i.aiutzi Sándornak mvészi prózában
készült .Mamiontol-fonlítHsa. Ez utóbbi olyan mély

dül irodalmunkat a

1

.

:

g\<

itlozó

:

kit'

1

1

1

visszatérve,

-,

hatást tettroa, hogj' elhatározta író lesz, s Bárótzi
koszorúja után fog törekedni. 1779-ben Kassára,
1781. Eperjesre, 1782. Pestre ment törvénygyakorlatra, de amellett buzgón mvelte magát, különösen Orczy Lrinc és Ráday Gedeon társaságában. 178.3-ban anyjához költözött Regmeczre,
1784. mint Abauj vm. aljegyzje megyei szolgálatba lépett, de ezt 1786 nov. 1. fölcserélte államszolgálattal
Török Lajos gróf mellé a kassai
kerület iskola-felügyeljévé neveztetett ki.
Az az ötödfél esztend, melyet K. Kassán töltött,
életének irodalmi szempontból egyik legjelentsebb szakasza. Mint tisztvisel páratlan szorgalommal és sikerrel felelt meg hivatali kötelezettségének. Emellett egyrészt folytatta és kiterjesztette irodalmi tanulmányait, másrészt írókat és
:

Helikoni virágok c.

meg

alatt,

(1791). Fordításai

:

fejlettebb irodahnak remekeinek fordításával lehet csak fölvirágoztatni. A
korabeli magyar írói törekvésekkel, a három irányban elágazó ú. n. költi iskolákkal, nem lévén
megelégedve, a németek követése által egy
újabb németes irányzatot indított meg irodalmunkban elterjesztette a rímes jambust és trochaeust
s vele a modernebb hangot és dalstílt ütötte meg,
megszólaltatta a lírai költészet szelídebb érzel:

meinek nyelvét. Irányának a fiatalabb költi
nemzedék több tagját megnyervén, s az egész

ország íróival állandó írásbeli érintkezést tartván
fönn, már-már az egész irodalmi élet vezetését
kezébe vette, mikor belebonyolódván a Martinovics-féle ú. n. összeesküvésbe, 1794 dec. 14. elfogták, Budán bebörtönözték, s 1795 máj. 16. a hétszemélyes tábla halálra ítélte. A király e büntetést bizonytalan ideig tartó börtönre változtatta,
s K. majdnem hét évig (2387 nap) sanyargott
Buda, Spielberg, Obrovic, Kufstein és Munfcács
tömlöceiben. Szenvedéseit hsiesen trte, olvasott
és tanult, s amikor megengedték, tollal és téntáirodalompártolókat totorzott. 1791-ben II. József val dolgozgatott, olykor saját vérével vagy rozsrendszerének össze<^)mlása után hivatalát eltörül- dával jegyezgetett.
ték, s ö Regmeczre vonult édes anyjához. MunMikorlHOl jún. 28. kiszabadult, egyelre visszakásságának ez els virágkorában (1786—94) vonult a nyilvános élettl. 1804 nov. 11. nül
megkezdte a külföld nagynev vagy divatos vévén Török Zsófia grófkisasszonyt, 1806. Báíróit fordítani és utánozni, majd eredeti ver- nyácskára (Széphalomra) vonult, nejének szerelseibenkövetni fordításaiból 1788. kiadta Gessiier mében s egyre szaporodó családjában keresett
Idylliumi-t, s 1789. egy német Werther-utánza- kárpótlást szenvedéseiért, melyek kiszabadulásátot: Báesmegyeineköszveszedett íefeíet. Különösen val nem értek véget. Fképen anyagi gondok zakaz utóbbi átdolgozása tett nagy hatást kortár- latták volt id, mikor valósággal szkölködött.
saira, olvasókra és Írókra egyaránt. E szentimen- Visszavonultsága azonban nem soká tartott. Újra
tális regény kora legkapósabb könyve lett. Hogy s még hathatósabb agitációt indított meg, mint
a zsendül magyar irodaUnat szervezze és helyes fogsága eltt, hogy eszméit diadalra juttassa.
irányba terelje, két, Kassán lakó íróval, Batsányi- Vezóreszméje volt a magyar szellembe beolvaszval és Baróti Szabóval 1783 nov. 13. egy szépiro- tani a n^Tigati mveltséget, ezáltal megnemesítenf
dalmi és tudományos folyóiratot indított meg, a az irodalmat, finomítani az ízlést, kimvelni a
Kassai Magyar Mtiseum-ot, mely íróink legja- nyelvet, hajlékonnyá tenni a stílt. Szóleskör
vát egyesítve, igen magas színvonalon állott. agitációjának eszközei kiterjedt levelezése és báBatsányival azonban már az I. füzet szerkesztése tor polémiái voltak, küzd terrénuma a nyelvújí.>
közben meghasonlott, ezért 1790. egyj folyóira- tás. Levelezésében fejtette ki irodalmi elveit, vele
tot, az Orvheust indította meg, amely azonban a kormányozta a központtól távol es Széphalomról
8. füzettel még az évben elakadt. Fölismervén a az irodalmi életet s pótolta a hiányzó irodalmi
nemzeti színügy nagy jelentségét a közmvelt- közlönyöket. A múlt század tizes éveiben valóségre, lelkesen izgatott mellette, s Ráday Pál ban Széphalom volt az irodalmi élet központja
gróffal buzgólkodott Budán az els magyar szí- 8 K. annak feje. Szava tekintély, ítélete megnésztársaság szervezésén. Hogy msort teremtsen fölel)bezhetetlen. Neki mutatták be mveiket az
számukra, megindította a Külfüli fáíékszin c. vál- ifjú írók s tle vették költói fölavatásukat. Idlalatát, melynek els darabjául Shakespeare Ham- közben már szervezte K. irodalmi életünk 1^let-jét adta (1790). A német Musenalmanachok nagyobbszerü küzdelmét, az ú. n. nyelvújítási
mintájára egy évenként megjelen magyar alma- harcot. Nem K. volt az els nyelvújítónk, eltte
nachot tervezett a maga és költtársai verseibl már igen sokan ipariwodtak nyelvünk anyagát új
:

;

:

:

;
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szókkal fölfrissíteni, de K. volt az els, aki tudatosan a nyelv szépítése érdekében alkotott s ami
még fontosabb, ö nem annyira a szókincset, mint
inkább a stílusunkat akarta megreformálni. Mivel
nem a nyelv helyességét, hanem a szépségét tekintette céljának, nem riadt vissza attól, hogy az
idegen nyelvek fordulatait ültesse át nyelvünkbe
ezáStal stílusunkat hajlékonnyá, fordulatossá,
könnyeddé tette, de tömérdek rosszul képzett szóval és idegenszerséggel árasztotta el nyelvünket. Ez visszahatást szült, az Írókat két pártra
szakította, az újításokat pártoló neológusokra s
az ellenz ortológusokra (helyesen beszélkre) s a
két tábor szenvedélyes harcba bonyolódott. A támadást K. kezdte az ósdiak ellen irányzott két
munkájával: Epistola Vitkomcshoz {ISlí) ós Tövisek és Virágok (1811), tolytatta a Dayka versei
(1813) és Báróczy munkái (1813—14) elé írt bevezetésekkel. Az ellentábor is hamar megjelent
a küzdtéren a Somogyi Gedeontól kiadott Mondolat c. gúnyirattal (1813), melyre K. helyett
tanítványai, Kölcsey és Szemere válaszoltak a
Felelet-tel. K., hogy példát is mutasson a stílreformra, megkezdte fordításainak közlését. Régibb, de stilisztikailag teljesen átdolgozott fordításaiból 1814—16. K. F. Munkái c. alatt 9 kötetet
jelentetett meg, melyekben azonban oly merészen
érvényesítette elveit, hogy nemcsak a maradiak,
hanem még párthívei is megsokalták. A gyzelem mindinkább a neológusok felé hajolt, de közben maga K. is mérsékelni kezdte újításait s utolsó
vitairata Orthologus és neológus nálunk és más
nemzeteknél (Tudományos Gyjt. 1819, XI. k.)
sokkal kevésbbé szélsséges. (A harcot 1. Nyelvújítás).

Ezen nagyszabású küzdelem ellenére a csodálatos energiájú K. állandóan dolgozott az irodalom egyéb területein is. Egész sereg értekezést,
bírálatot, ú'ánycikket, irodalomtörténeti és történeti dolgozatot, költeményt közölt folyóiratokban
és zsebkönyvekben; nagy anyagi áldozatokkal
közrebocsátotta régibb irodalmunk emlékeit és barátainak mveit és szünet nélkül dolgozott fordításain, különösen Sallustius-éin, melyet bámulatos
mgonddal csiszolt. Ó maga keveset látott bellük
kinyomtatva, (Poetai berek c. alatt versfordításai 1813), a legtöbb kéziratban maradt. Élete
utolsó évtizedeinek legbecsesebb alkotásai azonban eredeti mvei, melyekben csodálatos közvetetlensóggel és szellemességgel, választékos, fordulatos stíllel örökíti meg tapasztalatait és élményeit Az Erdélyi levelek (Tud. Gyjt. 1817. késbb több ízben átdolgozva) irodalmunkban a tárcalevelek els képviseli az önéletrajzból emlékirattá szólesült és szintén többször dolgozott korrajzi érték Pályám Emlékezete (Tud. Gyjt.,
1828) ós K. útja Pannonhalmára, Esztergomba,
Váczra (1831). Még jobban éreztetik értékes írói
tulajdonait leijeiéi, melyekben híven tükrözdik
K.-nak az embernek és K.-nak, az irodalmi életünk irányítójának képe, s amióta halála után
:

;

nyomtatilsban

megjelentek,

egy

félszázadnak

(1784— 1831) leggazdagabb forrásmüvóvó
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váltak.

A vezéri szerep az irodalomban 1820 körül
kezdett megosztani közte és Kisfaludy Károly
között, s bár az új írói nemzedék továbbra is öt

lassanként vesztette,
irányával, a klasszicizmussal szemben mindjobban Kisfaludy iránya, a romanticizmus diatisztelte fejéül, befolyását
s

dalmaskodott.

Küls

megtisztelésekben ezután

volt része, az Akadémia els vidéki rendes
tagjává neveztetett, st kis hijja volt, hogy
a titkári széket is el nem nyerte. Akadémiai tagis

ságának nem sokáig örvendhetett a következ
évben a felföldön dühöng kolera-járvány áldo:

zata

lett

és széphalmi kertjében temették

Akadémiában tanítványa, Kölcsey

el.

Az

tartott fölötte

szép emlékbeszédet (1832) s Dessewfíy József gr.
indítványára Eredeti WMwtói-nak kiadásával
iparkodtak segíteni szk viszonyok között hátramaradt családján. 1859-ben születésének százados fordulóját nagy fénnyel ünnepelték meg, aminek politikai jelentsége is lett ez volt 1849 óta
az els alkalom a nemzeti közérzés megnyilvánulására. Ugyanakkor Dessewifj' Emil gróf kezdeményezésére gyjtést rendeztek K. emlékének
ápolására ós munkái kiadására. A körülbelül
50,000 frtnyi összegbl az Akadémia K. szegénysorsú maradékait segélyezte, megvette a széphalmi
birtokot s ott csinos ión-stíl mauzóleumot épített,
1884. pedig elhatározta, hogy K. Összes müvei-t
egyetemes nagy kiadásban három osztályra különítve (I. Eredeti mvek, II. Fordítások, III. Levelezés) közzéteszi. A kiadás 1890. a III. osztálylyal, a Levelezéssel valóban meg is indult, Váczy
János szerkesztésében, moly 1911. a 21. kötettel
egyelre befejezést nyert (elkészületben az Erekiadása). Emlékére Késmárkon 1899.
deti
táblával jelölték meg az evang. líceumot, melyben
K. tanult, 1901 jún. 28. Kassa megünnepelte K.
börtönbl való szabadulásának századik évfordulóját 1907 szept. 22. Érsomjénben Fráter Lóránt
bkezségébl emléktáblával jelölték meg szülházát s fölavatták érc mell-szobrát. Ferenczy
Istvántól faragott márvány mellszobra a Szépmvészeti Múzeumban van, báró Vay Miklóstól
mintázott bronz mellszobra a Nemzeti Múzeum
kertjében.
K. egyike irodalmunk legjelentsebb alakjainak, de nem mvei, hanem hatása által. Mvei
közül maradandó értéke csak eredeti prózájának
van levelei és emlékiratai e nemben ma is remekek fordításainak stíltörténeti jelentsége van
választékossá ós fordulatossá tették a magyar
stílust. Költeményei közt, melyek életében összegyjtve nem jelentek meg, csak epigranunái
és episztolái nevezetesek, ahol mgondjával gondolatait, ötleteit mvészivé tudja csiszolni, egyéb
verseiben kevés az alkotóer és az ihlet. Fölfogásában klasszicista, Horatius és Goethe hatáaz eszményiség híve, kerüli
sát összeolvasztja
az egyénit, nemzetit és reálist. Jelentségét annak
a páratlan izgató tevékenységnek köszöni, amelylyel a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején a
magyar irodaUni életet szervezte, írókat és olvasóközönséget nevelt, az elbbieknek kitzte a célokat és megjelölte az eszkíizöket, az utóbbiakat
:

mvek

;

:

:

;

:

olvasmányokkal

látta el.

E nagy reformjában

volt egyoldalúság és túlzás: ers magyar érzése
ellenére nyelvben és stílusban sok idegen8zer.séget honosított meg
nem becsülte meg eléggé a
lenézte költészerégi magyar hagyományokat
;

;

-;

'

—
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tünk népies elemeit. E túlzások ellen már életében föltámadt a reakció, s késbbi nagy Íróink
szerencsés tapintata következtében K. reform
mozgdlmátiak káros hatását mind teljesebben kiforrta az irodalom ami viszont áldásos volt mú.int a következ fejldés alapja
ködés*
;

—

Kazinczy

A

természet szépségei között s tulassanként enyhUlt
bánata, irodalmi sikerei is fokozták munkakedvét. 1858-ban az Akadémia levelez, 1860- a Kisfaludy-Társaság rendes tatájának választotta, úgy
hogy életének utolsó é\'tizede irodalmi munkássáfalván töltötte.

dományos munkásságában

Vürösmartj'n, Potófln, Aranyon gának nemcsak érettebb, hanem gj'ümölcsözbb
amint szakasza is. Az 1861 -iki rövid országgj-ülé.sen is
ma is. Azáltal pedig
hogy a nyelv és közszel- résztvett s ekkor tartotta legszebb, államférfiúi
Gyulai I'ál kiömölte
lem megreformálásának ügj'e a köztadatban össze- belátásra valló beszédét, de az országgj'lóshez
kapcsolódott, K. pályájának politikai fontossága fzött remények meghiúsulta után esal(>dottan tért
is van: egyengette Széchenyi politikai reformjá- vissza bánfalvi magányába, hol élete delén elhimji.
K. igen sokat és sokféle irányban dolgozott,
nak útját.
Kiadások /$ irodalom. K. mÜTelnek teU«s gyújteménre velte a szépirodalmat, a kritikát, az ü'odalomtör:ieiii lévén, enrM aAToi kftIAn kladáMln TS^yiuik aUlva.
ténetet, történetírást s különös kedx-vel a világU vének m mir •Utatteken kírtl: » Ma^ar Bemekírók
TerMinek, irodalom remekeinek magj'arra való fordítását.
7. kStete (1908. Vetaek, Páljria ealékeiete)
a Báemegreinek é« a 11 agjaroniági ataknak kiadása ac Lelkiismeretesen, gonddal és ambícióval dolgoOI«a6 UarvtArban, ataiásai telj«Mn a Bith-féle Családi
zott, de éppen e sokoldalúsága miatt, s mivel inkSn^Ttártaui, a TSriwk és rirágoké a Béel Magyar KOnyvtárttan <• toatos as Abad Nemiell Könyvtárában me^indalt, kább receptív, mint eredeti szellem volt, elsm&vei,
Ferenc
K.-kiadás,
K.
de M 5. Uit<«tt«l meraDnt
--'-' és fordított versei, Pályáin Emléke- rangú alkotásokat mködésének egyik terén sem
IS?" •*"
fölmutatni. Pályáját versekkel és novelMagyar Pantheon. lieveleiból 1859- tudott
f
lákkal kezdte (a ParHienon c. folyóiratban, Sze'-t Jelent me^, de ezeket &z új kiadás
1>
ti
maveinek teljes Jegyzéke ol- relem könyei c. kiadványában), majd kora folyóre
lapjain. A
t-aítö 191S. 60 s. k.
V
úrataiban és újságaiban idegen, francia és német
'>mbólcsaka legfontosabb munrv:
K. források alapján tudományos és Ismeretterjeszt
ic Toldy
Ferenc életrajzai
kákat
esetlen) és K. Ferenc élete (M. cikkeket és tanulmányokat bocsátott közre. írt
Ferenc
adja
le.); életének teljes TMitit
K9l(Ak
politikai cikkeket is és egj' kiváló emlékbeszédet,
Váeiy János ü. Kerui^c 1909, a ICöltök és írók c. vállalatbaa. Mankássá^ára, e);véni8ég:ére vonatkozólafr legjelen- a magyar szónoklat egyik szép emlékét, Kemény
Kfilcsey. Gynlai és BötvOs emlékbeszédei, a Dénes báróról. A szabadságharc után Toldy Fetsebbek
K.-Albnm. 1860 Imre Sándor. K. kCltéasete, Koasorú 1863
renccel együtt buzgólkodott a magyar nyelv, iroEiedI Frigyes, K. és a német irodalom, Badapeati Szemle
XVni. BeOUiy Zsolt, Horatins és K., 1880; Hdarich Gusztáv dalom és tudomány föl virágozta tásán. Toldy Új
ólt és

!

keresztül

1

1

>

•

uat

—

—

m-

;

•

.i.

:

j

'

;

:

;

;

tanalmánya a Báosmegyei Olcsó Kónyvtári kiadása eltt.
Vácsy János beresetéaei a levelesés egyes kótetei eltt,
1891—1911 Váasy János, K. Brdéiyl Levelei, Badapesti
Szemle 1S7. k. Simái Odfin, K. és a nyelvújítás. Magyar
Nyelv 1909— 191S. évf.; Vértesy Kaaiocsy F. (Bpest 191S).
;

;

:

Gábor, államférfi és író, szül. Berettn
(Zemplén vm.) 1818 júl. 18., megh. Bánfalván
(Borsod vm.) 1864 ápr. 18. Késmárkon és Sárospatakon tanult s már kora ifjúságában eltelt rokona, K. Ferenc iránti kogj'elettel, akinek pályája
és dicssége állandóan szeme eltt lebegett. 1838ban Pestre, majd az országgylésre Pozsonyba
ment, itt a politikai élet vezet férflaival, fképen Wesselényi Miklós báróval. Pesten az irodalom vezéreivel. Szemere Pállal, Fáy András3. A'.

ai.
\

Vörüsmartj-N-al, Toldy\'al kötött barátságot.

komoly, ambiciózus ifjút magával ragadta a
-• idk .sodra s egész erejével hazája javára
munkálkodni. Az irodalom terén els kinem hozták meg a várt sikert, visszatért
várniegj-éjébe, ahol a megyegj'úléseken
.imar kitnt szónoki tehetségével. Ennek
'

i

köszünhotto,

hogy az 1848-iki országgylésre

magyar múzeumának egyik legszorgalmasabb
nagyszabású irodalmi
munkatársa volt s az
vállalatának, az Újabb Nemzeti Könyvtárnak
egyik alapítója és szerkesztje. Ebben a vállalatban, mely közéletünk jelesééit egj-esltette, hogy
irodalmunk jelents alkotásait a maguk teljességében és hú kiadásában tegyék a nemzet közkincsévé, K. kiadta Zrínyi Miklós összes
veit (Toldyval együtt) és Cserey Mihály históriá-

m-

ját; a M. Tud. Akadémia Magyar Történelmi
Emlékeinek VII. kötetében Hlesházy nádor följegyzéseit, J/iA*o Ferenc históriáját jB/ro Sámuel
foljiatásával s Apor Péter báró munkáit, köztük
az emlékezetes Metamorphosis Transylvaniaet.
ó adta ki továbbá magyar fordításban Galeottl
könyvét (Mátj-ás királyról szóló anekdoták) Mátyás király, kortársai tanúsága szerint c. könyvében (1863). Sajtó alá rendezte nagybátyja, K.
Ferenc verseit (1858), levelezését (K. Ferenc levelezése Küfaludy Károllyal s annak körével, 1859., Berzsenyi DánieUel, 1860), Dessetcffy
József gróf Irodalmi hagyományait 3 kötetbon
1860 és magyar szövegben Gíj«í György német
nyelv magyar népmesegyjteményét (1857—60).

megválasztották követnek- Az országgylésen
kezdettl fogva a mérsékeltekhez tartozott, aggodalommal látta, mint szalad nemzete a forrada- E kiadói mködéseknél még nagyobb arányú
in felé követte ugyan az országgylést Debre- fordítói tevéken y.«vge, mellyel a Nyugat és Kelet
zenbe, de mint a békepárt híve nem sznt meg szépirodalmát s fként a római klasszikusokét,
a forradalmi lépések ellen szóval és Írásban (a meg az északi népek mesekincsét akarta nemzeJókai szerkesztette mérsékelt irányú Esti Lapok- téhez közel hozni. Fiatalkori mfordításainál
ban) izgatni, ami nevét meglehetsen népszerút- maradandóbbak élete végén készült, teljesen
becs tolmácsolatai, Moliére
is vád alá érett, klasszikái
lonné tette. Az önkényuralom idején
fogták, de amnesztiát nyert. A nemzeti nagj' ka- Tartuffeje'nek, Fösvényének, Dandin Györgyétasztrófa megviselte lelkét, mély melancholia vett nek átültetései, melyek a Kisfaludy-Társaság kirajta ert s bár föl-fölkereste Pestet s fvárosi adásában jelentek meg (1863) s Goethe Thssóbaráti körét, ideje javát vidékre vonulva, Bán- jának kéziratban maradt töredékes fordítása. A

m-

;

•

t
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;

:

Kisfaludy-Társaságban Lévay József tartott fölötte emlékbeszédet. V. ö. Jakah Elek, K. Gábor
irodalmi hatásáról (1880).
i. K. Lajos, 1848—i9-iki honvédtábornok, K.
Ferenc fia, szül. Széphalmon (Zemplén) 1820.,
agyonlövetett Aradon 1849 október 20, 15 éves
korában jutott a tullni utásziskolába s innét lépett
mint hadapród a 9. számú huszárezredbe s itt
nyerte a hadnagyi rangot. 1847-ben kilépett a
hadseregbl. A honvédség felállításakor 1848
júniusában az I. honvéd utász-zászlóaljba lépett
s utóbb Klapka hadtestében egy dandár, majd
egy hadosztály parancsnoka, 1849 áprilisában
pedig a Fels-Tisza körül alakított különítmény vezérévé lett. E hadosztály a kormány
hibás intézkedése miatt teljesen tétlen maradt.
Júliusban Görgeyvel kellett volna egyesülnie, de
az orosz hadak állása miatt nem juthatott odáig
s beszorult Erdélybe, s aug. 24. Zsibón Grottenhjelm orosz altábornagy eltt lerakta a fegyvert.
Az aradi haditörvényszék kötél általi halálra ítélte,
Haynau kegyelme azonban az ítéletet golyó általi

haláka változtatta.
Kazinczy-kódex, nyelvemlék az 1526 s 1541
közti idbl (alkalmasint a Dráva vidékén készült), különösen becses a magyar széppróza történetére (v. ö. Beöthy Zs., A szépprózai elbeszélés, 1. köt.). Kis nyolcadrét-alakú papiros-kódex
frészeiben három ismeretlen nev ferencrendi szerzetes másolata s valószínleg klarisszaapácák számára készült. Tartalmát prédikációk,
erkölcstanító példák és legendák teszik. Szépprózai szempontból nevezetes részei Szent Báriám
élete és Szent Elek legendája. Fölfedezte Vitkovics
ez,

:

Mihály Egerben, régebben pedig valamely pozsonyi
apácakolostoré volt. Jelenleg Jankovich Miklós
gyjteményének megvétele óta a Nemz. múzeum
könyvtárának tulajdona. A rá vonatkozó irodalmat mutatvánnyal s jegyzetekkel v. ö. Zolnai,
Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig (1894).
Kazinczy-kör, Kassán 1893. alakult abból a

hogy Fels-Magyarországon szellemi központot létesítsen, a magyar irodalmat ápolja, a
mvészeteket ós a tudományt szolgálja. Számos
felolvasás keretében igyekszik céljait megvalócélból,

sítani.

Kázmér (Kazimierz), szláv keresztnév, a. m.
békeszerz. Több lengyel király neve
1. 1. K., a Békés (Odnoviciel), lengyel király
(10a4— 37. és 1041-58.), II. Miciszláv fia, szül.
1015., megh. 1058. Atyjának halála után 1034.
került a trónra, anyjának Richezának gyámsága alatt. De 1037. ezzel együtt elzték s egy
ideig Franciaországban élt. 1041-ben III. Henrik
császár közvetítésére visszahívták. 1054-ben viszszafoglalta Sziléziai a csehektl és Mazoviát is
Isszakapcsolta Lengyelországhoz. A trónon fia,
//. Boleszláv követte.
2. II. K., az Igazságos (Spraviedlivy), leiujyel
király (1177-94.),
1138.,

111.

—
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Boleszláv ötödik

íla,

szül.

megh. 1194. Bátyjának,

Kazoku

megh. 1370 nov. 5. Trónörökös korában sógorának, Róbert Károly magyar királynak
udvarában járt s a hagyomány szerint ö okozta
Zách Felicián merényletét a Zách Klárán elkövetett erszakkal (1330). Atyja halála után 1333.
jutott a trónra s összes szomszédjaival hadilábon
állott. Ellenségeivel Róbert Károly békítette ki a
visegrádi kongresszuson (1.335), hol K. lemondott
Sziléziáról János cseh király javára, a német
lovagrendnek pedig átengedett bizonyos területeket (Kulra, Thom). Kárpótlásul megszerezte
Ku javiát, Mazoviát és Kis- Oroszországot. Az elnyomott osztályok érdekében sokat tett, azért a
nemesség ((parasztkirály w-nak csúfolta. Ó adta
ki az els törvénykönyvet Lengyelország részére
sok új várost alapított pártolta az ipart. 1364.
alapította a krakói egyetemet. Nagy Lajos királyunkkal állandóan jó barátságban élt s ez
többször megsegítette
a litvánok és tatárok
ellen. A lengyel koronát már 1339. biztosította
Lajos részére gyermektelen halála esetén. Benne
csakugyan kihalt a Piaszt-ház királyi ága s a
ti'ónon 1370. Nagy Lajos magyar király követte.
V. ö. Lovcsányi Gyula, Adalékok a magyar-lengyel érintkezés történetéhez (Századok 1886).
4. IV. K. András, lengyel király (1447—92.),
Jagelló Ulászló második" iia, szül. 1427., megh.
1492. Bátyja, Ulászló lengyel és magyar király
1444. esett el a várnai csatában s ezután a lengyelek öt választották meg királyuknak, a trónt
azonban csak 1447. foglalta el. Lengyelország
rovására Litvániának kedvezett. Országához csatolta a tescheni hercegséget, az 1466-iki thorni
békében pedig végleg megszerezte a német lovagrendtl Nyugat-Poroszországot. Nejétl, Erzsészül. 1.309.,

;

t

bettl, Albrecht császár és magyar király leányától számos íla és leánya született. Ezek közül a
legidsebb, Llászló 1471. Csehország, 1490. Magyarország királya lett. Második fia, K., 1471.
betört Magyarországba, hogj' Mátyás királyt megbuktassa, de híveitl elhagyatva, kénytelen volt
innen kitakarodni. A lengyel ti'ónon egj'másután
követték többi fiai János Albert (1492 -1501.),
Sándor (1501—06.) és Z.ngmond (1506-48.).
5.
szent, IV. K. lengyel királynak és Erzsébetnek, Albert magj'ar király leányának íla, szül.
:

K;

1458 okt.

5.,

szebb vonásai.

(Vielki),

lengyel király,
íla,

neki tulajdonított

Omni

dio

ti:

;

Hunyady Mátyás
béli

IIL K, a Nagy

A

Mariae híres egyházi éneket valószínleg Cauterburyi szt. Anzelm írta. X. Leo pápa 1522. a
szentek sorába iktatta emléknapja márc. 4.
lengyelek és a litvánok védszentje. V. ö. Frakn'

számtarté.

3.

Araikor Mátjás

vonult vissza és onnan haza menekült. Szigorú
önmegtagadás s a szegények szeretete voltak h

szek) követte.

(1333—70.), Lokletek Ulászló király egyetlen

4.

már többen meghódoltak Mátyásnak. Nyitrára

III. Miciszlávnak
után 1177. került a trónra. A nemesség és
papság kedvében járt. A trónon íla, Leszk (Le-

letétele

megh. 1484 márc.

király alatt az elégületlenek K.-t felszólították a
korona átvételére, 1471. sereget vezetett Magyarországba és Hatvanig nyomult el. Megtudván
azonban, hogy csak egy párttöredék (Vitéz János,
Cesinge) kívánja öt királyul s hogy ezek közül is

Kázná

(Történeti életi-ajzok).
korona, pénztár, kincstár; pén.
ágyúnál: löportartó; káznáte

(orosz),

vagyon;

Kazoku (a családok virága), a mai japáni r
mc-^ség neve 1869 óta van divatban, amikor
;

.
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udvari nomosség (kngo) és a katonai nemee(buko) nieirsziintévol az egész nemeesóg egy
sszffoglaló novct kapott.

t

i^i

>

g

.

Kazor (Chazor), Salamon

király vára PaleszDeboráig a kánaáni királyok városa volt. .IPTpniiá-- próféta a K. királyságokon
Palesztinától K.-ro hikó. kiüon fejedelmeknek alárcndelt arab törzseket ért.
Kazoáz. a Sporádokhoz tartozó kis sziget, 49
tina k.-i részén.

ilettel. ki) H(»CK) lak.,

szóUötermeléssel

A sziiíi't

Dz.M'zairi-BahrirSzafld ro!ioz tartozik; a görög szabadságharc
kök teljesen elpusztították.
Kazsó, klsk. Zemplén vm. gálszécsi j.-ban,
itiMO) 276 magyar és tót lak., u. p. Hardiesa, u. t.
il.

•

Töketerebes.

Kazsok,
il

kisk.

magyar

Somogy vm.

-

Kazy

kölcstani K., mely az erkölcsi törvényeket egyes
lelkiismeretben esetekre (casos conscientiae) alkalmazza. Gyakorlati kiegészítése a tudományos
erkölcstannak, amelyet a kat. pap, akinek a gyóntatószékben v. azon kívül a legkülönfélébb, gyak-

ran legbonyolultabb esetekben

ítéletet kell

mon-

dania, nem nélkülözhet. A középkorból legnevezetesebb K. Pennnforti Rajmund Summa de caAntonin
sibos poenitontiae (1234/44) és Szt.
Snmmula Confessorum c. mve. Kiváló kazuiztikusok: Toletus, Sancbez, Laymann, Busenbaum,
Escobar, Lacroix, Lopez, Pattuzzi, Diama, Lanibertüii, Liguori Szt
Alfonz stb. Legújabban:
:

Gurj-,

Lemkuhl, Gennari

stb.

Kazvin ( Kas zvin),\ ávós Irak Adzsmi perzsa tar-

tományban, 150 km.-nyire Teheránti, a Gilanihegyek déli lábánál, 35,000 lak., pamut-, selyemSomogy- és sok szönyegkészítéssel selyem és rizskeres-

igall j.-ban, (i9io)

lakossal, u. p. BUssU, u.

t.

;

kedéssel.

/il.

Nagy

mecsetjét

még

Harun-al-Rasid

Kaznália trafniaUa, lat.), 1. Casu.
építtette.
Kazuálizmus in^ualismus, lat.), 1. Gwm.
Kazvini, Zakariija h. Mohamnied, arab kozKazuár 'n-uurias L.), a lapoámell Futóma- mográöai író, szül. Kazvinban 1203 körtil, leg(_

(

a K.-félék családjába tartozó inkább Damaskusban élt, az utolsó abbászida
<t.,c. zömöktestü madarak, mekhalifa alatt Vászit és Hilla mezopotámiai várolyeknek ftj
ikii.
amennyil)en homlok- sokban kádihivatalt viselt; meghalt 1283. Híres
cM»ntjukkiu^
ii:eletkezett tarajuk van. Csö- munkáját 'Adsáíb al-makhlükát waáthár al-bilád
-szn, egyenes, horgos véggel. Rövid szár- (a teremtmények csodái és az országok nyomai)
n az öt evezótoll vitorla nélküli, körfor- arabul Wüstenfeld adta ki (Göttingen 1848), részi.iju. Csádjuk
elöl táblás. 8 fajuk ismeretes, ben Ethé németre fordította. Újabban egyes részilynk fVram. Új-Guinea és a többi ausztráliai leteit külön dolgozták fel, különösen Jíwoh a nét/
-s északi Ausztráliában élnek. Legin- met városokról szóló adatokat (3. kiad. Boriin
k.
zöld növényi részekkel, g>'ümölcsök- 1896). Ruska K. lapidariumát (Heidelberg 1896).
kol c6 véleményekkel tái)lálkoznak. Legismerete- V. ö. Ruska, Kazvinisstudion (Strassburg 1913.
sebb faja a i^/takos K. (C<isuarius galcatus Bonn, Der Islam c. folyóirat IV. kötetébl).
i^ia cikknél az Ausztráliai fauna
Kazy, 1. Ferenc, történetíró, szül. Léván 1695
kleten), tollazata fekete, csupasz ápr. 7., megh. Pozsonyban 1760 jún. 11. Mint 18
;»•
zou!, K<'Kt s és piros, nyaka elöl viola, oldalt esztends ifjú lépett a Jézus-társaság kötelékébe.
k, hátul vörös, csre fekete, lábai szürkéssár- Nagyszombatban
tanár és a papnevel igazgak. Nyakát egy v. két lelógó húslebeny díszíti. gatója, majd a Pázmáneum igazgatója, késbb
í-8 m. magas. Ceram és Új-Guinea szigeteken a pozsonyi székház rektora volt. Fbb történeti
mr^"'""-"^'i él. Gj'ümölcsön és növényi részeken müvei: Históriáé regni Hungáriáé ab Istvanfl
k
kisebb állatokat is mecreszi. Fogság- scriptae Continuatio; Saeculum XVII. ab anno
Minggal, abnával etetik, sót gyak- primo ad oetuagesimum primum (3 köt, Nagykacsátis adnak neki. Levelekbl szombat 1737—49); Lib. Ili. in Históriám Unije 3—5 zöldszínü tojást rak, me- versitatis TjTuaviensis virorum aliquot
illusi.
^'11 a kakas és a tyúk fölváltva 1 hónapig
trium vitás complectentes.
iiik
A fogságban a hím gondoskodik a fé2. K. János, történetíró, szül. Léván 1686
>Z''kiiairyó kicsinyekrl is.
szept. 8., megh. Nagyszombatban 1759 máj. 6. 18
Kaznárbokor ínöv.), 1. Eohedra.
éves korában belépett a jezsuita-rendbe és GrácKazuária, Kazuárfafélek (oöv.i, 1, Casuari- ban s Nagyszombatban volt tanár. Történeti
naceae.
müvei: Brevis commentarius rerum in HunKazuárfélék (Casuariidae L.), a laposmell gária, Croatia et Transylvania gestarum tempore
ntomadarak egyik családja. Csrük oldalt össze- Ferdinandi 1. (Nagj'szombat 1718); Pars lí. Maxi•tt, az
orrlyukak a csr közepén vannak, miliaui II. Imixjrium complexa (u. o. 1719); Ultilik és farkuk egészen
visszafejldött: mum muudi quadricunium (u. o. 1725).
'leálló ujjal ellátottak, különben
3. K. József (garamveszelei) báró, államtitkár,
testalkatú, rövid, izmos nyakú sztU. Nemeeorosziban (Bars m.) 1856 febr. 14.
.il..1,1 uii
madarak, melyeknek ismert két Jogi tanulmányai után 1873. lépett állami szolmo az emu (1. o.) és kazuár (1. o.) kizárólag gálati)a s évekig vezette a földmiveléstigyi miau-íiztráliai réíri(')ban él.
nisztérium kebelében a statisztikai osztályt, utóbb
K&zuisztika (casui'^iiia, lat.), esettan bizo- az ú. n. rutén v. felvidéki kirendeltséget. Közben
IS " .ikorlati tudományoknak (erkölcstan, jogminiszteri biztosa volt az 1900-iki párisi és
t.i
L'yalási ím »dja, mely az elforduló v. 1909iki bukaresti kiálUtásoknak. 1910-ban Se''
.\''>
nehéz, bonyoknlott egyes eseteket rényi gróf oldalán a földmiveléstigyi minisztéii>s elvek alapján oldja meg. llj'formán van
rium politikai államtitkára lett s mint a nemzeti
M, filozófiai, jogi K. Különösen fontos az er- munkapárt tagját 1910. képviselvé választották.
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—

'

KebbI

cs. és kir. kamarás, 1913. megkapta a
báróságot.
K. B. mint pénzverdéi jegy a. m. Körmöcbánya.
Az 1868. VII. t.-c.9. §-aszerint «Mindennemü pénzen megjelöltetik a pénzverde, honnan kikerült,
B. jelenti Körmöcbányát, a Gy. F.
még pedig
Gyulafehérvárt)).

Keán (ejtad: kán v. kaján, ahogy az erdélyi Kajántó és Kajánútja helynevekben is fenmaradt),
a Moldvában tanyázó besenyk fejedelme, Szent
István ellen szövetkezett a lázadó Gyula erdélyi
vezérrel, s egészen a Tiszáig porty^ázott. Szent
István 1003. egyenesen
ellene indult, leverte s

KaUlok.
Kbr., növénynevek után Körber Gustav Wilhelm boroszlói botanikus (1817—1885) nevének
rövidítése. A zuzmókról írt több jeles munkát.
Kcke., Koeni. v. Körn., növénynevek után
Körnicke Friedrich, a poppelsdorfl gazdasági akadémia tanára nevének rövidítése. Szül. Pratauban

István a budai és székesfehérvári templomok épí-

1883 óta

magyar

:

K

K'baü,

I.

(Wittenberg mellett) 1828 jan. 29. Az Eriocaulacoákról, Marantaceákról és Rapateaceákról írt.
domoT muj (cseh. Hol van az én hazám), kezdösora a cseh nemzeti himnusznak,
mely eredetileg J. Tyll cseh író 1834. szinre került Fidlovacka c. vígjátékának betétje volt. Ze-

Kde

K.

maga

is elesett.

Az

ejtett

itt

tésére fordította. Pauler szerint

nem

:

zsákmányt
(I.

Szt.

512—3.) a K.

hanem a khán cím s a fkép
Baranya vmegyében virágzó K.-nemzetség tényleg Kán néven is szerepel. Pór Antal szerint
az 1292 júl. 29. már erdélyi vajda gj^anánt
is

tulajdonnév,

;

említett s közönségesen Apornak nevezett László
vajda (1. 0.) szintén e nemzetségnek tagja, de föltevése igen élénk irodalmi vitát támasztott.
Keamey (ejtsd: karne), Buffalo county székhelye Nebraska északamerikai államban, a Platté
balpartján, (1910) 6.202 lak., nagy marhavásárok-

terménykereskedelemmel.
Kearsley (ejud: kirszii), város Lancaster angol
K. e., a koronázás eltti és K. u. a koronázás countyban, (1911) 9676 lak., pamutfonókkal és feutáni törvények kifejezés rövidítése. L. Koroná- hérítkkel.
Keats (ejtsd: tits2), John, angol költ, szül.
zási törvények.
1796 okt. 31. Londonban, megh. 1821 febr. 2S.
K. é., a koronaérték hivatalos rövidítése.
Kea (Keosz, Ciá) a Kikládok egyike legköze- Rómában. Egyszer bórkocsitulajdonos fia volt lebb fekszik Attikához, amennyiben csak 18 km.- az orvosi pályára készült. 184<)-ben Londoni
nyii'e van a Kolonne-foktól. K. ovális alakú, 103 ment, hogy az ottani kórházakban tovább képezx
km* területtel, {1907) 11.032 lak. Felületét egészen magát, de öröklött tüdöbaja miatt le kellett monhegyek takarják legmagasabb csúcs a közepén dania az orvosi pályáról és ekkor teljesen a köla Hagiosz lUasz (568 m.). SzUö, citrom, narancs tészetnek szentelte magát. Els költeménykötete
és füge megteremnek rajta. Kikötje a Ny-i part- Poems (1817) nem aratott nagyobb sikert. 1818ján van, San Nicolónak hívják. A két Thermia és ban jelent meg EndjTnion e. görög szellemtl átSzerfo szigettel együtt külön járást alkot. Az ókor- hatott költi elbeszélése. Legszebb és legórtékeban 4 város (lulis, Karesia, Karthaea és Poiessa) kesebb költeményei Lamia, Isabella, the Eve of
volt rajta romjaik részben máig is fenmaradtak. St. Ágnes and other Poems (1820). H>^erion c.
Kea (állat), I. Nesztor kakadu.
töredékét Byron Aeschylos mvei mellé helyezte.
Kean (ejtsd: kín), 1. Charles, angolszinész, E. 2. Fejldésére Edmund Sponcer és Chapman volfia, szül. Walterfordban (Írország) 1811 jan. 18.,
tak legnagyobb befolyással. Az érzés bensséü'
megh. Liverpoolban 1868 jan. 22. 1850—59 kö- a képzelet gazdagságai ragyogó dallamos költ
zött a Princess-szinház igazgatója és els színésze nyelv és a szépség iránti rajongó szeretet jellemzik
volt, a 60-a8 években több körutat tett Ameriká- költeményeit ódái az angol lírai költészet leirban és Ausztráliában. Nem bírta atyja öserejót, de kiválóbb remekei közé tartoznak, összes mvii'
szorgalma és finom megflgyelökópessége öt is ki- kiadtak Formán (4 köt., 1883) Palgrave (18>
váló Shakespeare-szinésszé tették. Fszerepe Ham- és Rossetti (1888); leveleit közzétették Coh
let volt. Életrajzát megírta Gole (1860). — Felesége, (1891) és Formán (1897). V. ö. Lord Honght'
Tne Ellen (szül. 1805., megh. Londonban 1880 Life, letters and litorary remains of John K. _
ang. 21.) szintén jeles mvészn volt; férje ha- köt. 1848)
Sídney ColvÍ7i, K, (London 1887í
lála után a színpadtól visszavonult.
W. M. Rossetti, Keats (London 1897) és Marié
2. K., Edmond, angol színész, szül. Londonban Gotheim. Keats Lében und Werke (Halle a. S.
1787 nov, 4., megli. Richmondban 1833 máj. 1897) A. E. Hancoek, J. K. (Boston, New Yoi!:
kal,

néjét P. Scroup írta.

*

;

;

:

;

;

;

;

;

;

Már kisk órában játszott gyermekszerepeket, 1908) L. Wolff", J. K., sa vie et son oeuvre (191
majd Madeirába szökött, mint hajóinas. CsakhaKeb, a föld istene az ókori egyiptomi akna
15.

mar

'

;

visszatért a színészi pályára s mióta 1814.
a londoni Drurylane-szinházban néhány

férfi képében ábráz »I
a fején.
Shakespeare-szerepben, alkalmatlan külseje elleKebáb, arab eredet török szó, a. m. sült,
nére is
kicsiny és ferdenövésüvolt - további csonye. A törökök és általában n balkáni né]'
pályája szakadatlan diadal volt. Rendetlen élete egyik nemzeti eledele. Délszláv kifejezéssel
siettette halálát. Az angolok Garrick mellett leg- báb. Legismertebb faja a sís-K. (nyárson sült>
els színészüknek tartják, féktelen szilaj termé- ta.s-K. (rostélyon sült).
szetét a .szinpadi-a is magával vitte és csodás
Kebbi, 1. (Majo-Kebbi), a Bentte G- o.) mellék-

föllépett

székhelye Heliopolis. Járó
ták, libával

—

1

:

szenvedélyt tudott kifejteni. Azért is legjobban
dicsérték OthoUo," Macbeth, 111. Richárd, Shylock
.szerepeiben.

Az idsebb Dumas drámát

Elelrajzát megírták Cornwall (1835),
(1869) és Motloy (1888).

írt

róla.

<

folyója Afrikában.
2. K. (Kcbi). Francia- vagy Nyugati-Szud;u!
Gandó
benszülött államának egyik városa

nev

lak. A hajdani hatalmas haus.>iza i\i"j'
államot a szomszédos fülbe négerek igázták

Hawkins 8—9000

;

—

Kebel

Kecske
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a két d6í omlö küzütt keletkez sorakozott zománcpikkelyekkel; fels állkaposA
értelemben az emlket is je- ersen megnyiílt, hegyes, omnányszerú meglölik K. névvel.
lehets hosszú bajuszszálai a hátsó oldalnkon rojKebele, kisk. Maros-Torda vm. marosi fels tosak. Legfeljebb 1 m. hosszúra n. Súlya kivétej.-l).in, (1910) 215 ma^'ar és oláh lak,, u. p. Jedd,
lesen 12 kg. is lehet leggyakoribbak a */| kg.-oe
példányok. Húsa igen ízletes. Hazája a déloroszoru. t. Maros- Vásárhely.
Kebeles (azeltt Sztrezsenicz), kisk. Trencsén szági vizek s a Fekete-tenger, ahonnan a Dunába
vni. puhól j.-ban, (i9io) 462 tót lak.
n. p. ée n. t. is feljött s ma már mellékfolyóiban, különösen a
i'uhó.
Tiszában igen gyakori s egyike a legkeresettebb
KebeleszenÜTány, kisk. Maros-Torda vmegye halaknak.
marosi fels j.-ban, (1910) 227 oláh lak. ; n. p. J^d,
Kecsege, Majsamiklósvárhoz tartozó puszta
Tolna vm. tamási j.-ban, (i9io) 320 magyar lak.,
u. t. Maros- Vásár hely.
Kebeleszentmárton (azeltt: Kebele), kisk. vasúti megállóhely (Fomád- Kecsege) s ugyanott
Zala vm. alsóli'iidvai j.-ban, (1910) 1109 magyar postaügynökség és táviróhivatal.
lak.
u. p. Lcndvaviisárhely, u. t. Rédics.
Kecsegeháló, két oldalon tükör közé foglalt
Kebes ( Ceh-s), tóbai, SoloTitos tanít\ánya, kirl finom léhesbl álló 70 m. hosszú és 2 m. széles
igen keveset tudunk. Állítólag több müvet irt, az háló, melyet kizárólag kecsegefogásra használegyiknek, mely fenmaradt, címe: Pinax (ma- nak.
gjarra ifj. Kiss János, Pest 1825 ; lÁptay Samu,
Kecsér, 1. Szentjánosbogár,
Kecses, 1. Kecs.
Buda 1821 Toldy István, Pest 1860 fordították),
de ez sokkal késbbi. E múvecske a lélek állapotát
Kecsetkisialnd, kisk. udvarhely vm. udvara tesíttel való egyesítése eltt rajzolja, azután az helyi j.-ban, (19101 749 magyar lak., u. p. Farkaslaka, u. t. Székelyudvarhely.
ember sorsát az élet folyásában, végre halálát.
Kecske (Capra, áiiat), a Párosujjú patások
Kebi. város, 1. Kelbi, 2.
Kebir (arab), 1. Kabir.
(Artioáadyla) ahrcndjébe, a Tülkös szarvnak
Kece, háromszöglet súlyozott fakeretre al- (Boiidae) családjába tartozó állatnem. Az idekalmazott fenékháló, melyet csónak után vonszol- tartozó fajok törzse izmos és vastag, végtagjai
nak. K.-köröm, a K.-háló fakerete.
ersek és nem nagyon hosszúak, fejíik és nyakuk
Keceg (Spirüinus, üiat), a Ponty-félék (1. o.) rövid, homlokuk széles, farkuk háromszögletes,
családjába tartozó halnem. Egy faj, a sujtásos K. alul csupasz. Mindkét nemnek van egyszeren
(Siiirilinu-'^ biqundatioi Bloch.) ismeretes. Háta hátrahajló v. lantalakuan görbül szarva. Arc-Titzold, oldalai aranyos zöldek, hasa ezüstszín. mirigyük nincsen. A hímek (bakok, cápok) külöHiit-. fark- és mellúszói fekete szegéljiiek, a többi nösen a párzás idszakában büdösek (bakszag).
úszósiárnyai sárgásvörösek. Az oldalvonala fö- Dél-Európában, Közép- és Dél-Ázsiában, továbbá
lötti és alatti pikkelyeken fekete pontok vannak,
Észak-Afrikában honosak ós kizárólag a hegyes
melyek sujtáshoz hasonlóan követik az oldal- vidékeket lakják. Rendesen társasán élnek. Nedvvonal lefutását innen ered magyar nevének jel- dús hegyi növényekkel táplálkoznak, 13 él és
zje. Hossza 10 14 cm. Közép-Európa legtöbb 3 kihalt faj ismeretes. Két alnombe sorozzák
folyójában, tavában és fóleg patakjában megta- ket: l. Tulajdonképeni K.k (Capra). A kszáli
lálható. Halászati szempontból teljesen jelenték- K.-knél kisebbek szarvuk oldalról összenyomott
telen. Népies neve
fecskefarkú hal, füzfahal, és gerincéllel van ellátva. 1. Bezoár K. (Capra
halhuszár stb.
aeaagrvs Gm). Színe világos vörösesszürke v. rozsdabarnasárga, nyakának oldalain és hasa felé viKecér v. vízipók, l. Bitvárpók.
lágosabb, szügyén és nyakának alsó felén sötét
Kecéz V. keres a kecével halászó halász.
Kechety Márton, régi dobokavármegyei család feketésbama, hasán és combjának bels oldalán
" " T
ló28-ban mint veszprémi püspök szerepel. fehér, farka fekete. Háta középvonalában sötét~zör végzett diplomáciai megbízásokat Cseh- barna sáv fut végig, elüls lábai mögött ugj^an.i_'l)an, Stájerországban, Erdélyben stb. Mintán
olyan szín sáv húzódik, mely élesen elválasztja
iiii'ir káptalanját megzsarolta,
1548. lemondott a test alsó és fels felét. 1-5 m. hosszú, farka 20
Iiüspök.ségérl, protestánssá lett és elvette a dús- cm., magassága 95 cm. Kis-Ázsia, Perzsia hegyeigazdas Homonnai Borbálát. Valószínleg Pozsony- ben és a Földközi-tenger több szigetén él 40—50
ban halt meg 1554 körül, mint kir. fudvarmester. fbl álló csapatokban. Párzásának ideje novemKechua. indiánns nép, 1. Kecsua.
ber. Húsáért, bréért, szarváért és a gyomrában
Kecs, kerses (ewt.), a báj (1. o.) és bájos árnya- található bezoár-golyóért, melynek az ázsiai nélatai
a K. inkább a küls megjelenésben tonik pek csodatev ert tulajdonítanak, nagyban vafel s mélyebb lelki alap nélkül való.
dásszák. 2. Pödröttszarvú K. (Capra Falconeri
Kecsed, kisk. Szolnok-Doboka várm. szamos- Wagn.). Szrözete nyaka fels részén, vállain,
újvári j.-l>an, (1910) 845 oláh és magyar lak. u. p. és a hát közepén egész a keresztcsonttájékig oly
és u. t. Níigyikl«jd.
jelentékenyen meghosszabbodik, hogy sörényKecsedszilvás, kisk. Szolnok-Doboka vmegye jelleget ölt. Különösen hatalmas méreteket ér el
szamosújvári j.-ban, (1910) 256 oláh és magyar lak.; a szrözet a test elején. A vén bakokon az áUn. p. és u. t. Nagyiklód.
szakáll egészen a lábtig ér. Színe világos szürKecsege (AU»t, Acipenser rrtthenus L.), a Tok- késbarna, fejének fels részén és végtagjai felé
félék (1. o.) családjába tartozó halfaj, poroogóe sötétebb árnyalatú szakálla és farka sötétbarna,
bels vázzal, háta középvonalában, testének két basa és végtagjainak bels oldala szürkésfehér.
oldalán és hasán fürészfogszerüen egymás után Legjellemzbb szarvának dugóhúzóhoz hasonló

Kebel

(.fintís),

bemélyedés

;

átvitt

;

;

:

;

:

:
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—

;
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;

:
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A nstény szarvai 25 cm., a bakokéi görbületük mentén mérve 1 m. hosszúak is lehetnek.
Az állat teljes hossza 155 m., melybl 18 cm.
esik a farkára magassága 80 cm. Himalája Ny.-i
részében, Kasmírban és Afganisztánban honos.
3. Házi K. (Capra hircus L.). Oldalt összenyomott szarvai sarlóalakuan hátragörbültek, többnyire simák és csak az elélükön vannak dudorodások. Számos fajtája van és az egyos fajták
annyira eltérk, hogy a K.-t pontosan leírni alig
lehet. Vannak szarvas és szarvatlan, rövid és
hosszú fül, sima és göndörször fajtái. Mint
háziállat az egész világon el van terjedve. 1-35 m.
hosszúra is megn vállmagassága 08 m. Mindenféle növényt megeszik és kevéssel is megelégszik, ezért a szegények állatjának nevezik.
Fleg hegyes és sziklás helyeken tartózkodik
örömmel. Nagyon kedveli a fák lombját, zért
faiskolákban jelentékeny károkat is okoz. Elgyébként igen hasznos állat. Eltartása kevésbe kerül
s a kevés áldozatért sok tejjel látja el gazdáját.
Tejébl sajtot és vajat is készítenek. A fiatal K.
húsa gyenge, jóíz, az Idsebbeké sem rossz, de
Európában nem sokra becsülik. Szrébl kelméket, brébl kordovánt és szattyánt, ritkábban
pergamentet készítenek. Szarvából az esztergályos formál különböz tárgyakat. A házi K. számos fajtájának létesítésében Keller szerint három vad K.-faj mködött közre, jelesen a bezoárkecske, a pödrött szarvú K. és a thar. B'ajtái közül fontosabbak: a) Av/jora-kecske {Ca^vei. hircus
angorensis), mely Kis-Azsiában él és nevét a hasonló nev várostól vette. Fehérszín szre hoszszú, selyemszerü, tömött és fürtös. Belle a híres
alakja.

;

;

angora-sznyegek, kendk és paszomántok készülnek. Helyenkint Európában is található, b) Kas-

mir-K

(Capra hircus laniger), leginkább Tibetben honos. Színe fehér v. sárgásfehér. Legfinomabb szre van. Belle a híres és drága kasmírkendk készülnek, melyek jó melegtartók és
könnyek. Újabb idben Franciaországban is
sikerrel tenyésztik, c) Mamber-K. (Capra hircus
mambrica), hasonló az elbbihez, csakhogy hoszszú, lelógó fülei vannak, szarvai egyszeren hajlottak; Kis-Ázsiában, különösen a kirgizeknél
honos, d) Nilusi vagy egyiptomi K. (Capra
hircus aegyptiaca), a mi kecskénknél jóval kisebb, de lábszárai hosszabbak, feje kisebb, szarvai
rövidebbek. Nagyon jellemz hatalmas kos-orra.
Az Alsó-Nilus völgyébon honos. 5. Törpe-K- (Capra
hircus roversa), az összes K.-k között a legkisebb
legfeljebb 70 cm. hosszú és 50 cm. magas. A Fehór-Nilus és a Niger közti területen honos. i.
Spanyol hegyi K. (Capra pyrenaeica Burch. et
Schimp.), akkora, mint az alpesi kszáli K. A
bak 1-45— 1'6 m. hosszú, mibl a farkára 12 cm.
esik magassága 75 cm. a nstény kisebb. Lakóhelye a Blscaya-öböl partjaitól a Földközi-tengerig s a pyrenaei hegyektl a Sierra de Rondahegysóglg terjed.
ÍI. Kszáli K.-k (Ibex). Szarvuk elöl széles, él
nélkül és ers haránt duzzanatok vannak rajta.
Legismertebb faja a vad- A', v. kszáli K. (Capra
ibex L.). Teljes hossza lo— 1"6 m., magassága
vállban 80—85 cm. Nyáron vörhenyes, télen sárgásbarna. Mindkét nemnek vannak szarvai; a
;
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80—100

cm., súlya 10—15 kg. is
szarva kisebb, a bak szarvától
eltér alakú és inkább a házi K. szarvához ha-

szarvak ho.ssza
lehet.

A nstény

sonlít. L.

még Kszáli

Kecskebéka

kecske.

katonabeTca (Ratia esculenta
L. képét 1. a Békafélék cikkhez csatolt /. képmellékleten), a Békák rendjébe, a Nyelves békák
(Phaneroglossae) alrendjébe, a Szilárdmollkasú
békák (FirmvíterniaJ csoportjába, az Igazi békafélék (Ranidae) családjába tartozó békafaj.
Hátulsó lábai jóval hosszabbak az elülsknél s
úszásra alkalma.sak. Elüls lábainak ujjai szabadok, a hátsókét úszóhártya köti össze. Alapszíni'
zöldes, fekete foltokkal és a gerincen végighúzódó három hosszanti sávval hasa fehér vagy
sárgás. Európán kívül Afrika ÉNy.-i és Áz.si;i
Ny.-i részének jókora területén honos. Több változata ismeretes, melyek közül legnagyobb a
kacagó béka (var. ridibunda Pali.). Fejétl a végbélnyílásig mérve 6— 8 cm. hosszúságot is elér:
hátsó végtagjai 10—11 cm. hosszúak. Rovarokkal táplálkozik, azért hasznos. Combjait eszik.
Kecskebr, a bripar szempontjából 1. Br.
A szücsipar szempontjából legértékesebb a
kasmir-kecske bre. Finom alsógyapját lenyírják
és ebbl készülnek a kasmir-sálok. A tibeti K.
igen hosszú és tömött, sokszor 50 cm. hosszú,
barna és fekete gyapjúval födött. Olaszországban
fekete, finom, hosszú selymes szr, ú. n. majomkecskéket tenyésztenek. Nagy jelentsége van a
mongol K.-nek, amely mouflon néven kerül a
szrmekereskedelembe. Az egyéves állat gereznajárói a felsötüskés szröket leszedik és az alsó
selymes, fényes gyapja keresett szrmecikk. A
legolcsóbb és leggyakoribb a kínai K., amelyWl
évenként 2—3 millió kerül forgalomba. ÉszakKínából való az ú. n. kid K, amelynek vékony,
selymes, lapos tükrözött szrméjét sokszor a
nagyérték breitschwauz (széles fark)-szörmének
helyettesítésére használják.
Kecskecsecsü szll (franc, marocain), az egész
országban elterjedt csomegeszöllfajta, nevét h»>gycsvégü, a kecske tögybimbójára emlékeztet
bogyóiról kapta. Van kék, j^ros és feJiér változata, ez utóbbit malaga-szöUönek is hívják.
Kés, húsos szem szöllö, egyike a legtartósalv
v.

;

:

—

baknak.

Kecskéd, kisk. Komárom \n\. tatai j.-baii.
925 német és magyar lak., vasúti megállóhely, postahivatal u. t. Környe.
Kecskedága, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban,

(1910)

;

(1010) 5()5

oláh lak.

u. p.

;

és u.

t.

Marossolyinos

Kecskedarázs, a közönséges darázs (Ves])
mdgaris L.) népies neve. L. Darazsak.
Kecskedisz (növ.), l. Tragopogou.
Kecskefar, hibás képzödés far; kisméret,

i

rövid, ki>skony, az

sed

Ulgumó

és hiányosan izmoli.

felé er.son elhegyi'

A magyar marhán

gyakran észlelhet.
Kecskefejö (/ui«t),

1. Kecskefej- félék.
Kecskefej ö-f élek (állat, Cajtriinulgidae- éji fe(
kék,ostoli i'sókft, lappantyúkba Rikácsolok rendjel

.-

tartozó niadárcsalád. Csrük kicsi, háromszöghM
Négyujjú lábaik kapaszkodók. Ujjaik gyongok
10 elsrend evezötollal, farkuk egyenes. A káva
széle sertés. Mintegy 124010 fajuk ismeretes, ino-
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lyek, kivévén
>t, az egész földönéi vanfzdik Argyrus királyfi és Tündér Ilona r^je,
nak t*»rjedvp.
ikakecs/cffeiófOtprimul- amelyet Vörösmarty énekelt meg. Kun Li^Ió
gu9 europaeus L.), uulunk is elfordul, de lei^tübb idejében kolostort terveztek ide. 1313. vár állott
helyen a haísonl*^. c'sak kisebb déli forma (Capri- rajta, amely 1469. Csupor Miklós erdélyi vajdáé
^rt.) helyettesíti. E madár volt. Késbb rablótanya lett s ezért Mátyás király
m ulgus
la és rozsdasárga foltok- 1484. az rséget elúzte
háta SZU
a foszti^tások ekkor
'

'

í

>

;

kal, fejtetején egj', vaiiain két-két sötétebb hullá-

mos rajzxaL Hossza
hos

"

'^

Ny

28.

számj^oesxa

19, fark-

-n. Hazája Európa. Észak-Afrika és

sem szntek meg ós ezért II. Ulászló 1526. lebontatta s ma csak a vár romjai láthatók a hegyen.
A környék magyarsága 1603. Básta ell a romok

Vándormadár. Magyarországon közt keresett menedéket, de mégis Básta kezébe
mindenütt talál- került.
ható, de sehol sem gyakori. A nappalt valamely
Kecskeköröm, népies elnevezése a Congeria
vastagabb faágra lelapulva tölti, amely fához az ungulata caprae nevú kövesedett harmadkori
állat szine is feltnen hasonlít este szUrkttlet- kagylónak, mert kopott állapotban sokszor Kkor neszteleoQl röpködve, az esteli lx)gara]cat alaká. Különösen a Balaton vidékén nevezik
fogdossa. Igen hasznos állat. A nstény két pirosas így, ahol (fképen Tihany mellett) a félsziget kefehér, szürkésbarnára pettyezett tojást rak, me- leti oldalából (gödrös oldal) egy vízmosásból kelyeket a földön, fa, bokor alatt, jól eldugott és rülnek le a víz szélére. Számos rege van róla, memohával kibélelt fészekben mindkét szül költ ki. lyeket Garay dolgozott fel.
Kecskeláb, dunai hajóskifejezés oly gömböIsmert faja a ^író K. (Caprimulgus vociferus
Wils.), Észak- és Közép-Amerikában él és saját- ly fa- v. vasrúd, melynek alsó vége lapos, kissé
ságos szavával vonja magára a figyelmet. A felhajló és középen fol van hasítva s arra alkalszuszok (Steatomis caripensis Humb.) vagy mas, hogj' vele nagy és ers szöget vagy éket kiGaacháro 55 cm. hosszú, rozsdásbama, fehérrel feszítsenek s egyszerre taszítsanak és emeljenek.
Kecskelábíá (nör.), 1. Podagrafü.
foltozott. Venezuelában él, ahol Humboldt a
ápr.

i

.V

/..

1" í.>l

szept. közepéig

;

;

Kecskeláb-oltás, 1. Oltás.
Caripe melletti sziklabarlangban 1799. fedezte
Kecskemét 1. a mellékelt térképet), törvényezrekben tanyázva, rendkívül meghíznak
és az indiánok évente nagy pusztítást visznek hatósági joggal felruházott város Pest-Pilis-Soltv^hez köztük. Zsírjukat fzésre használják. A Kiskun vármegyében, egyike az Alföld legjelentébarlangot babonás tisztelettel veszik körül az kenyebb városainak, 1857 óta, amióta törvényindiánusok, azt hiszik, hogy seik szellemei ta- hatósági joggal felruháztatott, gyors fejldésnek
indult s lakóinak szornyáznak ott.
galma folj-tán jólétKecskefélék, 1. Kecske.
ben és csínban gj'araKecske-folyó, 1. Egosz-Potamosz.
podott, városias színKecske-fügefa (növ.), 1. Fügefa.
ben nagyban épült. A
Kecskef2 (döv), 1. Fz.
pályaudvar fell a
Kecskegomba (nsv.), 1. Klárisgomba.
Kecskegyaln, a kádár nagy ereeztgyalnja, boulevardszerú Rákómelvnek tokja néha 4 m. hosszá. Fels vége felé czi-át visz befelé, rajkét lábon, alsó végével a földön nyugszik. Hasz- ta a U. Rákóczi F.
nálatakor a dongákat rajta felülrl lefelé élükkel emlékével kapcsolavégigtaszítják.
tos víztorony (tervKecskeháta, klsk. Szohiok-Doboka vm. csáki- ben), az igazságügyi
gorbói j.-ban, (i»io) 287 oláh lak. ; u. p. és u. t. palota, a kaszinó paPánczéloseh.
lotája, a városi bérpalota. .\ SzabadságKecskék, 1. Kecske.
Kecskemét riros cinére.
fel. Itt

Kecske— kecskeméti— tiszai ármentesit társulat, alakult 1863. Új-Kécske S7.*'khellyel oly
célból, hogy az Ó-Kécaike és Alpár között lev
mély területet ármentesítse s róla a bels vizeket
levezesse. 1879-ben a Szikra-csárdán alul lev
kecskeméti és alpári öblözet a társulat kötelékébl
kivált. Árterülete 5130 kataszt. hold. Védtölté-

téren áll a ref.új kol-

seinek hossza 16,860 m. Van é gátre, 18 km.
hosszú telefonvezetéke 7 állomással. A bels
\izeket 28'3 km. hosszá csatornahálózat és egy
szivattMitelep vezeti le. A belvízártér nagysága
1404 kat. hold. A védtöltésbe 1 betoncs- és 2
vascs-zsilipet épitettdc be. Befletetett építéstkéje ármentesítésre 1.036,198*67 K, belvízrendezésre 08,395-47 K. összesen 1.094.59414 K.
Kecske-keszeg (Sargtis, iii»t), 1. Tengeriké-

légium, az ódon ref. templom, a bazár, a róm. kat.
nagytemplom (Roskovics Ignác szép freskóival),
a díszes városháza (dísztermében Székely Bertalan freskóival), a Szt. Ferencrendi templom és
rendház és a Kossuth-szobor (Teles és Töry müve.
1906). A szomszédos Katona József-téren áll a
díszes városi színház, eltte a Szt. Háromság-szoborral (1744), mögötte a Bánkbán -utcában Katona
József szülháza, emléktáblával (mellszobra a
pályaudvar melletti Katona József sétatéren). A
áros egyéb részeiben nevezetesebb épületek a
régi ref. kollégium, a róm. kat. fgimnázium, a
kegyesrendiek temploma és rendháza, a freáliskola, a gör. kel. templom, az iparosotthon. A
Csongrádi-utca végén van a Mkert a múvész-

szegek.

telei^L

Kecskek, az Erdélyi-Erchegys^ egyik 1083
m. magas csácsa Alsó-Fehér vmegyében, amely

K. ma kir. törvényszék és ügyészség, járásbíróság, ügyvédi kamara.két közjegyzöség, ad<Hiiya-

Mf^yar-Igenbl érhet

tal,

el

legkönnyebben. Hozzá-

pénzügyrs^, tanfelügyeli Ureiid^tBég, sz-

;
:

;

—
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felügyelség, járási erdgond- nagy gyümölcstermelés és kivitel, valamint a
Dokság, ker. munkásbiztosltó pénztár, csendör- nagyarányú homoki szlltelepítés és a városi
számyparancsnokság, róm. kat. és ref esperesség homokföldek parcellázása, kapcsolatban a kereskeszékhelye; van számos közmveldési, ember- delem és ipar fejldésével, K.-et a Duna— Tisza
baráti és közhasznú társulata és intézménye. Ne- közének legjelentékenyebb városává tette. 1911
vezetesek iskolái, melyek közül els helyen áll a júl. 8. heves földrengés rázkódtatta meg a várost,
református jogakadémia, a kegyesrendi fgimná- mely óriási károkat szenvedett; de Kada Elek
zium, a ref. fgimnázium, az állami freáliskola, polgármester erélyes vezetésével a város gyorsan
községi felskereskedelmi iskola, állami gazd. heverte ki a nagy csapást. V. ö. Hornyik János,
szaktanítónö-képezde van továbbá állami pol- K. város története, oklevéltárral (Kecskemét 1860—
gári leányiskola, m. kir. földmlvesiskola, vin- 1866, 4 köt.) Hajagos I., K. és környékének vízcellériskola, városi zeneiskola, községi siket- rajza (1892).
Eecskemét-fülöpszállási h. é. vasút, a Máv.
némalntézet, 33 elemi népiskola, 28 ismétlöiskola,
2 tanonciskola és i kisdedóvó. Van itt országos Kecskemét alsó p. u. állomásától Fülöpszállásig
tanitói árvaház és áll. gyermekmenhely. K. lakói- terjed, 38'5 km. hosszú, rendes nyomtávolságú,
nak száma 1850-ben 31,896 volt, 1870-ben 41,195 gzüzem h. é. v. a Máv. kezelésében. Megnyílt
1895 okt. 27-én.
(1910) 68,424, kik néhány száz idegenajkun kívül
színmagyarok, vasszorgalmú, józanéletü, takaréKecskeméthy, 1. Aurél, publicista és hírlapíró,
kos nép hitfelekezet szerint 49,632 r. kat., 1008 szül. Budán 1827 ápr. 27., meghalt Budapesten
ág. ev., 15,583 ref. és 2022 izr. A lakosság ffog- 1877 ápr. 19. 1845-ben ügyvédi oklevelet nyert s
lalkozása a földmlvelés ós gyümölcstermelés, mely- Bécsben és Pesten gyakornokoskodott. Hirlaphrói
ben K. elkel helyet foglal el az egész országban. pályáját 1850. kezdte, az akkor megindult hivakm.) nagyobbik fele szán- talos Magyar Hírlapnál. Egy röpirata MagyarÓriási határának (939
tóföld, a többi rét, kert, legel és erd. Nevezetes ország összpontosítása Ausztriában (Pest 1851)
intézete az áll. homoki minta-szUtelep (Miklós- fölkeltette a bécsi kormány figyelmét s 1854. a
telep), a város szikrai szöUtelepe, a Helvétia- belügyminisztérium sajtóhivatalában adtak neki
telep és több más szlltelep, melyek K. városát és alkalmazást. Ez állásában sokat használt a zaklakörnyékét filloxeramentes, nemes szUfajokkal tott magyar íróknak. 1857-ben ismeretségbe jutott
látják el és sok munkás betelepítését tették szük- Széchenyi István gróffal s gyakran kijárt hozzá
ségessé. A gyümölcskereskedés igen kiterjedt s K. Döblingbe. Ez gyanút keltett ellene, s mivel épp
hazánk legnagyobb gyUmölcskiviteli telepe, mely ekkor egy névtelenül megjelent röpiratában (Die
egymaga a vámkülföldre irányuló gyümölcs- Lobensfrage Oesterreichs, oder ist noch eine Verkereskedelemnek negyedrészét bonyolítja le leg- mittelung zwischen Oesterreich und üngam möginkább kajszinbarackot s almát szállít Ausztriába, lich? Braunschweig) az alkotmány visszaállíNémet-, Lengyel- és Oroszországba. Jelentékeny tását sürgette, 1859 márc. 3. szigorú házmotozást
K. marhatenyésztése s nevezetesen sertéshizla- tartottak nála, egyúttal felfüggesztették hivalása is; Bugaczon a városnak szép ménese és talától. Az októberi diploma után a kormány hiasztrakánprémet szolgáltató karakul-juhászata vatalos lapjának, a Sürgönynek vezetését vette
van. Élénk az aprójószággal és tojással való ke- át. Ugyanekkor kezdette meg Kákay Aranyos (1.
reskedés is. K. ipara nem jelentékeny, van vas- 0.) álnév alatt humorisztikus karcolatait a közélet
öntö és gépgyára, több gözmalma,famegmunkáló- nevezetes férflairól, oly sikerrel, hogy kiadásait
tolepe, téglagyára, cognacgyára stb.Van 3 bankja, egymásután kapkodták el. 1866-ban Bécsben a
2 takarékpénztára, az osztrák-magyar bank itt Bécsi Hiradó c. lapot szerkesztette, majd 1872-töl
flókintézetet tart fenn. Vasúti állomás közle- Budapesten a Magyar Politikát, melybn a Deákkedéssel 5 irányban (határában 16 állomás és 17 párt legkonzervativebb irányát képviselte. A tollat
megállóhely), posta- és táviróhivatal és telefon- bizonyos cinizmussal forgatta.melyet azonban szehálózat. K. házainak száma 11,172. A város terü- retetreméltó humor enyhített.Nem sok kegyelettel
letéhez számos puszta tartozik, mint Alpár, Bor- volt a nemzeti eszmények és emlékek iránt, de
bás, Köncsög, Szentkirály, Bugacz, Monostor, egyike volt legszellemesebb vezércikk- és tárcaVárosföld.Koháryszentlörincz, Szikra stb. határa íróinknak; mint stiliszta is az elsk közé tartozott,
Ny.— K.-l irányban 50 km.-nyire terül szót egé- biztos ítélet, élénk rajz, nem mély, de széles látószen a Tisza partjáig. K. vidéke már a népván- kör, európai mveltség jellemezte. Munkái még
dorlás korában lakott volt a XIII. sz. végén már Az új törvények népszer magyarázata (Pest
civltas néven említik, utóbb azonban csak mint 1853—57); Országgylési árny- és fényképek. írta
oppidum szerepel. 1439-ig a királynék birtoka, Kákay Aranyos (u. o. 1861) Vázlatok egy év törtéazután elzálogositíls folytán földesurak birtokába netébl, 1860 okt. 20-ától 1861 okt.-ig (li. o. 1862
keríUt, de közöttük felosztva sohasem volt.A török németül is)
Gróf Széchenyi István utolsó évei és
uralom K. vidékét néptelen pusztává tette, de a halála (u. q 1866) Parlamenti alkotmány és meváros magába olvasztotta a környéken elpusztult gyei reahnó (u. 0. 1867) Kákay Aranyos poliiiközségek megmaradt lakosait, zálogba vette vagy kai, társadalmi tragiko-humorisztikus krónimegszerezte határukat s a török uralom alatt kája (heti füzetok, u. o. 1869)
mi nagij férsaját hattü-án kívül 1100 km« területen fol>'tatott fiaink, legújabb fény- és árnyképek, írta Kákay
virágzó állattenyésztést és marháival Nürnbergig Aranyos (Budapest 1874) Három ezer tengeri
kereskedett. A XVllI. sz.-ban a pnszti\k nagy ré- mértf'öld (a szuezi csatorna megnyitásáról, 1871);
szének elvesztése megroppantotta a város gazda- Észak-Amerika 187ti-ban (Budapest 1877) Ufasági erejét, de aXIX.sz. második fölében kezdett zás Észak-Amerikában (2. kiadás, a szerz m
lészeti ós borászati
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meg nagy

Sajtó alá rendozto, bevezetéssel

ós jegyzetekkel ellátta

Rózsa Miklós (Budapest

1909).
ref. teológiai taoár, szül. Pakson
jan. 31. 1895-ben a Kolozsvárt felállított ref. toolúgiai fakultás rendes tanára lett

2.

K. Isiván,

(Tolna)

\mi

Orsz. képvisel is volt. Értekezései a Prot. Egyh.
és Isk. Lapban jelentek meg. Szericeszti a Kis
Tükör és a Koszoríi népies prot. vallásos folyóiratot, önállóan megjelent
Jézus úija
(Kolozsvár 1898).
Kecskeméti, 1. Ármin, rabbi, szül. Kecskemél>r. 21. 1898 óta makói frabbi. Kisebb
.on és tudományos cikkeken kívül a

mve:

üubb munkája
1 köt.,

BudaiH.>st

:

A

zsidó irodalom törté-

1908—09). Egyéb müvei

zsidó a inaayar népköltészetben és
xid^ilomban (u. o. 1896)
zsidó a
regény irodai lomban (u. o. 1897).
1

A

;

szinmmagyar

--

Keoskeráffó

való nmnkálkodásáról még 1676. Is van feljegyzés. Nyilván keresett mester lehetett, néhány
szép müve még megvan, így úrvacsorát osztó
kehely (kassai ev. ref. templom), úr vacsoratál,
tarkán aranyozva (n. o.) stb. Az ötvösségrl és a
drágak v(>krl könyvet írt. V. ö. Ballagi Aladár,
K. ötvöskönyse (Arch. Ért. 1884); Mihaliki.,
Kass^ város ötvö.<.ségénok története (1899).
Kecskeméti Vég Mihály, XVI. sz.-beli énekszerz. Egy éneke maradt fenn a protestáns énekeskönyvekben az 1592-iki üönczi-fóle énekgyüjteménjtl korunkig. Az 55. zsoltárnyomán készült
ének a korabeli zsoltárátdolgozásokkal szemben
hü parafrázis és üg>'esen van dolgozva. A szerzó
nevét a versfejek mutatják Michael Veg Keckemeti. Sziládi Végkecskeméti-nék. irja, de a Vég
inkább az ö neve, mint a városnév jelzje. Életérl alig tudunk valamit. Egy adat szerint K. az
éneket 1535. szerzetté. Egy más adat szerint
1521. egy Michael de Kectemety nev magyar
ifjú tanult a krakói egyetemen s egy harmadik
:

:

2. A'. C János, ref. lelkész, valószínleg kecskeméti születés. Tanult Debreczenben, Witten- szerint 1564. egy Végh Mihály nev ember volt
bergbon, Heidelbergben, meljTiek egyetemén ér- Kecskemét város fbírája, aki a ktemplom vitás
tekezéseket tartott. Hazatérte után lelkész volt ügyében egyességet szerzett a kecskeméti katoliTokajban, Nag>kállóbau, Ungvárt, Homonnán és kusok és protestánsok közt. Hihetó, hogy e három
Vásárosnaményban. Müvei Három fö és neve- adat ugyanazon egy emberre vonatkozik, s K. a
zetes esztends ünnepekre való prédikációk (Deb- reformációnak els terjesztje volt szülvárosáreczen 1615, 2. kiad. u. o, 1621, 3. kiad. u. o. ban. (V. ö. Régi M. Költk Tára, V.)
Kecskerágó, kecskerá^ító (növ., Évonymus L.),
lí>24, 4. kiad. u. o. 1643); Fides Jesu et Jesuitarum, azaz a mi Urunk Jézus tudományának a a Celastraceae család genusza 70 faja közül 4
jezsuiták tudományával való összevetése (Bártfa európai, 4—4 észak- és középamerikai, 1 ausztrá1619, 2 kiad. Sárospatak 1656) Katholikus re- liai, a többi keletindiai, kelet- v. elázsiai, egyeformátus, azaz egynéhány vetélkedés alá vette- sek a keletindiai szigeteken. Fák v. cserjék. Letett hitnek á^zatainak magyarázatja (Debreczen velük átellenes, épszél v. frészes, virágzatuk
1620) Fázmány Péter Kalauzinak tizenharma- sátorozó álemy, tokjuk 4—5 cscskös, ugyandik könyvére való felelet (melyet irt De Invoca- ennyi üreg mags'át húsos narancsszín köpeny
tione Sanctorum, Bártfa 1622) A pápisták között (arillus) borltja, s ha a papsipkaforma tok felreped,
cs miközöttünk vetélkedésre vettetett három fö ez piroslik ki belle. AzE. eMr()pa«aL.,papsipkafa,
ártikulusokról (u. 0.1622) A Sámuel próféta má- csíkos K., hályogfa, 1-^3 m. cserje, levele elliptisodikkönyvének prédikációk szerintvaló magya- kus, finoman frészes, szre megpirosodik, virága
rázatja (u. 0. 1622) Szép és ájtatos imádságos zöld, tokja lilapiros, 4 cscskös papsipka, hajtása
könyvecske (Musculus után fordítva, u. o. 1624, gyakran párás, négyélü. Fája világossárga, kemény, kurta, unom rostú, nehezen hasad, faragni
2. kiad. Lócse 1640).
3. K. János, tudós jezsuita, kiváló szónok, szül. akármely irányban könnyen lehet, de nem naKecskeméten 16.33., megh. Bécsben 1722. Szónok- gj'on tartós. Cipszöget, orsót (orsófa), pipaszárat,
magyar Ciceró- fogpiszkálót, valamint finomabb esztergályoslataival annyira kitnt, hogy
nak» nevezték el. Számos évig mködött mint a munkát is csinálnak belle. Szene rajzolásra nanagyszombati egyetem rektora. Mve Nagy tz gyon jó, de puskapor gyártására is használják. A
svájci, tiroli és sváb nép a magvából mécsolajat
kis szikrája (Bécs, évszám nélkül).
4. K. Lipót, rabbi, szül. Kecskeméten 1865 febr. sajtol az ember és állat élsködi ellen jó a szrt,
27. 1890 óta a nagyváradi kongr. hitközség f- V. hajat kenni vele. Termése hán3rtató és hajtató.
rabbija. Már tanuló korában sokat foglalkozott a Tokja meg a mag köpenye sárgára fest; porrá törve
középkori zsidó költkkel, kiket ismertetett és rész- a kencsbe offlcinális és szintén féreg ellen haszben fordított (Zsidó költkbl, Budapest 1887). nálatos. Az E. verrucosa L. (bibircsós K.) 1—2 m.,
Kéísbb inkább a vallástörténeti témák felé for- nagj'on ágas,
lombos, hazánkban ós Európa
dult é.s a profetizmusról, valamint a bibliai tan DK.-i részén gyakori, ága tele van apró parakülönféle világszemléleteirl írt nagj'obb érteke- szemölccsel tokja sái^, magköpenye vérszín.
zései az Izraelita magyar irodalmi társulat év- Fája halaványsárga, kemény és szívós, hasznos.
könyveiben jelentek meg. Legújabb mvólwn: Kertbe ültetik idegenföldi fajokkal együtt. Ilyen
Egy zsidó vallás van-e, több-e ? (Nagyvárad 1913) a japáni K. (Évonymus japonica Thunb.), öröka zsidók vallási gondolkodását szemlélteti a kü- zöld bokor, súr bí)krosan n, levele fényl, brlönböz korokban.
nem, tojásdad, frészes. Nálunk ritkán virágzik,
6. K. W. Péter, ötvös, születési éve ismeret- inkább lombdisz marad, s a változatosságot levelen, 1637 kezdte tanulni mvészetét Komor Ist- lével idézi el. A törpe K. (E. nana M. B.) csinos
ván nagyváradi mesternél, 16-W. Xag>'szebenben kúszócserje, különösen sziklarészletekre alkal1660-tól fogva pedig Ka.<sán dolcozott s oda- mas.
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keczer

(Philadelphia 1893); Besrios,
Elementos
Kecskerágófélók (növ.), 1. Celastraceae.
Kecskerágó-moly (Hyponomeuta evonymel- gramatica de la lengua Ketsua (Paris 1905).
Kecsuda (perzsa háziúr, ked a. m. ház, chudá
lus L., állat), a kecskerágónak (Evonymus europaeus) és zelnicónek (Prunus padus) pókhálós a. m. úr) a neve a falusi bírónak vagy elöljárómolya. Alakja, színe, életmódja egyezik a többi nak Perzsiában és Közép-Ázsiának perzsául beszél részében.
Hyponomeuta-fajóval. L. Hyponomeuta.
Kecsvajo (Csetevajo, Cetevayo), zulu király
Kecskerák (Potamohius leptodactylus, áiiat),
(1857—84), Umganda király íla. Angol segitség1. Rák.
gel az egész Zuluföld uralkodója lett és nagy hadKecskére (növ.), 1. Galega.
sereget szervezett. 1879-ben háborúba keveredett
Kecskeruta (növ.), 1. Galega.
Kecskés, kisk. Szolnok-Doboka vm. nagyilon- az angolokkal és jan. 22. megsemmisítette egy
dai j.-ban, (1910) 667 oláh lakossal u. p. ós u. t. kisebb seregüket Izandula mellett. De július 4.
Lótka.
szenvedett vereséget s nemTJlundi mellett
(!

:

;

Kecskés,

György, vitéz katona, Zrinyi Mikhsies védelmében
életét vesztette (1566).
2. K. Pál, a mohácsi ütközetben megmentette Báthory István nádor életét
azáltal, hogy átengedte neki saját pihent lovát.
Ennek következtében K. török fogságba esett, de
a megmenekült nádor kiváltotta a fogságból és
sok jutalomban részesítette. lo27-ben mint varasdi
kapitány szerepel.
3. K. Tatnás (aszalói), Dózsa
György parasztlázadásában mint egyik hadvezér
1.

lós hadnagj^a, aki Szigetvár

—

—

hirhedt nevet szerzett magának.
Kecskésfalva, kisk. Szilágy vm. szilágycsehi
j.-ban, (1910) 802 oláh lak.
u. p. és u. t. Szilágy-

t

sokára az angolok fogságába került, kik
Fokvárosba internálták. 1883-ban visszakapta orszárészét, de most meg alattvalói zték
1884 febr. 8. halt meg Esoveben. Utóda fla.
Dinizulu lett, az utolsó zulu király (megh. 1913
okt.), ki 1888-97. és 1906—10. angol fogságban

gának egy

el.

volt Szt. Ilona szigetén.
Keczege, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 251 tót és magyar lak. u. p.
;

Rimaráhó,

u.

t.

Rimabánya.

Keczel, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmeg>-o
kiskrösi j.-ban, (1910) 8239 magyar lak. vasút
;

állomás, posta- és táviróhivatal.
illésfalva.
KQCzer-család (lipóczi, teljesebben lipóczi és
Kecskeszakáll-fü (növ.), 1. Lonicera.
nekcsei), régi sárosvármegyei nemesi család, mely
Kecskeszemfü (növ.), 1. Kalászbojt.
okleveleinek tanúsága szerint az Aba-nemzetségKecske- sziget, 1. Caprera.
bl vette eredetét. Legelsben a XII. sz.-ban emKecsketalpfü (növ.), 1. Podagrafü.
lítik. Sükösd (Sixtus) volt a család se. Pia, Demet<?r
Kecsketetü (Trichodedes sphaerocephalus (1212-4.3) elébb II. Endre király fiának, Kálmán
Nitzsch., állat). A szárnyatlan poloskafélók, ször- hercegnek nevelje volt, s mint ilyen édes testtetvek családjába tartozó, 1-5— 1"7 mm. hosszú vérével Abával együtt el is kisérte a herceget
szórtetüfaj. Teste lapított, hosszúkás szívalakú, GaUciába, melynek királyává választották. Mipotroha gyrzött. Lábai rövidek, csak két izböl kor a rutének többsége föllázadt Kálmán ellen,
állók, karmokban végzdik, A br felületén a Sükösd flai életveszélybe kerültek, Aba elesett, Deszrök, illetve gyapjú között él, olykor nagyszám- meter pedig sokáig raboskodott Vladimír várában.
ban s izgatja a gazdaállatot. Tápláléka a gyön- Kiszabadulván, mint étekfogó-mester követte II.
gébb szrök, illetleg a gyapjú vért soha sem Endrét a szent földre és vitézül harcolt. Három
szí, csak rágószájrészei vannak. 'Nevezik juhtetü- fla közül I. Sándor (1241 —71) IV. Béla király sze;

;

nek is.
Kecskevarbók,

mélyének megvédje a Sajó mellett, utóbb kíséHont vm. korponai j.-ban, rje a dalmát szigeteken, II. Detneíer (1263—71)
(1910) 150 tót lak.
u. p. Bozók, u. t. Korpona.
a király és fla között felmerült viszályokban IV.
Kecskezanót (növ.), 1. Ononis.
Béla hséges embere és /. Péter (1263) a lipóczi K.Kecske Natália, szerb királyné, 1. Natália.
család közvetlen se. A Sándorllak közül kiválik
Kecsköcz (azeltt Kecskócz), kisk. Sáros vm. //. Sándor (1282—1320), a rozgonyi hs, akit a
felsvízközi j.-ban, (1910) 441 rutén lak.
u. p. váradi székesegyházban temettek el. A PéterflakPelsodor, u. t. Alsópagony.
tól származnak a mostanig él lipóczi K.-ek. Az
Kecs, kisk. Gömör és Kis-Hont vm, tornaijai els, aki a K. nevet viseli (dictusi Kecher) III
j.-ban u. t. Pelsöcz, u. p. Gyömörhosszúszó.
Péter, Lukácsnak (1282-1314) fla és IV. DemeterKecsua (kechua, quechua), a perui mveldés- nek (1375) apja. II. Andrásban a család nagy vakörbe tartozó indiánus nép, tulajdonkópeu csak gyonra és hatalomra emelkedett. II. András 1606—
Apurlmak tartomány lakója, de egykor az Andok 1635-ig Sáros vm. alispánja, a húségben maradt
és a dól-paciflc-vidéki népek nyelveit mint egy- megyék követe Prágában Mátyásnál, 1623. a fels
séges csoportot foglalták össze e néven (lengua Xlll megyék hüdolatának vivje Bécsben. Ambrus
dal luca), azt, amit különben mmara néven isme- Késmárkon Thököly hséges «úrszolgája» (mirarünk. K. utódai a mai Quito slakói. Építményeik
culum voluntarium servorum, mondja róla önéleta monolit kapuk, Titicaca és Coati templomai, a írásában gróf Bethlen Miklós). Ili András és tta,
gúlákra emlékeztet síremlékek (etriülpas), cso- Gábor, a CarafTa Antal által (1. 0. és Eperjesi vérmós írásuk (kipu), fejlett társadalmi viszonyaik, törvényszék) felidézett rémuralom áldozatai közé
fém- és cserópipanik régen foglalkoztatják a tartoztak. K. András és veje, nemes cselfalvai
tudományt. V. ö. Middendorf, Sprachen Perus Zimmermann Zsigmond vagj'onos eperjesi polgár
kisk.

;

:

;

;

{Leipzig 1892); Tschdi J., Kulturhistor. Beitrage zur Kemitniss dos alton Peru (1891) Uhle,
Report of tho W. Pepiwr Peruvian Expedition
;

az eperjesi protestánsok oszlopos emberei közül
valók voltak. Carafl'a 1687 febr. 16. elfogatta K.-t
ós Zimmcrmannt, kiket a vérbíróság márc. 5-én

;

-
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lenyakastatott. Márc. 22. kivót^eztók K. András
Oéi)ort ée Tejét, az ifja Sárossy Mártont. A
halálbüntetésen kivül a családut vagyonilag is
sajtották. II. András harmadik fiának, «a bnjdoeó*
Mnufhértnek fla. Sándor a knrnc költó 1697. párl'a]!i;iii esik el. Caraffa üldözósoi közben a kincsUir hútlonség címén olkobozta a lip<')czi és pokléni
uríulalinnkat. III. András növóro Klára (férjezett
Szi'üu.
M*>rso Miklúsné) kitnt hsies bátorsága
flát,

i

a társas élet kellemességel iránt való fogékonyságot jelenti (kedéljfes,

A magyar

kedélyesség).

nyelvnek a társas ckedélyessiéga jelzésére külön
szava nincsen. Jókedv lehet az ember, ha maga
van i.s, «kedélyes« csak társaságban.
Kedélybetegség néven azokat az elmebajokat
szokás érteni, amelyekben a hangnlatnaJc az
elváltozása a legfeltnbb (melancholia, mánia,
stupor).

Kedélymozgalom, érzelmi világunk jelenségei,
harag, hu, üröm, kétségbeesés, szégyen stb., az indulatok általában, ezek közt pedig különösen azok,
melyek föltünóbb testi kifejezésekkel járnak. L.
Kedély és Indulat.) A kedélyhullámzás az indulatok változásait, ersbödését, csökkenését jelenti.
(Kél és száll a sziv viliarja, mint a tenger árja.
iiiííii
Arany.)
ló is volt.
iroJntotm. A K. rá^b UkXéaotén aásre L Vagj Irán ét
Kedes, levita város Gralileában (Palesztina),
íiilMwnlry flTeia UtAI (aM tmmibmm egy okmkmrnertleg
Naftali törzsében, Barak-welL, Debora fvezéréki Mm BMtaOuaó KecMr-KitUd Asttün (!) t&rtéaik biTatnek származási helye és mindkettnek állítólagos
Iraaic) «li6 aorbu a Upisfwtoki enUdi lerAtárt, de ffileg
Pár Aaul aiBakiUUit Lipteti é» mOuml Demeter és Sán- sírhelye.
dor. Bdkndok 1890, és A lipócai KecMrek, TOrtéaelmi Tár
Kedeszmirigy v. csecsemmirigy (ihymus). k
1S91
K. Papp Miklós, Caraffa és aa eperjesi TértSrrénymaL'zati korban a gyermekekben feltalálható tösaék, 11. köt. 6-11. », S5-4S.
Keczerkosztolájiy, kisk. Sáros várm. lemesi mött szerv, mely a mellcsont (szegycsont) markoj.-baii. 11910) 286 tót lak. ; u. p. Koozerpeklón, u. t. lata mögött a szívbl kilép nagy ereken fekszik.
Hosszúkás, jobb és bal félkaréjból áll, ezek ismét
Kánkfüred.
Keczerlipócz, kisk. Sáros vm. lemesi j.-ban, kisebb karéjokra oszlanak. A mirigy név annyi(1910) 281 tót lak. ; n. p. Keczerpeklén, u.t. Ránk- ban nem helyes, mert fehérvérsejt termel szerv,
bár újabban bizonyos bels szekréciót is tulajdofürod.
Keczerpálvágása (azeltt: Keczerpálváaás), nítanak neki. Rendesen a 2-ik életévig n, azutiin
kisk. Sáros vm. girálti j.-ban, (19 lo) 205 tót és ci- néhány évig változatlan s a serdül korban elpusztul. Helyén zsírszövet marad. Néha felnttgány lak. u. p. és u. t. Tapolyhanusfalva.
Keczerpeklén, kisk. Sáros vm. lemesi j.-ban, ben is megmarad. Feladata lesz a növésével kapcsolatosan szükséges fehérvérsejtmennyis^ pro(1910) 410 lót, cigány, német és magyar lakossal
dukciója. A fiatal állat, pl. a borjú K--e (Briesel)
postahivatal, a. t. Ránkfüred.
Kedabek, falu Transzkaukáziában, Jelizavet- sokak által kedvelt csempe,
"t> km-nyire) orosz kormányzóságban,
Kediri, németalfóldi tartomány Jáva szigetén,
nyákkal, amelyek 1910. majdnem két Paszuruvan, Szurabaja, Rembang, Madiun és az
r
Indiai-oceán közt 7007 km* területtel, kb. 1.300,000
tiszta rezet szolgáltattak.
111 111!" kl'
nyiben saját életével játszva, bátyjá-

vesztOhelyröl elsikkasztotta
rnplomban eltoraottotto. A család
Á' János utódai közül kienie1,
tmás fia, MiJdós, cs. és kir. kamarás
jl. 2., megh. 1907 nov.), aki mint
kiváló szerepet játszott. Országgylési
•tiorjesi

I

(

:

;

;

I

Kedah ((^ueda, Mnavg-Szai), Sziám király- lak. f terményei kávé és rizs. Hasonnev fságnak hbéres kis fejedelemség a Malakka-fél- városa a Káli Brantas jobbpartján, a Vilisz (2168
.szigoton. Hegyei cinnércekben gazdagok. Partja m.) és Ardzsuno közt fetv szép lapályon, vasút
cukornád, muskátdió, kávé stb. termelésére igen mellett, kb. 17,000 lak., környékén számos régialkalmas. Lakóinak számát 220,000-re becsülik. séggel, templom-, palotaromokkal.
kedorlaómer, Mózes I. k. 14. fej. elbeszélése
Bel^'je még nincs átkutatva. Fvárosa K. a Ben;

gáliai-uböl partján,
Kedam&th, híres hindu templom és búcsújáróhely (íaurbál területén a Himalája hegységben.

Siva isten egyik mogtestesülését, az ú. n. Kedár Náthát (a hegy ura) imádják. A templom és
kolostor közelében emelkedik a Mahápantha nev
hegy a Bhairava dzsamp (szörny ugrás) nev
sziklafallal és a Bhrigu hegycsúccsal. Vakbuzgó
Siva-tisztelök közül évenkínt imien sokan a mélységbe vetik magukat. Ezt a halálnemet hívják
Bhrigu-pátának.
Kedd, a h(>tfö vagyis hét feje utáni nap, tehát
tnlajdonkép ketted nap, és Göcsejben néhol még
ma Ls mondják hetödkor e helyett: kedden.
Keddasszony, L Boldogi
ith kifejezéKedély, csinált szó a n<
sére most rendesen érzelme. ixn. i..< rUjat jelenti az
értelem gondolkodik, az akarat cselekszik, a kedély érez (1. Érzelem) ; rokMi a szívvel, de mint
inalt, a nép nyelvében nem él szó, halványabb.
Szkebb jelentésben, ugyancsak német mintára,
Itt

:

;

.•í

—

;

Elám

szerint
zadt. K.

királya, ki ellen az öt király felláfelettük, de viszont^

gyzedelmeskedett

legyzetett

Abram

által.

Kedrenos Cedrenus), Georgios,
1

bizánci kró-

Valószínleg szerzetes volt s a XI. sz.ban élt. Synopsis historin címen krónikát írt a
világ teremttl 1057-ig. Mve tisztán kompi-

nikaíró.

eltte megjelent krónikákból (Georgios
Monachos, Theophanes, Skj'litzes stb.). Megjelent
a Corpus Scriptorum Históriáé Byzantinae c.
g>'üjteményben (Bonn 1839). V. ö. Praechtler,
Quellenkritische Studien zu K. (München 1898).
Kedu (Kedoe, Kadu), németalföldi tartomány
Jáva közepén, Szamarang, Szurakarta, Dzsokzsokarta és Baguelen közt, 2048 km* területtel, kb.
800,000 lak. Nagyobbrészt a Kali-Progo völgye
alkotja, amelyet magas hegyek Szumbing (3336
m.). Szindoro (3124 ni.). Merapi (2866 m.) fognak
vulkán. Jáva
körül. Merapi még most is
láció az

:

mköd

e kertje

fképen ^vét

Magelang, 23,519

lak.

és rizst terem.

A fváros

:

—

Kedusa

Kef.
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Kedusa (héb.) a. m. szentesítés a «18 hála- élet körébl vett bájos elbeszélései Orchardscroft
mondatn (smóne eszré) nev zsidó fimának egyik (1892) és Old Maids and Young (1895) is nagy si:

;

;
Isten szentségének elismerése és
dicsítése, nagyjában Ézsaj. 6, 3 ; Bzék. 3, 12 és

lényeges része
Zsolt. 115,

10

szerint.

Kedv, jó V. rossz K. a lélek egységes állapota,
mely az egyes érzéseknek egységesen érzett eredménye gyanánt bennünk uralkodik. Ha különösen kellemes vagy kellemetlen érzelmet tapasztalunk, ennek utóhatása gyanánt általános jó vagy
rossz K. marad hátra, melynek következtében
azután a felmerül bajt is könnyebben vesszük,
vagy ellenkezleg az örvendetes dolgok iránt sem
vagyunk normálisan fogékonyak. Máskor meg
jó V. rossz K.-ünknek okát sem tudjuk adni, csak
általában nyomott v. emelkedett lelki állapotban
érezzük magunkat. Ilyenkor a K. rendesen testi
állapotok lelki kiséröje máskor sem hiányoznak
sajátos testi állapotok, de az eredeti okok lelkiek.
Szkebb értelemben K. a. m. jókedv (1. o.).
Kedvenc, 1. Kedvezés.
Kedvencz, Liebling Temes vm.-i községnek az
;

Országos törzskönyvbizottság által megállapított
a vármegye közönségének kórelmére
új neve
azonban a m. kir. belügyminisztérium az új elnevezést megszüntette.
Kedveshegy, Viziszentgyörgyhöz tartozó telep Zala vm. csáktornyai j.-ban, (1910) 434 horvát és magyar lak., u. p. Viziszentgyörgy, u. t.
;

Stridóvár.

Kedvesked

címet két magyar folyóirat vimindkett mint más lapok melléklapja. Az
els K. a Magyar Kurir szépirodalmi mellékselte,

kert arattak.

Keeling-szigetek

Cocos-

(ejtsd: kiiing),

v.

Kó-

kuszdió-szigetek, a Straits Settlements-ekhez tartozó kis koralLszigetcsoport az indiai-óceán keleti
széle felé a d. sz. 11" 49' és 12o 12' 30" közt. A 23
kis sziget (Horsburgh, Direction, Prison Rice,

gyr

South, Long, Ross stb.) egy tört
alakjában
sorakozik egymás mellé és a Port Albion vagy
Port Refuge nev, 16 km. széles lagúnát fogja
körül ebbl egy hajózható csatorna É. felé visz
ki. A szigetek területe 22 km*, lakóik száma 6(X).
Számos rajtuk a kókuszdiópálma. 1609-ben Keeling William angol hajós fedezte föl az akkor még
lakatlan szigeteket. 1857 óta angol bii'tok.
Kee-long, kikötváros Formosa szigetén, 1.
Ki'lung.
Keene (ejtsd: kín), Cheshire county székhelye
New Hampshire északamerikai államban, az
Ashuelot mellett, (1910) 10,068 lak. Lábbeli- és fa;

árúgyártással.

Keepsake

(ang.,

ejtsd: kípszék),

voltakép

:

so-

(ami megrmething to keep for the sake of
zend
kedvéért), a. m. emléktárgy, továbbá
évenkint megjelen emlékkönyvek címe is.
KeériSzántó Imre, zongoramvész, szül. 1884
jan. 15. Budapesten. 1906-ban fejezte be zongoratanulmányait az Országos Zeneakadémián Thomán István vezetése alatt, egyidejleg elvégezte
a budapesti tudományegyetem jogi fakultását is.
1912-ben a fvárosi zenetanfolyamok szakfelügyelje és tanára lett.
és sikerrel szerepel
a fvárosi és külföldi hangversenyeken. Különösen a zongora romantikus mestereinek: Schumannak, Schubertnek, Chopinnek kiváló inter.

.

.

.

.

.

Srn

lapjaként 1824. Pánczél Dániel és Igaz Márton
szerkesztésében kéthetenként, összesen 4 kötetben, a második Históriai K. cím alatt a Múlt és
Jelen hírlap mellett 1841— 48-ig Szilágyi Ferenc pretálója.
Keersal (növ.), a. m. Katechu, 1. Acacia.
szerkesztésében havonként jelent meg.
Keetmanshoop, az ugyanily nev kertileti kaKedvezés, más javának elmozdítása ennyiben rokon a jósággal de míg az másnak a javát pitányság székhelye Német -Délnyugat -Afrikáönzetlenül akarja, azért mert másnak a java, a ban, kb. 1200 lak., vasútállomással, bányahivaK. onnét ered, hogy az a másik tetszik nekünk, tallal ós a rajnai hittérít társaság állomásával.
vagy hogy érdekbl támogatjuk. Innét kedvenc, A hottentotta felkelésben elesett német harcosok
emlékszobrával, melyet 1908 januárban leplezjobb magyarsággal kedvelt.
Kedvezmény, 1. Jogkedvezmény, Beneficium, tek le.
Keewatin (ejtsd: kívatin, indiánusul északi szél).
Beneficium juris.
Kedvezményezett, 1. Biztosítás (életbiztosítás). 1876-ban szervezett egyik territóriuma KanadáKedvtelési érték vagy müérték, I. Biztosítás nak; a Hudson-öböltl Ny.-ra a Winnipeg-t<í)ig
(tzbiztosítás).
nyúlik és elbbi neve Hudsonien volt. Területe
Keel (eitsd: kíi), angol köszénmérték, körülbelül 1210,000 km«, mindössze kb. 10,000 lak. Telje21 tonna súllyal.
sen sík és kietlen vidék. Több folyója és számos
Keeler (ejtsd kiir), James Edward, csillagász, tava van a territórium vízfelülete 138,000 km".
szül. La Sáliéban (Illinois) 1857 szopt. 10., megh. Éghajlata zord. K.-ben nagy jelentség a prémSan Franciscóban 1900 aug. 13. 1889 óta az al- kereskedelem. Halászata is jelentékeny. Gyér laleghany-i, 1898 óta a Lick-obszervatórium igaz- kossága az algonkin és koroe indiánus törzsekbl
gatója. Kiváló spoktroszkópus volt. Számos csil- kerül ki, É.-on eszkimók lakják. Fehérek csak a
lagnak és ködfoltnak radiális sebességét hatá- Hudson-öböl melletti telepeken és a Winnipeg
rozta meg és spektroszkópikus úton kimutatta, környékén vannak. K. élén egy alkormányzó áll,
hogy a Satumus gyri nem összefügg egészet aki Winnipegben székel.
alkotnak, hanem számtalan apró testecskékbl
Kef, El- (az antik Sicca FcHma város), Tunisz
állanak.
É.-i részében, 40 km.-nyii'e az algériai határtól,
Keeling (ejtsd: kiUng), Elsa d'Esterre, angol kb. 4000 lak., halfa-, fú-, olajfa- és gabonaterírón, szül. Dublinban. írói hírnevét Three Sis- meléssel régi ersséggel. 1881. foglalták el a
ters a Highly Originál Family és Bib and Tucker
franciák.
RecoJlections of an Infant in Arms (1884) c. huKef. V. Keferst, természetrajzi nevek után
;

;

:

:

;

:

;

:

moros

elbeszéléseivel alapította

meg.

A gyermek-

Keferstein Wilhelm nevének rövidítése született
;

;;

—

Kéf
1833..
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megh. 1870. mint a göttíngeni egyetem

állat- ée összehasonlító boncolástani tanára.

Kéf (arab
hogylét

;

kejf) a. m. hogyan,
értelemben a keletiek kényelmes

teljesen

;

átvitt

:

pihenése, akár szállásukon, akár túrsas üdülhelyen: ddce far niente, siesta.
Kefal, kefalo (gör. xiz,xkt^, «!páXtov) a. m. fej
rövid itt'se, i.sszetételekben fordul elö.

—

által.

Keferstein

Ma már inkább a kranioklasztot

használják

ós Kraniotomia).
Keíasz (aram.) a. m. szikla, megfelel a görög
petrosz szónak, 1. Péter.
Kefe, eszköz, mely ruhadarabok stb. tisztítá-

helyette

(1.

o.

vagy valamely folyékony vagy pépszer
anyagnak egj' kemény felületre való rávitelére
szolgál. Készítenek K.-t di.sznósörtébl, 16- vagy
Kefalalgia (gör.), 1. Fejfájás.
kecskeszrbl, növényrostokból vagy fémdrótbijl
Kefalindex a. m. koponyajelzö, 1. Cephal- a szrt V. drótot aztán egy darab fába (K.-fába),
csontba, elefántcsontba v. fémbe ersítik. A különindex.
Kefallenia (Kefallinia, Kefalonia, Cefhalo- böz használat szerint asörték puhák v. kemények
nia), az Ión-szigetek legnas'yobbika, a Patraszi- és merevek. Az elbbiekhez tartoznak a bársony-

öböllel szemközt a szomszédos Itakától csak keskeny szoros választja el 763 km* területtel, (lao?)
71,235 lak. P^elülete krétamészhegyekkel borított,
karsztos, néha súrü fenyöerdókkel. Legmagasabb
csúcsa a N'egas Soros Arnos) 1620 m. öblei között
az Argosztoli és Szame a legjelentékenyebbek.
Bár a talaj nem nagyon termékeny, a lakosok
szorgalma nagy részében mégis mogmúvelhetóvé
;

;

(

A gabonatermelés és állattenyésztés mindamellett a szükségletet nem fedezi. Legtöbb az aprószóUü, továbbá a bor, olajbogyó, déligyümölcs
és a magasabban fekv helyeken a közép-európai gjümölcsök. Ezekbl van a legnagyobb kivitel is
ellenben a beviteli cikkek hús, gabona,
dohány, gj'annatámk és ipartermékek. K-án gyakori a földrengés 1867 febr. 4-én egy földrengés
a fóhelji Ai^osztolit, Lexurit és még mintegy
40 falut romba döntött. K. Itakával s még néhány
kisebb szigettel együtt egy nomoszt alkot. Az
antik hskorban Szame vagy Szamosz néven ismerték a görögök. A történelmi idkben már mai
tette.

;

:

;

:

nevét viselte. A peloponnezusi háborúban elfoglalták az athéniek. Késbben az etoliai szövetséghez tartozott. Kr. e. 189. meghódolt a rómaiaknak, akik szabadnak nyilvánították. Hadrianus
császár az athénieknek ajándékozta. 395-tl
kezdve a bizánci császárságnak volt része. 1185
után Itakával és Zantcvel egjütt az Orsini-családból való nádorgrófoknak, 1357 után pedig a
beneventi grófoknak hódolt. 1479-ben elfoglalták
a törökök. De már 1500 máj. 24. a Psaro Benedetto és Gonzalvo de Cordova vezérlete alatt álló
spanyol- velencei hajóhad ismét elvette tlük. Innen túl K. az lón-szigotek (1. o.) sorsában osztozkodott. .\z argenteli-öbölben vannak a híres tengeri malmok, amelyeket a tenger vizének a part
nyelkéibe való befolyása hajt.

Kefalográf
Kefalokéle
sérv.

(gör.),

1.

(gör.) a.

sára

kefék, az utóbbiakhoz a haj- és fog-K.-k. Lókefének V. kártolónak nevezik az olyan K.-t, amelylyel a lovak szrébl a port kikefélik (kiirtolják)

palack- K. az, amel3mek szre egy drót köré van
fonva ós amely palackok, üvegek tisztítására szolgál a pi assza va-rostokból készült K.-k a pa-Jló
súrolására valók. A fémek felszíni tisztítására különösen a galvanostegiai és plasztikai, továbbá a
fém- és vasöntömühelyekben nagyon használják
az acél-, kovácsvas- és sárgarézdrótból készített
K.-ket. A munka neme szerint a használt drótszálak
finomsága és a K. alakja igen változó. Ha a fém fényesre csiszolt felszínét bágyasztani akarják, fémbojtokkal felszerelt körforgó |K.-ket használnak,
ezek a fém felszínén apró barázdákat vágnak s
igy annak simaságát és fényét elveszik. DrótK.-ket a szór- és gj-apot-iparban is használnak,
újabban drót-haj-K.-ket is készítenek.
K., kefetartó dinamoelektromos gépeknél, 1. DinamO'
elektromos gépek.
Kefe, tatár neve Fjodoszijának (L o.)
;

—

Kefedrót, 1. Drót.
Kefelenyomat, a könyvnyomdászatban valamely szedésnek az a lenyomata, amelyet a szed
a végbl készít, hogy azon a hibák kijavítása
megtörténhessék. A K. úgy készül, hogy szivacscsaí egyik oldalán megnedvesített papiroslapot
tesznek a festékezett szedésre s azt keményszrú
kefével ráverik. Nagyobb nyomdákban hengeres
készülékekkel v. kézi sajtókon készítik ezeket a
hasáblevonatokat.

Kefélgép. Malmokban használt gép, célja a
gabonahéj meglazult részeinek leszedése. Használják arra is, hogy az rlési mvelet folyamán
nyert lisztes részeket a nagyszemü korpás részekrl leszedjék. Régebben a K. fontos alkatrésze volt a búza tisztításának s a búzahéj lika-

csaiba és szikébe szorult tisztátlanság eltávolítáKoponyarajzolás.
m. agyvclósérv. L. Affy- sára használták. Ma e célra jobb gépek állanak
rendelkezésre.

Keialométer (gör.) a. m. koponyamérö, 1. KoKeferst., L Kef.
ponyamrrés.
Keferstein, Christian, német geológus, szül.
Kefalometria (gör.) a. m. koponyaméréstan. 1784 jan. 20. Halléban, megh. 1866 aug. 26. n. o.
Keíalon (gör.), 1. Cephalon.
Meinecke-vel együtt 1820. megalapította a MineKeíalonia, sziget, 1. Kefallenia.
ralogisches Taschenbuch folyóiratot, 1821—31.
Kefalotomia (cephalotomia), 1. Kraniotomia. 7 kötetben kiadta a Teutschland, geognoetlschKeíalotripszia (cephalothrypsia), v. kefalo- geologisch dargestellt c. müvet, 1821. Némettlázia (cephalotlasia) v. baziotripsáa (basiothryp- ország els átnézetes geológiai térképét készísia). a magzat fejének összeztmsa a fejre kí\'ül tette el. Fbb mvel
Natm^eschlchte des Erdráilleszthet, szülészeti fogó külsejével biró esz- körpers (Lelpzig 18.34) Erlnnemngen aus dem
köz, a kefalotriptor (Braun, Breisky) vagj' külö- Lében eines altén Geognosten (Haííe 1840) An:

;

;

nösen a koponya-alapra alkalmazható baziotrip- slchten über dle keltlschen Altertümer
tor vagy basiotrib (banotribe. Simpson, Tamier) u. o. 1&Í6— 51).

c.

(3 kötet

;:

:

Keffekil

Tartarorum

—
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Kefiekil Tartarorum, szepiolit-szerü sárgásfehér ásvány, amelyet a tatárok szappan gyanánt
használnak.
Keffi (Abd-esz-Szenga), Szokoto szudáni ország egyik kerületének székhelye Szaria tartó
mányban, mintegy 30,000 lak., akik nagyobbára
fulbék és hausszák. K. fontos gócpontja a karavánutaknak, amelyeken fkép elefántcsontot hoznak a partokra.
Keííije (arab), tarka (többnyire vörös és sárga
csikós), rojtokkal ellátott selyemkendö, mellyel
az arabok a napsütés elöl szokták fejüket befödni.
Rendesen a fez fölött viselik, köréje teveszrbl
készült zsineggel (akkál) ersítik, úgy hogy dús
rojtozatával az ember nyakáig ér. Bagdadban és
a Libanon hegységben sren foglalkoznak a
K.-k szövésével onnan egészen Indiáig keresked-

Kegrievich

Kefr V. kafr (arab) a. m. falu.
Kehrindzsi, nag>' helység Keletjordánban (Szíria ázsiai török vilajetben), kb. 200 házzal, szép
kertekkel és évente 50.000 kg. mazsolatermelóssel.

Keg, Angliában olyan hordócska neve, mely
60 drb. heringet, vagy hasonló nagyságú halat
tartalmaz.

Kégl Sándor, orientalista, szül. Budapesten 1862

az összes európai kultúr- és a
1889— 90-ben Perzsiában tanulmányutat tett. 1893-ban a budapesti egyetemen
a perzsa nyelv és irodalom magántanára lett, 1904.
rendkívül tanár, 1905. pedig a M. Tud. Akadémia
levelez tagjává választotta. Fbb mvei: Damir-i Hajai ul hajvan, az állatok élete (Budapest
1889); Utazásom Perzsiába (Vasárnapi üjság
nek vele.
1890—91); Egy perzsa király Mreme (Budapesti
Szemle 1891) Tanidrnányok az újabbkori perzsa
Kefil, falu Meséd Ali (1. o.) mellett.
Kefir v. kapir (tatár, illetleg török eredet szó), irodalom történetébl (Budapest 1892) Politikai
kodv#lt itala a dél-oroszországi és kaukázusi no- irányelvek keleten nyolcszáz évvel ezeltt (Budamádoknak és hegylakóknak. Készül tehéntejbl pesti Szemle 1892) Egy új dsatáka-gyiijtemérty
(Budapesti Szemle 1893); Amánat és a hindusz(j uh- V. kecsketej böl), mihez egy sa j átságos f erment
anyagot adnak, amit szintén K.-nek, K. -élesztnek, tani drámu (Egyet. Phil. Közi. 1894); NaszK.-szemcséknek vagy tejgombának neveznek, s reddin sah úünaplója 1889-böl (Budapesti Szemle
ami baktériumokat (Bacillus caucasicus) és 1895) A perzsa népdal (u. o. 1889) Szenáji és a
ólesztsejteket tartalmaz vízben felduzzadó, sár- perzsa vallásos költészet (u. o. 1904) Egyeteynes
gás, gombostúfejnyi— borsónyi gömböket képez. A irodalomtörténet: Perzsia (u. o. 1903) Dzselaltejbe keverve 20 230-nál alkoholos erjedést hoz ed-Din Eümi négysoros versei (u. o. 1907)
létre, a tejcukor tejsavvá, alkohollá és szónsavvá Rhagavadyítá (u. o. 1910) Emír Khoszrev (u. o.
lesz s a tej
és a képzdött szónsavtól habzó, 1911).
a kazein benne nagyrészt hemialbumózevá válKeglevich-család (buzini gróf). Horvátországtozott és fejetszerüleg van szétosztva. A K. a ku- ból ered, késbb Magyarországba átszármazott
miszhoz egészen hasonló, de annál kellemesebb íz család. Elnevét családi birtokától. Buzin várától
folyadék, mely tartalmaz átlag 2'5— S^/o kazeint, vette. Els ismert se Péter 1300 körül. A XVI.
0-4— O-70/o fehérjét, 0-02— 0-047o peptont, 1-2— sz.-tól kezdve a család kiváló szerepet játszik fSSo/o cukrot, 0-3-l-5o/o alkoholt, 0-9— l-57o tej- leg Horvátország történetében. Kiváló szerepe volt
savat. A kumisznál tehát kevesebb tejsavat, de II. Péternek (1. K. 2.). III. Györgynek, ki 1598.
több alkoholt és szénsavat tartalmaz, s ezért horvátországi albán volt, két íla Péter és Miklós
jobban is habzik. A K.-t hazájában igen kedvelik (megh. 1642.) megalapítói voltak a család két fömint élvezeti cikket, gyógyító- és élelmiszert a ágazatának, ú. m. Péter a hon-áté, Miklós a marégi magyaroknál is nagy becsben állott s a bort gyaré. Miklós 1646. bárói rangra, 1687 aug. 4.
pótolta, s seink kedves vendégeiket bor helyett pedig testvérével Péterrel együtt gróíl rangra
K.-rel V. kumisszal kínálták meg, amit nagy br- emeltetett. A család újabb tagjai közül kitntek
tömlkben tartottak. Újabban az orvosok is nagy- Gábor gr., 1828. Nógrád fispánja, 1831. koronar,
ban rendelik kimerít betegségek után, lázas tüdö- 1842. tárnokmester ennek testvére László, ki a
vószosoknél, akilc ezt jobban trik mint a tejet, s pesti nemzeti vlvóintézetot alapította; Miklós
náluk a K. kitn táplálószernok bizonyult. Al- (1799— 18-íf7) a hevesi ellenzék vezére.
Nevekoholtartalma oly csekély, hogy nem bódít, ha- zetesebb tagjai a családnak
nem kellemesen izgat, emeli a vérnyomást. Házi1. K. István gróf, szül. Bécsben 1840 dec. 18.,
lag úgy készítik, hogy a K.-gombát 6— 7-8zer megh. Budapesten 1905 máj, 29. Tanulmányai
annyi tejjel keverik, rázogatják és 24 óra múlva végeztével 1857. a katonai pályára lépett s a fa nyers K.-t róla letöltik és ugyanannyi tejjel hadnagyságig vitte. Az olasz hadjárat után a hadelegyítve patentzáras üvegekbe töltik. Ebbl 1-2-3 sereg kötelékébl kilépett. 1865-bon orsziigg>'ülési
napi állás után gyenge, közép-ers és ersen szén- képvisel volt, mint ilyen a konzervatív párthoz
savas K. lesz
kiki úgy issza, ahogy szereti. tartozott. 1867-ben lemondott mandátumáról, s
Egy üveggel (075 liter) kezdik és felmennek vele ettl kezdve a gazdasági téren mködött. 18815 üvegre is naponta.
ben az arauyosmaróti kerületben választották
Kefir-éleszt, 1. Kefir.
meg pártonkívüli programmal, de csakhamar
Kefizosz (lat. Gephifisus), több folyóvíz neve a szabadelv ftpárthoz csatlakozott. 1885. a m. kir.
Görögországban. 1. Athén mellett elfolyó csekély- Opera ós a Nemzeti Színház intendánsa lett.
viz patak. 2. Középgörögországban, a Parnas- Mandátumáról ekkor lemondott, de újra megvásosban eredve, a Kopais tavon átfolyván, az eu- lasztották 1887. újból lemondott a képviselségboeai öbiUbe torkollik (ma iMavronoro). 3. Attiká- rl. A frendiházi tagságiioz való, cenzus alapban, Elemcis mellett szakad a tengerbe (ma Sza- ján álló jogát elvesztvén, a király élethossziglani
rán tapotamo).
taggá nevezte ki. Elnöklete alatt jött létre a Vígdec. 1. Elsajátította

fbb keleti

nyelveket.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—

;
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;

—

—
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fldnbái-részvénytájrsaság. 1898-baii másodízben val kegyelmi úton engedélyezhet olyan esetben,
nevettetett ki intendánssá a m. kir. Operához és mikor az ellátás törvényszabta kellékei hiányoza Nonaeti Színhtlzhoz, de 1902. ismét lemon- nak. K. csakis volt állami alkalmazottaknak s
dott. 1899 Ih'ii V. b. 1. 1. lett, majd élete utolsó ezeluiek igényjogosult hozzátartozói részére hozpviselövé választották, lutendánsi ható javaslatba és nem lehet nagyobb annál az
tOO korona királji kegy dijat kapott ellátásnál, amely az illett a törvény által megi:
u6 ez volt oka a közte ée Hencz Károly néppárti kívánt feltételek fenforgása esetén megilletné.
Kegye, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban, (i»io)
képvis^!/^ kf>z<,tt 19()5. a képviselház nyilt ülésén
ssMtttköiégnek, mely a két 996 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Érszalcácsi.
Kegyek (azeltt Kioyik), kisk. Bihar vm. közfél k
:ajn veBetett, melyben K.
ponti j.-ban, (1910) 627 oláh lak., u. p. és u. t Mezgróf
l),horvátbán, a mais virágzó grófi szakadát.
2 iv
Kegyelem (lat. adgratiaiio), az államfnek az
család nk^> t'jn, született 1485 körül Bozinban
(Bosznia), mcgh. Ibbi. Mint jajcei bán és Jajoe a felségjoga, mely szerint olyan kedvezményben
várának kapitánya 1521. a Jajce vár ostromára részesít valakit, amelyhez annak j(^, jogszer
készül törökökön fényes gj-ózel-met vívott ki. igénye nincsen, ilyen a törvényeeítós, a kegyelmi
' -'ízállták a törökök Jajcótés ellátás, a büntetés elengedése stb. L. Kegyeimezén
'
I'-''
Egyházi értelemben 1. Malaszt.
dolmezte azt K.,mely szolgá- jog.
Kegyelemdöfés: a vadászok a megsebzett
j......
Lajos királyni 1526. Fejérkö
varát nyerte adományba. A mohácsi vész után nagyvadat szügyén, nyakán v. tarkóján szúrják,
K. Jajce várát a bánsággal együtt átadta 1. Fer- hogy gyorsabban múljék ki. L. FalkavadászoL
t

:

•

'

—

dinánd királjnaak. 1637-ben Nádasdy Tamással
cirvütt hiTvát bánná neveztetett ki, mely méltósá- viselte. 1541-ben meghalván veje.csákriiuszt Gáspár, gyermekek nélkül, mint
az Émuázt-család utolsó tagja, minden birtokának a kamarára kellett volna szállani. K., hogy
leánya által e javakat magának megtarthassa,
azt híresztelte, hogy leánya Émuszt Gáspártól várandósán maradt. Azonban e hir valótlannak
kiadatását sür1 izonyult, a kir. ügyész a várak
gette.' de K. e várakat most sem bocsátotta ki kezéWl. Ekkor K. Bécsbe idéztetett ésmegls Ígérte
a várak és birtokok kiadását, de hazaérkezvén,
;_!• tét nem
teljesítette. Ennek folj-tán 1542. a
puZM'Dji országgylés öt htlenség miatt javainak elvesztésére Ítélte és a király Zrinyi Miklóst
küldte ellenébe és azt helyébe bánná is kinevezte.
Zrinyi Mikló.s Csáktornyán ostrom alá vette K.-t,
akit Üaval eg\ütt elfogatott, mire Csáktornya és
utána a többi vár rsége is megadta magát. Zrinyi
Bécsbe küldte K.-t, kit ott elzártak, de alig egy év
si
rnulva kcirjelraet nyervén, elbocsátották

Kegyelem eszközök, 1. Kegyszerekés Malaszteszközök.

Kegyelemfü

(ní$v.), L Gratiola.
Kegyelemlevél, kegyelmet tartalmazó leirat.
Az egyházjogban oly pápai leiratok (rescripta
gratiae). amelyek kegyelmi ténj^, pl. kiváltságot,
felmentést, javadalomadományozást (litterae beneflciales), vagy még meg nem üresedett javadalomra való igényt (ú. n. várakozási kegyelmet,

gratiae exspectativae) tartalmaznak.
Kegyelem úiga, folyamodás olyasvalamiért,

amire a folyamodónak jogigénye nincs, s amit
csak kegyelembl nyerhet el.
Kegyeiét, pieiás, a tisztelet és szeretet párosulva, szeretettel ragaszkodunk a K. tárgyához,
de egyszersmind mint fölötte tiszteletreméltót
csodáljuk. A holtak iránt K.-et érzünk a holtak
nem viszonozhatják érzelmeinket, nem várhatunk
tlük semmit, de szeretetünk irántuk és érdemük
megbecsülése él szivünkben. L. Holtak tisztelete.
Kegyelmes, általában, aki kegyelmet gyakorol,
tehát jótev, szelíd akaratú, engedékeny, nem
bosznáJló stb. Továbbá a polgári címrendben
javait L< vis-szanyerto 1544.
Eeglevichháza. kisk. Torontál vmegye nagy- megfelel a nagyméltóságú vagy latin excellen-zentrai.kli>si j.-bau. (1910) 1191 német és magyar tissimus (Excellenz) címnek. L. Excellencia.
Kegyelmezési jog (lat. jus adgratiandi), az
lak., ]M i-tahivatül, u. t. óbeseny.
Kcglijáték vagy bábjáték, a billiárdjátéknak államfnek az a joga, hogy a büntetend cselekaz a fajtája, melynél a billi^asztalon fabábu- mény büntetjogi következményeit megszüntethárom golyóval játsszák. Van heti s a bíróság által kiszabott büntetést elengedkat állítanak fel
heti V. átváltoztathatja. A magyar királyt meg'.'V és nagy-K. .\z elbbinél rendszerint öt, az
,;!
binál hét báb van felállítva. A játékban a íUetö K. gyakorlása mindig az illet felels maíabok ledöntése a cél, ennek azonban nem sza- gyar miniszter ellenjegyzése mellett történik
;

^

:

i

Ijad a ját.-zó

saját golyójával történnie.

A

játszó

egy fordulóban rendesen csak egy lökést tesz. A
l'ontszámit^Ls a le<Iöntött bábok száma és min-ége szerint különböz.
Kegyadománj, jóakaratból nyújtott adomány.
ajándék.

Kegycimer(^ G/u«ieníraj?pcn>jnáskép védchner.
Oiv ii;i r. i!!(MV"t valamely hbérúr védelme v.
ilakinck adományozott.
•u állott, hoíry az adomán yuzD eimertí a caaladi címerbe f
.ett
Kegydij, a nyugdíj v. egyéb oh
adott díj, mely a minisztertanács hozzájárulásá(

III. t.-c. 7. §.). A kegyelmet rendszerint
kérni kell. Kérheti maga az elitélt v. bármelyik
hozzátartozója. A kegyelmi kérvényt (felségfolyamodvány) vagy magánál Ó Felségénél (I. Legfelsbb kézjegy) v. az illet szakminiszternél, st
az ország bármelyik hatóságánál is be lehet nynijtani. Hivatalból kell megindítani a kegyelem
iránti eljárást, ha a vádlott halálra ítéltetett. Ez
esetben az eLaök kérdést intéz a vádlotthoz, hogy
kíván-e kegyelemért folyamodni ezután a bírói
tanács (kegyelmi tanács) határoz az iránt, hogy
vádlottat a kegyelemre méltónak tartja-e s hogy
igenl esetben mily büntetés volna alkalmazandó.

(1848.

;

~

Kegryelmezésl záradék

felhívja a védt, hogy a
kegyelmi folyamodványt három nap alatt nyújtsa
be.Az iratok hivatalból feltérj esztendk a kir.
Kúriához, ha semmisógi panasz nincs is bejelentve,
a Kúria pedig, ha a halálbüntetést kimondó ítéletet nem semmisíti meg, szintén véleményt ád az
iránt, hogy méltónak tartja-e vádlottat a kegyelemre. Ezt a véleményt az összes iratokkal az
igazságügyminiszterhez teszik át, aki azután felterjesztést intéz a királyhoz. A királyi elhatározást az elsfokú bíróság kihirdeti a kir. ügyésznek és a vádlottnak, és ha a király nem engedte
el a halálbüntetést, azt a következ nap reggelén

a tanács elnöke pedig

végrehajtják (Bp. 497-501.

§§.).

Kegyelmezési záradék a. m. a békeszerzdések,
a békekötést tartalmazó szerzdések szokásos záradéka, amely szerint a szerzd felek kölcsönösen eltekintenek attól, hogy a háború idején állampolgáraik által elkövetett politikai és katonai
bncselekményeket üldözzék. L. pl. az amiensi
béke (1802 márc. 27.) 13., a frankfm-ti béke (1871
máj. 10.) 2. cikkének 2. bekezdését.
Kegyelmi eszközök a. m. kegyszerek (1. o.).
Kegyelmi jog, 1. Kegyebnezési jog.
Kegyelmi kérvény, 1. Kegyelmezési jog.
Kegyelmi tanács, 1. Kegyelmezési jog.
Kegyes József', fest, sziü. Bölcskén (Tolna)
1834 jún. 15. Mint parasztfiú semmiféle mvészeti
oktatásban nem volt része, mégis már 16—17
éves korában sikerült arcképeket készített. Némi
segítséggel a fvárosba jött s a múzeumi képtár
remekeit másolgatva képezte tovább magát. Arcképeket, vallásos tárgyú képeket "és genret festett;
egy ilyen müve Egy jó korty (1888), a Szépmüv.
:

Múzeumba

—
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tinumban tanulnak hittudományt és az egyetemeken nyerik gimn. tanári képesítésüket. Rendi
öltözetük a jézustársaságiakéval mindenben megegyezik.

Kegyeszközök

a. m. kegyszerek (1. o.).
Kegyév, az az év, amelynek tartama alatt az
elhunytnak özvegye és gyermekei az elhimyt fizetésének élvezetében megmaradnak. Ez rendesen
nem egy év, hanem csak V* év, s ekkor kegjTiegyednek, halálozási negyednek (Sterbe-quartal) ne-

Az 1912. évi nyugdíjtörvény szerint az elhunyt tisztvisel, altiszt vagy szolga által a tényleges szolgálatban utoljára élvezett beszámítható
javadalmazást a halál napját követ 3 hónapra
az özvegy vagy árvák részére folyósítani kell,
de csak akkor, ha ezeknek a törvény szerinti ellátása egy összegben kisebb volna, mint az elhunyt javadalmazása. Ha evvel egyenl v. ennél
nagyobb, akkor természetesen csak az özvegyi

vezik.

nyugdíj és nevelési járulék jár.
Kegyhelyek, a kat. egyházban azok a szent
helyek (templomok), ahol kegyképek (csodatev
képek, 1. 0.) vannak és ahová a hívek zarándokolni szoktak. L. Búcsújárás.
KegyMbér, nem a tett szolgálatok jutalmául,
hanem az adományozó kegyébl adott hbér.
Kegy istennk, kegyszüzek, régibb magyar íróknál a Charisok (1. o.) neve.

Kegyképek, 1. Csodatev képek.
Kegylovagok (franc. ChevaHers de gráce)
m. johanniták,

1.

a.

Johannita-rend.

Kegyszerek (lat. Media gratiae, salutis), a
katolikusoknál tágabb értelemben a mise, szentségek és a szentelmén/yek, szorosabb értelemben
csupán a szentségek neve. (L. Malaszteszközök).
A protestánsoknál K. a szentírás és a sakramentomok, mint amelyek közvetítése mellett, az
egyház tanai szerint, a szentlélek a vallásos éle-

—

Kegyes alapítvány, oly ingatlan v. ingó vagyon,
melynek jövedelmei kegyes v. jótékony célokra
vannak rendelve.
Kegyesrendiek, másként piaristák (teljes ne- tet egyesekben ébreszti és ersíti. Legtöbb rajongó
vük Kegyes tanitórend, lat. Patres scholarum felekezet az ily értelemben vett K.-re mi súh-T
:

piarum), az ifjúság oktatására alapított tanítórend. A rend alapítója a spanyol származású
Kalazanti Szt. József (1. Calasanza). III. Kelemen
az új intézményt csakhamar egyíiázilag szabályozott testületté (congregatio) változtatta V. Pál
«az Isten anyjáról nevezett szegény, kegyes iskolának)) (Scholae Piae pauperum a Matre Dei)
nevezte el. XV. Gergely 1621. a kegyes iskolákat
valóságos szerzetesrenddé emelte. Késbb X. Ince
1646-iki breveje értelmében a kegyesrond ismét
egyszer kongregációvá lett, míg IX. Kelemen
1669. újból szerzetesrenddé emelte, amióta a rend
szervezete mit sem változott. Hazánkban a K.
1665 óta mködnek és pedig 1665— 91-ig lengyel,
majd 1695-1721-ig német kormányzók alatt. III.
Károly király alatt az 1715. CII. t.-cikkol honosítva, a rend magyarországi része különválván,
1721-töl önálló rendi tartománnyá lett. Ferenc császár 1807. a székesfehérvári rkanonoksághoz tartozó javadalmat a rendnek adományozta. Amikor
II. József császár 1781-tl kezdve hazánkban 700
kolostort eltörölt, a kegyesrend is ama kevés szerzethoz tartozott, amelyekkel a császári rendelet
kivételt tott. Jelenleg 24 gimnázium ós 5 elemi
iskola áll a kegyestanltórond vezetése alatt. A
rend növendékei a bpcsti és kolozsvári Kalazan;

sem helyez, szerintük az emberi kebelben közvetlenül történ isteni kijelentés a vallásos élet mozgató
ereje.

ked

—A

képviselválasztások ügyében intéz-

kúriai bíráskodásról szóló 1899. évi

szerint

XV.

t.-c.

egy évig terjedhet államfogházzal és ezer

koronáig terjedhet pénzbüntetéssel, valamint politikai jogai gyakorlatának felfü^esztésével büntetend az a lelkész, aki K. segélyével korteskedik.
Kegy szüzek, 1. KegyMennök.
Kegyúr, 1. Kegyuraság.

Kegyuraság (lat. patronattis). Valamely pl'
bániai egyház tekintetében különös jogclmnei
fogva fizikai vagy jogi személyt illet oly jogok
és kötelességek összessége, amelyek azt az egyházjog általános szabályai értelmében nom illotnók. A K. intézménye a középkori germán álla
mokban fejldött ki. Az si pogány házi szenté
lyek mintájára a germán földesúr az ingatlan;in
épült egyházat az ö saját egyhi'izának tokintoti
amelynek javaival és jövedelmeivel kényo-ked\
szerint rendelkezett és amelynek szolgálatai
tetszése szerint alkalmazott papot. Csak hossz;;
küzdelem árán sikerült a pápaságnak a javad
lom sérthetetlenségét elismertetni és a földo-s'lelkész-kinevezési jogát kijelölés jogává lefe
kzni, moly a püspöki szabad adományozásnak

-
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ilibera coUatio) korlátja. III. Sándor pápa törtotöii be ezt a fejldést. A K. eredeti
aenéaéoék leggyakoribb eeete az egyház alapi
tásában való raszvétel a teleknek (fundus) ajándíftozáaa, a templom felépítése (aediflcatio), végfll
az egyház fentartására, neveceteeen ajavai^nas ellátására rendelt vagyoni alapnak (dos) szolgáltatása által ; ha tObben járulnak bosxá ai ala
pitásfaoz, kegyúri társakká (eompatroni) lessiek.

vésyhoiAea

:

-

Kehr

üvegbl, tajtékból v. ónixból készttlt kelyhek voltak hasinálatban, de szórványosan már ekkor is
használtak nones fémekbl, aranyból v. ezüstbl
készült kelyheket. A trieri zsinat (1310) eltiltotta
az avégbl v. agyagból való K.-ek használatát.
A jelenleg érvényes egyh. határozatok szerint
legalább a csészének aranyból v. aranyozott ezüstbl kell lennie (nag}' szegénység esetén jól megaranyozott rézbl is lehet). A mise-K.-tl, amelynek jó nagynak kellett régente lennie, amig a
hívek mindkét szin alatt áldoztak, megkülönböztetjük az áldoztató lielyhet (1. o.).
A kelyhet a
K.-tányérral (patena) együtt a püspök szenteli

K. szerezhet még {lápai adomány, Magyarországon a király fkegyúri jogánál fogva királyi
kiváltság alapján. VégUl a K.-nak emberemlékezetet meghaladó idn át való gyakorlásával elbirtok(^tö e jog szabad püspöki adományozás meg (konszekiálja).
Kehely (qöt.), 1. Csésze.
alá tartozó egyháúcra nézve. Már létez K. fkéKehelyforrasztás, 1. Cskötések.
pen az ingatlannak, amellyel az egyház összeKehelykanálka. megaranyozott ezüstkauálka,
függésbl van. tulajdonul megszearzéee által sze-

—

nvtetikmee((loliigi K.i;elbirtokolásaislehet8éges,
-'yúr ellenében iO, világi személy elleV alatt. \ K.-ban foglalt jogokat és
II

<

•—

k" :•
(If

-•;

.'keta Gloiisa ekkép fejezi ki :oPatrono

onus. utilitasíiue. Fraesentet, praekötelezettsége,
fendat, alatnr egenosa.
az egyháznak birtokállományát védje, a

11

h.'rios.

F

ttaiplomnak s egyéb épületeknek jókarbantarTii-áról gondoekmljék és a netalán csökkent
iáimat kiegészítse. Számos tiszteleti jogon
II
az iert-nyen klviil. hogy vétlen elsz^én
a javadalom feleslegébl segéJlleti öt a bemutatás joga (Tus
h
az általa ajánlott és a kánonmegfelel papot a piuspök kij
li'
itr.-.
Dologi K. esetében a nem katoji
tény birtokosok is személye.^en gyak> ;.... .ij^Iv a bemutatás jogát: izraelita vallású
földbirtokosok e jog gyakorlá-^ával katolikus férfiút bízhatnak meg, vagy pedig amagánúton» kifejezett úliajukat veszi figyelembe a püspíik formailag szabad kinevezésnél. A k^>Tirak Magyarországon a királynak, mint fkegyúmak felügyelete alatt állanak. .\ királyi fkegyúri jogra támaszkodik a magyar városok K.-a is. Az egyházi
hatóság által jelölt bárom személy közül a törvényhatósági bizottság. illet\'e képviseltestület
vála.>zt. Régi királyi rendeletek a választási aktusból kizárják a nem római katolikus polgárokat,
néhol, pl. Budapesten, ellenkez gyakorlat van.
'

1

]

:

V

•

irodiriom. Ax egrkáijogt kéxikCnr veken felüi Sratx C..
Uie Bgankirato bIs BtaBent dea BitteUltertich-^maniseiMn Kirehearechta 1886; Kollisyi K., á mag/lnkeirynra»áf kaiáiikiMUi m ktaépkorban, lM6 : Timon A., A Tárori

kegjwnakg Man^aromágon,

Kegyúri

1883.

Kegyuraság.
Kegyúrtársak, 1. Kegyuraság.
Kegyzsold, kiszolgált és elbocsátott rokkant
kut'iiiinak a torv^ysBerú eUátáaoD kívül ntalváiog,

1.

nyo/iitt járadéka.

amellyel a vizet íintik offertórinmkor a kehelybe.
nyugati egyházban a XIV. sz. óta használják,
de nincs elírva.
Kehelymedózák ( Stauromedusae, Calycozoa,
»ii»t). a Tömls állatok (Codenterata) törzsének,
a csalánzók (Cnidaria) altörzsének, a Pátyolta-

A

medúzák (Scyphosoa, Scyphomedusae) osztályának egj'ik rendje. Kehelyszer, szabadonúszó
V. ernyjük csúcsával más tárgyhoz tapadó medúzák, melyek 8—10 karalakú nyujtványt viselnek kocsonyás ernyjük szélén. Egyes fajok tapogatóikkal megtapadnak a sziklákon, de ott tudják hagjTii ezt a helyet, riivid ideig úsznak, majd
ismét horgonyt vetnek. Jobban szeretik a sekély
vizet, bár Lucernariákat még 1100 m. mélységben is találtak. L. Medúza és Fátgoltalan
medúzák.
Kehelysejtek, a bél és más nyálkahártyával
bélelt üregek hánibélésében elszórtan elforduló,
lan

fent széles,

lent

kihegyesed

sejtek,

amelyek

nyálkát választanak el. A váladék kiürítésére
szabad végükön kis pórus van.
Kehelyrita. A kereszténység nyolc els századában az oltári .'izentséget mind a keleti, mind a
njrugati egyházban két szin alatt (sub utraque spécié) osztották ki. Késbb azonban a nyugati, vagyis
a róm. kat. egyház csak a papoknak engedte
meg a két szin alatt való áldozást, a nem papi
emberektl, vagjis az ú. n. laikusoktól pedig a
bort, azaz a kelyhet (gravibus et justis cansis,
fontos és igazságos okokból: kiöntés veszélye,
ecetoeedés, tévhit, asztma, borhiány, undor) megvonta és dk. csak egy szin alatt (sub una .specie)
áldozlii^tak. .\ középkor vége felé keletkez újító
felekezetek a nép számára is visszakövetelték a
kelyhet, különösen pedig a husziták, akiket éppen
ezért kelyheseknek v. kalixtinusoknak is neveztek (1. Husziták). A protestáns egyházakban is
kivétel nélkül két szin alatt osztják ki az

úrvacsorát.
Keh. kcltesség, 1. Fuladozás és Mirigykór.
Kehesaég. 1. Fúladozásé» Mirigykór.
Kehbarázda. 1. Fulndnzás.
Kehida, kisk. Zala vm. zalaszen^Tóti j.-ban,
Kehely (lat. ml irt. általában talpas ivóedény,
különösen pedig a szent misénél használatos edény. (1910) 790 magyar lak., vasútállomás távíróval
Alakja: virág-K.-hez hasonló csésze (cuppa). (K.-Kustyán), postahivatal. Dcá* Ferenc születési
szélei labia (ajak), amely gombbal ^no<uu/ ellá- helye.

szár közvetítésével talapzaton (pes) nyugvan román, gót, renattsaaeekehely. - Antinga idnkint változott. Az els keri'sztény idkben fálxd. kóbC>l, csontból, agyagból,
tott

szik. Stílusok szerint

R^mi

Niifi

XI.

wt

Kehle, abesszíniai csneeszköz, 1. Ameleh.
Kehr, iKiirl. német pedagógus, szfll. Ooldbachban (Gotha mellett) 1830 ápr. 6., megh. Erfurtban 1885 jan. 18. mint tanítóképz intézeti igaz-

—
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Ismertebb müvei Die Praxis der Volksschnle (Gotha 1868, 12. kiad. 1903) Geschichte
d. Methodik des deatschen Volksschulunterrichts
(u.o. 1877-1882, 4 köt, 2. kiad. 1887—1893).
Szerkesztése alatt jelentek meg: Padagogische
Blatter fUr Lehrerbiidung und Lehrerbildungsanstalten (Gotha, 1872 óta). K.-nek a magyar tanügyre is megvolt a hatása. Könyveit lefordították, így a Praxis der Volksschule-t Környei 3 hnoB
6 ezt újabban átdolgozta Gyerfyánffy István.
2. K., Paul, német törtónetbuvár, K. 1. fia,
sztil. 1860 dec. 28. Waltershausenban. Göttingenben, Münchenben és Bécsben tanult, itt 188í~
1888-ig mimkatársa volt a Monumonta Germa1889. marburgi,
niae Historica kiadványnak
1895. göttingeni egyetemi tanár lett, 1903. a
római porosz történelmi intézet igazgatója. Müvei Pápstliche Urkunden u. Regesten aus d. J.
1353—1378 (Geschichtsquellen der Provinz SachUrkundenbuch des
sen, 22. kötet, Halle 1889)
Hochstifts Merseburg (u. o. 36. köt., 1899) Die
Urkunden Ottos III. (Innsbruck 1890) Itália pontiflda 1— IV. (1906—1909).
Kehrbach, Kari, német pedagógiai író, szül.
az Orla melletti Neustadtban 1846 aug. 22., megh,
Charlottenbm-gban 1905 okt. 21. Irodalmi munkásságának két legnevezettebb terméke a Monu-

Hendrik de K. építész és szobrász 11a volt. Aort
Pietersz, Cornelis van der Voort és Wemer van
Valckert befolyása alatt képezte ki magát. Nagy
csoportképeivel és egyes képmásaival a legkitnbb hollandi arcképfestk közé tartozik. Legjelesebb mvei az amsterdami sebészcéh elöljáróinak képe (1619) lövészképek 1632. és 1633.
az amsterdami Rijksmuseumban u. 0. családi (-s
lovaskópek, mások a berlini, drezdai, müncheni
képtárakban stb. A budapesti Szépmvészeti Mú-

menta Germaniae Paedagogica (Berlin) c. nagy
gyjteményes vállalat, mely a német nevelésügy

vette át.

gató.

:

;

;

:

;

;

;

:

;

;

zeumban lev ni képmáson kívül

(1628)

kitnen

mutatja be K. mvészetét a Pálffy-gyüjteményben a szép Sétalovaglás.
Kell,

1.

Bruno, német

klassz, filológus, szül.

Havelbergben 1859 júl. 8. 1887-ben strassburgi
egyetemi tanár lett. F'müvei Aristidis Smyrnaei Orationes (Berlin 1898) Anonymus Argentoratensis (Strassburg 1902) Die solonische Verfassung in Aristoteles Verfassungsgeschicht'
Athens (Berlin 1892).
2. K, Ernst, német könyvkiadó, szül. Langensalzában 1816 dec. 6., megh. Lipcsében 1878
:

;

;

márc. 23. Könyvkeresked volt Lipcsében 18-1Ö
óta. Szabadelv kiadványai miatt fogságot is
szenvedett. 1853 óta kiadta a Gartenlaube-t.
Ennek kiadását 1883. Kröner testvérek Stuttgartban, mint utódai s 1903 ScherlAugust Berlinben

3. K, Heinrich, német klassz, filológus, szül.
Gressowban (Meckleuburg) 1822 máj. 25., megh.
míiveinek kiadása: Herbarts sámtliche Werke Halléban 1894 aug. 27. 1859-ben a filológia rendes tanárává nevezték ki Brlangenben,1869. Hallé(Leipzig, majd Langensalza 1882-töl kezdve).
Kei, 1. (Key-szigetek), szigetcsoport a nyugat- ban. Legnagyobb érdeme és fmve a latin gramindiai szigetvilágbanUj-Guineától D.-re és az matikusok kiadása: Grammatici Latini (Leipziii
Aru-szigetektl Ny.-ra,mely a németalföldi Am- 1856—1880, 7 köt.); kiadta Plinius leveleit (u. o.
boina (Molukki) kormányzósághoz tartozik. Két 1870) Cato de agricultura és Varró de re rustioa
nagyobb szigetbl, ú. m. Nagy-Kei (Nuhujut) és c. mveit (u. 0. 1884, 2. köt. kommentár 1891—
Kis-Kei (Nuhuroa) és számos kis szigetbl áll. 1894).
usszterületük 1482 km», 22,081 lak. Leginkább
Keilberg v. Sonnemvirbel, a Cseh-szász Ércvulkanikus magvakkal biró korrallszigetek, hegység legmagasabb pontja közel Joachim.'^talmelyeken sok tikfa terem.
hoz, 1238 m. magas, tetején kilátótoronnyal.
Keilhack, Konrád, német geológus, szül. 18.")S
2. Kei (Kai) v. Nagy-foly, 280 km. hosszú
folyó Dél-Afrikában, az Indiai-óceánba torkollik aug. 16. Oscherslebenben. 188-í' óta a berlini poGroote-Kei néven a Kap Morgan közelében. A rosz geológiai intézet geológusa és a forrá.<tan
tulaj donképeni Fokföldet a Transzkei-kerülettl tanára. 1883-ban nagyobb utazásokat tett Izlandválasztja el.
ban és Mexikóban. Számos mvet íi*t Por(»szKeiat V. Kyat, birmai pénzogysóg, I. Tikul.
ország geológiai viszonyairól, az északnémet .-síkKeibel, Franz, német embriológus, szül. 1861 ság agi'onómiájáról, ismertette Magdeburg földjúl. 6. Adlig-Dombrowkenben. Orvosi tanulmá- tani alkotását. Legfontosabb munkája Lehrbucli

történeti emlékeit közli, továbbá Herbart összes

;

:

nyait Berlinben és Strassburgban végezte 1889. der praktischen G«ologie (Stuttgart 1896, 3. kiad.
a freiburgi egyetemen prosector, 1812. rendkívüli 1914). Másik mve: Die geologi.schen Verhálttanár lett. Különösön a fejldéstan és az anató- nisse des Niedorlausitzer Braunkohlongebiotrmia körébe vágó értóke.s dolgozatokkal gazdagí- (1913). Megalapította 1898. a Geologen-Kalendr:
totta az irodalmat. Szerkesztette F. P. Mallal a világszerte elterjedt kézi naptárt és 1901. a GeoHandbnch der Bntwickelungsgeschichte des Men- logisches Centralblatt c. földtani folyóiratot.
Bchon 0. mvet (2 köt., Leipzig 1910—12) és raogKeim, 1. August, német tábornok és katonai
alapította 1897. a Jenában megjelen Normon- író, szül. Hesseri nagyhercegségben Marienschl()s.<tafeln zur Entwickelungsgeschichte der Wirbel- ban 1845 ápr. 25. Részt vett az 1866. és 1870tiere c. sorozatos kiadványt.
71-iki hadjáratokban, melyekben súlyosan nu>gKeighley (ejtsd: kiii) v. KeitMey, város York sebesült. Mint tábornok nyugalomba vonulva,
angol countyban, (1911) 43,490 lak., pamut-, posztó- 1900— 1908-ig a német flottatársulat ügyeit inés vászonszövéssel, különböz gépgyárakkal. tézte. Fbb müvei: Vom Unterleutnant zuni
Szent Andrásról nevozett temploma I. Henrik Kaiser (Berlin 1900) Der Krieg 1809 és Der
korában épült.
Deutsch-Dánische Krieg 1864 (u. o. 1907). 1901
Keijser (Kq/zer), Thomm de, hollandi fest, óta a Jahrbücher für die deutsche Armee und
szül. Amsterdamban 1596 v. 1597., megh. 1667. Marine c. folyóirat szerkesztje.
;

;

:
;

.
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osztrAk író ós költ, szül. Lam28. (iimníizinml tanár volt St»ii
aiyanyertos drámAjiU Sulamith-ot
hozta színpadra U875). lígyéb szinniúvei
w.iii'rin am Krouz, Stofan Fadingcr, Mophístopholo.-í in Rom. Az erdélji törtónetWl merítette
!.,
U'.ni.rsrichter c. tragMiáját (Zápolya alak•»gyíijtött munkál 1912. jelentek meg
/•'/

.

-

('.

i

1

.

:

1

I

Kefth

iratokban. Szerkeszti az osztrák Touristenklub
termé.szetrajzi folyóiratát.

Kei-szigetek,

1.

Kei.

1.

Keisztut / Kieystiit >, litván fejedeletn, Gedimin
fejt'delem má.«^)dik fia, ki bátyjával, Olgerddol
egjlitt uralkodott Litvánia felett (lUb—77). Míg

Olgord az oroszokkal harcolt, K. a lengyelektl
foglalta el Halicsot és Ladomért. 111. Kázmér
lengyel király Nagy Lajost hívta segítségül a

Theodor, német teológus, szül. Stuttgart- litvánok ellen. Lajos IBlben Litvániába hatolt
(lec. 17., megh. Giessenben 1878 nov. 17.
8 K.-tal szerzdést kötött, hogy neki a pápától
'i;in
Zürirhl)on, 1873. Qiessenben teológiai királyi címet szerez, ha a keresztény hitro tér.
i!íryhá;n N'szidgyüjteményein kívül (Stntt- K. azonban rászedte Lajost és nem váltotta be
kot.) a XV'I. sz. reformáció törté- igéretét. Olgerd halála után annak fia, Jagelló
Imh'sos dolgozat jolont mog tóle, K.-ot megölette (1382), hogy egész Litvániát
tiinuation dor Reichsstadt Ulm (1851)
eg>'esítse hatalma alatt. De már 1392. kénytelen
Reformationsgeschichto bis zum volt Litvánia kormányát K. fiának. Vitáidnak átReichstag (Tübingon 1855). Egj'ób engedni.
II
>ohicht<» Jesu von Xaziara (1867—72,
Keith (eitaá: kísz), város Banfshíre countyban,
srhirhte Josu nach den Ergebnisson Skótországban, az Isla és vasüt mellett, (1911) 4500
r W i<
ii.-<chaft, für weitero Kreise überlakossal, szövgyárakkal, nagy szarvasmarha- és
.^iriiiiiríi iT/iililt (2 köt., Zürich 1875)
Der Cbor- lóvásárokkal.
tritt Konstantins d. Gr. zum Chrlstenthum (u. o.
Keith (ejtsd: kísz), 1. George (ismertebb nevén
|,%2) Rom u. das Chrlstenthum (1878).
Earl v. Ijord 3farwAa/y, szül. In verigue kastélyKein-Brais, a Bretagne (1. o.) hegyeinek breton ban (Skótország) 1693 ápr. 2., megh. Potsdamban
nt'VP.
1778 máj. 25. Készt vett az 1715 és 1719-iki jaKeinz, Ftnedriih, német germanista, született kobita felkelésekben. Ezért halálra ítélték, de sil'a.^.sauban 1833 márc. 9., megh. Münchenben, hol keríllt megmenekülnie és spanyol szolgálatba álkonyvtárör volt, 1901. okt. 28. Mvei közül em- lott. 17'1-7-ben Berlinbe ment és Nagy Frigyes
lítond a hazánkat érdekl Zwei alté ungarische bizalmas barátja lett. Volt azután követ Parisban
Texte aus einer Handschrift d. königl. Hof- und és Madridban s közben (1754-tl 1759-ig) Xeuenstaatsbibliothek (1879).
burg (Noufchatel) kormányzója. Utolsó éveit SansKeireddin (Cheireddin, Haireddiv), 1. Bárba- souci mellett lev kis házában töltötte. V. ö.
issa, 2.
íi'^fewi&er<,í;ioge de Milord Maréchal (Berlin 1779).
Keiromantia a. m. kiromantia (1. o.).
2. A"., George Elphinstone, viscount, angol
Keironomia (gör.) alatt értették a régi görögök tengernt^y, szül. Elphinstoneban 1746 jan. 7.,
ínként a kezeknek a táncnál nyilvánuló panto- megh. 1823 márc. ICÍ-ón. Az északamerikai háinimikáját. De értettek mellette minden kézbeli borúban (1776—83) fontos szolgálatokat végzett,
iifrye.^st'get, így az ökölvívóknak a kar könnyed azután a parlament tagja lett. A franciák elleni
inozgi'konyságát célzó elögyakorlását.
háborúkban 1793. Toulonnál tnt ki. 1795-ben
Keirothesia (gör.), a gör. kat. egyházban a püs- elfoglalta a Fokföldet, azután Ceylon szigetét a
pök kczfitlholyezéso a kisebb rendek Oo^toratns, hollandiaktól. Érdemeiért elbb ir, majd angol
sulKÜaconatus) föladásánál, amely által az illet peerré nevezték ki. 1803— 1807-ig az Északiiiapi l«^lki hatalomból mit sem kap, hanem csakis tengeri flotta fparancsnoka volt. 1815-ben
kifeí'l^'fdkozésre van felavatva.
sérte Napóleont Szt. Ilona szigetére.
Keirotonia (gör.), kéz -felemeléssel való szava3. K., Jákob (James), porosz tábornagy, K. 1.
zass
a görög egyházban papfelszentelós.
testvérwcse, szül. Inverigue kastélyban 1696 jún.
Keiaer, Reinhard, német operaszerz, szül. 11., megh. Hochkireh mellett 1758 okt. 14. Báty(i7'í- jan. 9. Teuchemben Weissfels mellett, megh.
jával együtt harcolt 1715. és 1719., azután ö is
1739 szept. 12. Kopenhágában. Operáinak száma spanyol szolgálatba állott. 1728-ban mint tábormeghaladja a százat. K. az els német zeneszer- nok az orosz seregbe lépett s kitnt az 1736—
zk közé tartozik, akik szakítottak az olasz ha- 1739-iki török háborúban, különösen Ocsakov
L'yománnyal és egy nemzeti irány niegferemtésén megrohanásánál. 1741—43-ig a svédek ellen harfáradoztak. Müveiben gazdag mehxiikus inven- colt, azután követ volt Stockolmban. 1747-ben
lióval és jellegzetes drámai kifejezképességgel is Berlinbe ment s Nagy Frigyes tábornaggyá netalálkozunk. Der lacherliche Prlnz Jodelet cím vezte ki és bizalmas barátságával tüntette ki. A
<<I)eráját l'r. Zelle újra kiadta. V. ö. F. A. Voigt, 7 éves háborúban mint hadtestparancsnok a loboK. und selne sitzi, prágai és rossbachi csatákban tnt ki. 1758.
K. K. (1890); Leichtentntt U,,
ipern (1901).
ö vezette Olmütz ostromát és fedezte a visszaKeissler. Kari von, osztrák botanikus, szül. vonulást. Ezután mint önálló vezér mködött
IH72. íí«Hsí)en. 1899 óta a bécsi udvari múzeum Daunnal szemben, majd Nagy Frigyes seregével
növénj-tárának alkalmazottja, 1913. múzeumi r. Hochkireh mellett egyesült. Itt az osztrák sereg
Fképen a Daphne génufwzal, a tropiku.x flórával, 1758 okt. 14 hajnalán rajta ütött a porosz .seregen.
az Alpok planktonjával és gombavilágával fog- K., ki háromszor verte vissza a támadásokat,
lalkozik, mely irányban számas jelents dolgozata golyótól találva elesett. 178<>-ban Nagy Frigyes
jelent meg a Hofníusenm Amialet;<'iben é.s folyó- szobrot emeltetett emlékének Berlinben. EmlékS. A'.,
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Keithley

iratai (Meraoirs of James Maróchal K. 1714—34)
Berlinben jelentek meg 1789. \'. ö. Paczynski2V?2czí/n,I^beusbe8chreibungdesGeueralfeÍdmarschalls K. (Berlin 1896, 2. kiad.).
Keithley, város, 1. Keighley.

Keitum, város,

1.

Sylt.

Kéj V. kéjérzés, a testi élvezetek legmagasabb
fokát jelenti, különösen a nemi élvezetekre vonatkozásban. Átvitt értelemben sok kellemes érgyönyört neveznek kéjnek, beszélnek lelki
kéjrl is.
Kéjbecsáx (pretium a/fectionis), 1. Affedio és
Kár.
Kéj érzés, 1. Ké).
Kejf (arab), 1. Kéf.
Kéj fáj dalom, 1. Algolagnia.
Kéjgáz, 1. Nitrogén oxidjai.
Kéjgyilkosság mind az olyan gyilkosság,
melynek indító oka a nemi vágy kielégítésével
összefüggésbe hozható. A gyilkos csak úgy talál
nemi kielégülést, ha áldozatát megöli vagy megcsonkítja (emlit, nemi szerveit), néha pedig a
zést,

gyilkos meg is eszi a levágott részeket (antliro.pophagia). Máskor a gyilkos a közösülés után öli
meg áldozatát, hogy elhallgattassa. Gyakran az
áldozat ellenáll s emiatt gyilkol a tettes.
Kéjn a neve annak a nnek, aki hatósági felügyelet és rendörorvosi ellenrzés m-ellett a kéjelgést keresetképen zi. A K.-ügyet thatósági rendeletek szabályozzák. Budapesten az állami rendrség kebelében a fkapitány legfbb intézkedési
jogainak fentartásával egy külön ügyosztály az
erkölcsrendészeti osztály van megbízva a K.ügyek ellátásával. A K.-k Budapesten három
kategóriába tartoznak: 1. a bordélyházakban
együtt lakó, 2. a magánlakásban lev bárcás és
az egószsógilapos nk. Utóbbiak azok, akik
.3.
a kéjelgést csak mellékkeresetképen zik.
Kejsztut, litván fejedelem, 1. Keisztut.
Kék, a spektrum ama színárnyalata, mely a
zöld és ibolya szín között fekszik ersebb törés,
mint a zöld. A spektrumbeli egyszeni kékhez
található olyan egyszer sárga, mely vele együtt
fehéret ad, úgy, hogy a sárga és kék kiegészít
színek. Kék festanyag sárgával keverve nem ad
:

;

hanem zöldet. A fiziológiai optikának általánosan elfogadott elmélete szerint a kék a vörössel és sárgával együtt a három alapszín egyike.
A kéknek kémiai hatása a fotográflailag rendesen használt lemezekre igen tetemes, míg meleghatása a spektrum csekélyebb törés részeivel
összehasonlítva, csekély. A kék szín a nyugalom,
átlátszóság és tartósság benyomását teszi s így
az állandóság és hség kifejezje. A legfontosabb
kék festanyagok az indigó, az ultramarin, a berlini kék, a campöche-fa, kobaltkék, lakmuszkék
és a kék kátrány festékek.
Kék, kisk. Szabolcs vra. nyirlx)gdányi j.-ban,
(1910) 1482 magyar lak., vasúti megállóhely, iwsta-

fehéret,

tlgynök-ség

;

u.

t.

Demeceer.

Kék-ara (Ara chloroptera Gray), a Papagájfélék családjába tartozó madárfaj. Színe sötét
skarlátpiros, szárnyfed tollai kékeszöldek. Ha-

Dél-Amerika. H(x«!sza 78—83. farkhossza
31—47. sznrnyhossza 40 cm. Állatkertekben közája

zönséíjf's

Kékek
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és zöldek pártja

Kék-arany, az arany sárga színét
acél

kes szürkére változtathatjuk
arany

ezüst, réz.

vagy palládium ötvözésével kékre vagy

ké-

-

Kékellö
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-

Kékírö

Minthogy a császár ezután néhány kéket ifi kiv<'írt»zt«'t<'it, a két párt egyesült s kitört a rottenexoti Sihi lázadás (I. o.), melyet Belizár vert le.
Kékellö, kisk. Bars vm. gararaszentkereszti
j.-tian, 11910) tíl2 német lak.
u. p. és u. t. Kör-

hajlamaik kedvéért házias teendiket elhanyagolják és múveltsógtik és tndái^uk hiú fitogtatásában
tetszelegnek. ÁUitólag Boecaven németalföldi tengernagy alkalmazta elször a blue stockings elnevezést angolországi tartózkodása alkalmával

iiuicztiányn.

ama

;

Kékérc
lása (én>8)
limonit.

u inangántartalmú vaspát málrévén keleticezó kékes-feketo szinú

(i«v.),

társaságokra, amelyekben

férfiak

és

nk

egyaránt szellemes társalgás céljából találkoztak.
Az elnevezésre állítólag az adott alkalmat, hogy
Benjámin Stillingfeet angol lelkész (megh. 1771),
aki ogyébként szellemes ée kedvelt társalgó voli
külsejét nagyon elhanyagolta és az ilyen társaságokban térdig ér kék harisnyában szokott megjelennLAz elnevezést csakhamar széles körien felkapták a gúnyos mellékértelmet csak késbb fz-

Kékes, a Mátra-hegység legma^sabb pontja
Heves vármegjóben Gyöngyöstl B.-ra, 1012 m.
magas. A Mátra fógerinoébbl nem nagyon emelkedik ki, É.-i oldala mei-edekebb, a D.-i lankás.
Csúcsán a Mátra-egylet (a Magyar Turista Egylet
gyöngyösi osztálya) 81 m. magas me^zelátója ték hozzá.
van.
Kék harkály (áu»t), 1. Kurta kalapács.
Kék hegység, helyesen Blue-Mountains, 1.
Kékes, kjsk. Szolnok-Doboka vm. kékesi j.-ban,
I19UM 1082 oláh és magyar lak. posta-, táviró- és Oregon állam keleti részében, a magas bazaltos
Columbia plató egy része, amelybe a Snake-folyó
tíivbeszélöhivatal.
Kákasd, kisk. Baranya vm. péesváradi j.-ban, vágódik be kanyonokkal. 2. Az Appalach (1. o.)
u. p. Pflspökszenterzsébet, hegyrendszerhez tartozó hegylánc New Jersey
(1910) 522 mag) ar lak.
áliamban és Pennsylvaniában (Egyosült-Államok).
u. t. Nagypall.
Kékesfalva, kisk. Hunyad vm.bátszegi j.-ban, 3. Hegylánc Jamaika-szigeten. 4. Hegy.'iég New
u. p. és u, t. Domsus.
South Walesben (.\u.sztrália), az ausztráliai Kor11910) 875 oláh lak,
Kékesiüred (azeltt Szinydk), kisk. és fiüdó- dlUérák része.
hely Bereg vm. szolyvai j.-ban, (i9io) 162 német
Kéki Lajos, Irodalomtörténetíró, szül. Hajdúlak.
u. p. és u. t. Szentmiklós.
nánáson 1879 dec. 21. A budapesti egyetemen
Kékesi értekezlet Visegrád közelében a pálo- tanári oklevelet szerzett. Ugyanitt gyakornok az
M kolostorában 1308 nov. 10. találkoz- esztétikai gyjteményben, valamint rendes tanár
kodós céljából Gentilis bibomok, pápai a VIII. ker. állami fgimnáziumban és az Orkuví't lö Csák Mát*'. L. Csák.
szágos .színmvészeti akadémián. IrodalomtörtéKckesoroszialu. kisk.Szatmár vm. nagybányai neti dolgozatait, melyek irodalmunk virágkorá-ban, (1910) 646 oláh lak.
u. p. Szakállasdombó, val foglalkoznak s jobbára a Budapesti Szemlében jelennek meg, a módszer biztossága s az eszu. t. Felsóbánya.
Kékesújfala (azelótt Szászújfalu), kisközség tétikai elemzés finomsága jellemzik. Többet köSzolnok-Doboka vra. kékesi j.-ban, (i9io) 889 oláh zülük az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság juf'S magyar lak
u. p. Szentmáté, u. t. Szász- talmával tüntetett ki. Nevezetesebb mvei Szász
l»'kencze.
Károlg Salanum-ja (1905): A világirodalom
Kékesvásárhely (azelótt
Oláhvásárhely), klasszikusai (1910) Arany János dbeszélö kölki.-ík. Szolnok-Doboka vm. kékesi j.-ban, (t9io)252
tészete (1911); Tompa Mihály (a Költök és írók
;

;

:

:

:

:

;

:

:

;

:

;

magyar lak. u. p. Kékes, u. t. Czege.
Kékia (növ.), 1. Cíimpevhe-fa és Haematoxyhn.

oláh

é.'^

;

Kék fakúszó (iii»t), Fakúszók.
Kékfej bagolypüle. Bagolylepkék.

c.

vállalatban, 1912)

költészet

a

XIX.

sz.

;

A magyar verses elbeszél
második felében (1912); Pe-

tfi .János vitézének hatása

1.

Arany Toldijára

(1913).

1.

Kékféiny lang. bluelight), tengeri Kereskedelmi
Kéídrö. A Morse ékltAl 1844. elször bemutatott
bajókon használt kalauz- és vészjelzés.
telegráf-gép alapelve az volt, hogy az összes betKékfestés, 1. Indigó.
ket ée írásjeleket egy óramtl hajtott papírszaKék-folyó, I. Bahr-el-Azrek.
lagon megjelen pontokból és hosszabb vonalakKék frankos, szólló, 1. Blaufrankisch.
Kék futrinka (áu»t), 1. Futóbogarak.
Kékfnttatás, 1. Fémek színezése.
Kék galambica (kékhátú gomba, Bussula
ctjayioxaiithn [Schaeffer] Fries, növ.), ehetö.Kalapja
eleinte domború, késóbb homorú,
cm. széles,

6—8

húsos, ragadós felülettel. Szine változatos

:

vilá-

ibolyaszín, olajzöld, kékes-barna, közepén
elhalványodik. Tönkje fehér sima, szivacsos,
go.s

liemexíri szélesek, fehérek. Húsa is fehér. Fképen
bükköfllMn terem nyáron ée ösaad.
Kék gáUe, 1. Rézszulfát.
Kék gáz (ném. BlaupasJ, 1. Világítógáz.

Kék grönspan,

1. Bez acetátjai.
Kékhal (Temnodon saltaior Cuv., áiut), 1.
ból állította desae. Az elektromágnes horgonya
Temnodon.
Kékharisnya (ang. blue stockitigs, franc, bas emelökarhoz volt kötve, amely emelökamak má-

bleuj,

az olyan nók gúnyneve, akik irodalmi sik végén volt alkalmazva az írópecek.

Amidn

—

Kókiró

—
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az elektromágnes a horgonyt lehúzta, az írópeeek
a fölötte elfutó papírszalagba jelet karcol. A papírszalagba való bekarcolások, különösen az esti
ós gyors tizemnél nehezen olvashatók s így arra
törekedtek, hogy a Morse-fóle ú. n. domborírógépet átalakítsák. (Domborirónak azért nevezték,
mert a bekarcolás helyén a papírszalag ellenkez
oldalán a jel kidomborítva jelent meg.) Nálunk a

kel érjük

nak

Kék kereszt
el,

helyet.

amelyek a

A

zárt doboz-részben találpapírszalag a készülék aljában

P

nyer elhelyezést.
A közönséges K. csak jelfogó közvetítésével

mködik

s így a jelfogó és K. közti áramkörben
helyi telepek alkalmazandók. A helyi telepek és
a jelfogó kiküszöbölésére szerkesztette meg Hollós József, postatávirdai mszaki ftanácsos a
közvetlen K.-t (^3. és 4. ábra), amelynek segélyé
vei a vonalról bejöv áramok maguk mozgatják

minden külön megersítés nélkül, a K. emelu
karját.

A szerkesztésnél könny horgonyok és emelokarok alkalmaztattak, hogy egyrészt a mozgatott
alkatrészek súlya, másrészt a fellép súrlódások
csökkentessenek. Az elektromágnesek csévélnek
ellenállása nagyobb, mint a közönséges K.-nál.
A magyar posta és telegráf üzemében a gép jól
bevált.

Eékités, az az eljárás, amikor sárgás színárnyalatú fehér anyagokhoz, ú. m. textilárúkhoz.

L'.

áiiia.

\

m.

kir. postánál alkalmazott közönséges
kékíró. (Oldalról nézve.)

domborirót Brausewetter szegedi órás és Popo-

Az

vits postatiszt alakították át K.-készülékké.

ábra mutatja a jelenleg alkalmazott K.-t. Az
elektromágnes fölött látszik a csbl készült
horgony, amely a
emelkar jobb oldalán
van elhelyezve. A
kar játékát a jobb oldalon
látható ütközcsavarok szabályozzák. Az emelkar bal oldalán a T tárcsa vau felersítve, amely
1.

M
H

K

K

tárcsa csap körül fordulhat. A tárcsa beleér a
kék festéket tartalmazó
festék^'ályuba. Jel-

V

4.

ábra. A m. kir. |M..stáuál alkalmazott Hollós-féle köavetazaz jelioffó nélkül müködö kékiró. (Oldalról nézve.

len,

papírhoz, cukorhoz stb. valamely kékes szín fe.-<
téknek vagy festanyagnak csekély mennyiséget
keverik, abból a célból, hogy a sárgás színét elfödjék.

Kékit, fehérnem mosásánál használt szer oI>
hogy az idvel megsárguló fehérnem n

célból,

K.-vel ismét fehér színt nyerjen. K.-nek berlini
kéket, párisi kéket, ultramarint, indigót, indignkarmint és kék-, illetleg ibolyás szín kátrányfe.^taiiyagokat használnak.
atira. A m. kir. ixistfinál :ilkiilniazutt Hülloi-fclü
közvetlen, azaz jolfoKó nélkül müködö kékiró.

adáJskor a tárcsa a papírszalaghoz szorul és azt
befestókozi, úgy hogy a jelnek megfelelen a pa-

pírszalagon hosszabb vagy rövidebb kék vonások keletkeznek.
A papírszalagot óram tartja mozgásban az
óramíi felhúzá.sára szolgáló
fogantyút a ií. ál)rában jobban látjuk ugyancsak jól látható az
óram rugóját magába záró
rúgómü is. Az
óram egyenletes járását szélszúrnvas fékezök;

F

;

B

Kékizzadás,

1.

Kromidrózis.

Kék

kereszt, az iszákosság kiii'tására és a
mértékletesség terjesztésére alakult egyesület,
melyet a (ienften tartott és az erkölcsök javítás;i;
célzó kongresszus határozatainak megíeleh'iei!
Rochet L. L. plébános alapított (1877 szept. 21.
és Bouvet plél)ános terjesztett a német Svájcban,

i

ahonnan Németországba, majd Franciaorszííírl)^
is átszármazott. Hazunkban is alakult pár ily* n
egyesület a 90-es években, azonban jelentost'hl.
mködést nem tudtak felmutatni. Az egjesület
közlönyei: Der illustrierte ArbeiterfnMind e-

—

Kék-kórsAsr
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Dor KalondordosBlaaenKreozes (Bern 1883 óta).
das Blaoe Kreaz (Leipzig

V.u. .Urí//í íísl >aaRote u.

1887);

u. a/...

Die jotziirea deutecbeo Mflssigkeits-

l)e«tn>f>uneon (Gütereloh 1888).

Kék kórság
coe>nleusi,

Kékk.

1.

(q/anosiit^ tzédfrjesség,

morhus

Gianózis-

kisk.

Nógrád

vm.

balaaBag^^armatí

1347 tót és magyar lak., postahivatal, u. t. Balassagyarmat. Sziklás hegyen épült
régi vára részben még ép. Már 1290- a Bala-ssák
kezén volt, kiknek birtokában maradt egé^z a
legújabb ideig. Iö76-ban Balassa Jánosé volt, midón Moaztab pasa ves^«. Ali bég ostrom alá
vette a várbeliek a szomszéd Di vénybe szöktek,
átengedve a várat a töröknek. A török, mint végmegersítette egy
\ árra, nagy gondot fordított rá
>zegletbáBtyával és eg>' kapával. 1593 decemj.-ban, (1910)

;

;

—

Kekuló von Stradonitz

ki, mint pl. a K.-.szal a mondában lassanként egyenl rangra emelked második királyt
is, Ereohtheust. Mint a hasonló thébai autochthiinia-mondát d. Kadmos), úgy az athénit is
utóbb megzavarta az a verzió, hog>' a város dsA
királya tulaj(l<ink<'p<'n keleti Iwn'ándorló volt.
Kék-sárga vakság, 1. Színvakság.
Kéksay, 1. Hidrogéncianid.

ntt

Kéksavas

káli,

1.

Káliumcianid.

Kék sólyom. Sólyom.
Kékaagkó (CyanocUta eristata L.), az Éneklk rendjébe és a Varjúfélék családjába tartozó
1.

madárfaj. Fölül szürkéskék, alul fehér fején hegyes bóbitát visel. Hosszú farka világos kék. fekete barántsávokkal. Hossza 28 cm. Észak-Amerikában lakik, falánk, ragadozó természet. Fogságban hamar megszelídül.
Kékszakáll, lovag (franc. Raoid, chevcUier
Barbe-bleue. ném. Blaubart), egy francia mese
hse, aki hat feleségét megölte, mivel parancsa
;

berében Tieffenbacb osáazári fvezér ostromolta
a török pndcaporral vettetvén föl a várat, romokban hagyta hátra. 1604~ben BaIaSv>:a Zsigmond
az ország segítségével kezdte meg újjáépítését s ellenére titkos gyilkoló kamaráját felnjitották. A
1612. fejezte be. Károlyi Tibor gr., K. tulajdo- hetedik feleségót megmenti három fite.stvére, akik
K.-t megölik és kincseit lefoglalják. A monda törnoHa, a várat restaaráltatta.
téneti alapja talán az 1 tíO. Nantes-ban kivégzett
Kékk, a rézgálic népies neve, 1. Bézszulf'át.
Kék könyv ^aug. blue bookh Angliában a kor- Gilles de Retz életében gyökerezik. A tárgyat
mány által a parlament elé terjesztett könyv, többen feldolgozták, legismeretesebb Offenbach
mely a diplomáciai tárgyalásokat, jegyzékeket zenei burleszkje.
Kék szalag. Szalagja színérl igy nevezik a
tartalmazza. Kötésének színérl nevezik K.-nek.
A K. kifejezést haszügjanezeket a kön>'\eket másutt fehér, szürke, svéd Szeraíln-rendet.
nálják továbbá (vonatkozással a legelkelbb
vörös stb. kön>'A'eknek nevezik.
Kékkút, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, ii9io) angol rendjel a térdszalagrend szalagjának színére) elsrend kitüntetés, els díj értelmében is.
327 magyar lak., u. p. és u. t. Kvágóörs.
Kékleny, a kobalt nem használatos, rossz ma- Pl. a lósportban a derby-verseny gjzteséröl
mondják, hogy elnyerte a turf kék szalagját.
gyar neve.
mH), újabban
Kékszalagos lepke (Catocala fraxini L., án«t),
Kék moszatok, T'/
nevezik 1. Ffjlyosópille.
Hasadótiöv^niiekiiek
le)
iiuvciiycKfi, melyek sejtKékszarka (Cyanopolius cooki Bp.), az Énekazokat az a'
lyllon kivül mégphycocyan lk rendjébe
a Varjúfélék családjába tartozó
jeiben a 7,1
festék is fugiaitaiiK. Hz a festék adja az ide tar- madárfaj. Egyike Európa legszebb madarainak.
tozó növényeknek az ókét jellemz kékes színt, Feje bársonyfekete, háta bamásszürke, alul viláA K. csakis a sejtek oszlásával szaporodnak: gos bamásszíirke, szárnya és hosszú farka kékesivaros szaporodásuk nincs, rajzók képzdését szürke. Hosszúsága 36 cm. Spanyolországban
még nem flgj'elték meg. Vízben és nedves talajon honos, fogságban kell gondozás mellett hamar
élnek a föld minden részén. Sok fajuk a zuzmók szelídül.
telepében él. Nevezetesebb génuszok Anabaena
Kékteg, meleg idjárás alkabnával állott tejen
észlelhet tejhiba, melyet a nem mérgez bacillus
(1. o.), Xostor. OsciUatoria.
Kék-Nüu8. 1. Mlus.
cyanoqenus okoz.
Kék-tenger a. m. Aral-tó (1. o.).
Kék nüntike. I. Xünüke.
Kék tövisk (növ.), 1. Eryngium.
Kéknyel szU^olasz. piccoleto bianco), a BaKék tubarózsa, 1. Afjapanthus.
laton mellékén, fleg Badacsonyban és Dalmáts

—

:

'

;

i

Á

:

Kekulé von Stradonitz, 1. Friedrich Attgust,
országban elterjedt fehérszemQ szUfajta, mely
nevét kókes-bania fUrtnyelétl kapta. Bora tüzes német kémikus, szül. Darmstadtban 1829 -^zept.
7., megh. Bonnban 1896 júl. 13. 1859— 65 lg a
és zamaloe.
genti (Belgium), majd a bonni egyetemen volt a
Kék nyomás, I. Cianotipia.
Kék olaj ikékamlin), kék festékek készítésére kémia tanára.. Különösen benzolteóriája tette
nevét ismertté. 1903. Bonnban szobrot állítottak
ha-^ználat'is anilinolaj.
emlékének. Nagyobb mtmkái, amelyeket azonKékpát ásv.i a. m. lazulit.
ban nem fejezett be Lehrbuch d. org. Chemie
Kék peije nf.v.i. 1. ilolina.
Kék pillangók ( LyraetM. iiüu), a Boglárkák (189) és Chemie der Bensolderivate (1867).
2. K, Beinhard, német régész, szül. Darmnépie.^ neve. li. li>tqlárkák.
stadtban 1839 márc. 6., megh. Berlinben 1911
Kék róka, 1. Róka.
Kekrope (Cecrops), a hagyomány szerint At- márc. 23. 1868-ban magántanár a bonni egyetetika els királya. Az slakó voltokra vagyis a men, 1869. a wiestodeni múzeum k<HUWvátQra,
honi föld talajából való szánnazásnkra (antoch- 1870. a bonni egyetem tanára, 1889. a berlini
tlionia) naijy ^úlyt helyez athéniek K.-ot klgyó- múzeum szobrászati osztályának igazgatója és
iábunak képzelték, mint mindenkit, ki a földbl a berlini egyetemen az archeológia tanára lett
:

;

—

Kekune-olaj

::
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Fbb mvei Hebe, eine archaologische AbhandluDg (Leipzigl867) Die Balustrade des Tempels
der Athona Nike (u. o. 1869) Die antilcen Bildwerke im Theseion (u. o. 1869) Die Gruppé des
Künstiers Menelaos in Villa Ludovisi (u. o. 1870)
Óbor die Entstehung der Götterideale der griechischon Kunst (Stuttgart 1876) Über den Kopf des
Das Lében
Praxitelischen Hermes (u. o. 1881)
Priedrich Gottlieb Welckers (Leipzig 1880) Griechisclie Tlionflguren aus Tanagra (u. o. 1878)
Die antiken Terrakotten (u. o. 1880—1884) Ausgewahlte griech. Terrakotten im Antiquarium d.
kgl. Museen in Berlin (1903) Die Bildnisse des
Sokrates (1908) Die griech. Skulptur (2. kiad.,
1907) Die Vorstellungen von griech. Kunst u.
Bronzén
ihre Wandlung im 19, Jahrhdt (1908)
aus Dodona (1909).
Kekxme-olaj (növ), 1. Aleurües.
Kékvarju (áiiat, Cyanocorax chyrsops Vieill.),
az Éneklök rend j ébe és aVarj ufélek családj ába tartozó madárnem. Szárnya rövidebb, mint a varjaké,
farka hosszú, csre íves. Homloka, torka, nyaka
fekete, háta és szárnya tengerkék, alul sárgás-fehér, farka kék, hegye fehér .Csre és lába fekete. Fejebúbján fekete bóbitát visel. Hosszúsága 35—37
cm. Dél-Amerika melegebb vidékein él, fleg rovarokkal táplálkozik fogságban hamar megszelidül.
:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—

Kelem

ságban, a Tarnak termékeny völgyében, elszigemelynek lábánál t<ibb falu van.

telt sziklán,

Kel-baba,

Gül-Baba.

1.

Kelese, kisk. Zemplén vm. sztropkói j.-ban,
posta- és táviróhivatal. Sava(1910) 491 tót lak.
nyúvizforrás.
;

Kelcz Imre, jezsuita, író, szül. Vas vármegyében 1708., megh. 1762. Eleinte Kassán a bölcselet,
azután Nagyszombatban az egyházjog tanára
volt.

Késbb gyri kanonok és prépost lett. Mvei

Laudatio funebris

Emerici

Eszterházi (Nagy-

Magyar káté (Gyr) Epistoíae
Matthiae Corvini cum notis criticis (Kassa 1743—
szombat 1746)
1744)

;

;

stb.

Kelé (Scardinim,

Aiiat),

a Pontyfélék

(1.

o.)

csa-

kifejezést (sangre azul) állítólag Spanyolország-

ládjába tartozó halnem, melynek nagyon közönséges képviselje a pirosszem K. (Scardinim
erythrophthalmiis L.). Színe változó, de háta rendesen barnászöld, oldalai vörösessárgák, hasn
ezüstszín. Hasúszója és alsó sörényúszója élénk
vörösszínü, ritkán fels sörényúszója is vöröses
kormányúszójának a vége vörös szín. Hossza
25—30 cm. Súlya 0"5— 0*8 kg. Egész Európában
gyakori. Húsa szálkás és jóíz. A szegényebb
néposztály eszi. Népies nevei bódorkeszeg, compókhal, dunakeszeg, gelesztáskeszeg, kelen, konchal, piroslókeszeg, szörkeszeg, véreskeszeg stb.
Kelé Antal, gyorsíró, szül. Sormáson (Zala) 1854
dec. 9. 1875-ben úgy Markovits, mint Fenyvessy
rendszerébl tanári vizsgálatot tett, 1885 óta

ban a mórok korszakában használták elször, hol
a nyugati gót nemesek fehér bre a kék színben
áttetsz erekkel feltnen elütött a mórok sötét
arcszinétl. A kékvérség e szerint a szke germán faj sajátsága s ez értelemben szól Lamartine a franciák piros és a germánok kék vérérl.

Zalaegerszegen ügyvéd. Müvei Kritikai munkáa Gabelsherger-Markovits és Stolze-Femjvessy magyar gyorsirási rend^szerek felett (1877);
Az új magyar gyorsírás alapvet szabályai
(1880); Az új magyar gyorsírás tanköm/ve (188-11
majd ennek 2. kiad. A magyar gyorsírás tan-

:

;

Kék-vasérc (ásv.), 1. VivianitKék vér a. m. snemes vér. Az «azurkék vór»

i

:

:

latok

;
'

:

A

kényelemben él, keveset dolgozó osztályok, könyve címmel (1910).
kelebény (azeltt Klubina), kisk. Trencsén
Így a vagyonos nemesség is, brük megvédésére
és ápolására nagyobb gondot fordíthatnak, miért vra. kiszucaújhelyi j.-ban, (loio) 633tótlak. :u.i).
:

a fehér brön jobban átlátszik az erek kéksége. Ily értelemben használják e kifejezést.
is

Kékvércse,

Vércse.
Kék vitriol, 1. Rézszulfát.
Kel V. kél (növ.), általában a kemény fejjé össze
nem boruló káposztafaj, melyet édesre szoktak
megfzni, pl. a kelkáposzta és sok eltérése 1. Káposzta.
Kela (Kelek), egyiptomi gabonamérték
23 1.
Kelabbörök, Tripoliszon át a Szudánból exportált bivalybörök.
Kelainai, virágzó ókori kereskedváros Prigiában, a Maoandros folyó közelében. Ehhez a
1.

;

=

és u.

t.

Óbesztercze.

Kelebia, Szabadkához tartozó népes telep BácsBodrog vm.-ben, (i9io) 4782 magyar, bunyevác,
vasútállomás s ugyanott
szerb és német lak.
;

posta- és táviróhivatal.
Kelecsén, kisk. Liptó vm. nómetlipcsei j.-ban.
u. p. Királylubella, n. t. Német(1910) 270 tót lak.
:

lipcse.

Kelecsenkarvaly (áiiat), 1. Kerecsenysólyom.
Kelecsény, kisk. Máramaros vm. ökörmezi
u. p. Iszka, u. t.
j.-ban, (1910) 762 rutén lak.
;

Ökörmez.

Kelecsenyborda, kisk. Abauj-Torna vm. fii/- ri
városhoz fzdött a Marsyas (1. o.) mondája je- j.-ban. (1910) 253 tót lak. u. p. és u. t. Magj-nilnxl.
lenleg csak romjai látszanak Dinair mellett.
Kelecsónyi Károly, zoológus, szül. NagytaKelaino v. Celeno, a Plejádok csillagképének polcsányban 1854., megh. Tavarnokon 1914 febr.
egyik csillaga.
1. A njitratavamoki járás körjegyzje volt. FóKelantan, maláji állam, 1. Kalantan.
leg a hazai és balkáni bogarak gyjtésével és
Kelat (Khelat, Kalat), a brit fenhatóság alatti tanulmányozásával szerzett érdemekot. GyjteBelndzsisztán fvárosa és fontos sztratégiai hely, ménye kb. 100,000 drb. hazai és balkáni bo^'ár2057 m. magas fensíkon, 8000 boludzsi, brahui, ból áll. Dolgozatai különböz hazai és ktllfóldi
dzsat és néhány hindu lakossal. A khán lakóháza szakfolyóiratokban jelentek meg.
szí^ényes. K.-ot az .angolok 1839. és 1841. elfogKel^ 1. Gutkeled.
lalták és 1854. megkapták a jogot, hogy benne
Keled, kisk. Vas vm. czelldömölki j.-ban, (löid
örséget tartsanak.
297 magyar lak. u. p. és u. t. Jánosháza.
Kelat i Ghilsai (Kelat i Ohildzsi), vár AfgaKelem, máskép magpor (nOv), a spóra ros.>íznl
nisztánban, Kandahartól ÉK.-re 120 km.-nyi távol- gyártott magyar neve.
;

;

;

'

I

;

:

Kelembér
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KelwnUr

(aMlött: KUntbérk), kisk. Sáros
(19 lo) Abb rutén és tót lak.
Q. p. és n. t. Margitfalva.
Kali—tn (lat XllemeM),il pápa neve, kik küzill
bánnat, mint tikitmatiiknat. a ront katolikus
egyház nem tbss ssámltásba.
1- 1. K., szent, származása után római K.
(92-101). Sst Péternek 3-ik utóda. Tanítványa
a két apotftoUejedeiemnek ; valószínül^ zsidó
mrÉrmMÉrt és azonos Szt Pálnak a flUppiskbet

vm.

,

«perje8i j.-ban,

Irt l«fT«iébeB (4. 8)

emUlett K.-nel.

—

ditotta

Kelemen
a

keleti

tudományokat, Vlt Henriket Ró-

mában császárrá

A

koronáztatta.
rendeletére
összeálUtott egyházi törvények Klementmák (1.
Clemetdinae) név alatt ismeretesek.
6. Fi./T. (1342 máj. 7-tól 132 dec. 6-igX elbbi

nevén Pierre Roger. Pápaságának els évében
megállapította, hogy a jnbileomi bácsúk minden
öC évben megtartassanak. Jótékcmyságáról volt ismeretes. 1344-ben a prágai püspökséget érsekségre
emtíte,

Ami mást róU els

majd három évAel utóbb az u. o. Ízesített
egyetem alapítólevelét megersítette.

kat.

isteni alapítását; feiemUti

Az 1348. pusztít<) dögvész alkalmával ö volt az
els, aki a nyomor enyhítésére minden lehett elkövetett és ugyancsak
volt az, aki az igazságtalanul üldözött zsidólcat megvédte. Kieszközölte,
hogy a rodusi nagymester és a g^val dogé hajóival egyesitett cípru.^i királyi hajóraj cgyermektelens Humberto vezetése alatt a törökök ellen síkra
szálljon és így ó kezdeményezte az 134ö-iki ke-

fciwlnimfiir

resztesháborút.

mondanak, hogy osásiáii liáziból származott és
hogy vértanúi halált sssnTedett, mind valószinütlen V. egyszerA mese. Onnepe nov. 23. A neki
tali^Jdonitott inlok ktetti osak a koríntusiakhoz
inténtt egyik levele bizonyosan valódi, mely
dnmnÉtflrtwwihBlleg aanyib fontos, mert bizonyig a rdaaai egyház dsfleégét, a hierarchia
továbbá az apostolyórtanoságát és végül Szt. Pál spanyol
A^áL Az A. n. Klementinnk, apostoli konstitúciók
és kteonok -;*»^ "om K.-tól valók. V. ö. Buchherger. Ki
2. / /

con

A

II.

24-tól

1
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okt. 9-lg), a szász

irmazott. Mint

Sttuh

Bamberg püs-

7. VII. A. (1523 nov. 18-tól 1534 szept. 2-ig),
(Gitdio dei Medici). Inkább fejedelem volt, mint
egyházf. I26-ban szövetségre lépett Franciaországgal, Veneziával, Firenzével és Milánóval
V. Károly ellen, amivel közvetve elmozdította
a protestantizmust és alkalmat adott Róma kifosztására (1527). Vlil. Henrik házassága ügyében túlságosan engedékeny volt, de a házasság
íelbonthatatlanságát mégis fentartotta. Nagy érdemei vannak a missziók, a mvészet és tudo-

Comába kisérto, ahol pápává
választottak. Komában 1047 jan. ö. zsinatot tartott, amelyen különösen az egyházi hivataloknak
z rt
a ló adományozása (simonia) ellen kelt ki.
M ;.
h
kkel Németországba mevX. Visszatértében meghalt Aposellában (Pesaro mellett). IX. Leo mány
pöke

t

>

>

i

I

i .

!

i

Bamhenrbe
///.

3.

vitette holttestét.

A'.

(1187 dec. 19-tól 1191 márc. 20-ig),

nevén Paolo Scolari,

GeiTgely utódja.
A köztársasági érzelm n'>malakat kibékítvén, a
keresztény fejedelmeket a 3-ik keresztes hadjárat111. K.-tól
ban való tovtkeny részvételre birta.
JÓI ni«vkiiK>n)A>zteteiidö GitStert, ravennai érsek,
ncöak III. K. neve alatt Vll. Gei^llyel
elóbbl

V'IIl.

—

•

'

:

;

stb. körül. Enciklikái, dekrétumai és 41
konstítuciója a Bullarium Rom. Magnum-ban
közöltettek.
K., elbb Róbert genfi gróf, 1378.
VI. Orbánnal szemben ellenpápának lépett fel és
tényleg meg is választatván, 1394-ig bitorolta a
pápai trónt. VII. K. néven Avignonban nyíltan

—

állást foglalt az akkori törvényesen válaisztott
pápával, VI. Orbánnal, majd IX. Bonífácosl szrai-

ben.

VUL

pápaságot bitorolta.
8.
K. (1592 jan. 30-tóI 1605 márc 5-ig),
/'
elbb Aldobrandini (1. 0.) Ippolito. Pápaságá1 ?fí5 febr. 5-tól 1268 nov. 29-ig), csa1.:
Fouiquois JjC Gros. Rendkívül nak egyik legfontosabb eseménye IV. Henrik:
nek az egyházzal való kibékítése. Midn 1594.
it. Nevezetes, hogy miután 11. Frieskü jet m^szegte, Szicíliát Szt. Lajos a törökök pusztító ser^e hazánkat elárasztotta,
iv írének,
Anjou Káról jiiak adomá- K. pápa egyik rokonát, Aldobrandini Permcet,
A 111. Henrik aiisrol király ós mint^y 10,000-nyi sereggel küldte a szorongatott
'lemkülünben a Bóla magyar király császár, II. Rudolf segítségére. Aldobrandini Fezött támadt viszály megszünte- renc Esztergomot
52 évi török hódoltság után
'>k>^nt szerepelt. Ugyancsak Béla
a török iga alól felszabadította és még ugyanaz
^ai és esztergomi érsdro- év szept. 7. a várost Pálflynak, a magyar seregek
tíitíffok elten Iraresztos egyik vezérének visszaadta. K. Báth(»y Zsigmond
">n akennstóiiyaég erdélyi fejedelmet a törkök ellen folytatott hadaabba lte,M összes kozás költségeinek fedezésére huzamos ideig havi
'ttkeresztény- 40,000 arany segélyben részesítette. Hogy az ifjúlíTáaát azon- ság tudományos nevelését mennyire szivén hordta
". iiKi IS :i 7-ikkBre8ztes
el^^ bizonyítja, hogy a .skót és illír ifjak szárongatott keresztények mára RiSmálian hittani kollégiumot, az ú. n. Collegium Clementinmn-ot építtette. Az 1600. meg6-tól 1314 ápr. 14-ig). elóbbl tart4>tt és általa hirdetett L\. jubileum alkalmából
'rotk. 1307-bra Poitiersbe mintegy 3.00(MXX) ember, közöttük több fejedelem
IIlrHt
franeia éa angol tdrá- látogatta meg Rómát A todományt (>s múvéoelei
iiiítsa ; ie ebben közbe- igen nagy beosbec tartotta. Az újból átdolgozott
lyokkv,-..:
a.ia094wnapápai Vnlgata javított kiadása K. bökesOsége folytán
jüttaÉtawe
-noobatette át. Az látott napvilágot 123 konstitnciót hagyott hátra.
székei Prat.
l(1311)BflgBttiÉBtte
Egy másik üT., családi nevén Aegkiias Mwioz
általa tartott viennei
a templárinsok rendjét AsegyeleBidcen eltaioz- 1424. törvénytelen úton választatott meg VHI. K.
1

'

1

.

!-i

—

•

!

)

—

—

::
:

—

Kelemen

néven, míg végre 1429. bekövetkezett lemondása
véget vetett a már Róbert genfi gróf ellenpápasága alatt keletkezett hosszú szakadásnak.
9.

jún. 20-tól 1669 dec. 9.), elbb
Az 1668. kibocsátott föpászköszönhet a francia és spanyol

IX. K. (1667

Giulio Rospiglioú.
tori

iratának
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udvarok kibékítése és ugyancsak az ö hathatós
közbenjárásának sikerült a francia királyt, aki
a növeked osztrák hatalom gyöngítésére mindent elkövetett, arra birni, hogy a hazánkban
pusztító törökök ellen mintegy 6000 fbl álló segédhadat küldjön. Egyébként is nagy érdekldést
tanúsított hazánk iránt, így a csiksomlyái iskolát
tetemes összegekkel segélyezte. A velenceieket
hathatósan támogatta a Candia eUen tör törökökkel szemben. Ugyancsak közbelépésének sikerült a Franciaország kebelében dúló jansenista
viszályokat, legalább egy idre, megszüntetni. A
tudományokat és mvészeteket nagylelk támogatásában részesítette s így Rómát is több díszes
palotával gazdagította. Konstituciói a római Bullarium-ban (Tom. VI. pag. 2.34—288.), majd annak folytatásában jelentek meg.
10. X. K. (1670 ápr. 29-töl 1676 júl. 22-ig),
elbb Emilio AUieri. 80 éves kora dacára is
élénk tevékenységet fejtett ki, így a lengyeleket hathatósan támogatta a törökök ellen, mintegy 200,000 scudival járulván hadiköltsógeik
fedezéséhez. Buzgón fáradozott a viszálykodó genovaiak és szavójaiak kibókltésén, majd 1672. a
lengyeleket új gyzelemre segítette a törökök fölött. Három évvel utóbb megtartotta a XIV. nagy
jubileumot. Pápasága alatt több bullát, konstituciót és dekrétumot adott ki, amelyek között legfontosabbak a Superna magúi kezdet és a szerzetesrendekkel foglalkozó konstituciója, majd a
Collegium Germanico-Hungaricum részére engedélyezett kiváltságokról, valamint a magyar, lengyel, oszti'ák és más egyetemekrl szóló iratai.
11. ZJ. K. (1700 nov. 23-tól 1721 márc. 19-ig),

elbb Giov. Pran. AJbani. Különösen a spanyol
örökösödési háború okozott neki sok gondot. Ek-

kor történt, hogy brandenburgi Prigyes a pápa
határozott tiltakozása dacára is a porosz királyi
trónt elfoglalta. Késbb Maillard Tamás bibornok
és kinai apostoli követ bántalraaztatása miatt a
portugál királlyal is viszályba elegyedett, de
1716. a lissaboni patriarchátus alapítása teljesen
kib«l>kítette a portugál udvart a római kúriával.
A hitigazságok sérthetetlen fentartása céljából
két nagyfontosságú bullát bocsátott ki és pedig
1705. Vineam Domini bullájával a jansenismus,
majd 1713. Unigenitus Dei Pilius bullájával
Quesnel Paschasius tévtanai ellen kelt ki. Beszédei 1729. Prankfiirtban jelentek meg. Számos
bullája és odiktuma a BuUarium Romanum folytatásában jelent meg.

birtoklását. 1739-ben a portával harcoló császárt
jelentékenyen segítette.
13. XIJI. K. (1758 júl. 6-tól 1769 febr. 2-ig).
elbb Carlo Rezzonico. Bátran ellenállott a portugál kormány és a Bourbon udvarok követelésének a Jézus-társaság eltörlése ügyében, amelyet Apostolicam pascendi munus bullájával ünnepélyesen megersített. Mária Terézia megkeresésére 1758 aug. 19. kelt iratában megersítette a
magyar király «apostoli» címét, amit a királyn
országszerte ki is hirdetett. Majd három évvel
utóbb Barkóczy Perenc hercegprímás kérésére
megengedte, hogy a király neve a szent níLse
kánonjában mindjárt a püspök neve után említtessék. 1759-ben a csanádi prépostot többrendbeli
kiváltsággal tüntette ki.
14. XIV.
(1769 máj. 28-tól 1774 szept. 22-ig).
elbb Giovanni Vineenzo Antonio GangandU. Pápaságának elején jubileumot hirdetett és minden
irányban élénk tevékenységet fejtett ki. A vatikáni múzeum, a késbbi Pio-Clementinum alapítása az
müve. Nagy feltnést keltett Dominus
ac Redemptor noster breveje (1773), amellyel a
Jézus-társaságot eltörölte, amit kivált azért tett.
mintegy kényszerítve (compulsus, mondotta "
maga), hogy a katolikus hatalmakkal békessétí
ben éljen és segítségüket a hitetlenség ellenében
megnyerje. Hogy a jezsuiták megmérgezték, közönséges mese.Tekintélyes irodalmi hagyatékából
különösen levelei válnak ki. Magyan-a fordította
Kónyi János (Buda 1783). Caraccioli 1775. francia
nyelven megírta XIV. K. élettörténetét; magyarra
fordította Kováts Péter (Pozsony 1835).
Kelemen, alexandriai (Clemens Alexandrinus), az alexandriai katecheta iskola (1. o.) feje.
Ki', u. a II. sz.-ban született, valószínleg Athénben, megh. 215—216 körül. A keresztény tanítók
megismerése céljából többfelé utazásokat tett.
180 körül Alexandriába ment, ahol a katecheta
iskolának tagjává, Pantaenus halála után pedig
fejévé választották. A Septimius Severus-féle
keresztényüldözés idején, 202-ben Alexandriából
AdKappadociába menekült. Ismeretes iratai
hortatio ad gentes (buzdító irat a pogányokhoz)
Libri trés Paedagogi (3 neveléstani könyv) Libri
octo Stromatum Oratio, quisnam dives illó sit. qui
salvetur ? Epitome doctrinao Orientális Theixloti.
Több más munkája elveszett. K. jelentsége abban áll, hogy elsnek használta fel a görög profán tudományt a keresztény igazság bebizonyítására. Munkáit kiadta Dindorf (Oxford 1869, í

K

:

:

;

;

mások.
Kelemen,!. Adolf, Fogaras és Pogaras vmegyo
rabbija, szül. 1861 jún. 21. Veszprémben. Mint
köt.) és

nyíregyházi rabbi ö honosította meg a magyai'
szót az ottani zsinagógában, önálló irodalmi munkássága A Peszach Hagada (Bpest 1898) és A
12. XIL K. (1730 júl. 12.-töl 1740 febr. 8-ig), zsidó vallás- és erkölcstan (Nyíregyháza 1899).
elbb Lorenzo Corsim. A Capitoliuraon nagy régi2.
K. Antal, tudós jezsuita, szül. Koroson
ség-nmzeumot állított fel, melyet késbb a 60,000 1708., megh. Kolozsvárt 1760. Tíz évig tanár
talléron beszerzett ^ttwni-gyüjteménnyel gyara- volt a nagyszombati egyetemen, majd hat évig
pított. Anconában nagyszoríl kikött építtetett. a rendnek könyvnyomó osztályát vezette. Mvei
Apostolatus offlcium (1732) konstituciójával sza- Elegiao (Kassa 1735); Exercitatio Rhetorica siibályozta a konklavét. Hogy a szász protestánso- per obitu Principis Eugenii (Nagyszombat 1736)
kat az egj'háznak megnyerjo, bizti>sította nekik Panegiricus de S. Xaverio (u. o. 1736) Oratio d
1732. a szekularizált egyházi javak zavartalan S. Virginis immaculato conceptu (u. o. 1738).
:

:

;

-
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K. Béla, nyelvészeti és entetlkai ir6. bsUI. (1792) nyomtatásban is megjelent. V. ö, Bayer
186 máj. 16. Bgyetemi évei alatt József, A nemzeti játékszín története I. köt.)
kezdett irodalmi dol^zatolcat Írni a Fvárosi
7. A'. Móric, jogi Író. szül. Tiszaabádon 1833
Iia!K)kl)a és folyóiratokba. 1888— 90-ig a Pesti jl. 20., ahol atyja ref. lelkész volt, megh. Buda3.

Budapesten

Naphi l)elraunkatársa

vult. 1890 óta a síékesfreáliskola Uinára, 1906 óta
l'óinuiikatái-sa volt az Athenaeom
iiAnak. Számos esztétikai és irodaluminiilni.invi it'l.Mit me^ s szakfolyóirainkább t^inkonyvírás-

pesten 190Ö ápr. 6. Igen fiatal korálum megismerkedett Petfivel, kinek 1848.. mikor követjelöltai
fellépett, lelkes kertese volt. A swibadsághíireban
mint önkéntes nemzetr részt vett a Roth és
Philippovics elleni hadjáratban, majd a jász-kun
t
nemzetörséggel az al vidéki tábor bti ment. Itt
s
lof^laikozik. Fbb mun- megsebesült, majd meggyógyulván, Kossath ajánV
kai
net zsebszótár (1897-1898, lataira Komáromban hadnagyi ranggal a vezérk<^t r
i)
Magyar és német kézi kari irodában alkalmazták, ahol Világosig megH) Magyar és német maradt. A szabadságharc után az akkori lapokba
.I912ésl914); Jiíww- szépirodalmi dolgokat írt. Neki tulajdonították a
I"
1-'.
'/',
1910); Idegen szavak és Kossnth-nóta szerzségét és ezért hat heti fogságra ítélték, melyet az Újépületben szenvedett
í. A". DuUik, hitlerit*^ és író. született Baksael. Kiszabadulása után joggyakomok lett, 185S—
f alván (Háromszék) 1683.. mogh. 1744 ápr. 28.
18ö5-ig a Divatcsarnok segédszerkesztje volt,
1717-ben a mag>'ar minorita-rend fnöke és ge- majd 1856. a budai helytartóságnál lett fogalii'iílis komisszárinsa. 1720-ban a maga alapí- mazó-gyakornok. 1859 ben
készítette a aNétotta njirbá^»ri kolostornak fnöke lett. E hiva- peimhez» szóló kiáltvány magyar szövegét. 1860.
talaiban rendkívül buzgó térltói munkásságot Kecskeméten volt megyebiztos itt elért sikerei
folytatott. A tiszai részek vallásügji alakulása elismeréséül a helytartótanácshoz rendelték be,
az ó munká.sságának tulajdonítható. Az ország- ahol az októberi diploma magyar szövegét készíjrx Mi..-..n ..<
a vallásügyi komissziókban is érvé- tette, 1861-ben a bécsi udvari kancelláriához ne:iagy befolyását hitsorsosai érdekéién. vezték ki, itt 1866. fogalmazó lett. 1874-ben a
í"
.kólát és templomot építtetett. A szegé- magyar igazságügyminisztériumba titkárrá nenyeknek naery pártfogója volt. Munkái Halotti vezték ki. Itt a büntet és börtönügyi osztály
hsy'J,!,- Koháry Judit. Barkóczy Krisztina gróf- tagja, majd vezetje lett. Ó készítette 1874. a
Ki-g kídekizinx.t : Búza fejek (2 köt.); börtönrendtartást, amely lényében ma is ér"1/ riuhrnirk zsidóval az idvesség dolvényben van. 1879-ben a szegedi kir. biztos helyet'/
•"': I^lki öröm
Üdvösséges tese és a híres szegedi vár utolsó parancsnoka
t
>tt úgy nyelvi, mint retorivolt. 1884-beD osztálytanácsos, 1886. kúriai bíró
tiitboi a lesrértékesehb a Búzafejek c.
lett. Számos cikkénée értekezésén kivül önálló
.jtemény (172Ü).
mvei Latin-német-magyar általános tiszti szój. A. Imre, jogi író, szül. Kozmadombján tár (Pest 1862)
magvar büntetötörvénykönyv
(Zala vm.) 1746.. megh. Pesten 1791 jan. 7. A büntetési és börtönrendszere (Budapest 1888)
jezsuita-rendbe lépett, majd a rend fela-^zlatása Büntetési és börtönrendszerünk reformja (u. o.
iit.iu, 1777. a gyóri jogakadémián a magyar ma1891). Szerkesztette a Közigazgatási Döntvénygánjog tanára lett. Az akadémia Pécsre helyezé- tár 1—5. folyamát is (1877—79. többekkel).
sével ó is oda került, majd 179.S. Pestre helyez8. K. Samu, politikus, szül. Nagy-Váradon
ték át tanárnak. Fö mvei
Institutiones juris 1862 okt. 23. Jc^l tanulmányokat végzett, majd
hungarici privati (Pe.<t 1814., 3 köt., 2. kiad. Buda ügyvédi pályára lépett, amelyen mint a testvérl'^l*^.. magj-arul Czövek Istvántól
Magyar hazai gyilkos Pap Béla védje tnt fel. Szatmár vm.
- iri
maírános törvényrl irt tanítások. Pest tíjrvényhatósági életében élénk részt vett 1905.
!-_'_'.. németül Ji'f'fj Jánostól, Wien 1818); Hisfüggetlenségi programmal HieronjTiii minisztertória jiiris hiiiiLMii.i privati (Buda 1818., magya- rel szemben Szatmáron képviselvé választották,
rul Jts:tn.s:ky .Miklóstól A magyar tör%-ény his- ezntán résztvett a nemzeti küzdelemben, majd a
tóriája. Pest 1820).
koalíciós alakulásban. A függetlenségi párt ketté6. K. Ijászló, az els magyar színházigazgató, szakadása után a Justh -párthoz csatlakozott s
szül. Pesten 1760., megh. Csanádpalotán 1814 mint e párt tagja nyert mandátimiot régi kerüloder. 24. Jogot végzett s mint mvelt, külföldön tí'ben 1910-ben is.
a pesti jobb társaságok szívesen látott
Kelemen, adók. Várasd vm. varasdi j.-ban.
It. Külföldi útjában megszerette a szín(i»tO) 1742 horvát lak., u. p. Jalzabet, u. t. Vaházat s hazatérve azon volt, hogy állandó szín- rasdtepl icz.
padot teremtsen a fvárosban. Ráday Pál gróf
Kelemeníala. kisk. Liptó vm. németlipcsei
pártfogásával egy kis társaságot gyjtött, mely- j.-ban, (1910) 343 töt lak., a. p. és u. t. Lucskilyel 1790-1796. Pesten- rendszOTee magyiir szlni- fürd.
eladásolíat tartott. Mikor a társaság belviszályok
Kelemen-havasok, a Keleti-Kárpátok vulkáés pártolás hiánya miatt 1796. szétoszlott, K, egy nos vonulatának legészakibb, kezd tagja a MatoiMékével vidéken tett ksér leteket, de nem ros és Nagy -Szamos fels vízvidékén Beszterczetu Ita társulatát újra szervezni. Mint \idéki kán- Naszód és Maros-Torda vármegjék határán. K.-i
ti^dtanító vé<rezte eletét. A msor számára maga felében 2000, Ny.-i felében pedig 1300—1400 m.
is fordított neiii.'tliój s/.mmüveket. nieiyek közül átlagos ma^BSságti hegység. Legmagasabb pontkét vígjáték, A II K'li nssriw'i és Tsai)ó Péter jai a Pietro8zul(2102 m.), a Kelemen-havas (2022
aliarai
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m.) és a Sztrunyóra (1994 m.), Ny.-i alacsonyabb
részében pedig a Muncsel (1488 m.) és a Pojána
Tomi (1469 ni.)- A Sztrunyórából a Borgói-hágó
felé induló része mára Görgényi- s a Radnai-havasokkal hozza összeköttetésbe. Harmadkori andezit-tömegekbl áll, de még ma is kénes kivirágzások vannak rajta. Nagyobb patakjai a Besztercze, Doma és Budák É.-on, az Ilva, Sajó,
Raitosnya és Plisó D.-en. A hegység gyéren
lakott, közlekedési viszonyai kedveztlenek. Na-

Kelendség, jelenti elsösorsan valamely árúnak azt a tulajdonságát, hogy a fogyasztó kö-

zönségnek szüksége van rá. A K. azonban nemcsak az árú tulajdonságaitól függ, hanem függ
az általános és helyi piaci viszonyoktól is. A helyi
kereslet és kínálat alakulása fogja megszabni
azt, hogy egy bizonyos árú kelen d-e a piacon v.
sem. Viszont az általános gazdasági viszonyok,
melyek a fogyasztói fizetképességére hatnak,
szintén irányítani fogják a K.-et, mert kedvez
viszonyok között az elsrend sziikségletí cikkegyobbrészt erdvel borított.
Kelementelke, kisk. Maros-Torda vm. ma- ken kívül a fényzési cikkek K.-e is emelkedni
rosi alsó j.-ban, (i9io) 730 magyar lak., u. p. és fog, míg ellenkez esetben csökken.
Kelenföld, Budapest székesfváros dunajobbu. t. Bála vásár.
Kelemen Vencel, trieri választó fejedelem parti határának egy dlje, mely a Gellért-hegytl
(1768-1803), III. Frigyes Ágost szász vál. feje- D.-re terül el, s másként Lágymányosnak is
delem és lengyel király legifjabb fia, szül. 1739 nevezik. Ez a mély fekvés lapály, melyen a
szept. 28., megh. 1812 júl. 27. Az egyházi pályára budai híres keservizek legnagyobb része fakad,
lépve, már 24 éves korában megkapta a freisingi újabban nagy forgalmi csomóponttá vált, melyen
és regensburgi püspökségeket. 1768-ban trieri ér- a m. kir. államvasutak bécsi és fiumei vonalai a
sek és vál. fejedelem lett s az augsburgi püspök- déli vasúttal és az összeköt vasúti hídon vezet
séget is megszerezte. Koblenzben kastélyt építte- ú. n. összeköt vasúttal találkoznak. Ugyanott
tett, hol fényes udvart tartott. Ide gylt 1799 után vannak az Erzsébet-sósfüi'd és nagyobb kertészea francia emigránsok nagy része. A francia for- tek. (L. Budapest.) A Pannóniai ének népies etiradalmi háborúkban elvesztette országának Raj- mológiája szerint onnan vette nevét, hogy a
nán-túli felét. 1803. végleg megsznt a trieri Dunántúl meghódítására induló honfoglaló mavál. fejedelemség s K. Augsburgba vonult vissza gyarok «Kelenföldén a Dunán elkelének». A Kelen
100.000 frt évi nyugdíjjal. V. ö. Dominkus, Kob- V. Kelénybérczet v. hegyet most Szent-Gellértlenz unter dem letzten Kurfrsten von Trier hegynek nevezik, mivel 1046. ott szenvedett vértanúságot Szent Gellért. A vértanú tiszteletére
(Koblenz 1869).
Kelemér, kisk. Gömör- és Kis-Hont vm. put- templom épült, melynek üókegyházai voltak Örs
noki j.-ban, (1910) 585 magyar lak,, posta- és táv- és Sasad is; ezek azonban 1296. már mint anyaegyházak szerepeltek. A Szt. János-lovagoknak is
beszéló-hivatal.
Kelen, orvosi célokra kész tubusokban forga- volt itt egy Szt. Erzsébet tiszteletére emelt kórlomba hozott etilkloridnak (1. 0.) védjegyzett házuk. A K. nevet okleveleken elször Erzsétet
kii'ályné használta 1.380. A K. név késbb azt a
gyári neve.
Kelen (azeltt Klenova), kisk. Zemplén vm. váro.srészt jelölte, mely a mai Tabánnak felel meg.
Irodalom. Némethv, Hol állott Szt. Gellért vértanú torasziunai j.-ban, (1910) 843 rutén lak., postagynökploma? Arch. Ért. 1889, 205— 9; Csánki, Szent-Krzsóbetfalva.
ség, u. t. Takcsány.
Századok 1893, 16—26; Pesty Frigyes, Magyarorsiág helyKelen, 1. Béla, orvos, szül. Tamásiban (Tolna nevei, I. 159—168.
Kelengye a. m. hitbér (1. o.) de újabban értik
vm.) 1870. Orvosi tanulmányait a budapesti egyeférjhezmenetele altemen végezte. 1893— 97-ig Pertik tanár kór- alatta sokszor azt, amit a
bonctani intézetében volt tanársegéd. 1897— 99-ig kalmával els házi berendezésül kap, 1. KihdraBerlinben és Parisban tanult. 1908 óta az egye- sltás.
tem I. sz. ngyógyászati klinikáján a Röntgen-laKelénpatak (azeltt Klimpa), kisk. Sopron
boratórium vezetje. A kórbonctan és fotografálás vm. soproni j.-ban, (i9io) 1258 horvát lak., u. i).
körébe vágó sok dolgozatot Irt, ezek közül neve- és u. t. Czinfalva.
zetes a Röntgenológia és orvosi fotográfia cím.
Kelenye, kisk. Hont vmegye ipolynyéki j.-ban,
B Lexikonnak is munkatársa.
(1910) 489 lak., u. p. Ipolynagyfalu, u t. Drégely:

n

;

:

2.

K. Ida, zongoramvészn, szül. Budapesten palánk.
megh. u. 0. 1911 aug. 26. Zenei tanulmáKeleos

1873.,

nyait Liszt Ferenc és Gobbi Henrik vezetése alatt
az Országos Zeneakadémián végezte. Els nagy
mvészi sikerét 1887. aratta Prágában, a Beethoven-ünnepen. 1889. Londonban hangversenyzett.
A 90-68 években Gobbi H. vezetése alatt Kun Margittal és Hollósy Kornéliával (1. 0.) szövetkezve,
megalkotta azt a triászt, amely a két zongorán
való együttes játékot a legmagasabb színvonalra
emelte. 1905— 1911-ig a Fodor-zeneiskola tanára

(Celeus), attikai az mondában Eleuzis/
királya, kinek házába a Persephonét
nyomozó Demeter betért (1. Demeter).
Kelepce, általán a vad fogiisára, megkerít*'sére csinált eszköz, pl. csapókalitka, tr, hurok
stb.
átvitt érteleml)en ravaszul eszelt fogás é.>í
csel, mely által valaki másnak hatalmába esik.

község

si

;

Kelepel

a. m. kerepl (1. o.).
Kéler Bíia, zeneszerz és karmester, szül. 1820
febr. 13. Bártfán, megh. 1882 nov. 20. \Viosl)aden
volt.
bon. Jogásznak készült, jogi tanulmányait azonKelence, a kalotaszegi tájszólás szerint a. m. ban abbahtigyta, 1845. Bécsbe ment és a konzerkflptár, méhkas.
vatóriumon Schlesinger és Sechter tanítványa
Kelenoze, kisk. Szilágy vmegye szilágycsehi lett. Nevét csíikhamai' népszervé tették tánciu
j.-ban, (1910) 790 oláh és cigány Ink., u. p. és u. t. és indulói. Táncai közül Brahms többet feldolSülolmoíl,
gozott Ungarische Tiinze c. ciklusában. K. eleinte

-

:

-
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Kelet-Afrika

!in der \Nneiinél volt hegedOs, 1854. • eskkel. Miként egész Kelet Afrikában, itten b
uglféle zenekar vezetje lett, Í8S6. as az alMBooy bdydoen az európaiak egészségét a
inner helyére hívták meg Bécsbe, 1866 klima veszélywtetl. A partvidéken, a Tana folyó
•«bon, 1863— 67ig Wiesbadenben mfi- mentén, Vituban, l^niu és Manda szigeteken a
"^ '•"v'slw, 1867— 1873. mint
a kókuszpálma, banána, rizs,
föld termékeny
k..>. .11 ui.iit kíif
r vezetje. K. sokat tett cukornád ée egyéb afrikai trópasi növények jól
a wiesbadeni fii
« m«.rv..r /..r,.,
., való népeurtMtése érmegteremnek. Az Umba és Tana közti területet
•>nih>ktáhlával jelölték meg. a Kilima-Ndzsárlg és a Kjaln hegyekig kemény,
:.-._^ ., „
i^vA valamely szórttUsének 8 a magas fú, akáciák és enforbiák takarlak, míg
:> kapcsolatos
"l
\
faggyomiri^kDek gemiyee bel^bb a föld teljesen kopár, víz nélk
gnájsz-sivatag. Ellenben a Viktória \,
-az
tvUi.<a. Ha több K. keletkezik egymás mellett,
!uá.ssal ösaiefMynak s úgy tüneteiben, Albert meg Albert-Edward tavak között a talaj
tkezméoyeiben sokkal súlyosabb meg- ismét nagyon termékeny. A Viktoria-tó és Burahegyek közt elterül nagj' síkságok hemzsegnek
be(ie($ed«i(»t okoznak. Az igy k^etícezett K.-féezket pokolvarnak (darázsfészek, karbanknlns) ne- a zebráktól, antilopí)kt<)l, bivalyoktól és oroszlánag>'obb számú elefántot a Ijciklpia-fennoktól
vfvik. L. Ftírunculosis.
sík és Elgon között talált Teleki expedíciója.
Kelésf id5v ), 1. Knautia.
Keleatyén (azeltt Kliestiiui), kisk. Trencsén Cece-légy itt nincs. A lakosok a partokon arabok,
az ország belsejében négevin. vágbeezterczei j.-ban, asto 3n tt lak., n. p. hinduk és szuahélik
rek, és pedig gallák, szomalik, masszáik, vagan.Marikó. u t. Puhó.
dák és vanyorók. 3 frészre oszlik ezek a) KeletKeleszt a. m. éleszt (1. o.i
Kelet, l.(lat. Oriens, innen Onnu i>) az a vi- afrikai protektm-áfus az Umba és Dzsuba között
lágtáj. melyben a Nap márc. 21. é.-< szept. 23. Ny. felé egészen Ugandáig 7 kerülettel, 250,000
•^'
- '- T fölkel. A zeniten ós a nadiron át- mf.» területtel és 4.Ó38.00Ó lak.
f>/ Ugandai prore merleges legnagyobb kör a tektorátus, az elbbitl Ny.-ra, 117,681 mf.» terüpontokban met- lettel és 2843.325 lak.. 5 kerületre oszlik s végül
~.^j..
.i K. éjj a Nyugat
•/.i. A K. szó jelenti még azokat az országokat is,
c) a Zanzihári protektorátus, mely Pemba sziM'r. i\,.i- t.iiiniL: abban az irányban fekösznek, s gettel együtt kb. 1020 mf.* terület s lakosainak
bben az értelemben az ókortól a száma 198,914 volt az 1911- évi népszámlálás
Így értették alatta Arábiát, ille- szerint. .\z ország fvárosa Momba&sza, fontos
toioiT az onnan kisugárzó izlám vallást és kultn- kiköthely s a nagyobb városokkal vasút köti
össze. A transzafrikai vasút e gyarmatot keresznit. V. Kinát. Japánt, ezeknek népfajait stb.
okirat keletkezésének tül szeli s a Mombassza-i vasúttal összeköttetésben
2. A'. V. keli a
áll. A gyarmatnak az anyaországgal való keres-se. amelylwn azt írták,
napja, a hely é?.
kedelmi forgalma igen jelentékeny s 1911. évi
1. Dátum.
Kelet-Afrika, 1. Brit-K. (ang. BriHsh East- kivitele 22 millió, bevitele 25 millió font steragában ft)glalja az Imperial British lingre rúgott. Az angol gyarmatosítást sokban
möin Corapany társulatnak volt birtokait, megkönnyítették a Missztá-társulatok s
továbbá Uganda néger államot és a Zanzibári ködésnk nagyon elsegítette a kultúra leheté^
sznltánságot. összesen több mint 1 millió angol szerinti terjedését is. Az állandó postahivatalokon
négj-zetmérföld területtel. Határai É.-on Abesz- ki>'fll a távíró és távbeszél is igen elterjedt. Az
-;ánia, K.-en az Indiai-óceán és a Dzsub folyó, 1911—1912. évi zárszámadás szerint az állami
-: ^ "•-* A'let-.\frika, Ny.-ona Kongo-állam, bevételek összege 1.169,992 fontsterling, akiadá:'>mi Szudán. Az Umba és Szabaki soké 1.263,994 font sterling volt. A közigazgatás
biztosítására a csendrség, illet\'e katonaság szoln -a; .í—iou iü. magas parti lapályból, 180 km.
nyire a tengertl a 2400 m. magas Bura nevú gál. Az elbbiek száma : 1800. az utóbbiaké : 1600.
hegycsoport emelkedik ki, amelyhez ÉNy.-on a
Története. A németek térfoglalása Kelet-Afrika
Kjulu és Ulu nev hegj'ek csatlakoznak. A Ki- partjain az angolokat arra bírta, hogy 1886. megliiii.'i Nd/sárótól
Ny.- és ÉNy.-felé elvonuló fensl- állapítsák az angol és német érdekdc határvonavulkáni eredet hasadék szeli át, lát. Erre a zanzibári szultán 1887.* évi bér fejéa Teleki grf által fölfedezett Rudolf, ben a Brit-Keletafrikai Társaságnak (1. KeletStftauia. továbbá a Baríngo »« Naiva'^ tavak afrikai omol társaság) átengedte az Umba folyóterülnek el. E hasadék K.-i oldalán emelkedik tól fe.-ra es partvidéket. A parttól beljebb es
az Aberdare-begylánc (4300 m.) és a hóval ta- területek 1890. kerültek angol fenhatóéág alá.
kart Kenia (5600 m.) a Ny.-l oldalán pedig a Mau 1895-ben a Brit-Keletafrikai Társaság minden
(•2í>10 m.) és az Blgon (4300 m.)
az Albert és Al- jogáról lemondott az angol kormány javára. Az
bert Kdward tavak közt van v^etüI Afrika harma- ój ejnrmat « Brit- Keletafrika ( Brüish-Eastnpta. Közben az angolok (1890)
dik legnagyobb hegytömege, a Stanley Ruvenzore is kiterjesztették védnöks^ürija (5600 m.) A tengerbe torkolló jelentékeny /
folyók a Szahaki és a Tana. amely utóbbin kis gz- kor a hrirkeiet-.\frikátl Ny.-ra fekv Uganda
hajon 480 km.-nyin^ mentek már föl. k Viktória- országra is. V. ö. Gregory, The foundation of
Nyanza lefoIyá.<a a Kivira, az Albert- Kdwardé a British East Africa (London 1901): Eliot C. N..
Szemliki
mindkett az Albert-tóba folyik és The East Africa Protectorate (n. o. 1905); 8.
"iinan Bahr-el-Dzsebel vagyis Fehér vü..- "-von Plaifne, East Africa (u. o. 1910) H. P. Ward és
lkad ki. Az éghajlat trÁpDSi, a
>n
J. W. MilUgan, Handbook on British East Africa
/ó (u. 0. 1912).
kct ess évszakkal, a magasabb rés/
""'
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Keletafrikai angol társaság

tugálok alapítottak Kelet-Afrika partvidékén ke2. Német-Kelet-Afrika (Deutsch-Ostafrika),
a legnagyobb német gyarmat az Indiai-óceán mel- resked telepeket (Sofala, Mozambik, 1505—07).
lett, Brit-Kelet-Afrika, a Kongo-állam, az angol De a benszülöttekkel oly kegyetlenül bántak, hogy
Nyassza-föld és a portugál Mozambique közt, azok a XVIll. sz. elején elílzték ket. Ettl kezdve
940,00 km* területtel és becslés szerint 10.000,000 arab helytartók kormányozták a partvidéket. A
D.-en szélesebb mint beljebb lakó néger törzsek függetlenül éltek s
lak. A partvidék sík föld
É.-on; e síkságból a föld Ny.-felé fokozatosan törzsfönökeik 1884. önállóan kötöttek szerzdéseemelkedik és a bels afrikai fensík szélén a Ki- ket a Német- Kelet- Afrikai Társasággal, átenlima-Ndzsáróban (1. o.) éri el a legnagyobb ma- gedvén annak bizonyos területeket. Szejjid Bargasságát. E magas hegytömegböl D.-nek és DK.- .9055.2 szultán (1870— 88.) azonban nem ismerte el
nek különböz hegyek ágaznak ki; ilyenek a ezen szerzdéseket és 1885. megtámadta a német
Parei, Uszambarai, Ngurai, Livingstone stb. he- telepeket. Erre egy német hajóhad jelent meg Zangyek. Kelet-Afrika belseje 1200— 1400 m. magas zibár eltt s a szultánt arra kényszerítette, hogy
felföld. A hegyek csaknem kivétel nélkül gránit- a német védnökséget Kelet-Afrika bels földjén
ból, gnájszból és kristályos palából állanak; elismerje, st két kikött (Dar-esz-Szalam ós Pancsakis a Tanganyika körüli hegyekben és Karagvé- gani) a parton átengedjen. Ezután az Angliával és
ban vannak hatalmas homokk- és agyagpalaréte- Portugáliával kötött szerzdésekben megállapítotgek, a Kilima-Ndzsáró D.-i lejtjén pedig vulkáni ták az új gyarmat É.-i és D.-i határait, a zanzibári
közetek. A hegyekben vas, ólom, réz, só nagy szultánnak pedig meghagytak egy 19 km. hosszú
mennyiségben fordul el. Szén és arany is igen partszegélyt (1886). Mikor azonban a Társaság a
gyakori. A partvidék nagyobb folyói a Pangani v. szultánnal kötött szerzdés értelmében 1888 aug.
Ruvn, a Kingani v. Rufu, a Ruíidzsi és a Rovuma. birtokába akarto venni az 6w?6a-folyótól a Ro
A szárazföld belsejének folyóvizei közt a legfon- viima folyóig terjed partvidéket, az arabok é~
tosabb a Kagera, melyet a Nilus forrásfolyójának négerek nagy felkelésben törtek ki, melyet
tartanak. A keletafrikai nagy tavak közül a Vik- szultán katonái is támogattak. Az összes német
tória-Nyanza, a Tanganyika és a Nyassza tartoz- telepeket elpusztították, csak Dar-esz-Szalam és
nak egészen v. részben Kelet-Afrikához rajtuk Bí'.gamoyo maradtak meg a német hadihajók vékívül itt van még a Dzsipé-, az Urigi- és Rilcva- delme folytán. A Német-Keletafrikai Társaság a
;

;i

;

vagyis Lipót-tó. Az éghajlat trópusi. A földet natakarja és sok helyen mvelgy obbára magas
het. Kókuszpálmát, narancs-, dinnye-, mangofákat, banánát, manihotot, szezámot, földi mogyorót, st rizst, cukornádat és néhol pamutot meg
dohányt is termelnek. Oroszlán, leopárd, hiéna,

f

bivaly, antilop, zebra, orrszarvú, víziló, krokodilus leginkább a Kilima-Ndzsaro körüli síkságo-

kon, Uszagara és

Unyamvezi völgyeiben

talál-

elefánt már igen ritka. A cece-légy a parti
vidékeken fordul el. Házi állatok a tyúk, kecske,
ható.

Az

juh; szarvasmarha-nyájakat Uszambara, Uszagara és Uszukimiában találni. A lakosok túlnyomó
nagy része ú. n. bantu-néger ezek közt legnépesebbek a vamrima, vahuma, vanyaravezi és vahehe, meg a rabló természet masszái törzsek a
partvidéken ai'abok, hinduk és szuahélik laknak.
1890 eltt a zanzibári szultán protektorátusa alatt
álló gyarmat 4 millió márkáért került német kézre
8 ma már ott teljesen a német császár akarata
érvényesül, akinek nevében a kormányzó intézi
az ország közigazgatását a melléje rendelt .3—5
tagból álló kormánytanáccsal. 9 közigazgatási
kerületre oszlik s a kerületi székhelyeket vasút
köti össze egymással. A katonaság 320 német- és
454-0 benszlöttbl áll, akik egyszersmind rendrségi szolgálatot is teljesítenek. A közoktatiist a
missziók iskoláin kívül 31 kormányzósági iskola
li európai és 77 benszülött tanítóval látja el. A
postahivatalok száma 39. Az állami bevételek
összege 19 3 millió márka volt 1912. A kereskedelem élénk. 1911. a bevitel ib-9, a kivitel 22-4
;

;

birodalomhoz fordult segítségért s két évi nehéz
harc után a rendet helyreállították. Ekkor az
angol kormánnyal kötött szerzdésben (1890 júl.
1.) végleg megállapították Ném^t- Kelet-Afrika
(Deutsch-Ost-Afrika) határait.l891-ben átengedte
a Társaság az íij gyarmatot a német kormánynak. 1891— 93-ig sokat kellett hadakozniok a németeknek a lázongó törzsekkel, miközben érzékeny veszteségeket szenvedtek. Az utolsó harcok
1898. voltak a vahehek szultánja ellen, ki júl. IH.
öngyilkos lett. Azóta békésen fejldik a gyarmat,
melyet Németországgal rendes hajójáratok kötnek össze. 1902-ben a Német-Kelet-Afrikai Társaság lemondott megmaradt kiváltságairól. V. ö.
Förster, Deutsch-üst-Afi'ika, Geographie u. Geschichte (Leipzig 1890)
R. Si-hmidt, Geschichte
des Araberaufstandes in Ostafrika (Frankfurt an
der Oder 1892) K. Hessler, Die deutschen Kolonien (Leipzig 1900) K. Peters, Das deutsch-we.<tafrikanÍ8cheSchutzgebiet(München-Leipzig 190.")
A. Lene, Dar-es-Salaam (Berlin 1903).
3. Portugál- Kelet-Afrika, 1. Mozambik.
Keletafrikai angol birtokok, lásd KeletAfrika, 1.
Eeletafrikai angol társaság (Imperial Bri;

;

;

tish East African Compangl. 1888. alapították
a brit érdekek védelmére. William MackiuDon
(1823—1893.), a British India Steam Narigation Co. elnöke még 1877-ben 70 évre koncessziót
kapott a zanzibári szultántól társaságalapításiéra,

a zanzibári szárazföldi területek felett való szuverén jogokkal. 1887-ben a szultán a német szfémillió márkára rúgott. Legnagyobb a forgalma rán kivtíli területekre adott ujabb konce.ssziót
Zanzibán'al és a Németbirodalommal. A fváros Mackinnon-nak. Ezen az alapon 1888 ápr. megés fontos kiköt Dar-esz-Szalam.
alakult a K., amelyet 1888 .szept. királyi szabadTörténete. Kelet-Afrika partvidékeit a X. sz.- ságlevéllel (Royal Charter) ersítettek meg. A K.
tól kezdve az oitu'mi szultánságból való arabok sok nehézséggel kellett megküzdenie, els sorban
szállották meg. Az európaiak közül elször a por- a német keletafrikai tár.*!aság területi követelései
:

;

:

—

Keletafrikai kopál

*15

Keleti

akadémia

következtében. i890-ben létrejött a brit-német t/'ít f..v :.i.L«h!» 8 egy évig b. Eötvös József Poli/Vesztette, nugd a Magyar földegyennény, amely Ugandát a briteknek biztoslh
nyert alkalmazást. I8n7-l)on az
t4)tta. A brit kormány 1890 nov. a brit protektorátust títeijesstette Zanzibárra és 1892 jún. akkor alakult statii^/'
ív;>zdeklarálta a szabad kereekedeimet a sznltán ter- ták meg. K. az 1871
j
ri in.
csapást a K.-nak, tikai hivatal élén maradt egeszén hulta napjáig. A
Gz megadta a
l.\nok jotmlt és vagyonát a kormány meg- Magy. Tud. Akad.^mia 18fiS lovnlrz^. 1875. reni

t

vé^

l>

i

:

1. a K. birtokai Mombasában
kobeleztettek a brit korona terü-

j'úl.

i(

;>

>t>.

A

K. birtokai, amelyek addig az angol
alapj.iii jjyaknin i6ea-nak neveztetfogva az East Africa Protectorate

k. 7 t.ibPrtik

des, 1890. igazi:;

ag>- ér-

demeketszerzet!
adatainak feldolgozójával.
kái

:

A politikai

:amlálás
tJoIont<.-kt'uyebb

mun-

gazdaság kézikönyve (Baudril-

Telekadó és kataszter (u. o.
1868) Hazánkés népe (u. o. 1871, új kiadás 1873,
az els rendszeres statisztilcai mú MagyarországKolctafrikai kopál. 1. Trachylohium.
Keletafrikai német társaság, 1. Német-kelet- ról): Magyarország hivatalos gtaHsztíkája és
továbbfejldésének ^zitXc^e (Budapest 1873) Maafrikai ti. tsdsag.
Kelet-j Lzsia, az Ázsia keleti partjain fekv gyarország szötöszeti statisztikája (u. o. 1875);
Orosz-Sziblria keletázsíai részé- Nemzetiség viszonyok Magyarországban az
:ik.
inak, Kínának, Japánnak és Annani- 1880. évi népszánUálás aUipján (u. o. 1881);
'1--szefoglaló neve.
Magyarország éUimezési statisztikája (u. o. 1885,
lengeri-csatoma a. m. Vilmos- németiU 1887)
Balkán félsziget (u. o. 1885)
lart után. Pest 1863)

lik.

;

;

;

;

'/

il.

Keleteurópai id,

A

Zur

o.)

Egységes id.

1.

Keletíríz sirályka (JbdtlegerJ), Belgium ho-

Staíistik der HypothekarscJiidden in üngarn (1885). Az Akadémia megbízásából 1867.
Hunfalvy^^al szerkesztette a Statisztikai és .Mez-

a Campineban, Németalföldön s gazdasági Közleményeket.
Keleti akadémia, 1. Magy. kir. keleti kereskorán fejlódö, igénytelen s ed/• n iiíulagityukfajta középnagy, aránylag rövid,
kedelmi akadémia, a m. kir". vallás- ós közokta>in;a. palaszürke lábszárakkal. Taraja aránylag tá.':ii!r>i miniszter fhatósága alá tartozó fisrü állami tanintézet Budapesten (VIII.,
na::y, 5— 8 cm. magas, 9—12 cm. hosszú, a kakas- k
i
utca 3.), amelynek célja, hogy külölut! fplálló. a tyúknál oldalt hajló. Csre palas, kissé görbült. Tollazata tömött. A nüsen u Kelettel való keresk. összeköttetéseink
tyúkhoz hasonlóan két szinváltozatban elmozdítására megfelel szakemberekot nevelr rlul eló. Szorgalmas tojó,
jen. A tanítás anyagának eladása két tanévet
iii<;i
].: ,.:i ;• - n;. ii-'k keresik.
t<)lt be. Rendes hallgatók azok, akik a tantálnak
•;,.-.;l
>:'"''•. festó és képzömúhallgatására és a kollokviumokban való részvéKeleti, 1. A'
lS34dec.l3., megh. telre kötelezik magukat, rendkívüliek, akik ismevé.*ízpti iro,szül
'/""
reteik kibvítése végett egyes tantárgyakat hall"nl.ii»-.-.U'ii. L^kinte Pesten és Bécsínyokkal foglalkozott, azután ne- gatnak. Rendes hallgatóknak az els é\'folyamba
''sof b. házában. Nem sokáig azokat veszik fel, atik a gimnáziumi, reáliskolai
m s tulajdonképeni hajlamát vagy fels kereskedelmi iskolai érettségi vizsgát
iiKiia^it a
kivetve.
.,.
képezte ki magát. 1855-töl sikerrel letették. A tantargjak következk közi\ iir tanult a bécsi és müncheni aka- gazdaságtan, pénzügytan, vámügy, vámtechnika,
ti!
f,.-v
ntt
.kiiiiaü
ischbach, Voltz és Schleich vezetése a balkáni államok, Kis-Ázsia és El-Ázsia gazdaalatt a tájíestésben tökéletesítette magát. Mvei sági földrajza, Bosznia és Hercegovina gazdasági
k(>zül A számzött parkja (1870) a SzépmQv. és politikai ismertetése, a keleti népek gazdasági
Múzeumban van, ug>anott a Palicsi-tó és Erdei és keresk. története, általános jogi ée alkotmánytisztás c. képei. K. mint raükritikus is nagyobb tani ismeretek, kereskedelmi és hiteltörvényhotevékenységet fejtett ki a képzmvészeti tárla- zás, tekintettel a Keletre, nemzetközi jog és konzuli ügy, vasúti és hajózási közlekedés, Icttikerestokat ismertet cikkein kivül nevezetesebb mvei
A kii:képt<irak, mint mvelégi tényezk (1870), kedelmi ismeretek, keresk. számtan, könyvvitel. A
Idsb yíiirkó Károly {IS7Í\ továbbá A képzm- nyelvtanítás a következ nyelvekre terjed ki:
vészed oktatás külföldön és feladata hazánkban román, szerb, török, újgörög, albán, arab, bolgár,
(Buda 1870). K. 1871. igazgatója lett a rajztaná- orosz, angol,francia,német, olasz és spanyol. Rendkívüli tantárgyakként szerepelnek a magyar és
rokat képz intézetnek, amelyet tulajdonképen
szervezett tagja a Magy.Tud. .akadémiának. Ha- német gjorsírás, gépírás és a Kelet higienája. A
gyatékából a Mcsarnok 1903. kiállítást rendezett. gyakorlati irányú oktatás célját szolgálja az intéSíükritikai javat kötetbe gyjtve Müvészdi dol- zet keleti néprajzi és árúismereti szemléret mngozatok cimeu adta ki 1910. a Kisfaludy-Társaaág. zeuma. Az oktatás kiegészít részét teszik a
1. testvérbátyja, taimlmáityi utazások (államköltségen) a Kelettol
2. A'. Károly, statisztikus,
<vhi p
conyban 1833 júL 18., megh. Budapesten való keresk. forgalom szempontjából nevesetos
29. József föhorosg odvaiában (hol atyja ipari és keresk. telepekre és a Keltre. Ugyané
volt) nevelkedett s állandóan Aksúton cél szolgálatában áll a hallgatók szünidei t^felvi..^_:
tartózkodott. 1848-ban beáUott honvédtüzémek s tanulása, amely erkölcsi és anyagi támogatás
a világosi feg>-verletételig résztvett a hadjáratban. mellett abban az országban történik, amelynek
Több hónapig tartó bujdoklás után pénzügyrré nyelvében az illet magát tökéletesíteni akarja.
lett s mint ilyen szolgált 10 évig. 189-b6n vissza- A tanítás segédesiikJteéQl szolgál az intézetben elnos,
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helyezett fonetikai laboratórium, amely az országban az els ilynemíi berendezés. Emellett ez
a laboratórium tudományos célt is szolgál a kísérletez fonetika mfivelósét és alkalmazását a
magyar és keleti nyelvekre. A K. a magyar-bosnyák gazdasági központtal egyetértleg az akadémián bosnyák tanfolijamot létesített, amelynek célja, hogy az intézet hallgatói, valamint
kereskedink és iparosaink Bosznia és Hercegovina jogi, etnográfiai és gazdasági viszonyait
kellleg megismerhessék s ez országok nyelvét
megtanulhassák. E tanfolyamra az intézet másodéves hallgatóin kívül olyan önálló kereskedk
:

—

Keleti Icérdós

ciaországi és belga szénnel ellátni a keleti vidékek iparos városait. 96*8 millió frank költséggel
épült.

Keleti csóka (Coloeus coliaris, Drumm.), a
közönséges csóka keleti fonná ja. Az Éneklk rendjébe és a Varjúfélék családjába tartozó madárfaj.
A törzsfajtól abban tér el, hogy a nyak mindkét
oldalán krémfehérszín félöv van. Kelet-Európától Kasmírig terjed nálunk fleg Erdélyben fordul el, L. Csóka.
Keleti dögvész, 1. Pestis.
Keleti egyház, 1. Ortodox keleti egyház.
Keleti expresszvonat, 1. Expresszvonat.
Keletilelsöszombatf alva (azeltt Keletiszomés kereskedelmi tisztviselk is beiratkozhatnak,
akik Bosznia- és Hercegovmával üzleti összeköt- hatfalva és Felsszombatfalvaj, kisk. Pogaras
u. p.
tetésben vannak vagy ezután szándékoznak ílz- vm. alsóárpási j.-ban, (i9io) 931 oláh lak.
és u. t. Alsószombatfalva.
leti kapcsolatot létesíteni. E tanfolyam tárgyai
Keleti feny (növ.i, 1. Lucfeny.
Bosznia és Hercegovina nép- és földrajza, gazd.
Keleti fok, Ázsia legkeletibb pontja, 1. Dezsés jogi viszonyai, a szerb-horvát nyelv ós a török
nyelv. A K. végzett hallgatói a Kelet felé irá- nyev.
Keleti gótok, 1. Gótok.
nyuló kivitellel foglalkozó nagyobb kereskedelmi
Keleti gránát (ásv.), drágaknek ha.sznált, ibovállalatoknál, hajózási társaságoknál, konzulátusoknál nyernek alkalmazást, részben pedig önálló lyásba játszó vörös alniandin-gránát.
Keleti hímzések, általában perzsa hímzésekkiviteli és beviteli üzleteket alapítanak. Az intézet igazgatója dr. Kunos Ignác, jeles orientalis- nek nevezett, de az összes mohammedán orszátánk, a felügyel bizottság elnöke: dr. Nagy gokban készül lenge hímzett szövetek, amelyeken a merev öltésnemeket a lapos öltést és ;i
Ferenc v. b. 1. 1., ny. államtitkár.
domború hímzést mellzik. Nevezetesebb mun2. IC, 1. Konzuli akadémia.
Keleti állatöv (orientális v. indiai állatöv), kák a díszes perzsiai és a török selyem v. kasaz állat-földrajzi régiók egyike, mely El- és mír függönyök egy v. két színben tamburirozott
Hátsó-Indiát, Ceylont, Szumatrát, Jávát, Borneót, s egyetlen nagy lombos fát ábrázoló díszítéssel,
Dél-Kinát, Formozát és a Filippi-szigeteket fog- hímzett sznyegek, ajtókárpitok remekül stilizált
lalja magában. Jellemz reá a repül makik architektonikus keretalakú díszítéssel, végül vá(Galeopithecidae) és a félmajmok (Tarsiidae szonkendök, amelyeket a turbán köré csavarva.
stb.) elfordulása. L. Orientális régió.
V. övnek (salaváré) használnak. Ez utóbbiak szíKeleti-Alpok, az Alpoknak az a része, amely nes selyem, arany, ritkán ezüstfonalas hímzése
az Ivrea- vonal tói (Ivrea—Lago Maggiore, Greini- virágokat ábrázol. A finomabb kendk a szövet
hágó— Chur— Bodeni-tó) Keletre esik. A Nyugati- színén és fonákjain egyfornia,= gobelinöltése.>.
Alpoktól felépítését és keletkezésének idejét ille- gazdagon árnyalt virágos hímzéssel vannak
tleg különbözik. Kristályos vonulatának tagjai díszítve.
Keleti-Kárpátok. A Kárpátoknak a RadnaiValtellina (v. Veltlin), Bergami- Alpok, a félig
üledékes közetekkel eltakart Ortler, Adula, Ber- hágó és a Bucsecs-Királykig terjed részét nevenina, Rhaetiumi- Alpok, Silvretta, Ötziali- és zik Így. L. Kárpátok, ahol a hegység egyes tagStttbaui- Alpok, HoJie-Tauern, Niedere-Tauern, jai fel vannak .sorolva, részletesen pedig ezek
Ourktali-. Ijainntali- Alpok és a Bosruck-hegy- címszói alatt.
Keleti kérdés, a Török-birodalom lianyathksa
ség. Üledékes vonulatához tartoznak BMtikon,
Lechvölgyi- Alpok, Wetterstein, Kanvendel, Kai- óta (177t) az európai nagyhatalmakat állandóan
sergebirge, továbbá a Hochkönia, Daclistein, foglalkoztató politikai kérdés, mely els sorban
Tennen, Raxalpe és a Schneeberg Kiemelt magas a Balkán-félsziget keresztény népeinek sorsára,
mészkszirtjei. A homokk-zóna a Wiener- Wald- tágabb értelemben pedig a Török-bii-odalom egyéb
ban szélesedik ki. Az egész hegyrendszer a bécsi tartományainak viszonyaira is vonatkozik. A K.-t
termális vonallal ér véget, D.-en pedig a Judicaria- Oroszország vetette fel, melynek uralkodói maGail-vonal határolja el. L. még Alpok.
gukat a régi bizánci (konstantinápt>lyi) császáKeleti ametiszt (.^sv.), tulajdonképen ibolya- rok jogut(>dainak tekintve, a keresztény Balkánszín korund (zafír).
népeknek felszabadítását s a töröknek Európából
Keleti arameus nyelvek, 1. Arameus nyelvek. való kizetését tzték ki föladatuknak. Az oroKeleti ciprusgyökór (uöv), 1. Palka.
szokat e tei'víikben eleinte' egyik nagyhatalom
Keleti császárság, máskép Keletrómai, Keleti sem akadályozta, st II. Katalin megnyerte Aus:vagy Bizánci birodalom, valamint Görög császár- iriát (II. József) az európai Török-birodalom felság, I. Keletrómai birodalom.
osztása tervének. E terv azonban nem sikerült,
Keleti-csatorna (franc. Canal de VEst), 1882. mert felkeltette a többi nagyhatiilmak (.Angli-i.
befejezett francia hajózócsatorna, amely a Maas Poroszország) féltékenységét. Ausztria sommit
(Givettöl), Mosel, Marno és Saóne (végpontja sem nyert, Oroszország pedig megelégedett haCorre) folyókat köti össze. Trousseynél a Marne- tárainak a Dnyeszterig való kiterjesztésével. A
Raj na csatornával áll összeköttetésben -Í52 km. további beavatkozásokra Mséges alkalmat nyújhosszú, H61 m.-ig emelkedik, fcélja északfran- tott Oroszországnak az a békes/iM/iléshcn Mzto;
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1

meg a Ti)rOk-hin^nlnm megcsonkítását. Az 1848—
1849-iki fcrntililmaknt követ általános reakció
láeün I. Miklós cár vetette fel ismét a K.-t Nagysnbáflá tervénele célja Konstantinápoly elfoglaíAs., v-'t
de a krimi habomban (1853—56) a
ktalmak (An^ia és Praooiaország) megiütíiitc-tick a Tör^-birodalmat a végs bukástól.
A tftrök kormány azonban képtelen volt a megis^rt ^Qloi^ '•••« >nnokst meg\'aló8itani 8 a kereezelégedetlensége újból lángra lobr.\
t

•s

Keleti

marhavész

folyamán oly sikereket értek el, melyek eredeti
számításaikat messze fölülmúlták. A nagyhatalmak kezdetben a statusquo elvét hangoztatták^
de a sikerek hatása alatt belenyugodtak a Törökbirodalom megcsonkításába, s az
közbenjárásukra mondott le a török kormány európai birtokairól Konstantinápoly vidékének és a Dardanellák szorosának kivételével (Enosz-Midia vonal). A törököktl elvett területen a szövetségesek ezután összevesztek. A szerbdc és görö^Uc
Bulgária követelései ellen szorosabb szövetségre
léptek s az eddig semleges Románia közbelépésével Bulgáriát megfosztották gyzelmeinek gyttmOlcsétl. Az 1913 ang. 10. megkötött bukaresti
béke Szerbiának és Görögországnak óriási területgjarapodást biztosított, Romániát pedig bolgár
területtel kái'pí') tolta. Bulgária teljes kimerültségét felhasználva, a törökök kardcsapás nélkül
visszafoglalták Drínápol>i s Bulgáriának csak
Trácia nyugati része maradt meg. Ausztria-Magyarország és Olaszország együttes közremködésének eredménye volt, h<^y a nagyhatalmak
londoni képviseli a Balkánon egy új független
államot alapítottak, Albániát. A bukaresti béke
sem oldotta meg végleg és megnjTigtatóan a K.-t.
Minthogy az osztozko^ nem történt nemzetiségi
alapon, Bulgária fentartja jogait Macedónia bolgár vidékeire és a Romániának átengedett területérc. Más oldalról Albánia szervezése éa a Montenegró, Szerbia és Görögország fenhatósága alá
került albánok sorsa fogja foglalkoztatni az euró-

mely öt a Balkán kermtéoy népeinek védnökévé tette.
A XiX. sz. elején indult meg a nemzetiségi
harc a Bjilkánon. Blöezör a 92er6eA szereztek maLniknak némi ünáUóeágot, azután kitört a göröfliahsdaágtmrca (1821-29). mAJá Mehemed
.1
Egyiptom alkirályának függetlenségi törekvései (1833—40) tartották felszínen a K.-t. Ezúttal Oroezország, An^iaésAosztria akadályozták

sitott joen,

i;:

-

...rcegovina, 1876. Bulgária). A haorosz s^tség sem maradt el s az

~
itika már-már elérte végs célját, mikor
ToMi ii;tg)'hatalom (elssorban Anglia) újból
iiii«giiiu.s!totta Oroszország terveit. A berlini kon;

;i

gr^zus (1878) három új független keresztény
államot (Éománia, Szfrbia, Mo)Uenegro) alkotott a Balkánon, de Bulgária hbéres viszonya a
9?nltAnhn7. h'olet-Rumelia autonómiája és Boszí'í okkupálása az Osztrák-Maeyar
további bonyodalmak csiráit rej^'uxoan. Kelet-Bumélia csatlakozása
2(1885), s az ennek nyomán támadt
.

pai diplomáciát.

A K.-hez tartozik még a Török-birodalom afháború (1885-86), Battenberg Sán: fejedelem elflzetése a K.-nek újabb
rikai és ázsiai tartományainak egyes nag^batalniköveteltek. Oroszországnak ers befo- mak részérl történt birtokbavétele. így Anglia
1882. megszállotta Egyiptomot s bár a szultán
l\ i^tt az újdonsült Balkán-államokra elssorban
az U6ztrák-Masryar monarchia, mint a Balkán- felségjogai névleg megmaradtak, Anglia mégis
államok közvetlen szomszédja és Bosznia-Her- végleges birtokániéik tekinti azt s hozzá még kécegovia-\ birtokosa volt hivatva ellensúlyoíni. A sbb (1898) elfoglalta Szudánt is. Olaszország az
török uralom alatt meghagyott keremtény lakos- 1911— 12-iki háborúban Tripoliszt szakította el
Bát; sorsa érdekelte ezután az önálló Balkán-álla- a Török-birodalomtól, st az Égei-tenger néhány
tii 'k;\t
s állandóan táplálták fajrokonaik elége- szigetét (R hódos) is megszállva tartja. Ázsiában
d'-tienségét a török fenhatóság ellen. Így támo- az örmény kérdés kezd mind jelentékenyebb
gatta Görögorraág a krétai felkelést (1897), Bul- lenni s az orosz szomszédság miatt válhat Törökgária pedig a nuuxdon bandák (komitadzsi) örökös országra nézve veszélyessé. Franciaország már
betöréseit. A nagyhatalmak Krétát nem engedték régebben megszerezte a Sziríában és Palesztináelszakadni a török uralomtól, Macedónia igazga- ban lakó katolikusok védnökségét, míg Némettását pedig nemzetközi ellenrzés alá akarták országot a kisázsiai és bagdadi vafúital egybehelyezni. A helyzetet lényegesen meg\'áltoztatta kötött gazdasági érdekel kötik a K.-hez. V. ö.
:i
forradalma (1908), mely az alkot- DöUinger, Die orientalische Frage in ihren AnHilty, Die orientalische
ilásával féteslegeesé tette a nagy- (angen (Wien 1879)
bnuiimaK. eiienórzéeét Erre következett Bulgária Faraié (Bem 1896) Driaidt, La qnéstion d'Orient
fOj^etlenaégi nyUatkoxata és Bosznia-Hercego- (Paris 1901, 2. kiad.); Ckiuet, La quéstion d'Orient
vina annektálása az Osztrák-Magyar monarchia dans l'histoire contemporaine (u. o. 1905).
Keleti kereskedelini akadémia, 1. Keleti akaáltal. Az oroszoktól titokban biztatott Szerbia ez
ellen olyan provokáló módon tiltakozott, hogy démia.
Keleti ló, igy nevezik a délkeleti Európában,
1909 tavaszto a hábwú elkerfilheteCieoii^ látszott. Németország határozott közbelépéee azon- Ázdáhan és É^k-.\frikában, fleg az arabok és
ban Oroezországot is mérséklésre Urta s a ma- a mohiunmedán vallású népek által tenyésztett
gára hagyott Szerbia kénytelen volt az annexióba lovat. Fképviseljük a nemes arab ló; nevezea perzsa, berber, egyiptomi,
belenyugodni. Az orosz politika azonban nem pi- tesek továbbá
hent e kudarc után, hanem 1912. létrehozta a szíriai ló stb. Az angol telivér ló, ámbár majdnégy balkáni állam Szerbia, Bulgária, Görög- nem kizárólag keleti vérbl keletkezett, nem tar^
ország éa Montenegró szövetségét Törökország tozik ide. st egyes hippológnsok bizonyos ellenellen. A hadOzenet QrCígyéOl fejrokonaik elnyo- tetbe állítják a K.-val.
Keleti marhavész, L MarhavésM.
matását hozták
a szövetsé^esdt s a háború
ir
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Keleti múzeum, 1. Keleti akadémia.
Kelet-India, 1. Iwlia.
Keletindiai hollandus birtokok, 1. Ne'niet-alföldi Kelet- India. Amboina (1. o.) hollandus-indiai
kormányzósághoz tartozik a Délnyugatiszigeteknek nevezett szigetcsoport Timörtól ÉK. -re. A
Wetar-szigetbl (3905 km., 2500 lak.) ós a Serwatti-csoportból áll. Ez utóbbihoz tartoznak a
Kisser, Damar, Nila, Roma, Moa, Leti, Lakor,
Sermata, Babar, a Lukiparo- ós Teknösbéka-szigetek, összesen 6987 km., 50.000 lakossal. Viasz-,
szágó-, trepang- ós fatermelós. Ugyancsak Amboina kormányzósághoz tartoznak az ú. n. Délkeleti szigetek is, melyek a Tenimber-, Aru- ós
Kei-szigetekbl áUanak, összesen 15.526 km^.,
68,538 lak.
Keletindiai kopál (növ.), I. Ganarium.
Keletindiai mézga (növ.), 1. Feronia ós Arab
mézga.
Keletindiai növénypapiros, 1. Angol tapasz.
Keletindiai rózsa-alma (növ.), 1. Jamhosa.
Keletindiai rózsafa, 1. Dalbergia.
Keletindiai szigettenger, 1. Maláji szigetcsoport.

Keletindiai Társaságok, Kelet-India termékiaknázására alakult keresked

szeti kincseinek

társulatok
1. Angol Keletindiai Társaság (East India
Gompany). Erzsébet királyn idejében 1600. alapították angol kereskedk. Élén egy kormányzó

ós 20 tagú igazgató tanács állott. II. Károly 1661.
kiváltságokkal ruházta fel (bíráskodás, hadüzenet,

békekötés joga), II. Jakab alatt pedig már várakat épített és hadsereget tartott. A XVIII. sz.
elejétl kezdve egyre növekedett gazdasági és
politikai befolyása Kelet- Indiában (Madrasz, Bombay, Kalkutta). A XVIII. sz. közepén azonban
kemény küzdelme támadt a benszülöttekkel szövetkezett franciákkal, kik hatalmas gyarmatbirodalmat akartak alapítani Kelet-Indiában. De
a Társaság jeles vezérei Glive és Warren Hastings fényes gyzelmekkel kiszorították innen a
franciákat s megalapították az angolok keletindiai uralmát. A sok háború kimerítette a Társaság pénzügyi erejét s minthogy egyéb visszaélések is történtek, 1784. az East India Bili alapján az angol kormány egy ellenrz hatóságot
(Board of Control) állított fel a Társasággal szemben, így maradt a Társaság egészen az 1857-iki
sipoy lázadásig. Ennek leverése után az angol
parlament 1858. feloszlatta s összes birtokai és
jogai az angol koronára szálltak.
2. Dán Keletindiai Társaság, 1616. alakult
meg IV. Koresztély kiváltságlevele alapján.
Traakvebarhan, azután Szeranipatamban alapí:

keresked telepet, 1845. eladta mindkét birtokát az angoloknak.
.3.
Francia Keletindiai Társaság. Golbert
emelte jelentségre 1664., mikor monopóliumjoggal ruházta fel az Indiával vahi kereskedésre.
Legnovozeto.sebb szerzmén yol voltak Pondichéry
és Chandernagor Bengáliában (1678). A Társaság
tott

1770 felbomlott.
4. Németalföldi Keletindiai Társaság (OostIndüche Gompagnie). 1602-ben alakult meg a
Németalföldi Keletindiai Társaság, mely csak-

Keletl-tengrer

hamar

elfoglalta a portugálok indiai bú-tokait,
Ceylon szigetét, hatalmába kerítette a Malaklia
tengerszorost és a Szunda-szigeteken virágzó
gyarmatbirodalmat alapított (Jáva). A kelet-indiai
út biztosítására megszállották a hollandiak a Fokföldet is (1651). 1798-ban feloszlott a Társaság s
a megmaradt gyarmatok kezelését az állam

vette át.

Keleti ortodox egyház,

1.

Ortodox

keleti egy-

ház-

Keleti-Poroszország (Ostpreussen), porosz
tartomány, 1. Poroszország.
Keleti Pyreneusok, francia département, 1.
Pt/rénées 0>ientales.
Keleti régió, 1. Keleti állatöv.
Keleti szél, nálunk rendesen száraz idvel és
nyáron hséggel, télen pedig faggyal jár együtt.
Keleti szlávok. Tágabb értelm gyjtneve a
kis- és nagyoroszoknak nyelvi alapon.
Keletiszombatfalva, község, 1. Keletifelsöszondyatfalva.

Keleti sznyegek, 1. Sznyeg.
Keleti szövetek, 1. Szövés.
Keleti szümes (növ.) a. m. Bunias (1. o.).
Keleti-tenger (Balti-tenger), az Atlanti-óceánnak Dánia, Német-, Orosz- és Svédország közt
fekv része. Az Északi-tengerrel a Skager-Rak
és a Kattegat útján a Sund, Kis- és Nagy-Beit
szorosok kötik össze. É.-i öble a Botteni-, a Szentpétervár felé nyúló része pedig a Finn-öböl. Bejáratánál kb. 110, legnagyobb szélességében pedig
275 km. széles. Németország területére benyúló^
öblei: a Stettini-, Frische- és Kurische-Haíf, Dan^
zigi-, Rigai-öböl.

Bornholm

(dán),

Nagyobb szigetei Rügen (porosz)
:

Óland és Gotland

(svéd),

Oese^

Dagö, Áland, Abo (ílnn). A K.-be ömlenek
az Odera, Visztula, Pregel, Niemen, Duna, Néva
Tomeá, Luleá, Umeá és a Dal-elf. A K. meg
lehetsen elzárt medencéj ugyan, de hideg klímájú, így elpárolgása csekély, a beléje öml folyók
pedig sok édesvízzel látják el és így vize nem
olyan sós, mint a nyílt tengervíz. A beléje öml
folyók víziutait a mesterséges csatornák (Eider-,
Kelet-Északtengeri-, Göta-csatoma) is szaporítják. A tengerjárás (apály és dagály) csak alig
vehet észre benne, mivel nagyon elzárt és sekély
s ez a vízsziningadozás el is hagyható csekélység.
A szélduzzasztás ellenben észrevehet rajta, különösen egyes igen állandó ÉK.-i irányú szelek iiatása alatt, igy pl. ez Lübeckben 1872 nov. 13.
338 m. vízszinemelkedést okozott. Ilyenkor a fenéken ezzel ellenkez irányú áramlás észlelliotö.
Mélysége átlag 67 m., legmélyebb pontja 427 m.
mély, egyes helyeken azonban zátonyok vannak
rajta, amelyek különösen ers szelek alkalmával
veszélyesek a hajókra, mert fölöttük kevesebb víz
van a szélfúvás folytán. Északibb részei már októberbon befagj'nak, novemberbon már megsznik
a hajóközlekodés s május eltt ritkán indul meg
újra. Hidegebb teleken nagj' része befagy, 1323.,
a
1459., 1709. egészen befagyott. Nyáron
hajóközlekedés. Pontosabb kikötói Kjöbt^nhaN-n
(Dánia), Flensburg, Schleswig, Kiél, Lübeck. Rostock, Stralsund, Stettin, Swinemünde, Danzig. Elbing, Königsberg (Németország), Libau, Riga. Révai, Narva, Kronstadt (Oroszország), Helsingfors-
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KarUkrona, Ystad Komócsu Lajos, 1876 júliustól Halász Isok; fa Visztuláit? már a munkatársa Kállay Béni, a késbbi közs pénza XII. sz.-ban kezd ügyminiszter volt. Megjelent Budapesten. 1878

jait

vv»ak

dec. 31. megsznt.
ték Igaxán fölkutatui ée ismertetni.
Kel«t.i t.^nnprhai<SzÁj>i réazréi&ytirMuiág, 1.
Kele^mnt, a látóhatárnak az a pontja, mely-á^i ré
énutársaság. ben as egyenlít a keleti oldalon metszi a napéjMm'
Ke:
tartományok, e néven egyenls^ idejében (márc 21. és szept. 21.) a Nap
j
Keleti-tenger partján fekv 3 orosz ott kel fel.
óságot: Korlandut, Livoniát és EsztoKelet-poroszországi ló, nehéz, fleg igavok
náara használt ló, amelynek a csttdben OTsen
niat [l. u.i.
szörözöttek a lábiii.
Keleti Ttirkesztán, 1. lurkeutám.
Keletrómai birodalom (Bizánci vagy Görög
Keleti vasút. 1. Magyar keleti vasút.
Keleti vasutak. Hirsoh IvUsszell bukár párisi császárság). A római birodalom keleti fele, mely
és bécsi banlcárokkal együtt 1869. megalapí- Kr. u. 395. v^leg elvált a Nyugatrómai birodatotta a «Compagnie d'exploitation des chemios lonüM s mig az nem egészen egy század leforgása
de fér orientatix* társaságot, mely az érdekelt alatt 476. áldozatul esett a germán népek támadáBalkánállamoktói 1872. engedélyt nyert 1179 km. sainak, a K., bár maga is sokat szenvedett a népvasát építésére. A társaság 1875-ig kiépítette a vándorlás viharaitól, még ezer évig állott fenn
toistanttaápoly— bellovai, a drinápoly— dede- (1453). Fvárosa Konstantinápolyiéi régi Byzantíon) volt, mely Róma nagyságát és fényét volt
agaesi, a timova— jamboli-i és a szaloniki
mitrovicai-, majd 1888. az üszküb— hivatva keleten fentartani. A K. kezdetben magáfisitkttb
sib^iBsi vonalat. Ausztria-Majryarországnak a ban foglalta Európában a Balkán-félszigetet,
háran ballcáni állammal 1883. kötött egyezménye Ázsiában Kis-Ázsiát, Szíriát, Afrikában pedig
akqtján (convention á qaatre) éptllt 1888. a bei- Egyiptomot. A K. története a küls háborúk
lova belgrádi vonal (Szófián át.) A keleti vasút- szakadatlan sorozata, melyeket a császárok a
tánaság székhelyét 1878. Parisból Bécsbe tette századok fol3*amán felbukkanó új meg új ellenát ée osztrák tármsággá alakult. 1890-ben Hirscb ségeikkel változó szerencsével viseltek, de végre
bankár a társaság r^vényeit a Wiener Bank- is a K. megsemmisülését okozták. E mellett bels
V«ein, a berlini Deutsche Bank és a Société de vallási villongások, megismétld palotaforraCredit Saisse-böl alakult egyesületnek adta el, dalmak töltik be a K. ezredéves történetét. Hosszú
életét annak köszönhette, hogy gazdag pénzmely 1910. a babaeszki— kirkkilisszei, üszküb
dorazzói és valonai vonalak építésére engedélyt forrásaival és tigj'es diplomáciájával egyik ellenkapott. 1913-ban a balkáni háború alatt Szerbia ée ségét a másik ellen használta fel s igy századokon
Bulgária a területeiken fekvó vonalrészek tény- át tengette életét.
Theodosius utódal (395—518.). Mikor Nagy
leges tizemét át>'ették s azokat alkalmasint megTheodosias 395. felosztotta a Római birodalmat,
váltják.
idösebbik tla, Honorius kapta a Njnigatot, fiataKeleÜ zab (aöv), 1. Zab.
Keletkinai-tenger, Kina keleti partján lev labbik fla Arcadius pedig a Keletet s Így 6 tett
tenger, medencéjének fölbukkanó peremei a Liu- a K. els császára. Arcadius (395—408.) egész
Kiu (v. Riu-Kiu) 8 a Japáni-sz igétek, amelyek a uralkodása alatt kegyencek uralma alatt állott,
birodalmát pedig a nyugati gótok (Alarich) háborCsendes-oceánti')! elválasztják.
Keletmagyarországi szigethegység, össze- gatták. Fiának, II. Theodosiwmak (408—460.)
foglaló neve a Pojána-Ruszkii és a Kudzsiri-hava- idejében a hunnak pusztították a K.-t s a császár
soktól a Radnaí-bavasok s a Cziblesig terjed csak adófizetéssel szerezhetett békét Attilától.
hegyvidélDiek, amely az Alföldet az Erdélji-me- Nvére, Pulcheria, Mardanushoz (450— 457.)
dencétöl választja el. A Kárpátokhoz nem tarto- ment férjhez, ki erélyes uralkodó volt és Attilával
zik, az azzal való kapcsolata, viszonya ma még is szembe szállott. Halála után /. Leo (457—474.)
nem világge. Egyes fbb részei a következk: került a trónra, ezt meg veje Zeno (474 491.)
Érdélvi Érezhegység, Gyalui-havasok, Bihar- követte. Ennek idejére esett a Nyugatrómai birohegység (ennek UBebb részei a tnlajdonképeni Bi- dalom megdlése (476.). özvegye, .áriarfwc, másodhar-hegység, Vigyázó, Királyerd s a Kodru szor Anastasiushoz (491—518.) ment nül. Az 6
Moma V. Béli-hegység), továbbá a Szilágysági- uralkodása alatt kezddött a szláv népek bevánhegyvidék, amely a K.-nek a Sebes-Köröstl E. dorlása a Balkán-félszigetre. Sokat harcolt a török
terjed Téeseiaét összefoglaló neve s igy bele- eredet bolgárokkal, kik aztán a Moesiába teletartoinak a Bés-t Messes-, Bükk-hegysig s az pedett szlávok közé olvadtak.
Justlnlanus és utódal. J. Justinus (518
Bosvai- V. Lápos-hegység. L. részleteseii ezek
527.) rövid uralkodása után következett tmokaalatt a dmszók alatt.
Kelet népe nevet visel Széchenyi István gróf öccse, Ju.^inianus (527-565.) a K. ^lyik l^ldváhires röpirata, mely 1841. nagy 8-r. 387 lapon lóbb uralkodója. Azt tervezte, hogy visszaállítja
Pestens második kiadásban Pozsonyban 326 lapon a Római büx)dalmat régi nagyságában. El is fogazon évben megjelent és megnyitotta Szé- lalta a vagdalok és kdeti gótok országait, de
chenyinek Kossuthtal 1848-ig terjed harcát Szo- további hódításaiban megakadályozták öt a
kásba jött e kön>'v után a magyarságot K.-nek más ellenségei, az avarok és ai típensák.
Maradandóvá tette emlékét törvénykOnyrérct
nevezni. V. ö. Tóth Béla, Szájml-szájra.
Kelet Népe, politikai napilap, a jobboldali (Codex Justínianeus), mely a római jognak tdellenzék közlönye szerkesztette 1875 jun. 16-tl jes gyjteményét foglalja magában. Uralkodása*
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nak elején (532.) tört ki a Nika-lázadás (1. o.),
melynek leverése után építette Konstantinápolyban a csodaszép Hagia Szófia (Zsóíla) templomot.
Utóda, n.Justinus (565-578.) alatt a longobárdok elfoglalták Itália nagy részét. Utódai Tiberius (578—582.) és Mauricius (582—602.) az
avarok és újperzsák ellen harcoltak változó
szerencsével. Mauriciust a kegyetlen Phokas (602
—610.) fosztotta meg trónjától és életétl. Uralkodása alatt az újperzsák egész Konstantinápolyig hatoltak.

Heraklios családja (610—717.). A zsarnok
Phokast Heraklios {610 -G4:l.) bulctatta meg, s
a hanyatló K.-t új erre keltette. Az avarok ellen
a horvátokat ós szerbeket a Száva és Al-Duna
vidékére telepítette, az új perzsákat pedig hosszú
harcban teljesen megtörte s visszafoglalta tlük
Jeruzsálemet. Uralkodása alatt lett a K. hivatalos
nyelve a görög. Unokája JJ/. Konstantinos (641—
668.) els éveiben támadnak az arabok a K.-ra s
elhódítják attól Szíriát, Palesztinát és Egyiptomot.
Fia IV. Konstantinos Pogonatos (668 — 685.) megérte azt, hogy az arabök már Konstantinápolyt
ostromolták. Uralkodása alatt alakult meg a bolgár állam a Balkán és az Al-Duna közt. Fia II.
Justinianos (685—695. és 705—711.) vérengz
zsarnok volt, kit els izben Leontios (695—698.)
fosztott meg trónjától. Ennek utóda III. Tiberios
(698—705.) volt. II. Justinianos meggyilkolása
után három jelentéktelen császár {Philipnikos
711-718, IL Anastasios 7Í3-716. és III Theodosios 716—717.) következtek.
Az Izaurlal és f rigial dinasztia (717—867.).
III. yagy Izauriai Leo (717— 741.) jeles uralkodó
volt, ki visszaverte az arabokat Konstantinápoly
alól, de a képek ellen kiadott rendeletével (726.)
megindította a képrombolók és képtisztelök (1.
Képrombolás) több mint félszázados harcát. Fia
V. Konstantinos (741—776.) az arabok és bolgárok ellen harcolt s Itáliában elvesztette Ravennát
a longobárdok javára. Fiának iF. Leónak {17
780.) rövid uralkodása után következett ennek fia,
VI. Konstantinos (780—797.), ki helyett anyja,
Irene kormányozott. Ez a második nikaiai zsinaton (787.) véget vetett a képrombolásnak. Irene
(797—802.) aztán mogvakíttatva saját fiát, maga
uralkodott, de kincstartója, I. Nikephoros (802—
811.) megbuktatta. Ez szerencsétlenül harcolt Hanm al Rasid kalifával s a Krum bolgár fejedelem
elleni harcban esett el. A trónon veje, I. Mihály
(811—813.) követte, ki alatt a bolgárok már Konstantinápolyt ostromolták. A végs veszedelmet 7.
{urmény) Ijco (813-820.) hárította el. Megverte
a bolgárokat ós gyzelmesen harcolt az arabok
ellen is. Utóda IIMiháli/ (820-829.) lett afrigiai
dinasztia alapítója. Uralkodása idején szállották
meg az arabok Szicilia szigetét. Fia Theophilos
(829—842), ennek fia ///. Mihály (842 -867.) volt.

—

nevezte ki Photiost konstantinápolyi patriarchának, ki szembe szállott I. Miklós pápával s a
keleti egyház elszakadását elkészítette. Uj ellensége támadt ez idben a K.-nak az oroszokban,
kik 860. hajóhaddal jelentek meg Kon.stantinúpoly
eltt. Mihályt alacsony származású kegyence,
Basileios ölte meg s alapitója lett a makedón
dinasztiának.

Keletrómai birodalom

A makedón dinasztia és a Dukas család
(867-1081.)!. Basileios (867-886.) ers uralkodó volt és ügyes diplomata. II. Lajos császárral
szövetkezve elzte az arabokat Alsó-Itáliából, elismertette fenhatóságát Velencével s a keresztény
hitre tért horvát és szerb törzsekkel. Uralkodása
elején Photiost számzte, de késbb visszahívta
ós fiának neveljévé tette. Fia, V. Bölcs I^eo (886
—911.) gyenge testalkatú s a tudományoknak él
uralkodó volt. A hatalmas Simeon bolgár cár
ellen az Etelközben lakó magyarokat hívta segítségül. {Taktika c., régibb írók munkáiból kompilált müvében megemlékezik seink harcmodoráról is). A trónon fia, VI. Konstantinos Porphyrogenetos (911—959.) követte, ki az uralkodást
egészen átengedte apósának. I Bomanos Lekapenosnak (919—954.). maga tudományos munkák
kivonatolásával foglalkozott s rendkívül becses
adatokat jegyzett fel a magyarok étel közi és honfoglalás utáni történetébl. Fiát //.

Romanost

(959-963.) IL Nikephoros Phokas (963—962.)
jeles hadvezér követte, ki nül vette az elhalt
császár özvegyét, Theophanöt- Gyzelmesen harcolt az arabokkal s visszafoglalta tlük Antiochiát.
Nejétl felbérelt orgyilkosok ölték meg s a trónt
unokaöccse, a vitéz Tzimiskes János (969—976.)
foglalta el. El.ször a Bulgáriába befészkeldött
oroszokat verte ki s Kelet-Bulgáriát bizánci fenhatóság alá hajtotta, azután az arabok ellen harcolt gyzelmesen Szíriában. Halála után II Basileios (976—1025.), II. Romanos fia került a trónra,
melyet öccsével, VIII. Konstantino.<ísal {1025
28.) osztott meg. Hosszas harcok után 1014. tönkretette a még független nyugati-bolgár államot s
kegyetlenségéért a Bulgaroktonos (Bolgáröl)
nevet kapta. VIII. Konstantinosnak leánya, Zoé
egymásután három császár III. Romanos (1028
—34.), IV. Mihály (1034-41.) és IX. Konstantinos Monomachos (1042—54.) felesége lett. Közben V. Mihály (1041—42.) uralkodott. Ezután
Zoe húga, Theodora (1054—56.) jutott trónra, ki
VI. Mihályt (1056—57.) fogadta utódjának. Ezt
Komnenos /^íáA; (1057—59.) buktatta meg. Izsák
erélyesen fogott a K. refonnálásához, de már
két év múlva lemondott és kolostorba vonult.
Utódjának barátját, a Dukas-házból való X.
Konstantinost (1059—67.) jelölte. Ennek uralkodása alatt a szeldzsukokban újabh veszedelmes
ellensége támadt a K.-nak Kis-Ázsiában.üzvegye,
Eudokia,IV. Romanoshoz (1067—71.) ment feleségül, ki a szeldzsukok fogságába került. Trónjától
X. Konstantinos fla, VII. Mihály (1071-78.)

~

:

fosztotta meg. Ez küldött elismerése jeléül I. Géza
királyunknak koronát, mely a mai szent korona
alsó részét alkotja. Uralma ellen saját rokonai
ütöttek pártot s Mihály a trónt az ephesosi püspökséggel váltotta fel. ///. Nikephoros (1078-81.)
idejében a szeldzsukok majdnem egész Kis-Ázsiát

Ellene hadvezére, Komnenos Elek
lázadt fel s a fvárost hatalmába kerítve, Nikeelfoglalták.

phorost lemondásra birta.
A Komnenos
Angrelos család (1081
12W.). L Elek (1081-1118.) uralkodása elején
a normannok fenyegették a K.-t. A besenykkel
változó szerencsével harcolt. 1097-ben vonult
keresztül birodalmán az els keresztes hadjárat,

s
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rodimat

melynek vezéreit a császár búbéresküre kötelezte.
Kia /. János (1 1 18- 1 143.) derék tulajdonságaiért
a Kahjohatmes nevet kapta. Szerencsésen harcolt a anUnokiddcalée besenyk kel. Álmos herceg
pártoiáfls miatt háborúba keveredett II. István

egyesítette hatalma alatt. Pia ILTódor
(1254-58.) és unokája IV. János (1258—59.)
rövid uralkodása ntán Palaiologos Mihály ragadta magához a hatalmat, ki 1261. a genuaiak

magyar királlyal. Neje PltrodAvi (Irene), Szt. László

v^t vetett a latin császárságnak.

volt. Fia Mánuel (1U3-80.) volt a K.
utolsó jeles uralkodója. Klóször a szeldzsukokkal
és normannokkal kellett ktizdenie, azután 1147.
az átvonuló kcrearteadtkel gyttlt meg a baja.
Hazánkkal II. (3éza király utolsó éveiben keveredett háborúba (llö2. 1154-56.) s annak halála

A PalaloioRosok (1261—1453.). VIIL Mihály
(1261—82.) derék uralkodó volt, de nem tudta
Epirust s a megmaradt kisebb latin fejedelemségeket uralma alá hajtani. A török veszéllyel
szemben a nyugati kereszténységhez akart csatlakozni, de a fanatikus papság és nép ellene volt
az egyházi egyesülésnek. Pia, II. Andronikos
(1282—1328.) uralkodása alatt lett Brussza a
török szultánok székhelye (1326.). A tróntól íla,
IIL Andronikos (1328-41.) fosztotta meg. Ez
halála eltt fiának, V. Jánosnak (1341—1391.)
gYéanjávéiKantakuzenos Jánost (1341—55.) tette.
De ez maga is felvette a császári címet és hoszszas harcok után 13 47. elismertette magát társuralkodónak, 1355. azonban le kellett mondania.
V. János uralkodása alatt jöttek át a törökök

leánya

ntán a törvényes

III.

Istvánnal szemben

elbb

//. Lászlót, majd IV. Istvánt emelte a magyar
trónra. Pártfoi^oltjain k korai halála után elisIII. Istvánt, de annak öccsét, Béla
herceget vitte udvarába, hogy akár mint trónkövetelt, akár mint jövendó uralkodót céljaira
fefluMDálja. Egyúttal elragadta hazánktól a Szerémflóget ée Dalmáciát. 1176-ban súlyos vereséget flaenveitett a ssridasakoktól s ez nagyon meggyer^ * "- r'^gi tekintélyét. A trónon kiskorú
tla.
1080—83.) követte. Ezt nagj'bátyja

merte ugyan

segítségével visszafoglalta Konstantii^polyt

s

s Murad szultán 1361. DrinápohjtieUe
székhelyének. Ez idtl kezdve a görög császárság élete lassú haldoklás volt. Hiába keresett
János a Ny.-i udvaroknál segítséget a kereffiténység közös ellensége ellen, végre is adófizetéssel
kellett megváltania országa fenmaradását, söt
lázadó fia, IV. Andronikos (1376—79.) ellen a
szultán segítségével került ismét trónra. Ifjabbik
fia, //. Mánuel (1391-1425.) követte a trónon,
kinek idejében a török hatalom a rigómezói (1389.)
és nikápolyi (1.396.) gyzelmekkel még jobban
megersödött. Bajazid szultán már Konstantinápoly ostromára gondolt, mikor Kis-Ázsiában
a mongol támadás kötötte le a törököket Az
angorai vereség (1402.) jó idre megbénította a
török hatalmat s meghosszabbította kissé a K. életét. U. Mánuel fia, VIIL János (1425-48.) tgból a
Ny.-i kereszténységgel való egyeslteti várta
birodalmának és népének megmentését. 1439-ben
személyesen jelent meg a firenzei zsinaton s aláirta a két egyház unióját, de a keleti papság
megint tiltakozott az egyezség ellen. A csáiszár
utolsó reménye I. Ulászló magyar királyiján és

Európába

Ái:n, -/iiA.AV (1083—85.) fosztotta meg életétói
és trónjától A különben jeles császár a fnemesség ellen elkövetett kegyetlenkedéseivel tette
magát gylöletessé. FeUoalés támadt ellene s a
trónra Avgelos Izsák (1085—95. és 1203-1204.)
került, ki .Andronikost kiszolgáltatta a nép dühének. Izsák uralkodása alatt támadt fel újra a
bolgár állam s a bolgárok véres bosszút állottak
hosszas elnyomatásukért (Asen János). Izsákot
bátyja, ///. Elek (1195—1203.) fosztotta meg
trónjától, de
sem volt jobb uralkodó. A bolgárokkal és szeldzsukokkal szerencsétlenül harcolt.
Uralmának a megvakított Izsák ától, IV. Elektl (12(3—1204.) segítségül hivott velenceiek és
kereeites vitézek vetettek véget, kik Konstantini^lyt elfoglalták és az öreg íz.sákot fiával, Elekkel egjrütt a császári trónra ültették. De uralmak ellen felkelés támadt, mire a keresztesek
1204 ápr. 12. másodszor is elfoglalták a fvárost
s egyik vezérüket, Balduint kiáltották ki császárnak. Ezzel egy idre megsznt a görög császárság s helyét a latin császárság foglalta el.
latin és niltaial császárság (1204— 61.).
As elsó latin császár, Balduin (1204—1206.) ha-

meg

talma csak a fváros környékére teijedt ki, mert
az elfoglalt területen a velenceiek és a keresztesek töU)i vezérei oeitozkodtak (Tbessalonike királyság, Morea fejedelemség stb.). Epirusban
Attgdoé Mihály alapított önálló fejedelemséget,
Kfa»-Azsiában pedig Laskaris Tódor (1204-22.)

m^pecsételték a K. sorsát. A trónon öccse, XI.
Konstantinos (1448—53.) követte, aki alatt el-

/.

A

Iroronáztatta

meg magát

osásateuik és Nikaiá-

A hbéres szétdaraboltság, a benszfilOttA gyfiUHete az Idegen bódítók
iránt 8 as fenséges asomsiédok a latin császárság bukását vonták maguk ntán. Baldoin 1206.
a bolgárok fogságába esett, utóda öccse, Henrik
(1206— 16.) lett, ki dég ügyesen védte veszélyeztetett uralmát. Ezután gyenge császárok követ-

ban

tttötte fel otékbelyét.

PHer (1217.), Róbert n2í7Briennei János (1229-37.) és IL Balduin (1287—61). Ezekkel szemben VaUüzes János (1222— ö4.) nikiaiosásridrsaweaioBéaen harcolt s 1254. a fváros kivételévd as egési rigi bikeztek: Courtenaui
1228.),

Hunyadi Jánosban összpontosult, de a várnai
(1444.) és

rigómezi

(1448.) vereségek

vé^eg

következett a K. vége. II. Mohammed 1463 tavaszán hatalma.s sereggel fogott Konstantinápoly
ostromához. A fiatal császár csekély erejév^
hsies védelmet fejtett ki a gennai Giustiniani
segítségével. De a túlnyomó török hader a réseken át 1453 máj. 29-iki éjjelén behatolt a városba.
A császár vitézül harcolva mag%i8 elesett, nem
akarván túlélni birodalmának bukását. Testvéreinek utódai egy ideig még fentartották magukat
Peloponnesosban, de azt&n a törökök itt is véget
vetettek a Palaiologosok uralmának. Egyik unokahuga, Zsófia, Nagy Iván moszkvai fejedelem felesége lett s a késbbi orosz politika erre a rokonságra alapította az orosz cároknak Konstantinápoly birtokára való igényeit
hvdalom. A K. tOttéMU/t tbfjM Igniaiukák • Cof^
pos KriptornB htotorlM kjmatfiM c. gjrtJtaBéarbM ]•-

;

—

Keletrómai császárságr
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Keller

leatek meg, Bonn 1828—97, 60 köt. ; Gibbon, History of
the decliiie and fali of the Román Empire, legújabb kiad.
London 1896—1900, 7 köt. Le Beau, Histoire da Bas-Empire, 1757—1817, 30 köt; Zinkeisen, Geschicbte des osmauischen Beichs in Enropa, Hamburg u. Gotha 1840 63,
7 köt.; Hertzberg, Gescliichte Grieclienlands seit dem Abgterben des antiken Lebens bis zur Gegeawart, Gotlia
1876—79, 4 köt. és Geschiclite der Byzantlner und des
osmanisclien Reichs, Berlin 1883; Ofrörer, Byzantinische
Qeschichten, Graz 1872—74, 2 köt. ; Gelzer, Abriss der
byaantinischen Kaisergeschichte, mellékelve Krumbacher,
o'eschichte der byzantinischen Literátor c. müvéhez, Manclión 1897, 2 kiad. ; Roth, Geschichte des byzantinisclien
Reichs, Leipzig 1904, Sammlung Oöschen : Grenier, L'empire byzantin, Paris 1901, 2 köt.-. Scala, Helmolt Világtörténelmének 5. kötetében, Leipzig 1905.

lak., cellulózé-gyárral, komlótermeléssel,
márvány- és kbányákkal (K.-i klapok, táblák), I. Lajos és II. Miksa emlékszobraival. A város eltt áll
a Wittelsbachiak egykori ka.stélya. Ny-ra K.-tl a
Michaelsborgen áll a hatalmas szabadság-csarnok,
amelyet a német szabadságharcok emlékére 1842.
I. Lajos alapított és Gártner meg Klenze tervei szerint be is fejeztetett(186.3). Az épület rotunda, 55 m.
az átmérje és 66 m. a magassága. 1913 aug. 25.
K.-ben az 1813. évi szabadságharc századik évfordulója alkalmából a szabadságcsarnokban nagy
emlékünnepet tartottak, melyen részt vett Vilmos
Keletrómai császárság, 1. Keletrómai biro- császár a majdnem valamennyi német szövetséges
fejedelem. V. ö. Pohlig, K. nebst der Befreiungsdalom.
halle (Regensburg 1893).
Keletron (Celetron), 1. Kasztoria,
Keletrumélia, 1. Bolgárország és Rumélia.
Kelidonizma (chelidonisma, gör.) a. m. fecskeKeletszibíria, volt orosz fökormányzóság, ének, melyet a rodusiak tavaszi ünnepén énekelmely a K.-i partvidékbl, Amur, Transzbaikalia tek a gyermekek házról-házra járva és a fecske
és Irkutszk tartományokból és Jakutszk és Jeni- nevében kéregetve. E szokás ott ma is megvan.
Kelidonsav, chelidonsav, pyrondicarbonsav,
szejszk kormányzóságokból állt. i888-ban Amur
CjH^Oq.HoO, vízben, szeszben kevéssé oldhat,
ós Irkutszk fökormányzóságokra oszlott.
selyemfény ki'istálytk. A Chelidouiimi május
Kelet utáni váltó, 1. Váltó.
Keletváltozás, a Föld ugyanazon délkörén növény alkotórésze.
fekv helyeknek egyforma idejük van, egyszerre
Keling, a fejes domolykó (Squalius cephalus)
van valamennyiben dél, éjfél stb., a más-más dél- népies neve.
körön fekv helyek ideje, órája is más és más,
Kelkáposzta (növ.), a Keresztesvirág uak
még pedig minden l°-ra 4 pere idkülönbség esik (Gruciferae) génusza, szorosabb értelemben
180°-ra tehát éppen 12 óra és így ott már a nap ennek egyik faja, a Brassica oleracea, és e fajés kelet is különbözik, st az újév éjjelén még ból tenyésztés által létesült több fajtája. L.
az évszám is. Ha ugyanis valamely év január 1. Kápo,szta.
reggel 6-kor kiindulva valahonnan kelet felé meKellé, Joliann, német germanista, szül. Regensgyünk, oly helyekre jövünk, melyeken már elbbre burgban 1829 márc. 15., megh. Prágában 1909
van az id, nyugat felé pedig olyanokra, melye- jan. .30. 1857-ben a német nyelv és ii'odalom
ken még nincs annyi id ha tehát éppen 180°-ra tanára lett a prágai egyetemen. Maradandó becs
megyünk kiinduló pontunktól, nyugat felé dec. 31. munkája Otfried kiadása és a régi német iroda:

—

;

esti

6 órát, kelet felé jan.

1. esti

6 órát kellene szá-

molnunk, vagyis ugyanazon helyen éppen 1 napi
különbségre akadunk. Épp azért
mivel az idszámítás Európából indult ki
az Európa ellenlábasai lakta Csendes-tengeri szigeteken a kelet
és a hót napja attól függtek, vájjon a felfedez
keresztények kelet felöl vagy nyugat fell érkeztek-e oda. Makaó pl. a kinai parton és Manila
Luzon szigetén csak 7"5-nyira vannak egymás-

—

tól,

—

idejük tehát körülbelül V? órára tér el ós

mégis Makaón, melyet a portugálok foglaltak el,
egy nappal elbbre számítottak, mint Manilán.
A hajósok a Groenwichtl 180''-ra es délkör
átmeneténél változtatják dátumukat olyformán,
hogy aki keleti'öl nyugatnak hajózik, ezen a
délkörön való átmenetnél egy napot kihagy (ápr.

lom

Literatur von der áltesten Zeit
Jahrhunderts (Berlin 1892).
Születésének 80. évfordulója alkalmával a német
germanisták értékes emlékmüvet adtak ki (1909).
Kellek, levegvel telt állatbr-töml, amelyet
az asszii'ok a folyókon való átkelésre használtak. Az Eufrátesz vidékén még most is használatban van a K.
Kellékes, a színpadi mszaki személyzetnek az
a tagja, aki a színház ruha-, bútor- stb. raktárából az egyes eladásokhoz szükséges eszközöszínpadi
nyelven: kellékeket elkészíti.
ket,
A szegényebb vándortársulatoknál a K. tiszte a
bútorokat, ruhákat stb. összekóregetni a lakostörténete

:

bis zur Mitte des 11

ságtól.

Kellem, 1. Báj.
Kellemes (észt.), ami érzékeinket gyönyörködteti. Kant óta legtöbben kizárják az esztétika köszámítja.
rébl, mert anyagi érdekkel jár. A színnek, hangKelety Gmztáv, 1. Keleti, 1.
nak érzéki hatása azonban, bár alárendeltebb jeKelevény (népies) a. m. duzzanat, daganat; jelontség, helyet követel a szép mü esztétikai
kelés is.
benyomásában.
Kelevényiü (növ.), 1. Physalis.
Kellemes, kisk. Sáros vm. eperjesi j.-ban.
KelevÓBz a. m. dárda (1. o.).
(löio) 532 tót lak.; u. p.és u. t. Sebeskelleraes.
Kelevisz. az iszapban fekv ágas-bogas fa,
Keller Oszkár, zoológus, szül. 1882 dec. 16.
melybe a háló l)oloakad.
Pétervásáron (Heves vm.). Egyetemi tanulmányai
Keleviz. klsk. Somogy vm. marczali j.-ban, befejeztével 1904—05. a budapesti egyetem állat(1910) 131 magyar lak
u. p. és u. t. Mosztogny. tani intézetének volt asszisztense, bölcsészetdokKelheim. az ugyanily nevft járás székhelye a tori oklevelet nyert, majd mezgazdasági tanulbajorországi Alsó-bajor kerületben, az Altmühl és mányokat végzett a magyaróvári akadémián.
Duna összofolyá.sánál, vasút mellett, (1910) 3837 1912. a keszthelyi gazd. akadémia természetrajzi

2-áról pl. ápr. 4-óre tér át), aki pedig nyugatról keletnek megyén, azt a napot kétszeresen

;

;
:

-

Keller

;
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^ftn^ifAhfta segédtanámak nevezték ki. NagyniinA, Meg állattani tárgyú dolgozatai és ismertelései kflnbOizö hazai szaklapokban jelentek
meariíagyobb dolgozata: A csontos halaíf el- és
kSwüls agyának alaktana elmen az Állattani
Közleményekben (V. köt., 1906) jelent meg. E
mOvét a K. M. Természettad. Társaint 1908. a

Margó-dijjal tüntette ki.
Keller. 1. Adelbert von, germanista és romanista, szül. Ph>itiplsheimben (Württemberg) 1812
júi. 5., megh. Tubingonben 1883 mtirc 13. Tübingenben a germán ée rtunán irodalom egyetemi
tanára ée a könyvtár igazgatója volt. ö volt az
elnöke a stattgtfti Literarischer Vérein c. irodalomtörténeti társaságnak (1888), melynek kiad-

ványaiban számos XIV— XVI. sz.-i német könyvet és irót (Hans Sachs, Áyrer) adott ki tadós
magyarázatokkal.

Keller

világ szépségeivel 1862. visszatért Karli?ruheba
és eleinte Scbirmer, majd Canon tanítványa volt.
Legismertebb mvei: 11. Fülöp spanyol király
halála ; Brazillal öserdö Nero, Róma égése közben a drezdai színház füj^nye Mária mennybemenetelét ábrázoló freskófeetmény a heidelbergi
jezsuita templomban Lajos Vilmos badeni rgróf
diadala Zalánkeménnél (karlsruhei képtár) ; Hero
és Leander A gyztes Vilmos császár dicsítése
(berlini nemzeti képtár) stb. Újabban a képmásés tájfestés terén is miiködik. A korlsruhe-i múvészeti akadémia tanára.
7. K. vom Steinbock, Friedrich Ludwig, német jogtudós, szül. Zürichben 1799 okt. 17., megh.
Berlinben 18()0 szept. 11. Eleinte Svájcban volt
tanár és magasabb bírói hivatalokat viselt, majd
1843. Halléban. 1847. Berlmben lett egyetemi
tanár. Mint a porosz második kamara és az erfurti
parlament tagja a reakciós párt egyik szóvivje
volt. Fómúvoi: Über Litiscontestation und Urteil
(Zürich 1827); Der römische ZivUprocess unddie
Aktionén (I^eipzig 1852, 6. kiad. Wachto'l 1883)
Eladásait kiadta Friedberg (Leipzig 1861) és 2.
;

;

;

;

;

Albert von. svájci eredet bajor festó,
Qaisban (Appenzell kanton) 1844 ápr. 37.
Kesdc^wn Lenbach, majd Rambcrg volt a mestere. Képeinek tárgyát rendszerint a bibliából, a
törtéoelemból, a középkori népéletból, a modem
társaságból vasry a kópzelet világából meríti, kiadásban Lowis (u. o. 1867).
t'jabban sokat foglalkozott különbzé szül- és
8. K., Gerard, németalföldi író, szül. Goudában
fónyproblómákkal, ami által kissé váziatszerüek, 1829 febr. 13., megh. Amheimban 1899 jan. Müszortefolyók lettek kompoziciói. Az arckópfestés vei közül különösen nagy elterjedésnek örvenSzámos elbeszélést írt, ezek
tpn'ri i? számos Idválót alkotott. Nevezetesebb dettek útleírásai.
Kihallgatás XV. Lajosnál Krisztus összegyjtve 5 kötetben láttak napvilágot Hágá.Ja Joiros leányicáját (a müncheni mó- ban 1881. EzenkíNül, mint a Kunstkronick szerdi
i.j' tarban); Faiistina a praenestei Jimo- kesztje, a németalföldi mvészettörténet terén ia
ttmploiulMin; Boszorkányálom; Ebéd után; La- mködött és mint ifjúsági író is nagy kedveitségben állt. Életét Jon ten Brink írta meg.
tour d Auvergne tábornok holttestének átadása
Somnambnle; Szent JuUa a keresztfán Keresztre9.K.,Gottfried, svájci német költ., szül. Zürich
ben 1819 júl. 19., megh. u. o. 1890 júi. 15. Atyját
fe.szités A szerencse Látomás Trió Herodias
Paris almája stb. A Szépmvészeti Mazoum mó- ötéves korában elvesztette s édesimyja az elemi
dom képtárában két képe függ: Kékruhás nó; iskolák végeztével ipariskolába adta. 15 éves
korában egy festhöz került, aki a mvészet iránti
A kis párisi.
3. A'., Christoph, német filozófus, 1. Cellarius. érzékét fölkeltette, háromévi müncheni tartózko4. A'., Emüe, francia politikus, szül. Belfortban dása pedig tehetsc^t is kifejlesztette. Írói tehet1828 okt. 8., megh. Parisban 1909 febr. 20. 1857- sége korán mutatkozott. 1842—46. szülvároben tagja lett a törvényhozó testületnek. Az sában tartózkodván, már verseket Irtatott neve
1870 71-iki háborúban egy elszászi szabadcsa- ismeretessé lett, ösztöndíjat kapott és Heidelbergvolt s a bordeaux-i nemzetgylésben ben folytathatta tanulmányait. Egy év mnlva
ELszász-Lotaringia átengedése ellen. (1840.) Berlinbe ment s öt évi itttartózkodása alatt
Lzutau mint a katolikus legitimisti párt egyik irta legjellemzbb mveit Grüner Heinrich (revezére szerepelt a képviselházban. Mvei közül gény 4 köt. 1854) és Leute v. Seldwyla (1856.).
megemlltendók Histoiro de Francé (Tours 189 i, 1855. visszatért Zürichbe, 1861-ben áUamszolgá9. kiad.)
Le général de Lamoriciére (új kiad. latba lépett s hivataláról csak 1876-ban mondott le,
1891); Les congrégations religieuses en Francé hogy ezentúl egészen az irodalomnak éljen. Keller
a XIX. század egyik legnagyobb novellairója és a
(Tours 1880V
<vájci archeológus, szül. Mar- német irodalomnak Goethe után legnagyobb el5. K.,F<
tíialen vár
h kantonban) 18(K)., megh. beszél genieje. A svájci népélethez ragaszkodó
Zürichben i,->->i jm 2i. lH31-bon a zürichi iparisk. realizmusa eszményi világfelfogással s a romantitanára lett. Nevezetesarról, hogy 1853. felfedeztoa cizimus csapongó fantáziájával találkozik mvei'I'ipéirftmónyeket, amelyekre vonatkozó dolgoza- ben, melyek leírásaikkal szemléletesek, mese1 1; legnagyobbrészt a .Mitteílungen der
Antiqua- szövésükkel érdekesek, humorukkal kedvesek. K.
ri.<< hen OeseUschaft c vállalatban (Zürich. 9-20
legnagyobb ereje eibeszéiéscinelL tiszta epikumáköt., 1854—79.) jelentek meg. Egyéb szaklapok- ban van. Alakjaiba sokat vitt saját egyéniségéban megjelent dolgozatain kivül megemlítjük
bl, de uralkodik rajtuk és biztos kézzel vezeti
Banriss des Klosters 6t Gallen von 820 (Zürich sorsukat. Ugyanezek regényeinek jellemvonásai
1844) ; Archaologische Karte der Ostschweiz (u. o. is. Próbálkozott a dráma terén is (Therese), jelentsebbek e kísérletnél lírai költeményei. Fbb
1874).
6. K., Ferdinánd, német íaetó, szfil. Karlsrohe- múvei a már említetteken kivül Nenere Gedidite
ban 1842 ang. ö. Hosszabb Ueig Brazíliában tar- (Braunschweig 1851); Sieben Legenden (Stuttgart
tózkodván, ott korto megimwrtcedett a tnq^ikus 1872); Züricher Xovellen (Stuttgart 1878); Slnn
2. A'.,

asül.
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;

;

;
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gedicht (Berlin 1882) Gesammelte Gedichte (BerB
1886).
lin 1883); Martin Salander (Berlin
mindegyike számos kiadást ért. Össze;

mvek

gyjtött müvei

:

Gesammelte Werke, 10

kötet,

hátrahagyott
Nachgel. Schriften u. Dicht.
Falusi Eomeó
u. 0. 1893. Magyarul megjelent
és Júlia, ford. Elek Artúr (Budapest 1904) Zöld
Henrik ford. Ignotus (u. o. 1912).
Irodalom. Alapvet munkák J. Bachtold, G. K.-s Lében,
Berlin

1889—90, Stuttgart 1904

írásai és költeményei

;

:

:

;

:

Berlin 1892—96
G. K.,

;

0.

Brahm, G.

K., u. o.

1883

;

E.

Brenning.

Bremen 1892; Kambli, G K. nach seiner Stellang

A. Frey,
Christentum, 8t. Gallen 1892
Erinnernngen an G. K., Leipzig 1893 ; Berlepsch, G. K. als
Maler, u. o. 1895; A. Köster, 6. K., u. o. 1900; Ric. Huch.

zu Religion

u.

;

G. K., Berlin 1904.

10. K., Helen Adams, vak és siketnóma írón,
szül. 1880 jún. 27. Tuscambiában (Alabama,

Egyesült Államok), 19 hónapos korában agyhártyagyuladástól elvesztette látását és hallását. 1887-ben a bostoni Perkins-intózet ajánlatára
nevelését és tanítását Suliivan Mansfleld Annára
bízták, ki kizárólag a tapintás, szaglás és ízlés
alapján nemcsak az elemi ismeretekre tanította
meg K.-t, hanem képessé tette
arra is, hogy
már 1896. a cambrídgei kollégiumba belépjen,
melynek elvégezte után 1900. a cambrídgei Harvard-egyetemnek lett hallgatója, hol szintén síkeresen vizsgázott. K. az
környez személyekkel fleg a kezére irt betk, íll. szavak útján és

t

t

-

Kellermann

maurerei (1911) Die Gedankenweltd.Renaissance
;

(191.3).

német klassz, filológus, K. 1. fla,
Tübíngenben 1838 máj. 28. Bejárta Görög-

13. K., Ottó,

szül.

országot, Itáliát és Kis-Ázsiát
1872. freíburgi,
1876. gráci, 1881. prágai egyet, tanár. Sokoldalú,
az ókori irodalmakon kívül latin grammatikával,
archaeológíával és ókori természetrajzzal is foglalkozik, de fleg Horatius kiadása és magyarázata terén szerzett érdemeket. Nevezetesebb müvei: Untersuchungen ber die Geschíchte der
griechischen Fabeln (Leipzig 1862)
Die Entdeckung Ilíons zu Híssarlík (Freiburg 1875) Der
;

;

;

Saturnische Vers (Prag 1883, 1886); Die Tiere
des klassíschen Altertums (Innsbruck 1887), majd
e címen
Die antiké Tíorwelt (2 köt. Leipzig
1911—13); Lateinische Volksetymologíe (u. o.
1891) Zur lat. Sprachgesehichte (u. o. 1893—95).
Kiadásai közül legnevezetesebb a Horatiusé (Holderrel együtt, Leipzig 1864—69, 2. kiad. 1899.,
kisebb kiadás 1878, 1892). Hozzá Epilegomena
zu Horaz (u. o. 1879—80. 3 rész). Továbbá: Renim naturalium sciptores Graeci (u. o. 1877);
Xenophontis História graeea (u. o. 1889—1890);
Pseudo-Acronis scholía ín Horatium (Leipzig
;

:

1904).
14.

K;

német zenei író, szül. 1861 jún. 5.
Megírta Beethoven (1885), Goldmark

Ottó,

Bécsben.

(1901) és Suppé (1902) életrajzait. Irt egy zeneazonban hangosan beszélni is történetet is (1894, legújabb kiad. 1908).
megtanult. Ismertet mvei: The Story of my
Kellermann, 1. Bernhard, német regényíró,
Life (1903, magyarul Boros György K. Helén szül. Fürthben 1879 márc. 4. Els regényeit az
önéletleírása, Budapest 1905); Tlie World I. Líve új északi irodalom hatása alatt trta. Lírai tehetIn (1908).
ség író, érzelmes, eszményi és gyengéd embere11. jBT., t7o5ep^,német rézmetsz, szül. Linzben ket rajzol nagyobb bámulatra kelt meleg terméa Rajna mellett 1811 márc. 31., megh. Düssel- szetfestésével. Mvei Yesterjund Lí, 1904 Ingedorfban 1873 máj. 30. A düsseldorfi mv. akadé- borg, 1906. Der Tor, 1909 Ein Spaziergnng in
mián a rézmetszés tanára volt. Híres nagy met- Japán 1910; Das Meer, 1911; Sassá yoYassa,
szetet készített Rafael Disputája után kevésbbé 1912. Das Meer c. regényének bretagnei alakjai
sikerit Rafael Sixtus-fóle Madonnájának met már plasztikusabbak de legnagyobb hatást Der
szete.
Tunnel c. regényével ért el (1913), melyben a pro12. K., Ludwig, német történetíró, szül. Fritz- bléma merészségével — egy Amerikát Európával
larban 1849 márc. 28. Több mint húsz éven át a összeköt alagútról van szó
csak az alakok ermünsteri levéltárban mködött, 1895. a berlini teljes rajza vetekedik. Magyarul: Az alagút, ford.
titkos levéltárhoz helyezték át. Történeti müvei- Nitsch Lrinc (Budapest 1913).
ben a reformáció és ellenreformáció korát derí2. K., Francois Christophe, Valmy hercege,
tette fel. Nevezetesebbek Geschíchte der Wieder- francia marsall, szül. Wolfsbuchweilerben, a Tautáufer und ihres Reichs in Münster (Mnster ber mellókén, 1735 máj. 28., megh. 1820 szept. 12.
1880) Die Gegenreformation in Westfalen und Mint altiszt küzdött a hétéves háborúban. 1788.
am Niederrhein (Leipzig 1881—95, 3 köt.) Ein tábornok lett (maréchal de camp). A forradalom
Apostel der Wiedertaufer, Hans Denck (u. o. kitörése után, 1792. Luckner helyébe a Mosel mel1882) Johann von Staupitz und die Anfange der lett álló hadsereg parancsnokává neveztetvén ki,
Reformation (u. o. 1888) Die böhmischen Brder a poroszok ell az Argonni-erdig vonult vissza,
und ihro Vorláufor (u. o. 1894) Der Grosse Kur- ahol szept. 19. Dumouriez-vel egyesült, mire szept.
fürst und die Begründung des modernen Toleranz- 20. a híres valmyi ágjTizással a poroszokat feltarstaats (Berlin 1901); Die Anfange d. Renaissance tóztatta és visszavonulásra kényszorítette. Ezért
und der KultgesoUschaften des Humanismus im tüntette ki öt Napóleon késbb (1804) a Valmy
Xni. u. XIV. Jahrh. (1903) Herdor u. seine Stei- hercege címmel. A hadjárat bevégzése után Culung in der Bntwickelung der Geistesgeschichto stlne parancsnoksjiga alatt Lyon ostromát vezette,
(1903, 2. kiadás 1910)
Schillers Stellung in der s mivel Custino e mködésében erélytelenséggel
Entwicklungsgeschichto des Humanismus, sein vádolta, 1793-ban fogságba korült. Robespierre
Wesen und seino Geschichto (1905) Die Ideo der bukása után kiszabadult s az ali)esi hadsereg
Humanitat und die" Comeniusgesellschaft (1907, vezérletét kapta, 1813-ban a Hanau mellett ví4. kiad. 1910, 2 köt.) Die geistigen Strömungen vott
ütközet után a Metznél egyesített pótder Gegenwart und das öATontliche Lében (1909, csapatok parancsnoka lett. 1814-ben a Bourbo8. kiad. 1910); Die geistigen Qnmdlagen d. Frei- noldioz csatlakozott és ennek fejében XVllI. Lajos
írással érintkezik,
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a két fonalrendszcrbl áll, amelyek egy síkban, de
a pair móltósággal egymásra merleges Irányban haladnak. Azt a fo>
nalrendszert, mely a .'Jzövet hosszirányában hatUutetto ki.
3. A'., Fremcois Élienne,Valmy Itercege, fran- lad, Uhu-fonalnak v. felvetnek, míg a szélesség
cia tábornok. K. 2. fla. sziU. Mt'tzii'n 1770 aug. A., Irányában haladót vetüléknek v. bevetnek mondniogli. 183Ö jun. 2. 18(X). mint dnndárnoknak fö- juk. K fonalrendszorek keresztezé.soit kijtéseknek
r»'Szo volt a marengói diatlal kivívásában amiért szokás mondani. (A kötések válfajait 1. Alapkötés
Xapitlran öt hadosztályparancsnokká novczto ki. cím alatt.) A fonalrendszerek száma szerint egyN^Vill. I.ajt)s 1814. lovassági föfelügyelövó totto. szer, l)éleU ós többszörös szövetek vannak. Az
A száz nap alatt Napóleonhoz csatlakozott, egyszer szövetek egy lánc- és egy vetülékrendpairré neveztetett ki s Lignynél és Waterloo- szerl)l állanak, a bélelt szövetek egy lánc- s két
nál küzdött. A második restauráció után elvesz- vetülék-, vagy 2 lánc- s 1 vetülékrendszerbl, a
tette pairi méltóságát s csak 1824. kapta azt többszörös szövetek pedig több lánc- és több vetülékrendszerbl. A szövetekhez tartoznak még azon
vi."<sza X. Károlytól.
Kellerwand, a Kami-Alpok 2795 m. magas kelmék is, amelyek fonalrendszerei eltér Irányban haladnak. Ezen különleges szövetek két csocsúcewi az osztrák-olnsz határon.
Kellett, Henry, sir, augol tengerész, szül. Clo- portra oszthatók, ú. m. gazé- v. hálószer ée
mn (nly Hi'use-bau (Tipperary ir grófság) 1806 nov. bársonyszerú szövetek csoportjára (1. Gazé és
L'., iiit'L'li. u. o. 1S75 niáro. 1. A Héra Ul hajón részt
Bársony címszókat), b) A kötött kelméket kötött
vett Franklin kenW-sében, 1849. fölfedezte a He- szöveteknek is nevezik. Jellemzjük, hogy egyhurokszemekböl állanak. A hurokrald szigetet. 1H.')2-Iien Belcher É. -sarki expedíció- másba
jának tagja volt. 18ÜI)— 71-ben mint altengernagy képzéshez egy vagy több fonalat használnak. Az
els esetben a fonal a K. szélességlrányában hai\ kinai vizeken lev angol hajóraj fparancsnoka
lad s ezért az árút vetülékfonalas kötöttszövöttvolt.
Kellgren, Johan Henrik, svéd költ és kri- nek mondják, az utóbbi esetben pedig a K. hossztikus, sziil. 1751 dec. 1. Flobyban, megh. 1795 irányában halad s ezért az árút láncfonalas köápr. 20. Stockholmban. Mint Író a felvilágoso- töttszövöttnek nevezik. A vetülékfonalas árút a
dásnak, fkép Voltaire eszméinek híve volt, me- gyártás módja szerint kötött-, kötöttszövött- <^
k t Stockholmsposten c. lapjában terjesztett. körárúnak nevezik (1. Kötés), c) A fo)iott K. szá;:L:>arrtnt nagyhatású volt mint kritikus ós sza- mos fonal sokszoros körülfonóoása által keletketirikus. Híres szatírái: Mina löjen (Tréfáim), zik. A körülfonódó fonalak haladási iránya szeiijusetsflonder (A világosság ellenségei), Dum- rint a fonott kelmék két csoportra osztatnak, ú.
Itonis lofverne (Dumbom életbölcaesége).
m. vetülékfonalas- és láncfonalas kelmékre. Az
Kellinghnsen, porosz város a schleswlgi köz- els csoportba tartoznak a függönyök, v. a bobbligazgatá.>;i korületlx>n, (i9io) 5165 lak., vegyészeti net-árúk (1. Bobbinet), a második csoportba a
csipkék és zsinórok 1. Csipke és Zsinór, d) A
ipar, gép- és hajógj-ártás.
Kellion (gör., a latin re//a-ból a. m. cella), a ragasztott K.k hosszirányban haladó fonalak
görög egyházban a legrégibb korban a remete ma- összeragasztásával készülnek. Ezzel az eljárásgános inka, majd a barátcoUa a cenobiumban. sal kötözószalagokat készítenek.

öt A inotzi hadtest hadibiztosává ncvozto ki s

Lajos

nuiil na^rykercsztjével és

;

:

fzd

:

;

Kellner, Petr, tót író, 1. Hostinsky.
Kellner, Oskar, német mezgazdasági író,
agrokéniikus, a háziállatok modem takarmányozástanának, a keményitöérték-elmélotnek megalapítója, szül. Tillowitzban (Szilézia) 1851 máj.
13., megh. Karlsruhebanl91l8Z('pt. 22. 1880-ban
a tokiói egyetemre kap<itt meghívást. 1912-ben
visszatért és a möckernl kísérleti állomás vezetje lett. Respirációs készülékkel és kalorlméterrel végzett beható, alapvet anyagforgalmi vizsgálatokkal meghatározta a hever állatok élotbentartó táplálóanyagszükségletót és a
táplálóanyagok zslrtermel hatását s
ii
alapján a keményítérték-elméletet
ailitutta fel, mellyel a takarmányozástant új
alapra fektette s egj'úttal egj-szerübbé, de megbízhatóbbá tette, mint amlnö az régebben volt.
Klas.-^zikus alapvet munkája: Die Emáhmng
der landwlrtschaftlichen Nutztlere 1906. jelent
meg s hat év alatt hat kiadást látott.
Kellner-féle eljárás. 1. Elektromos fehérttés.
!

Kelmefest-ipar,

I.

Kelmeniy Lászhi

(családi

Ferenc), író, szül.

megh. Budán 1851

Festés.

nevén HazttcJia X.

Nagy-Váradon 1815

dec. 1.,
ápr. 21. Orvosi pályára ké-

de ezt fölcserélte a mérnökivel s az orsz.
hivatalnál nyert alkalmazást. Közben
sokat dolgozott a negjrvenes évek folyóirataiba
szült,

építé.szeti

és hírlapjaiba, fként humoros elbeszéléseket,
kritikákat, s értük a Kisfaludy- Társaság 18-ir8.
tagjává választotta. A szabadságharc alatt Debrecenben a hivatalos Közlönyt szerkesztette,
amiért az önkényuralom alatt elvesztette hivatalát. A nemeslelk, kora gyermeksége óta sokat
szenvedett és nélkülözött írót tüdöbaja vitte kora
sírba. Eredeti és fordított drámáin kivül, melyek
mind színre kerültek, de nyomtatásban sohasem
jelentek meg, fontosabb mvel Korhely Heinék
szomorú a véqe (pályadijat nyert elbeszélée, 1845);
Beszélyek; Meghasonlott kedély (regény, 1846);
:

Ezer év eltt (eíbeezéléeek, 1860). Nagy föltnést
keltettek Vas Andor név alatt írt szlulblrálatal.
Kelmenyomás, 1. Színnyomás.
Kelme, fonalaklK)l alkotott lap. FIzek 4-féle mószövés, kötés, fonás v. raKelnek, nagyk. Szeben vm. szász-szebesi j.-ban,
don ké.^íziilhetnek, t.
gasztás segélyével, ezért a kelméket 4 csoportra (1910) 1702 oláh és német lak., vasútállomás távíról.

osztják,

ú.

m.

V.

:

szövött, kötött, fonott s ragasztott

val, n. p. Szászsebes.

Keioet (Klut), 1731 m. magas vulkán Jáván,
szttesnek mondják jellemzje, hogy legalább utolsó kitörése 1901 május 23.

kehnékre. a)

\.

szövött kelmét röviden szövetnek
;

:

—
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Kelid. A brön keletkez hegekbl néha ke- vagy araviszkiisok, Sopron és Moson-megye terostos daganatok nnek, különösen a tor- rületén a bonisok, kiknek fajrokonai a mai Csehkon és a mellen, melyek hosszúkásak, vörösek, országnak voltak lakosai, a Dráva fels völgyé-

mény

fájdalmasak lehetnek, ós mert elroncsolások után ben a fauriszkicsok, Krajnában a latovikusok.
gyakran visszatérnek, st növekedhetnek, nem Tért foglaltak továbbá Thrákiában és Illiriában
közömbös jelenségek. Gondos orvosi kezelést igé- is. Itt a szkordükusok nevén ismeretesek s talán
egyik ága voltak ama törzsnek, mely Rómát felnyelnek.
Kelotomia a. m. herniotomia, sérvmetszés perzselte különben késbb szintén Pannoniába
költöztek. A K.-on kÍNül sok más nép lakott egy(1. 0.).
volKel, kisközség Bars vm. garamszentkereszti szerre Pannoniában, de a hangadók mégis
járásában, (1910) 8.S9 tót lakossal, u. p. ós u. t, tak, írásbeli emlékeik a Duna mentén mindenütt
elfordulnak s az telepeik a következ városok
Geletnek.
Arabona (Gyr), Brigetio (Szöny), Sabaria (SzomKelörügy (növ.), 1. Sarjriigy
bathely), Scarbantia (Sopron), Carnuntum (NémetKelp, 1. Jód és Jódnövények.
újvár), Aquincum (Óbuda). Mursa (Eszék), NoviKelpálma (növ.), 1. Euterpe és Oreodoxa.
Kelso, város Roxburgh skót countyban, (1911) odunum (Károly város), Singidunum (Belgrád).
3982 lak., gabona- és állatkereskedéssel. Mellette Egy kelta törzs 280. betört Makedónjába és Gövan az 1128. I. Dávid által alapított, szász archi- rögországba, majd átkelt Kisázsiába, hol elfogtektúrát mntató apátság, amelyet 1545. Hertford lalt földjüknek Galatia volt a neve.
Az ókori írók leírása szerint a K. testalkatra
grófja lerombolt, de 1823. kijavították. A Tweed
jobbpartján áll Roxbm'gh hercegeinek pompás pa- ersek és nagyok, brük fehér, szke v. vöröses
hajuk nyakukra omlik, kék szemük élénk villolotája.
gású, arckifejezésük dacos. Jellemük vereked,
Kelt V. kelet, 1. Dátum.
;

k

(s

hiú, dacos, pajkos, könnyenhiv, dicseked és
Kelt (srégészet), 1. Célt.
Kelta emlékek, így nevezik az skori barbárok harcias. Hajlékony szellemük, eleven eszük szenem csupán kelták) római kor eltti építészeti rette a beszédet, a költészetet. Sokan rövidre nyír-

ták szakáUukat, mások kissé megnövesztették,
az elkelk állukat borotválták és hosszú bajuszt
viseltek. Ruházatuk hosszú tarka gyapjuzeke,
nadrág és rövid, bolyhos köpeny volt. Arany karika díszítette kéztjüket és karjaikat, aranyujjaikat, aranylánc nyakukat. Tarkán díszített hosszú börpajzs volt a kezkben, fejüket
ércsisak borította, melyet szarvak v. sasszárnyak
tettek félelmetessé. Testüket vaspáncél fedte és
hosszú kardot vasláncon hordtak oldalukon. A
K. lovon V. szekereken harcoltak. A lovagok kedvelték a párbajt és gyakran kihívták az ellenséfödött kfolyosók, ksorok stb.
Kelták (lat. Celtae) az indogermán népcsoport- get magánviadalra. Az els rohamban a K. bornak nyugati törzse nyelvük közbens helyet fog- zasztók és majdnem ellenállhatatlanok voltak. A
lal el a román és germán nyelvek között (1. Kelta rómaiak csak azért tudták ket legyzni és hanyelvek). A rómaiak a mai Franciaországban és talmuk alá hajtani, mert els támadásuk heve
északi Itáliában lakó K.-at gallusoknak hívták hamar ellankadt és bels viszályaikat ügyesen
(1.
Gallia), a Kisázsiában letelepül tekét pedig tudták kihasználni. A K. szívesen álltak aranyéi't
galatáknak (1. o.). A K. Kr. e. VII. sz.-ot meg- zsoldba s bátorságukért örömest fogadták fel
elzleg Európa nyugati részében, Galliában és ket. Azonban könnyen lehetett ket megveszteBritanniában laktak. Állandó otthont nem szeret- getni s kelta zsoldos csapatt^)kban gyakran törtek
tek 8 els vándorlásuk Hispániába vitte ket, hol ki zendülések. Hiányzott bennük a törvénytisztehosszú ós kemény küzdelem után egyesültek az let, a célhoz vezet kitartás a földmivelést szaibér törzsekkel s innen a keltiberek neve. De vol- bad emberre szégyenletesnek tartotbík. Az els
tak egyes kelta törzsek, melyek keveredés nélkül uralkodó osztály a diniida papság volt a féktelen
telepedtek itt le s ezért nevezi Herodotos, Aristo- nemesség nem tudta trni a királyságot a leigáteles és a földrajzíró Hipparchos Hispániát Kelti- zott zsellérosztály mivolte az évenkint újra kikának. A K. egyideig a Rajna és Majna mentén sorsolt földet. Innen magyarázható, hogy a K.
is laktak, valamint a mai Svájcban is. Az V. sz.- sok államot megrendítettek, de maguk államot
ban már Italiába is benyomultak ós a Pó völgyé- szervezni nem tudtak, szintúgy nem fejlesztettek
ben véget vetnek az etruszk uralomnak. Ananes ki önálló kultúrát.
vagy Anamani nevfl törzsük volt Placentia megMinthogy az ókori források a K. vándorlásaira
alapítója. A IV. sz.-tól kezdve a rómaiak már és lakásaira vonatkozólag nagyon bizonytalanok,
nem engedik meg, hogy Itália délibb vidékeire minthogy továbbá a K. könnyen beleolvadtak
is vándoroljanak.
Eszak-ltália sör lakossága más népekbe, legrégibb történetük ingatíig alamiatt az ide nyomult törzsek egy része keletre és pon nyugszik. Voltak tudósok, kik keltomániáészakkeletre szorult, hol Krajnát, Karintiát, Sti- jukban (1. o.) mindenütt kelta nyomokat firtattak,
rlát, a két osztrák tartományt, Horvátországot, de alaptalanul. Jelents a legújabb idben a panSzerbiát, Boszniát ós a niagj'ar Pannoniát is elfog- kelta mozgalom, mely két évtized óta a kelta erelalták. Alsó-Panonniában laktak az eraviszkusok det törzsek közt (Irland, Wales, Skócia, Manemlékeit, többnyire síremlékeket, áldozati oltárokat, határt jelöl dombokat stb. Ezek az emlékek vagy egyszeren földbl, kavicsból emelt
többé-kevésbbé terjedelmes dombok voltak, ú. n.
tnmulusok, azaz síremlékek, néha árokkal körülvéve V, néha klemezekkel kirakott alagútszer
folyosóval, mely valószínleg a koporsóhoz vezetett. Vannak 50—55 m. magas ilyen emlékek
is. További emlékek a sokszor óriási nagyságú
faragatlan klemezekbl vagy ködarabokból álló
ú. n. menhir-ek. (1. o.), a dolmen-ok (1. o.), továbbá
;

gyr

;

;

;

;
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szigete, Bretaifne) megindult.

Nemzeti

gj'filéeek

taitáaa, iskolák éé egyéb lnt(>zniónyek alapítása,
napisajtó ós egyéb irodalom jelzik e munkát. Az
elsó koitál kongreeszns 1901. Dublinban volt 8 itt
vitatták meg eltezör a kelta nyelv felújitástoak

eszméjét.
Zeou, Die Deatsoben a. Ihre NftchbAntiBune,
1837; Diefanbftdi, Celticjk, Btntt^rt 1889 ét
Oii^nM Bnn>paaa«, Prankfnrt 1861 ; Uoltmaon, K. and
ethno^nphiidia
OMmuen, Btottgut 18&&; Brande*,
VarUUtalM der K. nnd Qerm&nen, Leipiig 1857 ; L. Contsao,
Cano,
der
K
n.
o.
I86t
;
VorgeMklehte
IM* Wudemiiffen
,
Die Kelten, n. o. 1878; Csdrni^, Die altén
BoBU, I. k.
Vfilker Oberiulien!>, Wien 1885; Saint-Brieao, Etudes lar
lea Celte* et les Uauloia, Paris 1875; Bertrand, Areliéologie celUqne et gaoloiM, a. o. 1876 ; de Valroger, Les
Celtaa, la Qaole eeltiqne, n. o. 1879; Atkins, The Kelt or
kis elkno^aphy, geography and philology, Lon-Oaal,
doa 1868; Bkys, Celtic Britaln, n. o. 1904 és Celtic Folklóré, a. o. 1801; d'Arhois de Jubainville, Étndes snr le
droit celtiqne, Paris I89i: Principaax anteors de l'antik oonsniter snr l'histoire des Celtes, n. o. 1902;
n'\éCeltee Jusquau l'an 100 avant notre ére, a. o. 1904
<a La famille celtique, a. o. 1905 ; Driesmans, Das Keltentna íd der enronftischen Blntmischnn^, Leipzig: 1900;
Décholctte. L'arehéologrie oeltiqne en Enrape, Paris 1901;
Balaoxr^ i.-..,...,^ Hndapest tfirténete, I. k6t. ; Hampel Jónép és emlékei, Badapest régiségei
ssef, a/
Magyarország története a római hódíIV. k.
tás eltt •- r\.ii Mii^/ky B., Nemzetiségi és vallási viszonyok Pannoniál'an, Millennáris tfirt. L kOt.
hrodaiom.

Uttoehen

Du

vein Griainaitiech (a. m. verfényes arcú), azonkívül Dagda ós Kermaü (mézes szájú). Felesé-

gétl Mackótól

születik Aed (a túz), ennek íla
viszont Prydain, Britannia els mesés királya.
Dagda melléknéven Ogma egész istencsoportnak
az apja. A mitológia Coirbrénak, Ogma egyik

hs

által egy mondakörbe
melynek ápolói a bárdok, holott az
Istenek emlékezetét a druidák tartják fenn.
Bgy költiskola kapja fel az smondát, melynek
öse Ailü Olum, Mun-ster királya, Medb királyn

csap

utódának személye
át,

:

:

:

.

Kelta mitológia.

A

kelták vallása természeti

ttineuit'nyek istene.^ítése. Pöisteneik (Caesar szerinti megfelelnek ApoUo, Mars, Jupiter és Minerva
szerepének és azért a római íróknál e néven
fordulnak el. Emellett azonban elfordulnak a
helyi melléknevek változók amaz országok szerint. amelyekl)en a kelták megtelepedtek. Apolló
egyes melléknevei (Belenus, Borvo, Grannus) különválasztsa mint klllön istenségek is elfordulnak. Az utóbbiak közül a legkiválóbb Belenus,
a kelta napi:>ten. Azonos a déli Franciaország
területén tisztelt Aheüióval és a Rajna és Dunamelléki Gratmussal. Legfbb attribútuma a gyógjitás, mint ilyen a források istene, szent növénye a beléndekfú. Jupiter 3 melléknévvel rendelkezik: Taranis, Esus és Teutates (az utóbbi
Marsnak mellékneve egyszersmind). Esust Pictet
a szanszkrit a.s?<-tól származtatja és föistennek
tartja, kéjjót 1711. taláitíík meg egy régi emléken a Nütre-Dame-templom alatt. Kisebb istenségek Ogmios, a kelta Herakles, egyúttal az ékesszólás istene; továbbá Epona emlékeken nem
ritka a keltáktól népes Dunántúlban: Sule;

:

viae (hegyi nimfák Pannoniában és Dáciában).
Végül az istenanyák (matres, matrae, mairae,

matronae). várak, családok, kerületek géniuszai,
képeken gyermekeket ringatnak tt^rdeiken (a mai
franciáknál «viergesnoire8»). Mindezek kelták által lakott, de romanizált vidékek istenalakjai.
Hasonlók hozzájuk a rómaiak által megközelített
Britanniában Marsnak egyik (Batb és Aetrip mellett elforduló) ni mellékalakia: Nemetona v.
JSenwn, nemkülönben Bdducaarus, a brit Mars.
Ezek képezik az átmenetet a tisstán kelta istenalakokhoz, melyek az ir szigden virágzott druidizmussal karöltve ^éez rendsieraB teogoniát

képeznek és összefüggnek úgy ai te-, mint a
hsmondával. Ez a tisztán K. az istenek két
ágával kezddik, kiknek apja Addai v. Dé (a mindenség atyja), anyjok Anna, az istenok anyja.
Mint törzsökös istens kiválik Ogma, mellékne-

(Shaksi)ere Mab-jának) férje. Az smondából störténet fejldik, melyet a hagj'omány egyrészt a

mitológiához fz, másrészt a kereszténységhez.
Ebbl válik ki késbb a nép közt napjainkig lappangó neo-druidizmus ós ennek irodalmi velejárója a vizionárius-könyvek.

Kelta nyelvek (vag>' latmosan celfa nyelvek),
egyik fága az indo-germán nyelvcí^ládnak mely
újabban mind több tért vesztett (1. Kelták). Egyfell a germán, másfelöl az itáliai nyelveknek
legközelebbi rokona. Három fcsoportja van
a
kymri v. brit, a gael s a régi Gallia kihalt nyelve,
mely csak föliratokból és hely- és személjTievekbl ismeretes. Legfontosabb az els csoportban a
walesi nyelv (Welsh), melynek gazdag irodalma
van (1. Bárdok). A breton nyelv legkoráblmn a
Kr. u. V. sz.-ban jutott a Bretagneba s ma három
francia megye lakossága beszéli. A comwallisi
nyelv kihalt a XVIII. sz.-ban. A gael csoportba
tartozik a hegyi skótok nyelve az erse v. szkebb értelemben vett gael nyelv (1. o.). A Man sziget nyelve kihalóban van. Legfontosabb az irlandi
V. ir nyelv, melynek régi irodalma van (föliratok
már az V. sz.-ból, 1. Ir nyelv és irodAdom). A
kelta nyelveken b^élknek összes száma Euróban mintegy .3'/, millió. A K. aránylag nagyon
eltérnek a többi indo-germán nyelvektl, s e nagy
változásokat alkalmasint baszk-féle nyelvekkel
való érintkezések okozták. Késbb a latin nyelvbl vettek át igen sok szót, s viszont nagy hatással voltak az angolra, franciára s az északi olasz
nyelvjárásokra. V. ö. Zeuss, Grammatica celtica
(2. kiadás Ebeitl, Berlin 1871): H. Pedersen,
KeltischeGrammatik(1912);iíoWer,Altkeltischer
:

:

Sprachschatz.
Keltez, valamely iratot kelettel {\. Dátum) ellát.
Keltiberek (Celtiberi), ókori nép Hispániában,
amely két elemnek keveredésébl származott, a
bevándorló keltákból és a benszülött iberekbl.
A K. az Iberus (Ebro) folyók jobbpartján lev
fensíkon laktak. Több népre oszlottak délen a
K. (szkebb értelemben) és az arevákok : észa:

kabbra apdendónok és a bernok (Berones). Fbb
városaik voltak: Clnnia, Numantia, Segontia,
Bilbilis (Martialis szülhelye), Segobriga. L.

még

Hispánia.
Keltika Oat. Celtica), sok görög és latin földrajzir(')nál a. m. Hispánia (1. o. és Kelták).
Keltike (növ.), 1. Corydalis.
Keltma, 1. K.-Juzsnaja a Ka ma Igó kilométer hosszú baloldali mellékfolyója Perm orosz
kormányzóságban.
2. K.-Szievemaja a Vücsegda 160 km. hosszú mellékfolyója Vologda kormányióahgban, az elbbível a Szievero-JekaterinazUj-osatoma köti össze.

—

;

-

Keltománla
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Keltománia, egynémely régebbi tudósnak ama
hogy minden kétes eredet népben keltákat lát, vagy kétes eredet szóban kelta szótövet

túlzása,
sejt.

—

Kemál pasa záde

Kelvirág (növ.) a. m. karfiol (virágos kél).
Kelyhesek, 1. Kehely vita és Husziták.
Kelyhes oszlopf, a virágkehelyhez hasonló
oszlopf, mely enyhe görbülettel alulról fölfelé

kiszélesedik. Az építészeti stílusok többjében taKelung, kikötváros Formózán, 1. Ki-luvg.
Kelvin, a Clyde 34 kilométer hosszú jobboldali lálunk ilyen alakú oszlopft, mégis legjellemzbb
meUókfolyója Skóciában, Glasgow alatt torkollik, az egyiptomi és a román. Igen szép példányok
fölötte van a Forth- és Clyde-csatorna 8é km. vannak a jaki templomban.
Kern, 1. folyó Archangel orosz kormányzósághosszú aquaduktusszal átvezetve.
Kelvin (röviditve K), elektrotechnikai mérték- ságban, 1. Kemj.
2. K., járás Archangel orosz
kormányzóságban a Fehér-tenger Ny.-i oldalán.
egység a. m. egy kilowattóra.
Kelvin, lord (eredeti nevén: William37íomson^, Fleg karelek lakják, kik halászattal és prémangol természettudós, szül. Belfastban 1824 jún. vadászattal foglalkoznak.
Kém, 1. Kémkedés.
26., megh. Londonban 1907 dec. 17. Tanulmányait
Glasgowban, Cambridgeben ós Parisban végezte.
Kemál bej, az újabb török dráma- és regényirodalom legkiválóbb alakja. Szül. 1840. GallipoU
Itt fleg Regnault laboratóriumában dolgozott
érdeme, hogy azután Angolországban is mellett, megh. 1888. Khiosz szigetén számzetésaz
szerveztek az egyetemeken laboratóriumokat. ben. A hetvenes évek forradalmi idejében tevé1846-ban 22 éves korában a glasgowi egyetemen keny részt vett, mint az ifjú Törökország legkia fizika tanára lett s azóta haláláig oly tudomá- válóbb tagja. Ó pendítette meg legelször a haza
nyos tevékenységet fejtett ki, mely a maga ne- eszméjét és müveivel oly hatást ért el, amint
mében páratlan és a múlt század második felé- török költ soha. Benne fejezdött ki a török nemben a fizikai tudományok fejldését rendkívül zet szabadságszeretete, reformtörekvése és ö hozta
elsegítette. K. kutatásai az elméleti fizika min- a török irodalmat abba az irányba, mely a régi,
den ágában mély nyomokat hagytak hátra, sok- hagyományos mohammedán világnézlettel szaszor úttörk voltak s amellett a gyakorlati élet kítva, nemzeti útra terelte. Csak K. óta van a töszámára is megbecsülhetetlen eredményekre ve- rököknek nemzeti irodalmuk, aminthogy politika
zettek. A rugalmasság tanára és a hidrodinami- mködése a nemzeti öntudatot ébresztette fel.
kára vonatkozó kutatásait kiterjesztette a föld Irodalmi mimkásságának legkiválóbbjait a dráma
szilárdságára, korára, az árapály jelenségeire, a és regény terén teremtette meg. Drámái közül
precesszióra stb. A termodinamika két alaptétele legfontosabbak
A Haza vagy Szílisztria, mely
Clausiuson kívül K. nevéhez fzdik. Az elektro- német fordításban is megjelent Akif bej, romanmosság tanában foglalkozott az elektromosság tikus tárgyú öt felvonásos dráma Egy szerenós mágnesség matematikai elméletével, az elek- csétlen gyermek c. dráma. Legszebben megirt és
trosztatikai mérésekkel, a szikrákkal, a légköri leghatásosabb Gülnihál c. darabja, melynek tárelektromossággal, a mágneses indukció problé- gya, noha célzatokban, a forradalmi idk palotája
máival s mindenütt új nézpontokat, mérési mód- és udvara. Regényei közül nevezetesebbek az Ali
szereket, eredményeket, érzékeny mszereket bej cím, mely a török fváros társadalmának
adott a fizikának. Különösen fontosak
a kvad- adja megdöbbent rajzát, továbbá Dzsezmi, a tö-

—

;

:

;

;

:

ráns-elektrométer, a tükrös galvanométer, a
Bzifón-rekorder, mely lehetvé tette a tengerentúli telegráflát stb. A hajózásnak is nagy szolgálatokat tett K. megbízható iránytjével és mélységmérjével. A fónyelmélettel és az általános
éterelmólettel K. életének két utolsó évtizedében
foglalkozott és kutatásait 1904. egy nagy munkában tette közzé. K. tevékenységének mindenütt
a legnagyobb elismeréssel adóztak. A különböz
nemzetek tudományos intézetei tiszteletbeli doktorrá, vagy taggá választották. Hazájában már
1846. megbízták a Cambridge and Dublin Mathematical Journal szerkesztésével. E lapban sok

tanulmánya jelent meg. Késbb a Philosophieal
Magazine-ban adta ki dolgozatait s a londoni és
edinburgi tud. társaságok közleményeiben. A brit
kir. tudóstársaság 1890. elnökének választotta
meg. 18y2-ben kapta meg William Thomson a K.
lord nevet és méltóságot. 1899-ben visszavonult
a tanítástól, de tudományos vizsgálódásait mindvégig folytatta. Fbb munkái On the electrodynamic properties of metals (1885) Navigation, a
locturo (1876); Reprint ofpaporson olectrostatios
nnd magnotism (1884) Treatise on natnral philosophy (Tait-tol együtt, 2. kiad. 1879—83).
veinek népszer kiadása Popular lectures and
adresses (3 köt.) cimen jelent meg.
:

;

;

M-

rök történelem eltti idkbl vett tárgyával. Irt
ezeken kívül számos költeményt, melyek azonban
csak kéziratokból ismeretesek és a török ifjúság
közt szájról-szájra járnak. A hírlapirodalmat úgyszólván ö teremtette meg. Számos cikke jelent
meg különböz újságokban, melyek az írásai
révén váltak híresekké (Taszoir, Hurrijel stb.).
Élete utolsó éveiben nemzete mveldéstörténetét is meg akarta írni. Az els füzet meg is jelent
belle, de a kormány látván, hogy mily óriási hatása volt e pár ívnyi füzetnek, rejtett célzatokat
keresett és talált e könyvében és a
tovább megjelenését betiltotta. Állítólag sok munkája maradt
meg kéziratban, de halála után elpusztították.
V. ö. Kunos Ignác, Az újabb török irodalomról
(Magy. Szalon 1891) Pröhle Frigyes Vilmos, K.
drámái (Budapest 1895).
Kemál pasa záde,v. teljes nevén Ahmed Setnszeddin hin Szulejnum ibn Kemál pasa, török tör
ténetiró, szül. Drinápolyban 1483 körül. Kezdet
ben a katonai pályára lépett. Mint hadbíró (káziászkor) követte I. Szelim szultónt az 1516— 17-iki
egyiptomi hadjáratába és 1526. a magyarországi
hadjárat eltt sejk-ül-iszlámmá nevezte ki a nagy
Szulejmán. Bennünket a Mohávs-nátm c. mve
érdekel, melyben az lö26-iki hadjáratot beszéli el.
Eladása Szulejmán naplóján alapszik, mert maga

m

;

[

^

\

:

;
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;
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R munkáját

Ihury JxBiBt kéfizitette).
Kemancse, arab hangszer, I. Kemengé.

riitmban)é6 Szegeden (Magj/argeniry-történetek,
1891 ilépett föl, de nagyobb sikerrel csak a fvárosban. Érdekldést keltett Mara rózsái c. regénye
(\8d^), melyben Grünvvald Béla tragikus soraíit
adta költileg feldolgozva, továbbá
kis király

Kemble (i^twi

(1899);

ciára

vett részt a hadjáratban.
is

fran-

hívet de Courteille lH9-ben
Campagne de Mobacz. Magyar for-

lofonlította

(Histolro do la

dítását

A

kemmbi 1 .Charles, angol színész,
azül. Brccknockban (Wales) 1775 nov. 27., megh.
Londonban 1864 nov. 12. 1794-ben a londoni
Drur>'Irtne-, 1897. a Haymarket-szinház tagja lett,
1803. bátyjával (1. K. 3.) együtt átvette a Coventgardon szinház igazgatását. 1836-ban visszavonnlt a színpadtól ée színházi cenzor volt.— Fele1,

Magyar mohikánok

(1901);

Magyaror-

szág nagi/asszonyai (regényes életrajzéit, 1902)
Bodro^közitörtén€tek{i902);Lobogó tüzek{ 1904),

a falusi magyar úriéletnek éles szemmel adott raj-

mvé-

zai, tele finom elemzésekkel, a stíl nem kis
szetével. Élete végén tett drámai kísérletei is szép
sikerrel jártak. Tetszéssel adták a Nemzeti Szín-

Söge.De Cnmp Marié ThereseisiXil. Bécsben 1 774., házban a Malonyaí. Dezsvel írt drámáját, .4 /oW-et
megh. LoDdonl)an 1838 szept. 3.) kiváló táncosn (1902)spár hónappal halála eltt (1904 nov. 9.) a
volt ée két sikfros vígjátékot The flrst fault (1799) Schmerling-korszakban játszó korrajzi érték
ée The day after the wedding (1808) is írt.
színmvét, Az emigránst. Érdemeit méltányolta
2. A'.. Frances Anna, angol szinésznó, K. 1. a Dugonics- s a Petfi-Társaság; az elbbi 1898.
leánya, szül. Londonban 1809 nov. 27., megh. u. o. osztály-titkárának, az utóbbi 1964. rendes tagjá1893 jan. 17. At>ja képezte ki színi tehetségét, nak választotta.
1829. lépett elször színpadra. Angliában és AmeKemecse, nagyk, Szabolcs vmegye nyírbogrikában naxry sikerei voltak. Késbb a színpadtól dányi j.-ban, (1910) 3353 magyar lakossal, a járási
viBSzavonuit és egyideig mint Shakespeare-föl- szolgabírói hivatal székhelye van vasúti álloolvasó mködött. Irodalmilag is dolgozott, emlék- mása, posta- és táviróhivatala, hitelszövetkezete
iratokat adott ki, költeményeket, színmüveket és és népbankja, petroíeumflnomítója. 1074 febr. 26.
tanulmányokat írt. Fbb munkái Journal of a itt csata volt Géza király és Salamon között, mely
roaidence in the United States (London 1834) A az elbbi három zászlóaljának htlensége folytán
year of consolatíon (u. o. 1847) Plays (u. o. 1864)
annak vereségével végzdött. 1903-ban Kossuth
Poems (1865 és 1883) Reconds of a Girlhood Lajosnak szobrot emeltek itt.
(New York 1879).
Kemej vármegye, hajdan a Tisza balpartján
3 K., John Philip, angol színész, K. 1. testvér- az abádi révtl kezdve a Berettyó és Sárrét mobátyja, szül. Prestonban (Lancashire) 1757 febr. 1., csaraiban, a bihari Szerepig terjedt. Legészakibb
megh. I>ausanneban 1823 febr. 26. 1783-ban a pontja TiszaszöUös, a legdélibb Ders-puszta. Pauiondoni Drurylane-szinház tagja, majd igazgatója ler szerint szerint (Magyar nemz. tört. I. 161.)
lett, 1803. öccsével együtt a Coventgrden-szinház csak olyan helyi ehaevezés, mint a Nyírség vagy
igazgatását vette át. ICitün Shakespeare-színész Szilágyság de Balássy, Botka és Pesty az evárvolt, legjobban kivált az imponáló, férfias alakok megyék közé számítja. K. mint fesperesség
személyeeitésébon. Néhány színmüvet is irt. V. ö. (1333. már csak 10 plébániával) egészen a XV.
Boaden, Memoirs of the life of J. Ph. K. (London sz. közepéig állott és a K.-Í fesperes egjnittal
1825) FÜzgerald, Account of the K, famíly (u. o. egri énekl-kanonok volt. 12Í0 után kivált belle
egy terület, melyet azontúl KoWdszszék-nek (1. o.)
1871).
4. A'.. John MOchell, angol történész és filoló- neveztek, magát K.-t pedig utóbb Kis-Heves vagy
gus, A' 1. fia, szül. Londonban 1807., megh. Dub- Kis-Szolnok vmegye néven emlegették. Az ennek
línban 1857 március 26. Nevét kitn Beowulf- területén, vagyis Küls-Szolnok megyének a Tisza
láadásával (London 1833) t«tt€ ismertté, melyet bal partján lev községei 1874-ben kérték is K.
First hi.s-tory of the English Language (Cambridge visszaáUltását, de az 1876. XXXIIl. t.-c. 17. §.-a
1834) c. müve követett, Fmve: History of the K. egy részét az akkor alakított Jász-NagykunSaxons in England (1848, 2 köt.).
Szolnok vmegyéhez csatolta, a másikat pedig
Kemecliey Jen, Író és hírlapíró, szül. Kírály- meghagyta Heves vmegyében.
helmeozen (Zemplén vm.) 1862 dec. 28., megh. BuIrodalom. Balissy Ferenc, Kemejmegyérfil, M. Tud. Értedapestien 190.J jan. 14. Középiskolai tanulmányai keafi, I. 840-7, Sxásadok 1872. S77-386. és 447—464 Botka
TivadAr, A v&rmegryék els sUknlisiróI, Si&sadok 1871.,
befejeztével az egri papnevelbe lépett, de pályákfilOBösen 897—8; Pesty Frigyes, Eltfijit Tármenrét I.
ját csakhamar a jogi pályával cserélte föl. Egy- 119-^130; Ortvsy Tivadar, Hagyannvaácr egryb. földleirasa,
ideig Sennyey Pál mellett titkároskodott, majd I. 174; Panler, A kemej csata, A magy. nems. tfirténetében,
Egerbe ment ügyvédjelöltnek s átvette az Eger I. 161—2. 8 559—60
és Vidéke szerkesztését. Csakluunar egészen a
Kemeji fesperesség, az egri pUspökségliez
hírlapirodalomnak szentelte magát; 1891. Sze- tartozott, a Tisza jobb partján Tiszafüredtl Szagedre ment a Szegedi Híradóhoz, melynek szer- jolig nyúlt. Késbb a hevesi feeperességbe olkesztségérl 1894. lemondott, hogy a fvárosba vadt. V. ö. Ortvay, Magj'. egyh, földleírása (I.).
menjen, mint a Budapesti Hírlap fmunkatársa.
Kemenate v. A:emwoí/(ném., az újlatin camtHaláláig e lapnál dolgozott. Kezdetben inkább nata szóból), a középkor elején épült német vápublicisztikai dolgozatokat k<>7.i>lt. melyek rajongó rakban az eleinte egyetlen fthet laköholyíség
fajszeretetiikkel és merész fölfogá.sukkal gyakran az elnevezést késbb az azt magában foglaló laknagy feltnést keltettek (A magyar imperializ- osztáljTa V. épületszárnyra is átvitték.
Kemence v. pest, az a tzálló anyagokból kémus). Ó írta rendszerint a lap Politikai hullámok
c. vasárnapi rovatának nagy részét. Szépinxlalml szített zárt vagy nyilt tzhely, melynek melegét
dolgozatokkal már Egerben (Két év a szeminá- magában a K.-ben v. azon kivül értékesítjük. Az
:

;

:

;

;

;

;

;

;

i

:

-

—

Kemence

Kemenczeszék
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els esetben a tüzelanyag parazsa vagy lángja kezelése szerint megkülönböztetünkgrzV'&ws (Sumpf
közvetetlenül érintkezik a hevítend tárggyal ofen), szemes- vagy csurgató- (Spurofen) és tégely(kohók), a második esetben pedig a fejlesztett me- (Tiegelofen) K.-ket. A gühiis-K. alja nyitott és a
leget fém-, tégla- vagy más fal közvetíti. Az els megolvadt anyag a K. eltt vagy annak belsejécsoportba tartoznak a tzhelypestek, aknáskemen- ben lev tartóba gyl össze ilyenek a nyitott
;

cék és lángállók, a másodikba pedig a boltos

mell vasolvasztók (1. Yas)

vagy tokos K.-k. A tüzel elégetéséhez
szükséges lógj árast kéménnyel vagy fúvóval
mozdítják el. A fúvókkal befujt levegt a hmérséklet növelése és a tüzelszer csökkentése
tzhelycéljából gyakran föl is melegítik. 1.
pestek szekrény- vagy hengeralakú, nyilt, esetleg
egy vagy több oldalról falazott, vaslemezekkel határolt vagy tzálló agyaggal kitapasztott alacsony tzhelyek. A fémek hevítésére, az ércek
olvasztására és a vas íinomítására való tzhelypesteket fúvóval szerelik fel, hogy a befuvott leveg a tzhely belsejében élénkebb tüzet gerjeszszen, illetve oxidálólag (a fémhez kevert idegen
anyagokat kiégesse) v. redukálólag (az ércek oxidjait elvonja, vagyis a fémet szinállapotba kiválassza) hasson. A fúvó nélküli tzhelypestek közé
tartozik az ólom-,réz-,ezüst-ötvények ólomtartalmának elvonására való csurgató- v. szivárogtatótzliely (Saigerherd) és az ércek pörkölésére való
pörköLöpáholy. A fúvóval felszerelt tzhelypestek sorába tartoznak a vas, ólom és réz gyártására, illetve finomítására való tzhelypestek.
2. Az aknás K.-k y. pestek tzálló falakkal körülzárt, inkább magas, mint
aknájú és függleges
tengely, hengeres vagy szögletes tzhelyek, melyekben az érc és tüzelszer egymással közvetetlenül érintkezik. Ezeket leginkább szenesített tüzelvel (koksszal vagy faszénnel) tüzelik, mert a
természetes tüzelk az akna fels szintjében melegkötéssel járó felbomlást szenvednek s a fejld
éghet gázok (szónoxid, szénhidrogének, hidrogén
stb.) nehezen értékesíthetk, mert a K.-ben magában azokat elégetni már nem lehet. Az aknás
K.-ket három csoportba oszthatjuk a) Az els
csoportba tartoznak azok, melyek az ércek v. kségek (pl. mészk) pörkölésére valók, ezeknek alja
teljesen nyitott, esetleg sík, lépcss, kúpos vagy
nyerges rostéllyal van elzárva. A rostélyon betóduló leveg az aknában rétegenkint fölhalmozott tüzelanyagon és ércen áthatolva, az elbbit
elégeti s a fejld meleg az érc kémiai és fizikai

olvasztók (1. Ólom). A csurgató-K.-ben a megolvadt anyag a pest alján lev nyíláson, az ú. n.
pestszemen a nyilt vagy zárt eltzhelybe folyik,
ahonnan azután kimerik vagy lecsapolják (ilyen
az öntöttvas megömlesztésére való Krigár-féle
kúpoló K., 1. Vas).
3.
lángállókat, lányK-ket V. visszasugárzó (reverberáló, a meleget
az olvasztandó anyag felszínére sugárzó) K.-ket
manapság már korántsem használják oly nagy
mértékben, mint ezeltt. Ezek a boltozott munkatérbl, ezen a téren kívül épített tzfészekbl és
a kéménybl állanak. A tzfészekbl a láng a
tzhidon át a munkatérbe csap és az elhasznált
égéstermékek a füstlyukon távolodnak a kürtbe.
(L. Ólom.) A kémény és a munkatér közé néha
elmelegít vagy porlerakó kamarákat, esetleg
srítket iktatnak. A kémény megtakarítása céljából a lángaliókat néha fúvóval is felszerelik olyképen, hogy a levegt a rostély alá fúvatják (alsó
szél), vagy exhausztorként mködtet\'e, a füstcsatornába eresztik. Nagyobb hhatás és tüzelanyag megtakarítása céljából a lángaliókat gázzal
is ftik, melyet a levegvel egyetemben a regenerátorokkal hevítenek föl. (L. Vas). A meleg jobb kihasználása céljából a lángállót összekötik elmolegí tvel V. bele több terrasszszerüen egymás fölött
lev csatornát építenek, ilyen az aranytartalmú kovák pörkölésére való,ú. n. tovalapátolóK.(l. Arany).
4:.
boltos vagy tokos K.-k és a tégely-K.-'k aknás K.-k V. lángállók, melyben az izzítandó tárgy
tzálló agyag- vagy vasedényekben van, a tárgyat
tehát sem az izzó szén, sem a f útgázok nem érik,
természetesen így több tüzelanyag fogy el,
azonban e réven elérjük azt, hogy az izzítandó
tárgyhoz idegen anyagok nem juthatnak, st attól szükség esetén <i levegt is elrekeszthetjük.
V. ö. Scknabel C, Lehrbuch der allgemeinen
Hüttenkunde (1890) Ledebur, Die Öfen für metallurgische Processe (1878) Schuberth H., Handund Hilfsbuch für den praktischen Metallarbeiter

(mnfTel)

A

—

b

:

A

alkatát változtatja meg.
pörkölt ércet alul
kivonják, a torokra pedig friss ércet és tüzelt
terítenek, h) A 2. csoportba tartoznak azok az aknás K.-k, melyeket ércek redukálására és fémek

megömlesztésére hasznáhiak. Ezekbe a levegt
fúvóval nyomják be, vagy szívással idézik el a
szükséges légjárást. Az akna fels részét, ahol az
ércet és tüzelt adják be, toroknak vagy sípnak
nevezik, alul pedig a levegbovezet, a salak- és
fómlecsapoló nyilasok vannak. K(^gebben leginkább négyszögletes, ma leginkább hengeres keresztmetszet ilyen aknás K.-ket használnak,
mert ezen a fnvó leveg egyenletesebben oszlik el
ós kevesebb szálló por keletkezik. (L. Vas ésE^st).
Nagyság szerint ezeket a K.-ket beosztjuk kis olvasztókra (Krummöfen), ezek 13—2 3 m.magasak;
közép olvasztókra (Halbhochofen). ezek 2-2— -i-t
m. magasak és nagy olvasztókra (Hochofen), ezek
44 m.-Dél magasabbak. Az aknás K.-k tzhelyének

—

és a fels-harzi ólom-

A

— A

;

;

(Hartleben).

Kemence-lóca (padka) a régente divatos kemencék padkája köböl v. fából télen a falusi nép
kedvelt pihen helye.
Kemenceszenités, a fának teljesen légáthat
lan, falazott v, vasból készült kemencékben v.
retortákban oly módon való szenitóse, midn ezeket kívülrl addig hevítik, mig a bent lev fa
megszenül. Ennek f célja rendesen a mellóktermények (faecet, kátrány stb.) lehet teljes ki;

használása.

Kemencs, kun fember, 1. Árboc.
Kemencze, kisk. Hont vm. Ipolysági j.-ban,
(1910) 1492 magyar lak., postahivatal, u.t. Ipolyság.
Kemenczeszék (azeltt Kuptoro-SzekuDM^^^:

Krassó-Szörény vni. resiczabányai j.-ban. (i9io)
1407 oláh, német, cseh, morva és olasz Ink., postahivatal, u. t. Resiczabánya. Az Osztrák-magyar
államvasút-társaságnak itt köszénbányál vannak.
Közelében több cseppköbarlang van.

-

Kéménd
Kéménd,

nagyk. E8zt<>rgom vm. párkányi
1812 magyar lak., vasúti állumás,
poéta- é<B táviróhivatal. Hajdan a Pázniáncsalád
birtoka volt, de 1392. l'i^rin jíióf kénytolon volt
azt az esztergomi érseknek átongrdní, mivel testvini annak birtokalt pusztítottuk. 1849 bon hevi>s küzdelem foljt itt a mag^'ar fölkel hadcsapatok és Wyss császári rnagy csapata között,
melyben az utóbbi vereséget szenvedett.
2. K.,
kisk. Hányad vm. dévai j.-ban, (i»io) 410 oláh és
magyar lak., u. p. Marossolymos, a. t. Nagyrápolt. .\ Kéméndy-család ösi birtoka. Református
anyai'iíyház volt a XDC. ez. elejéig, annyi közbirtokos Inkta. Határábui savanyforrás van.
KemendoUir, kisk. Zala vm. zalaegerszegi
j.-ban, 11910) 7Mi magyarlak., vasútállomás s u. o.
1.

j.-ban, (1910)

—

IMst.'.

Kemény

Kemenesmagssi, kisk. Vas vm. czelldömölki
1833 magyar lak., postahivatal n.t.

j.-ban, (1910)

;

Vönöczk.

KemenesmJMlyia, kisk. Vas vm. czelldömölki
1078 magyar lak., postahivatal u. t.

j.-ban, (1910)

;

Czelldömölk.

Kern enespália (azeltt: Pálfa-Martonfa),ÜBk.
Vas vm. czelldömölki j.-ban, (1910) 712 magyar
vasúti megállóhely

lak.,

;

u. p. és u.

t.

Jánosháza.

Kemenessömjén, kisk. Vas vm. czelldömölki
j.-ban, (1910) 735 magyar lak.; u. p. Kemencsmihályfa,

u.

Vönöczk.

t.

Komenesszentmárton,
dömölki j.-ban,
u. t. Vönöczk.

(1910)

kisk.

Vas vm.

313 magyar

lak.

;

czell-

u. p.

és

Kemenesszentpéter, kisközség Vas vármegye
czelldöiiiölki járá-

ée táviróhivatal.

Kemend

vára, Zala vm.-bon Zalaegerszegtl
Róbert Károlytól kapták a Németi^váriak, s az övék volt 1403-ig. midn cserében
Léka váráért átengedték. 1403-ban a Zsigmondpártiak boss'/.ú ostrommal vették el tlük, mint
Nápolyi László hiveitöl. Ekkor a gelsei Petkre
szállott, akilcnek a kezén volt a következ században is.
Kéméndy Jen, fest, szül. Déván 1860 ápr. 8.
KK.-re

-

«1

állott.

Budapesten és Münchenben tanult s eleinte fképen miniatürképek festésével foglalkozott, amelyek jó rt'sze Amerikába vándorolt. Ilyenek a Szeítzkyes nk, mely az 1885-iki budapi^sti országos
kiállításon érmet nyert a Képzelt beteg, az Alchiminta (Szépmvészeti Múzeum). 1898tól fog\'a
az Opera és Nemzeti Színház jelmezeinek ter;

sában,

986

(1910)

magyar

lakossal,

postahivatal u.
Marczaltö.
;

Keménia,

t.

kisk.

Zala várm. zalaegerszegi j.-ban,

198 magyar
u. p. Salomvár.u.t. Zalalöv.
Kemengé (Kemangeh, Ketnancse), arab húros
hangszer (lá.sd az
ábrátj. Egyetlen
húrját kígyóbr-

(1910)

lak.

;

Kemengé.

s mint ilyon sokféle technikai újításával rel bevont kókuszdióhéj fölé feszitik. V. ö. Rühlvonta magára a ügyeimet. Külföldön is feltnést tnann, Geschichte der Bogeninstrumente (Braunkeltett új rendszert színpadja, melyet a Mvé- schweig 1892).
Keménj-család (gyer-monostori grófés báró),
huszadik század színpadja címen
szetben
Erdély legrégí bb s legelkelbb családaíuak egyike,
írt le.
Kemenes, 1. Ferenc, kanonok, szül. Bögötén mely egy törzsbl ered a Gyeróflfy, Mikola. Radó,
A'as) 1829 szept. 20., megh. 1905 nov. 4. Veszprém- Vitéz kihalt, s a most is él Kabos családdal. A
iéin. Mint piarista két próbaév után 1847. tanár lett
közös leszármazás a Xlll. sz. derekán élt Mikoláig
\airykárolyban. 1848-ban beállt honvédnek. Részt vihet vissza a K.-család a XV. sz. folyamán
küzdelmeibon. 1849 vált ki a közös törzsbl és ettl kezdve elkel
.''tt mindvégig a nemzet
Péter, kinek
jón. 14. Perlasznál, már mint hadnagy, mindkét szerepet játszik a közéletben,
karján sebet kapott. Seregével aug. 20. Karán- testvére volt talán

vezje

A

;

se

sebes mellett letette a fegyvert. A németek tiz /Si'm<w,aszentimnapi fogság után hazabocsátották, mert nem akar- rei hs, ki 1440.
Hunyadi János
tak bajliklni sebes karjával. Ezután mint a veszprémi egyházmegye papnövendéke elvégezte a jelmezébe öltözhittudományokat. Pappá .szentelték 1855. A vesz- ve, ennek ruháit
prémi püspöki aulában mködött többféle állásban magára véve, ha1874-ig. Közben az 1870. év végén kanonok lett, zájáért s vezére1898-ban nagj' prépost. Költ és szónok volt. Köl- ért, küiek életétl
függött a haza
teményei 3 kötetben jelentek meg.
2. A'.

József,

1.

Kempf.

sorsa,

hsi

neve hibásan

Kemeneshgyész,
j.-ban, (1910

kisk.

>üL

^*& iM.

halált

Kemenesalja, az a síkság, mely Vas vmegyé- halt (V. ö. Bonfin
emléldrataít,
ben a Kemoneshát csekély emelkedése alatt a
Rába folyó jobbpartján elterül s egyike a vmegye Thiiróczy Krónilegszebb s legmagyarabb vidékeinek. Központja káját, hol a hös
Czelldömölk.

^^j.

Vemény-cnlid cimere.

Em-

Vas vm. czelldömölki monyának van írva és Kisfaludy Károly drámá-

I2y(> niag>-ar lak., postahivatal, n.

t.

ját).

A

török ellenség ngyanis Hunyadi János-

ban lát>'án a magyar haza legfbb oszlopát, elMezlak.
Kemeneskápolna, kisk. Vas vm. czelldömölki határozta, hogy mindenekeltt ennek életére tör
ezt megtudván K. Simon, arra
j.-ban, (1910) 293 magyar lak., u. p. Kisköcsk, n. p. az ütközetben
szánta magát, hogy annak zászlaját s öltözetét.
Czelldömölk,
;

;

—

Kemény
elsajátítja s ez úton

önmagát

feláldozva,
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—

Kemény

meg- párttá alakult alkotmányos ellenzék élén állott,
Az 18.34-iki országgylésen K. mint alsó-fehérvármegyei követ az ellenzék két árnyalata közt,

menti a hÖ8 vezér életét. Utódai közül Boldizsár
1676. a lengyel királlyá választott Báthory Istvánt
Lengyelországba kísérte, utóbb atyjával együtt
Székely Mózes hive s 1608. fehérvármegyei fispán volt. Ennek Tornyi Zsófia nejétl származott egyik fla volt IV. János, kit 1660. Erdély
fejedelmévé választottak (1. alább). Tle származott a család idsebb, testvérétl, Pétertl a család ifjabb ága. A fejedelemnek életben maradt
egy fla, Simon nemzette V. János bels-szolnoki
fispánt, ki 1686. a hatalmas Teleki Mihály leányát vette nül s alapítója lett a grófi ágnak
buzgó vallásos ember, nagy alapító s oklevélgJTijtö.

Az említett Boldizsárnak, K. János fejedelem
atyjának másik fla volt egy sz'mténBoIdizsár nev,
ki kolozsi föispánságot viselt, udvarhelyszéki fkapitány s ifjabb Rákóczi György fejedelem fölovászmestere, ki 1657. a lengyel hadjáratban esett
el ismét egy másik fla a Bethlen Gábor mellett
szerepl IIL Péter, ki Báthory Gábor fejedelemsége alatt ennek udvarában töltötte ifjúságát s
midn az a török földre menekült, nejével a dévai
várban maradt s az ostrom alá vett menedéket
vitézül védelmezte a visszatért Bethlen Gábor
fejedelmi udvarában ennek étekfogója (fasztalnoka) lett s kíséretében Hainburg ostrománál,
hol a gyaloghadat vezette, harcolva esett el. Halála
után fla született, ki szintén Péter nevet nyert s
e IV. Pétertl származik a másik bárói ág, mely;

;

a harciasabb Wesselényi Miklós báró s a mérsékeltebb elemeket maga körül gyjt Szász Károly közt bizonyos független állást foglalt el. Az
1837-re összehívott országgylésen K. már nemcsak vezérszónoka, de hivatalos vezére is lett az
ellenzéknek. Az 1848-iki pesti nemzetgylésen K.
mint Alsó-Fehér vármegye képviselje jelent meg
s belügyminiszteri államtitkárrá nevezték ki,
mely állását megtartotta 1849-ben bekövetkezett
haláláig.
2. K. Endre báró, író és politikus, szül. Kolozsvárt 1845 nov. 28., megh. Magyarbkkösön
1898 okt. 4. Kolozsvárt és Pesten tanult s már
ebben az idben irogatott. A 60-as és 70-es években
fokozott buzgalommal dolgozott, költeményeket,
elbeszéléseket, politikai cikkeket írt a kolozsvári
és fvárosi lapokba. Hivatalt nem vállalt, hanem
birtokán gazdálkodott, vagy nagy utazásokat tett,
fként Kelet-Ázsiában s benyomásait útirajzokban örökítette meg. Tagja volt a kolozsvári hármas intendaturának s 1875-töl kezdve a képviselháznak, hol fképen a közoktatási ügj'ek iránt
érdekldött. Kéziratban maradt színmvein kívül
egy tragédiája (A tenger fiai, 1878) és beszélyei
jelentek meg nyomtatásban (Egy beszély. Két
beszély, 1868 Költi beszélyek, 1878 ós 1879).
3. K. Farkas báró, 1848— 49-iki honvédezre;

des, szül. 1796., megh. Londonban 1852 jan. 4nek nagyszámú tagjai közül nevezetes államfér- Mint nyugalmazott császári tiszt csatlakozott

fiak lettek

:

András

fla,

az 1849. elhalt jeles or-

1848. a szabadságharc ügyéhez. Szereplése nag>

szággylési szónok Dénes, s ennek K. Kata báró- részt Bem oldalán az erdélyi harctéren zajlott
ntl született fla Gábor, a közlek. miniszter és ahol 1848 dec. 18. Mikás fölkel oláh bandáit uSámiíel báró flai Zsigmond, a nagynev publi- ratta szét (Zsibónál), 1849 februárban
vezeti
cista, politikai, regény- s hírlapíró (1. alább) s en- a szorongatott Bemhez a Beké ezredes alatt érnek testvére János, a képviselház volt másod- kez magyar segélycsapatokat, 1849 márc. 27.—
elnöke s bels titkos tanácsos. Az ugyanez ágból ápr. 20. ostromolta Gyulafehérvárat, jún. 3. Janku
való Lajosnak Wesselényi bárónötöl származott oláh inzurgensei ellen küldetett s bár apró gyflai közül Ferenc, 1838. erd. orsz. elnök, állam- zelmeket aratott fölöttük, dönt eredményt még
férfiúi belátása s mérsékelt, józan politikájáért sem sikerült kivívnia. 1849 aug. közepén seregéköztiszteletben részesült; Farkas, a szabadság- nek romjait átadván Gál Sándor ezredesnek. Töharcban dandárvezér, derék hs s azután emigráns rökországba menekült. Tetemei a kensalgroeui tevolt s 1852. Londonban halt el Pál pedig minden metben (Londonban) nyugosznak.
ezüstjét s ékszerét a haza oltárára adta. Termé4. K. Gábor báró, politikus, szül. Csombordon
szetes, hogy az elkel fnemes család, melynek (Alsó-Fehér vm.) 1830 júl. 9., megh. Ajnáoskn
élete századokra terjed, házassági összeköttetések (Gömör vm.) 1888 okt. 23. Tanulmányait a nag\
által az erdélyi arisztokrácia legfényesebb nevei- enyedi kollégiumban ésktüföldi egyetemekon vi
vel jött sógorsági s rokoni kapcsolatba (Bánffy, gezte. A szabadságharc idején Csányi László alatt
Bethlen, Barcsay, Bornemisza, Haller, Gyrffy, mint fogalmazó dolgozott a közlekedési miniszKendefiy, Kun, Kornis, Macskásy, Nemes, Pekri, tériumban, ezután újabb külföldi tanulmánySzalánczi, Szontkereszti, Teleki, Toroczkay,Wass, útra indult, majd 1852. átvette családi birtokaiWesselényi stb.). A K.-család Erdélyben a Bethlen- nak vezetését. Az abszolutizmus éveiben jogWücsalád után legkiterjedtebb s Köváry szerint 1854. cseleti, politikai ós történeti tanulmányokkal fog70 ólö tagja volt. V. ö. A K.-család fejedelmi ágá- lalkozott s e téren irodalmilag is mködött. Enemü
nak okmánytára. Közügyek 15.38—1722. Közli mimkásságából kiváló érdekldést keltettok vitái
P. Szathmáry Károly, Magyar történelmi tár, Eötvös József báróval (A nemzetek fejldése.
XVIII. köt. (Pest 1871) Magyar Nemzetségi Zseb- Néhány szó stb.) és történeti essayi Machiavelli
könyv I., Frangú családok, I. köt.
rl és Montesquieurl a régi Budajwsti SzomI'
Nevezetesebb tagjai a csjiládnak:
ben. K. els szereplése a politikai pályán
1. K. Dénes báró, az erdélyi reformországgy1863-iki erdélji országgylésre esett, anielyiMj
lések egyik vezéralakja, szül. 1803.. megh. Budán mint Gyulafehérvár képviseljét azon felirat
1849., atyja K. András báró, anyja Kendeffy szerkesztésével bizti^k meg, amelynek célja volt
Róza volt. 183i-ig Alsó-Fehér vármogy(''l)en tisz- ennek az országgylésnek törvénytelenségét kiteletbeli fjegyz volt 8 a harmincas években mutatni. Utóbb a Deák-párthoz csatlakozott.
\>
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katona MontecuccoU vezérlete alatt vitte öt vissza
Erdélybe, azonban a nagyobb török hadervel
megmérkzni nem mert s Ali temesvári pasa
Apafly Mihályt tette fejedelemmé s azután Erdélybl kivonult. Az Erdélybl másodízben Ls kimenekült K. a törökök távozásának hírét véve,
n Történelmi Társulat elnöke lett. Tagja volt a Aranyos-Meggyesrl azonnal Apaffy ellen vezette
\id. Akadémiának is. Bgyéb mdvei
Naoyent/ed hadait s ezt 1662 elején Segesvárba szorította, de
riil,'h''ii>k veszedelme 1849-hen;
oaloidal a török s az ellenpárt sereget állított ellene s az

1872. az erdélyi református konvent fógondno1875. Túszu Kálmán mellett a
boIU?>'minisztérlura államtitkára lett; 1878—
1HH2-ÍÍÍ jMHlig a fölilmivoléö-, ipiir- és keredcedelnii minisztériumot vezette; 1882. megkapta a
titktis tanucsosl elmet. 1887-ben Ipolyi halála után

kává választották

;

:

A

tb.

wánbárö. 18tö-49-lki fispán,

.

1811., megli. Csorabordon

sziU.

1881. Rósztvett az or-

dóhi refnnnoríücáíífryléseken, mint az ellenzék
/sróbb tji;íja, az olsö népképviseleti or;i
Alá<j-Kohér vármegye eg>'ik kerüutóbb a Batthyány-kormány e

1

nevezte ki. Bátorságával
különösen Nagyenyed feldú1. .1 alkalmával igen sok magyar család életét
montette meg, de az oláh nemzetisének e vérengzésért sohasem tudott megbocsátani s Nagyenyed pasztolását Fekete könyv c. emlékiratában örökítette meg. A hatvanas évek végén újb»»l tagja volt a képviselháznak. V. ö. Eötvös
Károly visszaemlékezését az Egyetértés 1881. évi
.:ijává

V.;

.:kjel''uit'tt.vel

>

•

tárcájában.

KJános, Erdély fejedelme (1660 dec. 22.1662

6.

jan

23.), szül.

kezdte meg, kinek udvarában szolgált; a két
alatt pedig már hadvezér volt s
/.[ György
'(liknak oldalán résztvett 1657. a szerenlengyelföldi táborozásban. Miután maga
RakoczJ György kevesed magával Magyarországba menekült, K. János vezette a szétvert sereg maradványát Erdély felé, s mikor már a határhoz közeledett, útját állotta a török nagj'vezér
parancsára 60 ezer emberrel ellene indult tatár
khán. K. 5—6000 fónyi seregével három napig
megállotta helyét, de ekkor, élelem fc^yta miatt,
kénytelen volt alkudozásba bocsátkozni s szaba-'
(1
'"itása díjául bizonyos váltságösszeget
melyet a tatár el is fogadott, azoni\
.. .....o^egó khán a sátorába hívott K.-tletar:t;;tta, ser^t váratlanul megtámadta, az elt
likat leölette, a többit pedig K.-nyel együtt
hurcolta rabságba, hol két évig nyomoráig azután 1669. rokonai kiváltották. Ez idöix'ti 11. Rákóczi Gyöf^' s Barcsai Ákos versengitek a feje<leleniség felett Erdélyben. K. egyikhez
.<(>m csatlakozott, hanem egyideig felesége, Lónyay .\nuu birtokán, Aranyos-j^teggyesen Szat!'•

.i;
!

i

•

.

.

1

!
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:
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m
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vmegyében

»r

(la

il

tartózkodott.

II.

Rák«)czi

György

ntán 1660 ennek hlveitól, külöuö.sen a srói
1

és süttetve, fejedelmi je-

elemmé meg iá választották

(loc -j ^. Hit 1
Barcsai Ákossal szemben, de
a harcsait pártoló török szultántól nem nyerheten
^
- - '"kkor Barcsai Ákost, Gáspárt és
rte s a török elleni heves gylö,,.._. i.i.Uiíyásával párosulva, arra bírták.
lt;
hog>' 1. Lipót császár segedelme után járjon. Mioi.iTT ni.M' nzt megnyerhette volna, az ellene külhadak elól menekülve, kénytelen volt
.
lagyni. Kevéssel ezután 36,000 császári
'

'

'

I

I

i

1

.

i

lUvai

Non

XVII. t.-c. m^semraisítette. K. tudósésíró
Krimi fogságában a zsoltárokat olvasgatta
s azokról munkát irt, melyet Gileádi Balsamum
cím alatt 1659. ki is nyomatott. Megírta saját élete
viszontagságait is, születésétl kezdve 1655-1;^,
mely kéziratban maradt fenn s elször Romy a
Monumenta Hungarica során, újabban és jobban
Szalay László 1856. adta ki. E nag>-becs önéletiratban sok érdekes történeti adat van Bethlen
Gábor s a Rákóczi Györgyök idejébl. Fenmaradt
az a tatárfogságában írt müve is, melyben önvédelmére azt igyekszik bizonyítani, hogy a vezérletére bízott sereg veszedelmének nem volt oko10-lki

is volt.

Benkö József azt állítja, hogy még több érdekes irata is maradhatott és pedig titkos írásban. K.-nek els neje KáUay Katalin, a mázója.

Erdélyben Bükkösdön 1607., elesett sodik Lónyay Anna volt s ezektl
es Simon.

jan. 21. Atj'ja K. Boldizsár, anyja Tomyi
>:.:;> A hadiszolgálatot Bethlen Gábor fejedelem
1»;<;2

ezzel vívott nagyszöllösi ütközetben vitézül harcolva, életét vesztette. Donációlt az 1662 máro.

£«*AoNa.

XZ

köl.

flai

:

//. Ferenc-

7. K.János báró, Zsigmond öccse, politikus, szül.
Pusztakamaráson 1825., megh. Budapesten 1896
márc. 26. Eleinte si kis birtokán gazdálkodott,
1878. szabadelvúpárti programmal képviselvé
választották, 1879. a Ház egyik alelnöke, 1881.
titkos tanácsos lett. Életének egyik érdekes kuriózuma, hogy Pusztakamaráson községi bíróvá
választották. Zsigmond bátyjának, mikor ennek

fényes szelleme elhomályosult, utolsó éveiben
nyújtott menedéket ós gondos ápolást.
8. A'. József gróf, történettudós, szül. Geren-

den (Kolozs vm.) 1795

szept. 11.,

megh. 1855

Eleinte kisebb hivatalokat viselt a
nagyszebeni kincstári hivata»lnál, 1835. lemondott
s az erdélyi nemzeti ellenzékhez csatlakozván,
mint kir. hivatalos vett részt a reformországgyüléseken. 1846-ban teljesen visszavonult a közügyektl s minden idejét Erdély történehne és
régiségei búvárlatának szentelte. Kiadott és kiszept.

12.

adatlan müvei megközelítik a

700—800

Ivet,

kútfögyüjteményei meghaladják a 12 ezret. Nevezetesebb müvei Deutsche Fundgruben i G&:

schichte Siebonbtlrgens (2 köt.); Erdély történeti
tára ; Notitia historico-diplomatlca arcnivi Transylvaniae (2 köt.) ezenki\'ül rengeteg magyar,
latin és német nyelv cikk, értekezés és tanulmány a Tudományos Gyjteményben, nz Erdélyi
Nemzeti Társalkodóban, az Uj Magyar Múzeumban, a Tudománytárban, a Kurz-fóle Magazin z.
Geschichte-ben, a Krónosz, Iris, Arpadia cím évkönyvekben és mindenekfelett kéziratokban, amelyeket, hangyaszoi^lmú életének föoi'edményeit,
az 18^tl.-i országgylésen az erdélyi múzeum alapítására ajánlott fel. Az Akadémia 1831. tagjává
választotta s halála után Mikó Imre gróf mon;

dott róla emlékbeszédet (Akadémiai

X.

köt.).

Evkönyvek,

;
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Kolozs9. K. Kálmán báró, politikus, szül.
várt 1838 jún. 7. Tanulmányait Marosvásárhelyt,
Berlinben és Bécsbon végezte hazatérése után
1865-töl fogva élénk részt vesz a politikai életben s 1872. képviselvé választották. A fúzió
után a szabadolvpárthoz, majd 1910. a nemzeti
munkapárthoz csatlakozott. 1885— 1895-ig AlsóFehér vm. fispáni móltóságát viselte, 1896. az
;

erdélyi református egyház gondnokává választották. Több cikluson át alelnöke volt a frendiháznak, de 1911. lemondott e méltóságáról. Cs. és

kamarás és bels titkos tanácsos.
K. Lajos báró, 1848-49-iki honvédörnagy,
szül. Mezösámsondon 1799 szept. 29., megh. Vajkir.

10.

(lahunyadon 1879 júl. 7. 1848-ban honvédföhadnaggyá nevezték ki s a debreczeni térparancsnokságnál alkalmazták. 1849-ben Dévának lett
fparancsnoka, megbízatván a rögtönítélö biróság
rendezésével. A le veretes után 1849 szept. 16. elfogatván, 1852. a nagyszebeni katonai törvényszék
kötél általi halálra, illetve 15 évi várfogságra
Ítélte büntotését az olmützi várban töltötte.
n. K. Sámuel gróf, Miklós íia, megh. 1817
szept 23. Fiatal korában négy évet töltött külföldi
akadémiákon s megismerkedett többek közt a híres történetíró Schlözerrel is, ki dicsérettel emlékezett meg tudományos mveltségérl a történelemben. 1786-ban Bels-Szolnok s Doboka egye;

sített

vmegyék

alispánjává, 1790. Torda

vmegye

fispánjává, 1795. fkormányszéki tanácsossá,
180-i. pedig kamarássá s gróffá nevezték ki. 1815.
táblai elnök, 1816. pedig országos elnök lett.
Kgyik íia, Sámuel, szintén lelkes tudomány- és
mvészetpártoló, az 1841-iki országgjnilésen unokatestvérével, a történetírás terén is kiváló érdemekot szerzett József gróffal együtt könyv- és
kézirattárát a fölállítandó Erdélyi Múzeumnak
fölajánlotta s annak megnyitása után át is adta.
12. K. Simon, Hunyadi János vitéze, 1. fönnebb,
a család eredetének ismertetésénél.
13.
K. Zsigmond báró, a nagy regényíró,
szül. Alvinczen 1814 jún. 26., megh. Pusztakamaráson 1875 dec. 22. Zalatnán, majd Nagyenyedon tanult, hol tanára, id. Szász Károly ébre-

dez jogi és politikai érzékét irányította. Az 1834—
országgylés alatt Kolozsvárt idzött. Utána ogyideig Magyarkapuson gazdálkodott, majd Marosvásárhelyen joggyakomok volt.
E korból való A mohácsi veszedelem, okairól trt történeti tanulmánya s az Izabella királyné
és a remete c. töredékesen ránk maradt regénye.
Az 1839—40. évben a Ihícsí egyetemen természettudományokkal, fkép anatómiával foglalkozott
mint be nem jegyzett hallgató, visszatérve, egészen a politikának szentelte magát, résztvett az
ellenzék alkotmányos küzdelmeiben mint pártjának tíiklntélyes szónoka, s mint a párt lapjának,
az Erdélj/iHiradó-nak szerkesztje (1841). A kor1835-iki erdélyi

teskedés és ellenszerei

c.

terjedelmes röpiratával

(1843—44) Széchenyi István figyelme is reá irányult, aki egy alapítandó napilapja szerkosztjónek hívta meg mivel elvei Széchenyiével nem
egyeztek mindenben, Inkább a centralistáknak
Eötvös Józseftl érkez fölhívását követte s 1846.
Pestre tette át lakását, már mint ismert Író, akit
az Akadén.ia 18-tö, levelez tagjának választott,
;

—
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1847. tiszteletinek. Ugyanakkor jelont meg két
nagyobb regénye közül a második, Gyulai Pál
(1847), míg az elsnek, az Elet és áJjránd-na^

kézirata elkallódott és csak legújabban került el
csonkán. Olaszországi útját kivéve (1847) állandóan Pesten tartózkodott, mint a Pesti Hírlap
ill. szerkesztje (1848), s párthíveivel együtt küzdött lapjában a központi magyar
kormány s a mérsékelt, józan reformok mellett,
fként híres vezércikkeiben. Az 1848-iki országgylésre képviselvé választatván, híven kitartott
a nemzeti kormány mellett, elkísérte mint belügyminiszteri osztálytanácsos Debreczenbe és Szegedre, úgyhogy a világo.si fegyverletétel után
bujdosnia kellett, de az ellene indított keresetet
megszüntették. Az abszolutizmus alatt kilépett
K. a közélet terére s ekkor bontakozott ki egyénisége a maga teljes nagyságában. Ekkor lett igazi
íróvá, aki tollával megbecsülhetetlen szolgálato-

munkatársa,

tett nemzetének. Tevékenysége két irányban
ágazott el, s egyaránt jeleskedett mint publicista
és mint regényíró. Két politikai röpirattal kezdte
a szerepét
forradalom idán (1850) és Még
egy szó a forradalom után (1851). Majd a hírlapíráshoz fordult. 1855-ben átvette a Pesti Napló
szerkesztését, s rövid megszakításokkal 1872- i^
szorke8zfr\^e, páratlanul magas színvonalra emelt
Lapja változatosság, megbízhatóság, tárgyilagcsság szempontjából azóta meg sem közelített mintaképe volt a hírlapirodalomnak, s nemzetünk életének elsrangú tényezje. Csakhamar Deák sajtóorgánuma lett, mely a vezér eszméit visszhangozta és népszerií sí tette. Itt jelent meg Deák hírs
húsvéti cikke, mely a kiegyezés munkáját megindította, s amint a szerkeszt készséggel bocsátotta lapját Deák rendelkezésére, az is szívesen
hallgatott K. tanácsaira s torvei elkészitésébíMi
reá bízta az irodalmi részt. Az 1865-iki s 67-iki
országgylésre K.-t is megválasztották képviselnek, részt is vett a tárgyalásokon, de noha szellemes társalgó és ügyes vitatkozó volt, nem szívesen szónokolt. Nagy publicisztikai tevékenységével párhuzamosan szabad óráit x'egényck írá
sara fordította. Még hírlapírói pályája elején írta
a Férj és
c. regényét (1852) s beszélyeit, melyek három kötetben (Ködképek a kedély láthatárán ; Szerelem és hiúság ; Szív örvényei meu
Erény és illem) 1853—54. jelentek meg, iijni
1893—98. Publicisztikai pályájának deleljén'
esnek legnagyobbszerü, legértékesebb regényei
Özvegy és leánya (1855—57, újra 1878), Zor'^
id (1858, újra 1862 és 1911), liajongók (1858
1859, újra 1883 és 1904). Regényírói mködés'
méltányolta a Kisfaludy- Társaság, mikor újjáalakulásakor (1860) tagjává, s 1866. elnöké\r
választotta. A megfeszített munka, a sok éjjeli
zés (rendszerint éjjel dolgozott) tönkretette K
idegrendszerét, s a 70-es évek legelején elnu.;
elborult. Egyideig még a fvárosban tartózkodói
majd visszavonult Erdélybe, Pusztakamarásra.
János öccso birtokára, hol nemsokára megváltotta szenvedéseitl a halál. A Kisfaludy-Társi
Ság az ö emlékének szentelte 1896 iki közgyli
sét, mikor érdemeit Gyulai Pál méltatta s lelci
lezték márványszobrát, s 1914. szintén közgyl'
sén Ünnepelte születésének százéves fordulóját.

kat

:

A

n

:

;

;

—

Kemény

K. (»gyet<>mos szellemidnek tonnókei között kitúnö helyet foglalnak publicisztikai dolgozatai is,
melyeket szerzftjük gazdag ismeretei, ers jogítélete éá fogyelmeisett logikája ez

t'izéke, éles

irodalmi faj legjobb példái közó emelnek. Ijegközöttük:
két Wesselényirl ós
István grófról 1851. Irt essayi, a légibb magyar történelmi jellemrajzok.
Innlulmi tanulmányai szintén uag>' tudományos
b<'oo.<el bírnak. Arany Toldiját fejtegetve, irodalmunk e remekének sok addig nem méltatott jelességére utal, s kimondja ers hitét fhsének történelmi voltában ; az Eszmék a regény és dráma
körül s az Élet és irodiüom sok kérdést (pl. a
{,,,.f,..,oti ro!>^ény elmélete) elször tisztáznak. E
k
s irodalmi tanulmányok egy része 1870.
_'
kuífilx'n üs.szegyöjtvo is megjelent, (üjra:

A

t)o(«s»xpb»>ok

—
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1906—1908).
Legkiválóbb azonban K. a regényben ö nálunk
a történeti regény legnagyobb mestere, s három
nagy regénye a világirodalom e nem termékeivel is kiállja az összehasonlítást. Ezt a múfajt
mvelte a legtöbb kedvvel. Anyagát jobbára az
erdélyi történet XVI— XVll. sz.-l eseményeibl

Kemény

sincs, ci>ak készOIAben Papp FerenctAI, netynek enres
részletei (K. i(Jakora) az Bgyetames Philologiai KOzTsny
1918 1913., az írod. tOrt. kOzl. és Budapesti Szemle (1914)

évf.-ban olvaslutók. Ix)(cbóvebb életrajza eddig Pitrof Páltól (1907), de ez csonka s nem sok újat ad.
A róla szóló
dolgozatok közUl kiemelendök: Lánozy Qynia, K. ZsigBudap.
Szemle
LV.
mond,
1876,
k. ; Qyalai Pál emlékbeszéde, Akad. évk. XVI. k. ; Bekslcs Gusztáv. A magyar
dootrinairek, 1888 és K. Zs. a forradalom és a kiegyezés,
1888; BeSthy Zsolt megjegyzései K. regényeirOl A tragikumban, 1885. s tanulmánya a Budapesti Ssemle CLVU.
k.

U914); Salamon Ferenc K.-ról,

írod.

Tanulmányok

II.,

1889; RiedI Frigyes, K. és Scott. Pesti Napló 1877., 136.
és 148. sz. ; lioósz István dolgozatai, melyekben kimntatja
K. regényeinek viszonyát a történelemhez, Irodttirt. Kózl.
1904., 1906.. 1910. és Bgy. Pbil. Közi. 1905. és 1010. évf.ban ; Papp Ferenc, K. kéziratban maradt rogényeirAI,
Budap. Szemle CiL. k. 1918 és Bgy. Pbil. Kózl. 1918 évf.
Dengi János, K. és Balzac, Bnd. Szemle CXLII. k. 1010.

Kemény,

1. Ferenc, pedagógus és tanügyi író,
Nagybecskereken 1860 júl. 17-én. Fiskolai
tanulmányait Budapesten és Parisban végezte.

szül.

1891— 94-íg

veszi.

az egri állami reáliskola Igazgatója,
1894-töl kezdve a budapesti VI. ker. állami föreáliskolánál mködik. Nagyarányú és becses irodalmi munkásságot fejtett ki: temérdek cikke
jelent meg különböz magyar és külföldi folyóiratokban, amellett jeles német és francia tankönyveket is írt s egy ideig szaklapot is szerkesz-

t«>noti

tett

;

Regényírói kiválóságai els sorban a törhség megtartásában, a korrajz és jellemrajz biztosságában határozódnak. Akár készen
találja a mesét a históriában (Özveay és leánya),
akár a képzeletébl meríti ("J^rd i(W>, a történeti
w kat úgy olvasztja össze a cselekvény köllomeivel, hogy a kétféle alkotóelemei nem
kiui'iiithet. A kort olyan határozottan jellemz
vonásokkal festi, hogj- megelevenedik elttünk a
kor szellemi élete, föltárulnak eszméi, törekvései, szenvedélyei. Ép oly mvész az emberi lélek
rajzában. Moírkeresi hsei lelkében a tetteiket

(Ungarische Pádagogische líevue). Lelkes
híve a békemozgalomnak, valamint az észszer

nevelésnek ós a nemzetközi oktatásügynek.
hazai tanügyi állapotoknak külföldön való ismertetésével igen nagy érdemeket szerzett. Fbb
müvei Die Mitteischulen Ungams Gymnaslen
und Realschulen (Pozsony 1896) Dle Bedeutung
der OljTupischen Splele für dle körperllche Erziehung der Jugend (Wien 1896) Projet et Plán
d'une .\cadémio Unlverselle Internationale (Budapest 1909, németül is, magyarul Világakadémia
mozgató rútrokat, s ami történik, azt nem a vélet- címmel u. o. 1902) Gegenwart und Zukunft der
'FI
müveként, hanem mint a jellemek következ- körperlichen Erziehung (Berlin 190i); Instltut
i'V'it mutatja be. Nem annyira a cselekvény International pédagogique (Beme 1905) L'Enseig-sével akar érdeket kelteni (inkább csak az nemeut International (Ostende 1907)
békemozerósi n romantikus Gyulai Pál\)Sití), mint inkább galom pedagógiai jelentsége és a békenap (Budanunak valószer ábrázolásával. Innen a gond, pest 1SÍ07)
nemi probléma. SexiuUis paedaamelyet a kor ós a jellemek rajzára fordít, s az gogia (u. o. 1908) Litteratur über Sexualpadaers i-ealizmus, mint regényelnek egyik legjellem- gogik (Leipzlg 1900) Minister und Mlnlstenen
zbb vonása. E ponton érintkezik egyben-másban (Berlin 1908);
gyermekvédelem firányairól
BalzRf-kal, akitl sokat tanult, de jelentéktelen (Budapest 1909) Alkoholizmus és felmlágosítás
>
V'n kívül Inkább csak az ábrázolás mód- (Ortt F. után, u. o. 1910);
világbéke (u. o.
!<ztó és eladó mvészete kisebb, stílje
1911) Das Intematlonalo Unterrichtswesen (Leip''iíévcl, tartahnasságával fárasztó.
zlg 1914);
békemozgalom jelene és jövje
nem'voltik népszer olvasmá- (Budapest 1914); L 'En.se Ignement International
azok élvezésük a mveltségnek (Ostende 1914). E Lexikonnak Is munkatársa.
it, st nem kis tanultságot követel.
2. K. Oyörgy, közgazdasiigi író, szül. 1877
líiztosítja számukra a hosszú éle- nov. 27. Kisvájfdán. Egerben teológiát, majd a
I>t;
!iyel küzül a legkerekebb legmü- budapesti egyetemen íllozóflát hallgatott és dokt«t. ^
'^ozotü az Özvegy és leánya ; legfor- tori oklevelet szerzett. Az Országos statisztikai
legérdekesebb s nagyszerú jellemraj za hivatal tisztviselje Budapesten. Qazdaság-földí:. ió a Rajongók, a korrajz mestert volta
rajzi, irodalomtörténeti és statisztikai tanulmás költi cselekvénye emeli ki legolvasottabb, leg- nyai folyóiratokban és napilapokban jelentek meg.
ismertebb regényét, a Zord idt.
Önállóan megjelent müvei Szabolcs vármegye
Ircdndom. K. OttMB mavelnek ki«dását megladítottK közgazdasági leirása (1909) ; Japán közgazdaOynlai Pál szerkesztésében % Franklin-TánnUt. Kddig sága (1910); Szabolcs vármegye gazdaság-földmegjelentek » refcényei ét elbeszélését (I-Vm. k. 1806
is
XI. k. 1006, XII. 1908), s kflifin rajzi monográfiája (1913). É Lexikonnak
1897), taDnlm&ny&i (1\
testi
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kCtetben Papp FerencstAI sajtó ali rendezve Hitraba^ott
mnnkái (1914): birlapi cikkei nincsenek OsssegjrfiJtTe. A
Zoni idö németül is megjelent. Az Élet és ábrándnak legutóbb megtalált kéziratát Papp Ferenc kteAlte a BndapeMi
Bceanlében (CIL. k. lOlS). K.-nek hozzá méltó életr«Jsa mm

munkatársa.
3.
Lajos, író, szül. Kassán 1869 szept. ö.
1885 óta Kassa város fölevéltárosa, a Múemlékek
Orsz. Bizottságának tagja. Költeményei a Divat

K

88*
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-
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bvül

kúp, v. teljes henger legjobb az
V. lefelé
reformáció utóbbi, mert a fölfelé bvülk ferde szél esetén
és kiadásai:
Kassán (oklevéltárral, u. o. 1891); Kassa város rosszul húznak, a fölfelé szüklóknek pedig nagy
14-31— 1633. (u. o. 1892)
a dörzsölés okozta ellenállásuk. A K. nyomása az
réffi számadáskönyvei
Száz él} Kassa legrégibb történetbl (u. o. 1893) egyes keresztmetszetekben cm^-kint 8 kg. lehet,
Abauj-Torna vármegye története a honfoglalás- az alapzat pedig úgy viszonylik az egész K.-ma8—1 7. A lemezbl készített
tól az 1526-ik évig (u. o. 1912). 1910 óta Czobor gassághoz, mint 1
Alfréddal együtt szerkeszti a Történelmi Közle- K.-ek vastagsága 4'5— 6-5 mm. felül és 6*5—9
vmepye és Kassa múltjá- mm. alul, ha le vannak horgonyozva 2"5— 4'5

Szalonban, humoros apróságai több ólclapban je-

;

A

lentek mog. Mövei

:

mények Abauj-Torna
ból

c.

folyóiratot szerkeszti
;

felül és 4"5— 6"5 mm. alul. Ezeket kívül-belül
be kell kátrányozni, hogy ne rozsdásodjanak.
A K.-ek belsejében vaslépcsök vagy kivájt mélyedések vannak, hogy tisztításkor bennük járni

még a Kassavidékét, mm.

a Kassavidéki Turistakör lapját.

jól

K

4.
Rezs, hegedmvész és pedagógus, szül.
Nyíregyházán 1871 márc. 21. Zenei tanulmányait
a Nemzeti Zenedében kezdte és a berlini Kgl. Hochschulí'n fejezte be, ahol Joachim tanítványa volt.
1890-ben a königsbergi konzervatórium tanára,
1897. igazgatója, 1896. a Königsberger Musikverein karnagya lett. 1898-ban a budapesti Országos Zeneakadémia hegedtanárának nevezték
ki. Kladivkó Vilmossal, Szerémi Gusztávval és

Schiffer Adolffal szövetkezve, vonósnégyestársaságot is alapított, amely 1910. oszlott fel.
5. K. Simon, író és hírlapíró, szül. Tasson 1883
aug. 19. Budapesten elvégezve iskoláit, a hírlapírói pályára lépett. A Budapesti Naplónál dolgozott s a szépirodalmi lapokba írt verseket, elbeszéléseket, majd a Nyugat c. folyóirathoz csatlakozott 8 ers naturalizmusával keltett feltnést.
Irányát megváltoztatva, a Magyar Figyel színikritikusa lett, s 1911. az újonnan megalakult
Az Est c. napilapnak vezércikkírója és szépmvészeti kritikusa. Két verskötete jelent meg:

Lamentációk (1909) és Ballon

Kémény, magában

:

álló v,

(1914).

építményekkel szer-

vesen összekapcsolt függleges füst-, gáz- vagy
levegöelvezetö csatorna. A gázelvezet K.-ek célja,
hogy a huzat növelésével az égést elsegítsék, a
levegöelvezetö K. feladata pedig az épületekben
összegyl romlott levegnek eltávolítása s ekképen friss küls levegnek beszívása v. pedig friss
küls levegnek bevezetése. A szívó K.-ek

m-

lehessen.

A szobafútésokhez és konyhák tzhelyeihez tartozó K.-ek keresztmetszetét pontosan megállapítani bajos, általában egy kályhára és tzhelyre
55—65 cm2 K.-keresztmetszetot számítanak és
3 kályha kaphat egy közös K.-t 180 cm« területtel,
illetve 16 cm. átmérvel, négyzetes keresztmetszet esetén a négyszög egy-egy oldala 21—26 cm.
lehet, ezek az ú. n. orosz K.-ek. Ha a K.-t mászhatóvá is akarjuk tenni, a négyszög oldala 40—
47 cm. legyen. A K.-ek a tetbl 0*80 m.-nyiro
álljanak ki, mert ha alacsonyabbak, a szél leveri
a füstöt és a szikrát. L. Tüzelberendezések és

Kürt.

Keménybrü lialak (Sclerodermi, áiiat), a
Forrt-állcsontuak (Plectognathi) alrendjébe tartozó
csontoshalak egyik családja. Brük kemény csontlemezekbl áll, V. pedig apró érdes szomecskékkol
fedett. Kb. 100 faj ismeretes. Valamennyi apró
V. középnagyságú tengeri hal. A tengerek ti'ópusi részeiben gyakoriak, a mérsékelt övben ritkák. A Földközi-tengerbon közönséges az európai
keménybr hal (Balistes capriscus Gmel.) 40
cm. hosszú. Az Atlani-oceánban él a vénasszonyok
hala (Balistes veiula L.) 35—40 cm. hosszú. A
K. húsának élvezete komoly bajokat okozhat,
mert mérgez hatású. A mérges anyag fleg az
ivarszervekben, kisebb mértékben a bélben, májban van.
Keménybrüség fképen idült betegségek után
észlelhet, mikor az állat bre kemény, száraz, elhalt hámmal fedett, feszes, a felemelt brred csak
lassan simul el, rajta a szr hosszú, borzalt és fénytelen, vedlése késedelmes. A K. leggyakoribb a
:

;

ködése a közleked edények törvényén alapszik.
A K.-ben lev könnyebb levegoszlop a K. körüli nehezebb levegoszloppal egyensúlyba jönni
igyekszik s e közben az égéshez vagy a levegcirkulációhoz szükséges huzatot idézi el. A K.-be
a gázokat nagyon forrón som szabad vezetni,
mert nagy lesz a melegveszteség a K.-nek még szarvasmarhákon. A hiányosan ápolt, gyengén
igen jó huzata van, ha a beléje öml meleg gáz takarmányozott, az id viszontagságaitól nem véhmérséklete 273° C-f
küls leveg hmér- dett és a durva szervezet állatok bre egé.szséséklete; azonban függ még a huzat a légnyo- ges egyedeken is keményebb, mint a gondozott,
mástól, a leveg nedvességétl, a szél irányától és istállózott és finomabb szervezet állatoké.
a gázoknak a K.-ben való lehlésétl is. RendszeKemény burok (dnra mater v. pachynieninx).
rint a K. legkisebb keresztmetszetét kszéntüzelés- az agyvelt kívülrl körülfogó ers kötszöveti
;

2X

nél a teljes rostély felszínének Vi-ére, bamaszóntüzolósnél pedig Ve-^a veszik, foltéve, hogy a
magasság a legkisebb átmér 25-szöröse, de leg-

tok. L.

Agyrelburkok.

Kemény

cink, vascink ötvény, keletkezik ak-

ha a vasat olvadt cinkfürdöbo mártjuk, ezért
alább is 18 m.
a bemártással cinkezett vasárukon mindig vau
A K.-okPt téglából, vasbetonból v. vasból készí- ilyen ötvény, mely rideg volta miatt könnyen letik, az elbbiek drágábbak, de tartósabbak. Legjobb pattogzik s a cinkezett vasárút selejtessé teszi.
a körkerosztmotszotü K., mert legkisebb kerület
Keménye, kisk. Szolnok-Doboka várm. désl
mellett legnagyobb (erül(>to van, tehát kevesebb me- járásában, (1910) 157 oláh lakossal u. p. Alparét,
leget sngározhat ki s a szél így aránylag legkisebb u. t. Dós.
területen támadhatja mog és legjobban tisztítKeményegerszeg, kisk. Vas vmegye sárvári
ható azonban a 8-, 6- és 4-szogletes K.-ek építése j.-ban, (1910) 217 magyar lakossal; u. p. és u. t.
kor,

;

;

olcsóbb.

A

liosszantí keresztmetszet lehet fölfelé

Hegyfalu.

;

—

Kéményéffés

keletkezik, ha a kéményben a
követkestében a szurok és korom
iíségben felszaporodik, hogy a tüzholyszikra meggyajthatja. A korom Inr
káin, .-./iipi.rkázlk, a szurok ellonl)on nagy hfejlesztéssel lángol mindkett annyiban lehot veszélyes, hogy az égö anyag a kéményen kiszállva,
ff>Ii?\ ujtíiatja a tet6t és a kémény annyira áthevülliet, hogy megreped és a keletkezett hézagon át tüzet fu<;hat a tetzet faszeritezele is.
Szilárdan épiUt kéménynél a tzoltóság vizzel
t' It
tnlényeket helyezel minden veszélyeztetett
iitnu,
a kémény gyúlékony környékét lelo-'
i;i es a kéményt egész hosvszában folj'ton szemII 'i ifirtja
ha a tet puha (tzveszélyes), a kémény
tt'tejére helyezett sÁcü dróthálóval a sziporkázást
megakadályozza, egyébként azonban a kéményt
ki hagyja égni és a kéményseprvel kikotortatja.
Ha azonban a kémény szerkezete olyan, hogy
égésben maradása veszélyes lehetne, akkor a túz
elfojtandó, vagyis alnl kénport gyújtanak meg,
hog5' a felszálló kéngáz az égést elfojtsa, vagy
nedves rongyot húznak a kéményen végig, avagy
elzárják minden nyilasát, hogy az égési termények maüruk fojtsák el a tüzet, vagy legvégsbb
esetben vizet öntenek a kéménybe.
Kéményégetés az a kéménytisztítási mívelet,
amellyel a kéménybl kéziszei számmal el nem
távolítható szurkos kormot idnként a kéményben
mogeryujtott szalmacsóva segélyével elégetik.
Éjjeli és szeles idben, avagy rossz karban, tzveszélyes környezetben lev kéményt égetni tilos,
úgyszintén olyant is, mely az épület faszerkezeteitl (tet, mennyezet) kellképpen elszigetelve
nincs. Az égetés eltt és annak befejeztével is, a
kémény teljes hosszában gondosan átvizsgálandó.

Kéménjégés

lüinyní? tisztítás

(

•

;

i

•

:

Keményfa, 1. Fa.
KéményieJ, a kéménynek fels végzdése, rendszerint valamely párkánnyal koronázva és vagy
kemény kvel letakarva, vagy nagyobb architektonikus díszítménnyel ellátva.
Keményifi Jen, fest, szüL 1875 febr. 19.
Budapesten. Rajztanári oklevelet szerzett 1896.
Bndapesten, aztán 1899-ig Münchenben és Nagybányán volt HoUósjTiak tanítványa. Ebben az évben rajztanári állást vállalt Budapesten s els
Ízben állított ki a Múesamokban. 1912-ben a
Lipótvárosi Kaszinó díját kapta Csendes déleltt
c. festményére. Kilátás a parlament felé c képe

a Szépmvészeti Múzeumban látható.
Kemény forrasz, 1. Forrasz.

Keményiy Kálmán

D., egyh. pol. és pedagó-

giai író, szül. 1866 aug. 11. Esztergomban. Pappá
szentelték 1889 szept. 21. Tanár volt az esztergomi
tanítóképzben; 1906. adminisztrátor, 1912. plébá-

nos Esztergom-Vízivárosban, egyben 1907-tl fegyházm^yei könyvtáros. Mvei: Történelmi taludmányak (1892) KH szentbesz^ a keresztény
és polgarx házassá^ól (1893); Oítwt év alkot;

A

modem ke(1898) ;
resztény politika érvényesülésének akadályai
1 905)
Vaszary Kolos (1905) ; polgári leányiskolák reformja és nnevelésünk (19(fe); Vaszary
A''>'"' hfi<f?^''>i (1909); GyermekmerUés, léleks több polgári iskolai tankönyv.
Azjul.ivu; l^-'j-99.tárKzerkesztje volt a Katományos egyházpolitikája

\

;

A

—
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likus hitvédelmi folyóiratnak 1910 óta szertEsszti
a Katolikus Gyermekvédelem c. lapot V. ö. Esztergom vármegye monográfiája.
Keménygadány (azeltt Gadány), kisk. Baranya vm., pécsi j.-ban, (leio) 196 magyar lak.,
u. p. Pellérd, u. t. Görcsöny.
Keményhal, az a halfajta, mely a szárazra
vetve is sokáig elél, ilyen a ponty, kárász, csuka.
Keményháncs, 1. Kéreg.
Kemény hangnem a. m. dur hangnem, l. Rang;

:

sorok.

Kemény hangok, más névvel zöngétlen mássalhangzók, mink a p, f, t, sz, k, megkülönböztetésül a hasonló képzésú, de zöngés lágy hangoktól: b, V, d, z, g stb. (1. Hatigok). Kernényülés történik a magyar kiejtésben, ha lágy
hangot kellene ejteni kemény eltt, pl. fogsz éa
dobtam helyett azt mondjuk foksz és doptam
(1. Hasonulás).
Kemény hármas hangzat a. m. dur-hármas. L. Akkord, Dur, Hármas-hangzat.

Keményités, 1. szövettani (hisztológiai) eljámely a mikroszkópiai vizsgálatra szánt szövet és szers'részek konzisztenciáját oly keménnyé
teszi, hogj' abból a mikrotom (1.0.) segélyével megfelel vékony (néhány ezred inm.) szeletek vágrás,

A K.-nél fokozatosan emelked o/o-os alkoholt használnak. L. még Szövettani módszerek.
2. A'., 1. Edzés.
3. Szövetek (kivált fehér-

hatok.

—

—

nem üek)

K.-e kemény! töcsirizzel,

Keményít

(lat.

1.

Keményít.

amylum,

franc, fécide, ang.
AK.a kloroflUos növ^é-

starch, ném. Stárke, n6v.).
nyekben általánosan elterjedt anyag, mely mindig szilárd állapotban és sajátos alakú, valamint

szerkezet szemecskékben lép fel. A keményítöszemecskék nagj'sága igen változó és általánosságban 1 140 mikron közt ingadozhatik, de
minden növén>Te nézve a szemecskék loggjakoribb nagysága bizonyos jellemz értékkel blr,
amelynek alapján a kereskedelmi K.-k finomságát is megállapíthatjuk. így vannak a) finom
K., amelynek szemecskéi leggyakrabban 2—15
mikronosak (pl. rizs) b) középszer K., 20 50
mikronnal (pl. búza, kukorica) és durva K.,
60— 140 mikronnal (pl. burgonya). A szemecskék
alakja is változó, de az egyes K. -fajtákra
nézve többnyire jellemz. Ha a szemecskék lazán
vannak az illet sejtekben, akkor többé-kevésbbé
lekerekítettek (burgonya, búza), ha azonban szorosan töltik ki a sejteket, akkor a kölcsönös nyo-

—

:

—

;

más folytán szögletesek lesznek (a kukorica-szem
küls szarunem részében, rizsben). Gömbölydedek a burgonya- és búza-K. kisebb szemcséi
lencsealakúak a búza-K. nagyobb szemcséi ;
ellipszoid-alakú a hüvelyes vetemények K.-8zemcselnek túlnyomó része tojásdadok a burgonyaK. nagyobb szemcséi, de egyéb alakok Ls elfordulnak (1. Arrotc-root). Gyakran a K. -szemcsékben (300-szoro8 na^tás mellett) többé-kBvésbb
élesen látható réteges szerkezet mutatkozik, mely
világosabb és sötétebb csikók egymásutánjában
áll és azon alapszik, hog>' a szemecskékl^n
melyek K.-anyagbólíamylóz) és vízbl állanak
ez utóbbi nincsen egyenletesen elosztva, amennyiben vízben gazdag, ers^b nagyításban rózsásnak
látszó és vízben szegényebb, kékesnek látszó rété;

—
—

:

—

Kemónyít

Keményít
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gek egymással váltakoznak. A rétegzós mindenkor nítése az oldott tisztátlanságoktól 4. víztelenítés
egy világosabb, tohát vizgazdag pont körül ren- és szárítás. A különböz nyersanyagok sajátos
dezkedik el s ez a hely a szemcse magja hely- természetéhez képest a fenti mveletek sokszor
zete V. középponti, centrikus (pl. búza, kukorica- lényegesen különböznek egymástól.
A hurgonya-K. gyártásában a K. (18— 20Vo)
K.) vagytöbbó-kevésbbó központon kívüli, excentrikus (pl. burgonya, Canna-K.) lehet. Ha a sze- felszabadítása legegyszerbb. A burgonyát elbb
mecskének egy magja van, akkor egyszer, ha alaposan megmossák, megtisztítják, majd fürészpedig több magja van, akkor összetett, amikor fogas reszelkkel flnom péppé szaggatják szét.
;

;

több szemcse keletkezésük folytán szoros összefüggésben marad és egy szemcsének látszik, de
nyomásra könnyen szétesik részletszemecskélre.

Kettós-hármas összetett szemecskék a burgonyaK.-ben gyakoriak; 2— 100— 200-as szemecskék
vannak a rizs- ós zab-K.-ben a spenót magjaiban pedig 30,000 részletbl álló nagy K.-szemcsék
;

találhatók.

A

kereskedésben a K. három alakban fordul
(púder), vagy összetapadás
folytán kisebb-nagyobb rögökben («báránykák»),
vagy végre préselés útján készült oszlopos, szögletes darabokban (úgynevezett kristály-K.). A K.
szine vagy tiszta hófehér, pl. a rizspor és a maizena (kukorica-K.), vagy kissé szürkés-sárgás árnyalatú, ami egyrészt a tisztítás módjától, másrészt idegen alkatrészektl függ így a búza-K.
többnyire kissé sárgás, ami a benne lev sikertl
ered, mely belle csak nehezen távolítható el. A
K. 50—70 foknyi vízzel kezelve pépes anyaggá
változik át, oz a K.-csiriz, melyet sokféleképen
használnak, kivált ragasztásra, szövetek keményí-

el: vagy mint por

;

tésére ós appretálására.

A növények száma, melyekbl
igen nagy

K.-t nyerhetünk,

kivált sok tropikus növény igen gazdag K.-anyagban, mindamellett aránylag kevés
növény van, amelynek K.-je nálunk általánosan
;

ismert ós használt (1. alább).
A külföldi K.-k közül általánosabban csak az
aiTow-root-ok (1. o.) és a szágó (1. o.) ismeretesek.

A K. kémiai összetételét tekintve, összetett
szénhidrát (1. Szénhidrátok) Tapasztalati képlete
.

(C„H,(,0,)n,
tétel felel

melynek következ százalékos össze-

meg

C=UM'>U,
A

H=:6-17o/o. 0=49.390/0

K.- szemecskék alkotásában kétféle

keményítt

különlxiztetünk meg-.amyloceüulóztésgranulózt.
Ha a K.-t savval melegítjük, vagy huzamosabb
ideig fzzük, az összetett K.-molekula a víz elemi
alkotórészeit (H,ü) felveszi ós egyszerbb szénhidrátokra ú. m.dextrinekreósdextrózra bomlik.
Ezen alapszik a dextrin- és dextrózgyártás. A
dexlrint ragasztószerül, v. a szövetek kikészítósóhez használják. A dextrózt (szöUöcukor)
szörp v. szilárd téglák alakjában a gyümölcskonzei-vek, cukorkák, likörök készítésére használják.
Ha a K.-t savak helyett cukrosltó enzimekkel
bontjuk meg. akkor szintén képzdnek dextrinok,
de dextróz helyett mai tóz (malátacukor) képzdik.
Ezt a jelenséget használják fel az erjedési iparokban (1. iSör ós Szeftzgi/úrtiís).
Gyártása. líurópuban a K.-gyártás nyersanyagai a burgonya, búza. kukoricjiósrlzs. A K.-gyártás

sr

mveleteit

általábaii

következ frészekre

oszt-

hatjuk: 1. a K.-szcmccskék felszabadítása a zárt
sejtekbl 2. a felszabadított K. elkülönítése az
egyéb szilárd anyagoktól (szitálás) 3. a K. elkülö;

;

Az így

sejtekbl a K.-t szitában vLzsugárA szitákon visszamaradt
sejtfoszlányok mint szárított burgonyatörköly v.
K. -gyári moslék értékes takarmány. A szitákon
átmosott K. a burgonyalével a tisztító mveletek
alá kerül. A burgonyakeményítt rendesen szárított állapotban lisztté rölve hozzák forgalomba.
Ez a keményüöliszt, melyet a háztartásban használnak. Az iparban különösen dexti'inek és dextróz gyártására, élesztvel való keverésre v. csiriz
feltárt

ral alaposan kimossák.

készítésére használják.

A

búza-K. gyártásában a K.-szemecakék

fel-

szabadítása nem oly egyszer, mint a burgonya
esetében. Mert a búzaszem sejtjeiben a keményítt (58— 78"/o) vízben oldhatatlan fehérjék, az ú.
n. ffikér fehérjék (10— 15«/o) veszik körül (1. Stkér).
A K. felszabadítása a búzából többféleképpen történik. Legrégibb a savanyú erjedésen alapuló ú. n.
hallei eljárás. A savanyú erjedés folyamán u. is
a fehérjék feloldódnak és így a K. az elzleg
felszabadithatí).
szétzúzott sejtekbl könnyen
Egyik mellékterméke a húzatörköhj. Újabban az
erjedést egészen mellzik és vagy egyszeren vízzel a siker közül a K.-t kigyúrják és kimossák,
vagy lúgos oldószeiTel, pl. mésztejjel, a fehérjéket
kioldják. Az elbbi eljárásnál a síkért v. közvetetlenül szárítják és mint értékes emberi táplálóanya-

got (nuritas) hozzák forgalomba, vagy elbb meleg helyiségben vízzel keverve erjesztik, míg kenhetvó válik, majd plóhlemezekro felkenve megszárítják. A kapott termék az ismert könyvkötcsiriz, kitn és értékes ragasztószer. A kimosott
K.-t a vízzel elbb kádakban ülepítik. Rövid id elteltével az ú. n. szin-K. lerakódik, a tiszta búza-K.
lebegésben marnd.Ezt vízzel együtt zártfalú centrifugákba vezetik.melyokben ismételten a tisztátlan
Ságokat lefölözik. A centrifugákból kikerült K.-t

szrnemezzel bélelt formákban víztelenítik. majd
alacsony (40—50 C.) hfokú szárítókamrákban szá-

Ha liszt helyett egész búzaszemekbl állítel a K.-t (elszászi eljárás), akkor elbb beáz-

rítják.

ják

majd hengerek közt szétzúzzák és a sikerés héjaktól félhengeros szitaszerkezeteken
gyúrják ós mossák ki. A búza-K. értékesebb a burgonya-K.-nél,mert sajátságai jobban megközelítik
a kukorica- ós rizs-K. sajátságait. Különösen a tí'xtatják,

tl

tilipari

gyárakban alkalmazzák, de fohérnemüek

házi keményítésére

is

alkalmas.

A kukorica-K. gyártásában

a K.-t (50— Gó^/o)
csak kémiai mveletekkel szabadithatjuk ki. Megkülönböztetünk savanyú és lúgos eljárást. Az
els abban áll. hogy a kukorica-szemet kénessavas
vízben addig áztatjuk, míg megpuhul. Az ame
rikai Egyesült-Államokban és Angliában a csirákat alkalmas módon elkülönítik és ezekbl Amkorica-olnjat préselnek. A visszamaradt olajpogácsa értékes takarmány. Nálunk a megpuhított szemet hengerszéken megrlik. a K.-t ers

:

Keménység

Keményitö-cukor
kefékkel felsserelt szitákon átmossák és azatán
ndnonn csörgedeztet csatornákon tisztítják. A
törk«lyt szárított állapotban mint értékes takarmán)^ hozzák forgalomba. A lúgos eljárás a rissK. gyártásával o>r>-(*zik tnes. A lúgos eljárással
kesébbnek minsítik
készített kokofic
kemény itésére haszés külunüeen feh>
nálják. Száritásakur túra törekszenek, hogy épp
oly sugarasan szétvált darabok, ú. n. kristáiy-K.,
lotkezaeoek, mint a finom rizs-K. e0et^)en.
A riz$-K. (fí/árídsában a K.-t rendesen a rizshant* )lúk rízstörmelékéból állítják elö (70— 80*/«
K.-t tiirtalmaz), még pedig lúgos eljárással. A
rizst kb. 15 B^ súrúségú nátronlúgban áztatják
6-8 óráig. A meepuhult anyagot megörlik és
K.-t ülepitö-kádakban tiszszitákon átn
ikban szárítják. A rizs-K.
títják és 8/.
legértékesebt>. imh iiw^^n a háztartásban rizspor
gyanánt is használják. Ha a K.-höz 6— T'/o stearinaavat keverünk, a keményített fehérnem fényesebb (ülanzstarke).
A K.-gyártás minden múvelt államnak egyi^
legbecsesebb mezgazdasági ipara. Az a köríilménv. ho&rv melléldíÍBrmékei értékes takarmányok,
ós kukorica termelése pedig a talaj
a
1

1

.

:

.i>otát és termképességét növelheti,
maris eléggé indokolják ez ipar mezgazdasági
jelenteégét. Tekintve azt, hogy üzeme a gazdasági évad után kezddik és rendesen a kisebb
üzemek csak sszel és télen dolgoznak, a mezgazdasági munkásoknak jó téli alkalmazást nyújt
E naey nemzetgazdasági elnyei miatt a K.-ipar
TKtkban annyira felvirágzott, hogy a
en-tiil)ájába esett. Ezen akként segíthetu
tüDK, na Kivitelünket növeljük (pl. Anglia különösen sok kukorica-K.-t visz be) és ha l)elföldi
fogyasztásunkéit fejlesztjük (erre különösen a
gyümölc8konzer\--ipar igen alkalmas). V. ö. Kossvtány P., Mezgazdasági chemiai technológia
Saare 0., Die Fabrikation d. Kartoffelstárko
<iW7^ Barow L., Lohrbuch d. Stiirkefabrikation
;•» i,>i
Eehtcald F., Die Starkefabrikation (1911).
ti/.

"

;

*

1

;

1 kg. tej elállitásához a tejel állatnak az életbentart takarmányadagon felül kb. 220 g. koményítértékre vmi szflks^ 1 gr. keményítöérték
pedig ai CTkifejt állatolcat 533 mkg. mnnka
végzésére képeeití. 1 g. emészthet fehérje Odé
g., 1 g. em. zsir pedig 1*91 — 2 -il g. keményítvel
egyforma testzsírtermel hatást fojt ki.
;

Keményít gummi,

Koményitmér,

I.

lyek az illet bajótulajdonos v. hajóstársaság felismerésére szolgálnak.
Kemény kérdés, I. Tortura.
Kéménykötés, futósorokból áll, 1. Téglakötés.

Keménymag, Kömény.
Keménynagyszlls (azeltt: KapyszUös),
1.

nagyk. Nagy-Kükülló vm. segesvári j.-ban, (i»io)
német, cigány ós oláh lak. u. p. és u. t.
Dános.
Kemény ólom, 10— 30»,o ós ennél is több antimont tartalmazó ólom. Töreté finomszemcsés,
ezüstfény, jóval keményebb az ólomnál, azonban könnyebb és nagy antünontartalomnál rideg.
Fleg csapok, szelepek, csapágyak és betk gyár-

ül

;

tására használják.

Kemény

öntvény,

1.

Kérges örUvény.

Keménypapiros \ agy kojoapiros. Hosszúszálú
anyagból (lentói vagy cellulózból) készült, állati
enyvvel telitett papiros, amelyet formaldehid (formalin) gzök behatásának tesznek ki, ami által
az enyv vízben oldhatlanná s keménnyé válik.
Ilyen módon készülnek a litográfiához használt
köveket ptjtló lapok, a textiliparban használt

koményc^évék stb.
Keményparás halak (Acanihopterygii, iiist), 1.
Tii.^ke}KinUak és Halak.

Keménység

Keményít

ki,

eljárások, 1. KeményiUs.
Keményítöérték- elmélet, a modem takarmányozástan aliipj.i, mnly szerint gazdasági házi-

Fekulométer.

1.

(nör.), 1. Endodermisz.
Keményítöszirap, SzUöcukor.
Kéményjelek, a tengeri kereskedelmi hajók
kéményein alkalmazott különféle szinfi, egyszer
V. ketts csíkok, keresztek v. csillagolÉ stb., me-

ellenállást értjük,

1.

Dextrin.

Keményíts hüvely

Keményit-cokor (böt.), SzUöcukor.
Keményít- csiriz, Keményít.
1.

I.

Keményitögyári holladékok, 1. Keményít.
Keményitliazt (anufiltn/. 1. Keményít.

v.

abszoliU kohézió alatt azt az
amelyet az ásvány akkor fejt

ha legkisebb részecskéit egymástól

távolítani.

A

el

akarjuk

K. meghatározását úgj' szoktuk esz-

közölni, hogy valami hegyes acéltvel v. valami
keményítöérték ásvány hegyes szilánkjával igj'ekezünka vizsgátl(>hatását (zsírtermel- landó ásványba behatolni, ill.azt megkarcolni. A. K.
a takarmányok \
:uik;ti, az állatok általbasz- értékének abszolút pontos meghatározása sok neképesség), v;>
at energL-itartalmát fejezi hézségbe ütközik. .\ legfbb nehézség abban rejlik,
nos termékk
ki. A különböz takarmányok keményitértékét, hogy a K. szorosan összefügg a kristály szimmetmelyet anyagforgalmi vízfalatokkal és a nyers- riájával a kristály különböz lapjain, .st ugyanrosttartalom figyélonbevételével számítás útján azon lapon, de különböz irányokban a K.-re máshatároztak meg, az a iaám fejezi ki, mely mu- más értéket kapunk, ami mindig a kristály szimtatja, hogy az Úlet takarmány 100 kg.-ja hány metria-viszonyaitól függ. A K. meghatározására
kg. tiszta keményítvel fejt ki egyforma tápláló- a szklerométert használjuk, amelynek sokféle
hatást. Minthogy 100 kg. keményít hatására, fajtáját szerkesztették már. Minden szklerométer
melyet az életbentart takarmányadagon felül lényege a következ : a Nizsgálandó kristályra
acél- v.
illeszkedik reá, a
etetünk, az állat súlya kb. 25 kg.-mal gyarapodik, egy függleges
ennek folytán a keményítértéíaiek néggyel való gyémánthegyben végzdik. A tt megterheljük
c1().<7.tás;i útján a zslrtermeki hatás is kiszámftés a kristályt mozgatjnk; most megfigyeljük,
lot a K. szerint elssorban hízóállatok hogy mekkora megterhelésnél karcolja n^g a
ózhatok, mégis ez az elmélet vala- az ásványt, vagy mennyit koptat az ásványból,
iuuunyi. így tehát az erkifejt és tejel állatok vagy milyen mély barázdát karcol benne stb.
takarmányozására is eredményesen alkalmaafaató. Ucka a gyakorlatban való alkalmazásra egy K.-i

állatainkat takai

ik.

A

:

t

t

t

;

;
:;

—

Keményséffi 'ok

fokozatot állított össze, amelynek 10 foka van a
tagot karcolja.
fokozat következ tagja az
A fokozat tagjai 1. talk 2. ksó vagy gipsz;
6. ortoklász
5. apatit
4. folypát
3. mószpát
9. korund
10. gyémánt. A
8. topáz
7. kvarc
vizsgálandó ásványt a K.-i fokozat szilánkjaival
sorra próbáljuk karcolni
így megkapjuk, hogy
a fokozat melyik két tagja közé illeszkedik be az
ásvány. Egyenl K.-üek egymást karcolják. Az
1. K,-fl ásványok tapintata zsíros, a 2. K.-t körömmel lehet karcolni; a rézpénz keménysége 3;
kés karcolja a 4. K.-íit, az ablaküveg K.-e 5 a
6—7. K.-ú az acéllal már szikrázik. Exner vizs;

elz

;

:

;

;

;

;

;

Kemény

víz

a palló fölött l'OO m. magasban elhúzódó göm-

böly V. lapos vas szolgál korlátul.
Keménysó, a strassfurti kálitelepen elforduló
só,

1.

Kálisók.

Kemény száj pad,

;

;

;

—
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1.

Szájpcul.

Keményszájú az olyan

ló, mely a gyepl, illetleg a kantárszár húzásának nem enged s ennekfolytán nehezen kormányozható. A K.-ság oka

leginkább az állkapocs foghíjas szélének (hordasz)
nem elég éles voltán alapszik, minélfogva a
zabla nyomását nem érzi kellképen. A K. lovakra feszítö-zablát szokás alkalmazni.

Keményszárnyuak, 1. Bogarak.
Kéményszék, gyári kémények alsó, négyszegietes része (mintegy a kéménynek piedesztálja),
klttlnen hasadnak 2. a legjobb hasadás lapján melynek magassága a kéménymagasságnak körülbelül V4-ea K. a legkisebb, reá merlegesen a legnagyobb
Keménytelke, kisk. Torda-Aranyos vm. maros3. ha a hasadási lapot más hasadási lap nem szeli
gálatai szerint 1. különböz irányokban nagyon
eltér K.-et mutatnak azok a kristályok, amelyek
:

;

akkor rajta a K. minden irányban azonos
a hasadásra merleges kristálylapon a hasadás irányában a K. legkisebb, reá merlegesen
legnagyobb 5. a hasadási lapot ferdén metsz
kristálylapokon a K. ugyanazon egyenes mentén
is más, aszerint, amint oda-vissza vizsgáljuk. A
szklerométerrel való vizsgálatok alapján kitnt,
hogy a Mohs-féle K.-i fokozat egyes tagjai között
nagyon is eltérk a K-i különbségek. így pl. a
korund és gyémánt között sokszorta nagyobb különbség van, mint a folypát és apatit között. Általában a felsbb tagok között nagyobb a ktüönbség, mint az alsóbbak között.
A technikai anyagvizsgálatban pl. a fémek K.-i
fokának közelebbi meghatározására pontosabb és
megbízhatóbb módszerek fejldtek ki, és pedig
1. a Brinnel-féle gohjónyomó-prba, melyben 10
mm. átmérj acélgolyót meghatározott nyomással, tehát mindig ugyanoly nagy ervel a vizsgálandó anyag felszínébe benyomnak. A K. mértékszáma ekkor az a hányados, mely a nyomóernek
a benyomódás szélét tev kör területével való
át,

4.

:

;

(igio) 1466 oláh lak., u. p. és u. t.
Mezszengyei.
Kéménytoldalék, süveg v. sisak, az a rendesen
vaslemezbl készített szellz szerkezet, mely a
leveg áramlása segítségével a kéménybl kiszívja
vagy benyomja a levegt. Különösen a rosszul
szívó kéményekre helyezik. L. Szellzés.

ludasi j.-ban,

Kemény

üveg,

1.

Üveg.

Kéményváltó. Ha a födémszerkezetet fagerendák (borított- v. csaposgerendák stb.) alkotják és
ezek közül egy vagy több valamely kémény testébe hatolna be, akkor ezt megakadályozandó, a
gerendákat a kémény helyén kiváltjuk és az

itt

osztásából adódik. 2. A Martens-féle karcolópróba, amelyben egy kúposán csiszolt gyémánttal, fokozatosan nagyobbodó nyomással (terheléssel) több karcvonást húznak a próbaanyag csiszolt felszínén. A karcvonások szélességét a mikroszkóp alatt pontosan megmérik. A karc-K.
mértéke ekkor a gyémántnak az a megterlielése
grammokban, mellyel a karc szélessége ^^^ mm.
A gyakorlatban fkép a Brinnel-féle eljárás terjedt ol az egyszersége miatt s különösen azért,
mert a próbadarabnak semmi különös elkészítését nem kívánja.
K. a víznél, 1. Kemény

alkalmazott váltógerendát K.-nak nevezzük. Egy
kémény mellett a csaposgerendák kiváltási módját az ábra magyarázza meg ebben az ábrában
mely a csaposgerenda-födémet alaprajzban mutatja
tv a K., a a váltó tartó és s a kiváltott
csaposgerendák. L. Váltógerenda.
Kemény víz. Keménység a víznél a víz kalcium- és magnéziumsó-tartalma. Megkülönböztetünk állandó és átmeneti keménységet az állandó

víz.

keménység forralásra nem

—

Keménységi

fok,

1.

—

;

—

:

;

Keménység és Kemény i^z. ciumszulfátból

Kéménysepr, az engedélyhez kötött iparok
közé tartozó ipari foglalkozás, A K.-ipart az 1884.
évi XVII. t.-c. (ipartörvény) külön is szabályozza,
az ú. n. kerületi rendszert honosítva meg. Régebben a K.-ipar roáljogú ipar volt, de az 1884. évi
XVII. t.-c. megszüntette ezt a jellegét.
Kéménysepr-palló, szükszádn kémények tisztogatása végett az épület fedelén készített egyszer deszka-gyalogjáró, melyen állva a kéménysepr a kéménybe a tisztító vasgolyót leereszti.
AK. kátránnyal bekent puhafa-palló, melyet 100
2*00 m. közökben kovácsolt vaslábak tartanak

—

Kéméuyváltó.

változik,

fleg

kal-

a változó v. átmeneti
keménységet az oldott kalcium és magnézinmhidrokarbonát okozza, mely forraláskor a szénsav
eltávozása miatt karbonát alakjában kicsapódik
az átmeneti keménységgel bíró víz tehát forraláskor meglágyul. A keménységet fokokban szoktuk kifejezni a német keménységi fok megfelel
egy mgr. kalciumoxidnak 100 gr. rész vízben. Az
olyan vizet, ameljmek keménysége 10 német
keménységi foknál kisebb, Iáigynak mondjuk,
azon felül keménynek. A francia keménységi fok
100 gr. vizbon lev kalciummennyi8t>get kalciumkarbonát alakjában fejezi ki; ugyanilyen az angol
;

(gipsz) áll

;

;

- «l

Kemény Zsigmond-Társasáff

keményséf^i fok, csakhogy az a 70 gr. vízben
kalciuulkarbonAtot adja meg.

Kemény Zsigmond-Társaság

Kémia

lev zások tanulmányozása
fizikai

1876-baa ala-

fizikai

mellett a testek fontosabb
sajátságainak megállapítása is. A K.-i és
s.'ijátságok tanulmányozása alapján a tes'

kult Man)s-VtWauheIyi'n Tolnai Lajos Író, akkor tek K.-i szerkezetét állapíthatjuk meg, továbbá
marosvásárhelyi ref. lelkész buzdítiisára. Célul azt, hogy milyen feltételek között következik be
tzte ki a széptudományok inívelését, a régibb és egyes testek K.-l átalakulá.'^i és azt mekkora
újabb népköltészeti emlékek felkutatását és gytij- energiaváltozások kisérik. A K. feladatát tehát a
kiadását. Els következkben foglalhatjuk össze: a testek K.-i
tését, jelesebb szépirodalmi
elnöke br. Apor Károly volt; 1879—1880. kiadta szerkezetének és átalakulásainak, valamint az
az Erdélyi Figyel c. folyóiratát Tolnai Lajos, a átalakulásokat kisérenergiaváUozásoknak megtársaság titkár^úMk szerkesztésében. Tolnai Lajos is)nerése, a K.i és fizikai sajátságok tanulmáelköltözése után az egyeslUet élete szUnetelt, noha nyozása alapján.
Rendkívül nagy ama jelenségek száma, melyek1888. és 1893. megklsérlették fölélesztését, elbb
Deák Kar kas, 1896. Petelei Lstván elnöklete alatt. nek értelmezé.sét a K. adja meg. Ha meggondolNagyobb sikerrel 1906 óta milködik ismét télen juk, hogy az állati és növényi szervezetben végbefolyamatok nagy részének értelmezése K.-i
felolvasásokat tart irodalmi és tudományos kérdésekrl, pályakérdéseket tz ki a székely nép- alapon lehetséges a mindennapi életben fontos
költési termékek közül már összegyjtötte a nép- szerepet játszó jelenségek, mink az égés, korhameséket és táncszókat. Munkálatait Évkönyvében dás és rothadás, erjedés stb. a K. körébe vágó
tünemények; a nagyipar egy tekintélyes része
adja ki. Van 4 tiszteletbeli és -i-S rendes tagja
vagjona 16,000 K. Elnöke 191t. Tóth falmi József (szóda-, kénsav-, salétromsav-, ammoniagyártás,
ref. lelkész, alelnökei Dékáni Kálmán és Irózner kátrány-feldolgozó ipar stb.) K.-i ipar; a legfonLajos, titkára Sami Endre reform, koll. tanárok. tosabb gyógyszerek nagy részét a K. szolgáltatja
a fóldmívelüs gazdaságosabbá tételéhez a föld
Kemény zsiradék, 1. Zsiradék.
Kémer, nairyk. Szilágy vmegye szilágysomlyói termképességének fokozása útján a K. nyújtott
belátható e tudományág rendj.-ban, (1910) 2782 magyar és oláh lak., posta- és segédkezet stb.
kívüli fontossága, de egyszersmind igen terjedeltávl)eszélhivatal.
Kémes, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (i9io) mes ós szétágazó volta is. Éppen e sokoldalúságá421 mainar lak., vasútállomás, postahivatal, u. nál és terjedelmességénél fogva a K. anyagát
megfelelen szétosztva szokás ismertetni.
t. Vaj.>zlú.
Kemesmál, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban,
Altalános v. elméleti K. feladata a K.-i át-

mvek

;

men

;

;

;

:

142 magyar lak., u. p. Horvátnádalja, u. t.
Nagycsákány.
Kémhajó, 1. Aviso és Scont.
Kemi (Kemi-joki), 4(^ km. hosszú folyó Finn(1910)

országban.

Az

orosz Lappföld határa közelében

ered, a Botteni-öbölbe torkollik a Tomeá torkolatától K.-re. Vízgyjt területe 53,140 km*.

Kémia, chemia, vegytan. A természettudományok egyik ága feladata sok tekintetben rokon a
fizikáéval, melyhez minden természettiidoraányág
között a legközelebb áll. Mindkettnek a testekon
észlelhet jelenségek és a testek között végbemen változások megismerése a célja. De míg a
:

flzika vizsgálatai körébe a testek ama sajátságainak megállapítása tartozik, melyek a vizsgált
test tulajdonságainak maradandó megváltozása
nélkül észlelhetk, vagyis az ú. n. fizikai sajátságok észlelése addig a K. feladata az ú. n. A'.-i
sajátsáaok megállapítása, mely sajátságok azonban csaK a testek anyagának teljes megváltozása
árán észlelhetk. A változásokat, melyeknek folyamán a testeknek úgy fizikai mint K.i sajátságai maradandó változást szenvednek, K.-i átváltozásoknak nevezzük. A test anyagának K.-i természetérl biztos felvilágosítást a K.-i átváltozások nyújtanak, de nem mellzhetk ennek meg-

változásokat kisér jelenségek tanulmányozása
útján ezek között kapcsolatokat megállapítani és
ezeket általános érvény törvényekben kifejezni.
Ezáltal egyrészt lényegesen könnyebb lesz az átváltozások rendkívüli nagy száma fölött áttekintést nyernünk, másrészt a megállapított törvények
alapján bizonyos átváltozások lehetségét elre
megmondhatjuk. Végs feladata az általános K.nak épen az, hogy a K. jelenségeit az energia általános törvényei alapján értelmezve, oly törvényeket állapítson meg, melyek segítségével a
K.-ban ma használatos hosszadalmas kísérletezési
eljárás helyett az egyes jelenségeket a megállapított törvényekbl dedukció útján vezesse le és
a kísérlet csak ellenrizze a levezetés helyességét. Teljes egészében ez még megoldva nincsen,
de az utóbbi években az általános K.-nak e része,

melyet fizikai K.-nak v. matematikai K.-nak is
neveznek, óriási lépésekkel közeledik kitzött céljának teljes megoldásához: 1. Fizikai kémia,
Elektrolitos disszociáció, Egyensúly, Reakciósebesség, Fotokémia, lermokemia.
Részletes K. tárgya az egyes testek fontosabb
fizikai sajátságainak ismertetése mellett azok
K.-i sajátságainak leírása. A részletes K. anyagát
célszerségi szempontból két részre osztjuk. Egyik
állapításánál az ú. n. fizikai sajátságok, pl. szín, része, az ú. n. anorganikus v. sze)vetlen A'., az
halmazállapot, fajsúly, forráspont, olvadáspont elemeket és azok vegjrületeit foglalja maeában
stb. tanulmányozásai sem, jóllehet ez szigorúan a szén vegyületei kivételével. Ez utóbbiakat a
véve a fizika feladatü volna. A fizikai tulajdon- részletes K. másik része, az ú. n. organikus v.
ságok u. 1. egyrészt bens kapcsolatban víinnak a szerves K. írja le.
K.-i sajátságokkal, másrészt a testek jellemAlkalmazott K.& K.-i ismereteket a gyakorlat
zésére és ezzel kapcsolatban azoknak egymástól céljaira v. valamely más tudományág elmozdívaló megkülönböztetésére e sajátságok igen jól tására értékesíti. Ennek megfelelen feladatai
használhatók. A K. feladata tehát a K.-i átválto- igen sokoldalnak. Az alkalmazott K. fontosabb
;

:

—

Kémia

U2

ágai Analitikai K. feladata a testek összetételének minségi ós inonnyisógi megállapítása, 1.
Kémiai analízis ; tápszer-K. a tápszerek összetételének ós azok tápértékének megállapításával
foglalkozik ; technikai K. az ipar szempontjából
fontos testek gyári elállítását írja le gyíjyszerészi K. a gyógyszerül használt testek el:

;

állíti\8ával és vizsgálatával foglalkozik;

mez-

—

Kémia

társai közül Kunkel még a fémek alkotórészének
a kénest tekinti Becher pedig a ílogiszton-elméletet készíti el, amennyiben a testek alkotórészeiül három « földet >, köztük awterra pinguis»-t,
;

az

éghet

földet tekintette.

Becher

tanaii)ól in-

dult ki a ílogiszton-teóríának megalapítója és kifejlesztje, Stahl G. E. Ö a fémek földekkel való
alakulását, a lélegzést, a korhadást az égéssel

gazdasági K. a mezgazdasági foglalkozásokkal rokon jelenségnek tartja, s ezeket a flogisztonnal
földmívelcs, takarmányozás, gazdasági tech- (1- Flogiszton elmélet) magyarázza. Kiváló kornológia 8tb. — kapcsolatos K.-i és K.-óIettani társai Hoffmann és Boerhave. Tanaik alapján az
jelenségek ismertetését tekinti feladatának hio- elmélet tovább fejldik. Németoi'szágban fképviK. az állati és növényi organizmusban lefolyó selje Marggraf, ki a mikroszkóp használatát
hozta be a K.-ba. Franciaországban Geoffroy,
K.-l reakciókat tárgyalja.
Monceau, Rouelle (Lavoisier és Proust tanára) és
Története.
Macquer váltak ki. Különösen nevezetes már a
A K. történetét H. Kopp szerint öt nagy kor- K.-nak mint tudománynak szempontjából az angol Black, Cavendish ós Priestley, a svéd Bergszakra oszthatjuk fel
mann és Scheele. Black, a kiváló experimentátorI. Az ókor a legrégibb idktl a IV. sz.-ig.
nak kiUönösen a szénsavra vonatkozó tanulmáII. Az alchemia korszaka a IV. sz.-tól a XVI.
nyai fontosak. (Javendish bizonyította be, hogy
sz.-ig.
a víz oxigén és hidrogén vegyülete, hogy a leveg
III. Az iatro-K. korszaka 1493—1660.
nitrogén és oxigén állandó összetétel keveréke.
IV. A flogiszton korszaka 1660—1770.
Priestleyt gázanalitikus munkái és az oxigén felV. Az újkor 1770-tl napjainkig.
Az ókorban a K. egyes tények rendszertelen fedezése tették nevezetessé. Scheele, a kiváló anaismeretébl állott, ezek magyarázására pedig leg- litikus, a klórt, a mangánt s az oxigént fedezte
feljebb minden kísérleti alapot nélkülöz spekulá- fel. Bergmann az analitikai és mineralógiai K.-t
ciókat találunk. Ez ismeretek az egyiptomiak- fejlesztette. Boyle és az imént említett angol és
tól származnak. (Maga a K. szó is valószínen svéd kémikusok a K. új ágának, a gázok K.-jának,
egyiptomi eredet kérni ugyanis az egyiptomi a ((pneumatikus K.»-nak vetették meg az alapnyelvben elször magát Egyiptomot jelentette, de ját. A teoretikus ismeretek és elméletek közül ki
jelenti ezenkívül azt, hogy fekete, különösen ér- kell emelnünk Boyleuak az elemekrl és vegyütették még alatta a szem bogarát, a homályosnak letekrl, habár nem preciz, de helyes felfogását.
és elrejtettnek szimbólumát. B szerint a K. az A K.-i rokonság, az affinitás tana is lényegesen
egyiptomiak titkos tudománya volt. A IV. sz.-ban fejldött. Szemben az eddig uralkodó ((similia siK. névvel jelölték a fémek nemesítésének mvé- milibus)) elvvel Boerhave kimondja, hogy éppen
szetét.) Az egyiptomiaktól azután átvették a az ellentétes tulajdonságú testek hatnak legjobfeniciaiak, a zsidók, a görögök, a rómaiak, anél- ban egymásra. Geoffroy «Tables des rapports»-ot
kül, hogy azokat lényegesebbon továbbfejlesztet- állított össze, amelyben a testek rokonságuk szeték volna. E korszak ismeretei között els helyen rint voltak csoportosítva. E kor irányelvei magukállanak a metallurgiára vonatkozók ugyanis is- kal hozták az analitikai K. fejldését. A technimerték az arany, ezüst, réz, vas, ólom, ón és kai K. különösen a savak gyártásában haladt
kénesnek elállítási módját. Ezenkívül az agyag- elre. A gyógyszerészi K. haladása aránylag cseipar, az üveg-, szappan- és festékgyártás meg- kély. Több elemi test, pl. a foszfor (Brandt), kolehets magas fokon állott. A másoclik korszak balt, nikkel, platina stb. és számos vegyület felaz alcJiemia kora (1. o.). A Jiarmadik korszak az fedezése e kor eredménye.
iatroK (1. 0.) kora, amikor is a kutatás fleg
Az ötödik korszakban (a XVIII. sz. végétl napgyógyszerek elállítására irányult. A negyedik jainkig) a vizsgálódás iránya és módszere quankorral kezddik a tulajdonképeni K., mely- titativ, ez a mennyileges kutatás kora ; a jelensének kimondott célja a testek ös.szetételének meg- gek magyarázásánál 'pedig vezérfonalul az atomismerése. Ez idben az égés tüneményeinek teória szolgál, amiért is e kort az atomteória kormagyarázására a flogiszton-elméletet állították szakának is nevezik. Kezdetét Lavoisier (1743—
fel,
amiért is e kort különben a flogisztmi- 1794) fellépésétl kell számítanunk. Lavoisier
elmélet korszakának nevezik. Ez irány az in- volt az, aki ílzikai és matematikai ismereteire
duktív módszerbl indul ki. Els fképviselje, támaszkodva, qtMnfitdtiv kísérleteivel a K.-nak
Boyle Róbert (1. o.) szerint a K. célja a testek ösz- új irányt adott, s a K.-i búvárkodás legfontosabb
szetételének felismerése módszere kísérletez. eszközévé a mérleget tette. Majd Priestley és
Elemnek a te.stok kimutatható, do tovább nem Scheele felfedezésére (oxigén) támaszkodva, alaposztható részeit tekintette. A vegyületek .sajátsá- ját veti az oxidáció-teóriának : 1. A testek csak
gai az azokat alkotó elemek sajátságaitól eltérk. tiszta levegben égnek. 2. Égés közben a levegt
Ez alapon különbséget tett a keverék és a vegyü- elhasználják, s az elégett test súlyszaporodása
let között. Az analitikai K.-t sok tekintetben fej- a leveg sülyvesztesógével egyenl. 3. A legtöbb
lesztette. A gázokkal való foglalkozása azok egyik test vegyülete tiszta levegvel sav; a fémeké
alaptörvényének felállítására vezette. Kortársai, férafüld. Ugyancsak e kísérleteivel megállapíaz angol Mayow J., a francia Letnery ós Horn- totta a természettudományok egyik legfontosabb
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mechanikailag, az ö «manem és anyagi természet. Nevezetas francia kortársai Guyton de
Mortxau; BerthoUet- ós Foutxroy-yal együtt a
nevezéktannak veti meg alapracionális
ját az elemeket sajátságaik s/x^rint öt csoportba
sorozza a vegyületeket büier (sav, bázis) ós tar>kre osztja. Német kortáirsal köner (s<v
zül ki n
(h. Kortársaival egyetemben az

a höt

—
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ványrendszert is ö állította fol. Speciális vizsgáa kémiai kutatás mintaképéül szolgálnak. A
XIX. sz. els évtizedeiben a K. terén kifejtett munkásság az ö munkássága köré Coportosíthat<').
kezében
Oay-Loasac térfogatos törvénye az
vált az atomteóría alapkövévé egy térfogat (/ásalakú testnek egy atom felel meg; ezért jf'iolf
sükre a w/t<ma^n nevet használta. Az 18i^-ban
közzétett atomsúly-táblázatában több elem aV^m100-ra vonatanÜflotfuszuhus rendszert fejtette ki. amely csak- súlyának helyes értékét adja (0
koztatva). 1819. Dulong és Petit az elemi atomok
hamar megbaktatta a flogisztcju-elméletet.
B korszaJcban a mennyileges kutatáson kivül hkapacításának egyenlségét állapítják meg.
vezérszerepet az atomteória játszik. Ez elmélet Ugyancsak ez évben MitscherUch az izomorf krismegállapítását amn kémikusok készítették elö, tályokra vonatkozó törvén yszerü.séget fedezi fel.
akik a K.-i projKiriMók fojíalmát és törvényeit ki- 18.34. pedig Faraday elektrolitikus töi-vényeit álfejtették. Ki kell közülük emelnünk Richtert és lapítja meg. Az ezen törvények alapján megállapíProustot. ü<V/<<er (1762— 1807) munkássága fóleg tott iermUcus, krisztaüografikuH és ekktr oki-mi
a XVIII. >/. ut<»l.>íú évtizedére esik. A savak és há- kus equivalensek .szerint a Berzelius megállaj)ízi
^^ra hatásának súlyviszonyára vonat- totta atomsúlyok javításra .szorulnak. E korban
ki.
tei alapján a vegyülési sídyviszonyok még az equi valens.atom és molekula fogalma ninc«
törvényéi állapltja meg azaz, hogj- a vogyülotek élesen definiálva ezért sokan, közöttük Crmelin
bizonyos határozott vi.szony, ill. viszonyok szerint L. a biztosan meghatározható K.-i eauivalenshatnak e}rymá.<ra. Mveit nehézkes és nehezen ért számok ismeretét elegendknek tartja. Ugyancsak
hetó nyelvezete miatt .>«)káig ti fíyelemre nem mél- Berzelius Davj' eszméit némi tekintetben átvéve,
tatták noha mindenesetre a sztöchiometria meg- az elektrokémiai elméletet (1. o ) fejleszti ki. Ez elalapHdsa&zó érdeme. iVousí (175^1826) legfon- mélet közvetlen folyománya diialisztikus rendtosabb mveit a X1X.8Z. elsó éveiben Berthollet-val szere. Berzelius a Lavoisier-féle oxigén savteoriát
szemben való fellépésekor írta. BerthoUet szerint (minden sav oxigéntartalmú) a leghevesebben
ugyanis a testek a körülményektl függen tetszés védelmezte. E felfogás megváltoztatása különöszerinti viszonyban egyesülhetnek. Ezzel szemben .sen Davy, Gay-Lussac ée Thenard érdeme
Proust az állandó súlyviszonyok törvényét álla- mutatták ki, hogy a klór elem, s hogy a sósav
pítja meg, mely szerint a vegyületeklien az alkat- oxigénmentes. Hlz alapon a hidrogén savteoria
részek síüyvisztmya állandó. Egyes elemek ugyan fejldött ki, melynek kifejlesztésére lAd/ig tett
több vi.szony szerint egye^íülhetnek, de ekkor a legtöbbet. Ké.sbb maga Berzelius is elfogadta az
viszony ugrásszeren változik, és nem folyto- iij irányt s a klór, fluor és jód sóit halóid-sóknak
nosan. Ezek alapján Dalion (1. o.) a sokszoros nevezte a többi aw/ííi-stikkal szemben. Berzeliussúlyviszonyok törvényét állapította meg : a vegyü- nak az organikus K. terén is nagy érdemei vanletekben az alkatrészek atomsúlyaik egyszer nak. A szerves és szervetlen K. egymástól való
sokszorosai szerint foglaltatnak. E törvényt megkülönböztetését ugyan már a XVll. sz. véatomteórid-iáyal mag>'arázta (1. Atomizmns). Az gén megtaláljuk, de az éles megkülönböztetést
atomteóriát a kémikusok nagy része kedvezen azon alapon, hogj' a szerves vegyületek mesfogadta (így Thomson, Vollaston stb.), ami azután terségesen nem állíthatók el, Bergmann tette
ez elmélet továbbfejldésére nagytm elnyös meg. Ezzel szemben Berzelius amellett van, hogy
volt. Az atomteória fejlesztése elssorban Davy a szerves vegyületek alkotórészeikbl ép úgy elállíthatok, mint a szervetlenek. Már ö megkülön(1, 0.), Gay-LuB.-^ac (1. o.) és különösen Berzelius
böztetést tesz a vegj'ületek empirikus és racioná(l. o.) munkásságának ei-edménye. Davy a Dalmelynek
ion meghatározta atomsúlyokat csupán equiva- lis összetétele között. Az izoméria
fogalmának megállapításában
lens súlyoknak tekinti. Az elektromo^ágot siker- neve is tle van
rel alkalmazza a K.-ban (alkálifémek felfede- lényeges n'?sze van (1820—30). A régi gyökteória
melynek els nyomát Gay-Lussac mveiben
zése), 8 alapját veti az elektrokémiai elméletnek
inkább fizikai találjuk (C^H^ a késbb Berzeliustól aAetherina<1. o.). Gay-Lussac (1778—1850)
kifejlesztésében Berzelius
irányú kutatásaival megállapítja a gázok höokozta nek nevezett gyök)
kiterjedésére vonatkozó aUiptih-vcnyét. Kísérleti lényegesen közremködött. E teória, mely a duaalapon térfogatos törvényét bizonyítja be, amely lizmus alkalmazása folytán téves volt, 1837. érte
szerint a gálakú testeknek ^yszerú viszony- el tetpontját.
ban álló térfogatai hatnak egymásra. A gyakorA szerves K. terén nálánál kiválóbb érdemeket
lat szempontjából is nagy érdemei vannak ó a Liebig, Wöhler és Dumas szerzett, akik munkásiérfogaios elemzés megalapítója. A gázoknak a ságának nagy része még Berzelius idejébe esik.
hmersékkel szemben való egyenl viselkedésé- jJkfig J. a több bázisa savak elméletét állapítja
bl már Gay-Lussac 1808. arra következtetett, meg. Az izoméria tanát és a gyök elméletét lényehogy a gázok srsége vegyületsúlyaikkal ará- gesen továbbfejleszti. A fiziológiai K.-nak mondnyos. Ez alapon 1811. Avogadro azon elméletet hatnók els tudományos mvelje. Wöhlemek
állította fel. hogy a gázok egyenl térfogataiban hasonló irányú munkálatai a két tudós együtt
a molekulák száma is egyenl.
való hasznos munkálkodására vezettek. A s»rA svéd Ber^üusnak a K. legtöbb ágában el- ves és szervetlen K. közötti ellentét elsimítására
évülhetetlen érdemei vannak. Az els kémiai ás- fontos esemény volt, hogj' 1828. Wöhler a hufogta
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gyanyt ciánsavas ammoniumból elállította. Du- megállapították. E fogalom volt az, amely a kömas (1. 0.) szembeszáll a gj'ökteóriával és a dua- vetkez években a rohamos haladást lehetvé
lizmussal SzKbsiitució-szabályait állítja fel, me- tette. Ez alapon fejldik ki ugyanis az atomkaplyek szerint a szénvegyületekben a H atomok Cl, csolódások 1/ina. Már az öt\'enes években Kekulé
Br, J és más negativ atomokkal helyettesíthetk. és Couper egymástól függetlenül megállapítják,
Megállapítja az ú. n. régi tipus-ieóriát, mely sze- hogy a szerves vegyületekben a szénatomok egyrint a halogénekkel való helyettesítés a vegyület mással közvetlenül kapcsolódhatnak. Ez idbe
:

föjellemén nem változtat s így az ily vegyületek
K.-i típust alkotnak. A mechanikai típus pedig az
összes helyettesítésekkel lehozható vegyületeket

magában

foglalja.

Kimondja, hogy a vegyületek

egységes egészei alkotnak és K.-i jellemüket elssorban az atomok elrendezdése és száma, és csak
másodsorban a minsége adja meg. A gyök és
szubstitució-teória küzdelmében a kor kémikusai
úgyszólván kivétel nélkül résztvettek. így Laurent 1836-ban othéorie des radicaux»-ját állapítja
meg a szénvegyületek alap- és leszármaztatott
magvakból (radicaux) állanak. Ugyancsak a harmincas években Gerhardt «théorie des residus»jét állítja fel, mely elvben hasonlít a régi gyökteóriához, de benne a gyöknek tulajdonképeni
fogalma más. Kiváló érdeme e két tudósnak, hogy
a negyvenes években a molekula, atom és equivalens fogalmát definiálták s egymástól elválasztották. Ugyancsak a negyvenes években Gerhardt, támaszkodva Wurtz, Hoffmann, Williamson és Schiel (1842. a homológiát állapítja meg)
munkálataira, teóriáját, az új tipus-teóridt fejti ki,
melyben alaptípusul a víz, ammónia, a hidrogén
és sósav szolgál. Rendszere egységes és a gyökök
szerepe benne mégis helyes kifejezésre jut valóban a régi gyök- és tipus-teória összeolvadásá:

;

naktekinthetjük. (?er/íar(íí tipus-teóriáját Kekulé
1857. a vegyes típusokkal egészítette ki.

Szemben a mindinkább eltérbe jutó tipus-teóriákkal Kolbe Berzelius gyök-teóriáját eleveníti
fel és az által, hogy csupán csak a lényegét tartja
meg 8 a részletekben elnyös változtatást tesz (pl.
gyökök is változhatnak), új életet önt belé. Hasonló irányban mködött Frankland, aki különösen az organometallok K.-i konstituciójának kiderítésére végzett kísérleteket. E kísérletei alapján az elemi testek vegyértékének tanát fejti ki.
ó maga több elemi test és összetett gyök vegyértékét megállapította. Utána pedig különösen
Kekulé, aki a szénatom négy vegyértékíiségét mutatta ki. Lényeges lépés volt a vegyértékek tanának továbbfejlesztésére nézve, hogy 1858. Cannizzaro a molekula és atom fogalmát véglegesen
tisztázta. Ama kérdés tekintetében, vájjon az elemek vegyértéke változó vagy pedig állandó, a
kémikusok megoszlottak s különösen a hatvanas
években heves vitát folytattak. Kekulé a vegyértékek állandósága mellett foglalt állást S az
eltéréseket az atomos és molekuláris vegyületek
elméletével magyarázta. Vele 8zeml)en kiilönösen
Erlenmeyer hangsúlyozta, hogy minden elemnek
bizonyos maximális vegyértéke van, egyes esetek-

ben azonban ezeknek
alapon a vegyületek

egy része szerepel

es mveikben már

a siruktur-teöria els nyomait látjuk, amelynek célját a hatvanas évek elején Butleroiv jelölte ki. A vegyületek ismeretében tehát a szerkezeti képlet kísérleti alapon való
megállapítása egyike a legfontosabb feladatoknak.
Ugyancsak Kekulé 1865. a benzol szerkezeti képletét állapítja meg. Ez alapon azután a piridin
és kinolin szerkezetét állapítják meg, melybl kiindulva egyes növényi alkaloidák szerkezetének
megismerése és azoknak szintetikus úton való
elállítása is sikerült. A struktur-K.-val együtt az
izoméria tana is kifejldött. A hatvanas években
különösen az aromás vegyületeknélifeArMÍé a helyzeti izomeriát állapítja meg a nyolcvanas években Le Bel és van't Hoff a llzikai izomeriát értelmezik az atomok térbeli helyzete segítségével
s vele a sztereo-K.-t állapítják meg; 1. Izoméria.
B felfogással sikerült E. Fischo-nek a cukrok,
Bredt-nek a kámfor igen bonyolult izomeria-joa kilencvenes években
lenségeit is értelmezni
Laar és Baeyer a tautomeriát és deszmotropiát
állapították meg. A vegyértékek tana a szervetlen K.-ban is tért hódított. A molekula-vegyületek szerkezetének értelmezését Werner adta
meg (1905). Az anorganikus és organikus K.
nagymérv elhaladottsága az általános K.-nák
kifejldésére vezetett. Igen fontos esemény e
téren az elemek természetes rendszerének, a
periodikus remiszernek felállítása. Ezt 1864-ben
egymástól függetlenül Newlands és Meyer L.
kezdeményezte, de tulajdonkéi)en 1869. ugyancsak Meyer L. és Meiulelejeff fejtette ki.
A K. legújabb korszakát az jellemzi, hogy a K.-i
;

;

jelenségeket az energetika alapelveire igyekszik
visszavezetni. Már Lavoisier ós Laplace, majd
Davy ós Rumford végeztek a Xlll. sz. utolján,
illetleg a XIX. sz. elején termo-K.-i méréseket
a termo-K. megáll api tójának azonban G. H.
Hess (1802—50) tekinthet. Termo-K.-i méréseket végeztek késbb Andrews (1845—48), Faire
és Silbermann (1852—53). Közben B. Mai/er
(1842) és Helmholtz (1848) megállapították az
energia megmaradása törvényét, mely után végezték Thomson és M. Berthelot a legkülönbözbb K.-i változások reakcióhöjének rendszeres
mérését. 1801-bon hozta be a K.-ba C. L. Berthollet a tömeghatáa fogalmát. Ez eszmébl kiindulva, Guldberg és Waage 1867. megállapítják a iömeghatús törvényét. 1870-ben alkalmazta
A. Horstmann a Carnot-Clausius-fé\e termndinamikai tételt elször K.-i jelenségekre, melylyel a K.-i rokonságtannak racionális fejldése
kezddött meg. Ebbl kiindulva sikerült,/. JT.
GiU)S, H. von Helmholtz, J. H. vant Hoff. F.

s ez
és nem telítettekre
oszthatók. Kolbe, Blomstrand és mások ez irány- Wohlratisch, S. Arrheniu,<i. W. Nern^st, W.
ban való kritikai mvei az utóbbi vélemény felé Ostn-ald és mások újabb vizsgálatainak a K.-i
hajlottak, úgy hogy ma Is fleg ez van elfogadva. jelenségeket energetikai alapon felfogni és érAz atom-elmélet megállapítása óta majdnem telmezni (I. Fizikai kémia). 1898. fedezte fel a
ötven óv telt el addig, míg a vegyérték fogalmát Gurie házaspár Becquerel laboratóriumában az
c.<?'ak

telített-

;
:

-
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urán tartalmú ásványok sugárzásának taaulmáüyozá^a közben u rádiuma. Bz anyag siú^^^ágainak vizsgálatával kapcsolatban a K. egy új
ága, a radioaktivitás fejldött ki, melynek kiépítése Curiené asszonyon kivül föképpon Lord
Kelvin, Thomson, Rutherf'ord. Marcktcaldé»
Soddy vizsgálatainak köszönhet. A radioaktív jelenségek értelmexéee az eddig oszthatatlanoknak
képzelt atomokat is Összetetteknek tételezi feléé
hovatovább azok szerkezetébe Is bepillantást enged; 1. Roíiioaktivitás. A radioaktivitás jelenségeinek behatébb tanulmányozása új radioaktív elemek felfedeaésére vezetett, melyek közül behatóbban a poloniumot, aktiniumot és radi'itoriumot tanulmányozták. 1895-ben Ramsaij és Rayleigh a levegben egy új elemet
fecleztek fel. az argont. A további vizsgálatok folyamán még i új elemet, a héliumot, kriptont,
neont ós xenont ismerték fel a levegben. Ez
elemek abszolút iadifferensek, semmiféle vegyületük nem ismeretes, azért nemes gázok-üak
is nevezik ket. Az anorganikus K.-i kutatás
legújabb irányát, az elemek és vegyületeik fizikai K.-i szempontból való beható tr.uulmányozása
jellemzi. E vizsgálatok eredményei közül nem
egy a IC-i nagyipar fejldését Is hathatósan elmozdította. A kéndioxid és oxigén egyensúlya
beható tanulmányozásának eredménye a kontakt
kénsavgyártás. A nitrogénoxid képzdésének
Nemst végezte beható egyensúlyi tanulmányozás vetette meg alapját a salétromsav leveg-

bl

való elállításának. Háber flziko-K.-i vizsgálatainak köszönjük az ammónia szintézisét lüdrogéngázból ós nitrogénbl, mely úton ma már
gyárilag állítják el e vegyületet.
Az ntols évtizedekben óriási a haladás az organikus K. terén. E. Fischer vizsgálatai felderítették a purin testek és cnlörok szerkezetét. Az ö
vizsgálatai nyomán mély bepillantást nyertünk
a legbonyolultabb organikus vegytUetek, a fehérjék szerkezetébe. A festékgyártás terén óriási
haladás az indigó szintetikus elállítása. A nagy
gyakorlati fontossággal biró ú. n. kénfestékek is

az újabb organikus K.-i kutatás eredményei.
Harries tanulmányai a kaucsuk szintézises elálütásaára vezettek, óriási mértékben szaporította a gyógyszerek számát (antip>TÍn, atoxyl,
adrenalin, phenacetin, veronai, salvarsan stb.) az
organikus K. fejldése.
Jóllehet a kulturális törekvések már a legrégibb idben K. i ismeretekre vezettek, a K. mint
tudomány alig kétazázados múltra tekint vissza.
Mai fejlidöttségére pedig fképpen az utolsó 30—
40 év felfedezéeei révén jutott. Hazánkban a K.-i

—
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nAle^e* analytilcai ve?yton, 1881 Tbaa Károly, A kitérleti cbemia elemei, I. kfttet 1897, D. kOtet 1906; Az cN
méleU cliemia újabb haladiaáról. 1904; A qualitatlv cli9mial analytis elemei, II. kiad. 1900 Liebermann-Baganaky.
Cbemia, III. kiad. 1914: Noricsán Mxm(, OtmaUti a
cbemlai ki^értetes^aekben, II. kiad. 19M ; SaéiTenrOtelaic
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búvárkodás terén különösen kitntek Buchböck,
Bugarszky, Fabiuyi, Felletár, Fleischer, Hankó, 1867—94; Fiscber, Anleit. s. Darst. org. Prip., 8. kiad.
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A rendkívül kiterjedt K.-i szakirodalomnak
csak újabb és használatosabb termékeit említjük fel:
Uiuat müvek: llosvkjr LaJm, A K. alapelvei, 1888;
Bevetetés a uerves K.-ba. I. kSt 1006; Soiiogka Béla,
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aantUatlT K.
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liengjrel

Béla.
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K., I. k«. 1889 ; A
Pilllts Vilmos, 1U>

;

Cbem., 4. kiad. 1906; Lassar-Cohn, Arbeitsmetboden f. org.
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d. anal. Chem., 1912; Hempel,
Oasanalyt. Method., 3. kiad. 1900; Jannasch, Prakt. Leitf.
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Anal., 16.

kiad.

1907;

1901—03; Peters, Handb.
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techn. .\nal., 1908—09; Treadwell, Lehrb. d. Anal. Chem.,
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Kémiai affinitás a. m. kémiai rokon.ság (I. o.).
Kémiai alkotórész v. alkatrész, I. GyökKémiai analízis v. elemzés néven értjük a
testek kémiai összetételének megállapítását célzó
mveleteket. A K. feladata egyrészt a testek alkotórészei minségének a felismerése, másrészt

pedig az alkotórészek viszonyos mennyiségének
a meghatározása. Az elbbi a minségi v. qualiiativ, az utóbbi a mennyiségi vagy qimntitativ
aiudizis.
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nak. Az anyagot elbb a pozitív gyökökre (kationokra) vizsgáljuk, mert azután a negatív gyökök
(anionok) könnyebben felismerhetk. Minthogy a
gyökök száma igen nagy, a rendszeres vizsgálatnál az anyagot elbb a pozitív (utóbb a negatív)
gyökök egész csoportjára jellemz kémlelószerrel, az i^. n. általános v. osztálykémlelszerekkel
vizsgáljuk. Ha így megállapítottuk, hogy az
illet alkotóré-szeknek mely csoportjai (osztályai)
lehetnek jelen, akkor azután az egyes alkot<jrészeket a megfelel különleges (speciális) kémlelszerekkel szemben való jellemz viselkedésük
alapján ismerjük fel.
pozitiv gyököket (kationokat) szulfidjaik

A

és karbonátjaik

eltér oldhatósága alapján

öt

analitikai osztályba csoportosithatjuk. Általános V. osztálykémlszerül sósavoldat, kénhidrogénes víz, kénammoníumoldat és ammoniurakarbonát oldata használatos. A pozitiv gyökök egyes
osztályait a következ reakciók jellemzik Az I.
osztály V. rézcsoport gyökeinek szulfidjai vízben, híg savakban és kénammoniumban oldhatatlanok, miért is e gyökök vegjületeinok megsavanyított oldatában kénhidrogén olyan csapadékot,
szulfidot okoz, amely kénammoniumban nem oldódik. Ide tartoznak az ólom-Pb", ezüst-Ag-,
merkuro-Hg-, merkuri Hg-, Bizmut-Hi", kupriCir és a kadiníum-gyökök Cd".
A II. oszt. V. arzén-csoport gyökeinek szulfidjai
vízben és híg savakban oldhatatlanok, de kénammoniumban színtelen thiosókká oldódnak. Vegyületeik megsavanyított oldatában kénhidrogén
szulfidból álló csapadékot okoz, amely kénammoniumban oldódik. Ide tartoznak az arzén-As
antimon-Sb,
sztanno-Sn- és
sztanni-gyökök
:

Sn--.

A

III.

oszt. V. vas-csoport

gyökeinek

szulfidjai

Minségi v. qualitativ analízis. Testek alkotó- vízben és kénammoniumban oldhatatlanok, de
részei minségének felismerésére az ú. n. tájé- ers savakban oldódnak. E gyökök ásványi sax
V. elvizsgálat és rendszeres (szisztémás)
eljárás használatos. Az elvizsgálatnál az anyag
sajátságait és hevítéskor (platina- v. porcellán-

koztató

lemozek, kémlöcsben) való viselkedését megílgyeljíik. Víigy az anyag kis próbáját platinalemezekeu szódával és salétrommal keverve összeolvasztjuk V. szénen forrasztócsövel izzítjuk, vagy
foázforsó- V. borax-gyöngybe olvasztjuk a láng
oxidáló és redukáló részében stb. Az ú. n. lángreakciónál a vizsgálandó anyagból morzsányit
rátapasztunk vékony platinadrót végére és a
Bunsen-lámpa színtelen lángjában hevítve, megítgyeljük az anyag gze okozta lángfestést. Legérzékenyebb a spektroszkópi vizsgálat, amelynél
az illékony anyag gzétl megfestett láng színképét, spektrumát figyeljük meg a spektroszkópban (1. Spekf rumos analijsit).
Az elvizsgálatot követ rendszeres analízisnél a legtöbb osotben nedves úton, azaz oldatokat alkalmazva, járunk el. Az anyagot vízben,
ha kell, sósavban v. salétromsavban oldjuk, esetleg kálium- ós nátriumkarbonáttal keverve ós
összeolvasztva felti^rjuk. Az elektrolitok, fképen
az anorganikus bázi.sok és általában a savak és
a sók, leginkább vizes oldatban, pozitív (H. vagy
fémes gyökre) és negatív ré.szpkro (bázis- v. savmaradékra), ú. n. Ionokra disszociálnak, oszla-

val savanyított oldatában kénhidrogén csapad
kot nem okoz, semleges oldatukban azonban
kénammonium hatására csapadék (rendszerint
fémszulfid, az Al- ésCr-nál hidrolízis folytán hidroxid) keletkezik. Ide tartoznak a kobalt-Co", nikkel-Ní", ferro-Pe", ferri-Fe-, aluminium-Al--,
krómi-Cr— mangano-Ma- és cink-gyök Zn-.
A IV. oszt. V. kalcium-csoport gyökeinek szulfidjai vízbon is oldódnak, karbonátjuk azonban
még ammonium-sót tartalmazó vízben is oldhatatlan. Megsavanyított oldatukban tehát kénhidrogén, semleges oldatukban kénammonium csapadékot nem okoz, de semleges oldatukban ammóniumkarbonáttal csapadék keletkezik. Ilyenek
a kalcium-Ca-, stroncium-Sr' és a bárium-gj'ök
,

Ba-.

Az V.

nátrium-csoport gyökeinek ügy a
valamint a karl)onátjai animoninm-só
jelenlétében (a Mg karbonátja is) vízben oldódnak,
miért is oldatukban kénhidrogén, kénammonium,
ammoniumkarbonát csapadékot nem okoz. K
osztály gyökei, a magnézium- Mg", kálium-I\
ammóniuni-(H«N)-, lithium-Li*, nátrium-Na' és a
hidrogén-gyök H*. csak egyenkint, különleges
kémlöszerekkel jellemezhetk.
A negatív gyököket (bázis- és sav-maradók'
kat), bizcmyos közös viselkedésük alapján, színoszt. V.

szulfidjai,

:

-
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alkotórészei visztnyoa mennyiségének a meghatározása. Két résire : súlysrertnÜ és térfoga^lUI^^M>-uiuul f» ezDtitiiItrftt-oldat. A lof^köxOnaé- tos analízisre oezUk.
súlyszerinti (malizüi v. gravimetria módgnebb Begatír-gyökök (anionok) a következk
Az I. oezt. negatív g>ökel töményebb oldatá- szereinek az a lényege, hogy az alkotórészt (pl.
ban orö6 savak aóeav v. salétromsav feltn fémeket elektrolizises úton) leválasztjuk és súlyát
halmazállapotváltozást (gázfejldést, v. csapadé- megmérjük (EUMrolizises analizvi), v. ami gyakot) okoznak. Ide tartoznak a karbonát-Co,", koribb, az alkotórészt ismeretes összetétel és
szultid-S", hlpoklorit-ucr. szilikát- SiO," stb. gyö- könnyen elkülöníthet, tehát jól mérhet vegyflletté alakítjuk, amelynek súlyából kémiai összekök.
A II. oezt neg. gyökeinek vegyületei érte sav- tétele alapján a kérdéses alkotórész mennyiségét
tól éexrevebeten nem változnak, de semleges ol- kiszámíthatjuk.
datukban bárimnklorid-, vagy báriamnitrát-oldat
térfogcdos analizis v. lürimetria (titrálás)
csapadékot okoz. Ilyenek pl. a szulfát-SO^", fosz- módszereinél ismeretes töménjrség kémlszeroldatok mennyiségót (súlyát, v. rendszerint térfát-PO/'" C8 a bcrát-g5ök Bü,'".
A 111. oszt. neg. gyökeit jellemzi, hogy vegyü- fogatát) mérjük meg, amellyel az alkotórészt más
leteik oldatában ers sav észrevehet változást, vegyületté alakítjuk és a reakció befejezdéséig
úgyszintén báritmi-só oldata csapadékot nem okoz. elhasznált kémlószeroldat mennyiseiébl kövei>
de .^írtU'tromsawal savanyitott oldatukban ezüst- keztetünk az illet alkotórész mennyiségére.
" f hatására csapadék keletkezik. Ily^
i-:
SzénvegyiÜefek elemi alkotórészei quantüativ
icI-Cr, bromid-Br*, jodid- J' és cianid- meghatározásánál csupán a szén-, a hidrogén- és
gyoK (L -Sy.
a nitrogén alkotóra meghatározására használA IV. oszt. neg. gyökei vegyületeinek oldatá- nak kiilönleges módszereket (elemi vagy égetési
ban a neg. gyökök általános kémlszerei észre- analizis) ; a többi elemi alkotóni'szt, a szénvegyület elroncsolása, oxidációja után, gravimetriásán
vehet változást nem okoznak.
Az y. osztályba az ú. n. organikus v. karbon- V. volumetriásan határozzuk meg. A szén és hidsavak savmaradékai tartoznak. Ezek és s<^ik he- rogén quantitatív meghatározására az anyagot
égetcsben tiszta leveg v. oxigéngáz áramában
ItáskOT v. gyúlékony gzt fejlesztenek v.
elégetve, az égési termékeket izzó kuprioxidon
etaaeeeánek.
Az ú. n. egyszer minségi analisis célja egy átáramoltatjuk, amikor a szén quantítatíve elég
homogén (rendszerint egy pozitív és egy negatív széndioxiddá, a hidrogén pedig vízzé. A széngyököt tartalmazó) vegjület alkotórészei, vagy dioxidot ismeretes súljni kálilúgos készülékben,
elemi test minségének a megállapítása. Itt az a vizet megmért súljni kalciumkloridos csben
elvizsgálat után az anyag alkalmas módon ké- abszorbeál tatjuk a készülék és a cs súlyszaposzült oldatát elbb a pozitív, azután a negativ rodásából, a széndioxid, illetleg a víz mennyiségyökre vizsgáljuk rendszeresen az osztály-, majd gébl a szén-, 111. a hidrogén alkatrész mennyiségét kiszámítjuk. A nitrogén-alkatrész meghatáa különleges kémlszerekkel.
Az ú. n. összetett minségi analizisnél, több rozására a szénvogj^et elégetésekor keletkezett
pozitív és negatív gyökbl álló anyt^ok, elegyek, nitrogéngázt osztáljrzatos gázmércsben (azotokeverékek megvizsgálásánál, az általános vagy méterben) összegyjtve, gázvolumetriásan mérosztálykémlszerekkel nemcsak a pozitív gyökök jük, vagy a nitrogént ammónia alakjában mérjük.
osztályait kell megállapítanunk, hanem az osztá- Evégbl az anyag és nátronmész keverékébl
lyokat egjmástól az általános kémlszerekkel el izzitáskor fejld ammóniagázt savoldatba gyüjti.s kell különítenünk,
m«t egyik a másiknak a jtik és a sav fölöslegét visszatitráljuk. Kjeldahl
reakcióit zavarja, másrészt a vizsgálatnak min- ismeretes módszerének az a lényege, hogj- a szénden iv)zitiv (és negativ) gyökre ki kell terjednie. vegyületet tömény kénsavval keverve és hevítve,
A nesrativ gyök'i-'f n.rn kell osztályonkint el- a nitrogén -alkatrész ammóniává, ill. a kénsav
rilegee kémlszerekkel ammoniumszulfáttá alakul, majd a meglúgoeított
különítenünk,
ismerjük fel. Az -._ ._c^-dat is tájékoztató lehet. folyadékból az ammóniát lemért fölös mennyiAz egyes gyökök lcDk>nlegeB reakcióit és a mi- ség ée ismeretes töménység kénsavat tartalanalízis lendszeres menetét illetleg ana- mazó szededénybe desztilláljnk, végOl a sav
littkai tankönyvekre utalunk. Ilyenek pl. Than fölöslegét ismeretes töménység lúggal vissza'

Va» o$ztállfha cstfporlosíikc^uk.
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Károly, A qualitativ chemiai analysls elemei;
Felleiár Emil és John J6za&í, A törvényszéki
cheniia elemei ; Scheüz Pál, A minségi chemiai
analysls módszerei Treadxcall, Kurzes Lehrbuch
d. anal>-t. Chemie ; Bötiger, Grundriss d. qnalit.
-\nal.
Fresenius, .Anieitung z. qualit. chem.
Anal. Classen, Handbuch d. analjrt. Chem. W.
(htwald, Die wissoischaft Grundlagen d. analyt.
;

;

;

;

Chem.

stb.

széovegyflletek éíeml alkotófészei minségi
analiziaéiitt esopéii a saén. Udrogéo ée a nitrogén
felismerésére szükségesek különleges reakciók.
Mennyiségi vogy quantitativ analisis feladata
vegyületek, elegyek és keverékek már ismeretes

A

titráljuk.

A térfogaios analizisnd v. türimetriás, volur
metriás módszereknél a meghatározandó anyag
valamely reakciójához szükséges, ismerete® töménység (pl. egyszer szabályos v. normális oldat, amelynek minden egyes cm»-e a hatóanyagból egy mílligramm-egyenértékslUynyit tartalmaz) mérókémlöszeroldat mennyiset, rendszerint térfogatát mérjük és az elhasznált kémlszeroldat mennyiségébl számítjuk ki a megtitrált anyag mennyigét. A reakció befejezdéséig
igényelt szabályos mér-kémlószeroldat cm»-einek számát a megtitrált anyag milligrammegyenértéksúlyával szorozva, a szorzat a titrált

:

—

Kémiai analízis
anyag monnyiségót milligrammokban

jelenti.

A

reakció végének a felismerésére, hacsak a reakciós folyadék színének a megváltozása azt különben nem jelzi, ú. n. jelzket v. indikátorokat
használunk, amelyek a reakció befejezdését színük megváltoztatásával elég élesen jelzik. A térfogatos analízis fontosabb módszerei
1. Lúgmérés v. alkalimetria és savmérés v.
acidimetria az a müvelet, amelynél lemért menynyiség, de ismeretlen töménység lúg-, illetleg
sav-oldathoz addig elegyítünk ismeretes töménység, pl. szabályos móroldatot és pedig sav-, illetleg lúg-oldatot, míg a reakciós folyadék semleges kémlöhatásúvá válik, amit az alkalmazott
indikátor színváltozása révén felismerünk.
2. Oxidációs titrálásnál v. oxidimelriánál
oxidálható anyagok mennyiségét oxidáló anyagok ismeretes töménység (pl. Vio szabályos oldat 1 cm^-e Vjo milligramm-egyenértéksúlynyi
hatóanyaggal reagál) oldataival mérjük. Oxidáló

méröoldatul pl. a káliumhipermanganát, káliumbromát, káliumbijodát v. Than-fóle só, a jód stb.
^/jo szabályos oldata használatos.
3. Jodonietria v. jodimetria redukciós titrálás, amelynél szín-jódot mérünk. Evégbl a színjódtól sárga- V. barnaszin oldathoz addig csurgatunk pl. Vio szabályos nátriumtioszulfát-oldatot, amíg a reakciós folyadék éppen elszíntelenedik. A jodometria lényege tehát az, hogy a színes
jód-molekulákat színtelen jód-ionokká redukáljuk. A reakció befejezdésót jelz elszíntelenedés még élesebben észlelhet, ha jelzül keményítoldatot (amely a szín-jód nyomaitól is megkókül) alkalmazunk. Jodometriásan nemcsak magát a szín-jódot határozhatjuk meg, hanem a különféle reakcióknál elhasznált v. keletkezett színjód mennyiségébl,
amelyet ilyeténképen mérünk
a reakciónál szerepel anyagok mennyiségére is következtethetünk.
4.
csapadékos titrálásoknál a meghatározandó oldott vegyületet v. alkatrészt vele simán
reagáló, ismeretes töménység kémlszer-oldattal
oldhatatlan vegyületté, tehát a folyadékból kiváló csapadékká alakítjuk. A mér kómlszeroldatot tehát addig csurgatjuk az anyag oldatába,
míg csapadék többé már nem keletkezik. A reakció végének pontos felismerése végett jelzt is
használhatunk, amely a kómlöszerrel feltn szín
vegyületté alakul, mihelyt a meghatározandó
anyagnak már a teljes mennyisége csapadók alakjában kivált. Mér kémlöszer-oldatiü pl. Vio
szabályos ozüstnitrát- v.
Vio szabályos ammonluratiocianát-oldat használható.
A titrálásoknál a mér kómlszer-oldatot lemórt fölöslegben is alkalmazhatjuk ilyenkor a
reakciónál fel nem használt fölösleget alkalmas
és Ismeretes töménység másik kómlszer-oldattal vlsszatitráljuk. Ez a visszaméréses v.
indi-

—

—

A
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csapadékról leszrt folyadék ne tartalmazza .<'^
a készítmény, se a kómlszer jellemz alkatrészeit, azaz a szüredékben zavarosodást se a készítmény, se a kémlszer oldata ne okozzon.
Térfogatos módszer a gázok quantitativ analízisével foglalkozó gázanalizis y.gazonietria (endiometria) is. A gázokat rendszerint kénes fölött
zárt edényekben, ú. n. endiometerekben vizsgáljuk olyképen, hogy különféle
kémlszerek
által abszorbeált mennyiségeiket észleljük v. oly
gázt elegyítünk hozzájuk, amely velük éghet
gázelegyet alkot, majd a gázelegyet elektromos
szikrával meggyújtva, az elégés után mutatkozó
térfogatcsökkenésbl következtetünk a vizsgált

gáz összetételére.

Az analízis különleges módszerei a kolorimotria,
az indirekt, a mikrokémiás, zookémiás, denzinmetriás, polarizációs és refraktometriás, termometriás, telefonos és a spektrumos analízis.
A kolorimetriás analízisnél a vizsgálandó anyag
oldata (esetleg bizonyos kómlszerek elidézte)
színersségének (színe intenzitásának) a mérése,
összehasonlítása alapján (esetleg ú. n. koloriinetert használva) következtetünk a vizsgálandó
anyag mennyiségére.
Indirekt analízis útján határozható meg két
hasonló anyag keverékében azok mennyisége.
Evégbl a keverékben lév két anyagot más vegyületté, pl. kloridokat szulfátokká alakítva, az
utóbb keletkezett vegyidetek súlyából a két eredeti anyag mennyiségét kiszámíthatjuk.
A mikrokéniiás analízisnél a vizsgálandó anyagnak kémlszerek okozta változásait mikroszkópi
vizsgálattal figyeljük meg. Kristályok szögmérésére mikrogoniométer használatos.
Állati anyagok kémiai alkotórészeinek felismerését célzó zookémiás analízisnél a miki'oszkóp mellett a dialízist is alkalmazzuk a kristályos
alkotórészeknek a reakciókat esetleg gátló nem
kristályosaktól való elkülönítésére.
Denzímelriás analízisnél folyadékok v. oldatok fajsúlyából v. srségébl következtetünk

azok

hatóanyag-tartamára. E céka különböz

srségmérk (alkoholometer, saccharimeter, lúg-

mér

stb.) használatosak.
Polarizációs és refraktometriás vizsgálatoknál folyadékok, oldatok, elegyek polarizáló-képessége, illetve fénytör-képessége alapján köV(M
keztetünk azok hatóanyag tartalmára v. össze

tételére.

A

termometriás analízisnél bizonyos reakció során megszabott körülmények között keletkezett,
mérhet hmennyiség a reagáló anyagok mértéke.

Két hasonló só (pl. klórkálium és bróm- v. jódkálium) keveréke összetevi mennyiségének gyors
meghatározására a sókeverék P/q-os oldatának
elektromos vezetképességét, jelzül telefont haszrekt tilrálás.
nálva állapltjuk meg (ú. n. telefonos analizis).
5. Mennyiségi azonosság-próbák v. qiiantifaA kémiai analízis fölötte értékes módszere a
v.
tiv identitási
Than-féle pról>ák ot'ílja egyrészt spektrnmos analizis (1. o.), amely nemcsak színes
a készítmény azonosságának, másrészt annak a lángok spektrumának, hanem megvizsgálandó
felismerése, vájjon nintísene a ké.szítmény na- anyagok oldatán áthatoló fénysugarak spektrugyobb mórtékben szennyezve v. hamisítva. E pró- mának vizsgálatával is foglalkozik.
báknál a kószítmiínyt vele egyenérték mennyiQuantitativ analitikai munkák pl.
Lengi/'
ség kémlószer-oldattal reagáltatva, a kiválott Béla, A quant. chem. aualysis elemei; Trec^ivei:.
;

:

;

—
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Karz. Lehrb. d. anal}^. Chem., II. k. ; Ciassen, szárnya a Winkler Lajos igazgatása alatt álló
AnsgewiUilte Methoden d. anal. Chem. Frese- /. sz. kémiai intézet, mely fképen a gyógyszeJan- rész- és bölcsészhallgatók analitikai kiképzésével
túus, Anleltung z. quant. chem. Analyse
foglalkozik a bal szárnya a Buchböck Gusztáv
nasck, Prakt. I^oitfaden d. Gewichtsanalyse
Analysp dnroh Klektrolyse; Igazgatása alatt álló III. sz. kémiai intézel, mely
Clíusen, Qnant
Bunsen, Ga.> im-tri-elie Methoden; Mohr. Ijehr- orvostanhallgatók elméleti tanítását látja el. A
boch dter chemujcluu Titriennethode Bröck- //. sz. kémiai intézet 1884. alakult Lenayel Béla
wmm-lAOigen, Chem.-technische Untersochungs- igazgatása alatt és az egyetem termoBzetrajzi
épületében nyert elhelyezést. Amikor a megyemethoden.
Kémiai &talakalás a teetek olyan átelAkolása, tem új épületébe költözött a régi megyetem,
melyek folyamán a/ok öesses flídfcal ée kémiai tenné^zettudományi épületét (Esterházy - utca
wjáteágai maradandóan megváltoznak, vagjLs 11— 13) kémiai intézetté alakítottak át 1906—
anyagi lényegük megváltozik. A K. többféle le- 1908-ig. Lengyel 1913. bekövetkezett halálával
het ; as esetboi, ha egy testbl több test keletke- az intézet igazgatója Bmarszky István lett. Klik, axt honüásnák (1. o.) nevezik viszont ha több képen az orvostanhallgatók ée bölcsészhallgatók
tastböl kevesebb kémiai test lesz, ezt egyesülés- gyakorlati és részben elméleti tanítását látja el.
.\ megyetem kémiai pavilUmját 1904. nyitotnek (1. o.) mondják. A K.-ok kiUönöü«n fontoeiféleták meg a hallgatóság részére. Eredetileg három
ségo az ú. n. cHerébonüás (1. o.).
tanszék részére építették, még pedig általános
Kémi&i barna a. m. hister 0- o.).
kémia eladója Ilosvay Lajos, kémiai technoKémiai bomlás, 1. Bomlás.
lógia eladója WarÖia Vince és mezgazdasági
Kémiai dinamika, 1. Reakciósebesség.
kémia eladója Sigmond Elek. Mindegyik tanKémiai disszociáció, 1. Disszociáció.
székhez az eladási termen kívül 2 3 modemül
Kémiai egyensúly, 1. Egyensúly, 2.
berendezett és kb. 40 50 hallgató befogadására
Kémiai elemek, 1. Elemek.
szolgáló laboratórium tartozik. 1913-ban ezen
Kémiai elemzés, 1. Kémiai analizis.
épületben elhelyezett tanszékek száma az orgaKémiai energia, 1. Energia.
nikus kémiai tanszékkel szaporodott ennek veKémiai erózió, 1. Er'':ió.
zet tanára Zemplén Gréza.
Kémiai folyamat, 1. Kémiai átcdakidás.
Az álhtton'osi fiskola kémiai intézete az
K !ai harmonika. Rendszerint négy, sípként
üvegcs, melyek közül három a hármas- élettani és fizikai intézettel közös épületben van
hangzatra van hangolva, a negyedik pedig az alap- elhelyezve. 1910 11-ben az intézetet átépítették
ban .mn le nkta vájára. A négy csö egy közös állvá- és megnagyobbították Bttgarszky tanár vezetése
!yes helyzetben áll s mindegyik alsó alatt. .\z intézet nagytermében 150 ülhely, nagy
n>
V kis gáz- V. hidrogén-lángocska ég, laboratóriumában 28 dolgozóhely van. A tanári
vrmely k< Uo helyzetbe hozva, az üvegcsövek légosz- és tanársegédi laboratóriumokon kívül számos
lopait harmonikus hangzásra indítja. Forgótükör speciális célokra berendezett laboratóriuma is
aegitségóvel kimutatható, hogy a lángocskák a van. A tanszék teendit Gróh Gyula s^édtanár
légoszlopok rezgéseivel megegyez oszcillációkat látja el.
Kémiai ipar v. vegyi ipar alatt az iparnak
Kémiai intézetek a kémia magasabb fokú azt a ré.-izét értjük, mely vegyfolyamatok terméoktatására és tudományos kémiai vizsgálatok keinek elállításával foglalkozik. Igy pl. tágabb
céljaira berendezett, rendszerint külön épületben értelemben a vegji iparhoz tartoznak a serfzk,
elhelyezett intézetek. Az els kémiai intézetet szeszfzk, üveg-, szappan- és enyvgyárak renOiaannben LÁdng alapította. A budapesti tudo- desen azonban K.-ba csak a vegyi gyárakban elmányegyetemen jelenleg három kémiai intézet állított kémiai anyagokat, mint pl. kénsav, só,
van. A k^nia tanszékét nálunk ez éghetmén 1770. salétromsav, szóda, harauzslr, klórmész, timsó,
alapították. A kémiai intézet a XIX. sz. hatvanas borax, foszfor, organikus és anorganikus festévéig az Újvilág- (ma Semmelweis) utcában egy anyagok, kloroform, klorálhidrát, szalicilsav stb.
régi kolostorban volt elhelyez\'e- 1860-ban a pesti soroljuk.
Kémiai jelek és képletek. A kémikusok az
egyetem kémiai tanszékét Than Károly foglalta
elemi gyökök jelzésére internacionális nevük
el, akinek sikerült a helytartótanácsot egy új
kémiai intózet felépitéeének szflkségességéröl kezdbetit, esetleg még egy-két jellemz hangzó
meggyznie. X terv megvalóeitása azonban báró hozzáfzésével, használják. így pl. a hidrogént
Eötvöe József miniszter érdeme. Ez intézet, mely H, az oxigént 0, a nátriumot Na, a brómot
a legels önálló intézet volt hazai egyetemünkön, Br-rel jelölik. Közmegegyezés szerint e jelek
1868— 1872-ig épült, a muzenmköróti füvész- nemcsak minségi, hanem mennyiségi értelmek
kert közepén (jelenleg Muzeum-körút 4/B). Az is; ígj' pl. H egy atom vagyis 101 sr. hidrogént,
épületet Ihan utasításai szerint Wagner János O egy atom vagyis 16 sr. oxigént jelent. A fontervezte. Az intézet költségei teljes f^siweléesol to8iU>b elemek jeleit és azok mennyiségi jelent270.000 frtot tettek ki. Az hitézet nagy eladó ségeit vagyis atomsúlyait 1. Aiomsúlyés Elemek
termében 290 ülhely van. 1908-ban az intézettiez ctmszó alatt A vegyületek jelzésére az ket alkotó
150,000 K költséggel egyemeletes szárnyépülete* elemi gyököket egymás mellé írjuk, pl. HCl hidroépítettek, melyben 1 75 félsnrelt dolgooó asztallal génkloríd (aóeav). Az elemi gyökök jelei mellé
biró nagy laboratórium van. A kibvített intA^ot- alul írt számok a veg>'ületben szerepl atomok
i
számát jelentik, pl. h/o hldrogénoxid (víz) azt jeboB Osraesen 90 helyiség van. Than K
b lenti, hogj' egj' molekula víz 2 atom hidroirénntán az intézetet 1909. két részre osztói
,
;

;

;

;

;

:

:

:

—

—

;

1

—

;

'

:

lUtmi AT*^

Uaihma.

XI. köL

C

:

—

Kémiai kék

atom oxigénbl áll. A képletekben zárójelbe
részek összetett gyököket jelentenek. A képlet elé írt nagy számok a molekulák számát jelölik, pl. 2 HjSO^ két molekula kénsavat jelent. A
vegyületek képleteit ktilönféleképen Írhatjuk fel
és ennek megfelelen jelentségük is korlátoltabb
tapasztaV. tágabb. Ilyen szempontból vannak
lati képletek, melyek csak azt fejezik ki, hogy az
illet vegyületnek mekkora a molekulája és min
elemi gyökökbl áll, továbbá az egyes elemi gyökök milyen számban szerepelnek pl. az ecetsav
tapasztalati molekula-képlete C2H4O2. Az okszer
keletekben a vegyületet alkotó közelebbi gyökök
is ki vannak tüntetve, Így pl. az ecetsav okszer képlete (CgHjOpH, mely képletbl látjuk,
hogy az ecetsav a (CjHgO), vagyis acetil és az
(OH) hidroxil gyökök vegyülete. Legtöbbet fejeznek ki a szerkezdi képletek, melyek az egyes
gyökök egymással való kapcsolási módját is kitüntetik, pl. az ecetsav szerkezeti képlete
és 1
tett

:

;

H\
/-O
H-C—
H/
\0-H
Mint látjuk, a szerkezeti képlet a molekulát alkotó
elemi alkatrészek kapcsolódási módját tünteti fel
ós ez okból a vegyületek kémiai sajátságainak
értelmezése szempontjából igen fontos, sok esetben pedig, pl. az izomer vegyületek értelmezésére,
nélkülözhetetlen.

Kémiai kék, 1. Berlini kék, Párisi kék, Indigókékszdfósavak.
Kémiai készítmények mindazon termékek,
melyeket kémiai eljárások útján nyerünk.
Kémiai laboratórium, 1. Laboratórium.
Kémiai nomenklatúra, 1. Nevezéktan.
Kémiai reakció a. m. kémiai átalakulás (1. 0.).
Kémiai repesztés (bány.). A robbanólóggel
küzd bányákban a lánggal robbanó repesztszerek alkalmazása veszélyes, ezért oly repesztési módokat kerestek, melyeknél lángképzdés
nincsen. Ezek közül azokat, melyek kémiai hatáson alapulnak, K.-nek nevezik. A sok eljárás közül megemlítjük az égetett mésszel való repesztést, mely a mésznek vízzel való leoltása alkalmával fellép térfogatnövokedésen alapul. A
K.-nek ma már alig van gyakorlati értéke, mivel
a biztonsáüi robbantószerek feltalálásával sokkal
hatásosába és teljesen biztos repesztöszerek felett
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rendelkezünk.

Kémiai rokonság (affinitás). A K. nevével
már régóta azt az ert jelölték meg, mely a kémiai változásokat létrehozza. Az energetika szabályai szermt minden változásnál az ert, mely
a változást létrehozza, az a munkamennyiség
méri meg, mely a változásnál, ha azt megfordítható módon végezzük, mint maximális munka
tí^rmelhotö. Ezt a maximális munkát a változás
szabad energiájának szokták nevezni. Kémiai
reakcióknál tehát a rokonságot mint a kémiai
rendszer szabad energiáját foghatjuk fel. Ez szoros kaiK-wolathan van a kémiai reakció egyensúlyi állandóságával. L. Enyensúly.

szerkezete változást nem szenved Így pl. a kén
fizikai sajátsága, hogy sárga szín, törékeny test,
mely az elektromosságot nem vezeti, llö^-on megolvad stb. Mind e sajátságok észlelésekor a kén
;

anyagi lényege nem változik. A kénnek egyik kémiai sajátsága pL, hogy meggyújtva kékes lánggal
elég ilyenkor a kén megsznt az lenni, ami volt,
új testté, kéndioxiddá alakult. A kén e kémiai
sajátságát tehát csak anyagának teljes megváltozása árán észlelhettük.
Kémiai testek azok, melyek egynem molekulákból állanak. így pl. a desztillált víz kémiai
test, mert csak H^O molekulákból áll, de nem az
a közönséges kútvíz, mert ebben különböz sók
vannak feloldva. Nem kémiai test a leveg sem,
mert ez a nitrogén és oxigén gáz elegye. L. még
;

Összetett testek.

Kémiai változások, 1. Kémiai átalaktdás.
Kémiai vörös a. m. angol vörös (1. 0.).
Kemiatria, 1. latrokémia.
Kemigráfia, 1. Oinkográfía.
Kemikáliák a. m. kémiai készítmények.
Kemitipia, 1. Ghemitipia.
Kemj (Kern, Khem), 1. 430 km. hosszú folyó
Archangel orosz kormányzóságban. Ered Finnország határán Pista néven. Az Üne»a-öböl Ny.-i
részébe torkollik.
2. K., az ugyanily nev járás
székhelye Archangel orosz kormányzóságban, a K.
folyó torkolata közelében, 4000 lak., a vidék halászati termékeinek fpiaca. Jelentségét azonban
inkább a Szoloveckij-sziget közelségének és az
azon lev híres kolostornak köszönheti.
Kémkedés, idegen államok politikai és katonai

—

titkainak rejtett kipuhatolása. Ha katonai titkok
kipuhatolása álürügyek alatt, álöltözetben háború
idején történik, hadi kémkedésrl van szó. E tekintetben egyi-észt a hadi szabályok, a hágai békeértekezleteken a szárazföldi háború törvényei
és szokásai tárgyában létrejött egyezményekhoz hozzájáruló államokra nézve az egyezményekben a hadikémeki'e vonatkozó szabályok,másrészt pedig az illet állam büntettön-ényei irányadók, feltéve, hogy nem katonai bíráskodás ala
tartozó s nem tettenért kémrl van szó. A béke ido
jén elkövetett K. a büntettörvény szabályai alatt
áll (magyar btk. 455. §.). Az államok hadi titkainak béke idején kipuhatolása az államok mai

gyakorlatában a nemzetközi forgalomnak valósjjgos intézményévé lett (Dreyfus-ügy, l. Dreyfus
2.) A K.-t rendszerint egy központból intézik
amely központ alkalmas helyeken fiókokat tart >
kerüli a közvetlen hivatalos érintkezést a fiókok
által szerzett kémekkel, ügynökökkel. .K közvetí-

rendrség veszi át. Ép ezért alig
lehetséges a K.-t, a K.-i hálózatnak az idegen
állammal való hivatalos összefüggését világosan
kideríteni. Legfeljebb egyes alsóbb funkciójú szómélyek kerülnek horogra, a kémhálózat azonban
összes csomópontjaival homályba vész. A nyilvánosság alig tud meg valamit ezekrl a dolgokról,
zárt tárgyalások veszik elejét annak, hogy a kiderített adatok a közönség eltt ismeretesek leKémiai saJát8á;gok. A tiziktii sajátságoktól el- gyenek s még a bíróság elé sem kerül minden,
téren a tosttik ama sajátsága, amelyeket akkor ami kiderlttotett v. gyanítható. Egyik államnak
észlelhetünk, ha azok maradandóan megváltoz- sem érdeke, hogy a másik bepillantson az
kárnak. A üzikai sajátságok észlelésekor a Xmi anyagi tyáiba v. hogy elí'irulja, mennyit tud a másik
tést a politikai

;
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Kémlel súlymér

állam K.-éröI. Nevezeteid alakja a K.-nek a ketts folyósüó és felhonló anyagok részint pedig arra
K. (avec double intoUigence), amely szolgálnak, hogy a kiválasztott hasznosítható féabbaa áll, bogy a már megszerzett k^'mek más met feloldják, ezek a feloldó anyagok. Folyósító
ktawk soroiata által ellenömtetnek. anélkül, hogy anyag a fehér olvasztószer, mely ogyrail súlyenr<U tudomásuk lenne. Az Idegen állam által rés boric és salétrom keverékébl készül, ha azt
/enezett kémhálú/at lehet felderítését célozza a keverés ntán elsostorogtatjuk ilyen az égetett
.1 K. alá vett torülot állama által snrvesett ellenpóris, a szénsavas mész, a tluorsavas mész, a
K
spionnage). A K. meggátlása céljából szóda, az ólomoxid, vasoxid, mangánoxid és szihozott külön K.-i törvényt amel^-nek liciumoxid. Az alkotó részek fölbontására szolaz a ctija, hogy a K.-re vonatkozó igen változa- gálnak a fehér olvasztó szer. a bamuzsir. a szóda,
satoe tényálladékok egy törvényben legyenek az ólomoxid, vas, salétrom, és a nyers és fekete
egyeeitve s hogy stilyos bilntetétíek kiszabása ál- olvasztszer. A nyers olvasztószert 2Vt— 3 sr.
tal visssariassza a területén levket a K. megki- bork és 1 sr. salétrom keverékébl készítik, s
-(Tlí^trtl. A for»*"'» ' 'ritszik, hogy ily törvé- ha ezt a keveréket elsu.storogtatják, lesz belle
:

sorosatu

:

!

:

iiyt'k lKita>a pi'

Kemlek, u

.s.

lu.i.

^v. ,,,.,/..

a Kalnik-heg>'ség

déli

oldaláa, hajdan eg-észen Kóros vmegyéig terjed
vÁriíipánság és fóespcresség, 20 plébániával. Varjai: I2ii3. Miklós mester étekfogó és kan1269-70. pedig Lrinc nádor. 1270. V.
i>tvan Komlók várát és kerületét Roland nádornak ajandokozta. Ezzel K. megsznt mint külön
\ ari.-pánság, de más megyéhez nem kapcsolva, a
luiiiy-K.-i várnagyok (többször egyúttal körösi fispánok), mint igazi vm.-ét igazgatták. Követei
1440. az országgylésen Ls megjelentek,anii annál
feltnbb, mert szinte egyetlen példa, hogy magáni

uradalom, amilyen ekkor K. volt, az országgylésen képviselve volt. \ Kalnik-hegj'on fekvó várban

Zsigmond király

s foloségo, Borbála, többször tartózkodott kedvelt szobájukat, moly sziklába volt
vésve, most is mutogatják. 1428-ban a várat 14,000
aranyért eladta János zágrábi püspöknek, ki azt
1432. a zágrábi püspökségnek hagyományozta.
1 480-ban K. már Krös vm. kiegészít része s a
Hunyadiak birtoka volt. (V. ö. Festy, Eltnt várniogyék, II. 283—8- és Várispánságok, 276—281
;

<

>rt>ay, Magyarországi

egyházak

földleírása,

II.

T.JÖ-y.)

Kemleki fesperességikemluki) a zágrábi püspökséarhoz tartozott. L. Kemlek.

Kémleléstan

;

kémlészettan

nem

azért, hogj- valamit föloldjon, hanem hogy
az olvasztandó anyagot befödje és a leveg behatásától megóvja. Minthogy a konyhasó mindig
vizet és levegt zár magába, használat eltt el
kell sustorogtatni, különben szétpattog és a próbaanyagot is szétszórhatja. A nedves úton készült
próbáknál oldószerül a különféle savak használtatnak, kiejt szerekül pedig a különféle fémek

és reagenciák.

Kémlelcs v. kémcs (franc, éprouvette), vékonj-falu üvegcs, mely alsó részén be van forrasztva. A kémikus a reakciókat leggyakrabban
K.-vekben végzi.
Kémlel edények (bány). A túzi

úton való kémagyagból készült többféle edényt
alkalmaznak ilyen a kéml csupornak nevezett
kehelyalakú tégely, melyet leginkább ólom- és
rézpróbáknál, meg a kénesk-próbánál használnak. Ezeket a kéml csuprokat gyakran kibélelik
szénnel a vas- és ónpróbákat, melyeket nagy hségben kell kezelni, mindig ilyen kibélelt csuprokban készítik. Uló anyagok kémlésénél csöveket,
retortákat és szedket aíkabnaznak. A pörkölésre
kis lapos agyagcsészéket használnak a rézkémlelésre hasonló egészen kis (1" átmérj) csészéket
használnak, melyeknek széleit két oldalon kivágják, hogy a csészén lev fémszemecske változásait annál jobban megfigyelni lhessen. Ha a kis
csészék mélyedése félgömbalakú, ólomító v. áztató
csészéknek neveztetnek és arra használtatnak,
hogy a próba-anyagban lev arany és ezüst az
ólommal egyesíttessék. Az igy nyert ólomszemnek leúzésére csonthamuból készült zkét (cnpella) használnak, mellnek az a tulajdonsága,
hogy az ólomuxidot magába szívja és az arany
vagy ezüst szemecske tisztán marad az edényke
lésnél tzálló

:

;

:

a bányászat egyik segédtudománya, mely az ásványokban
Iev6kaaai08ítható anyagok mennyiségének meghatározására tanít. A K. a kémiának alkalmazott
része, és annyiban különbözik az elemzéstl (az
uializistöl), hogy ez vmoly ásvánjTiak minden alkot^^részét igyekszik meghatározni, mig a K. csak
a hasznosítható anyag mennyiségével foglalkozik.
Az anyagok meghatározása száraz vagy nedves
úton történhetik régebben kizárólag csak a száraz tzi utat alkalmazták a kémlk, mostanában
azonban mindinkább helyet foglal a mennyiségnek nedves úton térfogatos vag>' szinpn>bával
aló meghatározása. A K. azokat az eljárásokat ismerteti, mely^ szerint lehetséges az ásványokban lev egyes hasznos anyagokat kis
mennyisf>gben úgy elváhisztani az ásványban
levó többi anyagoktól, hogy a keresett hasznosítható anyagnak egész mennyiségét együvé gyjteni és súlyát pontosan megmérni lehessen.
Kémleld anyagok (báay.). Az anyagok, melyekiiok segítségével az ásványok fémtartahnát túzi
liton meghatározhatjuk, részint arra szolgálnak,
hogy az ásványok megolvadását elsegítsék és a
keresett fém kiválását lehetvé tegyék ; ezek a
v.

fekete olvasztószer. Feloldószerekül szemcsózett
ólmot, kénesót és vas.szulüdot alkalmaznak. Használják a kémlésnél a konyha.s6t i.s, do rondes«i

0>iny.),

fenekén. A K.-hez tartoznak még különféle önt^
lemezek, melyek félgömbalakú vagy ho.sszukás
mélyedésekkel vannak ellátva, hogy a megolvadt
próbaanyagot bcléjök önteni lehessen. A K. közé
tartoznak végre az arany válatáshoz használt kis
üveglombikok és az arany kiizzításához szükséges
kis agyagtégelyek.

Kémlel mhely

(bány.),

a próbakemencével,

kémlel anyagokkal, edényekkel

és súlymérkkel
melyben a próbákat készítik.
súlymér a>Áay.). Minden kémlel m-

fölszoit'lt holyisí'g,

Kémlel

helyben 3-féle különböz súlymérnek kell lenni,
melyek csak nagyságukra, finomságukra és ér-

—

i:

Kempelen
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Kémlelszer

Kemós (Khemos, Chemos), a moabiták fözókenystígükro nézve különböznek egymástól. A
kémlésnól kicsinyített súlyokkal dolgoznak, ren- istensége, amelynek Salamon király moabita
desen 5 grammot tokintenek egy quintalnak, te- feleségei kedvéért oltárt építtetett. Lényegében
ezt a egy az ó-kánaáni Moloch-hal.
hát a valóságos quintalnak Vjoooo részét
Kemoterápia, 1. Chemotherapia és Kísérleti
kis quintalt azután elosztják úgy, mint a valóságost, egészen a milligrammokig. A legfinomabb terápia.
Kemózis (gör.), a szemteke köthártyájának
sülymórö a szemecske-tnérö, ezt nem szabad egy
próbaqu in tálnál nagyobb súllyal terhelni a má- gyuladásos mogdagadása.
Kempe, Anna Eliza, angol írón, szül. 1790
sodik, valamivel nagyobb súlymór az érc-mér,
ez elbír ö próbaquintált ós a megpróbálandó érc dec. 25. Londonban, megh. 1883 jan. 21. u. o.
a harmadik, leg- Els férjét, Stothard festt, korán elveszítvén,
v. szinpor bemérésére szolgál
másodszor Bray tavistocki vikáriushoz ment
nagyobb súlymóröt ólommérönek nevezik ós 40
60 próbaquintált is megbír, ezen mérik a próba- feleségül. Regényeit történelmi hség és élénk,
anyaghoz adandó különféle folyósító és olvasztó- színes eladásmód jellemzi. Nevezetesebbek: Warleigh, or the Patai Oak (1836, 3. köt.)
szereket.
Fitz of
Kémlelszer. Testek kémiai összetételének, Fitz-Ford (1836) Trelawny of Trelawne (1837,
alkotórészeik minsége és viszonyos mennyisé- 3 köt.). Legjobb mveinek egyike a Courtenay
gének felismerésére a megvizsgálandó anyagot of Walreddon (18-Í4, 3 köt.). Összegyjtött regéolyan ismeretes összetétel anyagokkal, az ú. n. nyei Novels and Romanees c. (1845—46, 10 köt.)
K.-ekkel (reagens, próbaszer) hozzuk érintke- jelentek meg. Gyermekek számára Irta A Peep
zésbe, amelyek feltn és jellemz kémiai válto- at the Pixies (1852) c. regényét és megírta Hándel
zásokat, reakciókat létesítenek. A K.-ek nagyon életrajzát (Handel, his Life with Thoughts ou
különfélék. Javarészt ismeretes töménység K.- Sacred Musie, 1857). Ez idben veszítette el máoldatokat elegyítünk a vizsgálandó anyag olda- sodik férjét is, akinek költi kísérleteit életrajzi
tához. Ilyenkor a leggyakoribb változás csapa- bevezetéssel kiadta,
dék keletkezése, gáz fejldése v. a reakciós folyaKempelen, 1. Béla (kismagyari), genealógus
dék színének megváltozása. Szilárd K.-eket is al- és heraldikus, szül. Budapesten 1874 jún. 21. Bekalmazunk így pl. különféle sókat forrasztó-csö- fejezvén jogi tanulmányait, közigazgatási, m.i jd
ves vizsgálatoknál és lángreakcióknál. Fényes hírlapírói pályára lépett, évek óta azonban csakfelület fémlemezek is használatosak.
nem kizárólag családtörténeti adatok felkutatáKémlel szerszám (báay.), a kémlelésnél alkal- sával foglalkozik. Önálló mimkái:
nemesséff
mazott különféle fogók, csíptetk, kalapácsok, (genealógiai és heraldikai kézikönyv, Budapest
kaparok és kanalak.
1907) Magyar nemesi almanach (u. o. 1910)
Kémlel tük (bány.), 1. Fémjelzés.
Magyar nemes családok (12 köt. ós pótköt., u. o.
Kémlés, tzsdei értelemben a. m. arbitrázs (1. o.). 1911)
magyar nemes családok címerei cím
Kémlcsö a. m. kémlelöcs (1. o).
heraldikai gyjtemény (megindult 1914).
Kémmadár-félék (InAicatoridae, áiiat), a Ri2. K. Farkas, lovag, technikus, szül. Pozsonykácsolok (Coraciiformes) rendjének egyik csa- ban 1734 jan. 23., megh. Bécsben 1804 márc.
ládja. Sokban emlékeztet a harkályokra. Arány- 26., hol a magy. királyi udvari kancelláriánál udlag tömzsi termetek, hosszú szárnynak, ers vari tanácsos és referendárius volt. Ó vezette a
csrüek, rövid farknak, rövid lábnak. Ide tartozik mai budai várpalota építését, a bécsi schöna mórok (IndiccUor Sparmanni Steph.) fölül brunni-kert vizszöktetö mveit ö rendezte bo.
szürkésbarna, alul fehéresszürke, a fültájon szür- Nagy feltnést keltett sakkozó gépe, melyet 1769.
kés fehér, a vállain sárga folt, evezi és farka talált fel.Ez egy emberi alakból állt. mely alacsony
barnák. Hossza 18 cm. Afrika forróövi tájain szekrény mögött széken ült és a szekrényen felállíhonos. A vadméhek fészkét fölfedezi és az utazó tott sakktáblán nagy ügyességgel játszott. E gépfigyelmét hangos viselkedésével magára vonva pel beutazta egész Európát s vele mindenütt nagy
ós fáról-fára szállva, a ráfigyelt odavezeti. De feltnést keltett. A gépben állítólag egy ember
nemcsak a méheket, hanem mindazt, ami eltte fel- volt elrejtve, aki a gépet mozgatta. Leírása megtn, elárulja az embernek, így a vadászt mint- jelent a Leipziger Magazin frNaturkunde, Matheegy odavezeti a meglátott vadállatokhoz. Tojá- matik und Oekonomie cím folyóirat 178-t. évfosait, mint a kakuk, más madarak fészkébe tojja.
lyamában. Monográfiával felér, korrajzi becs
Kemmerich, Max, német mveldéstörténész, ismertetése a Nyelvtud. Közlemények VIII. köt.
szül. Koblenzben 1876 máj. 6. Tiszti pályáját Itt van elsorolva a
teljes irodalom is, meg a kü1900. elhagyta, azóta n mveldéstörténet és
lönböz teóriák. 1822-ben a gép Parisban még
történet terén fojt ki termékeny irodalmi mkö- megvolt, állítólag 1854.Philadelphíában elégett.K.
dést.Mvei:I)ieFrUhmittelalterlichePortratplastik 1788. szerkesztett egy beszélgépet is, mely 3
in Doutschland (1907) Kulturkuriosa
(1909-10); éves gyermek hangját utánozta. Ezt a gépet
Dlnge, die man nicht sagt (1910): Prophezelun- Posch berlini mechanikus
1821. tökéletesítette. V.
gen, Altér Abíuglaube (Klór neue Wahrheit? beszélgépre vonatkozik
K. Mechanismus der
(1911): Aus der Ueschichte der menschl. Dumm- menschlichen Sprache (Wien 1791) c. müve.
heit (1912) Dns Kausalgesetz der Weltgesohichte
3. K. Farkas, költ, szül. Pesten 1866 szept.
(2 köt.. 191 ;i).
30. Tanulmányait Budapesten végezte 1887. röKemmern, község és látogatott fürdhely Li- vid ideig az Egyetértés 8zerkesztségél)en, majd
vonla orosz kormányzóságban, vasút mellett, kén- 1888. a Szegedi Híradónál dolgozott. 181X)l)en a
tartalmú ásviinyvi/.forrással.
Ludovika-akadéniia növendékf^, s ls(9(. honvéd;
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Kempt«n

Költemények (1895), évben tagja lett a windesheimi kongregáció(1899). Ugyanez év- nak, hol 1413. pappá szentelték. 1429-ben a zárda
lieo H
Itílmi minisztérium támoga- másodfönökévé lett. K. épp úgy, mint többi szersetestáraai, szabad idejét könyvek iriákra vagy
tásával a Honváldtilok c. versf Uzetét is.
máetrfására használta. Mveit aseneles társai
i. K. Guözö, iró. szül. Budán 1829.,
u. o. 1866 hpr. 6. 21 évee korában tnt föl mint a számára irta. A köny\^yomtatá8 feltalálása ntán
tiszt

Verses kötetei

lí'tt

Blatr

r

:

Mea

:

me^

Festi N^ló mimkatársa. IBöl-ben nöUl vette Tóth könyvei rögtön nyomtatásban is megjelentek.
Kiza irteöt (L K. 5.). 1867— ö8-ig gimn. tanár Mvei Soliloquium animae. De tribns taber*
volt Jásibaiényben. Miután nejét elvesztette, naculis, Orationes et meditationes de vita Chrísti,
IKi). a sem politikai tartalmú Szegedi Hinulót Frolegomena, Vita Gerardi Magni stb. Legszebb
indította meg s részt vett a közéleti mozgalmak- 8 legkitnbb Krisztus követésérl (De imitatíone
Itan. Szeged város alkotmányos tiszti fjegyzje Chiisti) irt 4 könyve, mely az összes tudósok vélet-s a CsMigrád vármegyei gazdasági egyesület
ménye szerint egyike a legérdekeeeM),
— - U. Mivel lapja a politikába avatkozott, tóbb mveknek. A szentíráson kivül legmeghat!"egy köny.'ták és Jos^Btadtba intomáiták. Kisza- vet sem adtak ki ós fordítottak le annyiszor, mint
tn 1861—66-ig a Hon rendes belmunka- ezt. Német fordításban 14-48., francia és spaT. Munkái : N^tanodai oktatástan (Szenyol fordításban 1493. jelent meg. St görög s
t;
ir.i i>.;n
Hét hét Jotefstadtban (u. o. 1861): héber nyelvre is fordították. Magyar fonfitásban
i/. /-,/ í/^íjt felelet Aristídesnek az Onbirálatra elször Pázmány korában jelent meg. Toldy Feéi l'ulgaioáodáára. Pest 1863) ; Magyar hölgyek renc szerint több mint 70 kiadást ért el. (Ujabb
arcképcmmoka (u. o. 1864) ;
úr (regény 4 kiadásait 1. alább: Irodalotn). E mhöz egy
köt. 0. o. 186Ö) K. Gy. mimkái (2 köt.. 186ö). bosszú irodalmi vita fzdik
hogy ki tulajdonkép e
szerzje? A könyv majd Szt
5. A'. Rua, írón, családi nevén Tóth Riza,
Tóth Kálmán költ testvére, K. 4. neje, született Bemhard, majd Gerson János (1363 1429) és
Baján 1829., megh. Jászberényben 1858 jan. 1. Gersen vercelli bencésapát, de legtöbbször K.
1850-tl a Hölgyfutárba dolgozott, egy ideig ál- neve alatt jelent meg nyomtatásban. K. szerznév alatt. Novellái a nóíróknál szokatlan korrajzi sége mellett tanusko&ak 1. Saját kor- s szerzeháttér által tntek ki. Két gj'üjteményk jelent tes társai (Joh. Busch, Hermann Ried, Joh. Wermeg
B. heszHyei (4 köt., Szeged 1855) és sal stb.). 2. Kéziratok (50-en felül a XV. sz.-ból).
Ujabb heszHyek (2 köt., u. o. 1857). Halála után 3. A nyelvezet s eladás módja, egyes kifejezések,
jelent meg a KibékiÜés, irtoyregény (u. o. 1858). melyek az Imitatióban és saját kétségbevonhatatKempen. \.K.ÍH Poten (Kempno), az ugjan- lan mveiben találhatók. K.-nak 1901 jún. 8.
rá.s székhelye Posen porosz kerületben.
Kempenben szobrot emeltek.
ik.. duhány-, szappangyártással, szesztr«dalom, Matoo, Recberclies historíqoea et critiqBM nr
ii;.ir».i f.s malmokkal, ló- ós szörmekereskedés- le TéiiUble aateor de rimiutioa de Jésii»<?kri«t WoUtrrnber, GioTanni Génen, seia Lebea und seiji Werk De
sel.— 2. A', im RJieinland, az ugj-anily nev járás ImiUtione Christi, Aogsbarg 1880 P. Heinrich Desifle, Kriszékhelye Düsseldorf porasz keriiletben, dsio) 7375 Uaeke BemerkuigeB nir 6«nea-KeMpiafng« PokI, Progr.
lak., selyem- és pamutszövéssel, olajprésekkel, des TkoaluB ra Keapea, 18M ; további A. JeaanUrd dn
19M, MontBorency, 19M, Botler, 1908 aivei. H^gyu
mozeommal s régiséggyüjteniénnyel. K. Kempis Dot,
moBkik A De ImiUtioM Christi kóvrr neniyéaek kérTamás szülvárosa.
3. AT., Kempenland (Cam- déséhei. Kat. Theol. Poljróirat D. ftaet, Badapect 1868 ; KisIjine), Belgiumban a Sebeidétl Limbourg keleti faludy A. Béla, Vaa-e már magymr Kempisflak ? m. o. 1887.
— A Kiisztns kfiTetésértl irt 4 könyvnek ájnbb kUdisai
határáig elnyúló, Anvers és Limbourg tartomá- Pismány Péter forditiaa nyomán kiadu Molnár Láaló
nyokhoz tartozó homokos vagy pusztai jelleg Kalocsa 1881. és 1891 Kisfaludy Árpád, BndapeM 1894
Bellaágh Aladár, n. o. é. n. továbbá fordították SnjáBSiky
vidék mintegy 3900 km* területtel.
Lipcse 1844; No^l János, Budapest 1864 és NagyKempenaer, Peeter, németalföldi fest, 1. AnUl,
várad 1891 Szeremlei Samu, protestánsok sziunára, Beéged
Campaiía.
Vazul, Gyfir; Jáky Perenc, Budapest 1888;
InUy
1884;
(Kemettes) József, tanár és mfordító, Soós István, n. o. 19(W: Platz Bonifác, n. o. 1906; aagyar versekbe írta Kálmán Károly, Székesfehérvár 1890.
SZÜL KocsMi (Komárom) 1864 jan. 18. Fordította
(h^vpzetéesel) Xenophonnak Sokratesrl
szóló
Kempner, Alfréd, 1. Kerr.
it. Homeros
Iliászát és Odisszeiáját az
Kempston (ejted: kemsztn), város Bedfordshire
rtékben hangzatos hexameterekben, angol coontyban, (1911) 5351 lak., csipkeverés,
i.iiiii>i(i«>s iphigenia Taurisban o. drámáját (Jeles
téglagyártás.
Irúk Tára). Kiadta magyarázatokkal Salinstinst
Kempten, az Allgaui-Alpokban fekv város és
Számos ért^ezést s egyéb cikket is irt, pl. a jós- járási székhely a bajorországi Sváb kerületbl,
lásról a gíkPögöknél és [rómaiaknál, Lykurgos (1910) 21,021 lak., jelentékeny pamutiparral, vászónok éltrl. Az ifjoság számára irt munkái
szcMiszövéssel, papii^ártással és sajtkészítéssel
A trójai háború (Budapest 1896); Od^fsteus éUek szarvasmarha- és lóvásárokkal: városi
h>hn>d'^r'isai(xi. o. 1898). Fordította Croiset M. könyvtárral. K. az alantabb fekv ó-városból és
\ .
- ''[Msz története c. mvét (2 köt, Bnda- a magasabban épült régebbi K.-i apátságból áll.
>t 1 ^.'7 -98). Irt Latin-Mamar Szótár X (1900). Legjelentékenyebb épülete
az alapítványi temKemp föld, a D.-i sarkniék egyik földje, 1. pl<«n, rokokó-ízlésben készített pompás oltárral,
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keletre tle vannak a római Campodunnm nev
városnak romjai.K.-tmint bencés apátságot Nagy
KampenK szerzetes, egyházi iró, szüL Kempen Károly neje. Hildegarde aláirtotta. A 30 éves és
városában 1380 körül, megh. 1471 jl. 25. Tn- a spanyol örökösödési habomban többsiör oaHo*
lajdonképeni neve Hemerken Tamás volt. 1400. molták. 1796 snpt 17. egy kisebb útküKHibm •

Sukridék.

Kempis Tamás (Thomas

wm

Kem(pen

v.

-
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Kempton Park

franciákat Itt az osztrákok legyzték, 1803-ban
került Bajorországhoz.
Kempton Park, London mellett elterül park,
amelyben havonkint a téli szezonban akadály-

versenyeket rendeznek.

Kemse, kisk. Baranya vm,
400 magyar lak., u. p.

(1910)

Kenal
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szentlörinczi j.-ban,
Zaláta, u. t. Dráva-

sztára-Zaláta.

CA

K. e módosulata nem állandó; a sárga,
120
átlátszó kristályok rövid id alatt össze-vissza repedeznek és apró rombos kristálykákból álló tö-

meggé alakulnak. 3. Azainorfvogyy kén.Ua kéut
ersebben felhevítünk és e forró ként vékony sugárban hideg vízbe öntjük, sárgásbarna átlátszt'*,
rugalmas tömeget kapunk. A kén ez elasztikus
módosulata mihamarabb megkeményedik. A kén-

Kómszemle, igy nevezik, bár helytelenül, a virág fképen poralakú,8zéndiszulfldban oldhatatkatonai csapatok v. egyes katonák által az ellen- lan amorf kénbl áll.
Ami a kén kémiai sajátságait illeti, az közönfél hadállásainak, haderejének kipuhatolása célséges hmérséken a levegn változatlan. Hejából egyenruhában háború idején folytatott
ködést. Helytelen az elnevezés azért, mert kém vítve meggyulad és fojtó kéndioxid (SO^) szag
alatt az álöltözetben, álürügyek alatt az ellenfél terjesztése közben elég. Ers oxidáló szerekkel
körébe lopózkodó egyént értjük, aki értesüléseit (salétromsav, királyvíz stb.) pállítva lassacskán
titokban szerzi be. Az ellenfélre vonatkozó adatok kénsavvá oxidálódik. Lúgokkal fzve szulíldok és
nyilt felderítése nem esik azok alá a szabályok alá, tioszulfátok képzdése közben feloldódik. A kén
amelyek a hadi kémekre vonatkoznak (1. Hadi- a fémekkel szulfidok képzdése közben többnyire
könnyen egyesül. Vegyületeiben a kén különszabályok, Kémkedés). Ha ily nyíltan
katonát elfognak, az hadi fogoly (1. o.) s vele nem böz vegyértékkel szerepel így a szultldokbaii
két vegyérték, a kénessavban és sóiban négy.
szabad ágy bánni, mint a hadi kémekkel.
esetleg hat vegyérték, a kénsavban és sóiban hat
Kémszer, a. m. kémlelöszer (1. o.).
Kemt, Egyiptom régi neve, 1. Egyiptom (II. A vegyéi-ték.
Mint termés elem gyakran terem szép romrégi Egyiptom).
Ken, az 1876. Japánban a régi kerületek he- bos rendszerbeli kristályokban. Legszebbek és
gj-üj töményekben legelterjedtebbek a szicíliai és a
lyébe létesített megyék elnevezése.
Romagnából való kristályok. Ikrek sem ritkák.
Ken (keng, ikjee) hosszmérték. Japánban
Kiképzdés szerint megkülönböztethet kristály,
1*909 m. Sziamban
1 m.
Kén (sulfur), kémiai elem, vegyületeiben mint kristályos, tömött és földes kén. Színe vílágas2, 4 és 6 vegyérték negatív gyök szerepel. Jele sárga, zöldes árnyalattal, az ú. n. kénsárga, de
S, atomsúlya 31 "98. A kén már igen régen ismere- gyakran szürkés vagy barna szín, különösen a
tes. Az alchemisták felfogása szerint a fémek al- tömött tisztátalan darabok. K. 1-5— 2-5, fs. 1"9—
katrészónok tekintették. Hogy elemi test, azt La- 2'1. Dörzsölve negatív elektromossá lesz. A kén
voisier bizonyította be. A természetben színállapot- legnagyobb tömegekben harmadkori képzdmények területén fordul el és pedig rendesen gipsz
ban is elfordul, ezenfelül vegyületei alakjában
ilyen vegyületei a szulfidok (fénylék, kovandok) szel együtt mészk, márga, agyag repedéseiben,
ós a szulfátok. Gyakoribb szulfidok a pirít (Fe Sg), üregeiben. Legnagyobb mennyiségben Szicilia
a galenit (PbS), a szfallerit (ZnS), a realgar szigetén, nevezetesen Girgentí és Caltanissetta,
(As S), az auri pigment (As^ Sg) stb. Közönségesebb valamint Catania, Cattolica, Lercara, Rac«lmut<»,
szulfátok a gipsz (CaS042H,0), a barit (Ba SOJ, Cianciona vidékén bányásszák. Bányásznak toa keserüsó (Mg SO^ 7H,0) A kereskedésben kén vábbá Spanyolországban Conilla vidékén Cadix
legnagyobb része olaszországi v. szicíliai az ott városához közel, Amerikában Louisianában. Hanyert ként kiolvasztással v. átpárlással tisztítják zánkban Kalinkán (Zólyom) és Radoboj vidékén
és rendesen rúdalakú mintába öntik. A kénvirág (Horvátország) szintén bányászták

m-

mköd

;

=

=

;

:

:

;

A kén ipari alkalmazása ismeretes, különösen a
puskapor, gyufa és az ultramarin gyártásakor,
továbbá a kaucsuk vulkanizálá.sára. A kénsav
vagy lecsapott K. (sulfur praecipitatum) poliszul- gyártásának egy része szintén a kén elégetése
fldokból készül. A közönséges kén sárga, igen töré- útján képzd kéndioxidból történik. A kéndioxid
keny test. Vízben nem oldódik, borszeszben, éter- ers deziníiciáló (baktériumöl) és halványító
ben aUg oldható, jól oldódik széndiszulfidban. hatásánál fogva e célra is sok ként használnak
Szaga és íze nincsen. A hevítéskor llö^-on híg el. A kéngyertyák, melyeket a hordók «kénozésárga folyadékká olvad, ersebb hevítéskor mind sére» használnak, úgy készülnek, hogy laza knsötétebbé ós srbbé válik. 300*>-on azután ismét nócszövetet megolvadt kénbe mártanak. Gyógyhigul, mlg végül 448"-on gzzé alakul. A kénnek szerül is ha.sználják, különösen külsleg (kenkUlönl)özö módosulatait ismerjük A. A közöuséf/es csök, szappanok) brbetegségekben.
rombos vagy a kén. ez a kén egyedüli állandó móKena (Kimieh, ÜTew/íe^j, a hasonló nev felsdosulata a természetben elforduló kénkristályok egyiptomi mudirioh (1410 km« mvelt terület.
rombosak. a szén diszulttdos oldattiból is rombos (1907) 772,4fi2 lakossal) fvárosa a Nilus jobbpari
kén kri.stályo8(Klik ki. A kén e módosulatának faj- ján, Denderával szembon, (too-) 20,0(39 lakossal,
stilya 206, olvadási pontja 1145 C. 2. Az egy- híres agyagedónykószítéssel, élénk kereskedéssel.
heylású vagy p kén. A kén o módosulata a követ- A Nilusvölgyi va.sút egyik fontos állomása. K. az
kezkép képzdik kíMit óvatosan megolvasztunk, antik Caenopolis ennek romjai azonban egészen
azután addig hagyjuk lehlni, mlg felszínén a kén elpusztultak.
már megmeredt, a kénkórget átlyuka.sztva, a még
Kenai, félsziget Észak-Amerika Ny. partjain
folyós ként kiontjuk. Fajsúlya 197, olvadáspontja Alaskában a 60« é. sz. 150* ny. h. alatt a C\M>kúgy készül, hogy a ként gzzé alakítják és e kéngzt kamrákba vezetik, ahol ílnom
sárga kristályos por alakjában lerakódik. A ként^

(flores sulfuris)
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Kénalkohol
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Kander

sond és Prince William-sand között. Hegyes, rén- Iparral, a melyet még a lII. Bdaárd idejében
természetben gleeoBerak által borított terület, fjordokkal és bevándorolt flamandok alapítottak
:

wdflepaurtokkal. Vizoit Ny.-ra vezeti le. Széntelepei vannak. Ny.-on a Cook-sund mellett feknik
K. eréseéf^.Lakói a kenai-indiánosok,
alabMikindiánnsok egj- külön ága.
Kénalkohol a. m. széndiszalfid (szénkéneg).

u

Kénalominiam.

1.

Kénammoninm,

I.

Kénantimon,

Kénanén,
Kenath,

1.

1.

1.

AUamniumszulfid.
ÁMímomumszvlfidok.

Antimon

stulfidjai.

Ásrtém tnUfidjtn.

KanaiMa.

Kénbaktérium

sejtjoibon kénszeniecskék v.
oeeppeoskék vannak, amelyek a K.-tól (pl.Beagü^toa) a visben oldott kénhidrogén oxidálása folytán
jel«>nnek meg. A K. sejtjeiben nem marad meg
a kén, hanem tovább oxidálódva kénsavvá lesz,
amely a vizböl származó karbonátokat felbontja
és a kón áj vegyület, pl. gipsz alakjában a kör-

múzeummal, a

Ml

való terjínlelmes,
a Szentháromságról elnevezett t<>mploinmaI. K.
ktaiyéke Igen sa^p e környék egyik dombján láthatók ama kastély romjai, amelyben Farr Katalin,
VIII. Henrik utolsó neje .született.
Kend az az Alvinczi ? Alvinczi Józ.sef generálisról beszélik a/t az adomát, hogy mikor a franciák eltt megszaladt in.^zurgeuseket korholta,
elébe állt egyik katonája és K. kérdéssel odanyújtotta neki pu.skáját, melyen n^m volt sem kakas,
sem kova, azt hányva .\lvinczi szemére, hogy miilyen fegyverrel látták el ket, hogyne kellett
volna meghátrálniok az ellenség tüze eltt L.
Alinnczi.
Kende a magyaroknál, kender kágán a kozároknál, fóméltó.<;ág neve. A török köndemak s a
jakut kündü egyaránt <<ti6ztelt»-et jelent. Al Bekri,
XI. sz.-beli arab író szerint a lebeíliai magyarok
királyát K.-nek nevezték.
Kende, kLsk. Sáros vm. eperjesi j.-ban, (i»io)
602 tót ée magyar lakossal vasútállomás, postahivatal, n. t. Tótsóvár.
rajzi

XIII.sz.

;
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KénbaktériOMk BArgiatM fonalak
* kevMebb kennel
órán át
:

M

telve,

kéaaMMOtkékkel
ktftriibeB Urtra,

e

koanabb idn át raló kátriiben idötéa atán Jóformán kón
Bélkftl. é ChroBatinm Okenii saennyes rÓBarerea, ssínes
kénhaktériiai, • a rttaifná kéabaktériam, Lamproejratis
roeeo>penicina aooglOa-caopoftta. •— « 1000-aier, é 900-nor,
í 500-«aor

nyes

vizbe jnt.

na^tva.

A tiszta kén a sejtekben tartalékA kénhidrogén oxidálása foly-

anyagként szerepel.

Kemde-csaldd (kölesei). A Szente-Mágocs nemMtBÓgböl származó nemes család, mely közös
törzs a Kölcsey-családdal. A XIV. sz.-ban vált
két flágra. A leszámiazá.^ szakadatlanul hozható
le az 1261. élt K. Mátétól. Az elsó okmányilag
kimutatható ö.se Kölese ispán 1181. kapott királyi
megersítést birtokaira és ekkor alapította a czégényi monostort. A jelenleg virágzó nemzedék
se Bálint, kinek íiai Lrinc (megh. 1616.) ée
Péter (1506— 1Ö52) terjesztették tovább a családot, mely két fágra, a oeekel és a czégényi ágra
oszlik. V. ö. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv, II.
sor. Nemes Családok 1. kötet.
Kende Zsigmond, hírlapíró, szül. 1867 máj. 2.
Ungváron, megh. 1913 december 21. Budapesten.
1892— 1899-ig a Magyar Újság felels szerkesz-

tán energia szabadni fel, amely a K.-okban ugyanazt a szerepet játssza, mint más növényekben a lél^zés, ami által sok organikus anyagot takarít tje, majd a miniszterelnökségi sajtóiroda tagja
meg. Más K.-ok a tiosztfátokat oxidálják kén- volt. Munkái
Közgazdaságunk és kereskedelnvvá ée tetrationsavvá, amelybl további oxi- münk 188a. és 1883ban (Budapest 1883-84):
dálás fol>-tán válik le a kén.
Az értékpapírpiac (u. 0. 1884).
Kénbalssam (kénes lenolaj, oleum lini sulfuKendeffy-oso/ad (malomvizij. Régi, oláh szárratum, fjalsamum stUfuris), fÖzés által nyert mazású család, mely Erdélyben játszott szerepet.
ddat, mely 1 r. kén és 6 r. lenolajból áll, az oldat A grófi rangot K. Elek nyerte 1764. .Mária Terénynlékony, vörösbarna, régente sokféle betegség ziától. A család flágon K. Ádámban, a politikai
orvosláséira használták.
küzdtéren Wesselényi oldalán a szabadelv elKánbárinm, I. Bárium szulfidjai.
lenzék soraiban harcolt fúrban halt ki 1834 febr.
Kénbizmut, I. Bizmut szulfidjai.
12-én. Ádám leánya, K. Katinka irrófnó, 1856.
Kence, I. f^ruisz.
Parisban ment férjhez gr, .\ndrá.ssy Gyulához (1.
Kéncián,
o.), megh. 1896 máj. 24. Budapesten. A család ne<'i(h\s:zHlfid.
:

I

Kénciánammoninm,

I.
Ammoniímnrodanid. mesi ága Hnnyad vmegyében birtokos.
m. thiocyanái vagy rhodanid.
Kender (nóv., Cannabis Toum.), a Moraoeae
Így például kénciánallil a. m. alliltiocianát kén- (Eperfafólék) család génnsza a Cannaboideae(l. 0.)
uinkálium a. m. kálinmtiocianát vag>' káliom- alcsaládban. Egyetlen faja eredetileg Ázsia kfiizép>>danid stb.
réezén honoe, de sokfelé elterjedt. A Cannabis saKénciánvegyületek a. m. tiocianátok v. roda- iiva L. vagyis vetdi K. G- Rostnövények képén)
nidok.
egynyári, egész másfél m. magas, dorva ée kurtaKéncink a. m. cinkszulfid (1. o.).
szrú kóró. Az eg^z 6 m. magas fajtáját kinai
Kend. a népies nyelv megtisztel szava, így is vagy óriás K.-nek (var. Chlnensis v. gigantea)
mondják kelmed, mindkett a hegffdmed rövidí- mondják. Lievele 3, 6, 7, ritkán 9 levélkébl ujjatése.
sán öesaetett; levélkéje keskeny Iándzsá8,füré8zes.
Kendal («}tad: kenadeu. város Westmorland angol Rendesen kétlakú. kétféle szárú, mirl a ponós K.
ooiintyban. (1911) 14,033 lakossal, virágzó posztó- a magvas K.-tl könnyen m^különbztethet. K.-

Kéncianát

a.

;

;

—

Kender
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szárak közt vékonyabb és sápadtabb szárakat is
látunk, melyek megrázva porzanak. A zöldebb nem
porzik. A sápadtabb szárat a nép virágos K.-nék
nevezi. Ez a K. hím (porzós) alakja. A sötétzöld
szár a magvas K. Ez viseli a termös virágokat.
Ezek állása leveles füzér, A term virágnak egylevelü zöld leple van, mely az egyik oldalán hasadt;
egy term van benne két pelyhes, piros bibével.En-

nek termése a K.-nmj, aprószemü makk,

s a le
virágos K.-en csupa
porzós virág van, a magvas K.-en csupa terms
virág egy száron vegyest ritkán találni mind a
kettt. így ritkaság az egylakú K. (l. lejebb). Mint
fonószöv termék Európában már a legrégibb idben elterjedt nálunk, kivált az Alföldön, elvadulva még a homokon is gyakori. Frissében minden része ers, bódítószagú, kábító; ez a benne lev
gyantától ered. Sokfelé termesztik. Oroszországban termesztik a legtöbb, meg a legjobb K.-t
8 a legnagyobb K.-piac ott van. Hazánkban az
apatini és mezhegyesi K.-t emlegetik. Szövete
durvább, de sokkal tartósabb mint a lené. A K.
rostos része a szárának háncsrostja. Az egylakú
K. (Cannabis sativa var. monoica Holuby, sverepá V. bláznivá konopa) csak Magyarországból,
fleg a délvidékrl ismeretes K.-fajta. Holuby
József ev. esperes ismertette Trencsén vm.-bl. A
özvegy, akár flatal,
tót lány, meg a férjhez
akár öreg, szerelmi babonára gyjti. Háncsát nem
szabad megfonni ós megszöni, mert aki az Uyen
ruhát viselné, meghal ezért a babonaságra használt szálakon kívül a többi egylakú K.-t nyüvéskor elhányják, hogy senkinek se ártsanak vele.
Lehet, hogy a sopronvármegyei s a Táj szótár feljegyezte bagzó, (virágzó s egyszersmind magterm K.) is ugyanez. A K. termése (frudus
cannabis) és virágos ága (herba cannabis) offi-

nem hulló

lepel takarja.

A

;

;

men

;

A

Cannabis indicát a Himaláján 2.300
méter magasságig termesztik; gyakran a K.
talakjának tartják, de csak elfajzás. Ettl nyerik
a Keleten bódítószerül annyira használt ahasi8»-t
(1. 0.) A K. gyantája a «charras)) v. «churrus)). L.
még Bhang és Gunja.
Indiai K. (indián
hemp),\.Apocynum; Afrikai K., 1. Moorva
bengáliai v. Éombay-K., 1. Crotalaria ; sárga
K., 1. Datisca; gambo-K. (1. o.); Aloe K, 1.
Agavé ; sisal-K., 1. Agavé ; Bombay- Aloe K., 1.
cinális.

—

Agavé; újzélandi K., 1. Phormium.
A K. termelése. A K. fejldése megkívánja a
nagyobb meleget, az ú. n. borklima alatt legjobban niegterem.Jó K.-talaj a humuszban bvelked
iszaptalaj, kiszáradt tófenók, erteljes gyeptörés
és az erdirtíls talaja. Sovány, laza v. túlságosan
kötött talajok a K.-nek nem alkalmasak. A K.-t

két kalászos közé lehet beállítani a forgóban, de
jól megterem a hüvelyesek és a lóhere, lucernafélék után is.
Földjét már sszel kell mélyen fölszántani és
lehetleg érett istállótrágyával még sszel ellátni.

A

míitrágyák közül a chilisalétromot lehet ajánholdankint 60—70 kg.-ot, Tavasz8zal szántás elkerülésével csupán porhanyltókkal
kell a földet a vetée alá elkészíteni s ebbe április
lani, katasztr,

végén

V.

május elején sorvotögéppel

vetni.

Ha vé-

—

Kender

esetben holdjára 30—35 kg. (60—70 liter), utóbbi
esetben 20—25 kg, (40—50 liter) mag szükséges,
Szórvavetésnél még egyszer annyi mag keU, Az
ápolás gyomlálásból áll, A K. aratása történhetik
kinyüvés, azaz gyökerestl való kihúzás útján,
de ez lassú és költséges munka s ezért csak kis
terület vetésnél gyakorolják. Nagyobb vetést
közel a földhöz levágják, azaz aratják és pedig
V. külön a virágos és a mag-K.-t, v. pedig egyszerre az egészet. A virágos K.-t akkor kell aratni,
ha virágja porzik, a mag-K.-t pedig magéréskor.
A virágos K. finom, a magvas K. durva, csak kötélnek V. zsákvászonnak alkalmas fonalat nyújt.
A levágott K.-t, mihelyt elfonnyadt, kévékbe kötik, megszárítják és leveleirl lelombozzák. Az ily
módon megtisztított 2-4 marokból lehet egy kéve.
A kévéket alj-K.-rel kell két helyen átkötni Vj és
^/j magasságban. Egy-egy kéve átmérje 15—20
cm. legyen. A kévéket kúpokba kell állítani iiáromláb alakjában. Egy kúpba 50—100 kévét rakunk. A kévéket nagyság és minség szerint kell
osztályozni, mert a különböz kévéket nem lehet
együtt jól áztatni, törni és tilolni. A K. további
kikészítése az áztatásból (1. o. és Kender áztató),

törésbl, tilolásból és gerebenezésböl áll. Az áztatott és jól kiszáradt K.-t kazalba rakják.
További munka a K. törése. A törés célja az,
hogy a rost a fás részek közül kiszabadíttassék.
A K. törése kézzel és géppel végezheti. A törést
a tilolás munkája követi, melynek célja a fonal-K.
között maradt pozdorját eltávolítani és a fonalnak símulékonyságot adni. Erre a munkára is
van már gép. Törés és tilolás után nyerünk az
áztatott K.-böl: 17— 18«/o K.-tés3— 40o kócot
(esepüt). Tilolás után a K.-markokból fejet csavarnak és 60 kg.-os bálokat raknak. 40 q. kórós K.-

termésbl számíthatunk holdanként 32 q. áztatott
K.-t, amibl, mint említettük, 544 kg. fonál-K.-t
és 128 kg. kócot nyerhetünk. Hazai K.-ünk kiós ha okszeren termesztik, igen jövedel-

tn

mez

lehet.

A

K. fonását

A

K.

1.

Kenderfonás.

A

K. festésénél ugyanazok az
elvek és eljárások alkalmazhatók, amelyek alapján a pamutot és a lent festjük. Elzetes fehérítés
csak világos színek elállítása esetén szükséges.
Betegségei. A kenderrák a legveszedelmesebb
betegsége a K.-nek. A betegség a K.szár belét támadja meg, melyet elbb penésszel borít, amely
foltokból késbb többféle alakú s egész 2 cm. terjedelm kemény, fekete gumók keletkeznek. Ekkor a K. elsárgul és még virágzás eltt elpusztul.
A betegség okozója Sclerotiama Libertiana Fekl.
nev gomba s ellene más védekezés nincsen, mint
az, hogy a beteg földeken néhány évig K.-t nem
termesztenek. Az élsköd növények közül nagy
károkat okozhat a K.-ben az elágazó szádor (1,
DoMny, betegségei) ós a Cuscuta (1, Aratika).
Jelentéktelenebb károkat okoz hat végül aDendrophoma Marconii Cav, nev gomba, mely a K, szárát hosszúkás sötét foltokkal borítja. Ez ellen
úgy védekezhetünk, ha a K.-t korán aratjuk, miáltal a gomba szaporodásának gátat vethetünk.
K. és len kilencede úrbéri tartozásként járt a
festése.

konyszálú f'onal'K. nyerése a célunk, akkor 15 cm., földesúrnak. Az 1836. VII. t.-c. a jobbágyra bízta,
ellenben ^tOj^-K.-nél 24 cm, a sortávolság. Els hogy ezt a kilencedet természetben vagy fonásban
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Az úrbéri kapcsolat megszntével ez
A kötelek részint változó, részint állandó kemegsznt.
rentmetasetUek. A változó keresztmetszet köteBrincluMler. ber Bmí, tlaeaau lt86; Bakay leket kézi munkával állítják el, az állandó ke*

szuigúita^itia.

a tartozás
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Kenderáztató. A kender áztatásáraazflkaógos
medencvk .^^záma és nagysága függ a kórós kender mennyiségétl, a kender hoasiától és ai áztatási idö tartamától. 20 m. hosszú, 20 m. széles,
vagyis iOO m* alapterület medencébe, 80 cm.

magasra rakva, 150—160 q, 3— Hö m. hosszú
kender fér el. Föltéve, hogy az áztatás április
elejétl oktíjber végéig folytatható és hogy átlag
6 nap alatt kiázik a kender, minden hold kendervetés Qtán 3—4 m- medence-alapterüh't szükségei, legcélszerbb tehát, ha a medence alapterülete -400 m», mélysége pedig 1-25— 1*35 m.-nél
több ne legj'on, minthogy a kendert 80—100 cni.nél magasabbra rakni nem szabad, mert akkor
egyenltlenül ázik ki. A K.-k tervét és költségvetését a m. kir. kulturmémökség dijtalanol elkészíti.

;

Kenderes, nagyk. Jász -Nagykun-Szolnok vm.
5663 magyar lak. vasút-

iszai ft'lsó j.-ban, (i9io)

:

állomás, posta-, táviró- és távbeszél-hivatal.

Kendereske,
I910I líK)

kisk.

Bereg vm. munkácsi j.-ban,
u. p. rhegyalja,

rntén és német lak.

;

azonban gépeken. Ers
kötelekhez vastag fonalak szksé^^esek, ezeket
oémájszák, a cérnákat pedig legalább 3 ágban
zsineggé sodorják s hogy szabályosan illeszkedjenek, irányításukra az ábrán jelzett vezetéket
resztinetszetü köteleket

A

k^Jtélsodrás

módja.

A zsinegekbl

ismét több ágat hapedig vastag
kötéllé sodornak össze. Hogy a kötél nagy szilárdságot nyerjen, öasze!<odrá.s alkalmával minden
egyes rét kiilön-külön is wxlrandó.

alkalmazzák.
sonló

módon vékony

kötéllé, ezeket

Kenderike, kenderke (Linaria Bechst.,

áiiat),

Éneklk rendjébe, a Pinty-félék családjába tartozó madámem, melynek fajai közül hazánkban
az

a közönséges K. (L. cannabina Ij.)- Háta fa:
héj barna sötétebb foltokkal, torka fehérbama foltokkal, hasa fehéres. KormánytoUai feketék, fehér
szegélylyel, az elsrend evezötollainak küls
zászlója fehér. Csre sötétszürke, lábai hússzinüek.
Az öreg hímnek nyáron a homloka és melle vérvörös, sszel sárgásfehér. Hossza 14, számyhossza

él

7, farkhossza 6 cm. Egész Európában elterjedt
kóborló madár, különösen a hegyes, erds vidékeKenderíélék (növ.), 1. Cantiaboideae.
Kenderionás. Kenderbl kétféle fonalnemet ké- ket kedveli, sszel csoportosul és télen zöldiszítenek, ú. m. fésült, illetleg gerebenezett és kékkel, cinegékkel stb. társulva, bebarangolja az
nyújtott, illetleg kócfonalat (csepfonal). A gere- emberlakta helyeket is. Mindenütt gyakori. Neve
benezett-fonal gyártásánál a tilolt kendert közel tartózkodási helyétl, kenderföldektl van véve.
Ví méteres darabokra szakítják, hogy a fonási Magvakkal táplálkozik. Kellemes, fuvolas/erú
mveleteket könnyebben végezhessék, és azután hangja van és más madarakét, még a fülemüléét
u.

t.

Munkács.

a jutafonásnál ismertetett recézett hengersorozattal puhítják. A puhított anyagot fésülésnek vetik
alá, amelyet itt gerebenezésnek neveznek. A gerebenezést kézzel vagy géppel végzik (1. Fésülés).
A gerebenezésnél nyert kócot gerebenkócnak is
mondják. A gerebenezett anyagot a lenfonásnál
használatos gépeken (1. Ijeiifonás) kezelik még
pe<lig els sorban tsléties nyujtófej jel ellátott szalagképzó gépen, azután pedig túsléces nyujtógépen háromszor, mire a Fleyer-rendszerü elöfonójíéprc j6 (1. Iveii, Pamut és JtUa) ; végre Waterorsoju (1. Fonás) fonógépen sodorják. A WaterfonógéiM'u a durva fonalakat szárazon, a finom
fonalakat pedig nedvesen fonják. A kócfonal gyártásához a gerebenkóc és a tilolókóc használható.
Az anyagot elsscwban kártolják (1. JtUa), azután
nyújtják, Fleyer-rendszer gépen elfonják s
végre a Water rendszer szárnyas orsójú gépen
megfonják. Kenderfonalakat
legnagyobbrészt
kötozcémáknak (spárga) és köteleknek szokás
feldolgozni. A kötözcérna-gyártás munkaszakai
a következk a Water-gépen nyert fonalakból
sfflretögépeken 2 rétü cérnát készítenek ezt zsiradékot és stearint tartalmazó keményít- v. dextrinpépen áthúzzák s folytonos kefélés közt szárítják c múvelet folytán a bolyhok lesimíttatnak,
a c«>ma fényes lesz. A fényesített cérna képezi a
;

:

;

:

ilat,

amelybl gombolyagot

•veszítenek.

(1.

6<mbo-

is

utánozza.

maggal

kell

A fogságban
etetni.

jól tartható,

Évenkint

kender-

2— 3-szor

költ.

Alacsonyan a fán készíti fészkét, melybe 4—6
kékesfehér, vöröses és barnán pettyezett tojást
rak, melyeketa nstény 13—14 nap alatt költ ki.
A sárgacsörü K. (L. flavirostris L.) az elbbitl
viaszsárga CxSÖre által, mely végén fekete, különbözik leginkább. Az els négy eveztoU keskeny,
barna, az utána következk széles, fehér szegélylyel
farktöve fehér, a hímnél piros. Hossza 14,
farkhossza 6-5, számyhossza 7 cm. Hazája az
északi vidék, Magyarországban télen mint vendégfaj helyenkint megfordul. A keleti K. {L. brevir
rostris Bonap.) elbbinél kisebb ós világosabb.
Két példányt fogtak a gubacsi pusztán. A közönséaes lenike (L. linaria L.) fölül barna, feje karmmpiros, tokája fekete, torka, beg>e és melle
rózsaszín, hasa fehér, .szárnya és farka barna.
Csre sárga, lába barna. Hazája Észak-Európa,
Észak-Ázsia és Észak-Amerika. Nálunk mint téli
vendég szokott megjelenni némely évben óriási
csapatokban, a következ fajrokonaival együtt,
amelyekbl szintén ismerünk egy-egy hiteles
honi példányt: a hosszúcsrü L. (Tj. Hoiboelli
Brehm): a vörhenyes L. (L. rufesceiis Vieill.)
és a szibériai L. (L. eocüwes Coaes).
Kenderikef (aOv.), I. Galeopsis.
Kender kágán, a kozároknál Ibn Poszlán szerint a király helytartója gr. Kuun ö. (Relationum
;

;

—

Kenderkef

458

—

Kendilóna

Kenders&s (növ.), 1. Phormium.
Hung. I. 166., 213 224. s 249.) a szó elrészét
Kendersz^j, a munkagépek hajtására való, kenegynek veszi a magyar kende vagy köiid s ó-bolderbl vagy pamutból font szíj. A brszíjat sok
gár kanarit\\dn) móltóságnóvvel.
esetben sikerrel helyettesíti, kevésbé tartós ugyan,
Kenderkefti (növ.), 1. Galeopsis.
Kenderkötól, a gépészetben emelésre és forgó de olcsósága miatt alkalmazzák.
Kendertiloló. A megtört kender a tilolóba
erk átvitelére használják. Nagyobb gzgépek
munkáit általában K.-lel szokás a transzmisszióra jön, hol a fás részek még inkább leválasztatnak.
átvinni. Néha 30—40 darab kötelet is alkalmaz- A tiloló hasonlít a bácskai kendertörhöz (1. 0.).
nak a lendít kerékre, hogy egy nagyobb gép csakhogy a tiloló szárnyán, mint alul, egy-«gy
munkáját az egyes mhelyekbe átvihessék. L. fakéssel több van. Gyárakban motorikus erre
ütkülls kerekes-tilót, végtelen szalagra erKender/onás.
Kendermag (Semen cannabis), az anyakender- sített csapókat, csillagkerekeket stb. alkalmaznek, vagyis magvas kendernek tojásdad, 4—5 nak.
Kendertör. Négy lábra (kett-kett szemközt)
rom. hosszú szürke v. zöldes szemtermése tartalma 26—350/0 kövér olaj (1. Kenderolaj). Sok van ersítve két vagy három fakósszerü, körülmadár szereti nyálka- és olajtartalmáért, orvos- belül 15 cm. széles s alul körülbelül 3 cm. szóles,
ságnak is használatos, még pedig mint meleg fent kissé tompaélü, simára kidolgozott faréez,
melyek egymástóli távola 10 cm. lehet, egyik
borogató.
Kendermagbogár (Peritelus familiáris Boh.), végén egy könyökre jár egy vagy két fakés, meaz Ormányos bogarak családjába tartozó, kendermagra emlékeztet, szürke bogárka. A homoki
szUknok ós faiskoláknak a rügyek kora tavaszi
lerágása miatt veszedelmes ellensége. Nappal el,

;

rejtzik 8 csak naplementével jár élelme után. A
föld színével egyez színe nagyon megnehezíti a
szedését, annál inkább, mert a legkisebb zavarásra a földre veti magát, de baromíival sikeresen irtható, mert annak a szeme a földön is észreveszi. Röpülni nem tud. Lárvája s általában fej-

ldése ezideig ismeretlen.
Kendermagolaj, 1. Kenderolaj.
Kendermagos kacsa (Chanlelasmiisstreperus
L.),aLúdalakuakrendjébe,a Kacsafélék családjába
Farka 16 tollú, a középs kormánytollak nincsenek nagyon meghosszabbodva.
A nstény háta nyáron szürkésbarna, világos toUszególyekkel, hasa vörösesbarna, fekete harántfoltokkal. A him nászruhája fején és nyakán
rozsdaszürke, sötétbarna pettyekkel, melle barna,
fehér hullámos vonalakkal, hasa fehér, háta és
oldala szürke, fekete foltokkal. Hossza 47, szárnyhossza 26, farkhossza 10 cm. Költözköd madár.
Vizeinken áprilistól októberig tartózkodik, nádasokban költ.
Kendermái, kisk. Kolozs vm. hidalmási j.-ban,
(1910) 286 oláh és magyar lak.
u. p. és a. t. Magyarzsombor.
tartozó madárfaj.

Bácskai kendertörO.

lyek együtt emelhetk vagy nyomhatók s amelyek belejárnak azon ágyba, amelyet az alsó kések
képeznek (1. az ábrát). A bácskai K. a legelterjedtebb. Gyárakban a kendert jái^ányra vagjgzerre szerkesztett gépekkel törik és egyszer-

smind tilolják is.
Kendervászon, 1. Vászon.
Kendi Sándor, az Erdély történetében nevezetes szerepet vitt szarvaskendi K. család tagja.
1565. kancellár, 1571-tl Báthory István fojede
Kendermályva (növ.), 1. Ziliz.
lem bizalmas tanácsosa 1583. a kiskorú Báthor\
Kendermezö, kisk. Szilágy vm. zsibói j.-ban, Zsigmond fejedelem egyik gyámja lett. A feje
(1910) 800 oláh lak., u. p. ós u. t. Kettösraez.
delem nagykorúsága után visszavonult, de amikor
Kendermorzsoló. A kitilolt kendert a gore- Báthory Zsigmond a törökkel fennálló jó viszonyt
benezés eltt morzsolásnak vetjük alá. A mor- meg akarta szüntetni és a keresztény fejedelmekzsolás által a kender jobban megpuhul és Így flno- hez, különösen pedig a Habsburg-házhoz szándt'mabb dolgok elállítására is alkalmasabbá válik. kozott csatlakozni, K. e veszélyes ós Erdély f(ígE célra szolgál a K., melyfaágyon körben forga- getlenségének csorbítására irányuló tei-v ellen
tott kúpos k- vagy érchongerbl áll.
heves küzdelmet fejtett ki. 1594 ang. 17. a tordai
Kenderolaj (Oleum cannabis), a kendermag- gylésen élesen kikelt a fejedelemnek a törökök
ból préselt száradó olaj. melynek fajsúlya 15» elleni hadjáratra vonatkozó elterjesztése ellen.
C.-on 0-925 -0-931, dormedési
hmérséklete A felbszült Báthory Zsigmond
SándoH, Fe
—270 C, sajátos íz és szagú, Oroszországban a reticef és Gáltort több más fúrral együtt elfogatta
parasztok bjtös oledolok készítésére használják. és 1594 aug. 30. Kolozsvárt kivégeztette. K. jaPestékek és olcsóbb tlrniszek, továbbá koncs- vait elkobozták, de tla, István. 1600. visszakapta
szappanok készítésére, a gyengébb minségt pe- azokat.
dig különösen repceolajjal hígítva, lámpaolajnak
Kendilóna, kisk. Szolnok-Doboka vm. számos
:

;

K

is

használják.

Kenderrik,

I.

Kender.

újvári j.-ban. (1910) 1075 oláh és magyar lak., grót
Teleki -féle si kastéllyal, mely hajdan a Kendi

j
\

)

;

—

Kéndioxid
oaalAd tulajdona toU.

A kastély
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bromidjal

kertjében fogták porfUst (érdekes történetek az 1878-iki bosnyák
háborábiM. 190t>; A magyar szerzi jog {ttz 1884:
XVI. t.-c.t udományos alapú, de gyaJtorlati jelen-

el ai öaBseéakttvéasel vádolt Kendit az elfogatás
8iinhe)3rén állott kiszáradt fatörzs a kastély
falába van beópftvp. A Telokl-féle uradalomnak
:

tség kommentárja,l908) Az étef A»nyt«(1909)
:

jelentékeny angol félvér-méneee, tehenészete, Szociológiai nyomozások (aktuális társadalmi
jnhászata és sertéstenyésztése van. K. nak van kérdések boncolása és llberáUs. de nem radikális
hitelintésete és szlvarkaszípka gyára : poHtahiva- megoldása, 1910); Száz eset az életbl (1911);
Anekdoták a magyar közéUtbl (1912) ; A matala u. t. Válaszút.
Kéndioxid a. m. kénessavanhidrid 30,, közön- gyar sajtótörvény rendszere (1914, az új 3ajt<'>törveny alapján).
ségason kóiiossavnak nevezik.
;

:

Kénegek, 1. Szulfidok.
Kéndioxid mérgezés. 1. Mérges gzök.
Kén-érc (báoy a kénnek elállítására szoltráló
Kendir-rost (aav.), 1. Apocynum.
Kend, kisk. Bíaros-Torda vm. nyárádszeredai érc, fképen a terméskén. melyet a szennyez följ.-))an. (1910) 268 magyar lak., u. p. Deményháza, des vegyületek közui kiválasztanak és a/ után
),

Kendözés,

többszörös átolvasztással tisztítanak. Hzen kívül
feldolgozzák a kénkovandot, melyben 54o'o kén

Kendz

foglaltatik.

Nyáródassrada.
1.
Kozmetíhi.
szerek, 1. KMmetika.
Kéne nira, a Várasd vármegyében fekv Knje«mjec falu határában omolkedett. 1203 októberóBn ide csukatta Imre király Várasd alatt elfogott
lázadó öccsét. András herce»?et, ki utóbb, mint már
király, 1209. meg is jutalmazta a neki fogsága
alatt jó szolgalatokat tev varasdiakat. A vár
Uoszáir Balázs birtoka volt akkor, mikor az 1471.
évi XXIX. t.-c. értelmében Mátyás király leron11.

t.

tatta.

Kenedi Géza,

publicista,

szül.

Magjarpadén

(Torontál vm.) 1853 nov. 25. Középiskoláit Szegeden és Pécsett, jogi tanulmányait Pécsett és a
budapesti egyetemen végezte. Jogtudományi és
államtudományi doktor. 1881. ügyvédi oklevelet
szerzett, közben résztvett 1878. a boszniai hadjáratban, majd ideiglenesen Pt>st vmeg>'e szolgálatába lépett. Már kora ifju.^ágától kezdve dolgozott
hírlapokba, eleinte verseket é.s novellákat irogatott, késóbb vezércikkeket s ezalatt hajlama mindjobban a hírlapírói pályára vonta. 1881-ben Borostyán! Nándorral átvette a Pesti Hirlap szerkesztését s rend.<z('resen irt bele vezércikkeket meg tárcákat, ez ut^ibbiakat jobbára Quia/itövagy Geicha
álnéven. 1902bc>n megvált a Pesti Hirlaptél s Az
Újságnak lett fmunkatársa. 1910-ben a dárdai
kerületben nemzeti munkapárti programmal megválasztották országgylési képviselvé. A képviselházban több bizottság tagja és az igazságügyi tárca eladója. A Magyar Jogászegylet
egyik elnöke. A jogtudományi folyóiratokban
is élénk munkásságot fejt ki. Egyike legtar-

Kenés, kencs

folyékony orvosságoknak behasználják elvonó kúráknál,
izzadmányok felszívódásának g>'oi*sítására, valamint bizonyos orvos-szereknek a szervezetije való
bevitelére. L. Bedörzsölési gyógymód.
Kenesd (azeltt Trimpoel), Elsk. Alsó-Kehér
vm. magyarlgenl j.-ban, (ino) 1114 oláh lak., u.
p. és u. t. Zalatna.
Kenése, község, 1. Balatonkenese.
Kénes ea, a néphit szerint az esvel lehulló
kénporból áll, pedig semmi egyéb, mint a kora
tavasszal széllel porozódó növényeknek (pl. fedörzsölése a

v.

brbe

;

:

nyknek) a levegbe

került nag\Tnennyis«jg
virágpora, amelyet a hirtelen keletkezett es^^ lever a földre, amely a virágportól egészen sár-

gás

lesz.

Kénes fürd, Fürd.
Kénes gyújtó, Gyújtó.
1.

1.

Kéneskö,

Réz.
Kénes mész-iözet. Amerikai tapasztalatok
alapján nálunk is használt védekez folyadék,
melyet permetezés útján juttatunk a védelmezend
növényekre. Gyárilag is készítik és rendesen 20
B.-fokos srségben hozzák forgalomba, amidn
a leveg ellen való védelméül, melytl elég gyorsan bomlik, olajréteget öntnek föléje. Házilag
Is készíthet, úgy, hogj' 50 liter vizet melegí1.

tünk és egy részével 4*8 kg. tiszta és jó minség friss égetett meszet megoltunk, más részével
9*6 kg. kénport vastag péppé keverünk. Ha amési
megoltódott, a többi vízzel feleresztjük, átszrjük
talmasabb vezérdkktrólnknak, de politikai kcr- és jó tágas vasüstbe öntjük majd belekeverjük
drtnnlmn kívül nagy kedvvel és elmcéllel fejteget a kén-pépet Is és együtt egy teljes órán át fzzük,
erkflsfllozótlai. társadalmi problémákat és ala- miközben folyonosan keverjük. Fzés közben az
;

pos tudással

ír jogi,

közgazdasági, szociális ta- elpárolgó vizet forró \iz utánaöntésével pótoljuk.

nulmányokat, melyeknek eredményeit tárcacik- A 20 B.-fokos oldatból a fák fakadása eltt 1 részt
kel igen népszer formában teszik az olvasók 2 V. legfeljebb 3 rész vizzel feleresztünk és gonközkincselvé. .Mint jogász és ügyvéd gyakorlati dosan ólmozott v. ellenálló nlkkel-ötvözetü fémúton is érvényesiti tehetségét és tannltságát. bl készült permetezbl a fákra permetezzük és
Az esküdtbíróság eltt t' bb nagy perb«^n mint azokat vele ekkéi)en teljesen megmo.ssuk. Nyári
véd szerepelt Szorgalmasan kutatta a magyar permetezéshez 1 rész oldathoz átlag 35 nwz vizet
tengermellék vi.szonyait s az Osztrák-Magyur Mo- veszünk. F'képen pajzstetvdc és egyéb tetvek.
narchia c. kiadvány m^elel része is tle van. továbbá néhány gombabetegség ellen (Usztbarmat,
A Petötl-Társaság 1897. megrálasztotta tagjának. Fusicladium) hatásos szer.
Kénes a. m. higany (1. o.).
Önálló mvel A Quamero, Fiuwte és Abbasia
Kénes amidokloridjai. 1. Merkttriamido'
(1884) Szén rajzok (társadalmi tanulmányok és elbeszések, 1894) Gyarlóságok iíSdS) Problémák klorid.
Kénes bromidjai, 1. Merkuribromid és MerKriminális tör(1899) Három elbeszélés {Í90l
f«i«<«*(1902): A magyar Stijtójog (1903): lA- kurobromid.
:

;

:

;

;

;
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cianidja

Kénes

cianidja,

1.

A kénes

két kloridját ismerjük. Ezek a merkuriklorkl HgCL (l. o.) és a
kloridjai.

Kenessey

magyar és ínagyar-nhnet hajózási mszótár [Fent

Merkuricianid.

Kénesöércek, azok az ércek, melyekbl kénest olvasztanak ki. Ezek legfontosabbika a cinnól)er, de még mint K. szerepelnek a kénestartalmú fakóérc, a kalomel és az amalgám is.
Kénes jodidjai, 1. Merkurijodtd és Merkúr ojod ki.
Kenesökencs, 1. Higanykencs.

Kénes

—

1865)
(1869)

;

;

Hajózási törvények és rendszabályok
Hajózási árukezelés (1869) Segédkönyv
;

hajósok számára (1873).
2. K. Béla, az erdélyi ref egyházkerület püspöke, K.l. fia szül. 1858 szept. 14. A budapesti teológiai akadémiát elvégezvén, 1881. az utrechti
.

egyetem hallgatója volt, majd európai körutat tett.
1886-ban a bpesti teológiai akadémián rendes tanárlett, 1895. pedig a kolozsvári teológiai fakultás

igazgatójának hívták meg. 1899-ben az erdélyi
merkuroklorid HgjClj (1. o.).
egyházkerület fjegyzje, 1908. pedig püspöke
Kénesö-májérc (ásv.), 1. Higanymájérc.
Kénesömérgezés (hidrargirózis), 1. Higany- lett. Nagy irodalmi munkásságot fejtett ki dolgozótársa volt a Protestáns Egyházi és Iskolai
mérgezés.
Kénes nitrátjai, 1. Merkurinitrát és Mer- Lapnak, 1889— 95-ig pedig szerkesztette a Pro;

testáns Szemlét, önálló mvei: János evangéliuMerkurioxid és Merkuro- mának isagogikai ismertetése (18S4:) A Hexateuch
elállása (1886) Az ótestamentum paedagoaiája
Kénes-ötvények, 1. Higanyötvények.
A Biblia
(1887) Keresztyén tanítások (1891)
Kénes sói, 1. Merkuri-sók és Merkuro-sók, ni alakjai (1894) Ni jellemképek (1905). A
Kénes szalicilátjai, 1. Merkuriszalicüátok. biblia-revízió számára a Bírák könyvét és a Kirá-

kuronitrát.
Kénes oxidjai,
oxid.

1.

;

;

;

;

;

Kénes- szaruérc,

lyok két könyvét fordította.
Kalomel.
Merkurisztdfát és Mer3. K. Kálmán, gazda és volt földmív. miniszteri tanácsos, szül. Kápolnásnyéken (Fejér vm.)
kuroszulfát.
Kénesszulíid, 1. Merkuriszulfid.
1825., megh. u. o. 1913 júl. 3. A szabadságharcKénessav, 1. Kénsavak és sóikban mint önkéntes vett részt. Nagy feltnést kflKénessavas alumínium, aluminiumszulfit
tett A szántóvet aranyszabályai (Pest 1858)
Al^SO^),
Miként gazdálkodjunk? (u. 0.1867) c. jutalmakeletkezik aluminlumhidroxidból kénessav hatá- zott pályamúveivel. 1865-ben Fejér vmeg>'e alisrára, V. aluminiumszulf átból és nátriumszulíltból, pánja lett. 1868-ban Gorove István földmív., ip. és
ha azokat kevés vízzel keverjük. Színtelen tö- keresk. miniszter osztálytanácsosnak hívta meg.
meg; a levegn szulfáttá oxidálódik. Iparilag A kulturméniökség létesítése érdekében írta A
használják, így pl. a cukorgyártásnál a répáié kvlturmérnöki intézmény külföldön és meghonotisztítására.
sítása hazánkban (Budapest 1879) c. mvét. A seKénessavas ammónium, 1. Ammoniumszulfit. lyemtenyésztés megindítása és fejlesztése BezeKénessavas bárium, 1. Báriumszulfit.
rédj Pál megnyerésével, a Blatta-mocsár lecsapoKénessavas ezüst, 1. Ezüstszulfit
lása, a növénynemesítés, a nemes füzek tenyészKénessavas kalcium, 1. Kaldumszulfit
tése s a mezei gazdaság minden ágának fejleszKénessavas kálium, 1. Káliumszulfit.
tésére való törekvés kapcsolódnak még nevéhez.
Kénessavas nátrium. 1. Nátriumszulfit.
A szaklapokban megjelent nagyszámú cikkein
Kénessavas ólom, 1. Ólomszulfit.
kívül önálló mvei még Mezgazdasági munkaKenessey, 1. Albert, vasúti és hajózási ffel- er kalamítás (Budapest 1868) Nézetek a hazai
ügyel, szül. Gerjen községben (Tolna vm.) 1828 lialászat tígyélien (u. o. 1869); A trágyakezelés
febr. 4., raegh. Brodban 1879. Jogi és bölcsészeti népszer kéziköm/ve (u. o. 1873): A húzavetömaa
tanulmányainak végeztével iPiuméban a tengeré- nemesítésérl (u. o. 1874) Gazdasági cselédeinfc
szeti akadémiai tanfolyamot is elvégezte, 1847. állandósítása (u. o. 1874)
Az iskóm takaréktengerész-hadnagyi vizsgát tett s hadnagyi, majd tárak (u. 0. 1875); A neniesfüz-müvelés (n. o.
alkapitányi minségben 1848 széig volt tengeré- 1878).
szeti szolgálatban az Adrián. A szabadságharcban
4. K. Kálmán, miniszteri tanácsos, a m. kir.
mint hadnagy szolgált a «Mészáros» els magyar vasúti és hajózási ffelügyelség hajózási osztáhadigzösön, majd mint tüzérszázados a dévai lyának vezetje, K. 1. fia, szül. Gyrött 1860 okt. 8.
fegyverletételig. 1852-ben a Balaton taván a «Kis- 1883-ban Bécsben hajóskapitányi oklevelet szerfaludyn gzös kapitánya lett, egy évvel késbb zett. 1888 közepéig mint kapitány a Dunagzhajopedig a Üuna-gözhajózási társaság szolgálatába zási társaságnál volt alkalmazásban, onnan a
lépett. 1867-ben a közmunka- és közlekedésügyi Luczenbacher-féle hajózási vállalathoz lépett át
minisztériumban hajózási biztos, 1868. hajózási mint üzletvezet-felügyel. 1890-ben a ra. kir.
felügyel s a vasúti és hajózási m. kir. felügyel- vasúti és hajózási ffelügj-elséghez ffelügyelvé
ség hajózási osztályának vezetje, 1873. f- nevezték ki. 1910-ben miniszteri tanácsos lett.
felügyel lett. 1869-ben a hajózási iskolát terem- 1894 óta a m. kir. közlekedési tanfolyamok hajótette meg, melynek 1874. történt megszílntetésóig zási szakán a hajóvezetés és a hajózási jog tatanára és igazgatója volt. Els mvelje és meg- nára. Magyar és német szaklapokban több liajóteremtje volt a magyar hajózási szakirodalom- zási érdek cikke jelent meg, ú. m. a Vlzügj-i és
nak. E téren valór mködéseért a Tudományos Hajózási Közlönyben, a Gazdasági .Mémökl)en, a
Akadémia 1871. levelez tagjává választotta. A Danubiusban munkatársa volt az (osztrák-malapokban és folyóiratokban közzétett számos cik- gyar monarchia írásban és képben c. mnek és
kén kívül önállóan megjelent mvol: Német- a Pallas Nagy ljexikonának,'szerkesztö-bizottsági

Kénes

1.

szuliáijjai,

1.

:

:

:

;

;

;

;

;

-
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Kénfestékek

a Magyarorsiágvármegjréiée városai mooo- 1905. mint segédtitkár a kereskedelemügyi mi(^áHának o Lexikon siámáre a folyami hajózás nisztériumba került. 1906-ban a budapesti egyeköivbo tartozó cikk^Eet írja.
temen a statisztikából magántanárrá habilitálták,
Kénes vútek, 1. Ásványvizek.
1907. a kolozsvári egyetemen a statisztiku rendKenesset hagdóla (hébor), !. Naffy zsiruufóga. kívüli, 1909. rendes tanára lett. Müvei A munkaKenet. Koleton ée Európa déli részeiben régeb- közvetítés külföldön és hazánkban (Budapest
ben általános volt az az elvétve még most Is divó 1895); A mmikanélküliség a Németbirodalomszokás, ho^y az emlwrek illatos kencsökkel ke- ban (u. o. 1897); A felekezeten kívül állókról
ta^'ja

;

:

A

nik be testüket, kivált ünnepélyes alkalommal.
Hz részlten a forróság okozta ei^ klgözölgés rossz
szagának ellensúlyozására szolgált. Az izraelitáknál a kenés úgyszólván nélkülözhetetlen életszükséglet volt s különösen ünnepi hangulat kifejezéséhez tartozott, míg a gyász jeléül tartózkodtak a kenéstl. A magyar koronázásnál kiváló,
de nem közjogi szerepe van a felkenésnek. A
szent olajjal való felkenessél az egyház a leend
nralkudót a kormányzati bölceeség és isteni kegyelem birtokába juttatja, mint azt a római Pontiílcalóben megírt szertartás szavai, melyekkel a

1906) Sztrájk.statisztika I.
Magyarország ipari sztrájkjának statisztikája
(u. ö. 1907); The method of strike-statistics in Hungary (Kopenhága 1907) Városaink és a sztrájkmozgalmak (Budapest 1908); Gazdák és mesteremberek pmztulása (Pécs 1909); Földbirtokpolitika külföldön és itthon (Kolozsvár 1913)
Javaslatok a nemzetiségi kérdés megoldására (Budapest 1913) Projet pour l'organisation de la sta-

hereeir]»rimás a felkenést

tistique

eszközli, bizonyítják.

V. ü. Wellhausen, Archív für Religionswissenschaft (19ai). Ij. még Felkmt és Utolsó kenet.
Orvosi szempontból i. Kencs.
Kénéter, az etiléter helytelen, elavult neve.

—

Kenetolaj, szent olaj. A r. kat. anyaszentegyház egyes szentségek kiszolgáltatásánál és szenteléeeknél szentelt

olajat használ.

Ily

szentelt

m. a kereszteiendök olaja
(1. Kere.fztség), a krizma (1. o.) és a betegek olaja,
melyet az utolsó kenetnél (1. o.) és a harangszentelésnél használnak. Hz olajolút a püspök szenteli nagycsütörtökön a szent mise közben. A szent
olaj liáromféle van, ú.

olajokat az egyházmegye összes plébániáira szétktUdik, hog>- a nttgyszombati keresztkút-szentelésnél már mindenütt kéznél legyenek, a fenmaradt régieket pedig ugyané napon a tüzszentelés
0- o.) alkalmával elégetik.
Kenéz a. m. a szláv knez, knyaz azaz fejedelem, herceg. Magjarországban azon oláh, szerb,
rutén stb. csapatok elöljáróit és vezetit nevezték
K.-eknek, kik a XIII -XV. sz. folyamán elnépteleneíif'tt fx'vházi és vil^i birt(jkokon v. erdöirtásos
l>e(itek meg. A K.-ek annyiban különh<

bz

:., Ittuk álló néptl, hogy míg emez teljes jobbágyi állapotban volt, a K.-ek bizonyos szabadalmakhan részesültek s idk multával jobbára
megszerezték a nemes.s(>get is. Különösen Hunyadi
•Tánoe nemesített meg kormányzósága idejében

'v-

oláh K.-t.

Kenéz,

kisk.

magyar

1902)

o.

;

Vas vm. sárvári

lak., u. p. Peczöi, u.

j.-ban,

(1910)

t.

körül hurcoltatták, lába brét lenyúzatták. V. ö.
Anjoukori (Jkm. 11. 40^. stb. 11.
Kenéz Bélo. nemzetgazdasági író és statisztilcus, szül. Szolni»koii 1S7-Í márc. 1.'). Miután tanulmányait itthon és külföldön bevégezte, 1897.
mint mini.szteri segédfogalmazó a m. kir. központi
statisztikai hivatal szolgálatába lépett, honnan

statisztika elmélete

(Pozsony-

Budapest 1903) A városok fejldése és jeletUösége (Budapest 1905) Magyarország népességi
;

;

statisztikája

(u.

0.

;

;

:

;

du chómage

en Honerie

(ParisGand

1913).

Kénezés, a borászatban az üres hordók eltartásánál és a bor kezelésénél használják. A K. rendszerint ügy t<3rténik, hogy a hoi-dóban egy megfelel nag>'ságú kénszeletet (Einschlag) égetnek
el, mikor is kéndioxid képzdik,mely aránylag
csekély mennyiségben is a bor betegségét okozó
mikroorganizmusokat megöli. Ez az oka aK. nagy
elterjedésének a borászatban. De az ersen kénezett bor ihatatkin, mert görcsöket, fejfájást stb.
okoz a bor savanyúbbá is válik, továbbá a K. a
bor színének árt, s különösen a vörös borokat csak
nagy óvatossággal szabad kénezni. Újabban folyékony kénessavat is használnak a borok K.-ére
8 ezzel az adandó kén monnyi.ségét sokkal pontosabban ki lehet mérni. .Al kéne.s.savas sók használatát bortörvényünk nem engedi meg. Közönséges
K.-re 2 gr. kénszeletet lehet hl.-kint számítani
beteg boroknál vagy mustnál, amelynek erjedését
hátráltatni kívánjuk. 5— 10 gr.-ot is használnak.
Kenézl, kisk. Szabolcs vm. dadái fel-s j.-ban,
:

(1910)

U83 magyar

lak.,

postaügynökség,

u.

t.

Bal.sa.

Kenézpatak (azeltt Feketepatak)., kisk. Bereg vm. felvidéki j.-ban, (t9io) 602 rutén és ma:

gyar lak., u. p. Hátmeg, u. t. Ilosva.
Kénezüst, 1. Ezüstszulfid.
Kénfémek, fémes gyököknek kéngyökkel

al-

a szulfidok (l. o.).
Kénfestékek vagy szül fin festékek elnevezése
alatt számos, összetételére nézve Igen különböz,
olyan kéntartalmú festékeket foglalnak össze,
amelyekkel a pamuton (gyapoton) közvetlenül
igen állandó színeket festhetünk ez a tulajdonságuk az, amelynél fogva a gyakorlatban na5?yra
bocsülik ket. Az els ilyen festék, amelyet a
múlt század hetvenes éveinek elején Groissant
és Bretonniére a forgalomba hoztak, a Cachou
de Loval volt. amelynek elállítására f ftrészport,
korpát stb. kénnátriummal olvasztottak össze.
Jelenleg az újabb K.-et nagyol)bié.<zt nitrogéntartalmú aromás vegyületekbl ké.szítik. olymódon,
hogy ezeket kénnel és alkaliszultldokkal körülbelül 180—2500 C. hfok mellett megolvasztják.
Ez a nnWszer Vidal-tól származik, aki ennek
kotott vegyületei

Vasszécsény.
Kenéz, pozsonyi nemes, elbb Csák Máté, majd
ennek rozgonyi veresége után Károly királjnak
hü vitéze és vámagya. A Kopasz-féle lázadás leverésében nagy segítséget nyújtott Debreczeni Dózsának, a királyi hadak vezérének. A debreczeni
mezon elsként rontott a lázadókra. Kz ütközet
után azonban a lázadók elfogták és lófarkon a vár
lül

(u.

:

;

i

a tökéletesltéBén dolgo;íva, felismerte azt, hogy
a K. difoüilaminderivátok, amibl következik,
hogy készltésdknél is a difenilaminderivátok alkalmazásától lehetett a kénömlesztéknek kedvezbb lefolyását várni, amit a gyakorlat is igazolt.
A jelzett eljárást különbözöképen módosították
és a külföldi kátrányfestékgyárak efféle fostékeket nagy változatosságban ós a legkülönbözbb
elnevezéssel hoznak forgalomba. Ilyenek pl. a
Vidal-fokete az Immedial-fekete a Katigén-feaz Immekete, a Kén-fekete a Clayton-fekete
az
a Kriogénkék a Thiocateohine
dial-kék
Immedial-barna a Katigén-bama a Szulfogón
S. a Kriogónbarna stb. A K. elssorban pamutfestékek. A festés igen egyszer ós lényegében
véve abban áll, hogy a festékesben a festéken
kivül kénnátriumot, szódát és konyhasót oldanak
fel és a portékát (kelmét) ebbe az oldatba mártogatják. A festett anyagot, fleg kókszínüre festett kelmét, gyakran utólagos oxidációnak vetik
alá, amire hidrogénszuperoxidot, bikromátot, réz;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

sókat használnak.

Kénforrás, 1. Ásványvizek.
Keng, hosszuságmértók, 1. Ken.
Kenga (Kengka, Kenka, Hangái, Hinka,
Chanka, Chinka), Orosz-Sziblria és Kína határán
lev tó, Vladivosztoktól É.-ra, 49 m. magasan,
területe 3791 km*.

Kengka, orosz-szibíriai tó, 1. Kenga.
Kenguru, 1. Kenguru-felék.
Kenguru-békák, az ausztráliai leveli békák
(Hyla) népies neve. A K. nem ritkán embermagasságra ugranak a földrl

;

innen nevük.

Kenguru-bor, 1. Oissus.
Kenguru-félék (Macropodinae, áiut), az Erszényesek (1. 0.) rendjébe tartozó Ugró erszényesek (Macropodidae) családjának egyik alcsaládja.
Az idetartozó állatok sajátszer alkotásnak. Fejük és mellük kicsiny, elüls végtagjaik rövidek
és gyenge alkotásnak, ágyéktájókuk nagyon erhátulsó végtagjaik feltnen hoszszuak és izomzatuk hatalmas, farkuk szintén
aránylag vastagabb és hosszabb, mint minden
más emlsé és fölötte izmos. Elüls végtagjaik a
rendkívül fejlett hátulsókhoz képest csökevényesen

Kengyelfutó
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fejlett,

seknek mondhatók. Az elüls végtag ötujjú, a
hátulsón az ujjak száma csak négy, mert a hüvelykujj hiányzik a hátulsó végtagon a negyedik
ujj feltnen hatalmas pataalakú körömmel van
eUátva. Hazájuk Ausztrália és a szomszédos szigetek. A legtöbb faj nappali életet él, a kisebbek
vjjoli állatok. Füves alföldeken nagyobb csapatokba verdnek össze. Hallásuk éles, látásuk és
szaglásuk gyengén fejlett. Füvekkel, iomblevolokkol, gyökerekkel, fák kérgével és gyümölcsök;

kel táplálkoznak. Termékenységük kicsi. A
fajok ritkán ellenek egynél több kölyköt.

nagy
Vem-

hessógük nagyon rövid ideig tart, pl. az óriáskengurué csak 39 napig. Születésük után anyjuk

ben szaporodnak is. Az óriás kenguru (Macropus
[Halmatwtis] giganteu^ Zimm., képét 1. az Ausztráliai régió ciiík s^nes képmellékletén) farkával
egjTitt 3 m. hosszú, farka 90 cm. hosszú, a súlya
150 kg.-ot is elér. Szre dús, tömött, puha, barnásszürke alapszín. Elüls lábai, lábaszára és lába
töve fehér, ujjai feketék, farka barnás, végéu
fekete. A kisebb termet kengurukközül a vallahy
V. pádémelon (Macropus Eugenii Desm.) hossza
csak 1 m., farka 45 cm. Alapszíne barnásszrke,
mely a nyakon rozsdavörösbe megy át hasa fehér vagy sárgásfehér lábai barnák farka felül
szürke, alul bamásfehér. A hegyi kenguruk (Petrogale) közül ismertebb a sziklai kenguru (]'
trogale penicillata Gray) és a sárgalábú, h,
guru (Petrogale xanthopus Gray); az elbbi
Dél-, az utóbbi Kelet- Ausztráliában él s mindkett
éjjeli állat. A kengurunyulak
(Lagorchestes)
színre ós termetre a nyulakhoz hasonlítanak. A
közönséges kengurunyúl (L. leporoides Gould.)
hossza 60 cm., mibl 35 cm. a farkára esik. Tökéletes kúszótehetségükkel kiválnak a fakúszó
kenguruk (Dendrologus). L. Fakúszó kenguru.
A pleisztocénban is fordulnak el reszten
óriási méret kenguruk (Sthenurus, Palorchetes
stb.). A marsupiáliák úgy Amerikában, mint Európában voltaképen mint els emlsök már a másodkor végén léptek fel.
Kengurupatkány, 1. Kengurupatkány-félékKengurupatkány-félék (Potoroinae, iii»t) az
Erszényesek (1. o.) rendjébe tartozó Ugró erszényesek (Macropodidae) családjának egyik alcsaládja. 9 él és 1 kihalt faj ismeretes, melyek
egytl-egyig kis termet, kb. házinyúl nagyságú,
éjjeli állatok. AusztráUában és Tazraániában élnek s növényi részekkel táplálkoznak. Ismertebb
fajok a bettongia, a kengurupatkány (Potorous
tridactylus Kerr.) és a pézsmapatkány (Hypsipryniodon moschatusBsíintiay),l. Pézsmapatkáni/.
Kenguru-sziget ( Kangaroo-Island), Dél- Au .-^z
trália brit gyarmathoz tartozó sziget a Szoiit
Vince-öböl bejáratánál, amelynek a Hindmar-^li
félszigettel együtt D.-i partját alkotja. Terülftf
4350 km., 1000 lak. Csak alacsony dombok van
nak rajta. 1897 óta gyémántot Mnyásznak.
Kengyel, a nyeregrl kétfelé lelógó talap, nic
lyeu a lovas föllép, azaz a nyeregbe kél és fenu;

;

;

—

:

-

ülvo, lábait rajta nyugtatja.

A

K.-t az ókori lo-

vasok nem ismerték, de a hunnok már használták.

—

K,

fülcsont,

1.

Fül.

Kengyel-áranaszedö, 1. Elektromos vasút.
Kengyelfutó, sajátságos jelmezü úri szolira.
ki valamely ünnepély alkalmával, vagy különb* ":
is gazdájának hintaja eltt fut. Régebben
vagló ura mellett futott, innen a neve. Többnyi
gazdag díszítés sárga ruhába voltak öltözve,
ékes gombú, rojtos, hosszú pálcájuk volt. A frnii
cia forradalom után megcsappant az a rossz s
kás, hogy K.-k szaladjanak a díszhintók eltt,
csak különösen ünnepélyes alkalmakkor tartotta
fenn magát itt-ott.j pl. Bécsben, hol az udvarnak
és elkel családoknak szolgálatában álló K.-knak
külön céhük volt, s 1848-ig mindon május elsején
I

erszényébe kerUhiek és a csocsbirabóból szájukba
fecskendezett t(?jjel táplálkoznak. Az óriás konuuru megszületése után 8 hónapot tölt el az anyja
erszényében s csak ezen id elmultával tud a
maga erejébl mozogni. A kengurukat jóíz hú- versenyfutást tartottak a Fráterban. A keleten,
suk és értékes brük miatt nagyban vadásszák. kivált Egyiptomban, ma is vannak arab nevük
Fogságban hosszú ideig eltarthatok s állatkertek- .sáis. li. még Herold.
:

;

-
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pusztában, a városokban, részben Kövee-AráUáKengyelfutó pók, 1. PküodromusKengyel tó azeltt: Rafnik). klsk. Krusó- ban sziklavárakban éltek.
Szoruny vm. rt«iczabányai j.-baó, (t»io) 746kra8Ké^jodid, kimmm^oda, jódkhí, 8«J„ kénkloridból etiljodid hálására ketotkerik. A kén és
s«)\ an lak
u. p. és u. t. íJognáoska.
KengyelTAs, as AosboiüdUmui fQggómflveknél jód Összeolvasztása útján késattlt szflrkésfékete
a kötópmodát és a fliggeaitA oaslqwt egymánal kristályos tömeg, amely mdfwr jodatttm néven
A poskán a rava- brbántaünakban gyógjn^zerttl haamálatos, nem
Qmeköló kovácsoltvas-pánt.
i

.

—

véd

kengyolalakú lemez.
egységes vegyület, hanem keverék.
Kenka, oroez-.szibfriai tó, L Kei^a.
tíb\ képzdik, ha öoor
K^ahexaUiioxid
Kénkalciom, 1. Kalcium SZtdfidjaL
kénre tuü, datelen, iznólküli gás, — ö*-on fehér
Kénkáliam, I. Kálium szulfidjai.
kristályos tömeggé sxilárdal. Alig oldódik alkoholban.
Kénkékaav a. m. tiodánsav.
Kénkenöcs (unguatíum sulfuraimn), lö«/o
Kénhidrogén, kidropénsstdfid, kidrotUmMv :
H,S. B4a6s, azintekn gu. A tannéaaottwn némely ként tartalmazó kencs, amelyben ezenkívül kátvulkáaoa gátban fordnl elö, úgyadntén az á. n. rány, szappan és krétapor is van rühösség ellen
;<'nee ásvAnyviaekben. A kéntartalmú szénve- használják.
Kén kloridjai. A kén a klórral több vegyüle.>lUetek (febé^iók) rotbadásakor képzdik. Kép;:dik kJs neiinyiségben kén é8 hidrogén közvet- tet képez, melyek közül az ú. n. kénmonoklorid
len egyestUéee lján, pl. ha ként hidrogénben he- 8,01, a legállandóbb. A kéndiklorid SCI, könyvítünk. A hidrogénnél erélyesebb fémek szulfid- nyen bomló vegyület Még bomlékonyabb a kénjait higitott savban oldva, K. fejldik. Elöáilitása tetrakiorid SCl^. A kénmono/darid könny«i képa legntóbb emiitett módon történik és pedig leg- zdik, ha kénvirágra száraz klórgázt vezetünk
gyi^rabban forroszulfidbjl, melyet alkalmas ké- 125 130 •C.-on,ilyenkor a kénvtrág szétfolyik és
sttlékbeB hígított kénsawal v. 8ósa\'val önte- vörösbarna folyadékot kapunk, mely lényegében
Mkle. ns^án elállítva színtelen, átlátszó, rend- a kén oldata kénmonokloridban. Ebbl desztillákfvfll kellemetlen búz, záptojás-szagú gáz. mely cióval a tiszta vegyületet kapják. A tiszta kéncrtoo n lehöts'e nyomá.s alatt folyadékká súrit- monoklorid veiesí^ürga f(dyadék, fs.-a O'-on 1*70,
fp.-ja 138^ Szaga jellemz ; a szemet könny ezésre
het. A srített K. —€2*-on forr. Vizben oldható
1 térfogat 0«-on, ha a K. gáz nyomása 760 mm., ingerli. Gzének súrúsége 4*70 (leveg 1) az S,CI,
4888 térfogatot nyel el. Közönséges bmérséken képletbl számított gzsrség 4'66ö. Vízbe csepK. nt'l telített víz 2—3 térfogatot tartalmaz fel- pentve alámerül, de mihamarabb erélyes hatás &Ü.
oldva. A K. vizes oldata, az ú. n. kénhidrogénviz el, a kénmonoklorid elbomlik és sósav, kénessav,
fontos analitikai kémlösier. A K.-^ valunivel kénhidrogén stb. keletkeznek. Pontos sajátsága,
nehezebb a levegnél ; súrúsége 1177 (leveg=l); hogy ként nagyon bségesen old(67Vo-o*)- Iparilag
egy 1. (O'ée 760 mm. nyomású) K.-gáz 1 5228 gr. a kaucsuk vulkanizálására alkalmazzák. A kéndiA K.-gái tisBta száraz állapotban nem bomlik. klorid úgy képzdik, ha 5— 10*-nyi hmérséken
Vizes oldatában a leveg oxigénjétl oxidáltatik, 8,Cl,-et klórgázzal telítünk. Vörösbarna folyadék,
miért is kén válik ki. Lúgok .sznlíldok képzdése fS.-a 1*62. Forraláskor klórgázt veszít és kénközben elnyelik. Az emberi szervezetre mérgez- monokloriddá alakul. A kéntetraklorid akkor ke22'-on S.CI,-be sokáig klórgázt
leg hat (Vérméreg). Fémes tárgyak, különösen letkezik, ha
vezetünk. Sárgásbarna folyadék, csak ersen leesflst, kénhidrogénes levegben megfeketednek
úgjrszintén sötétazinttre v^ik az ólmos festékkel htve tartható el felmelegedéskor klórgázt vefehérre festett tárgy kénhidrogénes levegben. szít és már közönséges hmérséken SCI, -dá alakul.
Kénkovand (ásv.), a püitnek kevéssé használt
A hi(in>gén kénnel kevéssé Lsmert poliszulfldokat
mairyar neve.
Kénk a. m. kén.
Kénhigany, 1. Merkuriszidfid.
Kénk-es v. kénköves es, I. Kénes es.
Kenia, keletafrikai vnlkání hegy az egyenlít
közelében, magassága 5243 m. (Mackinder szeKénköves gyökér (növ.), 1. Peitcedetnum.
Kénlap, kcnkóvel megfuttatott lapos keskeny
rint), a 2071 m. magas Ijeikipia platóból emelkedik ki. Csúcsát hó borítja, 15 gleccser indul le szövet, papir vagy aszbeszt lemez, mellyel a boros
róla. 7Vs km. széles krátere van, de ma már ki- hordókat kénezik, I. Kénezés.
Kénmáj (hepar sulfuris), általában a fémoxialudt. 1887-ben Teleki gróf a hó határáig fölmászott reA. Oldalán a jégkorszak nyomai meg- dok, fémhidroxidok v. fémkarbonátok és kén öszszeolvasztása útján kapott és fképen szulfldekvannak.
Kemilworth (^M: keaBTArtk), város Warwick bi meg poliszultidekból, továbbá tioszulfátokbM
angol countyban, (imd 6776 lak., bte- és kémiai ádló keverékeket nevezik igy. Legísmereteeebb a
ismeretes Walter Sookt regényei útján kálium-K. (kálium sulfurOtumpro balneo), mely
iparral
a K.-i kastély, amelyet I. Henrik idejéton építet- kálíumkarbonát és kén összeolvasztása ú^án kétek Montfort Simonnak, (iand lanoaáleci heceeg- szül. A m. gyógyszM'könyvben hivatalos brbanek volt birtoka Krzsébet kirátynft * ledoeateri joknál fürdbe használják. A kénpor és mésztej
grófnak adta. Cromwell tíaztijeiink adományoata, forralása útján készült kalcium-K (adatából sóakik lerombolták. Ujabban nagy részét reatou- savval lecsapolt finom eloszlású tíszta kte az ú. n.
rálták.
kénUj (sulfur praec imiatum, lac sulfuris)jam^Aj
Kenit, az afrikai Kenia vulkán bazaltoe lávája. gyógyszerül is használatos.
Keniták, az amalekitak egy t^aae; az izraeliKenmare («iM: iremBér),váro6ka Kerry ir oonntytákkal költözködtek Kánaánba, ahol részben a ban, a K.-River nev öböl fels végén, tengeri
ssokat

:

;

—

—

;

:

;

:

;

;

:;
;

—
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fürdvel, lazachalászattal és 1200 lak. Környékén mineralogischer Forschungen (u. o. 1844—1849,
1850-51, 1852, 1853, 1854, 1853-1865, Leipzig
rézbányák vannak.
1855—68) Tabellarischer Leitfaden der MineraKéimafta, az etilóter elaviilt neve,
Kennan, George, amerikai utazó, szül. Nor- logie (Zürich 1859) Minerale der Schweiz (u. o.
walkban, Ohio északamerikai államban, 1845 1866) Elemente der Petrographie (u. o. 1868)
febr. 16. 1865— 68-ig részt vett a tengeralatti táv- Lasaulx-val és Rollerrel a Handwörterbuch fiir
író ügyében Alaszkában és Szibíriában járt ame- Mineralogie, Geologie und Paláontologie círaü
;

;

;

rikai expedícióban. 1870— 71-ig Délkeleti-Oroszországban, 1885— 86-ig Szibíriában járt. Tapasztalatairól két munkában a számzöttek nyomoráról Ír, ezek a legnagyobb feltnést keltették és úgyszólván minden él nyelvre lefordították. Ezek

Tent

life in

Magyarul
Gyula (Budapest 1891)';

Siberia és Siberia (1890).

Szibéria, ford.ZíwpíéwiP.

A számzöttek

sorsa Szibériában, ford. u. a.

(u. o.

1892). K. a spanyol-amerikai háborúban egy newyorki lap tudósítója volt s élményeit Campoigníng

mvet

adta ki (Breslau, 3

köt.).

Kénnikkel a. m. níkkelszulüd.
Kenning, többes számban K.-ar, a skandináv
szkaldok költi mveiben bizonyos mesterkélt
metaforikus kifejezések neve, amelyek az Edda
utáni skandináv költészet megértését nagyon
megnehezítik. így használ pl. a szkald költ a
kard szó helyett ily körülírást a sebek arannyal
:

kivert ága stb.

Kennington, városrész London D.-i részén, a
Cuba (New York 1899) c. mvében írta meg. Westminster-hidtól 2 km.-nyi távolságban, nagy
Kennebec, folyó, az északamerikai Egyesült- parkkal, mely 1848. a chartista ti'mtetés színhelye
Államok Maine államában a Moosehead- tóból ered, volt. Lakossága 1911-ben 48,619 volt.
Kénólom a. m. ólomszulfid.
260 km. hosszú folyás után az Atlanti-óceán K.Kénón, 1. ón szulfidjai.
öblébe ömlik. Augustáig (120 km.) hajózható 3 m.
Kénos, kisk. Udvarhely vm. homoródi j.-ban.
mély hajókkal, 4 m. mélyekkel pedig Bathig
postaügynökség, u. t.
(1910) 342 magyar lak.
(20 km.).
Kennedy, 1. Grace, angol írón, szül. 1782. Székelyudvarhely.
Kenosha (ejtsd: kínosa), város, K. county székPinmoreban (Ayr county), megh. 1825 febr. 28.
in

:

Edinburghban, ahol élete túlnyomó részét tölMüveit mély vallásos érzés tölti be. Kiemelendk Jessy AUan The üecision Anna Ross
Father Clement és Dunallan.
2. K. William, angol tengerésztiszt és utazó,
szül. Írországban 1824., megh. Winnipegben 1890
52-ig expedíciót vezetett Franklin
jan. 25. 1851
felkeresésére, felfedezte Bothia és Észak-Somerset közt a Bellot-utat. Munkája A short narrative
of tlie second voyage of the Prince Albert in search
of Sir J. Franklin (London 1853).
Kennedy-sund, a Smith sund folytatásában lev
tengerszoros a Washington- és Grinell-föld közt,
az Északi Jeges-tengerben..
tötte.

:

;

;

—

:

Kennedy-tapasz,

Ceratum.
Kenneh, egyiptomi város, 1. Kena.
1.

Kennel (ang.), megfelelöképen berendezett
kutyatelep, melyben nemesebb fajtájú, rendsze-

helye Wisconsin északamerikai államban, a Michigan-tó és vasút mellett, (1910) 21,371 lak., élénk

terménykereskedelemmel és jó kikötvel.
Kénosi Tzsér János, unitárius lelkész, szül.
Kénoson (Udvarhely vm.) 1708.. megh. Toroozkószentgyörgyön 1772 jún. 27. A kolozsvári unitárius kollégiumban senior, 1734. Tordán rektor
1755-tl bágyoni, 1771-töl toroczkószentlett.
györgyi lelkész volt. Az erdélyi unitáríu.sok történetérl több munkát írt, melyek azonban egj'tlegyig kéziratban maradtak s csak másolatban terjedt el némelyik. Az Uzoni Fosztó István neve alatt
emlegetett História Ecclesiastiea Transylvanotollából eredt s a neUnitaria els könyve az
eem fejezte
vezett csak tovább folytatta, de
be. Ugy ez a mve, mint De typographiis et
typographis Unitariorum in Transylvania és Bibliotheca scriptorum Transylvaniae Unitariorum

ma is nagybecs forrásmvek.
KenotaJion (gör. lat. cenotaphimn}&. m. üres
Kennet, a Temze folyó jobboldali mellékfolyója sír, a görögöknél és rómaiaknál olyan emlékm,
Anglia D.-i részében, Swindontól DNy.-felé ered, melyet olyan elhunyt egyén számára emeltek,
Reading mellett torkollik, Newburyig hajózható. kinek holtteste nem volt feltalálható vagy hazá-

rint

vadászkutyákat

tömegesen

tenyésztenek

c.

korábbi munkái

avagy tartanak.

;

Torkolatától indul ki az 1810. befejezett KennetAvon-csatorna Avon felé, ez 91 km. hosszú, 80
kamarazsilippel.

jába

nem

volt szállítható.

Kenotikusok és kriptikusok (gör.) néven a
giesseni és tübíngeni egyetemek azon hittudósaiKenngott, Gustav Adolf, német mineralógus, nak pártjait nevezik, kik a XVII. sz. elején folyszül. Boroszlóban 1818 jan. 6., megh. Luganoban tonos krisztológiai viszálykodásaik közlwn, Men1897 márc. 14.1844-ben magántanár lett Boroszló- zer Boldizsárral az élükön vagy azt a nézetet tában, 1850. Bécsbe, majd Pozsonyba ment és ott mogatták, hogy Krisztus az ö földi élete idején
a freáliskolában az ásványtant tanította 1852. teljesen levetkezt© magáról (kenozis a. m. megsegédrró nevezték ki a cs. kir. udvari ásvány- üresedós) az isteni sajátságokat, ezek voltak a
gytijteményhez, 1856. a zürichi politechnikum kenotikusok, vagy pedig Osiander Lukács vezeós 1867. egyszersmind az egyetem tanára lett. tése alatt azt állították, hogy bár birtokában volí
;

Fkép

kristálytannal foglalkozott. Mvei Lehr- azoknak, de elrejtvén (krypsis a. m. elrejtés
buch der reinen Krystallographio (Breslau 1846)
nem vette azoknak hasznát ezek voltak a kripLehrbuch der Minoralogio (Wien 1851, rövidítve tikusok. Újabb idben azokat a különben ortoDarm.stadt 1857, 5. kiad. 1880); Synonymik der dox teológusokat nevezik konotikusoknak. kik
Ki-ystallographie (Wien 1855): Das Mohssche Krisztusban az
istenségének bizouyo."* önkor:

;

Mineralsystein

(n, o.

1R53)

;

Überslcht

d.

Resultate

látozását és végesítését vallják és tanítják.

-

Kenotoxin
Kenotoxin, Weichardt

az

által felfedezett,

-
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el-

fáradt szervezetben keletkez s az elfáradás tUBeteit okcoö toxin, amellyel szemben állítólag;
in«<ntosséget (immunitás) is el lehet érni. L. még

Klfáradás.
Kén oxicyai A kén következ oxidjait ismerjük:
Kóníiesqmoxid ... ._ ... 8,0,
Kéndioxid
._
80,
Kéntrioxid
80,
Kénlieptoxid
8,0,
Ez oxidok közül csapán a kéndioxid ée a kéntrioxid fontosabbak.
Kéndioxid, kénessav-anhidrid, 80,. E gázalakú
\ <'íryiilet a kén elégésekor képzdik és így régi
i(i<'>któl fogva smerlk. Némely vulkános gázban
("ir)f()rdul. Tiszta elállítása rendesen tömény kénsnvból történik, melyet redukáló anyagokkal hetenek. Különösön alkalmas a vörösréz-forgács.
\
kifejld gázt vizeu megmossák. Színtelen,
jtú. szúrós szagú gáz, mely erösebben lehtve
I

Ken«készUlék

mot stb., amelyek olajokkal Összeolvasztva is j6
kencsöket adnak. A hígabb kooeonyás v. ecsetfelkonhot olajos K.-öket limimeniiimoknak
nevezik, ilyenek a repül zsír (Un. volatlle). az
opodeldoc (lin. saponatocamphoratum), a lin. st)'racis (sesam-olaj, stjTax-balzsam), Un. aquao calcis
mt«zvíz és olaj) stb. A K.-öket
(égési sebkencs
rendesen a közéjük kevert hatásos anyagról szokták elnevezni nálunk hivatalosak az ungucntuin
acidi borici (2»/o), u. adipis hinae, u. cantharidatum (50/0, krisbogár-porral), u. cerussae (30«/o
ólomkarbonáttal), u.diachylon Hebrae(5-4*/oólomoxiddal), Q. emolliens, u. glyoerini, u. hydrargyri
(30«/o kénesövei), u. kalii jodati cum jodo (0'5*;«
jóddal), u. plumbi acetici (l"/© hütkencs), u.
plumbi tannici (10<»/o csersavas ólommal), u. slinplex, u. sulfuratum (IS^o kénnel és 15»/o kátránnyal), u. zinci oxydati (20Vo cinkoxiddal).
A K.-öket néhány csepp illatos olajjal v. benzoöfestvénnyel szokták szagossá tenni (u. diachylon,
tel is

:

:

;

u. eraollions).

tolyadékkásrú8Ödik,mely— 10*'-on forr.
Kenkészülék, a kenanyagot a súrlódó gépA kendiuxidgáz srsége 2213 (leveg
1) egy részek közé vezeti, hogy a súrlódást csökkentse,
litor 0"-u és 760 nmi. nyomása 80, gáz súlya s a melegen futást és a kenanyag pocsékolását
2-8G2 gr., kiterjedósi tényezje 0—100' között lehetleg megakadályozza. Jó K.-nek szabályo0-38. Vízben elég könnyen oldódik, egy tér- san s lehetleg automatikusan kell mködnie; fonfogat viz közönséges hömórséken 40 térfogat gázt tos, hogy gazdaságosan és tisztán mködjék. Ijegegyszerübb K. a súrlódó felületekhez vezet kennyel el.
Kéntrioxid, kénsav-anhidrid, SO,. Alacsonyabb lyuk, amelybe kézi kannából csepegtetjük az
hóni-rséken szilárd halmazállapotú test, melyet olajat. Leginkább kis gépelemeknél, emelgépe> uitt'U'ii

=

;

tíist'ilg.u.n.nordhauseni kénsavból készíthetünk.
Ha u. i. a füstölg kénsavat, H,S,0,, retortában

80, gzök távoznak, melyek hideg szedben megsüríthetk. így készülhet angol kénsavból is, melyet foszforpentoxiddal hevítünk. Gyárilag a kontakt eljárással készítik a pirit pörkiiovítjük,

e:izaiból és leveg oxigénjébl. Tisztán elállítva
!on hasábos kristályokból áll,melj'ek le^-on

vadnak; 48»-on

_

forr.

Ha

az ilyen kéntri-

hosszabb ideig eltartjuk, más módosulatba
A kéntrioxid e m(idosulata selyemfény,
azbeeztszer kristályos test, mely bO" körül kezd
megolvadni és egj'üttal az elbb említett módosulatba visszaalakul. A kéntrioxid sajátságai közül külünüeen a vizzel szemben való nagy rokonsága feltn. .Már a levegn is mohón vizet szí.
Vízbe vetve abban úgy sistereg, mintha izzó vasat
mártanánk belé. A vi2zel ilyenkor sok meleg fejldésével kémiailag gyesül és kénsav, HjSO^,
keletkezik. .\z izzó csövön való átvezetéskor kéndioxidra és oxig«'nre bomlik.
Kenozia (gör., lat. exinanitio) a. m. megüresedés ; a kenotikusok tana. L. Kenotíkusok és kripu.\.idut

megy

át.

tikusok.

Kenozoos-kor

(g^oi.),

1.

Kainozooskor.

Kencs

(nnguenlum), disznózsírhoz hasonló
ti>ni»^^ú zsírból v.zsimemú anyagból álló keverék,
mely kül>ü alkalmazásra van szánva s vagy a
Mrbe dörzsölik, v. vászonra kenve az illet helyre
rögzítik, hogy a benne rendesen elkeveni'o foglalt
L'yógjitó anyagok hatásukat az alkalmazás hoén V. felszív('xlva kifejthessék. A K. fanyaga
rendesen disznózsír, ami jól beivódik a brbe éppen
ilj'en jó a lanolin is, kevésbbó jó már a vazelin,
elnye, hogy nem avasodik. Szilárdabbá tételükre
;

:

lhet közéje olvasztani

paraffint, viaszt, cetaoen-

Bétai ífan Lusfkona. XI. kd.

ken, varrógépeken, bicikliken stb. használatos.
K. a bélolajozó (1. ábra),
A legrégibb
amelynél a kifolyó nyílásba egy gyapjúbél vezeti
az olajat a kent felületre. Ez azonltn akkor is
olajoz, mikor a gép áll s ezért az üzemszünetek
közben a belet ki kell venni a csbl. Ezt kiküszöbölték a tüs K.-jiél, ahol a szúk kifolyó csövan helyezve, melynek alsó végo
vecskébe egy
a forgó tengelyen nyugszik, s ezáltal folytonos mozgásban van ennek következtében az olaj kereszés a csfal között
tül folyik a
keletkez nyíláson, de ha a tengely
megáll, a
nyu-

önmköd

t

;

t

t

godtan marad s a
kapillaritás

miatt az olajesepegés megszimik.
A csepegtet olajozó (P. ábra), egy
üvegtartányból
áll,

melynek

ki-

folyó nyílása egy
kúpalakú pálcá3. ihrx.
val szkíthet, mi
Csepegrtetö oli^osA.
által a keresztülfolyó olajmennyiség szabályozható. A b csappantj'ú felállítása által a pálcát felemeljük s ezáltal a csepeg nyílást jobban vagy kevésbbé kinyitjuk, a z nagyságának arányában, ez viszont
az f hollandi anya beállításától függ. Eaaeik
használata igen elterjedt, különösen gzgépeken,
csapágyakon, egyenes vezetékeken és csapokhoz
használják. Nagyobb gépekhez sokkal kényelmesebb a központi K., amellyel a gép összes súrlódó felületeit egy heljrrl kenik olajjal. A tcr-

:

:

—

Kenkúra

Kónsavak és sóik
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mószotes esés felhasználása oly részek kenésénél,
melyek nyomás alatti térben vannak, nehézségekbe ütközik. A 3. ábra egy kencsapot mutat,
melyet régebben gyakran alkalmaztak gzgépekre. Az a olajtartó a b csapon keresztül közlekedik a nyomás alatt álló géprésszel, míg a c
csapon keresztül a d tállal. Tökéletesebben tör-

Kenszer alatt értjük azokat a grafltporral
kevert zsiradékokat, melyek gyakran igen hathatós súrlódáscsökkent anyagnak bizonyultak a
fémek érintkez felületei között.
Kénporozás. Az Oidium nev gombától megtámadott szöUfürtöket v. lombrészeket fujtató
eszközzel, kénporral hintjük be, amitl a gomba
elpusztul. Szüret közeledtével történt K.-nál megesik, hogy a kénpor a mustba is belekerül s az
ilyen bor záptojás-szagú lesz
kénhidrogénszag
vagy bak-szag. Az ilyen újbort ers szellztetéssel, vagy kénezéssel javítják.
Kensal Green (ejtsd: kennszei grin), London É.:

nyugati külvárosa, 24 hektár terjedelm temetimeg, itt njnigszanak Buckle,
Thackeray, RossJ., a piski-i csata hse, Kemény
Farkas báró stb.).
Kénsav, 1. Kénsavak és sóik, Kénsavgyártás.
Kénsavak és sóik. A kén oxigén és hidrogénnel több savat képez e savak a következk
hidrokénessav
HjS^O^
kénessav
H^SO,

vel. (1832. nyitották

;

HgS04

kénsav
pirokénsav
tiokénsav
8.

ábra. Kenöcsap.

4. ábra.

Kenöprés.

ténik az olajozás a 4. ábrán bemutatott K.-kel,
mely az olajat egy prés által szorítja a súrlódó
feliúetekre. A p dugattyút
csavarorsó szorítja a b olajhengerbe. A mozgatást az s csavarkerék útján a d karral mozgatott r tárcsa egy
csavarral végzi. Az utánatöltés az o edény megtöltése után a k forgattyú segítségével a p dugattyú felemelése által történik.

m

...

ditionsav
tritionsav
tetrationsav
pen tationsav

...

...

...

HjSjO^
HjSjO,
HjSjOg
H^SjOg
HÖS^O,
H2 8.0,

Hidrokénessav, monotionos sav,

Hidrokénessav

HjS,0^. L.

és sói.

Kénessav, H^SOj. Tiszta állapotban nincs elcsak vizes oldata ösmeretes. Ez oldat úgy
készülhet, hogy kéndioxidgázt vízbe vezetünk.
Savanyú kémhatású, kéndioxidszagú, ersen reduKenkúra, fleg a szifilis gyógyításánál gyak- káló sajátságú folyadék. A kénessav sói a szulfiran használt eljárás, melynél a higanykoncsöt tok. Kétféle szulfltok vannak, az ú. n. savanyú és
a brbe dörzsöljük. L. Bedörzsölési gyóffj/md.
a szabályos szulfltok, pl.
Kenlétra, biztonsági létra, amely á közlNaHSOj
Na,SO,
müvek kenésekor a létra elcsúszása folytán törnátrinmhidroszulfit
szabályos nátrinmszulflt
tén leesésbl származó baleset ellen véd. A K. Újabb vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a kénesfels része kampókkal van felszerelve, melynél sav csak egybázisú sav és szerkezeti képlete a köfogva a közlm tengelyébe kapaszkodhatik, alsó vetkez: H(S02)0H.
részére pedig az elcsúszás ellen vashegyeket v
Kénsav, H^SO^, a legfontosabb a kén savai köállítva,

gummisarukat tesznek.
zül, színtelen szimpsürség folyadék, melynek
Kenolajok. A K.-at gópszerkezetek kenésére fs.-a Qo-on 1-857 a hevítéskor körülbelül 300«-on
használják azzal a céllal, hogy a géprószok súr- forr. Vízzel minden arányban elegyíthet. A vízlódását ós kopását csökkentsók s a gép mozgását zel való felhígításkor nagyon felmelegszik. Az
megkönnyítsék. Feladatukat csak akkor teljesí- árubeli tömény kénsav nem tökéletesen vízmentik, ha a súrlódó felülethez jól tapadnak, de a tes, hanem rendesen 1-5—
3"/o vizet tartalmaz, mibels súrlódásuk (viszkozitás) csekély. A K.-at ma nek megfelelen fajsúlya lö^-on 1-842 fekszik.
nagyrészt a petroleumflnomítás maradékából ké- Általában a kénsav fajsúlya annál kisebb, minél
szítik ÓB fizikai sajátságaik és alkalmazhatósá- több vizet tartalmaz a következ táblázatban víz
guk alapján könny és nehéz gépolajat, henger- és kénsav elegyeknek fajsúlyát és az ennek megolajat stb. különböztetnek meg. A régebben hasz- felel tiszta kónsavtartalmat megtalálj ukCiwmM
;

;

ma már csak szerint)
lokomotivok vagy hajógépek magas hfokú henH.,804
gerelnek kenésére használják, mert ilyen körülmények közt az ásványi eredet kenolaj igen
híg lesz és el is illanhat. Vannak esetek, midn
nált növényi és állati zsíros olajokat

szilárd, vajszorfl

kenanyagokat kellalkahnazni.

Erre a célra faggyút, vajszerü vazelint, mósz-

vagy aIuminiuni8zap{)anokkal kevert zsíros olajokat használnak. A Iwikui petroleuramaradék a
K. mellett még kb. 30»/o solar-olajat vagy gázolajat is ad, melyet világítási célra használnak.

Kénaavanhldrld
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A kénsav nagyon maró, erteoi vimÍTó folyadék. Ezórt fát, papiroet stb. megSMoesít, mart
abból a víz alicatrószelt elvonja. A vele való bánáfionód óvatosságot kivan, mert e mérges maró
folyadék vesaedelmes

ógé«ii

sebeket okozhat. Az

ámbell nv a belejutó tisztátlanságoktól gyakran
Bárgás vagy barnás szlnú. Az ámbell nyers sav
araént is tartalmaz. A magyar gyógyazeritönyvben hivatalos a tiszta angol ktosav (98*/,-oe)
(aoidum sulfnricnm concentratum), úgyszintén a

kénsav (10«/,-os).
gyártásban és IcareBkaddaoiben 3-féle kénsavat ic&Uinböztetnek meg : 1 . a füstölg v. nordkam$em háMOvat (vitriololaj), leginkább vasszulttí InpAriása vagy ktosavanhidridnek angol kúnsawal való feloldása által nyerik 2- a szilárd
vüriohlajat v. kéMovanhidridet, és 3. az angol v.
kStöUégtS kénsavat, mely nag>'ban kénessavnak
galélromsawai való oxidálása által állíttatik elö.
A kémiai ipar számos ágában óriási mennyiség kénsavat fogyasztanak, melyet túlnyomó
régben hatalnin.s kiterjedés gyárakban állítanak
eló. L. Kénsavgyúrtás.
Pirokénsav, füstölg kénsav, nordhanseni kénsav, vitriololaj. A legrégebben öemert és gyártott
félesége a kénsaNTiak. Régebben, még mieltt az
ú. n. angol kénsavgj-ártás ösmeretes lett volna,
Nordhausenban Harz) készült. Manapság a kénsav
e féleségét a legtöbb kémiai mveletnél az angol
kénsav helyettesíti és jelenleg csak bizonyos kémiai operációkhoz való különösen az indigó felolhígított

A

;

(

:

—

Kénsavffyártás

vasoxid) a leveg oxigénjének rovására kéntrioxlddá oxidálják. A kéntrioxid képzdése a kéndioxidból exotermás folyanaat s így alacsonyabb
hfokon aránylag több K. képzdik. .Minthogy
azonban igen ala^ny hfokon a vegyfolyamat
lefolyása igen lassú, a fcntemlitett hfok betartása mutatkozott célszernek. A kontakt eljáráshoz szükséges pörkgázokat porrészektöl és
arzéntl gondosan meg kell tisztítani, mert a
kontakt anyag ezen tisztátlanságok iránt nagyon
érzékeny. A kontakt eljárással a kéndioxid 96—
98Vo-át lehet K.-dá alakítani. A K.-ot tömény
kénsavban nycletik el és így állítják ma el a
füstölg kénsavat. Beforrasztott üvegedényekben
forgalomba kerül maga a K., valamint ennek

kénsawal létesített szilárd vegyületei is, úgy
hogy segítségével bármely kénsav-K. elegy, füstölg kénsav stb. elállítható. A K. színtelen prizmákat alkot, op. 14-8 C», fp. 46 C»; könnyen kénhexoiddá S,Og polimerizálódik, mely fehér por
s ez öO C'-on ismét K.-dá változik át.

Kénsavas agyagiöld, 1. Aluminiumszulfát.
Kénsavas alumínium, 1. Aluminiumszulfát.
Kénsavas ammónia (ammoniumszulfat), ma
csaknem kizárólag a gázgyártás mellékterméke.
Budapest fóváros gázmvel évenként mintegy
2000 tonnát állítanak el. Újabban P'rank és Caro
a Mond-féle eljárást tzegre alkalmazta ée így
a tzeg nitrogénjének 77— SOo/o-át alakítják át
K.-vá. így 1 t. közönséges tzeg, mely 105%
nitrogént tartalmazott, 40 kg. K.-t adott, míg 1 1.

A kszénbl 10—12 kg.-nál alig kapunk többet. A
it úgy is tekinthetjük mint angol kénK.-t leginkább nitrogéntrágjaként értékesítik.
p
t^), amelyben kéntrioxid (SO,) van felValamivel lassúbb hatású, mint a salétromtrágya,
sa
oldva. Eióallítása vasgáUcból (Fe SO^ 7H,0) tör- de viszont a talajból kevébbé lúgozható ki és ezért
tént, jelenleg a kontakt kénsavgjártáskor nyert homokos talajon és szélsséges éghajlat alatt
nsa vanhidridböl állítják eló. Legújabban úgyszól- igen ajánlható. Nálunk különösen szuperfoszfátin túszta pirokénsavat is készítenek, mely kö- tal keverve, mint ammonia-szuperfoszfát jön forinséges hómérséken kristályos test. Az árnbeli galomba.
dá<;iríi r>

-izulfosavak elállítására használják.

'

Ltstölgö kénsav srQ olajszer, nagyon maró folyadék. Színe rendesen sárgás v. ternás. A leveers fehér füstöt (kéntrioxid) terjeszt. Fs.-a
.

gn

Kénsavas atropin, 1. Atropin.
Kénsavas bárium, 1. Bármmszulfát.
Kénsavas cink. 1. Cinkszidfát.^
Kénsavas ezüst, 1. Ezüstszulfát.
Kénsavas higanyoxid a. m. merkuriszulfát.
Kénsavas higanyoxidul a. m. merkuroszul-

188 körül. A lehtéskor a tiszta pirokénsav kristályosan kiválik. Mivel nagyon maró méi^es folyadék, a vele való bánásmód nagy úvatc^ságot
követel. A brre jutva, veszedelmes sebeket okoz. fát.
Ha véletlenül arcunkra, kezünkre füstölg kénsav
Kénsavas
jutna, azt onnan sok vízzel azonnal le kell öblí- 1. Katimium.
kevés vizzel agyanis ersen felhevül, úgy
hogy ezáltal éget hatása esetleg fokozódhatik is.

teni;

Tiokénsav, alkénessav, ditiokénsav, U,S,0,.
E sav SBMid állapotban nem ösmeretes; sói
eléggé állandók. E sók közül a tiokénsavas nát-

rium Na,S,0,.5H,0 fontosabb.

A (litión-, trition-, tetra- és pentationsavakat
együttesen politionsa vaknak is nevezik.
Kénsavaíihidrid, kéntrioxid, filozofikus só,
> vitrioli: S0„ nehéz fémszolfátok
1
és alkáli biszulfátok, továbbá kénsavnak, fuszforpentoxidnak hevítésekor, valamint
kéndioxid mellett nehéz fémszulödok (pirit) pörkölésekor is keletkezik. Ujabban azonban ftömegében az ú. n. kontakt kénsavgyártással állítják el, midn ugyanis a pöikgázok kéndioxidját
magasabb hfokon (400—600 C) valamilyen kon.

takt

anyag

1

(katalizátor) jelenlétében

(platina,

kadmium

Kénsavas kalcium,
Kénsavas kálium,

a.

m. kadmiumsznlfát,

1.

Kalciumszulfát.

1.

Káliumszulfát és Ká-

liumtráyyák.

Kénsavas kobaltoxidul, 1. Kobaltoszulfát.
Kénsavas króm, 1. Krómszulfát.
Kénsavas litium, I. TÁtiumszulfát.
Kénsavas magnézium, L Magnéziumszvlfát.
Kénsavas mangán, 1. Mangánoszvifát.
Kénsavas mész, Kalciumszulfát.
Kénsavas nátrium, 1. Nátriumszulfát.
Kénsavas nikkel, 1. Xikkelszulfát.
Kénsavas ólom, 1. Ólomszulfát.
Kénsavas réz, 1. Rézszulfát.
Kénsavas stroncinm, 1. Stronciumszulfát.
Kénsavas vas, 1. Vas szulfátjai.
1.

A K. nyers anyaga a kén,
nyers anyagnak elégetése v.
pörkölése által a kénbl kéndioxidot állítanak el,
Kénsavgyártás.

pirit és szfaierit. .\

90»

:

;

—
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melybl azután kónsavanhidridet, illetleg kén- intenzív K.-t és a tornyokban való K.-t alkalsavat készítenek. Európában a kónsavnak a nyers mazzák.
Az SOj oxidációját nemcsak nitrózus gzökanyaga a pirit és szfalerit, mlg Amerikában fleg
ként használnak. Pirit pörkölésére Malétra- v. kel, hanem más ú. n. kontakt anyagokkal is vémechanikai pörkölö-kemencét használnak, me- gezhetjük, melyek ép ügy gyorsítják a vegyfolyekben ha a pirit egyszer moggyuladt, magától lyamatot, s ép úgy közvetítik az oxigént, mint a
tovább ég. A szfalerit pörkölésére a tokos Malétra- nitrózus gzök, mennyiségük is változatlan marendszerü kemencék szolgálnak a szfalerit ma- rad, az intermedier reakciók valószínleg itt is
gától nem ég tovább, azért a tokokban füstgá- elfordulnak. Ilyen anyagok a ílnoman eloszlatott
zokkal a pörkölés hmérsékletére hevitik a szfa- platina, egyes nehéz fémoxidok (pl. vasoxid) stb.
leritet. A pörköléskor képzdött SOj-t (kénes- Ezek segítségével dolgoznak az ú. n. kontakt
savanhidridüt) oxigénnel (levegben foglalt oxi- kénsav gyárak. Az SO, oxidációja itt kb. 400—
génnel) a következ egyenlet értelmében alakítják 5000 c.-on történik és az SOj-nok gyakorlati értelembe véve egész mennyisége átalakul SOj-má.
át SOj-á (kénsavanhidriddé)
A keletkez SOg-at tömény kénsavban nyeletik
2SO,-j-O,=2SO,4-45200 kai.
Az SO, közönséges hmérsékleten s rendes vi- el ós kapják a füstölg kénsavat, melyet régebszonyok mellett is SOg-má alakul, csakhogy ekkor ben fleg Nordhausenben állítottak el fen-iszulezen folyamat nagyon lassan megy végbe, a gya- fát hevítése által. A keletkezett SOj-at szilárd
korlatban ezt gyorsítani kell. A reakció gyorsí- állapotban is forgalomba hozzák. A kontakt anyag
tására bizonyos oxigénközvetít, illetleg az oxi- a tisztátalanságok, fleg arzén iránt nagyon érdációt elsegít ú. n. kontakt anyagokat, katali- zékeny és gyorsan felmondja a mködését, azért
zátorokat használunk. Ez anyagok szerepe, hogy a pörkgázokat a kontakt térbe való bebocsátás
a fenti reakciót olyannyira gyorsítsák, hogy az eltt alaposan meg kell tisztítani. Az SOg-mal bártechnikailag használhatóvá váljék. Az ilyen anya- min töménység kénsavat és füstölg kénsavat
gok között elssorban az ú. n. nitrózus gzök a legtisztább állapotban lehet elállítani.
említendk, melyek oxigént közvetít képességén
Kénsavmérgezés (sulfoxismus), 1. Savméralapszik az o7omA;awra-eljárás. A pirit elégetése- gezés.
Kénsavsók, 1. Szulfátok.
kor keletkez SO, fölös levegvel kevés SOg-mal
képezi a pörkgázokat, megfelel kezelés után
Kensington (ejtsd: kennszingt'n), azeltt külön
(tisztítás, Glóver-torony) az ólomkamrákba veze- község Middlesex angol countyban, jelenleg Lontik, ahol a nitrózus gzökkel érintkezve az SO^ don egyik Ny.-i városrésze, (1911) 172,402 lak.
SOg-raá alakul át, mely az egyidejleg jelenlev Itt vau a K.-palace nagy parkkal (K. Gardens),
vízzel és vízgzzel kénsavvá egyesül és mint híg a Hydeparktól délre pedig a híres K.-muzeum
sav, kamrasav, az ólomkamra alján gyülemlik (1. 0.), továbbá a British Museum természetrajzi
össze. A folyamat közben redukált nitrózus g- osztálya és az Imperial Institute. Ez utbbi intézök a jelenlev levegfölöslegbl ismét oxigént zetet, mely a brit világbirodalom egységének eszvesznek fel és újra alkalmassá válnak a kénes- méjét testesíti meg, 1887. Viktória királyné ötvensav oxidációjára. A nitrózus gzök tehát csak a éves uralkodói jubileuma alkalmából alapították
leveg oxigénjét viszik át az SO,-re, miközben K.-ban lev hatalmas palotáját 189.3. nyitották
folyton redukálódnak és oxidálódnak, s elméle- meg. Az épületben nagy kiállítási termek vannak
tileg mennyiségük nem változik. Az ólomkam- a gyarmatok termékei számára s többi között a
rában végbemen folyamatokra nézve a véle- Londonban tartózkodó gyarmati lakosok társas
mények eltérk s kíilönbözö, részben kimutatott, érintkezésének céljait szolgáló helyiségek.
részben elméleti átmeneti termékek létezését
Ken8Íngton-muzeum('/SoMf^-7ijewsiw^on-niM(nitrozilkénsav) tételezik fel. A gyártás a követ- seum, 1899 óta Vidoria atvi Albert -museum),
;

kezképen

történik.

pörkgázok elször az

A

szállóportól megtisztított

Glóver- toronyba, innen
az ólomkarara-rendszerbe jutnak, melyben a nitrózus gzök, leveg, víz, illetleg vízgz hatására az SOj, HjSO^-gyó alakul. Az ólomkamrákból
kilép gázokat a Gay Lussac-toronyba vezetik,
ahol töményebb kénsavval a nitrózus gzöket
elnyoletik és a Glóver-toronyba adagolják, a hol
a pörkgázok melege a nitrózus gzöket ismét
folszabaditja, miáltal azok ismét visszajutnak
a rendszerbe. Az esetleg szükséges salétromsavat is a Glóver-toronyba adagolják, a pörkgázokban foglalt 8O3 is a Glóver-torony sava
által elnyeletlk ós a torony alján elég tömény
nitrózus gzöktl ment kénsavat kapnak. A kamra
alján híg kénsav, az ú. n. kamrasav gyülemlik
(isszo, moly tisztátalan és a legtöbb esetben be
kell párologtatni. A kamrasav bepárologtatására
ktilönbözö eljárások ismeretesek, újabban legáltalánosabban használt a Gaillard-félo toronyrondszer. A ólomkamra-rendszer helyett újabban az
ú. n.

m-

nagyszabású ipari és iparmvészeti múzeum,
vészeti és iparmvészeti iskolával, könyvtárral,
mely a nemzeti képtárt is magában foglalja (National Gallery of British Art). 182-bon London
Kensington nev városrészében alapították, 1899.
tetemesen kibvítették. Évi költségvetése közel
K.
Kent, county Anglia DK.-Í végében az Északitenger, Essex, a Calaisi-szoros, Middlesex, Surry és
Sussex közt, 4028 km» teríUettol, (1911) 1.019,870
lak.K. dombos vidék. K.-röl Ny.-felé a North Downs
(1. Dowm) húzódnak rajta végig, a Paddesworthban (196 m.) érik el a legnagyobb magasságukat s
a Folkestone és Walmer közti meredek mószsziklákban esnek le a tenger felé. Velk egyközüon vonulnak ol a Quarry Hills, amelyektl D.-re a Weald
nev, egykor erds dombvidék fokszik. Ez utóbbinak végében, Hythe és a Rothor- torkolat közt terülnek el a Romney Marsh és Dimge Marsh nev
mocsaras síkságok. A legjelentékenyebb folyóvizek
a Ravensboume, Darent, Medway, az Edén, a Te1 millió

—

Kent.
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Kentia

Kentanros, csillagkép, 1. Centaurus.
jyse ée Beolt mellétrv ixeivel, végfil a Stonr, amelyKentaorosok (nálunk félig latinosan, félig néuek két ága a Thanet-«i^elet fo^ja kürül. A La
Manoheba egyedUl a Rotbw to^oUik. K. partjait metesen Centaurok), a görög mitológüÚMUX Ixion
némely hel;^, kiUöllaen az Északl-tcDger mel- és Nephele tlai. kik a tesszáliai Pelion és Oesa bel?y Reculver város
lett a tenger vize rongálja
egykor jóval távolabt) e.-^'tt U)U\ mint jelenleg, ma
már a templomát is védelmeznie kell a hullámok
ellen. Tbanet-szlget ellaiboi, amely a saép North
Porcland-fokkal végzdik, nSvekedAbeo van. A
keleti partok eltt terülnek el a Goodwin Sands
nevú zátonyok, amelyek egykor a partokkal öszszefOggöttek és most 12 km.-nyire vannak tlük. Walmer és Polkestone közt a mészsziklás
;

partok szintén le-letüredeznek. K. grófság igen

term^eny. különösen a Medway völgye, « Anglia

gyen, valamint Árkádia hegyein tanyáznak. Fels
testük ember, alsó testtik ló, vagyis alakjuk olyan,
mint a sziléneké (1. o.) s mint ezeket, úgy a K.-at
is a lehet l^éktelenebbeknek, iszákosaknak,
erkölcstelen nemi élettleknek képzelte el a görög
fantázia.Csak egjetlen kentauros kivétel közülök:
a Pelion hegy egyik barlangjában lakó Cheiron
(1. o ). A többi kentauros vad erkölcseirl számos
monda járta. A K. mondájának történeti magva
az, hogy a mykenaei idkben Közép-Ázsiából
lovas nomádok (gandharok, gandharvok) nyomultak Kelet-Európába, akik a njillövésben iS

Az egyedüli fontosabb iparág a papírgyártás ; a Darent és .Medway mellett vannak kittintek s ezekrl hitték eleinte a korábban lo*
a legnagyobb paplrmalmok. A kiköthelyek Do- vast nem ismer görögök, hogy össze voltak
ver ésFoUffistone tengeri fürdk M argate.Ramsgate, Polkestone és Hythe. Jelentékeny foglalkozási ág még a halászat. A grófság ö lat he- re
járásra) oszlik. Székhelye Maidstone. K.-nek Angia régibb történetében nagy volt a fontossága.
kortje*.

:

;

i

római Cantium híres gyarmat volt

s Kr. e. 55.
alkalmasint Dealnál szállott partra Julins Caesar: az angol-szászok szintén itt jutottak be
Angliába a középkorban itt volt a Cinque Ports
(1. o). V. ö. Abell, History of K. Ashford (1898);
Beixin, Handbook to the County of K. (1910).
.\

itt.

;

Kent.

v.

Ky. hivatalos

Kentucky

rövidítése

északamerikai állam nevének.
Kent, 1. Ejlmumi. K. arófja,

1.

Eduárd angol

király legifjabb tla, szül. Woodstockban 1301 aug.
6. Izabella királj-nével és az elégületlenekkel szövetkezett testvére, II. Eduárd ellen s ezt 1326. a
tróntól megfosztották. Késbb a kegyetlenked királyné és kedvese, Mortimer ellen is összeesküvést sztt, de terve kitudódott és 1330 márc. 21.
felségsértés miatt lefejezték.
2. JSÜMÓni, K. ós Stratheam hercege^ Dublin grófja, III. György angol király negyedik fia,
szül. 1767 nov. 2., megh. 1820 jan. 23. Német(H^zágban nevelkedett a katonai pályára. 1802—
1805-ig Gibraltár kormányzója volt, 1805. tábornagy lett. 1816-ban adósságai miatt a magánéletbe vonult ée Brtlaszelben élt. 1818-ban nül
vette Viktória Mária Lujza szász-koburg-gótai
hercegnt (szüL 1786 aug. 17., megh. 1861 márc.
16.) E házasságból született Viktória angol ki-

KenUsras

nve

éa Broc

m-

A

K. furcsa alakjának
való alakítása legelször Pheidiasnak sikerült az athéni Parthenon metopáin.
Eleinte a K. véres harcait szerette a görög képzmvészet ábrázolni (a Parthenon ábrázolásain
rályn (1. o.) 1819 máj. 24.
Kent, 1. Jamea, északamerikai jogász, szül. kivül híres az olympiai Zeus-templom oromcsohurgban(New-York)1763júl.31.,megh. portja). A hellenisztikus kor óta a K.-at inkább
i)an 1847 dec. 12. Eleinte ügjrvéd, 1793— genre-szerüleg ábrázolták: mint testileg ször17Ü8 ig a Columbia College tanára, majd New- ny, de tehetetlen és ártalmatlan lényeket (L as
York állam fóbirája, 1814-töI pedig u. o. a leg- (Árát). Ez utóbbi felfogás vezette Böcklin ecsetét
fbb biróság kancellárja volt. Pmúve Commen- is a Szépmvészeti Muzeumunkban lev meetwtaries on American law (New-York 1826—30, 4 múvének {\ kentauros a kovácsmhelyben) meg*
alkotásakor.
köt., 14. kiad. Holmestl Boston 1896).
Kén tej, 1. Kénmáj.
2. A'., WiUiam, az angol kertmvészet megalaKenteiké, kisk. szolnok- Doboka vm. bethleni
pítója, szül. Yorkshireban 1685., megh. Barlingtonban 1748 ápr. 12. Eleinte kocsifest volt hcm- j.-ban, (1910) 924 oláh lak. határában kunhalmok
donban, késbb Rómába ment és 1719. Londonban vannak, u. p. Sajómagyaros, u. t. Kerlés.
Kenter. sportmOszö, L Ganter.
telepedett le, ahol a kertmvészet gyakorlása melHentia Blume (nfiT), szárnyas level, karcsú
lett arcképeket is festett és építéssel is foglalkozott.
pálmák, 10 fajuk a Molukki szigetben ée D.-rs
a kis Chatham szigetig (a pábmák D.-i határa)
KentatiTok, 1. Kentaurotok,
vészi

lovaikkal.

motivummá

!

:

:
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honos. Több faj ciinos és keménytennószetü dísznövény, így a Lord Hove szigetrl a K. Canterburyana F. v. M. és mások.

-

Kenyér

A

felsbíróság tagjait 8 évre választják. K. 117
countyra van fölosztva. Az ehiökválasztásnál 13
szavazata van a kongresszusba 11 tagot küld.
Kenti jnh v. Romneymarsh-juh, Angolország K. Virginiának volt része. Elször Smith ezredes
DK.-i csúcsán, a régi közönséges K.-nak loices- (1766) kutatta át egy részét. Brullit kapitány alater-kosokkal való keresztezése által keletkezett pította 1773. az els ersséget. 1792-ben vették
föl az államok sorába. 1863-ban törülték el a
(1. Angol juhok).
Kenton, város, Ohio északamerikai állam Kar- rabszolgaságot.
Irodniom. Kindead, History of K., New York 1896; Shaler
din countyjának székhelye a Scioto mellett, (loio)
U. 8. K. (American Commonwealth's Series, Boston Mss.):
7185 lak., fakereskedelemmel.
Speed I., The Union Cause in K. New-York and London
Eentoripa, szicíliai város, 1. Centuripe.
1907.
Kentnclcy coffee-tree (ang., növ.), 1. GymKéntrioxid, 1. Kén oocidjai.
Kent's Hole, barlang, 1. Torquay.
nocladus.
Kentucky-derby, az amerikai derby, az
Kentucky (ejtsd: kentökki), 1. folyó az ugyanilyen nev ószakamerikai államban. Ered a Cum- északamerikai Egyesült-Államok legnagyobb s
berland-hegy ÉNy.-i lejtjén 3 ágból, Carrolton legnevezetesebb tenyészversenye. Ezt a versenyt
mellett az Ohióba ömlik, 410 km. hosszú, Little 1875 óta Kentucky állam Jefferson grófságának
Hickmannig (225 km.) 11 kamarazsilip segítségé- fvárosa, Louisville versenypályáján futják évenvel hajózható.
kint, rendesen májusban. Az 1911-ben életbelépte2. K. (rövidítve ^ent. vagy Ky), az Észak- tett fogadótörvény után a verseny diját lényegeamerikai Egyesült-Államok egyike (B.-i széles- sen redukálták.
Ny.-i hosszúság 82° 2'—
ség 36° 30'— 39° 6'
Kentuckyi kávéfa (növ.), 1. Gymnocladus.
89° 40') Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Tennessee,
Konty (lengy. Kety), város Biala galíciai kerüVirgmiaés Nyugat-Virginia közt. Területe 104,630 leti kapitányságban, a Sota mellett, (1910) 5479
km«, (1910) 2.289,905, 1 km^-re 22 lak., a la- lengyel lak. Kocsi-, posztó-, br- és vászongj'ártáskosság 1/7-6 néger és 2V2°/o-a idegen. Felülete. sal, gyapjúszövéssel és szarvasmarhakereskeK. nagyobbára sík föld. BNy-on az alacsony Ohio delemmel.
Hills, DK.-Í szélén a közel 900 m. magas CumberKentzler Gyula, orvos, szül. Sztrajnyán (Ung
land-heg5''ség borítja. ÉK.-i vége szilur és devon, vm.) 1880 febr. 12. Orvosi tanulmányait a budaa DNy.-i tercier, többi, mintegy ^|^ része karbon- pesti egyetemen végezte. Egy évig a kórbonctaképzdményekbl áll. Középs sík része, a Blue non Pertik tanár mellett dolgozott. 1903—1912.
Grass region rendkívül termékeny föld Ny.-on a Korányi-klinikán mködött. 1912 óta a tüdvannak a barrens nevezet kopár, de megmvel- beteg-gondozó intézet igazgató forvosa. A bakhet részek, továbbá a folyóvizeket elnyel sink teriológia, serológia és a belgyógyászat körébe
holes (ravaszlyukak) és ahlres220km. elágazású vágó értekezéseket irt
nagyobb munkája ElMammut-barlangvidék. K. folyói az Ohio környé- méleti és gyakorlati serológia (Budapest 1914).
kéhez tartoznak az Ohio és a Misszisszippi a 1914-bon magántanári képesítést nyert.
határát érintik egyéb hajózható folyói a CumKénvirág, 1. Kén.
berland, a Green, a Salt, Kentucky, Licking,
Kénvirággomba (növ., Hypholoma fasciciilarr
Sandy és a Tennessee. A Sinking-creek 12 km.-t [Huds.] Fr, képét 1. a Gmnbák cikkhez csatolt
a föld alatt tesz meg. K. éghajlata mérsékelt, II. színes képmellékleten). Mérges gomba, melyet
st enyhe. Louisvilleben az évi közóphmérsék- mások csak gyanúsnak tartanak. Kalapja 3
13-2°, a júliusé 258'' a jannáriusé 1-2°
let
az cm. széles, eleinte kúpos, késbb laposabb, sárgaévi esmennyiség 1142 mm. K. bányászata nagy- szín, középen sötétebb sárga. Tönkje 5 — 15 cm.
jelentség. A szónterület 40,000 km«, 1910. magas, 4—6 mm. széles, egyforma vastag, odvas.
20,000 embert foglalkoztatott, 14.623,319 tonnát Gyrje hamar eltnik. A lemezek
állanak
termeltek 14.405,887 dollár értékben. Petróleum- egymás mellett, eleinto kénsárgák, késbb zöldetermésük 468,774 barrel volt. Vasércet 21-5 millió sek, végül feketés-zöldek. A spórapor sötétbarna.
dollárért termeltek. A mezgazdasági termelés Ize keser, szaga kellemetlen. Fatörzsek t^ivén
13*7 millió acren folyik. 191(>-ben kukorica 1053, csoportosan n. Gyakori.
búza 96 millió bushel és dohány 470,000 acren
Kenyér, az emberiség legfbb tápláléka, amely
381 millió 24,000 font termett, utóbbi 33.149,088 köi-l a többi élelmiszer csoportosul. A K. mindollár értékben. Gyümölcstermelése jelentékeny. sége igen különböz, aszerint, hogy min nöÁllatállománya 1910. 407,000 ló, 207,000 öszvér, vényi részbl és min módon készül. Ijogfbb K.1.059,000 szarvasmarha, 1.060,000 juh és 989,000 adó növényeink a gabonafélék és ezek közül is
sertés. Iparát 1905-ben 3734 gyártelep 50,794 al- els helyen a búza és a rozs. Az árpa, zab és kukalmazottal szolgálta és 159,753,968 dollár értókfl korica a K.-készítés szempontjából már csak máárút termeltek, logjelontókonyebbok az élelmi- sodsorban jöhetnek számítiisba s ezek lisztjei fszer iparágai. Közoktatása. 4 egyetemét (1910) leg csak a búza- és rozsliszthez keverve használ3097-en látogatták, akik 279 eladót hallgattak. tatnak fel, Erdélyben ós Romániában szokásos a
Az alsófokú népoktatást 11,185 taner szolgálta kukorica-lisztet K.-alakban tisztán is felhasználni.
ós 619,192 volt a tanulók száma. A 147 középA magyar kenyér híres lyukaososságáról. ízleiskolába 9677-en jártak. P'övárosa
Frankfort. A tes foszlóssá gáról, amit a magyar búza kivál(')
szenátus négy évre választott 38, a képviselház minségének tudhatunk be. A K.-készítés módja
két évre választott 100 taglxM áll. Ugyancsak 2 —2 a következ: A K. -sütés elestéjén megszitáljuk
évre választják a végrehajtó hatalom kezelit is. a lisztet, dagasztóteknbe tesszük és közepébe
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nek átalakulása ezen módszernél nem oly töké-

fészket készítve, belekeverjük a múlt sUtésböl
viaszatartott és lang>'os vízben föláztatott kovászt
elötészA kovászból kevés liszttl hí? tósztát
tát
kéezitiink és ezt letakana állani hagyjuk
másiuv reggelig. Béggel hozzáadjuk a azOloí^es
mennyiaégfl sót. esetleg köményt és si
Usztmemmyiséget mindaddig dagasztjuk, mig a
tészta már kezeinkrl loválik, tehát nem ra^wL
Ha azt akarjuk, hogy h K. ízletesebb l^yen és
gyorsan ki ne sziinidjon, akkor fzött és fienezúzott burgonyát is kovorünk a liszthez dagasztás
elött (S kg. lisztre 1 kg. burgonyát). A megdagasztott tésztát állani hagyjuk 2'/t— 3 óráig, miközben a téeita megkel és eredeti térfogatának
2—2yf9mnBé^ veszi fel. Ekkor újra összeda-

—

-

letes.

—

(gyárakban a dagasztást géppel végzik és a
is nagyüzem modem f útéeú kemencékben
trt^iik. L. KenyérgyártásA K. jósága magtól a lisztnek minségétl
i8 függ, ez pedig azon búza származásától, amelybl a liszt röltetett. .\ magyar K. kiváló minségét ugyancsak a magyar búza kiváló jó minsége adja meg.
Hamisítani a lisztet nálunk nem igen szokták,
legfeljebb csak a kisken'skedk. Hamisítják kré-

sütés

eg^

tával, gipsszel, kaolinnal, bab-, borsó-, tengeri- és
árpaliszttel és burgonyakeményítóvel.
tatlan liszt a kloroformon fenn úszik,

\

hamisí-

a hamisít-

beler{i:jnk azokat a meglisztezett ruhával kibélelt szakajtókba ós ismét állani hagj'juk mindaddig, mig újra annyira megkol, hogy ujjunkiit

alászáll. A kréta és magnézia tartalmú liszt sósavval leöntve pezseg. A
bab borsó-, árpa- és tengeriliszttel való hamisítást
már csak górcsOvl vizsgálattal lehet megálla-

a

pítani.

vány egy része pedig

gasztjnk a tésztát, kenyeréét formálunk bolölo,

téeatába nyomva, a benyomott tésztában az ujj
helye meg nom marad. Ha a tészta nagyon \&gy,
vagy igen meleg helyen kelt, akkor összeesik és
tömött, szalonniis kenyeret ád. A kellképen megkelt tészta a kemencébo kerül, ahol 250—260 C"
hnél kisütik. A kenyereket bevetés eltt vízzel megmosdatják vag>'is felületüket vizes kefével, vagy tollpamaccsal megkenik, hogy héjuk a
ütésnél fel ne repedjen.
A kelesztésnél a keményít egy része dextiinné és cnkorrá, majd az éleszt behatására alkohollá és széndioxiddá válik. A tésztában képszéndioxid a kenyeret Ijiikacsossá teszi,
mert a tószában lev siker szívós lévén, a széndioxidot nem engedi áttörni. Kenyeret nemcsak
kovásszal, hanem élesztvel is készíthetünk. A
kovászt a teknó oldaláról levakart tészta adja,
melyet összegyúrva a következ sütésig száraz
helyen tartunk.
Sütéskor a keletkez alkohol és széndioxid eltávozik a K. lyukacsain át, a siker megalvad és
igy a megsült K. alakját megtartja ós rugalmas
lesz. A K. héjának barnapiros színét a tésztában
lev kevés cukor adja meg. amennyiben a sütés
alatt a cukor karamelizáhidik. A jó K. héja ragyogó barnapiros, a béltl sehol el nem válik, a
bél lyukacsos, rugalmas. 100 g. lisztbl és 50 g.
vízbl 125 g. kenyeret kapunk. A K. átlagos víztartalma 30»/,, késbb kevesebb. A kész kenyeret
száraz, húvös helyre kell tenni, hogy ott hljön
Id. Egymásra rafaii a friss kenyeret nem szabad.
mert akkor a puha K. megnyomódik ós szalonnás
lesz. Ha a K. hosszabb ideig áll, elveszti jó, friss
izét, kiszárad. Az íz ezen megváltozásának oka
nem a vixveszteség, hanem egy ez id szerint ismeretlen vegyi folyamat. A K. naponkint normáH.« viszonyok között 1-5— 2"o vizet veszít.
\ K.-készitéshez éleszt v. kovász helyett sütport is használhatnak, amely szódából és borksavból áll és ebbl fejldik a keleeztéehez szükséges szénsav. Érdekes módja a K.-kéadtésnek a
Danglisdi-féle mód, mely szerint a tésrtftt aiénsavas vizzel dagasztják nagy nyomás alatt. Amikor a nyomás megsznik- a tészta ersön kiterjed,
felfúvódik, tehát azonnal a kemencébe lehet tenni.
Az igy készült K. az(^nban kevésbtié Ízletes, mint
nz erjesztéssel készült, mivel a liszt alkatrészei-

,

A liszt néha egészségtelen anyagokat is tartalmazhat, ilyenek az anyarozs és a gabonarozsda
spórái. Ez esetben a K. mérgezést is okozhat,
különösen, ha abban anyarozs van. A kukoricaliszt pellagrát okozhat. Egészségtelen továbbá a
dohos lisztbl készült K. is.
Ott, ahol a gabonafélék nem teremnek meg,
más növényeket használnak fel K.-nek. Igy
Orinoko vidékén a nianiok cserje karva.stagsáírú
gyökereit szárítva és megrölve. Braziliában a
baiáta adja a rabszolgák kenyerét, Perzsiában a
manna zuzmó, TeneriíTa szigetén az ölyvharaszt
gyökérzete, Izland szigetén az izlandi zuzmó.
Kelet- Indiában a táró g^'ökérzete szolgáltatják a

zd

K.-lisztet.

Kenyeret már a legrégibb idkben
gabnaszemeket kezdetben kövek
közt megtörték és vízzel föleresztve megfzték
késbb mind több lisztet kevertek ho^, hogy
kovász, majd tészta lett, melyet napon szárítottak,
V. forró köveken sütöttek meg. A mag\'ak megtörése mozsarakban és megrlése kézi malmokban
még késbbi kelet. Eleinte kovásztalan kenyeret sütöttek, Mózes pedig a húsvéti bárány elfogyasztásához megtiltotta a kovászos kenyér haszTörténete.
készítettek.

A

;

nálatát. Ezt a szokást a zsidók meg is tartották s a pászka-ünnepkor ma is kovásztalan kenyeret (macesz) esznek. A K.-sütést az egyiptomiaktól

a görögök

is

megtanulták

:

Athénben Dionysost

tartották feltalálójának, s ünnepein nagy kenyereket hordoztak körül. A rómaiak csak Kr. e. 170
körül ismerték
az els sütkemencét ée

m^

Augustus korában már több mint 300 múködött
Rómában. A K. latin nevét (panis) Pan istentl
vette. A rómaiaktól a gallok is megtanulták a
használtak hona Adeaüt
K. -sütést s állítólag
élesztt. A németek a kenyeret csak a k8aé|Aorban kezdték sütni, míg a svédek egész a Xyi.sz.-ig
nem ismerték a sütött kenyeret. Dagasztógépeket

k

már 1787. kezdtek hasznábii Bécsben, Hollandiában ée Genovában de általánosan csak 1810 óta
terjedtek el, midn a párisi Lembert ast megjavította és Fontaine (1839) még tökéleteeebbó
:

tette.

I

hroMom. Bibra, Die 0«treide«rtea sad du Brot, MftnBScker««werb« *m Kasaait, 18M
bers 1860 ; Cnyrla,

Dm

;

;
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Hartmann, Theorie
der, Berlin 1901

magyar

;

n.

Dr.

etc. aller

Praxi8 der BJlckerei

Kosntány

T.,

LSn-

A magyar búza és a
A liszt sUtheI.,

Budapest 1907; Hankóczy

liszt,

iPségének me>,'hatArozása
der Ban der Backöfen,

a.

stb., 1909; Jeep, Die Einrichtnng
kiad., Weimar 1882.

2.

Gabonaadó.
Kenyéradó,
Kenyérárak. A kenyér áralakulásának vizsgá1.

lata és szabályozása a szegényebb néposztályok
egyik legfontosabb tápszerét érintvén, igen nagy

—

Kenyérgromba

2. K. József, tudós jezsuita, szül. Szombathelyen a XVlll. sz. elején, megh. 1805. A nagyszombati egyetemen 20 évig tanította a bölcseletet és
teológiát, késbb a kassai rendház fnöke volt. A
rend feloszlatása után rozsnyói kanonok lett. Müvei Panegiricus S. Ignatii (Nagyszombat 1764)
Trenkii bilanx pondoro vacua (Buda 1790) Ana:

;

ad utramque aurem dicti (1796).
Kenyérfa (növ., Artocarpus Porst.), az Eperfajelentség. A K.-at szabályozzák 1. a nyersfélék faja. Levele többnyire szárnyasán hasogaanyag, tehát a liszt, burgonya, tej, éleszt ára
sütési költségek, tehát helyiségbér, munkabér, tott, ujjasán szabdalt v. öblös virága egylakú,
tüzelanyag, szerszámok és gépek amortizá- a porzós virágok bunkóalakuak, a terms vii'ágok
ciója 3. eladási költségek 4. vállalkozói nyere- gömböly húsos torzsán szorulnak össze s az
ség. Az ókorban és a középkorban sok esetben ha- egészbl gömbölyded álgymölcs keletkezik, nétóságilag kísérlettek meg a K. megállapítását, e melyik ültetett fajtáé magvatlan. Mintegy 40 faja
kísérletek azonban gazdasági okokon többnyire Cejlontól Kináig van elterjedve. Az Artocarpus
hajótörést szenvedtek. Újabban hatósági péküze- imisa Forst. (1. az Eleségnövények II. képmellékraek, kenyérgyárak (pl. Budapesten) révén köz- letén) 12—18 m. magas, szárnyasán hasogatott
vetve törekszenek a K. szabályozására. Hazánk- level fa. Fejnagyságú (40 cm. hosszú, 24 cm. vasban rendszeresebb adatgyjtést a K.-ról csupán tag), ovális dinnyealakú, 1—2 kg. súlyú húsoa
189-í-töl kezdve indított meg a m. kir. központi gyümölcsöt terem. Éretlen korában fehér, lisztes
statisztikai hivatal. Ez id óta 218 város, illetve bele van, ilyenkor szedik le, meghámozzák, szeleközség piacáról vannak adataink és pedig a leg- tekre vagdalják, levélbe csavargatva mint a kealacsonyabb ár, külön a búza- és kiUön a rozs- nyeret kemencében megsütik v. forró kövön megkenyérrl. Az évi átlagárak 12 jelentékenyebb szárítják, különösen a csendesoceáni szigetlakókpiacról a Magyar Statisztikai Évkönyvben, 1897 nak ez a mindennapi étele. Sülve egész esztenóta mindig hónaponkint a Statisztikai Havi Köz- deig eláll, íze majdnem olyan, mint az édeses
leményekben tétetnek közzé 12, illetve 1898-ban búzakenyéré v. a banánáé. Három fa terméke egy
20 piacról. A székesfváros 1875 ti kezdve ve- embernek egész évre elegend. A teljesen érett
gyümölcs bele sárgáspépes, kellemetlen íz olajos
zet a K.-ról statisztikát. L. még Kenyértaksa.
magva azonban ehet. Martiniqueon, Réunionon,
Kenyérátváltozás, 1. Átváltozás.
Guayanában és Braziliában gyümölcsébl keméKenyérbéik, 1. Kenyérkö.
Kenyérbélvirág (növ.), a Calendula officinalis nyítt is állítanak el. Inkább a magvatlan fajtánépies neve ma is a Dunántúlon 1. Calendula.
ját ültetik, mert ennek a bele nagyobb. A fa teje
Kenyérbogár (AnoUuni paniceum L., áiiat), a szívós, nyúlós madárlép, kaucsuk, frészporral
faragó bogarakhoz tartozó, apró, 2—3 mm. hosz- stb. elkészítve tapasz is készül belle. Sárga, szivaszú, hengerded test, igen finom ós meglehets csos fájából épületfa, csónak és házi eszköz lesz,
szrözetü vörhenyesbama bogárfaj. Minden- a fiatal ágak háncsrostjából a szigetlakó vásznat
féle száraz növényi v. állati eredet anyaggal sz. Amerikában
szép lombozatáért sorfának
táplálkozik gyjteménytárakban, különféle rak- ültetik. Az Artocarpus integrifolia Forst. (kelettárakban (élelmiszer, br, gyógyáru stb.) tetemes indiai K., jacktree) nagyon vastag, Kelet-Indiákárokat okozhat. Található majdnem mindenütt. ban honos. Gyümölcse 15 kg. is lehet. Megérve
Kenyérdiófa (böv.), 1. Brosimmn.
is ehet. Nyersen, fzve v, pálmaolajjal megsütve
Kenyered (azeltt KuJiyerad), kisk. Trencsén eszik, húsának lisztjébl lepényt sütnek. Tejébl
vm. zsolnai j.-ban, (1910) 4Ó9 tót lak., u. p. Köpo- kaucsuk és gyanta lesz, emezt dammar selo néruba, u. t. Rajecz-frd.
ven árulják. Kemény fája (jakkfa v. jacqueirafa)
Kenyeres. Chlebnicze árvavmegyei kisközség- a mahagónihoz hasonló, épületfának és házi
nek az országos törzskönyvi bizottság által ja- szerszámnak használatos. Kérgével cserzenek ós
vaslatba hozott új elnevezése. A község a vári festenek. Az Artocarpus pvhescens Willd. (Arjárásban van, (1910) 1071 tót lak., postahivatallal, tocarpus kirsuta Lam.) keletindiai tekintélyes fa,
a. t. üluha.
fája nagyon kemény, a belseje pirosas háncsából
Kenyere8,l- Balázs, egyetemi orvostanár, szül. papir lesz. Gyümölcse ökölnyi, puhatüskés, naBrassóban 1865. Tanulmányait Budapesten vé- gyon jóíz. Fájából ládát és sajkát csinálnak.
gezte 1895-ig a törvényszéki orvostani intézet- A két els fajt a forró övön, különösen a csendesben mködött, 1894. magántanári képesítést nyert. oceáni szigeteken, mindenütt termesztik. V. -v
1895-ben a kolozsvári egj^etomro a törvényszéki Forster, Qeschichte und Beschreibung des Bi
orvostan tanárának nevezték ki. 1913— 14~ben baumes (Cassel 1784). A K. harmadkori marad\.i
a kolozsvári egyetem rektora. Cikkei a buda- nyalt a sarkvidéken megtalálták.
pesti kir. orvosegyesület Évkönyvében, a HonvédKenyérgomba (növ., körte tejyomlKi, paprikaorvosban, a Gyógyászatban, az Orvosi mentés gomba, Lactaria volema [Fries] Schrötor). kitünö
kézikönyvében és az Orvosi Hetilapban jelentek gomba, melyet sok helyen nyersen is esznek, st
meg. Munkái Az orvosi mentés kézikönyi'e (Bu- nyersen Ízletesebb, mint megsütve. Édeskés, mandapest 1891); Megfigyelik minták orvosszakér- dulaízü. Kalapja hi'isos, 5—10 cm. széles, közéti jegyzökönyvek szerkesztéséhez (hatósági orvo- pen homorú, vörösessárga v. barnás. Tönkje 5—
sok sziimára, u. 0. 1896) Törvényszéki Orvostan 12 cm. magas, 1 2 cm. széles, tömött, barnás.
3 köt., u. 0. 1910—12).
Húsa fehér, bven tejel. Tejnedve fehér, kellemes
lysis libri
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uQ, a levegn meffbanuDl. A lemezek sOrtten állanak. TiaBBBtarilHL A sp^tipor fehér. A spórák
tOskéeA Pcnyroeekben, de lomboe erdkben is
terem júnioalól kés szig. KOmiyen flaaoléTOMthetö az élvedielellea Lactaria rufa-Ytd, de eonek t^nedve ersen ctfpöt és hún tOtOsm.
Keaférgyirtáa (L a ln^pmiéUékJdH). A városok
nagy keoyéiBifikBÓglelB a kenyérnek na^^arány ú
elöáUítártt tette ssfiksgesaé, ennek pedig csak
gyári berendezkedéssel lehetett megfeielnL A K.nak alapkellékei megfelel épület, gíépek és hajtó:

erd ílaldoteoatandónagymeonyiségfléskttlDböz
mineégfl Untok eMkésiitéeél. t L szitálását ée
aoBiohim rtoét is már gépek végzik. A tészta eli

kóBdléaáre szolgálnak aztán a dagasztógépek.
méíyékaek. különböz rendszM^i közül a melléklet 1. és 2. ábráin az E. Danla-fcle, villamos
hajtóerre aserkesztett gépet mutatjuk be. Ennek *>g>ik ráoto a hajtög^ másik része a tartány, amelyben a dagasztás történik, a hajtúgépbl belenyúló kanokkal. Hnnek megtörténte után a
tartányt a haj tógépbl kikapo^lják és saját kerekein tovább tolják s új tartányt kapcsolnak bo.
Ai ilyen gépek 50—400 kg. tészta befogadására
késiülneft; és 100 kg. tésztához kb. 1 lóert igényelnek. A tészta további feldolgozására szolénak a nyújtó és elosztó gépek. Az elbbiek szabályozható hengermvek, az utóbbiak pedig egy
zonyos, elre lemért súlyú tésztát egy nyom^
sal több (30— öO) egyenl darabra vágó szerkezetek
(jeles a Brüninsr-féle), amelyek különösen a kis sütemények készítését könnyítik meg. A már elosztott tészta-adagokat polcokra helyezik s ezeken
tolják tovább a tzhelyekhez s ezzel is sok kézimunkát takarítanak me<í. A gyári berendezésnek
legfontosabb része a sütkemence. A gjártási üzem
azt kívánja, hogy a kemencében egyszerre sok
tésztát sütni és a sütést állandóan folytatni lehessen, ezzd együtt jár a tüzel«^ gazdaságos kihasználása Í8.Tndvaicvö, hogy a házi sütkemencéknél
egy beffitéssel csak egj- készletet lehet kisütni s
aztán a befQtést stb.-it ismételni kell. A kenyérgyáraktMUi töblrféle sQtökemenccszerkezetek vannak, Oyenek a kszén-, viz-, gáz-, st villamosfftt6a« berradezett kemencék. Kiváló szerkezet

dására, g bamntakaritó. / tüzel, i, h cstisztitó
nyilasok, j füstvezeték. /,
a tésztabevet,
illetve a kecekee sütlapok betoló s Idbúzó, ajtós
nyÜáaaL A berakott kenyértészta kb. egy órai id
alatt sül ki 8 ezután újabb berakás következik.

m

Jó mineégfl kszénbl a sütkemence nagyságához képest egy napra 70—200 kg. szükséges.
Kis sütemények, kétsserafiltok, teasUtemények
sütéséhez kevés id kell s ezért ezeknél olyan
kaneooák használatosak, amelyeknél a stltólapok
egyes vadonezekbl állanak s ezek ú. n. végtelen
menetet tartanak. Ezekre rakják a betev nyílásnál a tésztácskákat s mire a mozgó szerkezet a
kemence hosszában áthalad, ezek már ki is sültek s a kemence másik uldalán már kiszedhetik
azokat A sütlapok mozgását a szerkezettel szabályozni lehet. Az 5. ábra egy

keny^gyár

belse-

mutatja be. A székesfváros kenyérgyára naponkint 35.000 kg. kenyeret állit el.
Kenyérgyökér (növ), 1. Dioscorea.
Kenyéri, kísk. Vas vm. czelldömölki j.-ban,
(1910Í 7t9 magyar lak., vasútállomás s ugj'anott

jét

posta- és táviróhivatal.
Kenyérk v. ketiyérbélk, a bazalttufa népies

nevo túl a Dunán.
Kenyérleves. Harapásnyi

szeletekre vágott
rozskenyeret apróra vagdalt vöröshagymával
zsírban pirítva, borssal és sóval fszerezve, karikál)a vágott füstölt kolbásszal keverve, húslevessel feleresztjük s ezt néhány tojás sárgájával elhabarjuk.
Kenyérmez, térség Hunyad vármegye szászvárosi j.-ban a Maros két partján, Alvincz felé terülve. Azon a darabon, mely Alkenyér falu határában terül, maiglan láthatók ama kápolna romjai,
melyet Báthory István erdélji vajda emeltetett it-

gyzelme emlékére

1479. Ez évben ugyanis
Báthory megütközött Ali bég török vezérrel és maroknyi csapatával sokáig küzdött a
túlnyomó torok er ellen, vár\án Kinizsi Pált, kinek megegyezés szerint hozzá kellett volna csatteni

(okt. 13.)

lakoznia

;

már-már

elvérzett sebeiben,

midn

Ki-

végre megérkezett és kezeiben egy-egy
karddal iszonyú mészárlást vitt véghez a törökben, úgy hogy a török sereg csakhamar rendetlen
futásban koresett menedéket, táborát és hadi szereit a magyar hadak kezei között hagyván. Csata
után ní^ry gyzelmi ünnepélyt tartottak, mely alkalommal Kinizsi (ezentúl a nkeuyérmezei h8o>
szilaj kedvében egy holt törökkel fogai között
járta a toborzót. Állítólag a Benczencznél emelked domb alatt vannak eltemetve az elesett magyarok. K. látképét, Nemes Ödön rajza után.
közU a Vasárnapi Újság 1867. 11. sz. A K.-Í
csata emlékére a hunyadvármegyei történelmi ée
régészeti társulat az alkenyérí állomás mellett
189a díszes emléket állított fel.
Kenyérolaj, a petroleummaradékból elállított
ásványolaj, melyet a sUtmúhel^ekbcn a kenyér
és ínití'ilemezek bekenésére használnak.
Kenyérpálma (növ.), I. Encephalartos.
Kenyértaksa, az a hatósági ár, amelyet a kenyémemüekre a középkorban s az újkorban egésaa ssabod kereskedelem elterjedéséig az egyes államokban az autonóm törvényhatósági testületek
nizsi

a Perkins-{é\e. túlhevített gzzel fthet sütkemence (I. a melléklet 3. és 4. ábráit). Ennél a
sütteret B, C vascsövek veszik körül, amelyekben túlhevített vizgzfejlesztetik s a csövek
adják át a meleget a ki^nyeaetnek. A csövek
száma 110, amelyeket a beswrdés eltt nagy
nyomással próbálnak ki. A csövek végei a tüzel
térbe A nyúlnak ki s itt tzesittetnek. A csövekben */» részig párolt viz van s mindkét végük be
van f<nTasztva. A sütterek hmérséke 230—270
C*, amit pyrometerek (túzmérMt) mutatnak. Az
éget forróBágot vlzgzfejleeitéesel mérséklik a
süttérben fekv n—o vasukra viz csepegtetéee
által, melynek felesleges gtoét a kéménybe lehet
kivezetni. A H. ábra ezen kemence oldalftésö és
hevetös szerkezetét mutatja, amel>'nél jobb a
4. ábra alatti kihúzás szerkezet, amelynél a süttérbe a tésztákat a 6, c jegyú ée o, o-nál kerriceken
járó sütlapokba rakják s eaeken t(dják be és
búzzák ki a kisülés utíui a kemeneébL Az ábrák
egyéb részei e a tüzelflroet^ a kszén befoga- közérdekbl állapítottak meg. Újabban nómeljr
:

;

—

Kenyruzsora

helyen a fogyasztás védelmezése céljából megállapítják a kenyórnemüek maximális árát és a
közegészségügy érdekében megszabják azok minségét. Éhség, háború esetén hajdan gyakoriak
voltak az ilyen taksák más árúcikkekre nézve is,
de ezek között mindig legfontosabb volt a K.,
amennyiben elsrend élelmicikkekre vonatkozott.

Kenyéruzsora, az élelmiszerek megdrágításának^süállóigeszerü megjelölése. A kifejezést «kenyér-és húsuzsorások» formában Németországban
használták elször a tiltó vámokat követel agráriusokkal szemben. L. Kenyérárak.
Kenyérvas v. vaskenyér, az a szivacsszer kovácsvas, melyet a bucatzhelyekben, friss tzhelyekben és a kavarókban nyernek. A lyukacsos,
salakkal tele, alaktalan tömeg izzó vaskenyeret
kalapácsok alatt tömörítik és alakítják.
Kenyérvirág (növ.), 1. Iiélia)dhus.
Kenyérzsák, katonai felszerelési cikk, mely
kenyér, egyéb szükségleti cikkek, harc eltt még
töltények fölvételére is szolgál. Rendszerint a bal
vállról a jobb csipö felé akasztva hordják.
Kényesség, túlságos fogékonyságot jelent küls
hatások iránt, tehát ingerlékeny, könnyen sértd, válogatós emberre illik innét kényeztetni,
elkényeztetni. Dolgokra, ügyekre is alkalmaz;

zák: kényes ügy, amivel óvatosan
mert könnyen ronthatnak rajta. L.

kell bánni,

még

Elké-

nyeztetés.

Kenyhecz, kisk. Abau j-Torna vm. kassai j .-ban,
473 magyar lak., vasúti megállóhely, u. p.

<i9io)

és u.

t.

Abaújszina.

Kenyon

Frederic George, angol
klasszikus filológus, szül. Londonban 1863 jan. 15.
1889-ben a brit múzeum kézkati osztályának re
lett. 1894-ben a hallei egyetem tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. Nagy hírt szerzett több
(ejtsd: kenjön),

papiruszkézirat kibetüzósével. Fölfedezte és ki-

adta Aristoteles nevezetes kis munkáját, az Athéniek államát (London 1891, 3. kiad. 1892), melyet
le is fordított továbbá Herondas mimiambusait
<London 1891) Hypereides két beszédét (1893)
Bakchylides verseit (1897). Továbbá: Classical
Texts from Papyri in the British Museum (1891)
Catalogue of Greet Papyri in the Brit. Mus.
(1893-98, 2 köt.); Our Bible and the ancient
manuscripts (1895, 3. kiad. 1898); Lettére of Elisnbeth Barrett Browning (1897); The palaeography of Greek Papyri (1899); Handbook to
;

;

textual criticism of the New Testament (1901).
Kényszer (lat. vis ac metus, ném. Zwang,
franc. violenre,pression), másnak reábírása arra,

hogy akarata

valamit tegyen vagy
abbahagyjon. A magánjogban különösen a jogügylotok érvénye szempontjából van jelentsége.
A szerzdéseket tartva szem eltt: semmis a
szerzdés, ha a felet testileg kényszeritotték a
szerzdéses nyilatkozat megtételére (kezét vezetve, ervel íratták vele a szerzdést). Az pedig,
akitl fenyegetéssel csikarták ki a szerzdési nyilatkozatot, megtámadhatja a szerzdést, feltéve,
hogy alapos oka volt a félelemre, vagyis közvetlen veszéllyel fenyegették s a fenyegetést a másik szerzd fél okozta vagy felismerhette. L.
Ellenállhatatlan er, Fenyegetés.
ellenére

Kényszerengedély
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Kényszerárfolyam lényege az, hogy részint
az állam, részint a bank által kibocsátott jegyeket az állam beleegyezésével, st legtöbbször
éppen annak kezdeményezésére pénz jellegével
ruházzák fel, úgy hogy e jegyeket ílzetésképen
névértékükben reá lehet a hitelezre kényszeríteni, anélkül, hogy akár a közpénztárak, akár
a bank pénztárai kötelesek volnának azokat
ércpénzre beváltani. Legtöbbször úgy keletkezik, hogy az állam háborúk vagy nagy anyag-i
csapások idején jövedelmi forrásul használja.
Ilyenkor aztán a K. valóságos kényszerköksön
jelleget ölt fel s nagy bajokat szül. (L. Assignata és Devalváció.) Az állam két alakban
gyakorolhatja a K.-ot
nevezetesen vagy közvetlenül maga bocsát ki annyi jegyet, amennyi
pénzre szüksége van, vagy pedig akár egyes
banktól, akár valamely bankcsoporttól annyi jegyet vesz fel, amennyire szüksége van s aztán
az illet bankokat felmenti a beváltás kötelezettsége alól. A K.-nak más fajtájú esete az, mikor
gazdasági válságok és rémiUetek idején felmenti
a bankokat az ércflzetés kötelezettsége alól. Minthogy a K. rendesen nagy gazdasági pusztulással
jár együtt, a modem pénzügyi poUtika lehetleg
kerüli alkalmazását, amire utal az is, hogy az
összes államok mindinkább a kötelez beváltásra
térnek át és iparkodnak erre a tárgyi biztosítékokat is megszerezni. (L. Jegybankok.)
Kényszerbiztositás, 1. Biztosítás.
;

KényszeTcselekedeték,l.Kényszergondolatok.
Kényszerdologház, 1. Dologházak, Közveszé-

munkakerülök.
Kényszeregyesületek azok, amelyeknek ható-

lyes

sági befolyás mellett megalakulását törvény
szabja meg s amelyekben a többség a kisebbséget
belépésre kötelezheti. Ilyenek a vízjogi, árvédelmi
társulatok, hegyközségek, a közbirtokosság, erdsítési társulatok, ipartársulatok és testületek,
munkásbetegsegélyz és baleset ellen biztosító
pénztár, halászati társulatok stb.
Kényszeregyezség (ném. Akkord), 1. Csd.
Kényszer elve (a legkisebb kényszer elve),

Gausstól ered mechanikai elv, mely szerint olyan
rendszerben, mely mozgásait nem végezheti szabadon, hanem bizonyos föltételeknek van alávetve, a mozgás olyan módon következik be, hogy
a kényszer, vagyis a szabad mozgástól való eltérés a lehet legkisebb. Ez az elv közel vonatkozásban van a d'Alembert-féle elvvel.
Kényszerengedély. A szabadalom tulajdonosának jogában áll, hogy a szabadalom használatba
vételére másnak engedélji; (licenciát) adhasson s
szabadalmát ilyen nuMlon értékesíthesse. A legtöbb szabadalmi törvény egyenesen kötelezi
a szabadalomtulajdonost, hogy ha szabadalmát
maga nem gyakorolja, a gyakorlatot másnak engedélyezze s ha nem teszi, az engedélyezést helyette más javára a szabadalmi bíróság ítélettel
mondja ki. Kz a K. (Zwangslizenz). Szabadalmi
törvényünk (1895 XXXVII. t.-c. 20. §.) szerint
meg lehet ugyan vonni a szabadalmat, ha tulajdonosa azt három évig a belföldi szükségletet kielégít módon nem gyakorolja, sem más megbízható belföldi vállalkozóra a szabadalmi hivatal
által megállapítandó kárpótlás ellenében haszna*
i.-^

:

;

—

Kényszerérmék
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lati engödiMji nem ad, do az itóletbon más réexóre
az en^^éljí a szabadaloinbirtokojí helyett megadaí nom lehet s i^y szabadalmi jogunk a K. LÓtézményét nem Ismeri.
Kényszerérmék, natry szUks«'>^ben adatnak ki
a koz<>asógos forgalom számára, nt'ha uemes ércekbl, de csekélyebb értékben, logtöbbsziir azonban oloeó anyagból. Ilyen éremfajok az 1807-ik,

ée 1813-ik évi osztrák 6, 15, és 30 kros rézpénzek, melyek késbb névértékükön alul voltak for-

galomban.

Kényszereszközök ma már nem használatos
onofii eszközök az elmebajosok nyugtalanságának

osillapitására.

Legismertebb közöttük a kény-

szerzubbony.

Kényaserforgalom. Ha az állam polgárait
kötelezi arra, hogy az általa kibtx'sátott, ércpénzt
póiló paplrjegyeket névértékükben bármily nagy
összeg erejéig fizetésül elfogadják, akkor a papirjeg^'ek kényszerforgalmáról szólunk. L. Kény-

szer rfolyam.
Kényszergondolatok

(obsessio), ideges egyé-

-

Kényszerútlevél

séget megállapító Ítélet közlésére vonatkozik. A
K. másik esete a h^yreigazltás kényszere. Ez
áll, hogy midn valamely lap akár magánosokról, akár hatóságokról sért közleményeket
hozott, egyszersmind köteles helyet adni a s«írtett
részérl közzétenni kívánt bel >Te igazításnak. Nálunk az új sajt<Jtörvény szintén tüzetes rendelkezé.sokpt tartalmaz a heljTeigazitás jogáról.
Kényszermozgások alatt értjük azt a tüneménj^, hogy valamely állat csak egy bizonyos és
megszabott irányban tud mozogni. .Az ilyen állat
körben jár, hátsó lábai körül forog, a földön gurul
stb. K. fki'p a kis agyvel sérülésére jönnek
létre. Emberen alig észleltek még K.-at.

abban

Kényszermnnka. Néhol igy nevezik a szabadságvesztés-büntetésnek bizonyos súlyosabb nemét.
K. a szabadságvesztésre Ítéltek által teljesítend
munka, meljTiél nincs helye a különböz munkanemek között való választásnak, ezzel szembon
munkakényszerrl beszélünk, midn a letartóztatott választhat az intézetben szokásos munka-

nemek

közül.

Kényszemevelés, 1. Javítónevelés.
neknok olyan gondolatai, melyektói szabadulni
Kényszernyugdíjazás az alkalmazottnak akanem tudnak, bár teljes belátásuk van azok helytelen, kóros voltába. Rendesen félelem is kiséri rata ellenére, hivatalból történ nyugdíjazása. Az
ezeket. Ide tartozik a sokféle fóbia (1. o.). Éle- állami tisztviselnek, altisztnek vagy szolgának
sen megkülönlKiztetendók a téves eszméktl (1. K.-át hivatalból akkor lehet elrendelni, ha 1. olyan
kiválthatnak kényszercselekede- testi V. szellemi fogyatkozásban szenved, amely
o.). K. azután
teket, midn a beteg úgy érzi, hogy valamely t szolgálatának további ellátására véglegesen v.
cselekedetet végbe kell vinnie s míg azt meg nem legalább huzamosabb ideig képtelenné teszi, vagy
Cííelekszi. erós félelem,

sznllét fogja el.

A

megkönnyebbül.

A

szorongás, általános rosz-

után
K. és a kényszercselekedetek
ezrelékedet végrehajtása

orvwíláí«» o.-yik az alapját tev idegesség (nearaszténia. hi.-;ztéria) gyóg>'ításával történhetik.

Kényszerhelyzet, 1. Kényszer Végszükség.
Kényszerítés (ném. Xötigttnü), bncselekményét a

magyar

Btk.

nem

ismeri.

A bevett fogalom-

meghatározás szerint K.-ben az búnös. aki mást
az ellene alkalmazott erszakkal, vagy az ellene,
illetve hozzátartozója ellen használt fenyegetéssel oly cselekvésre,

trésre vagy abbanhagyásra

kényszerit, ameljTo nincs kötelezve (v. ö. az 1912.
évi osztrák Kegierungs-Entwurf 321. és 322.
L. még Fenyegetés, Hatóság elleni erszak. Személyes szabodság megsértése.
Kényszerjogok (ném. Zwangs-u Bannrechte),
az iparszabadság elvének uralomraj utá.<?ával megsznt ipari Itiváltságok. amelyek szerint bizonyos
terület lakossága kötelezve volt szükségleteit a
Li váltságot nyert jogosultnál lx>szerezni.
Kényszerképzet, 1. Kényszergondolat ok és
§§-ait^.

Kényszerkölcsön, szemben a polgárok szabad
üitarozá.sából nyújtott kölcsönnel, akkor fordul
elo, midn az állam még nem e.sedékes adó ellegezésére, kényszerárfolyammal felruházott papírpénz áts'ételére kötelezi az állampolgárokat,

takari'kbetéteket vesz igénybe vagy
fizetések teljesítését megtagadja.

már esedékes

Kényszerközlés (ném. Publikationszirang).
Összefügg a sajtótör\énnyel. Itt ugyanis azokról
a közlé^krl van szó, amelyeket valamely nyomtatvány, különösen az idszaki lap szerkesztje

vagy kiadója büntetés terhe
matni. Kétféle

ily K.-t

alatt köteles kinyoismerünk. Egyik a bnös-

a beszámítható javadalmazáasíil egyenl ösznyugdíjra igényt adó szolgálati idejét betöltötte, vagy 3. ha a tisztvisel, altiszt v. szolga
65, illet/)leg, ha a kir. Kúria ítélbirája, v. a vele
egyenl v. nála magasabb állást betölt ítélbíró
vagy ügyészségi tag v. egyetemi tanár, 70. életévét betöltötte, vagy 4. ha a tisztvisel, altiszt v.
szolga betegség okából egyhuzamban több mint
egy óv óta nem teljesített tényleges szolgálatot.
L. Nifugdfjazás.
Kényszeroltás, az embereknek v. az állatoknak
a hatóság rendeletére foganatosított beoltása valamely fertz betegség ellen. Embereket csak a
himl ellen szokás ily módon beoltani s Magyarországon az 1887. XXII. t.-c. mondja ki a kényszert oly értelemben, hogy minden gyermek életének els éveiben, majd 12-ik éve eltt újl)ól
beoltandó. Állatok beoltását a juhhiml és a szájés körömfájás ellen rendelheti el a hatóság, 1.
Himl. V. ö. 1888. VII. t.-c. 87. és 88. §. ós a
2.

szeg

végrehajtási rend. 223. és 247—49. §§.
Kényszerszolgálat, oly szolgáltatá.sok megjelölésére szolgál, melyekkel az illet általános v.
különös kötelezettségnél fogva tartozik s ily címen az tle követelhet. Ilyen az úrbérisóg eltörlése eltt a robot s a jobbágyi szolgáltatások
ilyen a hadkötelezettség.
Kényszertársulás, a hasonló viszonyok között
lévknek t<>rvényben megszabott kötelez társulása közérdek közös céloknak könnyebb elérése
végett K.-t szab meg a törvény az ipartestületek alakítására, az osztatlan közös legelk tulajdonosaira, bizonyos esetekben vizszabályozó, ármentesítö, halá-^zatl társulatokra nézve stb.
Kényszerútlevél, az az útlevél, amelyet a
rendri hatóság az illetségi községébe utasított
;

—

KényszervAfirAs
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(kiutasított) egyénnek kiszolgáltat, aki az abban
megszabott utat meghatározott idben és állomásokon át kiséret nélkül megtenni tartozik. A K.
kiszolgáltatása a toloncolásnak enyhébb fonnája,
mert ez utóbbinál a tovaszállítás rizet mellett,
rendri közegek kísérete mellett történik.
Kényszervágás, életveszélyesen megbetegedett
vagy súlyosan sérült állat levágása abból a célból, hogy húsa lehetleg emberi fogyasztásra értékesíthet legyen. Annak elbírálására, vájjon
ilyen állatok húsa alkalmas-e s ha igen, mennyiben emberi fogyasztásra, nem állatorvos-húsvizsgáló csak akkor illetékes, ha a K.-t sebzés, égés,

csonttörés, hirtelen felfúvódás vagy fulladás veszélye tette szükségessé, föltéve, hogy a levágás
az elidéz ok behatása után legfeljebb 12 órán

A mvész képekben, a tudós fogalmakban gondolA lélektanban is gyakran élünk e kifejezés-

kozik.

ha valamit láttunk, hallottunk stb., a lá;
tottnak, hallottnak emléke megmarad bennünk,
esetleg újra fölidéztetik tudatunkban (emlékszem
barátom arcára, egy hallott nótára stb.), de ez a
fölidézett emlék csak hasonlít az eredeti szemlélethez, nem azonos vele (emlékezés valakinek
arcára, nem annyi mint azt látni) legjobb volna
a szemlélet emlékét és csakis ezt, a lélektanban
képnek nevezni. L. Képzet és Szókép.
sel

:

Képbetü, 1. HierogUfok.
Kepe, a szántóföldön kiszáradás céljából különböz módon összerakott gabona neve, Erdélyben
a papi illetéket is e néven nevezik. Kepés a. ra.
arató, A K. más neve kereszt, kalangya, rakás,
csomó, báb.
Kepéd, kisk. Temes vm. buziásfürdi j.-ban,
(1910) 759 oláh és magyar lak., vasútállomás táv-

míg különben állatorvos-húsvizsgálónak kell az esetet elbírálnia. K. esetén a hús
igen sokszor csekélyebb érték akkor is, ha az
állat azeltt egészséges volt, mert igen sokszor íróval, u. p. Szinérszeg.
Képes Gyula, orvos, szül.Váriban (Bereg) 1847
tökéletlen az elvérzés, emiatt pedig a hús kevésbbó
tartós és hamar bekövetkez rothadása miatt dec. 7. Tanulmányait a bécsi egyetemen végezte.
könnyen ártalmassá válik az ember egészségére. 1870— 72-ig a bécsi Rudolf-kórházban mködött.
Az elbírálás módját a földmívelésügyi miniszter- Részt vett az osztrák-magyar sarkvidéki expedícióban mint honvédezredorvos
nek 1908. évi 54,300. sz. rendelete írja el.
1874. honvéd
Kényszervégrehajtás (executio), bírói határo- törzsorvos, 1882. másodosztályú, 1895. pedig els
törzsorvossá lett és mint ilyen
osztályú honvéd
zat V. egyesség végrehajtása, 1. Végrehajtás.
Kényszervétel, 1. Fedezeti vétel.
a m. kir. VII. zágrábi honvédkerületi parancsnokságnál mint egészségügyi eladó mködött.
Kényszerzubbony, 1. Kényszereszközök.
Kényura, m. korlátlan zsarnok, uralkodó tyran- 1904-ben a honvédelmi minisztérium V. osztályánus, ennek uralma a kényuralom. L. még Abszo- nak fnökévé nevezték ki.
Képesítés, elméleti és gyakorlati vizsgálatok
utizmus.
Kenzan (eredeti nevén Ogata Koremoto), ja- bizonysága arról, hogj' valaki bizonyos életpápán fest, keramikus és laklonüvész, szül. Kyótó- lyákra tartozó 8 a törvényben (1883. 1. 1. c.) megban 1663., megh. Edóban 1743 jól. 22. Korín (1. o.) szabott követelményeknek megfelel. A K. kimuifjabb testvére és követje a festésben. Az utób- tatásával kell tehát igazolni, hogy valaki az állás
bit bensségével és kalligráfus mvészetének betöltésére alkalmas. De nemcsak hivatali állátökéletességével felül is múlja. (A kano-iskola sok elfoglalása, hanem egyes élethivatások gyaés a kínai Sung-korszak tusfestöinek mvészetét korlása is a közérdek szempontjából K.-hez van
is elsajátította.) A kerámiában a világ legna- kötve, így orvosi, ügyvédi tevékenységet csak az
gyobb mvészeinek egyike. E téren Koetsu (1. o.) fejthet ki, a kinek ehhez a törvényszabta K.-e
és Rínsei tanítványa. Dekoratív stílusa rendkí- megvan. Különös jelentsége van az ily K.-nek
vül koncentrált, nagyvonalú és levezetett. V. ö. az ipari foglalkozásoknál is. Az ipartörvény
Brinckmann, K. (Hamburg 1897) ; Choice Mas- ugyanis bizonyos iparágak gyakorolhatásához a
terpieees by Korín and K. (Tókyó).
megfelel K. igazolását kívánja meg. Ezek a
Keoknk (ejud: kiokök), város, Lee county szók- K.-hez kötött iparágak, melyek között a legfonhelye lowa államban, aMisszisszippi alsó vízesései tosabbak az ékszerész-, asztalos-, bádogos-, bor(Lower Rapids) mellett, a Üe-Moines torkolatánál, bély-, cipész-, cukrász-, esztergályos-, hentes-,
(1910) 14,008 lak., folyami kikötvel, fémöntkkel és kalapos-, kárpitos, lakatos-,
mészáros-, órás-,
jelentékeny malomiparral, orvosi fakultással.
szabó-, szobafest-, szcs-, viliamosszerelö-ipar.
Keopsz, i. Kheopsz.
Ide tartoznak még az ács, építmester, kmvesKeosz, sziget, 1. Kea.
és kéménysepr-ipar is, amelyek gyakorlása azonKép, eredetileg valamely dolog mása, azaz hozzá ban nem csak K.-hez, hanem engedélyhoz is van
ha.«?onló ábrázolása, amelybl ráismerhetni az ere- kötve. Ezeknél az iparágaknál az iparigazolvány
detire. Ilyen a szobrászati ábrázolás, ilyen az arc- kiadása az általános kellékeken fölül annak igakép. A költészettanban valaminek érzéki dologgal zolásához van kötve, hogy a kérelmez a tanonovaló összeliaaonlítiisát nevezzük képnek «Majdaz bizonyítványban megjelölt ipart szakbavágó
ódoe álom pillangó képébtín», a pillangó az álom helyben v. gyárban szakbavílgó munkával legképe, színes, szállongó, mint emez. Különbséget le- alább két éven át gyakorolta, vagy tanoncbizohet tenni a K.-ek közt. Ha elvont fogalmat hasonlí- nyítvány hiányában azt igazolja, hogy gyárban
tónk ö68ze érzékivel, származik a jelkép, szimbó- vagy mhelyben 3 éven át mint segéd szakbalum. Az oroszlán az er szimbóluma, a kereszt a vágó munkát teljesített. Egyes ipariskolák elvégkeresztény hité, s kard a habomé. Ha elvont fo- zése a fentjelölt K.-t pótt)ljn.
galmak közti viszonyt, általános igazságot érzéki
Képesítéshez kötött iparok, 1. Képesítés.
ruhába öltöztetek, pl. Útra kelt az Igazság, vagy
Képes kifejezés, képlet, képletes, a stilisztikában
Apollón és a múzsák akkor a kép allegorikus. általán az átvitt értelm kifejezés, mely a dolog
belül történt,

;

f

:

:

:
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;

—

Képes Krónika
helyett mintefo' a képmását nevezi
gaetóröl t's fajairól 1. Sgóhép.
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meg. Termé-

Kephisodotoe, 1. az idsebb, attikai szobrász,
a híres Praxitelos atyja és tanítómestere, kb. Kr.e.
400—360 között élt és mködött. Jórészben csak
istenszobrokat alkotott. Kgyik híres szobra, mely
a béke istennjét, Eirénét ábrázolta a Plutoszgj'ermekkel (gazdagság) karján s melyet a Spártával kötött béke (374) emlékére állítottak föl az
athéni agorán, több mán'ánymásí)latban reánk
maradt. Ezek között a legteljesebb a müncheni

Képes Krónika, vagy Bécsi Képes Krónika
g^tis Hungarorum), a magyar történelem XIV. sz.-beU egyik legfbb kútfmunkája iimieretlen szerztl. Márk krnikájának is nevezik, mivel 1358 máj. 15. egy Márk
barát fogott hozzá (1. Márk krónikáH0, bogy
« különféle régi krónikákból öaaweBeoegewe a
magyarok régi és legújabb tetteirl (1342-ig);szóló Glj-ptothekben

{Chnmca de rdms

törtónetdret*. Mindössze csak 43 dátnmot émllt,
máarésst egy szemtanahoz ill részletességgel
8zM kora némely eeemény^L Elször kiadta

Toróczy a maga krónikájának velencei, majd
1488. évi ketts (briinni és augsburgi) kiadásában továbbá Bon^rsius Jakab Frankfurtban
1600., Schwandtner János György Bécsben 1746.,
magyarul és latinul Szabó Károly 1867., a szebb
;

képek másolataival

eg^'ütt.

A

K.-k egyáltalán a

XÍn. sz.-ban jöttek divatba. A legelterjedtebb
Emsi Rudolf világkrónikája és Schedel Weltchronikja. mely 1493. nyomtatásban is megjelent.

Képes levelezlap,

Levdezölap.

1.

Képessy József (bélieki), kiváló vízímémök és
író, a határórvidóki vízépítési mveletek igazgatója, sztü. Orosházán (Békés) 1818., megh.
Tonesvárt 1876 okt. 25. Miután 1841. mérnöki
oklevelet nyert Pesten.további tanulmányozás céljából Bécsbe ment, hol oly képzettségre tett szert,
hogy gróf Széchenyi István 1847. kinevezte a
báOBi tisnsnliályozási ví^munkálatokhoz igazgató osztálymémökké. Ez állá.sában közzétett cikkei é& önálló munkái annyira emelték tekintélyét,
hogy 1866- a közös hadügyminLszter a csajkás
német ée saerb Bánság határnridéki rengeteg

t

ártereinek szabályozására egyenesen
kérte ki
az akkori helytartótanácstól, s két évre rá (1868)
ki is nevezte a fenti építések igazgatójává. Nagyobb munkái
MagyarAlföld hyárographiáia
(Pest 1867) Javaslói a Bánát közbens vízhalótatának smhíli/ozásáról (Temesvár 1873).
Képfaragás. 1. Szobrászat.
Kephal
(gör.) összetétel szókephalo
:

A

;

órzött példány. A. miivészi kifejezés fejldésében új mozzanat az a szeret bens2.
ség, mellyel Eiréno a g>ermek fölé hajlik.
A'., az ifjabb, a híres Praxitoles fia és Timarchos
testvére, kivel több izben közö.sen dolgozott. Néhány istenszobron kívül fleg arcképszobrokat
készítettek. Együttes alkotásaik voltak Lykurgosnak és fiainak, továbbá a vigjátéklró Menandrosnak szobra az athéni Dionysos-szinházban.
K. egymaga faragta a Pergamonban állott híres
szoborcsoportot, melyen a puha húsba mélyed
ujjak valószer ábrázolását csodálták. Menandros
portraitját (1. a Görög mvészet cikknél: III.
tábla 23. ábra) s a pergamoni, erotikus tárgj-ú
csoportot (symplegma) több másolatból ismerjük.
Kephisos, folyók, 1. Kefizosz.
Képírás. 1. az az Írásrendszer, amelyben a gondolatok írásban való feljegj'zésénél ama képeket
használták, melyek az illet tárgyat v. a magyarázandó cselekményt ábrázolták. A különböz
nemzetségek egyéni tehetségének és felfogási
képességének megfelelen ezek a képek is különbözk voltak. Az idók folyamán a lerajzolt képpel nem csupán az avval kapcsolatos konkrét fogalmat iparkodtak ábrázolni, hanem bizonyos elvont fogalmakat is. így pl. az emberi fej képével
nemcsak ezt a konkrét fogalmat (emberi fejet)
ábrázolták, hanem a kezdetnek, az elsnek formát is. A különlegest az általános kifejezésre
használták fel s az olvasó találékonyságára volt
bízva, hogy az odavetett kép- és jelcsoportok valódi értelmét kitalálja. Az ember, ki kezét szájá-

—

hoz emeli, kifejezje volt mindannak, ami szájjal
történik; a kinyújtott kar kifejezte midazt, amihez er szükséges az ég felé tárt karok a amagas»
kat. 1. Kefal ..., Kefalo
fogalmát ábrázolták stb. V. ö. Mahler Ede, Ókori
Kephalonia, sziget, 1. KefalUnia.
Egyiptom (Budapest 1909). L. még írás és HieroKephalos (latinosan Cephalus), a görög mon- glifok.
2.K., 1. Festészet.
dában Plrechtheus mitikus attikai király leányáKépk (á*v.) a. m. agalmatolit (1. o.).
nak. Prokrisnak férje. Felesége húségét próbálni
Képlaky Vilma, valódi nevén Szemere Kriszakarva, idegen alakban szereimet cid tle. Prok- tina, Szemére Pálnak, a költnek neje, szül.
ris megszegi a hitvesi hséget és ezután férje Lasztóczon 1792.. megh. Pesten 1828 márc. 26.
ell elmenekül Útjában Artemistól egy soha el Szemere Pállal 1814máj. 11. kelt egybe. Versei az
nem téveszt gerelyt kap ajándékba Utóbb vissza- Aurora ós Uránia cím almanaohokban, a Széptér férjéhez, s minthogy ez megbocsát neki. a ge- literaturai Ajándékban, A.«:pasiában. a Muzárionrelyt neki ajándékozza. Do K. házastársi hsége ban jelentek meg, melyeket pár prózai dolgozatásem nagyobb az övénél. Mikor Prokris egyszer val Szvorényi József adott ki (Szemere Pál munféltékenyen meglesi férjét az erdben, ez a lesel- kái I. kötetében. 1890). Emlékének van szentelve
kedben támadót vélve, a gerelyt feléje hajítja és Kölcseynek Vilma cím éloge-a.
megiili. A gyilkosságért K.-t Attikából számzik.
Képlap pénzeken, 1. Avers.
Kepheus (lat. Cepkeus), a görög mondában
Kepler, Johannes, német csillagász, a bolyBelos fia. Andromeda 0- o.) atyja.
gók mozgástörvényeinek felfedezje, szili. Well
Kephisia. bájos fekvésö helység, gyönyör derStadtban 1571 doc. 27.. megh. Regonsburgban
bóvizü karszt- forrással, Athéntól É.-ra 15 km. -re
1630 nov. 15. 1589-ben Tübingenben megismeiAomár az ókorban is, mint manapság, kedvelt nya- dettMástlínnel, kiótKopomikus tanába beresette,
ralóhelye volt az athénieknek, itt szeretet t tar- 1594. a gráci protestánsok meghívták nünt tartózkodni Heródes Atticus (1. o.).
tományi matematikust K.-nek hamarosan nagy
.

.

.
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.

.

.

.

;

.

—

:

;

—
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hire kerekedett mint elsrend asztrológusnak,
mert beteljesedett néhány jóslata, amelyeket a
tle kiadott naptárakban az akkori idk szokása
szerint közölt, de egyszersmind ekkor adta ki
(1596) Prodromus dissertationum cosmographicarum, continens mysterium cosmographicum de
admirabili proportione coelestium orbium etc.
clmü müvét, melyben elször fejtette ki az egész
életén át táplált kedvenc eszméjét a Naprendszerl)en uralkodó harmóniáról. E müve révén ismerkedett meg Tycho Braheval, kinek segédje lett
Prágában 1601. Tycho halála után még ugyanebben az évben II. Rudolf császár udvari csillagásza és matematikusa lett. Tycho kitn Marsmegfigyelései alapján találta ekkor két els híres
törvényét, melyeket 1609. közölt Astronomia
nova, seu Physica coelestis tradita commentariis
de raotibus stellae Mártis (Prága) cím fömüvében. Két évvel késbb jelent meg a Dioptrice,
moly a lencsék és csillagászati távcs elméletét
tartalmazza (újra kiadta Ostwald a Klassiker der
exakten Wlssenschaftenben 1904). K. sohasem
kapta rendesen a fizetését a császári pénztártól,
s Így vagyonilag tönkrement, feleségót, gyermekeit elvesztette. Rudolf császár halála után 1612.
Linzbe költözött. Itt fedezte fel 1618. híi'es harmadik törvényét a bolygók keringésidejének és
távolságainak összefüggésérl, melyet 1619. közölt Harmonices mundi libri V. c. mvében 1622.
II. Ferdinánd ismét kinevezte császári matematikussá. Ekkor fejezte be bolygótábláit, melyek
Tabulae Rudolphinae címen 1627. Ulmban jelentek meg, hová K. a protestánsüldözések ell vissza;

vonult. Nyomasztó helyzetében hiába követelte
a császári pénztártól 12,000 forintnyi hátralékos
fizetésének kifizetését. A császár Wallensteinhoz
utasította K.-t. Wallenstein (Saganban 1628) szívesen látta K.-t mint asztrológust, de fizetéséhez
nem segítette. K. ekkor elhatározta, hogy 1630

szén Regensburgba utazik

országgylés elé
terjeszti ügyét. Nov. 9-ón érkezett a városba, de
néhány nap múlva meghalt. K. mvei közül még
említendk Ad Vitellionem paralipomena, quibus
s az

:

astronomiae pars optica traditur (Frankf ui't 1604);
Epitomes astronomiae Copernicauae libri 1— VII.
(Linz és Frankfurt 1018—22); Somnium, sive
Opus posthumura de astronomia sublunari (Sagan
és Frankfurt 1634 németül kiadta S. Günther,
Keplers Traum vom Mond, Leipzig 1898). Összes
mveit Frisch adta ki 8 kötetben Opera omnia
Kepleri (Frankfurt 1858—72). Levelezését Anschütz adta ki (Prága 1886).V. ö. Breitschwert, J.
;

:

Lében und Wirken (Stuttgart laSl) BrewLives of Galileo, Tycho Brahe and K. (8.
kiad.. London 1874); Dvorsky, Neues über K.
(Prag 1880) Herz, K.-8 Astrologio (Wien 1895)
Müller, J. K., der Gesetzgober der neuon Astronomio (Freibnrg 1903) L. Günther, K. und dio
K.-s

;

ster,

;

;

Theologie (Giessen 1905).
Kepler-féle probléma, Keplertl az ö « Astronomia nova»-jában felállított feladat, mely
valamely bolygó helyének kiszámítását célozza
tetszészorlnti idpontra, ha adva van a pálya és
a peri héliumátmenet ideje. Ha ^jelenti az excentrikus.
a középanomáliát, e a bolygópálya
excentrlcitását, akkor a K. az
sin

M

E—e
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E

szerint. V. ö. Asegyenlet megoldására vezet
trand, Hilfstafeln zur leichten und genauen Auflösung des Keplerschen Problems (Leipzig 1890).
Kepler-féle távcs, 1. Távcs.
Kepler-féle törvények, a bolygóknak a Nap
körül való mozgását leiró tapasztalati szabályok,
melyeket Kepler Tycho Brahenak Mars-megfigyeléseibl vezetett le. Az els törvény Minden
bolygó pályája oly ellipszis, melynek egyik gyújtópontjában a Nap áll. A második Minden bolygó
radius vectora (Nap középpontjától a bolygó középpontjához húzott egyenes) egyenl idkben
egyenl területeket síirl. E törvény értelmében
a bolygó sebessége
nagy a perihéliumban, kicsiny az aféliumban. Ha pl. PQi
a bolygó egy hónapnyi útja a perihé:

:

lium körül, akkor
az afélium körül egy hónap alatt csak AQ, utat
fogja megtenni, mert SPQ, terület
SAQe területtel kell hogy legyen. A harmadik törvény szerint
a bolygók keringési ideinek négyzetei úgy
aránylanak, mint a Naptól való középtávolságaik
harmadik hatványai.

^

:

Kepler-szövetség,

1907. Németországban

a

monista-szövetség ellen alapított egyesület, amely
theista állásponton áll.
Képlet (formula, matematika), vm. számításnál
végzend mveleteknek az aritmetikai jelekkel
(1. 0.) való rövid jelzése. Pl. a kamatszámításnál

a kamatot a

K=

tXPXe
100

képlet szerint számítjuk, hol iT a kamat, t a tke,
K. a kémiáe az évek száma és p a percent.
K. a stiliszban, 1. Kémiai jelek és képletek.
tikában, 1. Képes kifejezés és Szókép.
Képlanyag v. képlöttst (növ.), a protoplazma
(1. 0.) ma már nem használatos neve.

—

—

Képlömütét

m. képzömütét (1. o.).
Mimikri.
Képmás, szélesebb értelemben hasonlósága valamely tárgynak egy másiklioz szkebb értelemben eredeti kép után festett v. faragott kép, 1. Arc'
a.

Képinajmolás,

1.

;

kép.

Képmetszés

(pszaligráfia),

valamely

alak,

arckép ollóval való kimetszése színes v. fekete
papírból. Ma már nem gyakorolják.
Képmutató, aki megtévesztés céljából tudatosan jobbnak, igazabbnak, vallásosabbnak stb.
mutatkozik, mint amilyen. Különbséget tehetünk
K., színlel és hazug közt. A színlel általában,
nem szükségkép v. szándékból, oly érzelmet tettet,
melyet nem érez a haziia nemcsak magára vonatkozó valótlanságot aKar elhitetni a világgal a K. színlel is, hazug is, de mind színlelései,
mind hazugságai magára vonatkoznak s mindig
rossz szándékúak. A K. egyik típusát remekül
megalkotta Moliére a Tartuffe-ben azóta a szenteskedó K.-t Tartuffenek mondják. (L. Hazugság).
;

;

;

Képnyomat,). Abranyomat.
Képöntés, pltvsztikai tárgyaknak elállítása
folyékony anyagnak homorú formába való öntése

;

—

Képpel

)

:
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folyékony anyag megszáradván, a ho- utódai pedig még a képeket alkotó mvészek kéformánuk lenyomatát adja. Az öntéshez peit is levágatták. Theodora császárné vetett
u-znúlt anyag vagy olvasztás által válik csepp- véget 842. a százhúsz éves harcnak ée rombolásnak, elrendelvén, hogy minden böjt els vasári\, mint pl. a fém, az üveír, vagy pedig megvízzel keverjük, mint pl. a gipsz, cement, napján a képek tiszteletére körmenet tartassék
poncUánanyag. Az elbbi anyag kihUlée, az (ortodoxia ünnep).
utóbbi pedig a víznek elpárolgá^ következtében
Képeik, az ábrázoló geometriában az a sík,
válik ismét szilárddá. Ez eljárásra kevésbbé al- melyre az ábrázolandó alakzatokat vetítjük. L.
kalmas az oly anyag, amely midn megkemé- Elemi projekdö-málszerek.
nyedik, egyszersmind össze is húzódik, mint pl.
KéiMzék a. m. fríz (1. o.).
Képezövés, 1. Ábrás szövet
az agyag, a tiszta vörösréz. Az ilyen anyag nem
Képtalány (rébusz)^ találós föladvány, mely
adja vissza hiven a formát. A forma, amelybe az
anyagot öntjük, nyitott vagy zárt lehet. A nyitott képekl)en, néha egyes betkkel, vagy szavakká
r>rniával öntött kép domború mú, a zárt formá- keverve, de a helyesírásra való tekintet nélkül,
val niitött kép teljfs iíitorjedésü alak, szoborm. elmésen fejez ki valamely szót, mondatot vagy
í'
--ni több képet akarunk önteni, akkor verset. Minthogy a K.-ban a .sz(> vagy a kép g>'ak-

A

Által.

lurú

'

•

-/.edhetö és ismét összeilleszthet több

vagy

A

zárt formával öntött kép
tömör, vag>' belül üres öntésü. A belül üres

ú..i ........

o.i'll

állani.

öntvény elállításához a forma üregét kitölt
magra van szükség, amely körül a homorú forma
mintegy köpenyeget képez s a folyékony anyag
a mag és a köpeny közti térben elterjedvén, azt

A belül üres gipszönr\'én}'nél nincs szükség magra. L. Öntés.
Képpel, George Thomas, 1. Álbemarle.
Keppler. Paul Wilhelm, rottenbui^i (württ»'mbergi) püspök, egyházi író, szül. Gmündben
1852 szept 18. Pappá szentelték 1875. 1883-ban
a tübingeni egyetemen az új-szövetségi exegetika
rondes tanára lett, 1889. a morális és pasztorális
toolójíia tanszékét vette át. 1894-ben meghi\'ták
a froiburgi egyetemre, ahol a keresztény mvészet történetét is eladta ; 1898 óta rottonburgi
püspök. Önálló mvei közül említendk: Die Compoeition des Johannesevangeliums (1884)
Erklárung der Abschiedsreden und des hohenpriestorliohen üebots Jesu(1887); Württembergs kirchl.
Kunstalterthüraer (1888); Wanderfahrten und
Wallfahrten ím Orient (7. kiad., 1911); Das Problem des I^idens (2. kiad., 19(M) ; Advents-Perikopen (4. kiad., 1910); Aus Kunstund Ijeben (3.
kiad., 1910); Mehr Freudé (1909, 88. ezer 1912)
Homiletische Gedanken u. Ratsehláge (1—6. kiad.
litll): Homilien u. Predigten (1—5. kiad., 1912);
Armen.>;eelenpredigt (1—3. kiad., 1913); Bilder
aus dem Orient (1913).
Képrombolás (gör. ikonoklazmus) néven isuierete-s a kat. egyház történetében izanriai 111.
Leo görög császár ée ntódai irtóháborúja a szentek képel ellen. Leo 726. a képtisztelket, mint
bálványimádókat, büntetéssel sújtotta, a képeket
betölti.

;

és kereszteket lerontatta. II. és III. (Gergely pápa
727. és 731. Rómában tartott zsinatokon kizárták
az egyházból a képrombolókat, de eredmény nélkül, mert Leo s méginkább utóda, fia
Konstantin (Kopronymus) tovább pusztították a képeket.
Az utóbbinak rendeletére a drága mozaikokat szétverték, a falfestményeket bemeszelték, a szobrokat szétzúzták, st azt is megtiltotta, hogy valaki a saját szobájában szeotk^peket Urtaon. Az
ellenállókat, kivált a szorateseket, megéghették,
kínpadra vonták, megcsonkították. 787-ben a II.
niceai zsinat megállapította a szentképek helyes
tiszteletét (I. Képíútztelet). Határozatát azonban
\'. (örmény) Leó egy húnis zsinaton elvetette,

W

ran egészen más értelmet fejez ki, mint amit valóban jelent, a K. egyrészt hasonlít a szájáték-hoz^
másrészt pedig ellentéte a ti.>íztán képes íráisnak.
Nevét egy a középkorban szokásos bohózat-g3rüjtemény címébl (De rebus, quae gernntur) származtatják. Ide tartoznak az ú. n. szötalányok ia,
melyeknek kulcsa és megoldása a szavak különös elhelyezésében rejlik
lg
tek
ás
e
bab
nap
p
vagyis péntek
igen
babonás
nap
Velük már az ókorban találkozunk. K. volt az,
hogy Cicero saját neve helyett egy borsót (cicer
használt. Késbb az ilyen képes ábrázolások és
szójátékok valóságos mániává lettek. V. ö. Delepierre, Essai historique et bibliographique sur les
rébus (London 1874).
Képtár, képek állandó kiállítására szolgáló
nyilvános v. magánhelyiség. L. Múzeum.
Képtávolság, az optikai képek távolsága a homorú tükrök V. lencsék optikai középpontjától.
Képtelegraiálás, 1. Telefotográfia.
Képtelen, a latin absuraum értelmében használt szó, ami eredetileg rosszul hangzót, átvitt
érteleinben ízetlent, ügyetlent, nem alkalmasat
:

jelent.

Képtisztelet (gör. ikonolatria),8L szentek képei
tiszteletének célja Aquinói Szt Tamás szerint : 1.

hogy az ájtatosságot emeljék 2. hogy a szentek
példájára emlékeztessenek és 3. hogy a tudatlanokat tanítsák. A K.-re nézve a trienti zsinat
(Sess. XXV.) határozatai a következk: 1. A püs;

pökök gondoskodjanak, hogy a képek tiszteletérl
az igazi tanítás terjesztessék. 2. Minden visszaélés
és babona, mely a K.-be esetleg becsúszott, kiirtandó. 3. A nép flgyelmeztes-sék, hogy az istenség
nem azért ábrázoltatik képekben, mintha testi szemekkel látható V. képekben ábrázolható volna.
4. Minden illetlen, erkölcstelen motívum távol tartandó. 5. A püspökök rködjenek Isten házának
szentsége fölött, és engedélyük nélkül a képek
köztiszteletre nem állíthatók fel. L. még Képrombclás.

Képiren (epigrammata figurata v. carmina
mely abban áll, hogy a

figurata), verses játék,

versezet rövidebb meg hosszabb sorai, amint le
vannak írva vagy nyomtatva, bizonyos tárgy
alakját ac^ák, pl. oltár, kereszt, csillag, kehe^,

A görög irodalom alexankorában kapott lábra e mesterkedés; as

gúla, toj&s stb. alakját.
driai
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Politika Balogh, Politika Nagy Ern, Ma(^abb népeknél is volt ej^yszer-másszor divatja. állam Concha,Gnizot,
Histoire des origines du gonvernement
gyar közjog
A K. tárgya rendszerint alkalmi volt, címe pedig représentant Kunk-Brentano, Principes de la politiqoe Lakeresztvers).
(pl.
Kormányformák,
veleye,
ford. Tóth Lrinc
Bluntschli, Lehre
az illet alak, melyet utánzott
Képviselet a. m. másnak személyében, megbí- V. modernen Staat Mohi, Staatsrecbt, 8tb. Held, Staat und
Gneist, az angol alkotmányról irt munkái;
Gesellschaft
zott minségben való eljárás, 1. Képvisel, Tör- Levita, Die Volksvertretung Stuart Mill, Thougts on representativ Government (magyarul is 1867) stb.
vényes képvisel.
Képvisel. 1. Országos K., így nevezzük ma álKépviseleti jog, 1. Repraesentationis jtis.
Képviseleti rendszer, összesége több egymásba talában az országgylésnek (ha két kamarája van
vágó szerves intézménynek, melyek által a pol- az alsóháznak) a polgárok által szabadon válaszgárok a közhatalomban részesedjek. A K. a nép tott tagjait, azokkal szemben, akik személyes jog
egységét veszi kiindulási pontnak és oly közeget alapján (származás, kinevezés, vagyon) vesznek
alkot az államban, mely a nép által választva, részt a törvényhozásban, habár elmük különböz
külsleg annak akaratából, mintegy nevében és lehet Abgeordneter, député, member of parliaazt kötelezöleg jár el. De valójában nem szemé- ment stb. A K.-k jogi állása igen különbözik a
yck helyettesítése, hanem köztiszt. A képvisel rendi K.-k, vagy követek állásától (1. Képviseleti
nem a kerületet v. a választókat képviseli, hanem rendszer) és annak meghatározásánál, hogy ki
országos képvisel, az állam él orgánuma, amely- választható K.-vé, a mai alkotmányok igen szanek föladata a közérdeket legjobb meggyzdése badelvén járnak el. Általában mondhatni, hogy
szerint érvényre emelni. A képvisel nem felels választható az, aki választó és e tétel alól inkább
választóinak, utasításokkal meg nem köthet; csak kivételes eltérések vannak. (L. Képviselellenkezleg, a tanácskozás és a határozás sza- választás, Képviseli összeférhetetlenség) A K.
badsága a K. egyik alaptétele (1. Mentelmi jog). rendszerint az alkotmány által meghatározott tiszMiután azonban a választás szabadsága a K.- teletdíjban részesül (nálunk 4800 K és 1600 K laknek szintén elfeltétele, a választók azt fogják bér), elbb napidíj volt, de egyes államokban
a közügyek intézésére küldeni, akit arra leg- (Anglia, Olaszország, Németbirodalom) nem kapalkalmasabbnak vélnek, illetve akinek elvei és ják és csak bizonyos kedvezményeket élveznek a
nézetei felfogásukkal leginkább egyeznek. így ér- vasútnál, postánál, stb.
vényesülhet a választók nézete, a népakarat, te2. K. a magánjogban v. polgári perben az a
hát nem jogi, hanem bizalmi viszonyban, midn személy, aki másnak a nevében is kötelezöleg
a nemzet közügyei vezetését választottainak ke- jogi nyilatkozatot tesz, pl. szerzdik v. perbeli
zébe teszi le. A képviselet közvetlen ugyan nem cselekményt végez. L. Meghatalmazás, Törvényes
kormányoz, de arra felügyel, azt ellenrzi és a képvisel.
miniszteri (kormány-) felelsség a K.-nek kiegéKépviselház (alsóház), az országgylésnek
szít része. Amennyiben pedig a K. a monarchiái egjnk eleme, mely tagjait a polgárok szabad váv. köztársasági államalkatban valósul meg, kelet- lasztásából nyeri. A K., mint a nép választottainak
kezik a képviseleti monarchia, vagy a képviseleti testülete, a mai alkotmányos államokban a törköztársaság, demokrácia.
vényhozás els tényezje, st a képviseleti rendA K. az újabb államélet terméke sem az ókor, szer teljes kifejldésével dönt befolyást nyer a
sem a középkor nem ismerte. Szigorúan történeti kormányzatra is. Az alkotmányok intézkedései
fejldéssel Angliában bir, ahol csiráira mára XI 11. és parlamenti gyakorlat foljiián az országgylési
sz.-ban találunk, a XVI. és XVII. sz.-ban pedig tanácskozások súl>T)ontja a K.-ban van az állami
megersödik. A kontinensen ez iránynak Mon- költségvetés ügyeiben a kezdeményezés eltte törtesquieu volt lelkes szószólója, ki az angol alkot- ténik (1. Kezdeméngezési jog), st némely állammányról írt világhír fejtegetéseiben (Esprit des ban, így hazánkban is, a törvényhozás minden
lois, XI. köt.) hívta fel reá a világ figyelmét s bár ügyét illetleg, a frendiház csak a K. határozatai
a XVIII. sz. másik nagy szelleme, Rousseau el- fölött tanácskozik. A költségvetés összeállításánál
veti, mert az általa kifejtett társasági állam fogal- úgy egészben, mint a részletekben a határozás telmával ellentétben van (Contrat social), mégis a jes szabadságával bir valamint ellenrzi a korfranciáknál Mirabeau és Siéges, a németeknél mányt, melyet esetleg vád alá is helyezhet. A maKant és Fichte hathatós támogatása mellett nagy gyar K. jelenlegi szervezetével és jogállásával oz
népszerségre jut és a mvelt államokban minden- ISiS-iki nagy alkotások eredménye. A K. tagjaifelé elfogadásra talál. A rendi alkotmányosság és nak igazolását maga a K. végzi. E végbl a K.
képviselet lehet a K.-nek megelz fejldési foka, újonnan megválasztott tagjai sorsbúzás utján 9
csakhogy a kontinens legtöbb államában az abszo- osztályba osztatnak, s minden osztály megvizslutizmus a rendi alkotmányosságot teljesen meg- gálja a következ oszti'ilyhoz tartozó képviselk
törte, midn helyébe lépve több százados uralomra megbízó leveleit, külön jegyzékbe foglalva a kijutott és így ezekben a K. csakis a történeti alap fogástalan, a kifogás alá es, a kifogástalan, de
t(>ljes feladásával valósulhatott meg. De hazánkpanasszal v. kérvéimyel megtámadott és a kifogás
ban az abszolutizmus sohasem vert igazi gyöke- alá es és megtámadott megbízó leveleket. Akinek
reket és azért, midn az 18i8-iki alkotmány a niegblzó levele kifogástalan s a választástól száK.-t elfogadja, nem kellett egészben új állami ren- mított 30 nap alatt meg nem támadta tott, azokat a
det a történeti alap elvetésével építeni fel
az ház elnöke végleg igazolt képviselknek jelenti ki.
összefüggés a múlt ós jelen között továbbra is A kifogás alá es és megti'imadott választások érmegmaradt.
vénye felett
amennyiben ez a bii-áskodás a képa K. bíráló bizotthoMom. Kanti, Polltik* Schvaroi Oynla, Melyik irft- viselháznak van fentartva
rtg tn»m kSiotltl meg » K-t, Akad. ért Kunci, Neraiet- sága dönt. A Ház e végre a véglegesen igazolt
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;

—

;

;

—

.

—

Képviseli összeférhetetlenség

képviselk k«>ziil titkus szavazással 9 birálóblzottságot választ, amelyek mindegyike 7 tagt)ól áll.
Az idAkOsi választáson megválasztott képviselk
i^razolása az igazolási állandó bizottság elé tartozik, amely a 9 osztály által váhusztott egy-egy renMaqyardes és egy-6gy póttagból alakul. L.
ortíég alkotmánya. Országgylés és Kéfwiidövála^iás.
Képviseli összeiérhetetleiuiég megáUapitáával üz alkotmány az országgylési képvise-

m^

lk teljes

ftlggetlenségét «>hajtja biztosítani,

Képviselválasztés
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hogy

KépviselTálaaatáa az az

eljárás, amellyel

népképviseleti alapon álló államokban a nép a

törvényhozó testületbe képviselit megválasztja.
Hazánkban az « országgylési követeknek népképviselet alapján választásáról* szóló 1848. V.
t.-c. szüntette meg alkotmányunk rendi jellegét,
addig «a karok ós rendek táUája* jórészt a vármegyéknek a vármegyei nemesség részérl választott, utasítással emtott követeibl állott. Az
1848-ikl els választási törvény helyébe lépett
napjainkig érvényes választási tör\'ényünk : az
1874. XXXIIl. t. c, míg legújabban az általános
választójog jelszava alatt megindult mozgalom

azok i^y magas hivatásuknak zavartalanul megfelelhessenek. A K.-et régebben ax 1875. 1. t.-c.
szabályozta, mignem ezt az 1901. XXIV. t.-í*. következtében, amely 190. a Kristóffy-féle radihatályon kivül helyezte és a mai nap érvényes kális szellemú és 1908. az Andrássy-féle, a plurá-

kz utóbbi tür\'éDy értelöeszefériietetlenségi asetok néjr^' cso-

jogot megállapította,

mében az

vannak olyanuk. melyek az
a kormánytól
hozzák, mások az egyes és a kor-

portba sorozhatok

epy

-"*

:

'•••Itali állásából folyólag,

tbe

fii

érdekeltségi viszonyt teremtenek:
amelyeknél az összeférhetetlenség büntetójügi okokból áll el, végre, melyek a közben járási
tflakmi megsértésébl keletkeznek. Ez a törvény
flsak az orssággsrfilési képviselkre vonatkozik, a
frendiház tagjaira pedig majd külön törvény fog
mai,.,

„.,....

tov.

intézkedni. A részletekre áttérve, az 1901. XXIV.
t.-c. szerint az országgj-ölési képvisel nem viselhet olyan hivatalt, mely a kormány kinevezésétl függ és fizetéssel v. dijjal jár. Kivétetnek
a ra. ki r. minisztere, mindegyik miniszteri tanainak eg>'-egy államtitkára, a budapesti tud. egyetem és megyetem tanárai, a budapesti országos
int«ízetek igiu^tói, az országos tanácsok tagjai
stb. Orsiággyfllési képvisel nem lehet idegen
állam diplomáciai v. konzuli testületének tagja,

lis választójog alapján álló törvényjavaslatot
eredményezte, a törvényhozás Lukács László miui.«zterelnöksége alatt az 1913. XIV. t.-c.-ben új
választási törvényt alkotott. Új választójogunk
voltaképen nem » általánosa abban az értelemben,
hogy a választói jogot minden felntt polgárnak
megadná, hanem azt külön kellékekhez, els sorban értelmiségi, másodsorban vagyoni cenzushoz
köti, de a választói jogot jórészt a vagyoni cenzus alapján álló eddigi törvényünkkel szemben
fkép az iparos munká.sok és gazdasági cseléjelentékenyen kiterjesztette. (Stadek javára
tisztikai adatok .szerint: 1.069.000 választó he-

—

—

mintegy 7.00/o-kal több, 1.900,000
Új választói jogunk « községenkéntiv, amennyiben a választók nem a keriilet
székhelyén, hanem a szavazó körök székhelyén
szavaznak. Nem «titkos». mert a szavazás a kerületek többségében, a vármegyei kerületekben
ezentúl is nyilvános lesz éti csupán a törvényhatósági városokban hozza be a törvény, mintegy
lyett ezentúl

választó

lesz).

tényleges katona, kir. közjegyz, törvényható- kls(!>rletül, a titkos szavazást.
A törvény lényegesebb rendelkezései a követsági V. községi tisztvisel, valamely szerzetes
KépriselöválaítztOi joya van minden
randnA tagja, a premontreiek, ciszterciták, ben- kezk
cések és a kegyetrendiek kivételével továbbá magyar állampolgár férfinak, ha a választói életnem lehet a konnánynak szállítója, vállalkozója, kort elérte (ez a kor középiskolát végzetteknél
ügyleteinek közvetítje, bizományosa, állami ja- 24, másoknál 30 év, eddiíi korhatár 20 év), álvaknak, ha.sznothajt<'j jogoknak vevje vagy bér- landó lakhelye van (legalább egy év óta ugyanlje, nem lehet a kormánnyal olyan vi.><zony- egy községben lakik) és a választói joghoz megban, melynél a kormány a szállító vagj' bérbe- kívánt különös kellékeknek (cenzus) megfelel. A
vev, nem lehet a kormány által engedélyezett törvény az értehniséxfi cenzus négy fokát állapítja
vastít vagy csatorna, közlekedési vállalat enge- meg. Ezek: 1. a középiskola elvégzése; 2. az
délyese, a kormánnyal üzleti vi.^zonyhan lev elemi iskola (í osztályának elvégzé.se 3. írni és
egyéni oég, bank, pénzintézet tulajdonosa, alkal- olvasni tudás: 4 írni-olvasni nem tudás. Az 1.
mazottja, igazgatóisági tagja, felügj'elje. A kép- fokú értelmiségi cenzus v^^ett középiskola) ^yviseli megMxis jnegszúnik. ha az illet g>-ilkos- magában is jogosít a választói jogra, minél alaság, lopás, orgaaluág, okirathamisitás. csalás, csonyabb az igazolt értelmiségi fok. a törvény
hamis bakás, hamis eskü miatt jogérvényesen el- annál több és több egyéb kelléket állandó alkalitéltetett, ha esdbe vagy gondnokság alá jutott. mazás, vagyoni cenzus) kíván meg a választói
"gre össaefériieletíeii helyzetbe jut az a kép- joghoz. 2. .Annak, aki 6 elemi osztályt végzett,
-oU. aki a k(Hináiiyiiál pénzért v. anyagi ha- csak az esetben van választói j(^a a> ha legszonért közbenjárt, st a trvény által meídiatáro- alább 2 K állami adóval van megróva, vagy h)
zott esetekben icimek. rendjelek adományozása, önállóan ipart úz vagy kneekedést folytat, vagy
kinevezéseknél, adásvétel eseteiben stb.) ingyen l) ipari üzletben nem csnpán napszámosként van
sem snbad közbenjárni. Az öasseférhetetlenségi alkalmazva, stermelésben vezet*') munkás, báresetet bejelenteni els sorban az illet képvi- mely szolgálatban ugyanannái a munkaadónál
sel köteles, de bejelentheti bármely' más kép- 3 év óta állandóan van alkalmazva, választónak
visel, st bármely állampolgár is. Az eljárás mezei gazdaságában vagy iparüzletében segít
pedig az összeférhetetlenség esetiben a képvisel- családtag, a katonai .szolgálatban altiszti fokonház két bizottságát az összeférkeUtieftítéqi ál- tot ért el. 3. Akik a 6 elemit nem végezte de
Imuló és az ítéiöbizoitságot illeti meg.
írnak és olvasnak, a fel.s«>rnlt külön kol lékeket
:
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fokozottabb mértékben kötelesek igazolni (20 K
állami adó, önálló iparzésnél: egy segédmunkás
alkalmazása, vagy egy adónembl 10 K állami
3 évi dolgozás
adó, ipari alkalmazás esetében
egy szakmában, illetleg 5 évi állandó alkalma-

hogy rendeletének közzétételétl a határid utolsó
napjáig legalább 30 napi, a határid utolsó napjától az országgylés megnyitásáig legalább 10
napi idköz maradjon. E határidn belül a központi választmány a hatáskörébe tartozó minden
zás ugyanannál a munkaadónál stb.). 4- Végül választókerületben ugyanarra a napra tzi ki a
attól, aki írni-olvasni nem tud, a törvény 40 K választást. Az idközi választás napját (amikor
egyenes állami adót kivan meg különös kellékül. csak egy kerület üresedik meg) a központi váAki az 1913. évre készült választói névjegyzékbe lasztmány úgy tzi ki, hogy a képviselház vofel van véve, jogát megtartja mmdaddig, amíg natkozó határozatától a választás napjáig 15— 25
régi jogcíme a községben, amelynek jegyzékébe napi idköz maradjon. A központi választmány
felvették, változatlanul fennáll. Ki van véve a az egész kerületre s a választásnak a központi
a fegyveres er és csendrség szavazókörben vezetésére választási küldöttséget,
választói jogból
tényleges állományú tagja, a rendrség legény- a többi szavazó körre szavazatszedö kiildtíttségesége ki van zárva a gondnokság alá helyezett, ket választ.
A választást képviseljelölés elzi meg, erre az
az elmebeteg, aki csd alatt áll, aki közjótékonyságban vagy közsegélyben részesül, aki bordély- ajánlatot a kerület székhelyén, a választást megüzletet tart, akit botrányt okozó részegség miatt elz hatodik napon lehet (sem elbb, sem késbb)
:

:

:

;

2 éven beliÚ 2-szer elítéltek és utolsó elítélése óta
5 év le nem telt, akit választási v. a törvényben
megjelölt egyéb bncselekmények miatt elítéltek.
A választói jogot csak személyesen lehet gyako-

a választási elnöknek átnyújtani. Jelöltet a kerületnek 100 választója írásban ajánlhat. Ha a jelölést az elnök visszautasította, a jelölt meghalt

rolni.

napon

akinek választói joga
évét betöltötte, írni-olvasni tud,
a törvény azon rendelkezésének, hogy a törvényhozás nyelve a magyar, megfelelni képes. Az,
hogy a választói névjegyzékben benn legyen,
nem szükséges. Nem lehet képviselvé választani
a kir. törvényszék, járásbíróság bíráját, kii',
ügyészség tagját a törvényszék v. járásbíróság
területén, a fszolgabírót, szolgabú-ót, rendrkapitányt abban a kerületben, amely a járás vagy
város területén fekszik.
A választás választókerületenkint történik, a
kerületek szavazókörökre oszlanak, amelyeket a
törvényhatósági bizottság állapít meg úgy, hogy
minden rendezett tanácsú város és lehetleg minden olyan nagyközség és körjegyzség, ahol a
választók száma 1000-et meghalad.külön választókört alkosson.
A választói jogosultság alakja a választók névjegyzéke, amelyet a törvényhatóság által 3 évrl
3 évre választott központi választmány készít el
és évenkint kiigazít. A névjegyzéket szavazó-

Képviselvé

van, eletének

választJuitó,

,30.

körök szerint, illetve közsógenkint kell vezetni,
a szavazók összeírását a központi választmány
által alakított összeíró küldöttségek végzik, elttük kell esetleg az írni-olvasni tudást nyomtatott
szöveg elolvasásával és tollbamondott szöveg leírásával Igazolni.

Az

összeíró küldöttség készíti el

a választást megelz harmadik
ajánlatot lehet átnyújtani. A jelölt v.

V. visszalépett,

az

t

új

ajánlók minden

szavazókörbe egy-két bialkalmazhatnak a választás törvényszerségének ellenrzésére. A rendet a választási elnök, illetleg a szavazatszed küldöttség
elnöke tartja fenn, aki e végbl a közbiztonsági
közegekkel és a fegyveres ervel rendelkezik. A
szavazás módját a törvény részletesen szabályozza. Budapesten és a törvényhatósági joggal
felruházott városokban a szavazás titkos és borítékba zárt szavazólappal történik, másutt a választók nyilvánosan, élszóval szavaznak. Szavazásra rendszerint reggeli 8-tól d. u. 6 óráig lehet
jelentkezni. Ez utóbbi a törvényes záróra; az
elnök már korábban is tzhet ki egy-két óráig
terjed határidt (elnöki záróra), ha a választók
már gyéren jelentkeznek. Minden szavazatszedö
küldöttség a szaiuzásnál jegyzökönyvet vezet. X

zalmi

férfit

kerület orsz. képviseljéül azt keli kijelenteni,
aki a szavazatok általános többségét (a leadott
szavazatok felénél több) nyerte. Ha a jelöltek
egyike sem nyerte el, v. a jelöltek egyenl szavazatot kaptak, a legtöbb szavazatot nyert két
jelölt közt pótválasztásnak van helye. Ha a jelöltek valamelyikének vis.szalépése folytán csak egy
jelölt marad, ezt az elnök megválasztott orszáiggyúlési képviselül jelenti ki. A megválasztott
képviselnek a választási jegyzkönyv szolgál
megbízólevél (mandátum) gyanánt. A pótválasztást az alapválasztás napját követ 8—10. napon
kell megtartani az új választ á^st. amelynek akkor
van helye, ha a választás elmaradt v. meghiúsult,
elrendelt
a központi választmány által
új
határnapon (15—25 napi idközben a jelentés v.

a névjegyzékek tervezetét, erniek alapján a központi választmány az ideiglenes névjegyzéket,
amelyet évenkint legkésbb május 1-éig hirdetm«íny mellett közszemlére tesz ki. Az ideiglenes
névjegyzék ellen saját .személyét illetleg mindenki ín'isban felszólalhat, az pedig, aki a név- a jegyzkönyv vételétl). Részlet<»sen meghatájegyzékbe fel van véve, minden felvétel v. kiha- rozza a törvény a K.-i kihágásokat s azoknak
gyás miatt. A felszólalásra mindaz, akit magát büntetését. Az új választási törvény elrendelte,
is felszólalás Illet meg, é.szrovétt^leket tehet. A
hogy a választókörök röl és székhelifük megállaközponti választmánynak a fí^lszólalásoki'a ós pításáról külön törvényt kell alkotni. Ez a törészrevételekre hozott határozata ellen a közigaz- vény (191-i. XV. t.-c), amelyet az országgylés
gatási bírósághoz panasznak van helye. Ezeknek két háza már elfogadott, a kerületek eddigi számát
elintéiéee után a névjegyzék vóglegossé válik.
(413) lényegtelenül emelte (43ö-re). A 8za|)orítás
A választás. Az általános K.-okra a belügy- fként a törvényhatósági városok javára esik
miniszter 10 napi határidt állapit meg, úgy, (Budapestnek eddigi 9 képviselje helyett 22 lesz).
;

—
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Képzelet

múvész meg^otjaaz emberi szépemberi jellem kúlönböz i^Mtaü. Bz sem
külön er. Mindnyájan alkotónk a anoalóielek
képeibl közképeket, képzeteket, azaz össaeolvaaztjnk a különböz képekbl, ami l)ennük közös,
a. hogy a szavazók ssáma a tevékenység érzéki táó^'akra, individuumokra
úgy teszik ai. :..
az omágos átlagtól (4000-4600 választó) ne alkalmazva, .szüli a típust. A K.-nak azt is tulajnagyon essék távol s nincs olyui kerület, amely- donítjuk, hog>' újatalkot, új összetételeket, nincsen
nek 2000-nél kevesebb v. 600Q-nél több választója kötve a valósághoz, st ha a K. világára beszévolna. A választókMiUetek szM)elyét lebetóle^ lünk, épp ezt a szabad, teremt tevékenyséffet énközigazgatási járás székhelyére telizi. Az új jük rajta. De egészen szabadnak mégsem gondollasztói törvény egyúttal a polgárok vnhs-ztói hatjuk. Az elsM le^csapongóbb szabadságában
is csak meglev elemeket rakhat össze. Itt az
;*i«a «a«i «iAtftieíe« büntetend c>
történik, hogy a képzete nemcsak képzetekkel,
<i hépvigetáválatztások érvényese
k'tdasról és a tön'ényhatósagi \ala.-zti'i jog hanem érzelmekkel és kívánásokkal társulnak,
gyakoriásáról új törvények alkotását helyezte ki- úg>', hog>- nemcsak a képzet emlékeztet a vele
látásba. \ választási búncselekményekról ehhez társult érzelmekre, hanem megfordítva, az érzeképest az 1913. XXIII. t.-c.-et alkották. .\ K. lem is felidézheti a vele társult képzeteket. Víg
érvényessége felett a bíráskodás ez Idö szerint hangulatban vidámságot kelt ideák csak úgy
az 1908.XXXV11. t.-o.által 12 évre meghosszabbí- tódulnak elménkbe a melankolikusnak csupa bús
tott 1896. XV. t.-c., illetve a ház.szabályok vo- gondolat jut e.szébe stb. Az érzelmek íg>' dekomnatkozó rendelkezései szerint bizonyos érvény- ponálo és újra összetev tényezk a lelki élet mevalamely érzelem fölidézi mindteleniségi okok alapján a kir. Kúria hatáskörébe, chanizmusában
más okok alapján a képviselház biráló bizottsá- azokat a képzeteket, melyekkel társult volt tehát
gának hatáskörébe tartozik. A választási bírás- bontja a régi társulásokat s ezeket a képzeteket
kodásról szóló id. tör\'ény nevezetes rendelkezése, összekí^xsolván, újat alkot. A K. e három mozamellyel megengedi, hogy a választónak a vá- zanata az érzéki, értelmi és a szabadon alkotó,
egy tevékenylasztás helyére szállítását, illetleg a tönényha- tehát nem külön tevékenységek
tósági szabályrendeletben megszabott /'um/ozávi ség az, melyben csak mi különböztetünk meg mozd^at a választó részére megtérítsék, a több zanatokat. Ahány a múvész, annyiféle a fantázia.
községbl álló választókerületben a választókat a Az egj'iknél az érzéki elem dominál (szobrá.szokválaotás helyén és ideje alatt a szükségesekkel nál, festknél), de nagj' érzéki reprodukáló, leíró
(éMem stb.) ellássák.közttik zászlókat.jelvényeket er van Aranyban, Goethében is másnál inkább
az értelmi elem uralkodik, talán Moliére ilyen, ki
oaazanakkL
Képaavar (gör. katacitresis, a. m. visszaélés), csupa ész, józanság, elmésség, szatíra Petttnél a
izzó érzelmei
stUisztOtai músz4), annak a hibának a megjelölé- társulás szárnyaló ereje meglep
séreszolgál, mikor az író vagy beszél össze nem rendkívüli képek alkotásában találnak kielégítést.
ill képes szólásokat kapcsol egybe, vagy a kife- De a fantáziák osztályozását még alig kLsérelhetjeaéet eredeti és átvitt értelmében vegj'est hasz- jük meg. .\pponyi Albert gróf a KLsfaludy-társanába, pl. valaki ezt írta Knthenrl Életfájának ságban tartott székfoglalójában 1894 febr. érdesz&kséges és jóizú gyümölcsét oly hamar s oly kesen szol a fantáziáról s helyesen fejti ki, hogy
kegyettmiil a holtak tany^OÁnak fenekére rágá az államférfiú e tekintetben rokon a költvel, mert
benne is fontos tényez a fantázia.
le a kíméletlen halál férge iHimök l&i4, 518).
A gyermek K.-e. .Minthogy a gyermek K.-e
Katadueadsnek különben a görögök nemcsak a
zavaros képet nevezték, hanem a már merészebb folytonos átalakulást szenved, azért annak megátvitelt is, úgy, hogy e szónak nemcsak roeszaló határozása s a felntt K.-étl való megkülönbözértelme volt (pl. Vörösmartynál F'ürtidben ten- tetése csak fejldt>stani alapon lehets^;es. Áltai.^ervészes éj, katachrezis lehet ugyan, bár nem lában annyit mondhatunk, hogy a gyermek K-ébl hiányzik a felntt alkotóképzeletét jellemz
ivaros kép).
Képzelet, képzdettt, képzeler v. tehetség, fan- koncentráló és logikai rendez er, az eszmei
tázia, az a si^Moesága az elmének, melyet régeb- tartalom és a harmónia. .Azonban megtaláljuk a
ben úgy határoztak meg, hogy a távollevt mintha gyermekkorban, különösen annak els felében, a
len volna, tudja a lélek elé állítani. A modem H 8 éves korban, az eleven és csapongó képzetiektan szerint nem külön ereje az elmének, kapcsolódásokat, amelyeket élénk benyomás«)k,
íuiuem általános elmebeli jelens(^k, tulajdon- mozgások, lelki felindulások, igen gyakran pedig
ságok, erk fokozott, változatosabban kombi- csak a felfogás és emlékezet hiányossága indítanak tevékenységre. Ezekbl az élénk, érzelmes és
ilt elfordulása. Ily egyetemes és sokféle fokú
lenség, hogj' távollevt érz^ ervel tudunk szabad képzetkapcsoláso^ból származnak a gyermegjeleníteni. Az emlékkép az egyiknél igen mek illúziói, az élettelen dolgok megelevenitései,
eleven, teljes, majdnem olyan, mint az eredeti a megszemélyesítések, a gyermeki mitiiosz tüneszemlélet
a másiknál halavány, foszlányos. .\z ményei, a gyermeknek az emberi cselekvéseket
elbbirl mondjuk, hogy élénk, ers a fantáziája. és élet jelenségeket utánzó ú. n. K. i játékaL E
V fantáziát e tekintetben jelenitnek mondhatjuk. mozgalmas bels életbl, a hangulatváltozások,
int ilyen, egészen az énékiségben gyökerezik. az élénk képzet kapcsolódások iránt való hajlandóe nemcsak ezt a tehetséget értjük K.-nek. A ságból mag) arázható meg jórészt a gyermek küK. nek van inteüekttuüis eleme is. A K.-nek tulaj- lönös vonzalma a mesék iránt. De nem hiányzik

kdnógeknek ÓS egyes válasstókerUleteknek boo^tását a belQgTm^iszter rendelettel (55000/914.
«.) állapilja meg. Xz eddigi aránytalan olu:s7.1á.><t
(« bereczki k»ri>i<>tK.>n pL 108 választó volt. a
i'on 18.000^t megfaaUidt)
budi^eeti v:

donítjuk, ha a
ség, az

:

:

;

:

;

:

:

:

:

:

—

;

!

I

;

I

si«

:

—

Kópzelffés

Gyjtneve mindazon

Nagy

A gyermeki

László,

egyesületeknek, amely-

Németországban és Angliában a népmüvelts'
fokozására, a tudás terjesztésére, kereskedelmi
gazdasági ismeretek népszersítése érdekéb'
alakulnak. Angliában az els ilyen irányú egyt
sületet, amely olvasószobákkal és könyvtárakkal
felszerelt nyilvános

mechanikai képzintézményt

1825. szervezte Lord

létesített,

Brougham.

Képzk,

a nyelvnek azon alkotórészei, melyek
már önállóságukat elveszítették s az önálló szókhoz ragasztva, a fogalom módosítására szolgálnak; pl. e szóban «szép-ség» képz a oség», mely
a «szép» melléknévhez kapcsolva, ebbl fnevet
képezett. L. bvebben Szóképzés.
Képzmütétek v. alkotó mtétek (plasztikus
mtétek, dermatopkisztika, dermopkisztika. anaplasztika stb,) a szervezetben keletkezett hiányok
pótlására szolgálnak. Eredetük Indiába nyúlik
vissza, ahol az orr, fül és az ajkak levágása büntetés lévén, sokan voltak, akik ilyen hiányokban
szenvedtek, s akik att<')l szabadulni törekedtek.
Indiában az orr pótlására (rhinoplastica) a homlokról brlebenyt fejtettek le. amely az arc bórével csak az orrtöve körüli nyéllel függött össze
a nyele körül megcsavart lebenyt aztán az orr
helyére varrták. A lebeny megtapadása után (8 —
10 nap) a lebeny nyelét is átvágták. Az orr \Mlására hasonló módszer alakult ki Olaszországban,
ahol gyakori az orrnak bosszúból való leharapása.
Az olasz-módszer szerint a nyeles lebenyt a felkar brébl veszik s a kart a fejhez kötözve, a
lebenyt az orrhiány széleire varrják. A lebeny
megtapadása után a nyelet itt is átvágják: a lebeny
helyén támadt hiány a széleirl hámosodik le.
Újabban inkább a hiány közelébl vett brlebenyt
helyezik eltérbe. Hasonlóképen a környez részekbl vett br-, nyálkahártya-lebennyel, vagy a
környez brnek s az alatta lev szöveteknek eltolásával pótolják a szemhéj (blefaroplasztika), az
ajak (keiloplasztika). az arc (meloplasztika), a
szájpadlás (uranoplasztika). a fül (()topla.><ztikaV a
:

:

;

Képzmvészeti akadémia

Képzegyesületek (nóm. Bildungsvereinéi.

a gyermek K.-óból az alkotóernek bizonyos primitív formája sem, amellyel a küIsö benyomásokat ós a saját emlékezeti képeit (sémáit) bizonyos célszerségi okból, vagy valamely fölmerült
gondolat, ötlet vagy az ö primitív esztétikai tetszése szerint átalakítja. Bz az átalakító erö, amelyet a lélektanban konéináló K.-nek neveznek,
már rendezettebb, kialakultabb értelmi erket
feltételez, ezért csak a felnttebb gyermekeknél,
az ú. n. második gyermekkorban (9-14. óv) jelentkezik uralkodó ervel s megnyilatkozásait látjuk
a gyermek kézimunkáiban, rajzaiban, regényes
képzeldéseiben, dramatikus játékaiban. A gyermeki K. e játékai nem az esztétikai törvények
szerint folynak le, de nem hiányoznak azokból az
esztétikai elemek, ú. m. a kisebb korban a ritmus,
a szabályos alak, a díszítések, a hatásos színösszetétel ós a stilizálásra való törekvés (amint
ezt a tolnamegyei öcsónyi ós alsónyéki gyermekrajzokon tapasztalhatjuk) a fejlettebb fokon az
ötletek, gondolatok, humor, st a serdült korban
(15—18. év) az elvont eszmék realizálása sem.
V. ö. L. Szász Irón, A gyermek K.-e (A Gyermek
IV. évf. 1912)

—

4fi4

kifeje-

fejldéstana (eladások a Fvárosi
Paedagógiai Szemináriumban 1914) ; Gross, Das
Seelonleben des Kindes (4. kiadás 1913).
Képzelgés, képzelödóssel egy értelemben használtatik rokon a képzelettel, de ennek abnormis
elfajulását jelenti. A képzelet alkotásai bizonyos
értelemben nem létezt jelentenek, a K.-ói is,
de ebben az esetben a nem létezt léteznek gondoljuk, összezavarjuk a val(')8ágot a költöttel,
amabban az esetben tudjuk, hogy mi a valóság,
mi a költött. Rendesen azonban azt mondjuk képzeldnek, aki magában bajokat talál, melyekben
nem szenved (képzelt beteg, képzeld beteg), v.
másokban oly indulatokat fedez föl, melyek nem
léteznek (üldözési K. s ilyenek). Ezek az állapotok mind pathologikusok.
Képzés, képzettség, 1. Mveltség.
Képzet. A szónak tágabb értelmében minden
eleme a gondolkodásnak, minden, amit gondolkodásunk tárgyává teszünk, K.-nek nevezhet, körülbelül ú. m. a német vorsteüen. Szkebb értelemben minden oly gondolkodásbeli jelenség ne-

zésmódok

;

húgycs

(ureti'oplasztika) stb. hiányait.

Az eddig tárgyalt

K.-kel szemben külön csi.
portot képeznek azok, amelyeknél a kömyeze
tkbl egészen izolált, nyeletlen lebenyeket használunk a hiány pótlására : a K. ezt a faját átülteté,snek (1. o.; nevezzük. Az átültetés történhetik

vezhet K.-nek, mely nem érzet vagy szemlélet,
hanem rendszerint enilókezetbeli kép v. közkép,
vagy ezekbl kombináció útján támadt új képzd- ugyanazon egyén testébl vett lebennyel (aut
mény Ó8 mindig valamely tái-gyra vonatkozik. plasztika), vagy más emberbl vett szövettel (li
Herbert lélektanának pl. alapténye a K. A K.-et moioplasztika), vagy állatból (heteropla.>^ztika) v.
azonban nem szabad elszigetelt, elkülönült gon- holt anyagWd (alloplasztika). A holtanyagok közt
dolkodásbeli elemnek tekintenünk, hanem él fo- nagy szerepet játszik, illetleg játszott a paraffin,
Ijamatnak, melyet sokféle vonatkozásaiban lehet,
st kell tekintenünk. Pleg az amerikai

Képz,

l.

1.

Egység.
komplett nzmiok.

1.

m-

1.

Képzdmény (geoi.) a. m. formáció v. szisztéma,
több rokon .^^ekciónak összefoglalása magasabb

egységekké

triász, jura, krétn K. stb.

ményei).

:

pl.

(I.

devon képzdmény

a Fó/./ ernoi.

Ma már ennek

alá.

fordításából újabban keletkezett szó. Ez alatt
azt a tevékenységet értjük, amely a természet
jelenségeit festett v. faragott kéi)ekl)en örökíti
meg. Tágabb értelemben véve K. az eladó
vészettel szemben mindaz, aminek aIkotá.sait szemünkkel érzékeljük, tehát az építészet és az ipar-

Képzk.
Kép«anyagok, Táplálóanyagok.
Képzdési meleg,
Termokémia.
1.

Bztratigráílai

fél.^zilárd

Mre

állapotban préselnek a l)0t»>L;
inkább csak kozmetikus
jelentsége van, l. Paraffin-injekciók.
Képzmvészet, a nt»raet bildende Kunst szolgai

.Inraes figyelmeztetett erre.

Képzetes egység,
Képzetes számok.

amelyet

mvészet

is. L. Mvészet.
Képzmfivészeti akadémia, fiskola, ameh

képzdI

l)eü

fostk. sziíbrászok. külföldön építészek

:

K «pzmüv4ftx«tl Fiskola

-

:

-
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Keratenohima

_ vakorlati kiképextotéeükön kivül a mú végzetükre Andrássy Gyula gr., igazgatója Benk Kálmán,
vonatkozó olmóleti tudomíinyokkal is foglalkoz- titkára Ambnuovics Dezs volt V. ö. Szmrenak 8 amelyben a tanítás menete az «^vfolyamok- rsányi Miklós, A Képzöm. Társ. tört Mt^,

elóre mei^hataro/ott terv s áitalánonáglMUi megállapított mcxüizer szerint folyik.
Az addigáltalánofi, egyéni inúholyoktatánal saemhen a K. ásókból az iskoláklvM keletkezett, amelyeket Itáliában a XVII. sz.ban az ekklektikns feetök

szét, 1909.

s»bad

iskola,

foglalkozott.

It^^iaM'^

Kér (gör.),
Kerabaa

nak megfelelen

Képz ösztön (nisus f'ormativus), metaforikus
ée elavult kifejezés az él test mködésének jelzésére. Voltakép nem egyéb, mint az animapíastica vagy seminedis, mely csodálatos erejével az
alapítottak s akadémiáknak neveztek. Az egyee organikus testet formálja. Ködös fogalom, melyállamoktól és uralkodóktól Hurópa fvárosaiban nek a modem tudományban nincsen helye.
Ker vagy Ker. Oawl., növénynevek mellett
alapított K.-k vir^kora a XIX. sz. volt s a leghíresebb a pári.'^i EcoU des beaux aris,és a mün- John Bellenden Ker, máskép Oawler angol kercheni K. lett. A K. ellentéte az á. n. Ecole libre, tész és botanikus neve. lieginkább az Irideákkal
amely a múbely-oktatás rendszerés a múlt század vége felé a K. ers
vennytána lett Korunkban a K.-k is az utóbbi

hei

taoítási

módBsere

felé

Kérek.
kárbau (Buffelus bubaius L.,
hajlanak. L. még Képz- subsp. kerabau Nehring), a DK.-i ázsiai szige-

mütfésTfti Ftakola.

1.

v.

teken (Szumátra, Bomeo, Jáva, Celebesz ós Fi-

Országos M. Kir., lippi -szigeteken) részint vad állapotban, részint
tl'Jl^ig Orsz.M. Kir. Mintarajziskola és Rajz- háziállatképen él bivalyfajta. Gyér szrözetétfmárkíft), BötyOs Jóasef báró közoktatásüsyi nek alapszíne palaszürke, combjainak bels része
minlÉSlBr által tervezett s halála után Pauler és lágyéka hús-szln, lábszárainak alsó része feminiszter által 1871. megvalósított állami tanin- hér. Húsát ós tejét a benszülöttek eszik.
Kerahes, város, más néven Carhaix (1- o.).
tézet iíudapesten, amelyben egyrészt a festészet,
Kerak, 1. az azonos nev török szandzsákság
szobrászat, grafika, iparmúvészet technikáira tanítják a mvészi pályára készülket, másrészt fvárosa, Sziria vilajetben, a Holt-tengertl
rajztanári képesítést adnak középiskolát végzett keletre, a római és a keresztes hadak korából
férfiaknak és nknek. Az intézet els igazgatója való erödítvényekkel kb. 10,000 lak. K. a hajKdety Gusztáv volt. aki 1871 eltt Eötvös b. dani Kir-Moab, melyet késbb Petra Desertüiek
2. K, sziget a perzsa tengeröbölben,
megbízásából a külföldön tanulmányozta a ba- neveztek.

Képzmvészeti Fiskola,

:

—

scmló intézeteket els tanárai közt szerepeltek
Ssékdy Bertalan, Schulek Frigyes, Jzsó Miklós
stb. 1876-t/jl fogva az intézet saját, Ratischer
Lajostól tervezett Andrássy áti palotájában kapott
ottbont. 1905 óta mvészeti igazgatója Szinyei
Merse Pál, admin. igazgatója Várdai Szilárd.
V. ö. Várdai Szilárd, Az Orsz. M. Kir. MintarajzkolaésRajztanárkepzö történetei Budapestl908).
KépsómftTéazeti országos tanács. A képzmvészetek felvirágzásának elmozdítására, igényeinek országos képviselteteké céljáb(')l 1871
márc. 30. kelt királyi elhatározással alakított tanács, melynek elnökét .3 évre a király nevezi ki.
•'szben a miniszter által kinevezett tagokból,
•szben a magyar képzmvészeti társulat kiállita.sain aranyérmet nyert mvészekbl áll.
Képzmvészeti Társalat, Országos Ma>/ar, a magyar képzmvészetek és a magyar
<'pzömúvé«úwti irodalom fejlesztésén munkál:

kr)dó egyesület, amelynek alapjait 1859 jan. 23.
vetette meg néhány mvész (Orlai, Brodszky,

1.

Karak.

Kera.meikosz (a. m. fazekas-tér, gör). A régi
Athén ÉK-i része, a Dipylon kapu környékén,
az attikai híres fazeka.«ipamak .székhelye.
Kerámiai festékek, L Agyagipar (Az agyagán'ik színes díszítése.)

Keramika (gör.

;

franc,

céramique) a.m. agyag-

mvesség. L. Agyagipar.
Keramit, I. Kongótégla.
Keramográfía (gör.), az agyagmvesség

tör-

technikáját tárgyaló irodalom.
Keramohalit, 1. HalotrichitKerargirit (cerargyrit, ezüstszaruérc v. szaruezüst ; 4«v.), ezüstklorid AgCl. Apró kockák, többnyire csak viasz- v. szarukülsej tömgek és bevonatok. Igen lágy. átlátszó v. áttetsz színtelen, szürkés, zöldes, ritkán ibolyás-kék gyantaténetét

t's

;

;

V.

gyémántfény a lev^ön ibolyás-bama
;

Fkép más

lesz.

ezüstércek társaságában repedéseket

és hézagokat tölt ki.

Roppant nagy tömegben

for-

dul el Chile, Peru és Mexikó ezüstbányáiban
kisebb tömegekben Preibergben Szászországban,

Barabás stb.), akik nem voltak megeléa Pesti Müetfylel ós a Képcsarnok Egylet Kongsbergben Skandináviában. Kitn ezüst^'rc.
•'
n munkálkodásával. A Társulat 1861. tarKerasas (lat. (Jerastis), két ókori város Poniieg eL<ó közgylését és csakhamar sike- tus tartományban, a Fekete-tenger D.-i partján,
.1/ ország intelligenciáját énlekeltté tenni.
az els ma Folbazár, a második Kiresün falu
\/. t'lx) í'lnök Keglevich Béla gr., az els titkár
helyén az utóbbiból hozta Lucullus Kr. e. 74. a
í'lachy vult, a rendes tagok száma száz. Nagyon csen>8znyefát (lat. cerasm) Itáliába.
javult a Ttosolat sorsa, amidn az AndráBByKeratektázia (gör.), a szaruhártya olyan elótOD a Láttg által tervezett fényes palotát épí- donit>orodása, amely a szaruhártya szövetének
tette kiállításai számára, amelyet 1896. felcserélt valamely gyuladá.«os betegségtl való felpuhuláa vároeligeti Mcsarnokkal. A legnagyobb föUen- sától ered. A felpuhult sza^nh^urtyát a szem beldiUée a legutóbbi tíz évben érte a K.-ot, amikor sejében állandóan meglev feszülés kiboltositja.
tagjia száma 3000-rl 7000-re emelkedett Benkö Az ilyen szemek látám igen mezromlik.
igazgató buzgóeágából. A Társulat 1909 ülte meg
Keratencliima (hAt.). A másodlagos kéregben
tiinnállása 50 éves jubileumát. Kkkor elnöke levó szövet, mely ös.szenyomott rostaesövekböl.
"f^lepy,

•"dve

;

;
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Keratin
kisérö- és kambiform sejtekMl
gekben (Canella, Glycyrrhiza)
ható.

áll.

Kerannia, máskép Akrokeraunia (1. c).
Keraunion (gör.) a. m. mennyk, villám

Egyes kér-

na^on

Keres

jól lát-

:

régi

kritikusoknál lefelé álló nyílalakú jel, mellyel
egy helyet különö.sen ki akartak emelni.

Keratin a. m. szaruanyag (1. o.).
Keraunofon (gör.), a zivatarnak akusztikai
Keratin-kapszulák, 1. Kapszulák.
megíigyelésére szolgáló mszer.
Keratitisz (f?ör.), 1. Szaruhártyagyuladás.
Keraunográf (gör.) a. m. zivatarjelz (1. o.).
Keratofir, kzet, olyan porfir, amely nátriumKeraunologia (gör.), a villámcsapások ternn'
ban való gazdagsága által tünlk ki. Földpátja
többnyire nátrinmortoklász. A Harz- és Fichtel- szetére és hatására vonatkoz(') ismeretek.
Keraze, 1. Khorazin.
hegység paleozoos rétegei között telepszeren forKerazin (cerasin, ásv.), 1. Foszgenit.
dnlelö.
Kerbela (Meshed- Husszein), város Bagdad
Keratoglobusz (gör.), az átlátszóságot megtartó szaruhártya gömbszer tágulása a szélének
fekélyesedése és elvékonyodása folytán. A látás
nagyon romlik miatta.

ázsiai török vilajetben, az Eufrát jobbpartja közelében, mintegy 65,000 lak., Hu.sszein sírjával és

a Hasszán-mecsettel. K. a

siita

mohammedánu-

Kerátok, ásványcsoport, a nehéz-fémeknek ha- soknak Mekka után a legszentebb helye, ezért is
közülök többeket a szarunemü küls perzsa és egyéb siita mohammedánusok itt temetlóid sói
keznek. A temet a város közepén van. A búcsnjellemez.
Keratokéle, a fekélytöl elvékonyodott szaru- járók ezrei legnagyobb számmal febr. havában
hártya leghátulsó rétegének eldomborodása.
keresik föl.
Keratokónusz (gör.), a szaruhártya sajátszer
Kerberos (latinosan Cerberus), a régi görögökgörbülése, amikor átlátszóságát megtartva, kúp- nek az Alvilágra, a holtak országára vonatkozó
szerüen vagy pontos mérések szerint hiperbolás képzeletében az Alvilág kapujánál tanyázó háromfölszinnel domborodik elre. Az ilyen szem látása fej, sárkányfarkú óriás kutya, mely mindenkit
igen romlik és szemüveggel csak alig javítható. beereszt a halál országába, de onnan kifelé senNémely esetben operálással jó eredményt lehet kit sem bocsát. Ezért Herakles 12. munkája (1.
j

:

elérni.

Keratolit (gör.) a. m. megkövült szarv.
Keratolizis (gör.), 1. Keratózis.
Keratóma (gör.), a börhám vaskos elszarusodásából ered sárga, áttün, tömött szarutömegek
a tenyéren és a talpon, a nyomásnak kitett helyeken.

Herakles), mellyel a hs a K.-t az AIvilágb()l felhozza, Burystheushoz viszi s újra leszállítja, azt
jelképezi, hogy Herakles gyzedelmeskedett a
halál kérlelhetetleuségén.

Kerch v. Xrtrc^,valószinülegiViA:otó/et', mások
szerint azonban Kkpaiona helyén (Krím nyugati
partján) feküdt. Ibn Roszteh szerint a lebediasi

Keratomalacia (gör.), a szaruhártya teljes el- magyarok
mállása súlyos betegségek után. Teljes vakságot folytattak.

Kercha

okozhat.

itt

a görögökkel rabszolgakeresked'

(ókori

ühoaspes), folyó Nyugat-Per-

Keratonózis (gör.), 1. Keratózis.
zsiában, Ghamas-ab néven ered, Szedmerának
Keratoplasztika, a betegségek miatt átlátszat- nevezik fels folyásán. A Lurisztán-hegységen átlanná vált heges szaruhártya pótlása állati vagy törve, vize a pusztában mindinkább fogy s csak
emberi szemekrl vett tiszta szaruhártyával. Az épen hogy eléri a Satt-el-Arabot.
erre irányuló kísérletek eddig nem jártak .számotKerchelich Boldizsár, horvát történettud'
tev eredménnyel.
szül. Brdovecban, Zágráb mellett, 1715 febr. tf.,
Keratoszkóp (gör.), olyan eszköz, mellyel a megh. Zágrábban 1778.
volt az els. aki a horszaruhártya fölszinének görbületét lehet vizs- vátországi levéltárakat kutatta. Két
munkája,
gálni. A közepén átlyukasztott korongon váltakozó melyek kritikai alaposságukért még ma is nagy
fehér és fekete széles körök vannak. Ezek képét értékek, a következ: História Cathedraíis
tükröztetjük a szaruhártyán s a korong lyukán Ecclesiae Zagrabiensis és De regnis Dalmatiae
át nézzük, milyen alakúnak látszanak. Rendes Croatiae ot Slavoniae notitiae praeliminares.
görbiUotü szaruhártyán a K. körei szabályosak
Kerckhoven, Petnis Fran-s van. flamand
asztigmatizmus (1. o.) esetén hosszúkásán elnyúl- költ és író, szül. Antverpenben 1818 nov. 10.,
nak a laposabb déllö irányában keratokónuszos megh. u. 0. 1857 aug. 1. 1840-ben megalapította
(1. 0.) szemen tojáí<dad formát öltenek, csúcsukkal
a Nüordstar (Kszak csillaga) c. lapot. Számos köla szaruliártya közepe felé ha a körök elkuszá- teménnyel, szomorú és vígjátékkal, novellával és
lódnak, arra vall, hogy szabálytalan a szaruhártya regénnyel gazdagította a flamand irodalniat.r>ssze-

f

;

;

gyüjtött munkái l.S kötetben jelentek meg AntKeratoszkópia (gör.), I. Skiaszkpia.
verpenben 1873.
Keratotomia (gör.), a tályogos szaru hártya
Kerckring -ráncok v. redSk (plicae circulai

fölszino.

kettéhasitása.

K.),

1.

Belek.

Keratózis v. keratonózis (Auspitz), olyan börKeres (Keirs-Jeinhüe)^ város Taurisz oros/.
betogsi-g, melynek jellemz tünetét az elszaruso- kormányzós^ban, az ugyanily nev tengerdjis rendellenességei képezik. Ide tartozik az el- szoros egj'ik öblénél félhold alakban terül el.
szarusodás fokozott volta (hiper-K.); csökkent Jetiikaleval együtt (i9ti) 55,770 lakossjil, cevolta (keratolizis) s a para-K., amelynél az el- ment-, iKlrgyártással, sófözéssel. kbányával,
szaru.sodás rendellenes helyeken következik be (pl. halászattal és Feodoszia, Herdjanszk mog Anapa
nyálkahártyán).

Keratto

(növ.), 1,

felé rendes gözhajójáratokkal.

Agavé.

les

utcákból

és

kházakból

.\

álló

rendesen, szévárost K.-ra

:

- «7 —

Keresed

Kérdezési log

magyarosabb, hogyha ismételjük azt a
mondatrészt, mely a K.-ben ki van emelve; pl.
Jól jártak ? jól. A névmástalan K.-be rendesen
zi'ii járható teogerssorosban a hajók útját. K. ai
antik Pantíc^paenin. amolypt Kr. o. a VI. sz.ban beletehetjUk ezt a kórdö szócskát: é' (vagy é)
a miletossiak alapi t4>ttak. Mithridates bukása ntán többnyire az igéhez fOggesztjUk, pl. Vak vagy-e,
a boqNVUsi Urályságnak volt fövúroea ée magát te szent igazság? (Kölcsey). Csak akkor tesszUk
a yárast te Bo^ornsnak. a köxépkortMUi pedig más 8z<Mioz, ha ige nincs a mondatban, de akkor
yotifn és Veeperonak hivták. A barbárok boto- is oda, ahol az Igte^ kellene állani pl. Fölnevel
séi azonban jólétének véget vetettek. A geno- jllk ngy-e? kincsem? (úgy van-e? Gyulai). Van
egy kérd szó, melyet m£nd a né\'másos, mind a
% aiak korában Cerchiu nevet viselt 1475-beii török,
11771. pedig orosz kézbe jutott. Az oroeaok csak- névmástalan K.-ek elé oda lehet tenni nagyobb
hamar újra fontos koreakedelmi kikötvé ala- nyoniat/'k(»s-ság kedvéért, s ez a vájjon szó, vagy
f
rövidítve íyi; ; pl. íis vájjon a célhoz mennyit kökították. 185-ben a fraadák és angolok földúlták
AiahhAQ aztmbui még jobban megeröett(>nék, mint zeledtünk? (Arany), Vaj lészen-e hs, oly bátor
ers? (Czuczor). A pedagógiában a K. fontos
/el6tt
rcseé, kiak. Torda-Aranyos vm. felvinezi segíteszköze az oktatásnak. A K. útján gyzdik
u. p. Bágyon, meg a tanító, meddig ér növendékeinek tudá.sa.
j -h;in. ii9ioí922 magjar ós oláh lak.
Sob^tes kérdezve tanította az embereket, illetU. t. l'VlvilK'Z.
Kercseligal^ kisk. Somogy vm. kaposvári j .-ban. leg mutatta nekik, hogy tudásuk csak vélt tudás.
A közéletben K. a. m. mejiroldatlan ügy, pl. keleti
i> 1P;7 németes magyar lak., postahivatallal:
K. \ tudományban megoldandó probléma: a
u. t Aítala-Csoma.
materializmus kérdése. K. a jogban, 1. Jogkérdés,
Keresi arany lelet. 1. Aranfddetek.
Kereai-asoros (Jenihcúei-, Kaffai- vagy Feo- Kérdezési joff és Kereszlkérd&sés.
Kérdés és felelet, a tanítási módszertanban
dázud-gzoros. az ókorban Kimmeri (Clnimerí)
BoszporusfHok is nevezték), a Pekete-tengert az az oktatásnak egyik alakja (beszélget v. szokraAzöví-tengnrel összeköt tengerszoros, 4—3-7 teszi tanalak, szemben az eladó v. közl tankra. aí^es, 40 km. hosszú. A Keresi és a Tannan alakical). A kérdésre vonatkozólag a gyakorlati
pedagógia a következ útmutatásokatadja: A k<'>rfélaaigetek fogják közre.
Kerez, nagyk. Foearas vm. al.«óárpási j.-ban, dést nem egy tanulóhoz, hanem az egész osztályhoz kell intézni, hogy az egész osztály Ogyeline
'10* 95-i- némot és oláh lak., vasútállomás: u. p.
«'j> u. L Alsóárpás. Apátsása a ciszterciták számára,
igénybe legyen véve. Ugyanezen cél érdekében
ismeretim idiökben alakult, okiratok 12*23. emlí- csak akkor sailítsunk fel valakit felelésre, mikor
tik elször. 1.35í2-ben nyert .szabadalomlevele sze- u kérdést már feltettük. Amit a helyes felelet rerint 10 falu tartozott hozzá. 1421-boo Murád szul- ményével kérdezhetünk, azt sohase mondjuk meír
tán elptisztltotta, .Mátyás király 1474 febr. 27. a magunk. Ne siessünk a kérdezéssel, tartsunk .szükerczi apátságot a szebeni prépostsághoz csatolta, neteket, hogy a tanulóknak Idejük legyen gondolde K.-en 3 papot rendelt az isteni tisztelet végzé- kozni. Ha a tanuló helj'telenül felel, ne mairunk jasére. Az így megsznt apátság templomából ma vitsukki. hanem kérdezés útján az illet tanulóval
is megvan a szentély, a kereszthajó s a ketts v. más tanulóval végeztessük a javítást. \ kérdéseknek pedagógiailag helyes feltevéee nagy ügyeskápolnák romja.
Itváal4tfm. Kum, A fonrasffildi kertai apátsár, Mafyar séget kivan. A kérdést határozott formában, azaz
Jakab BIek, ínléljr enrkásUrtéMÜMbM, nrt
Sioa 1868
kell feltennünk, hogy csak egyfélekép lehesTár. XIO. tO.
Beiawabefser L., Die Kertier Abtei, Vagy- úgy
sen rá felelni. Ennélfogva helytelenek a nagyon
ebea 180*. 8 r.
l«|>, aégr képes táblával. Saaek ismerMtéw Békeatöl, B$iaU6k 18M, 6SS-M1. *a KArér Bélától, általános kérdések, melyekre sok felelet képzelAreiUMoL Brt. 18M. 263—«.
het. A kérdezés módja akkor sem kifogástalan, ha
Kercza. kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban, úgj' adjuk fel a kérdést, hogy több dolgot kérdei.~)8 magyar lak.
|)ostahivatallal. u t. Dá- zünk egyszerre, vagyis ha a kérdés voltaképen
s lunaza
Kotormány.
több kérdést foglal magában. Az ilyen összetett
Kerdaaazah ( Kctisszi), város (íizeh egyip- kérdést fel kell twntani s több külön kérdést csitomi tartományban, romokkal, ókori emlékekkel. nálni belle. Kosszak a ho.sszadalmas, bonyolult,
nehezen ••rthet kérdések. Az értelemfejleszt
0.000 lak.
Kóxdéa, eredeti, másra vissza nem vezethet tanítás megköveteli, hogy a kérdésben ne legyen
formája a gondolkodásiak, melynek nyelvbeli ki- benne a felelet .Mes^küíönbtiztetünk fö- és melfejeaése egy toljeeen be nem fejezett, v. teljesen lékkérdéseket. Az elbbieket a tanítónak elre
meg
hatáiofott, a felelet által kiegészítend v. meg kell állapítania, míg az utóbbiaknak a tani
meghatáriMandó mondat.
A K. v. kérd mon- tásból közvetlenül kell adódniok. Fontosak még
dat a nyrivtanban kétféle lehet: névmásos v. akisegitö vagy útbaigazító kérdések. A felenévmástalan. A névmásos K.-ben van kérd név- letnek szabatosnak s elég hangosnak kell lennie,
más, s ez a gondolatnak arra a részére vonatko- továbbá törekedni kell arra, hogy a tanulók saját
zik, melyet nem tudunk, pl. Ki áll amott a.szírt- szavaikkal fejezzék ki gondolataikat, hogy igy
tetn ? (Czuczor). A nhmuaUiJan K.-t akkor tesz- önállósághoz szokjanak.
szük, ha tndjnk az egész gondolatot, de nem tudKérdéa-leltevéa az esküdtszéki eljárásban, 1.
juk, igaz-e vag>' nem
pl. Tán honom könnye Esküdtbirósáq.
vagy, te nag5' folyó ? (Eöt\ös). Az ilyen K.-re a
Kérdezési jog, szóbeli tárgyaláson a bírót illet
felelet igenl va^- tagadó: mindig lehet igen- az a jog. hogy a félhez, a tanúhoz, a szakérthöz
nel vagy nemmel (nevel) felelni, de az Igenl kérdéseket intézhet. A polgári perben a bir>». tárés l*.-n< nairy (>russ«'Ci>k védik, asonldviU igynte|o|)(>k védik a zátonyok miatt kUlönb(>n is nebe-

felelet
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Kérdjel

sas bíróságnál elssorban az elnök, azután a többi
bíró kérdez kórdóst a felek is inditványozhatnak,
de kérdéseik megengedhetösége fell a biróság határoz. Bnvádi eljárásban a tanukhoz ós a szakértkhöz a fötárgyalást vezet elnök mellett az
Ítél birák, az esküdtek, a vádló (köz- ós magánvádló), a vádlott ós véd is intózhetaek közvetlenül
kérdt, de a vádlotthoz az elnökön kivül senki
sem intézhet sem közvetlenül, sem az elnök közvetítésével kérdést. (L. még Keresztkérdezés). A
régibb felfogás a feleknek, különösen a vádlottnak s a védnek közvetlen K.-ot nem adott, úgy
hogy ezek csak az elnök útján intézhették kérdéseiket. A közvetlen K. mellett is azonban az elnököt az ellenrzés joga megilleti, melynél fogva
fogásos, sugalmazó vagy máskép helyt nem fogható kérdés intézését megtilthatja. (Bp. 304.,
;

307. §§.)

—

Kéregepilepszia

fegyveresen, csupán az ágyúkat hagyva hátra,
szabadon kivonulhatnak. Az elvonulás harma<inapon csakugyan megtörtént, de a török a kivon
lókat megrohanta s maga K. vasra verve küldc
tett Nándorfehérvárra, ahol Bethlen szerint megmérgezték, vagy Istvánffy szerint török módon
zsinórozták meg. Arcképét Mogyoróssy János
1858. közölte Gyula hajdan és most c. mvében,
knyomatban rossz kép és rajz, mely úgy, amint
van, nem lehet XVI. sz.-i arckép.
Kerecsenysólyom (Hierofalco Cherrug J. H.
Gray.), a ragadozók rendjébe, a Sólyomfélék családjába tartozó madárfaj. Háta szürkésbarna, a/
egyes tollak szélei rozsdaszinüek. Tarkója 1nyakszirtje fehér, hasa sárgásfehér hosszúkás
barna foltokkal, melyek az ids példányokon kerekdedek. Farka fehér, sárga kerek foltokkal, melyek azonban nem alkotnak harántsávokat. Viaszhártyája és lábai kékek, az öregeké sárga.
Ho.ssza 52, farkhossza 20, szárnyhossza 35—37
;

Kérdjel, a kérdést jellemz Írásbeli jel (a görögben olyan, mint nálunk most a pontosvessz,
tehát ; a többi európai nyelvben ?). Rendesen a cm. Hazája Európa délkeleti része. Magyarországmondat után áll, de a spanyoloknál a K.-t a kérd- ban mindenütt található. LeggyakoribVa Duna és
mondatnak elején is, végén is kiteszik (Így ^— ?). Tiszamenti ligetekben. Kora tavasszal érkezik
Néha rekeszjelben megkérdjelezünk olyasmit is, hozzánk, nálunk költ és kés sszel délibb vidéaminek a kétes voltára akarjuk figyelmeztetni az kekre vonul. Sólyomvadászávsra szintén betanítolvasót.
ható. E szó kelecsen, kerecsen a régi magyar világKérd mondat, 1. Kérdés.
ban a sólyomvadászatok legkedvesebb sólymát
Kérd névmás, 1. Névmás ós Kérdés.
jelentette, amelyrl azután számos falut ós puszKórdpontok. A rendes polgári eljárásban az tát is neveztek el.
Írásban feltett kérdések, melyeket a tanukkal biKereczke, kisk. Máramaros vm. dolhai j.-ban.
zonyítani kivánó fél az illet perirathoz csatolni (1910) 2505 rutén és német lak., postahivatal, u. t.
tartozik. A szóbeli eljárásban, tehát az új polgári Dolha.
perrendtartásban is, K. nincsenek.
Kéreg (növ.). A fás növények szárában megküKérdszó, 1. Kérdés ós Névmás.
lönböztethet az elsdleges ós a másodlagos K.
Kerecsend, nagyk. Heves vm. egri j.-ban, (1910) Az elsdleges K. az a szövetréteg, mely a felbör
1832 magyar lak. postahivatallal, u. t, Füzes- alatt van, a bels határa pedig az endodermisz.
abony.
Ezzel szemben a másodlagos
a kambium
Kerecsensólyom, 1. Kerecsenysólymn.
gyrtl kifelé létrehozott szöveteket, tehát a
Kerecseny, kisk. Zala vm. pacsai járásában, másodlagos háncsot foglalja magában, mely a
(1910) 719 magyar lakossal
u. p. Orosztony, u. t. kambium osztódásából mindig gyarapodik. Az elGelso.
sdleges K. sejtjei parenchimásak, klorotlllt, küKerecsényi (kányaföldi). Zala vmogyei kihalt lönböz alakú kristályokat tartalmaznak és az
család, amelyet a Gyovad nemzetségbl származ- egész az alapszövethez tartozik. A másodlagos K.
tatnak. Egyik egyenes se Csontos Gergely 1333 elemei
a rostacsövek, kisérösejtek, kambiform
körül élt. A család a XVII. század végén halt ki. sejtek, a háncsparenchima, továbbá a bélsugámn
E családból született K. (Kerecseny) László, a K.-ben futó része, az ú. n. K.-smár és a hám 15ö6-ig szigetvári kapitány. 1559-ben Ferdinánd rostok. A K. parenchimasejtjeit K-parenchimii
az ország zászlósai közé iktatta s 1560. kapitányul nak is nevezik. K.-parenehima, rostacsövek, ki
küldte a gyulai végvárba. Élete ott is, mint eddig sér- és kambiform-sejtek adják a lágyháncsot.
mindenütt, azon ketts céljának elérésére irányult, míg a háncsrostok a keményliánccot. Á fa vastahogy küzdjön a török ellen és hogy meggazda- godásával a phellogen vagy parakambium (1.
godjék. Ura szolgálatában hséges, alattvalóival mködése folytán egyes darabok, a K.-cserepii
szemben kegyetlen és erszakos, a köznépnek leválasztatnak a másodlagos K.-tI ós ez a külsn
nagy sanyargatója volt. A lakosság sarcolását összerepedezett, egyes fákra jellemz, elhalt K
annyira vitte, hogy, Forgách szerint, alig volt két apára(l 0.), kéreghaj v. héjkéreg (ném. Bo rhc
évig gyulai várkapitány, amikor már összehará- amely raáisodlagos háncsból és a perídermábol
csolt vagyonából megvehette Nikolsburg várát (1. o.) áll. A közbeszédben K., fa-K, héj alatt n
Morvaországban, 60,000 frton. 1566-ban Szulej- fáknak a fatestrl leválasztható részét értik. A
mán megindulván Magyarország ellen, Drínápoly- gyógyszerészetben megkülönböztetnek: küls"
ból elre küldte rokonát, Fertaf pasát, hogy a nán- középs és bels kérget. A küls K. magában U".^
dorfehérvári és temesvári pasjlkkal együtt Gyula lalja a felbrt és a paráskérget, a közóps me^
várát foglalja el. Fertaf 1566 júl. 1. érkezett felel az elsdleges K.nek, míg a bels a máso<i
( I yula alá, melyet K. 2000 magyarral
ós 600 német lagos kéreggel egyezik meg.
katonával rzött. Több mint egy hónapi ostrom
Kéregcserepek v. kéregpikkelyek (aöv.), a fák
után K. 8 napi fegyverszünetet kért. K. szept. 1. kérgérl leváló, elhalt darabok.
akként egyeaett meg a pasával, hogy a várbeliek
Kéregepilepszia, 1. Jackson-epilepszia.
,

;
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Kéregf—t4k
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Kér«gfeaték (Fhlcbapkene, >&.). alaktelAn
buiui anyag, mely » tik kérgében fordul elö.
Fleg esemvból ée ennek oxidációé termékeibl
áU. alkohollMn ée alkállákhan oldódik.

KéwggW, JWefefc
KénggobMe (Qaa eorticis^ «.), a asár

kér-

gnbacs,

1. Oubaes.
L Kéreg.
Kéreghántia, L Cgertrdó ée Hántás.
Kéreghatár (*«.), L Bmdodenmu.
Kéregkorallok (GorwmieUu . (?0fy(NiMcea«,
iiut), a Nyolctapo^gatóiÉanii koraiké egjlk csa-

Kéregé

(«>.*,

ládja, rürzsok kemény tengelyréssét lágyabb kéreg borítja: innen kapták nevflket K^rOlbelfU
860 fajuk tomaretoc Neveirteeebb nemek : Oorgottia,

Oorgondla,

Isis,

Mopsea, Corallum. Me-

'thaeii stb.

Kéregmezk.

Kéregnemz

1.

Agyvel

és Idegrendszer.

(n*'^.), a virágos
növények tenyt'szóküpjában lév három réteg
koztU a második. 1-5 sejtsor vastag réteg, mely-

bl

vao" peribléma

az elsödJegee kéreg

—

Kerít

ban haladó 2—5—8 cm. hosaiú rágott ntak. finnek oldalán jobbra-balra tojja le a nstény me^termékenyített petéit s a kikel lábatlan kukacok

a

fa eleven resztébe rágják

magukat (knkacjára-

baladnak, de amint
bövul a járat, alkalmazkodva te.<tbeli nagyobbodásukhoz. feljebb v. lejjebb
oldalt haladnak.
Mire a kukacok kinttek, járatuk végét még jo)>ban kitágítják, olykor a fába is furakodva (bábkamra) 8 ott lesznek bábokká, az azokból majdan kikel bogár átrágja a felette lév kérget, a
szabadba jut, szám^Ta kap, más fát keres s azt
fertzi. Krdeinkben ismeretesek a nagy és a kis
szUfaszú (Scolytus Geofjroy üoetze ée Scolytus
muUistriatus Marsham); nuirfa-K. (Scolytus
Baizeburgii Janson vagy Scolytus aestructor
Ratzb.); tögyfa-K. (Scolytus intricatus Ratzb.).
Gyümölcsf&oan, különösen a bármi okból slnyldkben az ú. n. no^^és kis K. (Scolytus
ppmi Ratzb. és Scolytus mgulosus Ratzb.) éL A
kiosi alig 1—15 nmi., míg a nagy i mm. hosszá.
L. még Szúfélék.
Kéregtetü ((Jkermes, *!»»*), 1- Levéltetvek.
Kéregtör, 1. Borona és Henger.
tok), eleinte púrliuzatno.san

1.

gébl keMkesö

»

lesz.

Kéregnyalib (asr.), 1. Edénynyaiáb.
Kéregöntrény a. m. kérges öntvény 0- o.).
Káregpapiroa v. karton, több papiroslap %ye-

.s

Kéregüszög

(növ.),

1.

Kéregre.

Kéregvar (nSr.), az alma-, körte- és cseresznyeaitéiébU elálló vastag papiroslap. Készítéshez
rendsserínt hengwee papirosgépet (1- Papiros) fának Fusicladium okozta betegsége. L. FStsihasználnak, k hengeres szitáról a vékony papi- cladium és az illet fák betegségeinek leírását.
Kerék, tömör vagy áttört tárcsa, sima vagy
roslapot nemez szedi le, errl pedig a papiroslap fahongerre tapad, amelyen mindaddig ré- barázdás, sík vagy íves koszoráfelülettel, mely
tegzdik, amig a kívánt vastagságot eléri, ami- tárcsát vagy forgathatóan, vagy rögzítve, valakor is levágják róla. \ vizet ki.sajtolják belle, mely tengelylyel összekötünk. Két kerékcsoportot
kiszáradása után pedig vashengerek között tömö- különböztetni meg, ha mködésüket tekintjük.
ritik 8 fényeeítík. Finomabb fajtájú K. ragasztás- Az elsbe tartoznak a munkaátvitelre való tran.szsal kéexOL Egyes lapok ragassrtótuiya^al be- misszióe kerekek, a másodikba pedig azok a kevonva rétegeztetnek. Kiszáradásuk atán vashen- rekek, amelyeket két olyan test közé iktatunk,
gefek kxött fényesítik.
Kéregpara iböv.), a parakéregben (1. o.) lev
pararéteg. L. még Periderma.
Kéregparenchima (üAt.), I. Kéreg.
Kóregpikkely növ.i. 1. Kéregcserepek é^i Kéreg.
Kéregrák vagy kéregüszög (sphaceluis. növ.i,
a fagy folytán a fák törzsein v. ágain a kéreg
kisebb vagy nagyobb részletének összeszáradása,
olyképen, hogy a fatesttl könnyen leválasztható.
A K. jóformán csak tavasszal v. nyáron vehet

amennyiben azok a részek, nedvüket elveszítvén, elhalnak, megbarnulnak ée összeszáradnak. Bz az <dca, hogy sokan a K.-ot a nap hevteek
tnliú<^^^)^ I^Ai ugyan, hogy a kéreg a fák
napos oldalán az ers nap vern elhalhat, különösen a fljma kérgfl fákon (pl. bükk, gyertyán, lucfeny), ha a zárt állá.<:ból hirtelen szabadra állítészre,

tatnak.

melyeket nyomás alatt egymással szemben mozgatunk. Az els csoportot alkotják a gépmúvek
fogas- és frlkciós kerekei, a máa járómúkerekek és a gépmflveknél néha

szíj-, kötél-, lánc-,

.sodikat

közbeiktatott vezet szíjkerekek. Utóbbi csoport
kerekei rendesen körkerekek, a fogaskerekek
pedig néha kerOlékesek, sokszögüek és más alakúak. A járómúvek kerekeinek alkotórészei : az
agy, a küll, a talp és a sin v. abroncs. A kerék
rendesen a tengelycsap körül forog vasúti, lóvasúti koCöiknái és taligáknál a kerék a tengelyre
föl van ékelve és utóbbi a kerékkel együtt forog.
Járómvek kerekeinek átmérjét (automobU ás
bicikli kivételévet) lehetleg nagyra
vesszük,
mert ily módon c;<ökkenthetjük a csapsúrlódást
Közúti járómúveknél a talpat lehetleg szélesre
kell venni, hogy az az úttestbe be ne hatoljon.
Ezt belügyminiszteri rendelettel szabályozták is.
;

KátegEepedeséa, 1. Héjhasadás és Héjrepe- L. Kerékgyártás.
Kérek (k^p^, a régi görögök képzeletvilágában
deUs.
Kéregsngár v. háncsstuár (*9T.),a bélsogár- a kell halotti tiszteletben nem részesül halotnak (1. u.) a háncs köaOttí lesze.
tak feljáró szellemei, melyek a halottaikat elhaKéregású (Ücolyfus, Eccoptogaster, áiut), kizá- nyagoló családtagokon boszút álhiak. Elhagyott
rólag lomblevel fákat bántalmazó, azok kérge otthonukba visszatérnek és betegségeidtol gyötalatt B a fás rész között sekélyeMi v. mélyebb já^ rik övéiket, a csatában pedig véres ruhában ott
ratokat rágó apró termet bogtooem. Májustól lebegnek a harcolók fölött s kérielh^etlenOl szesiqitemberig rajzanak ; évente, kevés kivétellel, dik áldozataikat. Különösen az alsó néposztály
egy nenuedékttk van ; lárvaalakban telelnek. Hi- élete tele volt szertartásokkal, melyek a K. mflTTiek 8 nstények számaránya kb. egyenl s páro- kdését elhárítani
törekedtek. V. ö. Rohde^
..val élnek. Az n. n. anya járatok a törzs irányá- Psycbe (4. kiad. 1907.)

;

—

Kerekablak

Kerékdüiés

490

Kerekablak (1. az 1—2. ábrát). Teljes köralakú nyilas a középkori egyházi építészet templomainak különösen a fhomlokzatán (a föbejáró
ajtó fölött), de
egyebütt is, mint
pl. a kereszthajók
homlokfalcsúcsain, az oltárház

mely a

csillag megfelel hornyába belefekszik és
így a nyúlvány megakadályozza azt, hogy az
abroncs befelé csússzék. A kifelé való lecsúszá.s
úgy van megakadályozva, hogy a kerék bels oldalán az abroncs és csillag közé 8-4 darabb<')l
álló
(b) tesznek be és az abroncs bels oldalát (c) e gyrre ersen ráhengerlik vagy rákalapálják. Az abroncsok alakja (proíil) nemzetzáródásán, tomyo közi egyezmény által van megállapítva. Ha ez
kon stb. A román az alak az elhasználódás folytán bizonyos mérstUus kerekabla- téken túl megváltozik, újra való esztergálás álka eleinte minden tal ismét a szabványos alakot kell neki meííadní.
díszítmény híján Az abroncsok új állapotban 70—80 mm. vastavan, csak egy egy- gok. Hogy milyen minimális vastagsággal lehet
szer kerettel (lé- még az abroncsot a járómü alatt hagjTii, szintén
bényi templom)
szabályozva van és attól függ, hogy az ílletVj
késbb a kerékre járóm milyen sebességgel jár és mekkora nyo1. ábra. Katalin kereke.
emlékeztetöleg
más esik az illet kerékre.
oszlopocskákkal mint küllkkel és egyéb karélyoKerékabroncstörés a vasúti forgalomban a
zott nyílásokkal volt többé-kevésbbé gazdagon legsúlyosabb balesetek (kisikamlás) okozója lehet.
díszítve s innen kerékahlaknak v. Kaüdin kere- A K.-nek oka rendszerint az anyag hiányossága.
Ily okokból származó balesetek lehet<j kikerülése
végett a járómövek abroncsait minden nagyobb
állomáson megvizsgálják oly mMon, hogy az ababroncsra kalapáccsal egyet ráütnek. Az ütés
okozta hangból a gyakorlott ember biztosan
meg tudja Ítélni, nincs-e az abroncs megtörve v.
meglazulva. Ha a vizsgáló személyzet ily törött
abroncsot talál, külön megállapított jutalomban

gyrt

is

részesül.

Kerékagy, a kocsikerék középs része, melyben a küllk összefutnak és mely a tengelyhez
szükséges perselyt magában foglalja. Pótolja a
gépeknél használt csapágyat. Kocsiknál szilfából,
kris- vagy hikorifából készül. Legjobb megfeteljes rönkbl úgy készíteni, hogy
annak tengelye a rönk tengelyébe essék.
Kerek asztal lovagjai, a mondában Artns brit

lel vastag,

8.

kének

ábra. Kerekablak, eg^'szersmind mértmü.
iRoneiii székesegyház).

vagy ahlakróz-mnak

elnevezték.
Hazánkban egyik legdíszesebb K. az apátfalvi
templom nyugati homlokzatán van.
Kerékablak, 1. Kerekablak és Katalin kereke.
Kerékabroncs. A vasúti járómúvek kerekei
V. egy darabból készülnek (kéregöntésii kerekek),
V. két részbl állanak, úgymint a csillagból és a
ráhúzott abroncsból. A kerékcsillagok anyaga
újabb idben majdnem kizárólag öntöttacél, az
abroncsoké Martin-,
(1.

o.)

is

króm- V. nikkel-acél.
Az abroncsokat a kerékcsillagokra mele-

gen húzzák rá, hogy
a kihlés folytán

—

összehúziSdván - a
koszorújára
szorosan ráfeküdjecsillag

nek. Ezen felül az
kiképezve és megersítve, hogy meglazulás osotfjn se csúszhassék le
a kerékcsillagról. K célb('»l az abroncs küls
oldalát nyúlvánnyal látják el (i. az ábrán n),

abroncs

még úgy van

király tizenkét lovagja, kik udvari ünnepeken
egy kerek asztalnál ültek, ami mindnyájuk egyenlségét jelképezte. L. bvebben Artus.
Kerékátmér, a kerék sugarának kétszerese,

a kerék sugara alatt pedig rendszerint azt a hoszszuságot értjük, melyben a kerék kerületV'n
köd er a kerék középpontját^)l a kerékte kapaszkodik. Így például fogaskerekeken a kerék
átmérje alatt az osztókör átmérje értetik. Kötélkerekeken a kerékre hajló kötél középvonala
által alkotott kör átmérje stb.
Kerek bélfekély, 1. Bélfekélyek.
Kerékbetörés, még a XIX. sz. elején is ha.sznált s fleg rablók, gyilkosok, gyújtogatok ellen
alkalmazott min.sített halálbüntetés
Kerek cipnisgyökér (növ.), 1. Polka.

m-

Kerekdedség

(észt.),

malkotásoknál a minden

szükségest kell arányban s rendben felölel szerkesztés eredménye. A szerkesztés hibái a hiány,
vagy bség, aránytalanság, egyenetlenség a K.
rovására mennek.
Kerékdüiés. Keletkezik a csap és a küllk dü
lésébl. A c^ap dülésének célja, hogy a kerék
rossz úton ne törekedjék a csapról kifeh* leszaladni, hanem inkább ütközzék ilyenkor a csap tövében lev ütközperemhez. Más célja a K.-nek
még az is, hogy a kerékrl a sár ne a kocsiba,
hanem attól kifelé hányassák. A küllk dlUésével
:

—

Kerekearyháza
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—

Kerekesférarek

Kerekesférgek vagy Sodróférgek (Rotatoria,
a Férgek állatkörének egyik osztálya. Többnyire mikroszkópi kicsiségú, kétoldali szimme-

nz^^knek lapos kúpalakot adank, miáltal azok a
túl Idalrol jöv lökéseknek boltozatos alakjak
tan jobban ollonállhatnak. Igen nagy terhiét
vív
kocsiknál a küllók feleszámát jobbra, másikat iciliH (liiles^itjük, hosrj' a kon>k két irányból
jM\M iililiilliiktsoknek eUenállha:jtJon. A kerék dOl.'^.- rt'rult'st'ti H kerékátmérnek Vi»—Vt«-©^6Í
vrtu foiíatlvu, hosrj" ez az átmér >/g-át tál ne ha-

iiut).

'

trikus, igazi izelU^gnélküli, szabadon él v. helyhez kötött állatok. Testnag^ságuk csak kivételesen haladja meg az 1 mm.-t. .Alakjuk változó vannak majdnem teljesen gömböly alakok mellett
korongalakúan lapított és hosszú, féregalakú fajok. Testükön rendesen 3 rész különböztethet
ladja.
Kerekegyháza, nagjk. Pest-Pllis-Solt-Kiskim meg, jelesen a fejtájék, a törzs és a talp v. fark.
vm. kunsz<'ntmiklósi j.-ban, (líio) 44O magyar A test csak látszólagosan izeit, mert a küls izeltséggel nem kapcsolatos a bels szervek metamelak.. va.<iitnllomás tá\1róval, postahivatallal.
pee elrendezése. Testüket gyakran üvegszerüen
Kerékére (A«v.). 1. Boumomi.
Kerekes, 1. Ferenc, matematikus, szül. Erd- átlátszó br fedi, mely szorkezetnélküli kutikuláhegyen (Arad vm.) 178^t jnn. 22., megh. Balatonfü- ból és hipodermiszbl áll. A K. egy részénél ez a
reden 1850 júl. 2ÍJ. Tanulmányait a debroczeni fó- br többé-kevésbbé kemény páncéllá szilái-dul. A
LskDlálan végezte, azután a keszthelyi gazdasági páncél lehet sima, v. különböz kiemelkedésekkel,
akMdf'miát látogatta, majd egy ideig Bécsben la- változatos ékítményekkel cifrázott. A fejtájók leg-han elfogadta adebreczeni fiskolában elüls részén foglal helyet a K.-re nagyon jellemz
-iváuy-, növény- és vegytani tanszékre kerékszerv. Utóbbi különböz alakú, de általában
:iivást, pz állását azonban csak 1823. két csillókoszomból áll
egy bels, szájeltti és
Közben külföldi egjetemeket látoga- egy küls, szájmögötti csillókoszomból az elbTi t: ~
munkásságával bit trochus, az utóbbit cimjulum névvel jelölik.
;i Mijilmilag
is mködött
a kiilfdiil tiiry«>lmét is magára vonta és Szentpé- A trochus ersebb cslllójú s ez a helyváltoztatásra
tervárral i.< kapott meghívást tanári székre, de szolgál, a cingulum pedig arra való, hogy csillói
ezt nem fogadta el. 1823-baii hazatérvén, elfog- okozta áramló mozgással a táplálékot (kis algák,
lalta állását Debreczenben. 1839-ben a mértani diatomeák, ázalékállatkák) a szájba terelje. X
és természettani tanszéket vette át. Az Akadémia fark g>'akran több gjünibl van összetéve, melyek
1837. levelez tagjává választotta. Nevezetesebb egymásba tolhatók, mint a távcs egyes részei.
munkái Betrachtungen über die chemischen Az utolsó farkiz fogócskával van ellátva, mellyel
Elemente (Pest és Berlin 1818) Értekezések és némely K. idegen tárgyakhoz er.síthetik magukitérések (DehrGczen 1836) SorszánUan s egyszer- kat. Ugj'snezen célra valók a ragasztó anyagot
sn^nd dSkészidet a fdlengös mértanra (u. o. elválasztó mirigyek is. A helyhez kötött élet K.18451
Képzetes mennyiségek (u. o. 1846) AJel- nél a fark vége tapadókoronggá szélesedik ki. A
sf>b mértan valcH<tlapdvei{n. o. 1862) ; A fellen- szájnyílás rendesen a hasoldalra húzódott. A hól</ö.-<
tnatesis igaz elvetnek demi kifejtése (u. o. es sajátságos, a K.-re rendkívül jellemz rágókészülékkel (mastax) kezddik, mely több állkaISHi).
2.
SámueL tanár és szerkeszt, szül. a XVIII. pocsszerú kitindarabkából áll. A rágókészülék
az. közepén, megh. Bécsben 1800 aug. 27. Korán után sorjában a rövid nyelcsövet, a csillós sejkivándorolt Bécsbe, hol .széleskör tudományát és tekkel és emésztnedveket elválasztó mirigyekkel
nyelvismereteit mint a Teréziánura magyar nyelv- bélelt gj'omrot (középbelet), a rövid utóbelet és a
tanára értékesítette. A magj'ar nyelv és irodalom kloakanyilást találjuk. Több K.-nél az utól)él és
iránt külföldön is megrizte lelkesedését és nagy alfelnyilás hiányzik ezeknél (pl. Aaplanchua) a
buzgalommal, anya<?í áldozatoktól .sem riadva hasznavehetetlen anyagok a szájon keresztül
vissza, buzgólkodott a magyar kultúra emelésén. ürülnek ki. Kiválasztó szerveik két, többszörösen
Mint jómí)dú ember nyílt házat is vitt Bécsben, csavart i-ízedéni/böl állanak. A K. váltivaruak.
gyakran látta magánál a császárvárosban tartóz- a hímek azonban nagjon kicsinyek (ú. n. törpekodó magyar ír<')kat s ezáltal otthona mintegy hímek) és nagyon ritkák; .sokáig csak a n.^íirodalmi kaszinó jelleget öltött, hol vendégei az tényeket ismerték. Kétféle petéket raknak, neveirodalom dolgát s terveiket meghányták-vetették. zetesen székben gazdag, kemény héjú, nagy «téli
A magyar múveltség szolgálatára alapította petéketo és vékony héjú «nyári petéket*. Az
1789. Görög Demeterrel a Hadi és más neveze- utóbbiak megtermékenjrítés nélkül továbbfejl<ltes Történetek c. politikai és vegyes tartalmú nek és a faj gyors elterjesztésére valók. A téli
rlapot, mely eleinte hetenként egyszer, késbb peték ritkábbak és csak megtermékenyítés után
hetenként kétszer jelent meg. Lapjuk 1791. meg- fejldhetnek tovább. A téli peték kedveztlen kösznt, ekkor alapították a Magyar Hirmondó-t, rülmények között hosszú ideig pihenhetnek. Az
melyet K. haláláig szerkesztett. K. és Gtórög tz- idegrendszer központi része a garat fölött fekv
ték ki 1789., majd újra 1790. azt a nevezetes agydúc, melybl a kerékszer\'et, izmokat és érpályatételt magjar nyelvtanra, mely a hirhedt zékszerveket beidegz idegek erednek. Az érzékDebreczeni Grammatikát (1. o.) eredményezte. szervek közül a tapogatók és a szemek vannak
Ugyancsak ók támogatták a 90-es évek magyar kifejldve. Az Izomzat többnyire sima bx)msejtekíróit munkáik kiadásában. így Révait és Ver- bl áll ogyas K.-nek (pl. TriaHhra. Pédalion .stb.)
seghyt.
harántcsíkolt izmai vannak. Külön léleírz.szerKerekesfalva, kisk. Bihar vm. magyarcsékei veik nincsenek: b<')rükön keresztül lélegznek.
j.-ban, íi9to) 353 oláh lak.
u. p. é> ti. t. Szombat- Egyes K. (pl. Flosntlaria atrocJtoides. Botifer
sáíí.
vulgáris stb.) anaerob módon élnek. Az egész
1

;
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Kerekes góc
Földön

el

vannak terjedve

s édesvizekben, tenge-

nedves földben is élnek. Vannak
köztük paraziták is. A mostanáig ismert K.
száma 850. Hazánkból 100 fajt írtak le.
Rendszertani beosztásuk
A) alosztály. Páros petefészküek (Digonouta).
Egy részüknek nincs ivarnyilása ezeket Agonopora néven szokás az ivamyilással birokkal
rekben,

söt

;

(Ganopora) ellentétben összefoglalni.
1.

rend. Seisonidae. Pl. Seison.
Bdelloidae. Pl.Rotifer, Philodina, Cal-

2. rend.

lídina, Adineta.

B)

(Monogo-

nonta).
1. rend. Rhizota. Pl. Floscularia, Stephanoceros, Melicerta, Conochilus.
2. rend, Ploima.
a) alrend Hloricata (páncéltalanok). Pl. Tro:

chosphaera, Asplanchna, Hydatina, Triai-thra,
Diglona stb.
b) alrend Loricata (páncélosak). Pl. Diaphiza,
Salpina, Monostyla, Diplois, Colurus, Anuraea,
:

:

Kerékgyártó

értelmében vett K. különböz rendszer gépkészletekkel történik, mely gépek az agy tömeges
esztergályozására és vésésére, a küllk marására
és csiszolására, csapjuk vágására, a talpfák kikanyarítására, körülgyalulására, illesztésére,végre a kerék összeállítására, a perselylyuk kifúrására és a sín fölhúzására vonatkoznak.
Kerékgyártó, 1. Árpád Alajos (vámos^örki),
történetíró, szül. Jászberényben 1818 jún. 19.,
megh. Budapesten 1902 dec. 13. Középiskolái elvégzése után jogi tanulmányokat folytatott a
budapesti egyetemen
1842. ügyvédi oklevelet
nyert, 1843. mint a követek segéde részt vett a
pozsonyi országgylésen, 1848. a pesti törvényszék
fjegyzje; 1849. pedig tanácsnoka lett, de ekkor
Haynau bevonulása után hivataláról le kellett
mondania 1861. közigazgatási tanácsosa és helyettes polgármestere lett Pest városának s tudományos érdemei elismeréséül 1861. az Akadémia
is tagjává választotta. 1866— 1898-ig a budapesti
egyetemen a magyar mvelödéstörténelmet adta
el. Fbb mvei: A nuigyar alkotmány biztosítékai
1000—1790 ; Magyarok életrajzai (2 köt.. Pest
1856—58); Mcufyarország mivelödésének törté;

alosztály. Páratlan petefészküek

Anapus.
3. rend

—
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Scirtopoda. Pl. Pedalion.

;

Kerekes góc, a XVI. és XVII. sz.-ban használt nete 889-1114-ig (2. köt. u. o. 1859, 1865) Magépezet, mely a puskák elsütésére szolgált. Tulaj- gyarország törtéiwtének kézikönyve (7 köt., u. o.
donképpen rugóval összekötött kerék volt a fö- 1866-74) Hazánk évlapjai 889—1849. (Budaalkotó része, mely, ha kulcscsal felhúzták, a kere- pest 1875) A mveltség fejldése Magyarorszáket is magával rántotta.
gon{l köt., 889—1301, u. o. 1881): Magyarország
emléknapjai ezeréves történetében (u. o. 1882)
Kerekes kankalék (bány.), 1. Kankalék.
Kerekes korcsolya (ang. skating rink). Állí- Sárvár-felsvidéki gróf Széchenyi István élete
;

;

;

nev francia mechani- (Pozsony-Budapest 1884).
2. K. Béla (vámosgijörki), történetíró. A'. 1
kus találta fel. Els idben az angolok és franciák nagyon kedvelték, azonban csakhamar di- fla, szül. Budapesten 1859 máj. 9. Tanári és or\'os
vatját multa. Az utóbbi években ismét feltnt. oklevelet szerezvén, a budapesti V. ker. polgár
K.-zásra kemény sima talaj, aszfalt vagy cement- leányiskola tanára, késbb pedig igazgatója lett
pálya szükséges. Maga a K. lehet egy-, két-, vagy Munkái A magyar hadügy áüapota az Anjounégykerek. A kétkereknél a kerekek egymás királyok alatt 1H08-1387. (Budapest 1880) A
mögé egy nyomra vannak szerelve, az egykerekü- magyar királyi udvar a királyság fénykorában
nél a láb küls oldalán van a kerék. Az egy- és (u. 0. 1881). Ezeken kívül irt még több tankönytólag 1820. egy Petitbled

:

:

kétkerek korcsolya nagy ügyességet kíván, a
négykerek kevésbbé. Angolországban, Amerikában kedvelt sport, s nagy csarnokok állanak a K.
rendelkezésére. Budapesten is van egy K.-pálya.
Kerekes vetél, 1. Szövszék.
Kerekfejüek (ang. Roimd Heads), a puritánoknak és a hosszú parlament híveinek gúnyneve,
kik az angol forradalom idejében (1642—49.) a
királypártiakkal szemben a radikális és forradalmi elemet alkották. Rövidre nyírott hajviseletükrl kapták G nevet.

Kerekiejüség (trochokeplialia,
kerek (gömböly) koponyaalakot

gör.),

nagyon
mely

jelent,

rendellenes (kóros) varratösszeforradás következtében jön létre. L. még Koponya.
Kerek fekély, I. Gyomorfekély as Bélfekélyek.
Kerekgede, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. feledi
j.-ban, (1910) 42.'1 magyar lak. u. p. és u. t. Várgedo.
Kerékgyártás, az az ipar, mely különleges kocsikerekek készítésével foglalkozik, nálunk pedig
;

gyakran a bognársággal azonos fogalom. A K.
mai nap az iparilag fejlettebb államokban virágzó
gyári ipart képe?, melynek tárgyai nemcsak a
kerék, hanem általában a kocsi alsó részének öszszes alkotórészei, úgy hogy annak nyers anyaga
nemcsak fa, hanem vas és acél is. A szó szoros

vet

is.

K. Mek, pedagógus és iró, szül. Mezcsáton 1847 júl. 17. Fvárosi polgári leányiskolái
igazgató. 1868 óta sok cikke jelent meg különböz lapokban. Iskolai könyvein kívül az ifjúság
számára irt Tompa Mihály költészetérl egy kötetet s átdolgozta Mantegazzának .4 munka
öröme és dicssége c. munkáját. A Fels nép- és
polgári iskolai Közlönyt sokáig szerkesztette Kiss
Áronnal együtt.
4. K. György, gépészmérnök, budapesti állami
felsipariskolai tanár, szül. Budapesten 1886
febr. 6. Megyetemi tanulmányait elvégezvén,
1908. a keresk. minisztérium tanulmányútra
küldte. Ebben a minségben hazai s külföldi szerszámgépgyárakban mködött, mint szerkesztömémök.1910—1 l-ben a párisi Conservatoire national des Ai'ts et Métiers laboratóriumában L.
Guillet tanár mellett kísérletileg tanulmányozta
az acéledzést, a fémek iiökezelését és mikroszkopikus vizsgálatát. A budapesti áll. fels3.

ipariskolán Technológiai laboratórium néven
anyagvizsgáló, acéledz és metallográfiai labcratóriumot álhtott fel s azt vezeti. Számos tanulmánya és sorozatos eladása jelent meg a szaklapokban. .Munkatársa e Lexikonnak is.
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Kerékhálósak ium, a pókok rendjének egyik alacsony tipns (jii. ábra), ez két kb. 70 cm. kertja, melynek fajai kerékforma hálót sió- rékbl áU. melyet forrasztáanélkaii csövekbl
ié tartósnak pl. a keresztes pókok. L. Pó- készült váz egyesit Itt a hajtás a váz közepén alkalmazott pedálok segélyével

történik,

Máramaros vm. taraczyixi innen a mozgás lánc (2. ábra) vagy fogaskenku. p. Irhócz, n. t áttevéssel (3. ábra) a hátsó kerékre vitetik át.
j. l>an. iiíio) :ii() magj'ar lak.
Hölgyek réesére, kik ntcai ruhában kivannak
TlH'S.
Kereki, 1. kisk. Somogy vm. tabi j.-ban, (t9io) kerékpározni, külön alakú K. készül (3. ábra),
470 mai^-ar lak., postafigynökség u. t. Szántód. ennek lényege, hogy a váz fels összeköt csöve
'-. K.y
Mezöberteyhes tartozó puszta Békéé mélyen be van hajlítva, úg>' hogy a hölgyek min10. békési j.-baa, (i9io) 722 magyar, tót és német den nehézség nélkül felülhetnek a K.-ra. Van 2.
3. 4. 5 és 6 üléses K. íí. ábra), ezek célja, hogy
ik. L.
Kiskereki ée Namkereki.
Kerékkar, valamely kerék kerületén múködö 2-6 személy egyesült munkáját kihasználva,
ró irányára a kerék középpontjából bocsátott nagyobb sebességet lehessen a K.-ral elérni.
Hogy az utak rázását a K.-on ül ne érezze, a
meróle^s vonal hossza.
kerekeket kezdetben tömör gnmmlabronccsal látKorékkoezorú, 1. Keréktalp.
Kerékkovácsmhely a vasúti javítómhely- ták el. ezt idvel a pneumatikus, levegvel felnek az a része, hol a járómvek kerekein szülv- fujt gummikerék váltotta fel és ma már alig ta"S^essé váló munkákat végzik. Ily munkák :ten- lálni mást, mint pneumatikus kerek K.-t. A pneu-•'lyek. forgattyúk csoélése, keréktárcsák le- matikus kerék lényege [\. a szt'egábrái) egy sn^él
íjére van erósitvo.
felsajtolása, abrmcsok cserélése, ily mhely be- abroncs, amel^' a drótkiilirk
rendezése a következ abroncsmelegitókemence, ez az abroncs
abroncslehúzó, abroncsfelhúzó, keréksajtó, bork- úgy van készítgyürúbengerlö vagy kalapács. A keréksajtó rend- ve, hogy a b
szerint hidraulikus úton hozatik mozgásba és gummiköpeny r
2 400,000 kir. sajtolóeröt képes kifejteni.
szélei beleszoríthatok. E köpe- a
KerékkdtA,
Dörzssaru és Fék.
Kerékmft, a fogas-, szíj- és dörzskerekeknek nyen belíil van
olyan kombüiációjéMl alkotott szerkezet, mely a légtömló d,
a hajt<^pböl sztonazó erének a közlómúre való melyet 2 légkörKerekhegy,

kisk.

:

:

m^

.

i

:

—

1.

különféle sebességú átvitelét célozza. Eszerint

megkülönböztetünk gyorsító és lassító K. -veket.
El<U>biek a hajtóer mozgását gyorsítják, míg
utóbbiak ellenkezen lassítják. Bz átalakítással
azonban mindig együtt jár az er nagyságának
megfelel változása is, mely változás mindig
követi a munka maradandóságának törvényét:
vagyis bármint változzék
a sebesség, az általa
végzett mechanikai munka mindig ugyanazt az
trtékpt tartja meg, ezáltal az er és a sebesség
K/.or/ata mindig állandó marad. .4 K. egy további
válfaját képezik az úgynevezett ktilönbözeti K.vek (differenciális K.), melyek automobilok és
magánjáró motoros jánnüvek hajtott kerekeinek
i.'^

a fordulókban szükséges

differ>>neiálÍB,

különböz sebesség mozgását lehetvé

vagyis

teszik és

nyi túlnyomással felfújva, a pneumatikus kerék
egy levegvel telt párnát alkot, mely a K. futását
rugalmassá és lágyabbá teszi. Ha az emberi erú
he^ett a K. hajtására motort alkalmazunk,
létesül a mótoros-K. A motor rendesen exploziós
kis benzinmotor Ji&gy fordulatszámmal. Ezt a
vázba ersitik. A motor mozgását lánc (5. ábra)
V. szíj (6. ábra) stb. áttevéssel viszik át a hátsó
kerékre. Rendoson benzines léghfitéses motort alkalmaznak egy (5. ábra) v. több (6. ábra) munkahengerrel. Hogy a mótor-K.-ral 2-ik .személyt is
lehessen szállítani, mellékkocsit alkalmaznak (7.
ábra), ezáltal a mótor-K. stabilitása növekszik.
Három kerék hasonló összekötése által létesiii
a tricikli (tricycle 8. ábra), ez jóval stabilabb, de
nehézkesebb. Oly betegek részére, kik lábaikat
nem képesek használni, készül a kézi hajtá-<n tricikli (9. ábra). Könny csomagok szállítására
:

elháríQák azokat a bajokat, melyek a merevkapcsolásnál azáltal származnak, hogy az útkanyamlatokban. midn a kttls keréknek na- szolgál a csomaíTszállít/i tricikli (10. ábra). Trigyobb utat kell megtenni, mint a belsnek, az ciklinél is alkalmaznak motort a hajtásra (11.
egyik vagy másik kerék csúszni kén3rte1en az út- ábra). Különféle válfajainak egyikét mntatja
testen.
a lií. ábra. mely már átmenet a kis mótorf>s
Kereknye, kisk. Ung vm. ungvári j.-ban, (i»io) kocsikhoz.
K. (vasúti), 1. Va-túti kocsi.
843 magyar ée rutén lak. u. p. és u. t. Ungvár.
A K. eredete a XVII. sz. végére nyúlik vissza,
KeréköY (ol. cingolo), ndiéi ostromlövegek mely idben találunk néhány ilyen találmán.N't.
korokoin alkalmazott sarosierfl és* kapcsokkal amelyek azonban ismét feledésbe mentek. 18l.>ben
(x.'vmáshoz iUesitett fatalpak annak mcgakadá- mutatta be a bécsi kongresszuson Drais Károly
lynzására. hogy a kerekek a puha talajbt túlsá- kézzel. emeltyOáttevéssel mozgatott kocsiját,
isan lx> ne süppedjenek.
mely találmánya draisine (1. Hajf/myi nevet
Kerékpár (1. a kéjmeOékletHh két keréknek nyert. Késbb a vasúti sínpárra való alkalmazása
K>rev szerkezet által való összeköttetése. Ma után a draisine a közútról teljesen leszorult, a
t>édd vagy biciklit (bioycle) jelent. \ K. vasúton különféle szerkezeti javításokkal ellátva
Tormája a magas tipus volt (1. ábra), ezt ma még ma is e néven ismeretes. .\z el.^ kétkerek
r e<ak múkerékpánxxok használják. Itt a hajK.-t a XIX. sz. elején valószinöleg Fischer Móric
i> a nagykerekeken alkalmazott pedálok segéPlöp schweinfurti mechanikus készítette. Mintly<>vol történik. A K. mai elterjedt formája az egy három évtizede annak. hog>- a Pischer elij

—

:

>

i
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szerkezetének megfelel K. Parisból Amerikába
került, hol bonesJiaker (csontrázó) néven volt ismeretes, Amerikában B. A. Coívper látta el a
K.-t nevezetes újítással, magának a K.-nak azonbíin úgy ö maga, mint barátai annyira nem tulajdonítottak fontosságot, hogy nem tartották érdemesnek az újítások szabadalmaztatását. Ez újítások a drútküllök és fleg a tömör gummi-kerékabroncs alkalmazásában rejlettek s ezek tették a
K.-t közhasználati célra alkalmassá s keltették
fel a szakkörök érdekldését további javítások
kutatására. Cowper K.-ja két egyenl kerékkel
bírt, melyek közül az elst hajtotta lábával, az
els kerék tengelyére illesztett forgattyúk segélyével a nyereg a két kerék között a K. vázára
volt ersítve. Nagyobb sebességek elérése céljából szerkesztették késbb az ú. n. magas K.-okat.
Végre Dunlop feltalálta a pneumatikus abron-

passzive, mint aktive, adagolható

módon köny-

nyitve vagy nehezítve végezhet.
Kerékpoloska (Arilus serratus,

áiiat),

vagyis tömör gummi helyett felfújt gummitömi alkalmazását. Fleg ez az újítás tette lehetvé a K. rendkívüli gyors elterjedését. Kezdetben a K.-ok magas ára ugyan hoszáférhetetlenné
tette az alsóbb osztályok részére a K.-t, midn
azonban a 90-es évek végén a K. tömegcikké vált
és a K. ára a régi ár negyedére sülyedt, egy csapással a munkás- és szegényebb néposztály jármvévé vált. 1899-ben Budapest székesfváros
behozta a K.-adót, ami a K. terjedését nálunk
némiképen csökkentette, de amióta ezt az adót
eltörölték, a K. terjedése egyre növekszik.

böly gyöker

;

csot,

Kerékpáradó, a kerékpároki'a kivetett adó.

IRabló-

polo.skák.

Kerek répa (növ., Brassica Rnpa h.:B. asperifólia Lam., réparepce), tulajdonképen a káposzta
faja és az olajterm repcének a testvérfaja. Fiatal
vetése szép zöld és a levele szrös. Virágzata a
szár tetején sátorozóan összeszorul, tehát csaknem lapos, sárga virágai a bimbók fölé emelkednek, csészéje pedig végül vízszintesen áll szét.
A K., amint tavasszal v. szkor vetik, egy- vagy
kétnyaras éltü. A bánsági repce is ide tartozik.
Van vékony és répás gyöker fajtája. Olajnak
való, gödrösen pontozott barna magváért vetik.
Ez a Brassica campestris L.v. B. Éapa oleifera
DC. a) annua és b) biennis. Valósziniileg Európa
:

déli tájairól ered.

A

húsos répaalakú vagy göm-

fajta a töves, turóczi, fehér (fehér

v. K., vagy az sszel a tarlóban kelt
tarlórépa, amely 12—14 hétig fejldik. A törnsrépa elnevezés (tövesrépa helyett) csak sajtóhibából támadt. A K. jó húsos és vizes, csipsíz,
fehér, sárga v. zöld, s egész 10 kg. súlyú is lesz.
A bajor K. kevéssé vizes. A K.-nak van apróbbmagvú fajtája is (Biewitz), de azért csak annyi
olajat termel s nyolc nappal gyorsabban fejldik,
azért olajterméknek még jobban ajánlják. A K.
radix brassicae sativae néven ofíioinális, nevezetesen illanó olajtartalma miatt frissében külsleg
égési sebekre borogatják, forrázatát vagy a levét
pedig belsleg szedik. Magvát a madárnak is adják, virágját a méhek szeretik. Az olajsajtolásbói
maradt részt (olajpogácsa) a marhának adják

répa-fzelék)

Franciaországban 1893 óta, Olaszországban 1897
óta áil fenn, mint állami adó. A német birodalom
egyik-másik államában is van K. Magyarországban a K. mint községi adó játszik szerepet az vagy a földet trágyázzák vele.
egyes forgalmasabb városokban.
Kerekrét, kisk. Sáros vm. girálti j.-ban, (i9to)
Kerékpárbiztositás, 1. Biztosítás (szavatos- 340 tót lak. u. p. Sósfüred, u, t. Girált.
Kerek saláta (uöv.), 1. Ranunculus.
sági biztosítás).
Kerékszeg, a német bucó (Áspro a&per L.)
Kerékpárosztagok, a gyalog- és lovascsapatok
támogatására rendelt, de önállóan is alkalmazható népies neve.
Kerékszék, a kerékgyártásnál használt tartóés összerakható kerékpárokon továbbított század
vagy ennél kisebb erej csapatok. Ilyenek jelen- eszköz, melybe a kerékagyat a küllk be verése,
leg már minden állam hadseregében vannak. majd pedig a talpak ráhelyezé.se céljából vízszinSvájcban a határ rizetére, szorosok védelmére és tesen olhoíyezik.
Kerékszerv (áiiat), a F<'rgok állatkörébe tartozó
lovasság hiányában a földerít és biztosít<)szolgálat ellátására is nagyobbára K.-at alkalmaznak.
kerekesférgek (Rotatoría) osztályának egyik
Kerékpározás (biciklizés) igen elterjedt sport, legjellemzbb és legsajátosabb szerve, amelytl
de újabban a kerékpár mindinkább csak mint az egész osztály a nevét is kapta. E szerv mindig
közlekedési eszköz kezd szerepelni. Nagy elnye a a test legmells végén fekszik, majd kétkaréK.-nak, hogy zjét kiviszi a szabad ttírmészetbe, lyos, majd több lebenyre osztott, de minden eset(le ezzel szemben igen sok kár származik belle.
ben rövidebb vagy hosszabb, finomabb vagy va.<;Kevés faja van a sportolásnak, mely annyi tagabb csillangókkal borított, amelyeknek sajátveszedelemnek lett volna forrása (szívbénulás), ságos mozgása a szemlélben azt az optikai csamint épen ez. Valószín, hogy a mozgás mer- lódást kelti fel, minha két v. több kerék forogna
l)on automatikus volta, a sebes mozgás pszichi- ott gyorsan. A csillangók igen gyors mozgásától
kus hatása ós a kilélegzö segédizmok mködésé- elidézett örvényszer vízárara egyfell a táplánek könny volta megakadályozza a fáradtság- léknak a szájnyíláshoz való sodi'ását, másfelöl a
érzés rendes jelentkezését. A mozgások egyenle- helyváltoztatást erednumyezi. Sok esetben ta
tessége, automatikus volta, sok ízületre kiterjed pint(') sörteszálak is emelkednek a K.-rl. Egy
MatJisa s a vérkeringésnek szinte észrevétlenül idbon a K. szerkezetét a búvárok a kereke8férg(>l<
történ, de jelentékeny módosulása a K.-t a gyó- osztályozásánál értékesítették (Ehrenbei^), de ez
gyító torna egyik esüközévé tette (cyklotherapia). mesterséges és nem általános érvény osztályolílövször Sieí/fried alkalmazta, majd Vmihaitseii, zj'ishoz vezetett s így ma jóformán egészen melHerz, Jakoü stb. alkalmazzák a kerékpárt a gyó- lzik a rendszertanban.
gylt<') tornában. Vannak mozgó és álló készüléKeréktalp, a kerék legkülsbb része, melynek
kek, melyeken a lábak jellemz mozgása úgy mindiir körkereknek kell lennie. Ha fából készül.
;

;
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ogy darabból, do jobban kct darabbt')! hajlít- dekbl ú. n. ostrompetuikra felhasznáhusa. Anazonban félannyi darabból állítjuk gol példa az O'Connel monstro-meetingjeiböl kiö>
kiíllóje van a koréknok. Kris- és hik- került s a kormány által eltiltott repoalpeticiók.
Kerel, kisk. Nagy-Küküllö vm. radnóti j.-ban,
'jt>bb fa prro. Ügyelni kell, hoj^y a K.k>',
u. p. ós u. t. Kenal a la tukn^i merlegesen álljanak a kerék sík- (1910) 628 oláh ós magyar lak.
nt'ha

juk

t<.li])iivii-n
,

;

jára, különbi>n a kiillöcsapok rös zökkenésnél
a talpfát szétrei)esztik.— AT. a vízimalmuk malomkerekeinek (vizikeréknek) ívekbl összeépített

rendesen fából kt'szül s vasubroncsok fogják
helyenkfut kerékkoszorúnak is mondják.
Kerékt^vmér, az a készülék, mellyel megálla|)it ják, hogy a va.siiti jái'óm alatt lovö kerékpár fméretei azon a határon l)elül vannak-e még, amelyen túl a kerékpárt a forgalouilHJl ki kell vonni. A
K -vei mogállapitják 1. az egy tengelyen lev
2 keréknek egyinástí'il való távolságát 2. a nyomkarima m^^ía.-;ságát 3. a nyomkarima vastagsze,

'

sze,

:

;

;

ságát.

Kerékteleki

(lizelótt

:

Teleki), kisk.

Veszprém

relszentpál.

KerelBÓspatak,

kisk. Torda- Aranyos

vm. ma-

rosludasi j.-ban, íi9io) 388 oláh és magyar lak.
u. p. KtTclu-szeutpál, u. t. Nyárádt.
KerelÖBzentpál (KerellöSzt-Pál), kisk. KisKükUll vm. radnóti j.-ban, (i9io) 944 magyar, cigány és oláh lak., va.súti állomás, posta-, távíró- és
telefonhivatallal. Várát és annak ka«tély.szer,
emeletes ré.^Jzét 1610. kezdte építtetni hallerköi
Hallor István. Ettl DK, re terül el az a róna, hol
Báthoiy István 1575 júl. 9. végkép leverte Békés
Gáspárt, versenytársát a fejedelem.ségben. Az ütközet 10 órától kés estig tartott. Bék(;s (i. szétvert seregének egy része, Balassa Bálinttal, a köl-

posta- tvel együtt a várkastélyba menekült, ahol meg
kellett magukat adniok. Maga Békés .szétrebbent
Bakonyszombathely.
kerékvágány, a drót- vagy kenderkötolokhez hada némi maradványaival a Mezség felé nyert
alo kerekek ko.szoruján a kötél felvételére ké- egérutat. Ma is «Békési-dombnak» hívják azt a
halmot, mely alá a nagyszámú elesett vitézt
.szitett vágány. Drótkötelek a K. fenekét érintik, a kender- v. pamutköt«lek azonban a súrlódás temették.
Keremcse, kisk. Zólyom vm. besztorczebányai
növelésének céljából ékszer K.-ban fekszenek s
u. p. és u. t. Radvány.
j.-ban, (1910) 447 tót lak.
a vagányba mintogj- beleékelödnek.
Keremet, 1. Erd-tisztelet
Kerékvet, alacsony, többnyire ferdén a földbe
Keren, a bogosz nev néptörzs fhelye Eritrea
iitt f a
vas- V. koszlop, melynek az a célja.
afrikai olasz gyarmatban.
Kerencs (azeltt Krencs), kisk. Nyitra vm.
\Tn. zirczi j.-ban, u9io)

iiirynökség, u.

1141 magyar lak.

;

t.

;

,

:

nyitrazsámbokréti j.-ban,

(1910)

881 tót ós magyar

Nagybossány.
Kerény (azeltt: Kernyája), nagyk. BácsBodrog vm. zombori j.-ban, (1910) 5132 német és
magyar lak., vasútállomás távíróval, posta- és
távbeszél hivatal.
Kerényi Frigyes (Chri-stmaan), költ, szül.
Eperje.sen 1822 jan. 1., raegh. Észak-Amerikában
182 tavaszán. Atyja jómódú vaskeresked volt,
Kenikvetí.
anyja, egy mvelt polgárn, német költeményeket
bogy a közúti járómvek kerekeit a közút mellett maga is irogatott. Szülei korán elhaltak 1828.
lev veszélyes pontoktól, vagy megvédend szer- Tizenkétéves koráig csak németül beszélt. A kollékezetektl távoltart.sa. Magasabb t<)lté.sek szélein gium « magyar társasága)) nagy hatá.ssal voltra
K.-ket sorjában 5—10 m. távolságban szokták megismerkedett az akkor fejld írók közül Sárosy
tiolyezni (1. az ábrát). Kapuk mellett köböl fara- Gyulával, Lisznyai Kálmánnal, Hunfal vy JánosItt
golyókat v. félgolyókat is alkalmazunk K. sal, szorosabb barátságra lépett a két Vachott-tal.
Elemte sok német költeményt írt, de ezeket nem
-yanánt.
adta ki hanem már 18 éves korában beköszönKerékvonal a. m. nklois (1. o.).
Kérelem, általában magánfélnek hatósághoz, tött magyar verseivel Vidor ílmil néven az Athekiiloin'scii biiusanhoz intíizett kérése a polgári naeumba, és csinos, bár ersebb egyéniséget nem
iK'K's iljara-tan a félnek a bírósághoz intézett tükröz dalai csakhamar elég israerttí* tették nenyilatkozata iK-rbeli cselekmény teljesítése, pl. vét. 1842-ben családi nevét magyarra változtatta.
Ekkor Pesten tartózkodott és ügyvédi oklevelet
i(iV/(vs. tanúkihallgatás stb. iránt; bizonyos cselekinoiiyokfn, pl. eskü alatti kihallgatá.st a bir()8ág szerzett. Megismerkedett Tompával, Petfivel,
Kazinczy Gáborral, Pákh Alberttel. Otthon Sáros
K. nélkül, hivatallHil is elrendel.
Kereli ( lirisn-yöl), to Konia kisázsiai török vmegye hazafias mozgalmaiban is részt vett. Az
!;')<) m. magasban. Hossza (K). legnaó eperjasi házában találkoztak Petíl és Tompa
vilttjotbí'n.
iryobb szélossfir*' l. km. Lefolyása a Kiszadzs.
1845. ekkor történt a három ifjú költó versenye
Kérelmezési jog. alkotmányos i)olitikai nép- az erdei lakról. Egy nagyobb külföldi út után
jo;:. amely szerint az állampolgárok mind a kor1847. Rozgonyon (Abaúj) gazdálkodásba kezdett,
mány, mind a törvényhozó testület elé kérel- de elemi csapások és a szabadsiigharc, melyben
ineikkol fordulhatnak, si'relmeiknek orvoslását részt vett, nagy károkat okoztak neki. Vagyona
kérhetik. A K. a vélemény- ós szólásszabadságnak romjaival 1850. Amerikába költözött és lowa álszükségszer kiegészítése. Visszaélés a K.-gal lamban az Új-Buda nev magyar gyarmaton telemozgalmas és válságos idkben a népnek pártér- pedett le, mint farmer. Saerveietét azonban meglak.

;

u. p. és u.

t.

:

.

<

;

;

I

;
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törtök a nélkülözések, és a sárgaláz oly ervel
lepte meg, hogy rültnek tartották. Kig^'ógyalt

ugyan, de bajának utókövetkezményeibe nemsokára mégis belehalt. Szülházát 1879. emléktáblávaljelölték meg.

Mvei

Költemények (Fest
1844); Újabb költemények (u. o. 1846) és újabban
az Olcsó könyvtárban Költeményei (1875).
:

Kerep

(növ.), 1. Lotus.
Kerepecz, ÍJerczenhez tartozó puszta Bereg
vm. munkácsi j.-ban, gróf Schönbom timsóbányáival, melyek évenkint mintegy V/., millió kg.
uyers timköt állítanak el.

Kerepel,

Kerepel

1.

Kerepl.

sáska,

1.

Sáska.

Kerepes, kirik, Pest-Filis-Solt-Kiskun vm. gödölli j.-ban, (1910) 1720 magyar és tót lak. Vasúti
állomás, posta- és táviróhivatal. A törökök alatt
elpusztult. Bél Mátyás idejében azonban már jelentékeny hely volt. Ekkor Grassalkovich-féle birtok
volt és a gödölli uradalom részét tette. Az els
szekérpostaállomás volt Pest és Gödöll közt.
Temploma helyén állítólag huszita váracs állott.

Kerepf

(növ.), 1.

Lottis.

kat. egyházban a nagycsütörtöki
glóriájától nagyszombat allelujajáig

Kerepl, a
szt.

mise

használatos zörget faeszköz. Kétféle K. külön-

böztethet meg. Az egyik vékony deszkához illeszszabadon mozgatható fakalapács, melyet a
nagyhét említett 3 napján mise alatt és az oltári
szentségnek a szent sírhoz való átvitelekor csengetty helyett használnak, míg a tulajdonképeni
K. nagyobb, szintén fából készült zörget eszköz
és a harangokat helyettesíti. A K.-t már a legrégibb idkben is használták. Már az Ordo Rom.
A K.
I. és XIV.
fejezete is említést tesz róla.
mint hangszer elég gyakran jelenik meg operettek zenekarában. Strauss Richárd is felhasználta
a Till Bulonspiegel egyik humoros epizódjában.
K.-t használnak magasabb póznára alkalmazva
a szöUkben a madarak elriasztíVsára is. Rzt a szél
tett és

—

hajtja.

Kereplye, kisk. Zemplén vm. gálszécsí j.-ban,
(1910) 262 tót lak., u. p. Gálszécs, u. t. Szécsmez.
Kere8d,kLsk.Nagy-Küküllvm.aegesvári j.-ban,
(1910) 1343 német, oláh, cigány és magyar lak.,
postaügynöks(>g, u. t. Dános. Vára, mely egyike
legépebb régi várainknak, a természeti viszonyokhoz alkalmazkodva, sokszögre épült. Legrégibb
része egy 3 emeletes zömök torony, melynek bejárata, középkori szokás szerint, az els emeleten
van. Észak felé esik a fkapu s emellett jóformán
a föld alatt egy csúcsíves kápolna, faragott köböl
készült teljesen ép szószékkel, (xyalogös vények
kanyarodnak a váxhogy oldalán, mely alatt csinos olasz modorú park terül el. Régi idk óta a
bethleni Bethlen-család birtoka, kik közül Bethlen Elek 1684. nyomdát rendezett bo a várban s

nyomdászul Székest P. Mihályt szerzdtette. E
nyomda, szóhagyomány szerint, a vár nyugati

lév zömök torony melletti bolthajtiisos
pincélien lett volna elhelyezve. Itt nyomatott az
1679. elhalt gi-. Bethlen Farkas erdélyi kancellár-

részébon

nak, Bethlen Elek testvérónok Historiarum Pannonico-Dacicaruin libri X. c. munkája, mely azonIwn 1690. Thököly betörésekor a 832. lapnál abbamaradt; a jK'ldányok egy iv.^zét a vái" |)inc('j»''l)on

—

Kereseti adó

ládába zárva befalazták, más részét a nyomdával együtt Segesvárra szállították. E Ím? nem végzett nyomtatványról tévesen állítják külföldi írók,
hogy végkép elveszett volna legalább 25 példány
van belle gyjteményekben és magáno.soknál.
Keresés, vadászati értelemben az olyan vadászati mód, mikor a vizsla a vadat .szaglása útján
felkeresi, megállja, felrebbenti, kiugratja és a vadász ekkor lövi le. K.-nek mondjuk a meg.sebzett
vadnak a vérebbel való nyomozását is.
Kereset, 1. közgazdasági értelemben az a jt»vedelem, amit az ember haszonhajtó foglalkozasd,
munkája után húz.
kereseti ágak az értelmiségi K., az stermelés! foglalkozás, az ipar ós
a kereskedés.
2.
A',
(lat. actio,
néni. Klage, franc.-aug.
actimi, ol. azzione), általában jogvédelmi eszköz,
valamely jognak önálló támadás alakjában meghatározott ellenfél ellen bíróság eltt érvényesítésére. Alaki (perjogi) értelemben perjogi cselekmény, amellyel valaki
más
a felperes (1. o.)
meghatározott személy
elaz alperes (1. o.)
len a bírói segélyt a K.-ten elterjesztett kérelem
(petitum) értelmében igénybe veszi. Anyagi jogi
értelemben pedig a K. az a jogi lehetség, valamely jogot K. útján a bíróság eltt érvényesíthetni. Ez az ú. n. kereshetség v. K.-i jog. (L.
Felperesség). Abszolút K. az, mely mindenki ellen, relatív az, mely csak bizonyos meghatározott személy ellen érvényesíthet. Abszolút K.-ok
a családi állás, a személyállapotok védelmére
szolgáló ú. n. status-K.-ek és az abszolút vagyonjogokon alapulók, jelesül a dologi és az örökösödési K.-ek relatív (személyes) K.-ek a kötelmi
viszonyból ered K.ek. A K.-röl a Pp. 129. s köv.
§-ai rendelkeznek. Declaratio libelli régi jogunkban a. m. a kereset homályos részeinek kiigazítása,
K. idöelöftisége. A K. idelötti, ha a
teljesítési határid v. feltétel a K. benyújtása
idejében még le nem járt, illetleg be nem követ;

F

—

—

—

—

;

—

kezett. Az idöelöttiség
utasítása. Ha azonban a

következménye a K. elhatárid az els bírósági

ítélet hozatala eltt lejárt, illetleg a feltétel bekövetkezett, a Kúria 32. számú polgári döntvénye
szerint a kereset ídöeltti.ség miatt nem utasítható el. Íj. még Actio.
Keresetadó, 1. Kereseti adó.
Kereset elévülése, 1. Elévülés.

Kereset felemelése,

I.

Birói /mtáskör, Kére-

setváltoztatáx.

Keresethalmazat (lat. cumulntio adionum,
concursus, ném. Klagekoukurrenz)^ alanyi értelembon több felperes együttes perbeli fellépése v.
több alperes együttes perbevonása (l. Pertársaság) : tárgyi értelemben több keresetnek eg>' keresetlevélbe foglalása, aminek csak akkor van
helye, ha a keresetek a birosjig hatáskörébe. ill<*tókességéhez és az eljárás ugyanazon neme alá
tartoznak (Pp. 132. §.).
Kereseti adó. Az elméletben azonos az ipatadóval és azt a hozadéki adót jelenti, amoly a
töke és a személyes tevékenység egye^ülést^b<>l
keletkez gazdasági eredményt terheli. A tételes
adórendszerekben a K. gyjtneve ogy»v; hozadéki adók ós jövedelomadó-eleniok ö.sszefoglalására szolirál. Aitalál)ftn véve kor('.s<>tíulóval ro-

"

:

KerasatI adó

meg

vatoak

:
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a gyárosok, iparosok, kereskedk,
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dók, az idegenek abban az évben, amelyben az
költöztek, a közmveldési és jótékony
sági intézetek, kolduló vagy betegápolással foglalkozó szerzetesek e minségben hzott jövedelmei stb. Az adókivetés alapja az adókötelesek bevallá-'ja alapján kinyomozott üzleti eredmény. A
bevallásban a nyers bevételbl csak az üzlet folytatásával összekötött költségeket lehet levonni,
mint pl. az üzlethelyiség bérét, a feldolgozandó

gyógyszwtewk. bankárok, pénzintézetek, bánya- országba
váUalatok. Tendéglösök, biztosítási és szállítási
vállalatok és egyéb haszonhajtó foglalkozáscd:, a
másnic 97o1^)tttában hasznositott közönséges

nr

•'!,

mert ennok hozadékát már a

Hazánkban a K-t a jelenleg
látr. nylk'u luvó 1875: XXIX. t.-c. létesítette.
Az adóalanyok, az adútánr>'ak. valamint az adókezelés szempontjából a törvény négy osztályt
állit fel. A né&y osztálynak azonban csak éppen
a n
a négy osztály négy küluii
i.'tö, más elveken felépítve,
ma.- hM/.,.:;.N .iiuii Kivetve. Az /. osztályú K.
alanyai a) a cselédek b) a segédek és segédin„.,b ..,.L v,a yo koronánál több havidíjat nem
hi;
ha darabszámra dolgoznak a hetiniw

:iti.

'

'

'

:

m
;

,•

;

mellett alkalmazottak nem esnek
adó ala c) a napidijasok, állandó fizetést nem
házó írnokok és általában kisebb szellemi munva_..

,

r

.

;

kára alkalmazott egyének d) a városokban a
segéd nélkül dolgozó önálló kézmúiparosok, másutt minden kézmiparos ; és e^ a házalók. Mentesek az adótól a 16 éven aluliak, a katonai és
pénzügyri leL'énység, hajdúk, pandúrok, fogházörök, bányamunkások és mindezek özvegyei és
gywmekei a nyg- és kegydíjra nézve, továbbá
a napszámosok, a kereeetképtelenek, koldusok és
az
az országba költözésük évében, a visztételével. A foglalkozás szerint hat
alasztaiyia sorolt adókötelesek négy helységcsoport szerint 1 K 20 f-tl 2i K-ig terjed fix adótételeket fizetnek ha a családf a nnemhez tartozik, az adótételnek felét fizeti. Az önálló keresetet nem
családtagok szintén ad(')kötelesek.
A II. osztályú K. alá tartoznak a) a föld- és
házbirtokosíík s a házközösségek fejei h) azok,
akik tókekamat- és járadékadóval vannak megróva. A/ nt\<' íiinnyai nemcsak a természetes, hanem a j
ivek is. A K. II. osztályába tartozó ad
lefizetnek a reájuk a megelz
évben kivetett egyenes adók mérvéhez képest
2. 4, 6 vagy 8 koronát. Mentesek a 11. osztályú
K.-t<'»l:
a) családtagjaikkal egyfitt mindazok,
kiknek az elz évben kivetett összes eg5'enes
adójuk összege 10 koronánál nem nag^'obb;
h) a házközöí»égek fejei, ha fold- és házosztályadójuk együttvéve a 10 koronát meg nem haladja.
Úgy az I., mint a II, osztályú K. kivetésére a
közséiri és városi közegek illetékesek a kivetí»s
alapját az adóköteleseknek évrl-évre eszközölt
öesieirása képezi A jogorvoslat fórumai a közigazgatási bizottságok adóügyi bizottságai és a
közigazgatási büróság. A K. III. osztálya alá
tartoznak a) a haszonbérlók h) a gyárosok és
iparosok közül azok, akik nem az 1. osztályú ker) a bankárok, kereskedk,
reseti adó alanyai
gyóg>'szerészek és általában mindazok, akik haazonhajtó üzletet folytatnak d) azok, akik évi
agy havi fizetéssel egybe nem kötött szellemi v.
mvészi foglalkozást znek, ú. m. ügyvédek, mérnökök, onosok. sebészek, szülészek, írók,
vészek, tanítók stb. végre a részvénj'társulatok
igazgatói és egyéb alkalmazottjai a jelenléti jegyekért és a jutalékok fejében járó összegekre
nézve. Adómentesek a török és bolgár keredce:

:
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;
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tat

nyers anyagok árát. a segédek bérét, az üzleti
adósságok kamatait és azokat a veszteségeket,
melyeket az adóköteles hasonló vagy másnem
iparágakban szenvedett. Ellenben le nem vonhatók a vállalatból elvont tkeösszegek, a vállalatban fekv tkék kamatai, az épületek, gépek és
gyári eszközök elhasználá.sa folytán bekövetkezett értékcsökkenés, az adókötelesnek és családjának lakásbére. a háztartási költségek és a fizetett adó. A III. osztályú K-nál nincsen vallomási
kényszer. Ha az adóköteles vallomást nem nyújt
be, vagy a benyújtott vallomás alapján megejtett
tárgyalások nem vezetnek kielégít eredményre,
az adó alapját tev kereseti eredményt az üzletben fekv álló és forgó tkék nagyságára, a
:

munkások számára

s az adóköteles által fizetett

lakás- és üzleti (irodai) heljiségbér összegére való
tekintettel hivatalból állapítják meg. Az ekkép

megállapított adóalap a törvényben meghatározott minimális keresetnél rendszerint nem lehet
kisebb. A minimális tételek alapjául veszi a törvény haszonbérlknél a bérösszeg és a mellékszolgáltatások 2ö százalékát, mészárosoknál az
adóévet megelz évben levágott állatok számát,
bérkocsisoknál a lovak számát, gyárosoknál, iparosoknál, kereskedknél és az állandó fizetésben
egyéneknem részesül szellemi foglalkozást
nél (ügyA'édek, orvosok, írók stb.) a lakásbémek
íVt— 8-szoros összegét, az üzleti vagy hrodaí heIjiség bérének pedig 25— 100 százalékát. A III.
(^ztál}-ú K.-t a megelz három évi kereseti vagy
üzleti eredmény átlaga alapján az adókivet bizottság állapítja meg. még pedig három év tartamára. Az adókivet bizottság határozata ellen
úgy az adóköteles fél, mint az államkincstár képviseletében a bizottsági eladó az adófelszólamlási bizottsághoz fellebbezhet, ennek határozata
ellen pedig panasszal fordulhat a közigazgatási
bírósághoz. III. osztályú K. fejében a megállapított tiszta kereseti nyeremény 10 százaléka jár.
A K.IV. osztályába tartoznak: az állandó fizetést, valamint nyg- és keg\-díjat v. tiszteletdíjat
húzó köz- és magántisztviselk és alkalmazottak,
a 80 K-nál több havi díjat húzó segédek és segédmunkások. Adómentességben részesülnek a külhatalmak követei és konzulai. a katonatisztek,
tábori lelkészek, hadbirák, katonai orvosok, az
állami és tör\'ényhatósági tisztviselk családtagjai .«tb. Az állandó illetményekbl leszámítandók
a szálláspénzek, napidíjak és minden oly járandó:

z

ság, melynek élvezete meghatározott hivatali
kiadással van egybekötve. A IV. osztályú K.-nál
már vallomási kényszer áll fenn. A njrilvános
számadásra kötelezett vállalatok és egyesületek
alkalmazottai helyett ezek illetményeit maguk a
vállalatok és egyesületek kötelesek bevallani, a
kivetett adót alkalmazottaiktól beszedni és az

:

—

Kereseti kérelem

498

—

Kereskedelem

állampénztárba beszolgáltatni. Nem kötelesek
vallomást adni azok, kik fizetéseiket állami pénztárból húzzák ezek adóját havi levonások útján
a közpénztár szedi be. A K. IV. osztályába tartozó adókötelesek progresszív alapon egybeállíaz adó 200 K adótott táblázat szerint adóznak
alap után 2 K, 1000 K után 10 K, 2000 K után
30 K, 3000 K után 50 K, 4000 K után 80 K, 5000
K után 110 K, 6000 K után 150 K, 7000 K után
200 K, 8000 K után 260 K, 9000 K. után 330 K,
10,000 K után 410 K, 11,000 K után 500 K,
12,000 K után 600 K, ezenfelül pedig minden
200 K után 20 K fizetend. A IV. osztályú K.-t a
pénz Ügyi gazgatóságok vetik ki, a fellebbezés a
közigazgatási bizottság adóügyi bizottságához,
ennek határozata ellen pedig a panasz a közigazgatási bírósághoz intézend. A K. mind a négy
osztályában az önálló keresettel nem biró családtagokat állandó tételekkel (2, 4 K.) külön is meg-

csak a már teljesített munkálatok értékéig kaphatja kérésének támogatásául a végzett munkákról bemutatott kimutatását K.-nak hívják.
Kereset leszállítása, 1. Birói hatáskör. Ke-

adóztatják.

désben részesülhessenek. Néha persze megtörténik, hogy a híresztelés téves volt, st az is el-

;

:

;

resetváltoztatás.

Keresetlevél (ném. Klageschrift), az az irat,
eladás, amellyel a polgári peres eljárás megindul, amelyet a felperes a biróságh
írásban bead, v. járásbíróságnál szóval jegyzn
könyvbe mond.
Kére sett cikk a tzsdén rend szeresen az, amely
felé a spekuláció figyelme nagyobb mértékben
fordul. K. lehet valamely értékpapír nagyon küV. szóbeli

lönböz

okból.

csinál, és

—

Ha egy

—

bséges

vállalat

kitn

a IV, osztályú K. az ugyanakkor létesített
jövedelemadóba (1909. X. t.-c.) olvadt a családtagoknak külön adóztatásával együtt, a II. osztályú K.-t a maga egészében elejtették a K. I.
osztályából pedig csak az ipari foglalkozások és
a szolgálati viszonyból folyó állandóbb járandóságok megadóztatása maradt fenn és természetének megfelelen az elbbit az általános K.-ba vitték át, az utóbbit pedig a jövedelemadóba olvasztották be. Az új általános K. lényegileg ugyanazt
a keresetet vonja adóztatás alá, mely eddig a K.
III. osztályában adózott. Ezenkívül, rokontermészeténél fogva, körébe vonja a magánkézben lev
(nem részvénytársasági) bányavállalatok adóját
;

;

;

\

üzleteket

az elbbi évekénél maga-

osztalékra van kilátás, úgy természett^s,
hogy a beavatottak iparkodnak minél nagj"obb

sabb

mennyiség részvényt megszerezni

oly célból,

hogy a természetszerleg elálló árfolyamemelke-

Az új adóreform alkalmával a K. az 1909. IX.
t.-c.-kel lényeges változáson ment keresztül. Az fordul, hogy a «mesés» tippek nem mások, mint
1875. XXIX. t.-c.-ben felállított négy osztályból, spekulánsoknak kell tervszerséggel elhelyezett
— melyek, mint említettük, eddig is négy külön híresztelései, amelyek csupán a kurzusok mesteradónemnek voltak tekinthetk — és a külön séges magasba szöktetésére irányulnak, hogy ily
bányaadó egy részébl, a rokon elemek összefog- módon egyesek hausse-spekulációi sikeres eredlalásával új, egységes adónem alakult ki, ameny- ménnyel járjanak.
nyiben a K. III. osztálya wáltalános K.»-vá alaKeresetváltoztatás a keresetbe vett j(^ megkialt

|

változtatása, amelynek a perbebocsátkozás után
az alperes beleegyezése nélkül, a felebbezési eljárásban pedig egyáltalában nincs helye. Nem
tekintend K.-nak ha a felperes új tényeket hoz
fel V. a felhozottakat kiigazítja, ha a kereseti
kérelmet felemeli, leszállítja v. eredetileg nem
követelt járulékokra kiterjeszti, ha a keresetindítás óta lejárt részleteket, az eredeti tárgy helyett utóbb beállott változás miatt más tárgyat
V. kárpótlást, megállapítás helyett teljesítést v.
teljesítés helyett megállapítást követel (Pp. 188 >;.'
Kereshetségi jog, 1. Felperesség és Kera^'
:

Kereskedelem (néni. Handel,

franc.

1
-

í
\

,

i

j

j
\

\
'

commci<

ang. trade). Az a keresetre ii'ányuló, iparszt
is, úgyszintén eddig a'K. I. osztályában adóztatott
tevékenység, amely jószágoknak vételét-eladiisat,
ipari foglalkozásból származó keresetet is. Az cseréjét, közvetítését foglalja magában. Jogi
adókivetési eljárást lényegileg az adóreform sem alapja a tulajdon, mert csak azt adhatjuk el, amiiSc
változtatta meg. Pontosabb eltérés annyiban van, van gazdasági alapja a munkamegosztás (1. o.),
hogy az adókivetés egy évi hatállyal történik s mert anélkül nincsen forgalom és K. Legkezdethogy a vallomásnak az elírt határidben való legesebb alakja a csere- K., amely még ma is
be nem adása 5—25 százalékos birságpótlékot megvan a vad néptörzseknél. A modem K. kifejvon maga után. Az adóreform a K. kulcsát 10 lett pénz- és hitelforgalmával elviszí az árút an-cl
százalékról 1, 2 és 3 százalékra szállította le, a helyrl, ahol legjobb és legnagyobb mennyisi'^^mivel szemben a minimális tóteleket megfelelen ben termelik, oda, ahol legjobban ós legdrágábemeli, így a legkisebb kereseti nyereményt a lak- ban elkel.
bér 2V,— 20 szorosával és az Uzletbér 67—250
A K. nemei. Tár^/za szerint lehet a K. 1. ÁrúK,
százalékából fejleszti. Az 1913. VI. t.-c. az 1909. amely ingóságok vételével és haszonnal való elIX. t.-c. életbelépését bizonytalan idre elhalasz- adásával foglalkozik. Ingatlanok (telkek, házak,
totta.
földbirtokok) vétele-eladása nerii keroskedelmi,
Kereseti kérelem (lat. petitum), a keresetnek hanem magánjogi ügylet. 2. Ertékpamrosok
(1. 0.) az a része, a melyben a felperes elterjeszti
arany és ezüst (vagy érmék) keresícedelni'
azt a jogot, amelyet érvényesíteni akar, azt, ami- vagyis a bankok és váltóüzlet^k üzletköre.
nek megállapítását vagy megítélését a bíróságtól
Az árú-K. különböz fajtái közül megemkéri.
lítjük itt az állatkereskedelmet. A nagyipar felKeresetindítás, 1. Ferindüás.
lendülésével járó sürü népesség nem eiry orKereset-kimutatás, ha egy építési vállalkozó szágban azt eredményezte, hogy a lakosságuük
még az építkezés folyama alatt részletfizetést jelentsen megnövekedett húsfogyasztását abc
akar, úgy azt
rendes körülmények között
földi állattenyésztés nem tudta kielégíteni.

i

;

—

—
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nagyipari baladással párvonaloean mind intenzivebbé vált a földinívelés ; a legelök nagy részét
fetesáotották. aminek következtében a marbalétssámnak meg kellett csappannia. Sok állam tebát
arra kényaserfilt. hogy szükségletét az állattenyészt országok básfülöslegével fedo7?;r>. A
bússal bvelked országok fölöslege kn
kerül forgalomba: 1. élö állatok, 2. /.
/c
szállításával. A statisztika a világ-K. hosfurgalmát évi kétezer millió márkára becsüli. Ennek
majdnem a fele Earópa kereskedelmére jnt. 1.

Sairvoísmarhbd legnagyobb

bevitele

Nagy-

Britanniának van, amely, mint a legels húsfogyasztó ország, virágzó marhatenyésztése oUenéro is jelents behozatalra szorul. Hasonlóképen
BeJgtaim, Svájc, Németország nagy húsimportra
kényszerülnek. A termel országok kuzt legnevezetesebb Németalfúlil, Dánia, Lft Plata államai,
Brit-Kanada, az északamerikai Egyesült-Államok
és végttl hazánk. 2. Juiüiúsbcl 1890-ig nagy behozatala volt Franciaországnak Oroszországból,
Németországból és hazánkból ; ezt a behozatalt
azonban Franciaország védvámos gyarmatpolitikája
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letekkel jár belységrl-bi'lységre és különösen a
vásárokat és búcsúkat keresi fel.
-\ forgalom irányát tekintve lehet a K. 1. helJETn 2. kiÜ-K., amely kül-K. kiviteli \. behozatali
V. átviteli K. Ha az egyes országok egymás között folytatott kereskedelmét tekintjük : világK.-röl beszélünk. Eredményét tekintve valamely
ország kereskedelme aktív v. passzív, aszerint,
amint kivitele v. behozatala nagj-obb. A forgalom

lAonyolÜása szempontjából megkülönböztetjük a
cserekereskedelmet&zadás-vételi K.tól, az elbbinél reális árúkat adnak reális árúkért, az utóbbi
pedig pénz, készfizet ellenében történik. Útjait
vizsgálva, meg kell különböztetnünk a szárazföldi
és vízi K.-t az elbbinek egj-ik fajtája a karat'án-K., amely Ázsia és .Afrika belsejében oly
mó<lon folyik, hogy tevékre, öszvérekre és lovakra rakják az árúkat, amelyeket a másként
járhatatlan utakon sok veszedelem közt szállítanak el. A vízi K. lehet folyami és tengeri K.
Az üzletnek a fnökhöz való viszonyát tekintve,
van saját számlára folyó K. és bizományi K.
Van továbbá eset, amikor monopólium (1. o.),
;

erdkében hozott intézkedései nagyon meg- kereskedelmi egyedárúság keletkezik.
Mind e formák megegyeznek a K. következ jellemz sajátságaiban: 1. aK. a javak alakján és
anyagán nem igen változtat 2. a piacok és a közlekedés alapos ismeretére van szüksége és ez ta-

csökken te ttt'k, úgy hogy most már az egész francia bevitelt majdnem kizáróan Algéria szolgáltatja. 3. A seríeí/br^aíow keretében évenként ers
in^Eidozás ti^Misztaíható. Behozatalra szorul fképen Németország, amely részint Magyarországból,
részint Romániából, Bulgáriából és Szerbiából
hozatja a szükséges árat. Jolentós sertésbebozatalra szorul még Nagy-Britannia és Svájc. Viszmt nag>' kivitelt tüntetnek fel a már emiitett
országokon kívül Belgium, Olaszország és az
északamerikai Egyesült-Államok. 4. A hal-R.
jelesen tengerparti, de leginkább kikötvárosok-

;

nulásra, idegenekkel való személyes érintkezésre
ösztönzi a kereskedt 3. a változó viszonyokhoz
;

való gyors alkalmazkodás el nem engedhet módon szükséges 4. megteremti a hitelt és az egészséges pénzrendszert . nem nélkülözheti a gyors
igazságszolgáltatást 6. megnöveli a tke tá'sadalmi s állami fontosságát.
Közgazdasági jelentsége. A keresked munban nevezetes kereseti ág. A szardínia, szardella, kásságát sokan nem tekintik produktív foglalhering és az angolna világforgalmi cikk, amely- kozásnak, mert a keresked csak megóvja, keveri,
nek hazája leginkább Hollandia, Svédország és osztályozza, átcsomagolja az árúkat, de nem teNorvégia. Nálunk idehaza a hal-K. még koránt- remt új jószágokat. St némelyek olyképen gonsem öltött olyan nagy arányokat, mint az emlí- dolkodtak, hogy a javak forgalma közepett az
tett országokban. Sok holj-íitt mint önálló keres- egyik félnek éppen akkora a nyeresége, mennyi
kedés nem is fordul el, hanem a halászattal kap- a másik félnek következésképen való vesztesége
csolatos, mert maga a halász egyúttal halkeres- és a keresked hasznát csalásnak mondták.
ked Ls.
Ezért sokáig megvetendnek és becstelennek val-

A gabonakereskedelmet

A

:

;

;

keresked foglalkozását. Manapság is
K.-et, mert
szerintük
den ter;
gyarmatáruktól való megkü- haszontalan vágyakat ébreszt, nem igen gazdalönbözteitó vegén. R. van der Borght 1015-féle ságos kiadásokra csábit és istápolja a fényzést.
árúkereskedést ismer. Három csoportra lehet osz- A K. nagyon alkalmas a pénz túlságos megbetMii, az emberi szükséglet három fcsoportja csülésének kifejlesztésére, ami csakhamar elöU az
szerint 1. élelmezés 2. ruházkodás ; 3. lakás.
altruizmus minden nyomát és általánossá teszi a
Terjedelmét és üzletfeleihez való viszonyát haszonlesést. A K. sokszor hazug reklámmal,
tekintve a K. megoszlik a következ ágakra 1. fényz kirakatokkal új vágyakat ébreszt és a
nagy-K., nagy tkével dolgozik, a termeltl v. nagyon is elterjedt részletUzetéssel lehetvé tesz
galma

1.

k az európai

a

o.

termény-K.

fo-

lották a

mezgazdaság min- kárhoztatják sokan a

—

—

i

:

:

gyárostól szerzi be készletét nagyobbszerú piacok ellátására vállalkozik nagyban s fként vlszQDtelámsitóknak adja el árúit 2. kisK. aránylag csekély tökével dolgozik, rendesen a nagykereskedtl vásárolja készletét és a fogyasztónak apró mennjriségben adja el S. a házaló-K.,
házról-házra, helységrl -helységre járva veszi és
adja árúit 4. zsOmrus-K., amely rokon a házaló
K.-mel, régi holmit vesz és ad el ö. a kufárkodós, amely az utcán v. piacon, többnyire élelmioreket árul 6. vándor-K., nagyobbsaerfl kész;

;

;

:

;

;

nem kellett volna okveteüenül létesülnie. John Ruskin szerint a
kereskedés nemcsak foglalkozás, hanem fontos
gazdasági hiveUás is, nevezetesen, hogy ellásson
bennünket mindavval a sokfélével, ami nekünk
ezernyi szükségletünknél fogva mindennap kell.
Andrew Camegie a gazdasági élet igen fontos
tényezjeként magasztalja a kereskedt, aki a
jószágok eladásával, forgalombahozatalával lehetvé teszi a flnomultabb,magasabbrendú életet. Az
oly sok ízben leszólt spekuláció szabályozza az
oly üzletkötést, amelj-nek

;

;

—
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árakat, elviszi onnan az árúkat, ahol nagy a felesleg s mintegy kizárja az éhínséget. A spekuláció
összevásárolja a felesleget, megrzi, gondozza az
árút saját számlára és saját kockázatra. Amikor

—

Kereskedelmi

Kereskedelemügyi minisztérium,

1.

csd

Keres-

kedelmi minisztérium.

Kereskedelmi adók

alatt értik a kere.skedelmi

forgalomban eladott adóköteles cikkek után járó
a keresked a termeltl a fogyasztóig viszi az fogyasztási adókat, melyeket a gyáros v. keresárút, fokozza mindkettnek tevékenységre való ked tartozik elre befizetni. Ilyen lehet a cukor-,
képességét, mert sem a termelnek, sem pedig a sör-, köolajadó stb.
Kereskedelmi adósság az oly adósság, amefogyasztónak nem kell kereséssel hiábavaló idt
ós munkát elfecsérelnie. A keresked eszének lyet a keresked üzlete érdekében csinál. A bizminden leleményességével, teljes anyagi kocká- tosítékot tekintve a K. alapulhat személyi hitezattal az hvüfelesloget oA& viszi, ahol' legnagyobb len, üzleti hitelen, kézi zálogon vagy jelzálogon.
reá a szükség. A modem keresked számos új Igazolását tekintve lehet okmányolt adósság,
piac szerzésével a fogyasztók körét jelentsen könyvbeli tartozás, st ritkábban még szóbeli
szélesbítotte, s a nagyszabású fogyasztás lehetsé- Ígéretre adott kölcsön is. Nem szükséges azongével magára a termelésre serkenten hat. A ke- ban, hogy kereskedelmi ügj^letböl származzék
resked legsajátosabb érdeke, hogy a megvásárolt pl. a keresked üzlethelyiségeinek bérösszege K.,
árúkat jól és gondosan megrizze és szakszeren jóllehet a házbér-szerzödés nem kereskedelmi
kezelje. Nem kicsinyelhetjük le a kifejlett keres- ügylet.
Kereskedelmi akadémia, 1. Kereskedelmi szakkedelemnek azt a kiváló hasznát, hogy az árúkat
állandóan ós tetszés szerint való, sokszor nagyon
csekély mennyiségben bocsátja a fogyasztó rendelkezésére, amivel lehetvé teszi a takarékosságot.
Története. Az ókor kereskedelme nem lehetett
nagyarányú, mert a közlekedés fejletlensége következtében a súlyos és nagyméretíí áruk fuvarozása lehetetlenné vált. A szárazföldi K. fképen
karaván-K., a tengeri K. evezs hajókon túlnyomóan partmenti fejldésének legfbb akadálya a
kalózkodás (tengeri rablók) és az örökös háborúskodás. A K. Babiloniában, Egyiptomban, Görögországban, Karthágóban és a római birodalomban virágzott. Legnevezetesebb kereskednép az
bonyolították le a
ókorban a feniciai volt és
Földközi-tenger kereskedelmét. A középkor els
felében Konstantinápoly volt a világ elsrangú
piaca. A Vll. sz. óta azonban az arabok kereskedelme hódította meg a Földközi-tenger egész forgalmát. A XII. évszázban az olasz városok kezébe
került a Levante ós Földközi-tenger kereskedelme
és kíüönösen Amalfi, Velence, Pisa, Genova és
Firenze emelkedtek nagy jelentségre. Az olasz
kereskedk nagyon gazdagok és müveitek voltak.
A kereskedelmi számvitel, a váltó, a bankári ipar
és a mértékrendszer els nyomait az olaszoknál
találjuk meg. A nagyhatalmú Hanza-.fzövetség
az Északi- és Keleti-tengereken nagyszabású kereskedelmi forgalmat bonyolított le. Újkor. Amerika felfedezése teljesen megváltoztatta a világ-K.
terjedelmét és irányát. A nagy forgalom az
Atlanti-óceánra tereldött és különösen a spanyol,

k

portugál, angol és hollandus K. virágzott pompájában (Keletindiai Társaság). A gzgépek feltalálása, a vasút és a technika ezerféle találmánya,
a tkének sohasem sejtett központosítása azt
eredményezték, hogy a K. hatalmasan fellendült
és jelentsége mindegyre fokozódott.
£-odaiom. W. Rosoher, System der Volkswirtschaft,
8tntt(?«rt 1892; Andree. Geschichte des Welthandels
R.
van dor Borjrlit, Handel und Handelspolltik, Leipztjj 1900
R. Bhronher^, Der Handel, Jena 1897 Domanovszky Sándor, A K. általános tOrténete; Matlekovlts Sándor, A K.
története ; Kerekes OyOrgy, A K. képes tOrténete Daróczi
liDjos— Hannát Mór, A K. tOrténete, 8 kOt.
;

;

;

Kereskedelem-isme,

1.

Kereskedelmi tudo-

viányok.

Kéreskedelemtan (ném. Handelskunde),
Kereskedelm i tudományok.

1.

oktatás.

Kereskedelmi alap,

1.

fyar- és kereskedelmi

alap.

Kereskedelmi alkalmazott. Az

üzletek, ke-

reskedelmi hivatalok és ipari vállalatok állandó
havi fizetés munkaeri, akik fnökükkel szolgálati viszonyban vannak és akik kereskedelmi
természet tevékenységet folytatnak. Az általános felfogás szerint az üzletekben, boltokban kiszolgáló személyzetet hívják K.-aknak, míg az
írásos munkát végz személyzetet magántisztviselknek (1. 0.) nevezik. Ennek a megkülönböztetésnek azonban nincsen jogi alapja s a gyakorlatban is sokszor helytelen, mert akárhány bolti
alkalmazott végez irodai munkát is és helytáll

mindkét minségben.

Kereskedelmi alkusz, 1. Alkusz.
Kereskedelmi árú (ném. Handelsgut, Kommerz- Ware), általában a kereskedelem tárgyát
mindenféle ingó. Szorosabb értelemben K.nak (Kommerz-árú) nevezik egynem áruk között
azt a minség árút, amely a mindennapos forgalomban leginkább el van terjedve.
Kereskedelmi attaché, 1. Szaktudósító.
Kereskedelmi bankok, azok a pénzintézetek,
amelyek kiválóképon az ipar és kereskedelem

tev

érdekeit szolgálják.

Kereskedelmi bíróságok. A kereskedelmi jogviszonyok
kereskedelem, váltó, csd
elbírálására rendelt külön bíróságok. Nálunk csupán a
budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszék
van, mint kereskedelmi bíróság, ez elé vannak
utalva a budapesti és pestvidéki törvényszékek
területén elforduló oly kereskedelmi ügyek, amelyek a törvényszékek elé tartoznak. Az új polgári
perrendtartás életbelépésével azonban (lí)li szept.
1.) ez a törvényszék is megsznik, illetleg m
budapesti kir. törvényszékkel egyesül (1912. LIN
t.-c. 86. §.), mert az új Pp. sem külön kereskedelmi bíróságot, sem külön kereskedelmi eljárást
nem ismer, hanem a kereskedelmi ügyekben is
ugyanolyan szabályok szerint járnak el a bíróságok, mint a köztörvényi ügyekben. Megsznik
a kereskedelmi ülnöki intézmény is.
Kereskedelmi blokád, 1. Tengerzár.
Kereskedelmi cég, 1. CV^ és Cégbejegyzés

—

Kereskedelmi csd,

—

1.

Csd.

—

Kereskedelmi dlszponens
Kereskedelmi diszponens

a.

Kereskedelmi és Iparkamarák
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m. kereskedelmi

megliatalmazott

Kereskedelmi egyedárasig, az a kizárölAgoe
jog;melyiiél fogva egje;* fizikai vagy jogi személyek Uioiiyoe áracüjkjck íorgalomtMi hoiatalát
minden verseny nélkül, egyedUl essk&zölhetik. A
K. sokszor az illet jószág termelésének egyed-

Kereskedelmi értékpapírok,!. Értékpapírok.
Kereskedelmi és forgalmi szerzdés, 1. Adóés vámeqiiesüli's.

Kereskedelmi és hajózási szerzdések
a kereskedelmi

s

bensbbé

célja

forgalmi viszonyoknak szabá-

Fbb

részleteibon jeleés átviteli tilalmak
ámságával van ösnekapcsolva, nétia pedig, mint alól felszabadítása, az állami egyedároság tárregálé, a körsetett adók egy neme gyanánt jelen^ gyát kéi)ez cikkeknek kivételével a ki-, be- és
kpzik. A középkorban s az újkor elején, de meg átviteli illetékeknek szabályozása; vámmenteskUlünüfien a XVII. sz.-ban sok K.-ot adományoz- S(^g biztosítása legalább a kivitt s ismét visszaik az egyes államok kormányai magtoosolmak hozott cikkek javára, amennyiben természetesen
s társnlatoknak. A merkantil rendszer virág- azoknak azonossága kétségen kivül áll a határzásának korában a közgazdasági politika te- kerületi kölcsönös forgalom szabályozása s könyrén natry jelentséget tulajdonítottak azoknak, nyltése: a termékek elállítását, elkészítését s
ni
n egyes termelési ágaknak és a keres- fogyasztását terhel adók szabályozása, csempéreálomnak védelmét és fejlesztését szet ellen hatósági s birói segély biztosítása, a
k
l'mozdítfiatni. .\ gyarmat-politika tengeri hajók és rakományaik után fizetend hajóveiit'K
k»>resk<>delem törtónote sok üd- zási s kiköti illetékek .szabályozása, a szerzd
és a te
vös ertniiii.iiN'i mutatja ez cgyedáruságolcnak, felek területén lev természetes és mesterséges
amelyek közül azonban nem egy jutott a bel- vizi utakon való hajózás, a vasúti forgalom bizkereskedelem részére is, különösen Angliában Er- tosítása, vasúti áruszállítás, árukezelés és vitelzsébet uralkodása idejében. Az újabb idben azon- díjak, az egyik szerzd fél alattvalói által ken!fi tzött célt a belkereskedelemben a
ban n.
reskedés és ipar zése és folytatása a másik szerfél területén, letelepedés (bevándorlás), konik, továbbá az áruminta és az árujegy
a kiilke- zuli oltalom és segélybiztosítás stb. A kereskfdelml
V.
Ital iparkodnak biztoíítani

lyozása,

éúl

:

tétele.

a forgalomnak

be-, ki-

;

;

'

K

zd

.V

;

versenyében pedig a védelmi vámok viszonyok szerzdésszer rendezésének három fnyújtanak az egyes termel fog- módja van, ú. m. vagy tarifaszerzdések kötése,
lalkozásoknak kiváltságokat, sokszor egyedám- v. az egyenl elbánás kölcsönös biztosítása, azaz
ságokat. Kétségtelenül szabadelvbb eljárás ez, annak biztosltása.hogy mindegyikállamfél ugyanmert ennek elnyei nem egyeseknek lesznek ki- oly elbánásban részesíti a másik szerzd felet,
váltságai, hanem biztasítják a szükségas gazda- mint a legkedvezraényezettebb államokat, vagy
végül a vámháborúval azonos egyenltlen elbánás.
:igi elnyt mindazoknak, akik annak felhaízná(L. Magyarországnak és Ausztriának külföldi áli.<^ával gazda;>ági haladásukat elmozdíthatják.
tr Eijyedáruság,
Assiento- szerzdések és lamokkal kötött kereskedelmi szerzdéseit és kereskedelmi és hajózási szerzdéseit a Nemzetközi
rzár.
i
Kereskedelmi egyesületek, általános kcres- szerzdések cikknél közídt táblázatban).
Kereskedelmi és iparkamarák azok a testüki-dflmi érdekek istaixilására alakult szabad
egyesületek, amelyek a hivatalos kereskedelmi letek, amelyeknek feladata a kereskedelem és ipar
i« iparkamarák mellett is hivatva vannak köz- érdekeit a törvényhozással, kormánnyal és ható.szemten képviselni, a kereskedelmi
rr'-"'-' -'^kirányú munkásságra, különösen ott, ságokkal
kamarai kertlletek szervezése nehéz- és iparosztály panaszait, óhajait és kívánságait
tolmácsolni, a kereskedelem és ipar állásáról staM_,H ,..„,./ik.
Kereskedelmi eljárás, kereskedelmi ügyekben tisztikai kimutatásokat és idszaki jelentéseket
követett binisáiri eljárás szabályozza a 3269/81. szerkeszteni s a kereskedelem és ipar fejldésész. 1. M. rendelet. \ peres eljárás abban tér el a nek útjában álló akadályok elhárításában közreköztörvényi peres eljárástól, hogy bizonyos érdemi mködni. A K. vagy a szabad egyesülés elvén
határozatokban kereskedelmi ülnök vesz részt a nyugvó, vagy törvény által szabályozott, választanácsban s hogy az egész eljárás gyorsabb. A tástól kikerül hivatalos testületek. A magyar
járáshiróság elé tartozó kereskedelmi ügyekben korona területén az els kereskedelmi és iparkakülön K. nincs. Az 1914 szept. 1. életbelép új mara 1811. Fiúméban állíttatott fel, mely azonban
polgári perrendtartás nem ismer külön K.-t peres már 1814. beszüntette mködését Ugyancsak Finügyiben. Ax említett I. M. rendelet szabályozza méban alakíttatott az ottani közgazdasági érdekek
továbbá a kereskedelmi perenklvüli ügyekben, pl. képviselése céljából 1829. egy kereskedelmi kirencéffjegyzési ügyekben, a kereskedelmi társaság deltség, mely 180. kereskedelmi és iparkamarává
'
f ére vonatkozó
_
:
ügyekl)en követend bi- lett. Ezzel egyidben szerveztek Pesten, Brassórást. míg a kereskedelmi vétségek ese- ban, Debreczenben, Kassán. Kolozsvárt, Pozsonyi.twMi kuv.'tendó eljárást az 1906. évi T. 215 '6. ban, Sopronban, Temesvárt és 1852. Zágrábban
és Eszéken K.-at, melyek 1868-ig mködtek,
.<z. I. M. rentl. szabályozza.
mikor az 1868. VI. t.-c. ezt az intézményt náKereskedelmi érme, 1. Erme&gy.
Kereskedelmi érték, az ámlmak az a jelen- lunk alkotmányos úton is meghonosította. Ketsége, melyet azoknak a kereskedelmi forgalom- reskedelmi és iparosztál3irra oszlanak, melyek
ban tulajdonítanak. Az áruk K.-e eg>' piacon ab- azonban csak együtt hozhatnak határosatot, ai
ban az árban nyer kifejezést, melyért az illet elnököt együtt választják, de tagjaik a keredceárú a kereslet és kinálat kiegyenlítése folytán dök által ktil<>u. az iparosok által ismét külön választatnak azok közül, akik a kamara területén.
valósággal forgalomba jön.
re>k'

i'i'iii

alkalir.iizasával

'

.

;

:

.

:

>:

;

melyet rendelet állapit meg, önállóan ipart vagy
kereskedelmet legalább három év óta folytatnak.
A kamarák öt évre alakulnak. Kiadásaikat a választók illetékei fedezik, melyek közadó módjára
a kereseti adó 1 —7 százaléka erejéig hajtatnak
be. A kamarákat újabban számtalan törvény mindenféle teendvel bizta meg. így azok vezetik
a védjegyek lajstromát, javaslatot tesznek a
jegybank fiókjainál alkalmazott váltóbirálók személye iránt stb. A kamarai tagok adója a virilisták adójának megállapításánál kétszeresen
számíttatik. Jelenleg húsz kereskedelmi és iparkamai'a mködik Magyarország területén és pedig
Aradon, Beszterczebányán, Brassóban, Budapesten, Debreczenben, Eszéken, Fiúméban, Gyrött,
Kassán, Kolozsvárt, Maros-Vásárhelyen, Miskolczon, Nagy-Váradon,Pócsett,Pozsonyban, Sopronban, Szegeden, Temesvárt, Zágrábban, Zenggen.
A kamarának Budapesten 48 bel- és ugyanannyi
kültagja van, Fiúméban csak 32 beltag van, a
többi kamara ezenkívül ugyanannyi kültaggal is
bir. Levelez tagjait maga választja, de ezek csak
szólásjoggal birnak, szavazat nélkül.
Kereskedelmi és közlekedési földrajz a földrajznak az az ága, amely az arák termelésének
helyével, valamint azoknak a földolgozás és fölhasználás helyére történ szállításával foglalkozik. Újabban gazdasági földrajznak is nevezik,
mert a földet mint gazdasági szervezetet tekinti,
az országokat mint annak részeit, s föladata megállapítani az összefüggést a gazdasági élet s a
földfelület alakjai közt. V. ö. Propper, K. (Debreezen 1883) Toldy, K. (Budapest, 2 köt. 1884—
1885) Simom/i, Péfer ; németül Blind (Leipzig
;

:

;

—
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Kereskedelmi és közlek. földrajz

Kereskedelmi jog

(bár az utóbbit személyszállító
hívják), megkülönböztetésül a hadi és

is szállít
is

lönleges célra épített hajóktól.

A

hajónak

más küK. lehet vitor-

gzhajó.
Kereskedelmi hitel biztosítása,

lás V.

1.

Biztosí-

tás.

Kereskedelmi ipar olyan állandó, keresetre
irányuló tevékenység, amelyet a keresk.törv.is kereskedelmi ügyletnek minsít és a keresk. törvény
szabályai szerint ítél meg. Kereskedelmi ügyletek azok, amelyek ingó dolgok, árúk forgalomba
hozatalára és e forgalom lebonyolítására vonatkoznak. A keresk. ügylet tárgya ingatlan nein
lehet. A kereskedelmi ügyletek: 1. abszolút vagg
tárgyi ; 2. föltételes vagy alanyi ügyletek- Az
abszolút keresk. ügyletek ötfélék 1. ingó dolgok
vétele és egyébként való megszerzése nyereséges
továbbadás végett 2. valamely szállítás (Lieforung) elvállalása 3. bankári ügyletek a továbbadás szándéka nélkül 4. biztosítás 5. fuvarozás és hajókölcsönök kötése. Föltételes v. alanyi
kereskedelmi ügyletek, amelyek csak akkor koreskedelmi ügyletek, ha iparszerüen és a kereskedelmi üzlet körében kötik meg. Hétfélék
1. ingó dolgok fel- és átdolgozása a kisipar körét
meghaladva 2. bank- és pónzváltóügyletek 3.
bizományi, szállítmányozó ós fuvarozó ügyletek
4. közraktári ügyletek
5. kiadói ügylet (könyves mükereskedés és sajtéipar a kisipar körét meghaladva) 6. a termelk ügyletei, akik saját terményeiket át- és feldolgozzák és a bányaipar
ügyletei 7. kereskedelmi ügyletek közvetítése.
Kereskedelmi iskolák, 1. Kereskedelmi szak:

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

oktatás.

Kereskedelmi jegy (ang. Trade mark) a. m.
Zehden
(Wien 1903) Engelmam (1900) Rothaug (1904); védjegy v. gyári jegy (1. o.).
Andree, öeographie des Welthandels (4 k. FrankKereskedelmi jog azoknak a jogszabályokfurt a. M. 1914.) olaszul: lyan^owi (Firenze 1901); nak az összessége, amelyek a kereskedelemre voGianni-Arapani (1903) franciául Deville, Ma- natkoznak és többnyire külön kereskedelmi törnuel de la geographie commerciale (1893, 2 köt.)
vénykönyA'be vannak foglalva. így nálunk is
Duffart (Paris 1892) Diihovi ós Kergonard (u. az 1875. XXXVII. t.-c.-be, mely 1876 jan. 1. léangolul Chisholm (London 1903) mun- pett hatályba. De ez nem az egyedüli jogforrás. A
0. 1897)
kái a nevezetesebbek. Scohel, Handelsatlas für kereskedelmi ügyekre, amennyiben a kereskeVerkehrs- und Wirtschaftsgeographie (1902).
delmi törvény nem intézkedik, a kereskedelmi
Kereskedelmi és váltótörvényszék, 1. Keres- szokások^is alkalmazandók s van még sok részkedelmi bíróságok.
leges törvény és rendelet, mely a kereskedelmi
Kereskedelmi felügyelk. Ilyen állások szer- törvényt kiegészíti. Területi érvényét tekint v(\
vezését sürgetik a kereskedelmi alkalmazottak a K. hazánkban közönséges jog oly értelemben,
körében, az iparfelügyelöi intézmény hasonlatos- hogy a magyar korona összes országaira nézv^
ságára, fkép a végbl, hogy a kereskedelmi al- egységes, s különösen Horvát-Szlavonországnak a
(1902)

;

Basche

(1902)

Deckert (1902)

;

;

;

;

;

;

:

;

;

:

kalmazottak védelmére alkotott szociális irányú K. terén, ellentétben az általános magánjoggal,
törvények végrehajtását ellenrizzék.
nincsen autonómiája. De a személyeket tekintv(>
KeTQBkede\mitöiBkoLkk,\. Kereskedelmiszak- is, akikre alkalmazást nyer, közönséges jog a K.
oktatás.
Kiterjed nemcsak a kereskedkre, nem csupán
Kereskedelmi földrajz, 1. Kereskedelmi és osztályjog, hanem nem-kereskedkre is, mindenközlekedés i földrajz.
kire, ha oly viszonyba jut, amely kereskedelmi

Kereskedelmi grémium.

A kereskedk

er-

kölcsi testülete saját, közös érdekeik istápolására.

Elaggott,

munkára

képtelen kereskedk, keres-

kedk

özvegyei és árvái segítésével, kórházi
üggyel, tagjaik mvelésével, iskoláztatásával foglalkoznak különösen.

Kereskedelmi gyarmatok, 1. Gijarmatiigy.
Kereskedelmi háború, l. Vámháború.
Kereskedelmi hajó az a hajó, moly árúcikkekot, terményeket.

Iparmveket, st személyeket

ügynek van elismerve. Ez pedig nemcsak

kivétel-

képen, hanem igen tág körben történhetik, különösen annak folytán, hogy a kereskedelmi törvén
szerint többrendbeli ügylet (vétel továbbadászándékkal, szállítási ügylet utólagos megszorztmellett, értékpapírok vásárlása stb.) akkor is ki'
reskedelmi ügylet, ha nem-keresked köti, s hog
oly esetben is, mikor az ügylet csak a kereked részérl kereskedelmi ügylet, a kereskt>
delmi törvényt a vele szerzd nem -kereskedre i~

j

|

Kereskedelmi

Joff

—

boa

—

Kereskedelmi kOnyvek

^jifiti mázni kell. A vúzonyok. melyek a K.-ban
1876. XXVII. t.-c. vált törvénnyé. Mindkett
siabAlycMrtatDak. általában három csoportba fog- lényegileg változatlanul áll még érvényben. A
sorbaD állanak azok, melyek a ke- kereskedelmi törvény egyes részel azonban nem
lalhatok.
reAedOk tmmHyt* áüásábl fúljanak, jogok ée váltak be egésaen. Ig>' különösen a szövetkezeköteleeaóg^ melyek a keraskedöket ebbeli mi- tekre és a biztosításra vonatkozó részek, melyekre
nteégOknól fogva, illetve segédszemélyzet&ldiös nézve a kormány 1894. reformjavaslatokat dolvaló viszonyukban illetik (c^. oégbejer*^ oég- goztatott ki.
oltalom, mériiBg, leltárkészltéB, könyvvezetés, cégKereskedelmi kamara, 1. Kereskeádmi és

HM

vezetk, kereoÉeddmi meghatalinazottak, szol- iparkamarák.
Kereskedelmi kamat, a kereskedelmi életben
gálati viszony). A második csoport a kereskeddmi
tármságok, a harmadik a kertskedebm Ugyldék. szokásosan elszámolt kamat rövidlejáratú kölás a XVI. sz. közepe felé kezdi csönöknél.
tL
-/.abályozására fordítani; csak a
Kereskedelmi kertészet, 1. Kert és Kertészet.
Kereskedelmi konzul, 1. Konzul.
X > 11. íií. iiiu.MHuk felébon találkozónk elször kiKereskedelmi költségek mindazok a vagyoni
terjedtebb törvényhozási munkálatoldcal s csak a
XIX. sz. hozott létre oly nagyszabású rendsze- áldozatok, melyek alihoz szükségesek, hogy ^y
rt« törvénykünyvekot, melyek a kereskedelembl keresked üzletét folytathassa.
Kereskedelmi könyvek. A kereskedelmi törered viszonyukat kimerítbben szabályozzák. Addig, miga K. lényegileg szokásjog volt, a vezérsze- vény 25—36. §-ai intézkednek a K.-rl, de e §-ok
repet annak kifejlesztésébm Olaszország vitte. nem írják el a kereskednek sem azt, hogy miIraiK-iaországé az érdem, hogy az 1763. «Ordon- lyen könyveket tartozik vezetni, sem azt, hogy
iianci> du commerce» és a tengerjogot szabályozó min könyvelési módot
használjon. Expressis
IrtSl. «Ordonnance de lamarinea megalkotásával verbis a törvény csakis a Leltár és Mérleg készí"Ls volt a K. önálló, kimerít torvényesítésében. tését kívánja meg, a többi könyvekre nézve egyujabb pedig, különösen az 1807-iki <<Code do részt formai intézkedéseket tesz (bekötött, átf.)mmeroe» megalkotása óta oly hegemóniát gya- zött, lapszámozott, lepecsételt és felülbélyegzett
korolt a K. terén, hog)' a legtöbb állam csak arra könyveket köteles vezetni), másrészt pedig áltaszorítkozott, hogy a francia törvényhozás ered- lánosságban azt kívánja meg, hogy a keresked
ményeit több-kevesebb módosítás mellett át- könyA'eibl egyrészt megállapítható legyen csevegye. Csak legújabb idben állt be ismét némi lek\' és szenved vagyoni állapota, má^szt üzvertek különösen az északi államok, a letének menete. Ennek alapján a keresked könyf. r"
rén ,\nglia, a szárazföldi kereskedelmi veinek elssorban történeti hséggel és pontost'
és vaiiojog terén Németország, irányadó jelen- sággal, javítások, törlések és kihagyások nélldU
tséget. Az újabb kereskedeLni törvények az kell az üzlet vagyonában végbement változáso1882-iki olasz, az 1885-iki spanyol, az 1888-iki kat bizonyos rendszer szerint feljeg^-ezni. Ezek a
portugál, az 1887-ilci román kereskedelmi törvény, feljegyzések történnek az ú. n. alapkönyvekben
az 1872—91. keresztülvitt belga revízió, a keres- (pénztár, napló vagy eljegyzék, beérkezett és
kedelmi és váltójogot felölel 1881. svájci kötelmi elküldött számlák könj'\'e stb.) .Az alapkönj'vekbe
jog kivétel nélkül mintául fogadták el a német foglalt adatokat a helyes áttekintés és tájékozótönényeket. Hogy e befolyás aíól a hazai K. sem dás szempontjából csoportosítani kell, még pedig
vonhatta ki magát, azon a közv'etlen szom:>zédi egyrészt azok szerint a személyek szerint, kikre
iszonyt és kereskedelmünknek eddigi német jel- az üzleti események vonatkoztak (folyószámla-gét tekintve, akkor sem lehetne csodálkozni, ha a könyv vagy személyi fkönyv), másrészt azok
német jog kevésbbé tökéletes volna. Az alkotmá- szerint a vagyonrészek szerint, melyekben a vanyos törekvések a K. kodiílkálására a tulajdon- gyonváltozások történtek és azok szerint a nyeképeni Magyarországon 1779- kezddnek, amikor a reség- és veszteség-címek szerint (kamat, jutalék,
kir. Kúria megbízást nyert, hi^y kimerít váltó- és házbér, adó stb.), melyek fejében az üzletnek jökeresk. tör\'énykön)'\ et készítsen. A Kúria ennek vedelmei ill. költségei voltak. (Tái^yi fkönyv).
meg is felelt, de sem az áltála szerkesztett s 1791. E könyveken kívtil a gyakorlatnak számos egyéb
az országgylés elé terjesztett, sem egy késbbi, könyve van, melyek egyrészt az alap- és fkönyvek
az 1827. VIII. t.-c. által kiküldött bizottság szer- ellenrzésére, másrészt statisztikai célokra szolkesztette javaslat nem jutott tönényhozási elinté- gálnak ezek az ú. n. segédkönjrvek. A rendes
zésre. Csak mikor az 1839—40. évi országgylés keresked gondosságával vezetett K. a keresked
kflldött ki újabb bizottságot, sikerült WUdner Ig- pereiben különös bizonyító ervel bírnak, de olynác bécsi figyvéd közremködése mellett, aki ezért kép, hogy a keresked mindig könj'v-einek összemagyar nemességet nyert, többrendbeli oly javas- ségével bizonyít és a szóban forgó részletek bizolatot elkészíteni, melydccsakliamar törvényerre nyítható vagy nem bizonyítható volta attól függ,
emelkedtek. A reform töb)»«ndbeii, a német ke- hogy az eg^ könys'elés megbízhatónak találtareskedelmi és váltótörvény behozatalára irányuló tott-e, vagy sem. A peres ügyekben a könyvekkel
Usérlet után 1872. indult meg, amelyek ered- való bizonyítás céljaira szolgál a könyvszakérti
ménye az Apáthy István egyetemi tanártól készí- szemle (1. o.), meljrben hozzáért feleskUdt szaktett 1875-iki XXXVII. t.-c. lett. Több módosítással emberek mondanak véleményt arról, hogy a kema is ez van hatályban, ugyan dolgozta ki vala- resked könyvei hitelt érdemelnek-e vagy sem, s
mivel késbb a közönséges német váltórendsza- kiolvassák a könyvekbl mindazokat a szükséges
báJy alapján a váltótönény tervezetét, mely szin- adatokat, melyekre az ügy megvilágítása szemtén szaktanácskozmány megvitatása után, mint pontjából a biró kérdést intéz hozzájuk.
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zre van a rúddal párhuzamosan felosztva. A
Kereskedelmi kötelezvény, 1. Kötvéiiy.
Kereskedelmi középiskolák, 1. Kereskedelmi rúdhoz közelebb álló mez piros-fehér-piros, a

szabadon álló mez piros-fehér-zöld. Mindegyik
Kereskedelmi levelek, a kereskedk és ipar- mez közepén címer van és pedig a rúd melleti
üzök által saját kereskedelmi vagy iparüzlettik mezben lev címer piros címermezej, amelyet

szakoktatás.

tárgyaira vonatkozóan Irt és ügyfeleikhez intézett
levelek. Amennyiben üzletük tárgyaira vonatkozó
jogügyletet tartalmaznak, feltételesen illetékmentesek, feltéve, hogy a levélalak nem tartalmaz
szövegében iúetékköteles okiratot, pl. kötelezvényt, engedményt, számlát stb. Ez illetékmentes
levelek is azonban, ha bíróságok eltt vagy más
hivatalos célra használtatnak, az illet jogügyletre V. okiratra megállapított illetékek alá esnek.
Ha ellenben a hatóságok vagy hivatalok élén álló
hivatalos személyekhez címezve küldik, mint K.
bélyegmentosek (1900 évi 78,820 sz. pénzügyminiszteri rendelet). L. még Kereskedelmi levelezés.

Kereskedelmi levelezés, a kereskedi ügyvitelnek az a része, amely által a személyes érintkezés hiányában irás útján történik az érintkezés
az üzletfelekkel és a nagyközönséggel. A K., tárgyát tekintve, annyiféle lehet, ahányféle üzletág
van az egyes kereskedelmi levelek tartalmukat
tekintve lehetnek értesítések, felszólítások, rendelkezések és szerzdések. A levelezk elintézend
ügyei szerint megkülönböztethetjük a körlevele;

fehér pólya szel vízszintesen

át, a szabadon álló
lobogómezöben a magyar címer áll, angyalok nélkül. Mindkét címert megfelel korona födi, a

magyart Szent István koronája. A lobogó hossza
úgy aránylik szélességéhez, mint 3:2. Az 1908.
XII.

t.-c.

(a

kölcsönös keresk. és forgalmi viszo-

nyoknak Ausztriával való szabályozása tárgyában kötött szerzdés) Vll. cikkének 2-ik bekezdése az eddigi állapotot változatlanul fentartja,
cikkének 4-ik bekezdése szerint pedig, ha a
két állam folyami kereskedelmi hajói azok határain túl znek folyamhajózást, mihelyt abba a
helyzetbe jönnek, hogy a lobogót külföldön kell
felvonniuk, a tengeri keresk. hajókra nézve megállapított lobogót kötelesek használni. Egyébként
azonban az ily folj'ami keresk. hajók a két állam
területén belül saját nemzeti lobogójukat használják a hajófaron, ezenfelül pedig, ha egy folyami keresk. hajó a másik állam területén kiköt, a mindenkori ottidözés tartamára köteles a
másik állam lobogóját is felvonni az árbocra.
Kereskedelmi meghatalmazott az a személy,
akit a cég fnöke v. cégvezetje az egész üzlet
vezetésére vagj' pedig egyes ügyletek megkötésére, lebonyolítására meghatalmaz. Ez a meghatalmazás lehet kifejezett (írásos) v. pedig hallgatólagos. A K. csak akkor írhat alá váltókat,
Vlíl.

.

-

ket, a melyekben a kereskedk egész vevkörüket
érdekl eseményrl szoktak értesítést küldeni, ezek
az ú. n. cirkulárék, továbbá a tudakozódó, felvilágosító, ajánlkozó, ajánlati, megrendel, értesít,
egyezked, elutasító és meghitelez leveleket. Ki- csak akkor vehet fel kölcsönöket és csak akkor
állításuk formáját tekintve azonban mindnyájan folytathat a cég nevében pereket, ha erre nézve
megegyeznek abban, hogy rendes levélalakban külön meghatalmazást nyert. A K.-at élesen meg

szerkesztetnek. A kereskedelmi levelek küls kiállításuk tekintetében megegyeznek a közönséges
levelek formáival s a boríték címezése sem tér el
a közszokástól. A levelek azonban az elküldés eltt
lemásolandók s a küldött levelekrl készült másolatok éppen úgy, mint az érkezett levelek eredeti

a cégjegyzötl (cégvezettl),
akinek meghatalmazása feltétlen és korlátlan.
A K.-ak aláírják a céget per, helyett vagy megkell különböztetni

:

hatalmazásbóljelzéssel.

Kereskedelmi mérleg, valamely állam ánikivitelének és behozatalának érték szerinti szembepéldányai megrzendk. A különböz államok a állítása. A K. aktiv, ha a kivitel nagyobb, és
levelek megrzésére vonatkozólag különböz- passzív, ha a behozatal nagyobb. Nem lehet azonképen intézkednek, a magyar kereskedelmi tör- ban a K. alapján még valamely állam külkeros
vény (1875. XXXVIl. 29., 30. §§) e tárgyi-a vonat- kedolmének aktivitását vagy passzivitását megkozólag azt rendeli, hogy a kapott üzleti leveleket ítélni, mert a K. tulajdonképen csak árúmérleg,
eredetiben, az elküldötteket pedig másolatban id- míg valamely államnak a külfölddel szemben való
rend szerint sorba szedve legalább 10 éven át tar- aktiv vagy passzív viszonyát csakis az ú. n. fizetozik minden keresked megrizni. A kereskedelmi tési mérleg tünteti fel, mely az összes tartozásolevelek bizonyító er tekintetében egyeznek a ke- kat és követeléseket állítja egymással szembe. A
reskedelmi könyvekkel (1. o.).
passzív árúmérleg még nem jelent passzív fizeKereskedelmi levelez, 1. Levelez.
tési mérleget s így a K.-böl magából nem lehet
Kereskedelmi lobogó. Az 1867. XVI. t.-c, végleges következtetéseket vonni valamely állam
amely a Magyarország és Ausztria közt kötött nemzotkíizi gazdasági helyzetére nézve.
vám- és kereskodolmi szövetségrl szól, VI. cikkéKereskedelmi minisztérium, létesült az 1881'
ben azt a rendelkezést tartalmazza, hogy mind- XVllI. t.-c. alapján a volt közmunka- és közlekokét fél kereskedelmi hajói egy és ugyanazon lo- (It'siigyi, valamint a volt foldmívelés-, ipar- és kebogót használják, amely az eddigi jelvényekkel ro.'^k('(lolmi minisztériumból, moly utóbbinak ipari
a magyar korona alatti országok színeit és címe- és koroskodí^hni iigyoit vitték ido át. A K. kövt
rét egyesíti. K törvényes rendelkezés alapján
fiio.^zrálydkból áll
elnökség, mely az összo;
a m. kir. foldmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi központ s/ciiK lyzeti s gazdasági ügyeket intézi ;
miniszter 1869 márc, 10. hirdetményt bocsátott í(fii(/>/i. mi'Iy a< or.^zág összes közúti ügyeit tárv;. '/. iiioiyho/ tartozik a szorosabb
ki (1869. R. T. 216.) az Osztrák-Magj-ar Monarchia gyiiíja /« ;/(/í
tengeri kereskedelmi hajói által használandó új értolcniltiMi m'U ii'ímvicszctcii cs hajózjuson kívül
lobogó behozatala iránt. E hirdetmény szerint Fiume és a Vaskapu r.isíifi. posta-távirdai, l<
a K. hosszúkás négyszög, amely két egyenl me- reskedelmi, ipari, közigicijntasi. iparoktatási
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mtmkásüffyi szakosztályok. Míndon szakosztály
ttgyootályokra oszlik. Ezenkívül van a központi számvezetöeég. A K. ügykörébe tartoznak
az tesxes vasutak, a postatakarékpt'nztár és starisirtik'í* >'""i»«íl, melyek külön igazgatósággal
iiri
kereskedelemügyi miniszter Bakttlön

,

Kereskedelmi monopollam,

1.

Kereskedelmi

mozeam,

eredetileg mintarakegy ország versenyképes árniidk. n ^/.lui pedig azoknak a hazai és ktllföldi
írukiiak :i gyjteményét öleli fel, amelyek egy
l.izdiiyos piacon kelendók. Ebból a formáb<jl fejTt ki a modern K.. amely külkereskedelmet

Ki

tái.

!'

ai

iit

i

i>

általános szerv és a konzulátusokkal,
tokkal, bizalmi férfiakkal valú állandó
tés révén felvilágosítást nyújt a beszeriiisokról, eladási lehetóségekról, hitelvi'

.

,

-1

!

szállítási és vámttgyekról, csomagoEgj'es K.-ok üzletek közvetlen kötésé-: ilkn/nak.
Nv;
\z elsó modern K. 1882.
•:• ."
ikult. A Magyar kir. K. 1886. alaivatalos jelleg intézmény és az
jos kiállítás anyagának egy részét
;.;....... W...5.
in. Késbb árúmintaraktár- jellege
megsznt és mint állami hivatal, azúta a külkereskedelmi szolgálat gjakorlati részének intézésével és a közszállltások ellenrzésével van
megbízva. Legnagyobb iljen intézetek a philadelphiai K. ós a londoni Imperial Institute.
~/Mii

1.
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Kereskedelmi növények,

1.

Ipari és kereske-

delmi növények.

Kereskedelmi nyelv, tágabb értelemben az a
nyelv, amelyet a nemzetközi kereskedelmi forgalomban fképen használnak. Ilyen az olasz a levantei kereskedelemben, a francia a Földközitenger Ny.-i rt'szén, a spanyol D.-i és KözépAmerikában, a hollandus az indiai szigetcsoportban. Legelterjedtebb K. a föld kerekségén az angol nyelv. Szükebl) értelemben a K. azoknak a
kereskedelmi g>-akorlrtthan kialakult szakszer
-'' -'-"ik és szakkifejezéseknek összessége,
li'gadják a keresk. foglalkozás nyelvé~/,er voná.sát. V. ö.Nérg László, K.- ünk
h
n.agyartalanságai, sajtó alá rendezte Schack
Ltla llarmot Mór és S^hustek Adolf, Kereskedelmi s/.«'.tar (-2 köt.. Budapest 1906, 1913).
KereskedelminyomjeUés (vasút), mieltt valamely terv-ezett vasút kiépítését, az elhatározott
építés esetében pedig az építend vasút mszaki
kivitelének m«'>dozatait, az építend vasút irányát
és forgalmi jellegét (f-, mellék-, helyiérdekvasút stb.) elhatároznák, tanulmány tárgyává teszik ama vidékek gazdasági viszonyait, mezgazdaságát, iparát, kereskedelmét, amelyen át a
vasutat vezetni szándékoznak. A rendelkezésre
álló hivatalos és egyéb statisztikai kiadmányokból, az állami és közigazgatási hatóságoktól, a
kereskedelmi érdekképviseletektl, megbízható
magánosoktól szerzik be azokat az adatokat, melyekbl az építend vasút várhat4'i forgalma,
illetleg bevételei megállapíthatók. Ha bizonyos
irányban adatok rendelkezésre nem állanak, alapos statisztikai munkálatok utján kiszámított
statisztikai átlagszámokkal állapítják meg a
-.

.

;
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Kereskedelmi politika

várható forgalmat, illetleg bevételt. A várható
forgalonmak. illetleg bevétdeknek ezt a fölkutatását s ezen az alapon a vasút várható jövedelmezségének megbecsülését mondjuk A'.-nek. A
várható forgalomnak van dönt befolyása az
építend vasút irány megszabására, mOszaki kivitelére, az állomások számára, elhelyezésére
stb., sz<ival a mihzaki uyomjelzés-ve is.
Kereskedelmi papírok, azok az értékpapírok,
amelyek a forgalomban adás-vétel tárgyai. Tágabb értelemben a hitelpapírok (váltó, hitellevél) és fizeteszközök (csekk, utalvány, bankjegy) is ide tartoznak. Szkebb értelemben a kötvények, részvények és sorsjegyek különféle fajai,
melyek a tzsdei értékpapirforgalom tárgj'ai lehetnek. A K-nak általános jellemvonásuk az,
hogy névértékük és árfolyamértékük van, tulaj-

donuk vagy egyszer átadás, vagy forgatás, által
ruházható át másra. Lásd részletesebben Értékpapír okKereskedelmi pénz az olyan érem, mely nem
a belföldi forgalom, hanem a külföldi magánforgalom számára, többnyire a törvényes pénzrendszertl eltér formában készül. Ilyen pl. nálunk
a Mária Terézia tallér, v. az Egyestüt-Államokban a Trade dollár stb. L. még Pénz.
Kereskedelmi politika, azoknak az elveknek
az összessége, amelyeket az állam a kereskedelem
fejlesztése érdekében alkalmaz és amelyek s^tségével kereskedelmi érdekeit védeni töreks^.
B tevékenység egyaránt kiteried a bel- és külkereskedelemre. A belkereskedelemben a K. fkövetelménye, hogy az állam egész szervezete a
kereskedelmi tevékenység életelemét tev gyors
lebonyolítást mozdítsa eló. E végbl az igazságszolgáltatásnál a kereskedelmi jog helyes megállapítása és gyors megvalósítása, a közigazgatás körében a tör\'ényeknek a felesl^es k^edelmet elkerülni törekv végrehajtása, a közlekedés terén a lehetleg olcsó és gyors szállítás
elmozdítása, a hitelgazdálkodásnál a jogosult
kereskedelmi érdekek megóvása, a szakértelem
fejlesztése, a kereskedelem célszer érdekképviseletének megalkotása és kell megfigyelése és
a kereskedelem állapotának statisztikai adatok
feltüntegjiijtése által a valósághoz telhetleg
tése mind olyan állami feladatok, melyek az újkori
jogállam bel-K.-jának tartalmát teszik. Ide sorozandók a kereskedelem elmozdítását célzó intézmények, kereskedelmi iskolák, kereskedelmi mu-

h

zeumok, kamarák, kiállítások stb. létesítése is.
Lényegesen eltérnek ezektl a kül-K. eszközei,
amennyiben az állam itt nagjTófflt olyan körülmények befolyásolására törekszik, amelyek tulajdon hatalmi körén kÍNül esnek és amelyekkel más
államokkal szemben fennálló kereskedelmi mérlegét törekszik megjavítani.

E

célt szolgálják

a

külállamokban létesített konzulátusok, a kereskedelmi szerzdések, vámok, a kereskedelmet elö*
'zyéb intézkedések, pl. külkereskedelmi
k, konzuli jelentések közzététele, árúiuuii.ii;u.ik létesítése. A kül-K. lehet védvámos,
vagy szabadkereskedelmi irányzatú. Az elsó esetben az állam a vámokkal a termelési költségekben mutatkozó különbségeket törekszik kiegyenlíteni, az utóbbinál pedig abból az elvbl indul ki.
'
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helyett célszerbb
a természetes fejldésnek teret engedni. Ma Angliát kivéve a vódvámos irányzat az uralkodó. Fontos szerepet játszanak a ktll-K.-ban a szállítási
eszközök, vasutak ós hajózási vállalatok is, melyekkel az állam a kivitelt elsegíteni és, az idegen versenyt megnehezíteni törekszik. Éppen e
célból az állam a tengeri hajózási vállalatokat
igen gyakran pénzbeli támogatásban, szubvencióban részesíti. Ide sorozandó végül a gyarmatpolitika (1. Gyarmatügy) is, amellyel az állam
részint nyersanyagot akar biztosítani ipara részére, részint pedig saját készáruinak elhelyezését
akarja biztosítani. L. Legtöbb kedvezés és Vám.
Kereskedelmi prémium, az a jutalom, melyet az állam a kereskedelem és ipar pártolására
adott, különösen a kivitel elmozdítására.
Kereskedelmi privilégium, 1. Privilégium.
Kereskedelmi regálék az államnak kizáró-

hogy a termelés befolyásolása

lagos jogot biztosítanak bizonyos fogyasztásicikkek, áruk eladására. Ilyen árú lehet pl. a só,
dohány, szesz stb. A K. a fogyasztási adók beszedé-

sének egyik módja.

Kereskedelmi rendszer, 1. Merkantilizmus.
Kereskedelmi statisztika, szorosan közgazdasági értelemben jelentené a nyereség céljából üzletszerüleg vett és tovább eladott javak bel- és
nemzetközi forgalmának, valamint a kereskedi
vállalatoknak (üzemeknek) számszer feltüntetését. A rendes nyelvhasználatban azonban a K. fogalma alatt egyrészt kiterjeszt, másrészt azonban jelentékenyen megszorító értelmezéssel
a
nemzetközi (összes) árúforgalomnak, vagyis az
egy, közgazdasági értelemben egységesnek vett
(állam- vagy vám-) területre bevitt, azon átvitt s
onnan kivitt összes javaknak (külkereskedelmi
forgalomnak) statisztikáját értik, tekintet nélkül
arra, vájjon az illet árúk valósággal a kereskedés tárgyai-e v. sem. Nem foglaltatik tehát ide
a belföldi kereskedelmi s illetve árúforgalom,
melyrl különben sem gyjthet kimerít statisztika,
bizonyos töredékes anyagot a termény-

—

—

—

tzsdék ós fleg egyes városok

piaci statisztikája szolgáltat e tekintetben,
valamint nem
foglaltatik ide a kereskedi váUalatok statisz-

—

tikája, mely külön ipar- (és kereskedelem-) statisztikai felvételeknek, avagy
mint az hazánk-

—

ban a népszámlálások alkalmával történik

—

magának az általános népszámlálásnak anyagából
készül üzemstatisztikából merítené anyagát.

A

külkereskedelmi forgalmi statisztika célja
tájékoztatást nyújtani az államok kölcsönös gazdasági összeköttetései fell, s nevezetesen célja kimutatni, mily mértékben szorul egy bizonyos állam (vámterület) fogyasztása és termelése érdekében más országokra, és viszont mily
mértékben találnak árui más országokban piacra.
Céljának megfolelölog a külkereskedelmi forgalmi
statisztikának számot kell adnia az árúk nemérl,
mennyiségérl és értékérl, továbbá származási
és rendeltot<isi helyérl. A nemzetközi árúforgalmi
statisztika köre kiterjed az összes, vmely állam- v.
vámterületen bevitt v. kivitt árúk számbavételére.
A forgalom bizonyos nemei azonban az illet ország közgazdasága szempontjából csak alárendelt
jelentséggel bimak; így az átviteli forgalom,

számszer

—
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vagyis ama árúk forgalma, melyek az illet állam- (v. vám-) területen csak áthaladnak, anélkül,
hogy ott termelés v. fogyasztás tárgyai volnának
stb. Az ország közgazdasága szempont j ából fontos
forgalmat (Spezialhandel, commerce spécial) a forgalom ily nemeinek leszámításával határozzák
meg. E forgalmon belül azonban a nemes fémek
forgalma különválasztatik a többi javak forgal
mától, amennyiben amazzal általában ellentéte
irányzatot követ. Az adatgyjtés szervei önállu
vámterülettel bk'ó államokban (illetleg vámterleteken) általában a vámhivatalok. Hazánkban,
mely nem képez önálló vámterületet, legfkép a
szállító vállalatok használtatnak fel e célra. A
statisztika forrása vagy az adatgyjt szerv
kimutatásai, vagy az árúnyilatkozatok. Az érték
azonban rendszerint külön módszerrel, szakérti
becslés (úgynevezett értékmegállapító bizottságok) útján határoztatik meg.Hazai árúforgalmunk
statisztikáját az 1881. XIII. és 1895. XXIII. t.-c.
alapította meg mai szervezetét az 1906. XXllI.
t.-c.-töl nyerte.
Kereskedelmi súly alatt értjük azokat a súlymértékeket, amelyekkel a közönséges árukat
mérik, ellentétben a nemes fémek és gyógyszerek mérésére szolgáló egységektl. (így van pl.
Angliában).
;

Kereskedelmi szabadság,

1.

Szabadkereske-

delem.

Kereskedelmi szakoktatás. A K.-ra az els komoly kísérletek a XVIII. sz.-ban történtek. Eltte
a keresked osztály pusztán a gyakorlat által nevelte kereskedit.

A

merkantilizmus azonban kü-

lönös gondot kívánt foi'dítani a keresked osztály
szellemi és erkölcsi fejlesztésére és ezt a munkát
iskolák alapításával támogatta. A XVIII. sz.-ban
a következ iskolák alakultak Lisszabon 1759.,
Paris 1767., Hamburg 1768., Bécs 1770., Moszkva
:

Manchester 1783., oringe (Svédorszáar)
1779.. Toulouse 1788., Berlm 1791..
Nürnberg 1795.Ezek az iskolák, melyek többnyire
magániskolák voltak, a kereskedelmi stílust, szám1778..

1785.,

Gyr

tant és könyvvitelt tanították a legkülönbözbb
tanítási anyagbeosztással és idtartammal. A tu-

lajdonképeni rendszeres K., melyen fkép a középfokú oktatást értjük, a XIX. sz.-ban fejldött
ki. Lipcsében 1831. (igazgatója Schiebe Ágoston).
Zürichben 183.3., St. üallenben 1848., Drezdában
185Í-., Prágában
1856., Budapesten, Bécsben,
Bernben 1857. alakul meg az els igazi középfokú kereskedelmi iskola, melyek mindegyike
még mai napig is fennáll. Hazánkban a Budapesti Kereskedelmi Akadémiát, mely 1857. alaKult, csak néhány magániskola elzte meg, így
Bíbanco Emánuel vasárnapi iskolája 1830. és Röser Miklós öt éves szakiskolája 1853. Nagyfontosságú volt hazánk K.-ára az 1868. évi védertörvény, mely az egyéves önkéntességi jogot 6—
évi tanulmányhoz és végbizonyítványhoz kötötte.
Ezt az intézkedést az iskolák hivatalos szervezése követte 1872., melynek hatása alatt 1881-ig
9 középfokú és 20 alsófokú kereskedelmi iskola
keletkezett. A polgári iskolák osztályainak 6-ra
való felemelése adta meg a tulajdonkéjieni nagy
fejldésre az impulzust, mert a keletkezett V.
ós VI. osztályok az 1883. évi minsítési törvény

\
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intózkedéeei íolytán elnéptelenedtek s így eze- szakképzettségük fejlesztésére a 3 éves kereskeontályoksl haamAlták fel elöszttr arra. delmi iskolák 4 év'folyamra alakitandók, a vohogy keraekedebni snktárgyakkal egészítsék natkozó részletes tanter\'vel és mi'>dszeres utasíki tanítási anyagakat Az 1884. és 1885. évi szer- tással az Országos Kereskedelmi és Iparoktatási
vezet alakította ki teljességei az lie^olák mai Tanács már elkészfllt, b) a közép-kereskedelmi
formáját, mikor az a két kereskedelmi szakirányú iskola látogatását leányok számára is lehetvé
osztályhoz még egy önálló 3. osztályt esatolt ; a teszik és e végett egy-két helyen az egyUtt-tanil'ifurkáció által a most már 3 éves kereskedelmi tást kísérelték meg, máshelyütt önálló ni fels
i-k 'hu a polgári Iskolától függetlenítette. Nagy kereskedelmi IskolUc alakultak (Budapest fvászámiján keletkeztek azatán kereskedelmi önálló ros, Pozsony, Debreczen, Marosvásárhely, stb.) Az
kozópfokú iskolák és kttlön lsófokú, azaz tanonc-, alsófokú oktatás rendkívül sokirányú. Általánovagy íiiasiskolák. 1896-ben Wlassics miniszter- san képz négy és Öt osztályú (egy elkészít és
sége alntt jdent meg az új szervezet, mely már négy rendes osztály) inasiskolák vannak, melyes«>kkal intenzivebb gondoskodással karolja fel a ket azonban csak addig látogat a tanuló, míg
K. kenlé^>t. A tanáiiág, a fentartó testületek és tanköteles, illetleg a fnök inasi minségébl
a miniszUTiiim összetartó munkásságára volt felszabadítja. A négy középiskolát végzett inasok
szükség, hug)' a következ idszak meghozhassa részére a budapesti Kereskedelmi testület egyaz igazi fejlöik'.st. A középfokú iskolákon túl, már éves tanfolyamot tart fenn, melynek sikeres elmagasabb kiképzésrl gondoskodnak. 1891-ben végzése a tanulót a további iskolalát(^atás alól
megalakult a Keleti Kereskedelmi Tanfolyam, felmentL A fváros szakiuaszerintí ipariskolákat
majd 1898. a Kere'ikedelmi Iskolai Tanárképz- is létesített, így pL külön droguista iskolája van.
részére egyéves gyakorló tanfolyamok vanintézet, mint az els igazi kereskedelmi fiskola 4
évfolyammal, a Tudományegyetemmel és a Bp. nak, ahol a kereskedelmi ügyességeket tanítják
Kereek. Akadémiával kapcsolatban. A nemzet- szépírás, gyorsírd, gépírás, kevés számtan, leközi K.-Í kongresszusok hatása alatt a létesített velezés, könyvvitel és kereskedelmi ismeret.

ket

M

Nk

Orsz. ipari és keresk. oktatási tanács támogatásával késziUt 1900. a kereskedelmi középiskolák
ma is érvényben lev szervezete. 1893-ban a kereskedtanonc-iskolák, 1897. a ni kereskedelmi
tanfolyamok nyertek új szervezetet. 1899-ben a
Keleti Kereskedelmi Akadémia lett önálló, két
évfolyamú felsfokú kereskedelmi Lskoia (1- Keleti
akadémia) s ugyanekkor a Budapesti Kereskedelmi Akadémián múköd egyéves kereske^pi„: -írtanfolyam középiskolát végzettek szá-

Dy tanfolyamok

létesítésére

fképen

újabban

gyorsíróegyletek kapnak engedél>-t s hallgatóságuk vegyest férfi és n. Tanfolyamokat tartanak még fenn a kereskedk és alkalmazottaiknak egyesületei tagjaik továbbképzése érdekéb»'n.
V. ö. A. Kleibl, Denkschrift über die
Entwickelung des österreichischen Handelsschulweeens (Wien 1899); F. &AaAr, Handelsbetriebslehre (Leipzig 1911); Matlekovits Sándor, A kereskedelmi szakoktatás (Budapest 1872) Schack
;

2 évfolyamú Ak;idémiává alakult. Béla, Kereskedelmi iskoláink (u. o.) u. a., A ma''• T Kolozsrári Kereskedelmi
iAka- gyar keresked könyve (u. o.). Az 1913-iki bpesti
It'ptette 2 éves föL^koláját.
kongresszus alkalmával Schack Béla szerkeszd m
.A.Z ^j..
j.uJósmindbelföldön, mind külföldön tésében megjelent hatalmas kötet.
háromirányú. 1. Fiskolák szervezése a kereskeKereskedelmi számtan, a kereskedelmi gyadelmi tudományok magasabbfokú fejlesztése érde- korlatban elforduló számi tásoknak a tudománya,
kében, 2. a középfokú iskolában a szakszer okta- mely a reális és ideális árúk adás-vételénél és
táson kívül a kell általános mveltség fejlesz- szállításánál elforduló, számok által kifejezhet
tése, 3. a tanoncoktatás kiterjesztése a legszéle- kérdéseket dolgozza fel. Az aritmetikából kapja
seU) rétegekre és lehet specifikálása üzletágak a formát, melyet a kereskedelmi életbl vett
szerint. A fiskolák közül a külföldön megemlitést anyaggal tölt be. Tulajdonképen egyes feladatérdemel a berlini Haudelsschule 4 évfolyamával, a körök megoldására tanít, miközben alkalmazza
milanói Keresk. Egyetem 4 évfolyamával, vala- az alapmveleteket közönségesen, rövidítésekkel
mint jelentsek az összes németországi és svájci és korlátolt pontossággal. Felöleli a százalékszáegyetemekkel kapcsolatos határozatlan idtar- mítást és annak minden alkalmazását, a kamattamú fiskolák Ujípcse, Köln, Drezda, Frankfurt, számítást teljes egészében. Ismerteti a bel- és
Bern, Zürich stb.). Hazánknak 5 fiskolája van 1. külföldi váltéÁgyleteket, az értékpapírügyleteket,
a M. kir. keresk. isk. tanárképaó-intézet, mely ma az arany- és ezOst-sztoiitás kénl^it és feldola fcözépi.skolai tanáikéjovel párhuzamosan tel- gozza az ezek körében elforduló számításokat.
jesen a Tudományegyetem filozófiai fakuUá.>ába Felöleli a beszerzésre és értékesítésre vonatkozó
olvadt, 2. a Budapeeti Kereskedehni Akadémia egyszerú és összetett árú-kalkuláció anyagát,
tanfolyama (önálló szerreBése folyamatban van), végül pedig tárgyalja az arbitrázs-mveleteket
3. a Kolozsvári Kereskedelmi Aldémia akadé- mind a váltók és árt^papirok, nünd az arany
miai tanfolyama 4. a Keleti Kerestodelml Aka- és ezüst számítása körébl.
démia 5. a fiumei Export-akadémia. MegemlíKflMskedelmi asersMéaek, 1. Kereáseddmi
tMidó, hogy már folyamatban van a MO^ye- és hajózási szerzdések.
tem kiegészítése közgazdasági fidnütáasi. st
Ktteakedelmi asokáaok (fhinc. uscaice, *t^-tervbe van véve az is, hogy kfllön közgazda- isain) a kereskedelmi világban általánosan elsági egyetem létesüljön. A kereskedelmi közép- fogadott cselekvési módok, mdyekkel a kereAeisikola fejldése kétirányú a) a keraritedeimi ta- dAk ügyleteiket lebonyoUtják és elssámolják. A
nulók általános intelligenciájának emriéeére ós ketedcedelmi életet essorban a knrwikiwlnlml
tén

I

;

:

;

;

:
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társaság, bármin, akár jótékony, akár más célokkal foglakozik, K.-nak tekintetik a magyar kereskedelmi törvény szempontjából. V. ö. Nof/y P., A
kereskedelmi társaságok természete, különös tekintettel a fbb európai törvényhozásokra (Budapest 1879).
Kereskedelmi telep, az az állandó hely, amelyen a keresked üzemét folytatja. Ha valakinek
egymás között alakított egyesülései idrl-idre akár ugyanazon a helyen, akár másutt több üzÍrásban is szabályozzák és tgy határozott formát lete van, az a hely, ahol a fnök tartózkodik, a
öltenek. A legnagyobb forgalmat tev árúkra vo- ftelep, a többi fióktelep. A gyarmatosítói nemnatkozóan a kereskedk legfontosabb korporá- zetek távoli földrészeken kereskedelmi telepet
(úgynevezett faktorei-okat) alapítottak, részint
ciója, maga a tzsde szabja meg a szokásokat
ezek a tzsdei szokások, melyek tzsdei határo- azért, hogy termékeiknek, gyártmányaiknak fozatok címén évrl-évre nyomtatásban megjelen- gyasztópiacokat teremtsenek, részint pedig poli
nek. A tzsde nemcsak oly ügyletekre nézve ké- tlkai oknál fogva.
Kereskedelmi tengerészet, 1. Gzhajó, Gzszít szabályzatokat, melyek magán a tzsdén bonyolltandók le, hanem mindazokra az üzletágakra hajózás, Hajózás, Temerészet.
Kereskedelmi törvény. A K. els kodiflkációnézve, amelyeknek szabályozása a kereskedvilág
általános érdeke. Innen van az, hogy a kötött ke- ját hazánkban tartalmazzák az 1840. XVI. t.-c.
reskedelmi üzletek nagy részénél az adás-vételi a kereskedkrl az 1840. XVllI. t.-c. a közkereszerzdésben részletek helyett egyszeren a Buda- setre összeálló társaságok jogviszonyairól; az
pesti An'i- és Értéktzsde szabályzatára történik 1840. XIX. t.-c. a kereskedi testületekrl és alhivatkozás. Hazai viszonyaink között, amidn tör- kuszokról; az 1840. XX. t.-c. a fuvarosokról.
vényünk csaknem félszázados, kereskedelmünk Ezeknek helyébe lépett most is érvényes K.-ünk
pedig éppen ebben az idben fejldött legrohamo- az 1875. XXXVII. t.-c, amely több részben szinsabban, különös fontossága van a K.-nak, mert tén elavult és revízióra szorul. L. még Keresh

törvény szabályozza, melynek intézkedései azonban legtöbbnyire csak instruktiv jellegek, nehogy
a törvény szavai a kereskedelem állandó fejldésének bármi ponton akadályozói lehessenek. A
keresked ügyeinek lebonyolításában, ahol csak
a törvénynek imperativ parancsa nincs, a keresked világban elfogadott K.-at tartja szem eltt.
Ezeket a K.-at a nagyobb piacokon a kereskedk

;

manapság, különösen a kereskedelmi ügyletek
újabbi alakulataiban, tisztán a kifejldött szokásjog a mérvadó.
Kereskedelmi szövetség, \.Közös egyetértéssel
elintézend ügyek, Közös ügyek, MagyarországKereskedelmi takarmányok, koncentrált, kevés vizet tartalmazó gyári hulladékok, melyek a

delmijog.

Kereskedelmi törvényszék,

1.

Kereskedelmi

bíróságok.

Kereskedelmi tudakozó irodák,

1.

Hitel-

tudósító irodák.

Kereskedelmi tudományok azok a tudományágak, melyeknek tanulmányozására a kereskedkereskedés tárgyát alkotják ilyenek az olaj-, nek üzlete helyes és céltudatos vezetése végett
cukor-, sör- ós szeszgyári, valamint a malomipari van szüksége. Az ú. n. K. régebben csupán azokhulladékok ós néhány állati eredet anyag. A nak az ismereteknek és ügyességeknek összesi'K.-at mindinkább kiterjedtebben alkalmazzák a gét jelentették, melyek az ügyletek lebonyolítiiháziállatok takarmányozása körül, mivel kemé- sához voltak szükségesek. A kereskedelem rohn
nyít-értékük rendszerint olcsóbb, mint a gazda mos fejldése azonban minden irányban az esi
maga-termelte abrak-takarmányoké. Minthogy a menyek logikus kapcsolatának kutatását tetiK.-at gyakran hamisítják értéktelen, st az egész- szükségessé, bár feltétlenül bizonyos szándékossii ségre káros anyagokkal, vásárlásuk alkalmával volt abban, hogy a kereskedk a maguk mestoi
tiszta és romlatlan voltukat garantálni célszer, ségét homályba és titkolódzásba igyekeztek tatovábbá táplálóanyagkikötéssel is ajánlatos élni, karni. Amikor azonban a K.-kal is nem a gyaamit vegyi ós mikroszkópos vizsgálattal ellen- korlatban elérend haszon, hanem maga a tudoriztethetünk.
mány kedvéért kezdtek foglalkozni, esszén új.
Kereskedelmi tanácsos, az államf által ke- nagyjelentség tudománykörök és tudományreskedknek adatni szokott puszta cím ; nálunk ágak fejldtek ki. Különösen a nemzetgazdaságnem szokásos, de az áruforgalmi statisztikai tan, pénzügytan, statisztika és rokon tudományok
állandó értékmegállapító bizottság tagjai, amíg kereskedelmi vonatkozásai fejldtek hatalmasan,
ez a megbízatásuk tart, a K. címet használják. úgy hogy körükben mind nagyobbra nve, telj'
(L. e bizottság szervezeti ós ügy\'iteli szabá- sen önállóvá lettek. A K. teljes áttekintheti kép<
lyait a Rendeletek Tára 1901 évi folyamában).
a következ táblázat nyújtja
Kereskedelmi társaság, több személy egyesülése abból a célból, hogy közös cég alatt és közös
KiK-soportok
kockázatra kereskedelmi ügyletekkel iparszerülog foglalkozzék. Az ú. n. alkalmi egyesülés tehát,
mely csak egyes ügyleteknek közós" haszonra és
veszteségre leend lebonyolítása céljából
létre,
nem K. Kereskedelmi törvényünk négy faját
különbözteti meg. a K.-oknak: a közkereseti, h
betéti társaságot, a részvénytársaságot és szövetkezetet. PiZ utóbbi kettnél nem szükséges a kereskedelmi ügyletekkel való foglalkozás, minden
részvényekre vagy szövetkezeti alapon alakuló
;

:

:

j
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m. A tzltstem«>
tikos MálBVÍt«l ^

A kttMk.
elartaral&-

Mk

.

tasa
IV. Alkal-

maaott

taámUa

<

n

Péu, buk,
Mude, hitel

V.

bályozott különleges elbírálás alá esik. Kereskedelmi ügylet mindaz a jogügjiet. amelyet a
AIUIAbos ktayvvital
A kSsTTTllel alaiálslai kereskedelmi törvény ilyennek minsít, amire a
és (omAl
törvénynek az ilyen ügyletekre megállapított álAlkalraaaott ktayT^itel talános
és különös szal)ályait alkalmazni kell.
(aa árú-, bask-, nriritb. TillaUtok kMbea) Tárgyi vagy feltétlen kereskedelmi iUji/letek a
Lallir- és Mérlegtaa
258. f-ban feláorolt azok az ü^ryletek, amelyek,
A sUttottkal kfisjrrvitel ha csak egy esetben köttetnek is, kereskedelmi
K«r«sk. oáaítáM*
ügyleteknek tekintendk. Alanyi kereskedelmi
Kaaut>, diákos^ é»
tol/tjoABüai kaautai4- ügyletek a 259. §-ban felsorolt azok az ügyletek,
mítás
melyek csak annyiban tekmtendk kereskedelmi
Péas,

i
;

Tiltó-

és

érték-

papiraaáattis
KalkalAcJó
Kamatos kamat-. Járadékés kSlosSassárattások
Biatositási ssámitáaok
Baaktechaika
Értékpapirttode
YáltómflTeletek

irútOMde
A bankok as árúOzlet
saol^latában

A

hitel sserope

a keres-

kedelembea
Aa árá- és baakkereskedelem feJlMési iránya

VI BixtMÍtás

<

Biatositás techaikAJa
Életbistositás
Elemi- és betfirésbiato.sitás

Árubiztosítás
Hitelbiatositás

A

kereskedelmet támogató iatésmények (IiaJósás, vasút, posta, táv-

JÜMgiti
tsdomáajr-

írda stb.)
'

A
vn. A kereak.
Ajabb aUkaUtml

kistókék isSvetkezése

Kapitalisztikus ssóvetke-

aések

(kartel,

ring,

tnut, saiadUcátna, konaorcitun)

Aróbasak
Export és import
A kereskedk versenye

VOL A

tSrtéaet,

f51dn]x és terméoettndoini-

Tok

a keresk.

ssolgálatában

<

Kereskedelem tSrtéaete
Kereskeddmi földnvjs
<
Oaadaaáci

Tediaol^a, árúismeret
keresk.

tudományok

módsaerei

IX. K0reske<lelml

A

kereste ssaktárgyak
didaktikája

IrMíiiom. Rotbschild.Taschenbach für Kaaflente, Leipzig,
kia;
1918; Ür. tíooDdorfer, l)le Techník des WeltWien, 4. kisii. 1913: I. Pr. BcUUir. Allgemeine
Haadelsbetriebslehre. Uipalg ; Dr B. Nicklisch. Atliremelne
lÜHtfSdUaii^s Betriebsiehre ; Pmdeisen-Jiut, Grandriss
dsr Haadelswiaaenaehaft, Leipaitr, 9. kiad. 1910; Weier-

.">6

tisiiJel.'s

WlaaensAaftUcbe PrivatwirUebaftalehre,
Karlamhe lUt; W. Wiek, Orandriss der Bandelswissen-

maan-8ehBBlti,

sehatt. ItfU; J. Hellaoer, Bvstem der Welthandelslehre.
Berlin 1910; Ssende Gynla, A világkereskedelem technikája, Budapest; Dr. Seha^ Béla, A magyar kereskedó

kSnvve:

fQ.

Nóvák Bándnr. A magángaadasigtan, Bnda-

[.•>*t.

Kereskedelmi asance
reskedelmi

ügyletnek, amennyiben iparszerüleg folj-tattatnak. Kereskedelmi ügylet végül a kereskednek
mindazon ügylete, amely kereskedelmi üzlete
folytatásához tartozik (260. §.). Ezek az ú. n.iá-

rulékos kereskedelmi ügyletek. L. Kereskedelmi
ipar.

Kereskedelmi ügynök, 1. Ügynök.
Kereskedelmi inök, a kereskedelmi bíróságok (1. o.) hatáskörébe tartozó kereskedelmi és
váltóperekben bizonyos elsfokú bírói határozatok
hozatalában a két jogtudó bíró mellett résztvev keresked vagy iparos, akit rendszerint a
kereskodolmi és iparkamara erre a célra választ
(1871. XXXl. t.-c. 7. ?.); az új polgári pen-endtartás a kereskedelmi külön bíróságot megszüntetvén, megszüntette a K.-Í intézményt is, az új törvény életbelépésével tehát K. a bíróságnál nem
fog mködni.
Kereskedelmi üzemtan (ném. Handels-

Kereskedelmi tudományok.
Kereskedelmi válság, az általános gazdasági
válságnak része, amikor u. í. az árucikkek elállításában vagy forgalmában, a kereslet és a kíbetriebslehre),

l.

nálat viszonyában a kereskedésre válságos zavar
el. A tulajdonképeni K.-on vagy árúválságon
kívül, amelyre az árúkkal való helytelen üzérkedés vezet, ide tartozik a tzsdeválság a tzsdei
árúk és értékpapírok rohamos árváltozása ; a pénzáll

:

válság a pénznek mint fizetési eszköznek hiánya
vagy túlságos mennyisége; a forgalmi válság: a
forgalmi eszközök és vonalak egészségtelen versenye; a hitelviszonyok válsága: túlzott hitelnyújtás és gyors hitelmegvonás ; a termelés válsága túltermelés, az árú elhelyezésének nehézség a fogyasztásnál stb.
K.-ot okozhat természeti esemény, különösen
a gazdaságot sújtó elemi csapások, a fogyasztók
fogyasstási igényeinek megváltozása, új termelési módok feltalálása, nemzetközi, különösen
vámpolitikai viszonyok, vállalatoknak a tömegek
hiszékenységére számító irreális alapítása stb.
Bekövetkezett válságok esetében sokszor az állam
avatkozik be s fizetni halasztások törvényes engedélyezésével (moratórium), a hitelpapírok kény8zeri)eTáltásámÜ£ felfüggesztésével és hasonló
szükségszabályokkal enyhíti a válság hatásait.
Nevezetesebb K.-ok voltak 1634—37 a hollandi
tulipánválság, amelyet a haarlemi tulipánhagy:

A
pedagígU

Kereskedelmi vámpolitikai központ

amely a kereskedelmi törvény és eljárás által sza-

Bfyw nsInBik

Alcsoportok

Ketoportttk

—

(ojtsd

:

Baalsa) a.

m. ke-

.'ízokás.

Kereskedelmi utalvány, 1. Utalvány.
Kereskedelmi atasó, az a kereskedelmi meghataliimzott, akit fnöke a telep helyén kívül kütondó és lebonyolítandó ügyletek elintézésével biz
meg. A K. minöeégében a vételár felvételére, a
fnök künn lev követeléseinek beszedésére, flzexési batáridk engedélyezésére is fel van jogo-

:

:

mának tulajdonított óriási érték idézett el 1696.
az angol pénzváLság (1. Law), 1815. és 1825. az
angol 1857. és különösen 1873. az általános ipari
sítva.
és K., 1882. a francia tzsdeválság stb.
Kereskedelmi ügy és ügylet. Kereskedelmi
Kereskedelmi vámpolitikai központ, a maügy a kereskedelemmel összefügg tényállás, gyarországi kereskedelmi és iparkamarák kikül;

—
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dötteiböl alakult központi szervezet a kereskede-

—

Kereskedi mérleg

határán

nem engedik

be a tilalmazott jószágot

lem és ipar érdekeinek a nemzetközi szerzdések- (sertést, vágómarhát stb.). Ellen.séges államok maben való megvédelmozósére. B szervezetük által napság is alkalmazzák egymással szemben. A
a kamarák összpontosítva, tehát nagyobb nyoma- kereskedelem történetében leghíresebb I. Napótékkal kívánják a kormánnyal szemben kifeje- leon szárazföldi zára (Kontinental-Sperre), amezésre hozni vámpolitikai kérdésekben az ipari és lyet a franciák császára Angliával szemben állított fel 1806.
kereskedi érdekeltség kívánságait.
Kereskedés, 1. a. m. kereskedelem, kereskeKereskedelmi vétel, 1. Vétel.
Kereskedelmi vétség, az a büntetend cselek- delmi iparszer (üzletszer) foglalkozás, amelyet
mény, amelyet a kereskedelmi törvény minsít vét- nagy-K.-nek hívnak, ha a vételt és eladást nagy
ségnek. K,-et követnek el s 3 hónapig terjedhet tételekben zik, kis-K.-nek, ha az eladást kicsiny2. K. a.
fogházra (enyhébb esetekben 2000 K-ig terjed- ben bonyolítják le (1. Kereskedelem).
het pénzbüntetésre) ítélendk a részvénytársaság m. üzleti helyiség, bolt.
Keresked, az a fizikai v. jogi személy, aki
vagy szövetkezet igazgatóságának tagjai 1. ha
az alapszabályoknak a kereskedelmi cégjegyzékbe kereskedelmi ügyletekkel saját neve alatt iparvaló bevezetése végett az alaptke aláírására és le- szerüen foglalkozik. L. még Kereskedelem.
Kereskedcég, 1. Cég.
íizetésére nézve tudva valótlan elterjesztést teszKeresked-gyakornok az a kereskedelmi alnek 2. ha vétkes mulasztásuk miatt a társaságnak három hónapon át felügyelbizottsága egy- kalmazott, aki elképzettségénél fogva még önáltalán nem, vagy nem kell számban volt 3. ha álló irodai munkára nem képes s így a régebbi
a mérleg felállításánál törvényellenesen járnak alkalmazottak segítségével eleinte csak begyakorolja a teendket, melyeket késbb egyedül
el, vagy a közgylésen tett elterjesztésekben a
társaság helyzetét tudva valótlanul adják el, v. kell majd végeznie. Munkája tehát a gyakorlat
eltitkolják
4. ha a közgylési jegyzkönyveket ideje alatt nemcsak hogy nem segítség az illet
szándékosan hamisan vezetik 5. ha a társaság irodában, hanem némileg áldozat is a cég részérészvényeit más, mint tkeleszállítás céljából meg- rl, mert oktatása által a többi alkalmazottak
szerzik, V. azokra kölcsönt adnak 6. ha a részvé- munkaidejét is igénybe veszi. Ezért, különösen a
nyeseknek az alaptkébl fizetnek osztalékot vagy külföldön, legtöbbször a K. nem kap íizetést és
kamatot 7. ha annak ellenére, hogy a társaság alkahnaztatása ideiglenes. Nálunk ilyen ingyealaptkéjének felét elvesztette, a közgylést egybe- nes, önként jelentkez (volontaire) gyakornok
hívni s ha a társasági vagyon a tartozásukat nem ritkaság és a még oly kis munkakörrel felruháfedezi, a csdnyitást kérni elmulasztják
8. ha a zott K. is kap fizetést.
Kereskedi gondosság (rendes keresked gonközgylésnek fentartott ügyekben járnak el. (K.
T. 219. §.) Ugyanez a büntetés éri: 1. az alapító- dossága), a gondosságnak az a foka, amelyet
kat, ha a tervezetben tudva valótlan adatokat a kereskedelmi törvény bizojiyos esetekben megközölnek; 2. a felügyelbizottság tagjait, ha kíván s melynek elmulasztása kártérítési kötelea közgylés elé terjesztett jelentésüket tudva zettséget von maga után. így pl. vételnél az átvalótlan adatokra alapítják 3. a külföldi társasá- adás megtörténtéig, ha a vevt késedelem nem
gok itteni képviselit, ha az itteni üzlet folytatá- terheli, az eladó a dolgot K.-gal megrizni tartozik.
sára szánt tkét más célra fordítják, vagy az orKereskedi kamarák, megkülönböztetendk a
szágból kivonják (K. T. 220. §.), úgyszintén a biz- kereskedelmi kamaráktól, olyan testületek, ametosítási vállalat igazgatóságát vagy belföldi kép- lyekbon a kereskedk és a kereskedelmi alkalmaviselségét, ha a biztosítási vállalatokra megszfi- zottak egyaránt képviselve vannak, s amelyek a
bott általános határozatoknak (K. T. 453—461. §.) köztük felmerült súrlódások elintézésére körüleleget nem tesz a jelzáloglovélintézetek, továbbá belül olyan hatáskörrel bírnak, mint az ipartesbizonyos kötvénykibocsátó pénzintézetek igazga- tületek. Nálunk ilyen K. nincsenek.
tóságának tagjait, ha a záloglevelek, illetve kötKereskedi mérleg. A kereskedelmi törvény
vények kibocsátása körül a törvény rendelkezéseit 26. §-a elírja azt, hogy a keresked leltárán
meg nem tartják. (1876 XXXVI. t.-c. 32. és 33. §. kívül évenkint egy a wkövetelö és tartozó álla1897. XXXII. t.-c. 21. §.) Ezenkívíil 2000 K-ig potnak egymáshozi viszonyát kimutató mérlegeta
terjedhet pénzbüntetéssel büntetendk a rész- köteles szerkeszteni. A K. tehát a keresked aktiv
vénytársaság V. szövetkezet, a jelzáloglevélinté- és passzív vagyonát állítja egynuissal szembe
zetek igazgatóságának tagjai, a felszámolók stb. és feltünteti ennek különbözetét, vagyis a tiszta
bizonyos kisebb jelentség szabálysértések ese- vagyont. Bár a K. ugyanazokat az adatokat tartén. (K. T. 221. §. és 1876. XXXVI. t.-c. 34. §.) talmazza fbb tételek szerint csoportosítva, mint
A K.-ek megbírálása nem a büntet bíróságok, a leltár, fontossága éppen abban rejlik, hogy áttehanem a kir. törvényszékek, mint kereskedelmi kinthet formában kell szeml)e állítania a csebíróságok hatáskörébe tartozik. Az eljárást az lekv és szenved vagyoni állapotot, hogy így a
1906. T. 215. sz. igazságügyminiszteri rendelet keresked kénytelen legyen nyíltan, legalább ön-

—

:

;

;

;

;

;

;

;

'

;

;

szabályozza.

maga

eltt, megvallani, vájjon fizetképes-e méír.

Kereskedelmi zálog, 1. Zálog.
V. sem. A K. baloldala tulajdonképen azt a \:\
Kereskedelmi zéx, a kereskedelmi forgalom gyónt tartalmazza, mellyel a keresked ir-' *
korlátozása bizonyos toríUotre, Ixíhozatali v. kivi- folytatja. Ez három részbl áll 1. üzleti töl«
teli tilalonmial társítva. Elérik tiltó v. prohibitiv értékpapír, kamatozó követelések stb.); 2. /-.
vámokkal (1. o), vagy elrendelik jobbára egész- galmi töke (pénz, váltók, csekkek stb.) 3. hcft-keógügjM okoknál fogva olyképen, hogy az ország teteti tke (berendezés, gépfolszorelós, ingatlan
:

;

;

—
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A keresked aira fi^

törekedni, hogy üzle- továbUcépz szaktanfolyamok, a
(a berontok)
háromféle Uike oly arányban álljon alkalmazásán^ törvényes szabályozása, korláegymáanl. hogy ez az arány a lehet legtormö- tozása.
képesebb (iffodnktiy) gazdálkodást Uitoeítsa. A
Kereskedtanonc. 1. KereshedSinas.
K. jobb(ddida az aktíT vagyon sszegét sztoiszeKereakedtanonciskola (v. inasiskola), L
rint kettéosztja ée megállapítja azt. hogy abból a Kereskedelmi szakoktatás.
vagytmböl, melyet a keresked üzletében ttHcekép
Kereskényi, l..^Vi!dm,tudósjez8uita,8ZüL1713.,
f(«gat, mennyi az idegm és mennyi asajÉt %6ke. me^. Kolozsvárt 1777. Tanár volt a nagyszomHa az egész aktiv vagyonról azt kénytelen a ke- bati egyetemen. Múvei Pkilommsus (1737); Szent
resked konstatálni, hogy az mind idegen töke, AqosUmnakmegtérése (1758) ; CanisÍMS Péter álvagyis flzletében többé saját tke nincs, akkor a tal egybeszedettkeresztény kihuk kérdései (1758)
korootodftre nézve beállott a flielMEéptelenség Cynts, szomorujátékdlbl) MauriÜMS, szomorur
állapota. A K.-nek kttkteös nagy jélentfisége van játék (1757).
nyilvános ssámadásra ktelesett vállalatoknál,
2. K. Gyula, egyházi és régészeti író, szfil.
ahol az évi közgyflléssel kapcsolatban a mérleget Léván 1835 ápr. 9., megh. Brden 1911 aug. 7.
is nyilvánosságra kell hozni, 1. Mérleg.
1850-ben belépett a bencés rendbe, 1854. pedig
Kereskedinas v. Umonc az a kereskedelmi a csornai premontrei rendbe. 1868-ban érdi pléalkalmazott, aki elemj iskolai v. alsóbb kozép- bános, majd érdkerületí esperes lett 1875-ben
isknlni ol( .képzettsége alapján azzal a céllal lép az érd-battai határban fölásatta a kunhalmokat
hogy ott tan alja meg az üzleti teen- ós a római hypocaustumot. Fbb múvei Érd
«^k ót majd arra képesítik, hogy mint (Hamzsabég) és Bata (SzázJtalom) községek törkésbb önálló munkát végezhes- téneti vázlata (1874) Az érdi plébánia története
tian 3—4 éven át áll mint inas (1886) I^házi beszédek (1892 és 1894).
Kereslet, közgazdasági szempontból bizonyos
amely id alatt egyrészt
:is-iskolát (1- Kereskedelmi javak megszerzésére irányuló törekvés. A K.-et
igarni, másrészt
különösen egy-egy piacon a venni szándékozók összessége
-on fnöke apai hatalma alatt él, képviseli. A K. nagj'sága két körülménytl függ,
nii tíMViK. Mii hál stb. A fvárosban ehelyett nevezetesen
1. A javak használati értékétl (L
a K. is kap néhány korona fizetést. A tanonckodás Érték), amennyiben mennél nagyobb valamely jóiiejének leteltével a fnök felszabadítja a K.t szág használati értéke, továbbá mennél sürgsebb
nagyobb
s segéd lesz belle. A felszabadítás az iparható- szükségletet képes kielégíteni, annál
signál bejelentend, mert ezzel sznik meg a lesz az utána való K. és m^ordítva, mennél
inonosnrzödés, melyet a cégtulajdonos a K. aty- csekélyebb valamely jószág használati ért^DB ée
jával V. gyámjával kötött az inas felvétele alkal- mennél inkább elhalasztható az a szükséglet,
amelynek kiel^tésére alkalmazható, annál kimával.
Kereskedk bíróságai (ném. Kaufmannsge- sebb lesz a K. 2. A vevk fizetképességétl,
ichte), a kweskedk és alkalmazottaik közötti ami azonban nemcsak a vevk birtokában lev
iszonyból felmertllt ügyekre szer\'ezett külön pénzmennyiséget, hanem forgalom- és csereképes
bíróságok. Nálunk ilyen bíróságok nincsenek. Ily javaik összességét kell értenünk. A fizetési képesbirá^odást kereskedk tekintetében is az ipar- ség növekedése növeli, apadása pedig csökkenti a
K.-et. A K. nagyon fontos tényezje a piaci árnak,
hatóság (ipartestület) gyakorol.
KercNBkedösegéd az a fizetéses személy, aki az amelynek kialakítására nagyon lényeges hatása
üzletben v. irodában kereskedelmi teendket vé- van még a kínálatnak (L o.).
Keres, a csillagászatban kisebb méret, nagy
gez, de j<^iigyletek kötésire nincsen meghatalmazva. A IC-eknek a reájuKbizott mtmkakör sze- látómezvel biró távcs, amelyet nagy refraktorint másés más az elnevezésük könyvdö, levelez. rokra szerelnek, hogy a keresett égitesteket könyiiémtáros, raktáros, segéd. L. még Magántiszt- nyebben lehessen megtalálni. Fotográfgépen lev
lós camera lucidát is K--nek nevezik.
isel.
Keres halászat az, ha a halász folytonos
KereakedSsegédek 8serTezetei(ném. Handtngsaekilfenoraamsationen), olyan szabad egye- hel}'\'áltoztatás mellett alkalmazza szerszámát,
sülések, amdydmek oélja az állásnélküliek segí- mint pl. a kecés, 1. Halászat.
Keresk, a statisztika szerint a nemzeti tertése, a helykSivetítés, a tagok özvegyeinek és
árváinak erkOlni és anyagi támogatása s végfll melben résztvevk, vagy egy szóval a termelk
a snükszer továbbképaés. Nálunk is. külföldön csoportja, m^^Ulönböztetésfil az eltartottaktól.
is a kereskedöeegéddE (keresik, alkalmazottak. Uk a keresknek terhére élnek.
magántL':ztvÍ8dök) egyesOletoi, szövetségei külöKaareaazegi István, ref. püspök, szül. KrösBgen,megh. Debreczenben 1642. 1616-ban zilahi
évtizedben nagyon dszanösen az uUAb6
p<»odtak. Nagyon síéttagolódtak s támadják egy- lelkész, majd esperes lett 1629-ben a tiszántúli
mást, jóUehet szodális törekvéseik ngyanazon egyházkMfllet pttepökké választotta s a következ
célok felé irányulnak. B oélok állami nyogdíjUz- évben Delnecxenbemmt lelkésznek. Mflvei : A hit
tosítás, özvegyek és árvák kell ellátása, a verseny- és jóságos cséldcedetek tündökl pHdáiról való
tilalom (1. 0.) törlése v. esetleges korlátozása, tel- prédücaeiák (Debreczen 1635> A keresztyén kitjes vasárnapi monkasi&net, esteli nyolc imkfír nek ágazaíMrl való prédikációknak iárháta
való boltzárás, kilaie ^rás napi munkaid, keres- (u. o. 1640). Új kiadásban közreboosátotte GKdoií
kedsegéd-kamarák, koeskedelmi szakfelügyelk, György De discii^bia eoeleeiastiea e. kánongyttj*
a felmondás és végkielégítés reformja, kötelez teményét (u. o. 1633).
stb.).
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Kerestelek, kisk. Szilágy vm. szilágysomlyói
904 oláh, magyar és cigány lak., u. p.
Somlyóújlak, u. t. Szilágysomlyó.
Kerestinec, adók. Zágráb vm. samobori j.-ban,
u. p. Sveta Nedjelja, u. t.
(itio) 1565 horvát lak.
Saupnicki Leskovec.
Kérész, kisk. Ung vm. nagykaposi j.-ban, (i9io)
217 magyar lak. u. p. és u. t, Nagykapos.
Kérészek (Ephemeridae, áiiat), a Recésszárnyú
rovarok (Pseudoneuroptera) egyik családja.
Karcsú tostü fajait ket nagy elüls s két kis
hátsó, finoman recézett szárny, s 3—4; hosszú,
izell farkserte jellemzi. Egyébként szájszervek
nétküli, táplálkozni nem tudó rovarok, melyeknek néha csak néhány órás, de egy napot meg
nem haladó «kérész-élete» a párzásra és a tojások letojására szorítkozik. Az ivarérett állattal
ellentétben, a petébl kikel lárvák teljes kifejldésükig néha évekig tartó ragadozó életet élnek.
A vizi élethez alkalmazkodott lárvától egy osubiinago»-nak nevezhet fejldési alak az átmenet,
mely még egyszeri vedléssel válik csak igazán
kész állattá (imagóvá). Legismertebb fajuk a
barna test, barnapöttyös szárnyú közönséges
kérész (Ephemera vulgata L.), továbbá a fehér
parti kérész (Palingenia horaria Burm.), mely
néha olyan tömegesen jelentkezik, hogy trágyának használják. A mi legnagyobb kérészünk a
tiszavirág (Palimenia longicnuda Oliv.), mely
június derekán a Tisza egyes részein olyan tömegesen jelenik meg, hogy levetett brük s az elhullottak milliárdnyi teteme
borítja a folyó

j.-ban, (1910)

;

;

-

Kereszt

K.-nek több ízben csodatev ert
tulajdonítottak és így azóta e szent ereklye általános tisztelet tárgya. Az V. sz.-ig több helyütt a
K. alatt egy mellén véres bárányt szoktak ábrázolni. Ezt a szokást azonban a 680. tartott VI.
konstantinápolyi zsinat megszüntette és elrendelé,
hogy ezentúl maga a megfeszített Üdvözít ábrázoltassék. Innen ered a «feszület» (1. 0.).

által feltalált

seinknél a kereszténység befogadásával

el-

A

legrégibb idkterjedt a K. iránti tisztelet is.
tl bírunk di'ága K.-ekkel. E régi magyar K.-ek

közül legnevezetesebbek 1. A koronázási K. (l.
Koronázási jelvények) 2. Hollós Mátyás kálváriája (1. Mátyás király kálváriája) ; 3. az apostoli
K. (1. Koronázási jelvények.) A magyar nemzeti
múzeum régészeti osztálya mintegy 80 drb régi
nagybecs K.-et riz. V. ö. Kraus F., Die christliche Kunst in ihron frühesten Anfangen Martiny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes (Paris)
Majer István, Ezer mükereszt (Budapest
:

;

;

;

srn

vizét.

Kereszély (azeltt
vm. belényesi j.-ban,
Belényes, u.

t.

:

Kreszulya), kisk. Bihar
(1910)

668 oláh

lak.

;

u. p.

Bondoraszó.

Talpas K.
Lebejö K.
K. Szeisrvégrü K.
(lat. crux), általában két egymást
vonalból vagy gerendából alkotott alak,
12.
9.
10.
11.
A K.-tel az skorban, a neolit-kortól kezdve
találkozunk, egyaránt szerepel önálló, vagy köralakú keretbe foglalt díszítményként. Az utóbbi
változat, valamint az ú. n. kampós K. (szvasztika) valószínleg bizonyos rejtett jelentséggel,
mint a tz vagy napisten szimbóluma szerepelt.
(V. ö. Montelius, Das Sonnenrad und das christlyóliiTLí K.
Horgony-K.
Mankós K.
lámétlö K.
liche Kreuz). Egyik régi alakja az ú. n. Antal-K
T). Sokan azt tartják, hogy Jézus keresztrefeszí- 1884) Kraus, Das Spottkreuz vem Palatin (Freilésénél is ezt használták.
burg 1872) Boissier, Archeológiai séták Egy1
keresztény egyházban Krisztus halálának házmvészeti Lap, 1880., 3. sz.
emlékére a K.-et mar a legrégibb idkben is szent
2. K. a heraMikában úgyszólván a legrégibt)
jelként tisztelték és abban mindenki a fájdalom címeralak, mely a keresztes hadjáratok óta mindés üdvösség jelképét látta. A K.-vetés a III. jobban elterjedt. A római szt. bii-odalora zászlóján
sz.-ból ered. A görög katolikusok jobbról balra, már 1200 eltt alkalmazták a K.-et, ez volt az ú. n
a latin szertartásnak balról jobbra vetnek K.-et, Szt. György-lobogó, melyet állítólag Szt. György
e szavak kíséretében «Az Atyának és Fiúnak és nek angyal hozott az égbl. 111. Frigyes csíiszár
Szentlélek Istennek nevében ». Nagy Konstantin alatt a K. a birodalmi címerbe is fölvétetett. A
császár a K. jelét, valamint Krisztus nevének heraldikában a K.-et mindenféle változatokban
két olsö betjét (XP) hadi jelvényére (Labarum) alkalmazzák, tulajdonképeni Jieraldikai K.-nek
tétette, amióta általános szokássá vált nemcsak azonban csak azokat nevezzük, melyeknek kara házakat, utakat és sírokat, hanem fkép a jai a pajzs széleivel érintkeznek. Ellenkez eset
tomplomokat ós azok oltárait is K.-tel díszíteni. bon lebeg K.-eknek hívjuk ket. A K. fbb alakjai
In non erednek az oltár-K.-ek. A fpapoknál szo- a következk közönséges kereszt, máskép görög
kásos niell-K. (1. 0.^ viselése szintén régi eredet. K., melynek mind a négy karja egyenl hosszú
A temetkezési meneteket és egyéb egyházi fel- (1. ábra). Aiulrás-K., mely, ha ágai természetes
vonulásokat már évszázadokkal ezeltt is K. olöl- fatörzsöt ábrázolnak, burgundiai K.-nek is nevez
vitele mellett tartották meg. Az Ilona császárn tetik
Ci. ábra). Villás K. (3. ábra). Szt. Antal \

Kereszt

.

metsz
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<yyytoWM IC, mely nem egyéb mint egy lAtin K..
me^Mk fel8& karja hiányzik <4. ábra). Tatpas
r. wHuUotm K. as, mely formájára nézve közönaéget, de esaTargós élú (3. ábra). A Mteg K.
legegyHMrffibb f(»TDájM a 6'. ábra mutatja. Bniiekrétk>n»tátítiéksvígü(?.ábra)ée$guvégú
K. (8. ábra). A K. négy ágát különféléig díszítik. Ilyenek a lóheréi K. (9. ábra), a korgonyK. (10. ábra), a manks K. (11. ábra), az itmiO
K. (12. ábra), a horgot K. (13. ábra), a fetmanJíás K. /f-i .'!.,> ^, Latin K. az olyan, melynti
lijvidebb. mint a hosszgerenda
a harái
/t-tipn, hanem azon felOl keaaznt'jleaztezi dó.
yéb K.-fajták még a pat.

ü^só harántszára hoaszahb,
ábra) ; ha mindkét harúitszár
egyenUV, elMU a ktariitgiai K. (19. ábra). A horgas K.-nek ^y neme az ú. n. szvasztika- v. kampós
K. (1?. ábra). Nyolcágú a máltai K. (18. ábra).
Keitós K., ha a görög és az Andrá»-K. egyesítve
van (20. ábra). Apostoli v. pápai K.. meljrnek
hár
atosan nagyobbodó íutfántkarja van
(:<f
íömbös K. v. gömbösvégü K., amelj-aek Karjai gömbökben végzdnek. JahUf-K.-oék

riarcka-K., u

mint a

.

Mab (Ití.

—

K e resztcsont

kfileM és egyéb tartozékot. L. az Árboc és Árhoeoml flfiBBiékat és n. o. a Teljes árbocozatu
hajó képmsilékletot
%.K.a mezígtudíaégban a kévébe kötött gabona rakása, máskép kahmgyának is hívják. L.
még Bdb 3. és Kom:.
Kereszt, kidL Ung vm. szobránczi j.-ban, (ino)
306 tót lak. n. p. Poroszló, u. t. Ungvár.
Karesztajtó, az egjrszámyú vésett vagy táblás
bels ajtóknak d. Jjtó) a l^i^Szönségesebb és
:

legegyerübb neme; méretei rutdesen: O80—
saélBSség és 2*10—8-40 m. magasság.

O^d m.

Kereaziálláa, errl az összhangzattanban akkor
beszélünk, amikor egy kromatikus lépés nem
abban a szólamban jelentkezik, amelyben vámok.
A következ példáién a c megy esz-re, holott természetesebb volna, ha a törzshang, az e menne
esz-re:
Keresxtállis,

i

'

£

e helyett

:5g=2!á:

-^»-

r

(Tssút), a vágány két sinszálára
morlegos irányban fekv gerenda, mely a sinszálakra gyakorolt nyomást az ágyazáson kellen
elosztja, ^yszersmind a két sinszál egj-mástól való

Kereaztalzat

távolságiak, a nyomtávolságnak biztosítására

szol^. A K.-ok rendesen tölgyfából v. telített
bükkfából készülnek (talpfák) és csak ott, ahol a
fa drága, késztllnek hengerelt vasanyagból. Hais

Horsu

K.

PélBukte K.

Utta K.
19.

Pfttriwck»-K.

M.

ti.

ir"^^

zánkban csaknem kizárólag fa-K.-okat, talpfákat
használnak. E talpfák az elsrangú fvonalainkon
270 cm. hosszat 25 cm. szélességgel és 15 cm.
magasságai bírnak. Egyéb fvonalainkon 250
cm. hosszú, 25 cm. széles és 15 on. magas talpfákat használnak míg hel^i érdekfl vasutalnkon
220 cm. hosszúak, 20 cm. szélesek és 14 cm. ma;

BsraastikA-K. MilUi K. Lotkaring. K. Kettes K.

ApoMoU K.

gasak. L.

még

Talpfa.

Kereaztárboc (ném. Kreuzmast ; ol. aJbero di
nevezik a spanyol Szent Jakab-rend (1. Jakab- mezzana ; franc, tnát Partimon ; ang. mizenrendek, 3.) K.-jét K. alakú széles vörös pallos most), 3 árbocos hajón a leghátsó árboc. L. Árkét liUomkarral, szívalakó mvkolattal. A K. kü- boc és Árbocozat címszókat, valamint a Teljes
Uobözö formáiról v. ö. Biedermann, Die ICreoze árbocozatu íiajó cím képmellékletet.
Kereeztatya és anya, 1. Keresztszülk.
in der Herald:'- "-A^flen 1875).
nneken általános, v. mint
Keresztbe galoppozás, a lónak hibás galopp3.
a k(
disz, mely az ...... .>:yik vagy mindkét lapját lépése, amelynél a hátsó lábak mozgása nincsen
betölti, vagy vele kezddik a körirat, pl. -f- L.\- összhangzásban az elüls lábak mosásával.
r>TSCLAV8 RB, -f MATfflAS D. G. RKX HVNKereaztbénaaág, állatokon a test hátulsó részének bénulása, mely majd a gerincvel, vagy
i. K. a számianban mint álló K. (-1- plos) az az ebbl a kereszttájon kilép id^ek, majd a b^
tnlsó végtsgokat mozgató izmok megbetegedése
ifliiftf T»«'^ mint fekv K. (X) a szcHrzásnak
fí
jele. Az iOöK. a mins (— ) jellel eUentéttMoririay- követteat^ien jöhet létre. A beható vizs^lattal
meghatározásiil ia oolgál, így a tnmoaiiéleniél meipUlapitandó ok szerint különböz beodLmítás
a fölötti fokokat, magMaági adatoknál tenger- tíá esik és más-más kezelést igényel.
Kereaztbesz^^tt, I. Alapkötés.
feletti magasságokat slb. jeUL
Keresztbetett a címer akkor, ha több darabra
6. /T. a anK^few. Az egymrfl qp vagy kett6(X)
K. olyan jel. amely vakMMljr hangnak egy, illeCft- van osztva, melynek mindegyikén ismét egy-egy
leg két kromatikus féÜMHiggal rtló fStenOéeén kisebb címer fordul el. Liegfakább OTszágos vagy
:

£

iii

i

házassági oímoroknél fordul el.

utal.
6.

K., csillagkép.

1.

Dili

keresst.

K. eMnéwel megkfllönböztotlk 8 árboooe
hajók(m a leghátBó árbocot (tehát «kecesztárboc»)
7.

valamfait a rajta
BéBui

Xan

lev minden vit(»Ut,
ZL Ut

vftorlafát.

Kanaztboltozat,
Kereasteaigolya,

1.

1.

Boltozat.

Csigolya és KareuiesoiU.

Kegreaateaonct (os saerum) a gerineoedop egy
résae, mely öt keresztcsigolya össnfomdásábM

;

—

Ke r esztcsontf áj ás
keletkezett.

utána van

Keresztély
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Az ágyékcsigolyák után következik,

még a

:

farkcsont (os coccygis). Elölrl

koriak.

A

a
mve),

leghíresebb K.-ak a liégei 1112-böl,

hildeshetm}., a sienai (Jacopo della

Quercia

vagy hátulról nézve háromszög alakú fent van a -wittenbergi (Vischer Hermann mve, 1457),
a háromszög széles alapja, lent a csúcsa. Elüls nálunk a bcszterczebányai bronz- K, 1475-bl.
Keresztel Szent János, 1. János, szentek.
felszíne homorú, sima, a hátulsó domború, érdes a
Keresztel Szent János-rend, l.Jawoí-rewíZe A'.
rajta tapadó ers szalagoktól és izmoktól. Oldalt
Keresztel tál, a keresztelésnél a leöntés köza medencecsontokkal alkot izületet s igy résztvesz a csontos medencefal alkotásában az Ízület ben lecsurgó víz felfogására szolgál s a XVI.
;

;

kezdve használatos. Többnyire vert sárgakészült, fenekén domborm, karimáján értelmetlen feliratok és ékítmények díszítik. Nürnberg a XV. sz.-tól a XVII. sz. derekáig híres ilyen
eredetileg rendesen profán célokra készült kerek
Keresztcsontfájás, 1. Lumbngo.
Keresztcsör (Loxia, áiiat), a" Pintyfélék (1. o.) K.-ak gyártásáról, amelyek nálunk is elterjedtek.
családjába tartozó madámem. Jellemz, hogy a Vannak díszes vert ezüstbl készült és ónból öncsr két kávája egymást keresztezi, innen a nevük. tött K.-ak is. A K.-ak feneke gyakran köldökErs alkotású, nagyfej madarak. Szárnyuk meg- alakban kiemelkedik s a keresztel kancsó alaplehetsen hosszú, keskeny és hegyes; farkuk jául szolgál. L. Aiguiére.
Keresztély, szent, a poroszok apostola, megh.
rövid, gyengén villás lábuk rövid és ers, ujjaik
hos-zuak és ers karommal vannak ellátva. A 1245. Cisztercita szerzetes volt, s 1209 óta fárahimek általában vöröses, a nstények és a fiata- dozott a poroszok megtérítésén. III. Ince pá]».T
lok sárgászöld v. szürkészöld szinüek. Fenyerdö- 1215. püspökké nevezte ki. De a pogány poroszuk
székhelyérl s csak mikor a néniben élnek és fleg fenymagvakkal táplálkoznak. elzték
Gyorsan repülnek és ügyesen kúsznak; kúszá- lovagremi megkezdte a poroszok elleni harc
suknál papagáj módjára csrüket is használják. folytatta ismét térít munkáját (1230). Ezután a
Hazánkban 4 faj él: 1. Közönséges K. (Loxia poroszok fogságába került (1233—38.) s ez alatt
curvirostra L.) hossza 18, szárnya 9"5, farka 7, IX. Gergely pápa a poroszok földjét a lovagrendcsre 2, csdje 1-6 cm. Egész Európában, Észak- nek ajándékozta s az országot négy püspökségre
Afrikában és Észak-Ázsiában honos. Hazánkban osztotta. K. tiltakozott ez ellen s nemcsak a lovaga fenyves régióban mindenütt gyakori. Január renddel, hanem a szentszékkel is összeütközésbe
végétl március elejéig költ. 2. Vastagcsm K. jutott. Ünnepe dec. 20-án van.
Keresztély (lat. Christianus, ném. Ghristij
{Loxia pytiopsittacus Bechst.) az elbbivel megegyezik, csak csre erösebb és vastagabb. Hossza dán. Kristian), több uralkodó és fejedelmi szenu
19, szárnya 10 5, farka 7, esre 22, csüdje 1*7 lyiség neve.
Orstágok szerint
cm. Észak-Európában fleg Skandináviában hoMainz 16.
Anhalt 1.
nos. Hazánkba ritkán vándorol le. A KárpátokBrandenburg 2—3.
Schleswig-llolstein 17.
ból ismeretes. 3. Szalagos K. (Loxia bifasciata
Brannscliweig 4— 5.
Szászország 18—19.
Dáaia 6- 15.
Brehm.) hossza 16, szárnya 9, farka 6'5, csre
1*8, csüdje lé cm. Észak-Európában és Eszak[Anhalt.] 1. L K, anhalt-hernhurgi heri'
Ázsiában honos csak kivételesen vonul déli tar- (1603—30), II. Joachira Ern herceg máí^odik ílá,
tományokba, ilyenkor hazánkban is elfordul. 4. szül. Bernburgban 1568 máj. 11., megh. u. o.
Vörös szalagos K. (Loxia riihrifasciata Bonap.) 1630 ápr. 17. Tudományos nevelésben részesült
a közönséges K.-rel egyezik meg, de a másod- és beutazta egész Európát. 1591-ben egy német
rend evezknek megfelel fedtollainak és a segédhad élén küzdött IV. Henrik francia király
középfedtoUainak csúcsa fehéres v. vörös árnya- mellett a kat. liga ellen. Azután a kálvini.sta hitre
latú. Hossza 18, szárnya 10, farka 6'ö, csre 2"1, tért és a pfalzi vál. fejedelem szolgálatába lépett.
csdje 1-^ cm. Hazája Közép-Oroszország. Ha- 1603-ban atyja után Anhalt-Bemburg hercegsézánkban Árva és üng vármegyében észlelték.
get örökölte. Nagy része volt 1608. a protestáns
Keresztek, 1. Kereszt.
Unió megalapításában. Mikor a csehek 1619. V.

azonban csak a két fels keresztcsigolya

terüle-

sz.-tól

tén van. A K. belsejében a K.-i csatorna húzódik
végig, benne vannak a K.-i idegek, melyek a
csont elüls és hátulsó felszínén lépnek ki.

rézbl

;

t

;

;

;

;

—

Keresztelés, egyházi értelemben

1.

Keresztség.

Hajók keresztolése 1. Hajóker észlelés.
Keresztel kápolna, 1. Baptisterium.
Keresztel kút, keresztel medence, keres^tkt a koresztelésnél használt víztartó edény. Osi
formája a földbeásott kmedence, amelyben a
keresztelendt bemártották (immersio). A VHI.
sz.-tól

már

leöntéssel is kereszteltek (infusio)

;

ez

azonban csak a XVI. 8z.-t<')l kezdve általános keresztelés! mód. A román építészet korában a K,
oszlopokon, állatok hátán, vagy

zömök lábazaton

k

nyugvó, gyakran dombormvekkel ékes
vagy
bronz katlan, amelybl a gótikus kori kehelyalakú
K. fejldött. Ez is-kv. bronz s gazdagabb templomokban élénken tagolt és dombormves dlszíí.
A renaiesance a kehelyalakot megtartja. A barokBtíl korától kezdve fából faragott K.-ak is gya-

Frigyes pfalzi vál. fejedelmet királjnikká választották, K. rögtön segítségére ment.

A

len fchérJiegi/i csatában (1620 nov.

szerencsétö volt a

8.)

csehek fvezére. A csata után Dániába menekült,
de 1623. meghódolt II. Ferdinánd császárnak és
visszakapta országát. Legidsebb fia //. A'. (1630—
1656) követte öt az uralkodásban, ki a fehérhegyl
csatában a császáriak fogságába került.
[Brandenburg.] 2.K., hayreuthi rq röf (ÍGOS—
1655), János György brandenburgi vál. fejedelem
ifjabbik íla, szül. 1581., megh. 1655 máj. 30. A
Hohenzollern-család idsebb frank ágának kihalása után 1603.
örökölte Bayreuth örgr(')fságot.
Az uralkodásban unokája. A',
(1655—1712)
követte, szül. 16^W júl. 27., megh. Erlangenben
1712 máj. 10. Részt vett 1672—78. a franciák
elleni harcokban, 1683. pedig Bécs felmentésénél

Ern

!
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örökösödési bábmrnban 1707.

7. //. K. (a Zsarnok), dán, svéd is norvég kide kevée ered- rály (1513—23.). János király fla, az elbbinek
nrcolt. Fiában,
Oyörgy Vilmosban unokája, szül. Nyborgban 1481 júl. 1., megh.
saládja s Kayreuth UyOrgy Frigyes 15.')9 jan. 25. Atyja halála után 1513. a dán és
norvég koronát örökölte, de Svédországot is han.iuii.ii' .11 .rcn'ifra szállott.
;>.
K. rz/Miov, a rafti:tiolnir)íi érsekség adminisz- talmába szerette volna keríteni. P^lsö klstl'rlete
trátora. Joachirn Friirycs brandenborgi vál. feje- 1518. nem sikerült, mert seregét Brannkyrka meldolera liarmaiiik íla, szül. Iö87 ang. 28.. megb. lett megverte az ifjaU) Sven Stwe, svéd kor166 jan. 1. A niagdeborgi káptalan 1598. érsekké mányzó. 1520-ban új támadást Intézett SvédorváUtttotta, de mivel 1614. megnösfllt, ezentúl az szág ellen. Ekkor Bogesund mellett gyzött és
adminisztrátori cimet használta. A 30 évee bábo- bevonult Stockholmba, Itt a koronázására egybemban a protestánsok oldalán barcolt, ezért a gylt svéd furak közül 82t minden ítélet nélkül
k:^ptalnn 1H»8. letette, Gusztáv Adolf segitségé- kegyetlenül kivégeztetett (stockholmi vérfürd
visszajutott Magdcburgba és réizt 1580 nov. 8.) Üldözéseit a vidéken is folytatta s
... védelmt'ben Tilly ellen 1631. A város összesen 600 elkel svéd esett áldozatul bosszúpusztulajia után megs^besOlve a császáriak fog- jának. Ez a kegyetlenség felkeltette a svédek
i«ág*b« kerfllt. Nemsokán 1632. a jezsuiták rábe- ellenállását s a szintén halálra szánt Wasa Guszléséro akat. hitre tért. A iHrágai békében 1635. táv (1. Gitítztár) állott a nemzeti szabadságharc
élére. K. már egy év mtilva kivonult Svédország..0(X» tallér évdíjat kapón.
^
;\8.]i.K.. BraHtischirei(f-Lüne- ból s nemsokára rea elvesztette a dán és norvég
koronát is. A dán nemesség ellene fordult, mivel K.
1 —33), Vilmos herceg második
.,. n.-v.
megh. 163.H nov. 8. 1599- a polgári és parasztosztálynak fogta pártját.
luteránns püspöke lett, bátyjának, 1523 ápr. Németalfüldi'e menekült, honnan késbb
l"
pedig 1611. Lüneburg kísérletet tett trónja visszafoglalására. 1531 vé; halála után
i.
örökölte. A 80 éves háborúban hü gén megjelent Norvégiában, de nem tudván párhiszárhoz, de a Visszatérítési líende- tot szerezni, 1532. fogságba jutott. Eleinte szin:
1«
*?n 1629. méííis elvesztette Minden gorú rizet alatt tartották Sonderburg várában,
•. Utódok nélkül halt el,
de mikor 1546. önként lemondott a trónról, enypa ,
5. A'.. Braiinschtreig-Wolfenhiittel hercege, hítettek sorsán. K. neje Izabella (szül. 1501.,
Henrik Gyula herceg második tla. szül. 1599 .<zept. megh. 1526.), V. Károly császár húga volt, kitl
20., megh. \Volfenbüttell)en 1626 ján. 16. 1616- azonban nem maradtak utódai.
ban Halberstadtluteránus püspöke lett ésOrániai
8. 211. K., dán és norvég király (1533—59.) I.
Móric seregében harcolt a spanyolok ellen. A 30 Frigyes király idósebbik fla, szül. 1503 aug. 12.,
éves lu^KNruban Pfalzi Frigyes cseh király párt- megh. 1559 jan. 1. Atyjának halála után 1533. léjára kelt 8 egy 16.000 fónyi sereg élén végig- pett a trónra, de sokat kellett harcolnia a Hanzadolta a vesztfáliai püspökséget. Merész es furcsa szövetséggel ésji kat érzelm nemességgel. 1536.
ve- végleg diadalra juttatta a reformációt wszágában
tetteiért a bolondos püspök nevet kapta,
rette pénzzé Paderbomban a 12 apostol ezüst és sokat tett az iskolaügy, ipar és kereskedelem
szobrát ezzel a felirattal: Gottes Freund, der emelésére. Minthogy azonban a megszüntetett
Pfaílén Feind. 1622 jún. 20. Höchst mellett Tilly- klastromok javait a nemesség foglalta le, ennek
tól vereséget szenvedett. Ezután Németalföldön hatalma a királyság rovására veszélyessé vált.
harcolt s a fleurusi csatában (aug. 29.) elvesztette Testvéröccse, Adolf herceg (megh. 1586) & holbalkarját, melyet aztán ezüstbl valóval hclyet- stein-gottorpi család (s így a jelenlegi orosz uralteáitett. 1623 aug. 6. Tilly újból megverte 6t kodóház) se lett. k trónon legidsebb fla //. FriBtíiilíH.hn mellett. A fáradhatatliTi K .azonban gyes 0- o) követte. Legifjabb fiától, Jánostól
incia támogatással új
t szerai
(megb. 1622.) származtak a Sonderburg-csaAhá
zi
megint megjelent .N
;igban. ös82fí6 ágai.
De 1625—26 telén súlyos betegség támadta meg,
9. IV. K., dán és norvéa király (1588—1648.),
mely tlatalon véget vetett élet^iek.
II, Frigyes király fla, az elbbinek unokája, szül.
[Dánia.] 6. 1. K.. dán, st^éd és norvég király Frederiksborgban 1577 ápr. 12., megh. Kopeni48— 81 \ Dietrich oldenburgi gróf és Hédiig hágában 1618 jan. 28. Atyját 1588. követte a
Isteini srrófnófla. szül. 1426., megh. 1481 máj. trónon, de 1596-ig gyámság alatt állott. Elször
;. 111. l'istóf halála után a dánok királyukká
Svédországgal keveredett háborúba (1611
13.) s
ilasztották 1448., s K. ezután nül vette eld- Gtisztáv Adolfot a megalázó knártdi béke elfonek özvegyét, Iwandenburgi Dorottyát. 1460- gadására kényszorítette, A 30 éves háborúban a
n a norvégek is megválasztották királyuknak. német protestánsok segits^re jött 1625. De 1626
:sszas harcok után 1467. a svéd trónt is meg- ang. Lutter am Bartnberge mellett nagy vererezte. de az elzött Knutsson Károly svéd séget szenvedett TOIytöI s a császári hadak Holkiraiy 1464-66 ésl467-70.tgbólvisaiaBaeraste steint, Sdileswiget, st Jütíandot is végig poszrr njat 8 K. Svédországot 1471. vé^eg elvesz- tították.
K. 1629, a lübecki békében visszart*
kárpótlást nyt|tolt ezért ntíláSdHesicig kiqrta birtokait, de meg kellett ígérnie, hogy Né- Hol'tf^'in megszerzése. Bzóta e két német hermetanzág ügyeibe többé nem avatkozik. UralL^-v-' n< .'v századon át Dániához tartozott, bár kodása vége felé megint a svédekkel ütközött
.-tilt -';i
külön alkotmányát, ösi országát össw (1643—46.). Ebben a háborúban Torstenson
átengedte öccsének, Gtrhardnak, Jlttland É.i csúcsáig hatolt, a fememi tengeri
k
u 1667-ig uralkodtak itt.
csatában pedig K. is sdyoean megsebesült. (Hsiesttint ki.
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A brömsebnn l)ékében le kellett mondania Norvégia néhány kerületérl, Gothland és Ösel szigetekrl. K.
bels kormánya áldásos volt országaira. Javította
az igazságszolgáltatást, rendezte a pénzügyeket,
sok várost alapított (többek közt Krisztiániát,
Norvégia fvárosát), a jobbágyságot is fel akarta
szabadítani, de e törekvése a nemesek ellenállásán meghiúsult, ö teremtette meg Dánia keressógót a dán néphimnusz örökítette meg.)

kedelmi ós hadi flottáját, st Indiában még gyarmatot is szerzett (Trankebár). K. neje Katalin
(megh. 1612.), Joachim Frigyes, brandenburgi
választófejedelem leánya volt. A trónon íia, III.
Frigyes követte.
10. V. K, dán és norvég király (1670 - 99.),
III. Frigyes király íla, az elbbinek unokája, szül.
1646 ápr. 15., megh. 1699 aug. 25. A Nagy Választóval szövetkezve 1675— 79-ig eredménytelen
háborút viselt Svédországgal. Kancellárja Griffenfeld (1. o.) elmozdította az ipart és kereskedelmet s Dániának új gyarmatokat szerzett a
Kis Antillákon. K. adta ki 1683. a dán, 1687. a
norvég törvénykönyvet, de mórtéktelen pazarláalapísával tönkretette az ország pénzügyeit.
totta a Danebrog és Elefánt rendjeleket s
osztogatott elször Dániában grófi és bárói címeket. A trónon fla, IV. Frigyes követte.
11. VI. K., dán és norvég király (1730—4-6.),
IV. Frigyes király fla, szül. 1699 nov. 30., megh.
1746 aug. 6. Atyját 1730. követte a trónon s egészen neje, Zsófia Magdolna brandenburg-kulmbachi rgrófn és Bluhme udvari pap befolyása

Udvarában szigorú vallásosság uralkodott s kormánya is reakciós irányú volt.
A parasztok költözködési jogát 1733. nagyon
megszorította. A trónon fla, V. Frigyeú követte.
12. VII. K, dán és norvég király (1766—
1808.), V. Frigyes fla, az elbbinek unokája, szül.
alatt állott.

1749 jan. 29., megh. Rendsburgban 1808 márc.
13. Kicsapongó élete miatt testileg-lelkileg meggyengült s a kormányt kegyeneei Brandt (1. o.)
ós Struensee (1. o.) vitték. Ez utóbbi egyúttal nejének Karolina Matildnak (1. o.) kedvese volt.
Struensee bukása és kivégeztetése (1772) után
nejétl elvált. A kormányt ezután K. mostoha
testvére, Frigyes herceg ós anyja Julianna
Mária vezette, mígnem 1784 ápr. palotaforradalom útján fla. Frigyes trónörökös ragadta azt
magához, ki VI. Frigyes néven lett utódja.
13. VIIL K, dán király (1839—48), VII. K.
öccsének. Frigyes hercegnek fla, szül. 1786szept.
18., megh. 1848 jan. 20. VI. Frigyes király 1813.
Norvégia kormányzójává nevezte ki s mikor ez
az ország 1814 jan. 14. a kiéli békében Svódorszóghoz jutott, a norvégek elbb régensnek, majd
1814 máj. 17. királyuknak választották meg K.
Frigyes nóven. De Svédország ós a többi hatalmak kívánságára 1814 okt. önként lemondott ós
visszavonult Dániába. Ezután természettudományokkal foglalkozott és sokat utazott. VI. Frigyes halála után 1839. lépett Dánia trónjára s
abszolút kormányával csakhamar elégedetlenséget keltett. Schloswig-Holstein rendjeivel is összotitközósbo jutott 1846. közzétett oNyilt levolóvol»,
melybon a «dán állam ogysóge» biztosításáért a
trónöröklóst egyönteten akarta szabályozni. Ez

—
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nemcsak a két hercegség rendjei, hanem a
Sonderburg-család és a Német-Szövetség is tiltakoztak. Élete végén alkotmányt akart adni Dániának, de Schleswíg-Holsteint is t)eleértve. Fiában, VII. Frigyesbl 1863. kihalt a dán királyi
ellen

család egyenes ága.
14. IX. K, dán király (1863-1906), Frigyes
Vilmos Pál Lipót sonderburg-glücksburgi herceg-

nek negyedik fla, szül. Gottorpban 1818 ápr.
megh. Kopenhágában 1906 jan. 29.
volt

8..
.

egyetlen schleswig-holsteíni herceg, ki az 184S
1850-iki háborúban a dán hadseregben szolgáit.
Ezért a dán közvélemény az uralkodóház valószín kihalása esetére
kívánta trónutódnak
Miután a n?.gyhatalmak is beleegyeztek eb!
1853 júl. 31. hivatalosan is Dánia trónörököséufk.
nyilvánították. De Schieswig-HoLsteim-e néz\'e a
Sonderburg-család többi tagjai ós a Német-Szövetség nem ismerték el ezt a jelölést. K. VÍI.
Frigyes halála után 1863 nov. 15. lépett Dánia
trónjára s engedve a túlzó dán (^Eider-áán) párt
kívánságának, Schleswiget megfosztva eddigi
különállásától, a dán monarchiába kebelezte. Ez
idézte fel aztán ISöi. a schlesicig-holsteini háborút, melyben Ausztria és Poroszország túlnyomó
ereje gyzött s K. a bécsi békében (1864 okt. 30.)
kénytelen volt mindkét hercegségrl lemondani!
E veszteség után 1866. új alkotmányt adott országának, de évtizedeken át állandó összeütközésbe került az alkotmánnyal. A folkething {ké^
viselház) liberális többségével szemben a landsthing (felsház) konzervatív többségére támaszkodott s keresztülvitte Kopenhága megersítését. 1894 óta a liberálisabb irány felé kezdett hajlani, st 1901. radikális kormányt volt kénytelen
kinevezni (1. Dánia történetét). K. 1842. vette
nönl Lujza, hessen-kasseli hercegnt (szül. 1817.,
megh, 1898.), kitl a következ gyermekei szü-

t

•

lettek

mh.

:

VIIL Frigyes dán

1912.),

Alexandra

király (szül.

1843.,
1844.), VII. Eduárd
Vilmos, ki I. György

(szül.

angol király özvegye
nóven 1863. görög király lett (szül. 1845., megh.
1913) Dagmar, ki Alexandra Feodorovna néven
111. Sándor cár özvegye (szül. 1847.)
Thyra (szii!
;

;

;

1853.)

Ern Ágost cumberlaudi herceg neje; Vald<

már herceg (szül. 1858), ki 1886. a neki felajánlott
bolgár fejedelemséget nem fogadta el.K.az angol ós
orosz udvarokkal való rokonsága révén nagy tokintólynek örvendett (Európa apósa) s udvara
gyakran volt színhelye a rokonság bizalmas találkozásainak.
15. A'.

A'.,

dán

király, VIIL

Frigyes

kírál,\

elsszülött fla, az elbbinek unokája, szül. Cliai
lottenlundban 1870 szept. 26. A dán hadserogti
lépve a vozórrnagyí rangot érte el. 1898 áp;
26.

Cannesban nül vette Alexandra mecklon

burg-schweriní nagyhercegnót. E házasságból két
gyermek született: Frigyes, trónörökös (sztll.
1899.) Ó8 Knud herceg (szül. 1900.).
[Mainz.] 16. K.. mainzi érsek {lldb—SS.), szül.
1120 körül Thüríngenbon, megh. 118í aug. 2;")
Tusculumban. Mint morseburgi prépostot Bárba
rossa Frigyes császár 1 1 62. kancellárjává noveztki 8 1165. a niainzi érsekségre is emelte. De szék
helyét alig látta, mert állandóan a császár oldahi
mellett küzdött, mint hadvezér és diplomatíi. Ezért

—
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magára voota as egyházi átkot s III. Sándor a ságára a regensburgi bir. gylésre utazott, de itt
mainzi érsekségtM is megfosztotta 1167. Tnscn- nemsokán meghalt. Holtteetát luaalMKták s ké>
jj,,., .„.,..... i„^..A^.„^
seregét, 1170. Kon- söbb (1725) a pozsonyi Szt. Márton-templom krip-

p^

<>vet8égbeiiHll73. Anconát
vereeég után 1 176. ö tanázárnak a p^val val<* kibékülést. A

st.

tájában helyezték

el.

Keresztély király földje, a II. norvég ószaksarki expedíción 1900. Sverdrup által félfédeaett
ktilés alkalmával a pápa K.-t is fel- 7300 km* terület sarki föld
D.-i csúcsa addig
öl
í:mierte mainzi éneknek. K. esotán Finlayland néven volt ismeretes. Az é. sz. 77'nába ki.<^rte s ódeimáre
a
dkn- 78«-a és a ny. h. 101«— 105« között fekszik.
- .-'IS cl Bzomben.
Kereaxiény, 1. Kereszténység.
[Schieswig-HoistelnJ 17. K. Károly FriKereastény, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban,
Íyts Ágost, sonderburg-augustenburai herceg, (1910) 532 magyar lak. n. p. Újkér, n. t. Sopron'ri^yes K. herceg fia, szOl. KopeDhágában 17^ horpács.
jál. 19., megh. Primkenanban 1869 márc. 11.
Keresztényalmás, kisk. Hunyad vm. vajdaMlntho^- anyja, Luiza AuguszUi, VIII. Frigyes hunyadi j.-ban, (1910) 225 oláh lak.; u. p. Csemadán királynak egyetlen l«üoya volt és az aogus- kerosztur, u. t. Vajdahuny ad.
tcnburgi család volt a sohleswig-holsteini ház
Keresztény egyház, 1. Egyház és Kereszténylegidsebb égtL, nagy reményeket táplált a királyi ség.
Keresztények üldözése. Általában minden
liáz kihalása esetén Schle.-^wig-HoIstoin öröksé'"-=-'
gí'T"
már 1846. tiltakozott a két hercegség- kísérlet a kereszténység erszakos elnyomására
n<
való kábelezése ellen, 1848— 1800. ktUönösen azonban a pogány-római államnak kípeMiií vcviiuJja oeszes tagjaival részt vett a dá- sérletei a kereszténység elsó korában a keresztény
nok elleni sntbadságharcban. Ezért a dán kor- hit megvallásának kiirtására. Ezek a kísérletek
mány számzte öt s mikor javait is el akarta ko- rövidebb és hosszabb szünetekkel, kisebb-nagyobb
bozni, Oroszország és Poroszország sürgetésére hevességgel, mintegy 300 esztendeig tartottak
IR.'í? i\oo .«?n án 2.250,000 tallér fejében átengedte Nero csá^rtól (64) N. Konstantin milánói rendeinak. Ugyanekkor megieérte, hogy letéig (313). Rendesen 10 nagy üldözést szokás
az
a(i
"klée új rendjébe belenyugszik. 1863. számítani, elnevezve a következ császárokról
Schleewig-Holsteinra tartott igényeirl lemon- Nero, Domitíanus, Trajanus, Marcns AureUus,
Sept. Severus, Maximínus, Decius, Valerianus,
dott fla, Fri/jyes (1. Frioyes 64.) javára.
[SzAszorszAfir.] ^8. /. A'., szász választófeje- Aurelianus és Diocletianus (1. o.) Az üldözések
delem (1086—91), Ago.st vál. fejedelem fla, szül. okáról a következket kell megjegyeznünk. A
1560. okt. 29., megh. 1591 szept. 25. 1586-ban római állam, mely rendkívül türelmes volt az
atyját követte az uralkndáíiban. Gyenge és tehet- idegen vallásokkal szemben, amennyiben ezek
ségtelen uralkodó volt. Kálvinista kancellárjának, isteneit egyszeren fölvette a saját olynipusába
Crellnek hatása alatt a kálvinizmus felé hajlott. (dii adventieíi), azért üldözte a keresztényeket,
Drezdát szép épületekkel díszítette s
vetette mert ezeknek minden más vallást feltétlenül tagadniok kellett. Ez állásponton, mivel a pog&ay
meg a königsteini vár alapját.
vallás a római állammal össze volt forrva, ter19. //. A'., szász választófejedelem (1591
1611), az elbbinek idósebb fla, szül. 1583 szept.23., mészetszerleg összeü&özésbe kellett jönniök a
megh. 1611 jnl. 2.3. Tiz évig (1591—1601) gyám- törvényes formákkal, kivált a sacrílegíum (szentság alatt volt: mint önálló uralkodó visszaállí- ségtörés) és a crímen laesae majestatis (felség*
totta a lutheránus vallást, Crellt pedig kivégez- sértés) címén, mert a bálványképeknek és a csátette. Gyermektelenül halt el s a trónon öccse, I, szárok numenjének áldozni vonakodtak. HozzáJános Gijörgy követte.
járult ehhez a titkos gyülekezés tilalmának átKeresztély Ágoet, szász herceq, bíboros, eszter- hágása, amelyet az állam szigorúan bünteteti
Somi érsek (1707—21), az els hercegprímás, Továbbá a beteggyógjrnlásokat, ördögúzéseket és
lóik ssiss-xeitzi herceg harmadik fla, szül. a keresztényeknek más csodás tetteit a pogány
1666..me^Begensbnrgban 1721 aug. 23. Eleinte bírák búbájosságnak (artes magicáé) tekintették,
a hadi pályán mködött s a szász hadtesttel együtt ami szintén szigorú büntetéssel járt. Végül a keréeit vett Buda 1686-iki megvívásában. Azután reszténység a római államtörvény szerint új és
a kat. vallásra
s as egyházi rendbe lépett. meg nem engedett vallás (religio nova et illícita)
Elször Németországban visdt egyházi hivatalo- volt, miután Galeríusig és Konstantinig türelmeskat, majd 1695. I. Lipót gyri püspökké nevezte ségi edictum nem létezett. Decius császár eltt
ki. Kollonic.'^ Lipót halála után 1707 jan. 21. esz- való idben egyszeren rendrileg (coércitio matei^omi ^wk lett, XI. Kdemoi pápa pedig bíbo- gistralis) V. bntetjogi jelleggel biró pör útján
rossá nevelte U. Az ö k^r^éeére történt, hogy jártak el a keresztények ellen (vitás kérdés, vájIII. Károly király 17U det. 9. öt és az esztergomi jon általános v. különleges törvények alapján ülérsekségben utódait Római -SzeiU- Birodalmi dözték-e loet ?). Decius császárral (249—51 kezhercegi rangra emelte. Ezóta viselik az eszter- ddött a kerenténységnek rendszeres és véres
gomi érsekek a hercegprimási dmet (Prinoeps megsenunisttéei kísérlete, amelybl azonban végPrímás). E rangemelést az 1715. III. t.-c. szente- tére is gyzelmesen került ki. V. ö. jogi szemsitette 8 a Rendek a XXIII. t.-c.-ben K.-t a díjak pontból Le Blant, Sur les bases jnrid. des ponrelengedésével a magyar indigenák közé fogadták. snites etc. (1866) Chiérin, étndeAur le fmidesnent
K. utolsó éveit a miáriavölgyi klastromban töl- jurid. des pérsecutions etc. (Reii|ie hist de droit,
tötte elvonulttágban. 17214)cn III. Károly kíván- 1895); Conrat, Christenverfolfongen im.ritan.
... f-i....,-A

•

;

^t

;

;

1

t^

)

:

:

Reich V. Standp. des Jaristen (1897) stb. Tört.
szempontból: Aubé, Hist. des perséc. (2 köt., 1875—
1878) Le Blant, Les pérsecutours et les martyrs
(1893) Hardy. Christianity and the Román Go;

;

vernment (1894) Linsenmayer, Bekampfungdes
Chr. durch. den röm. Staat (Í905) Mason, Histo;

;

Martyrs (1905).
Keresztényialva, nagyk. Brassó vm. felvidéki
j.-ban, (1910) 2994 német, oláh ós magyar lak., van
ric

vasúti állomása, posta- ós táviróhivatala és tele-

fonállomása; agyagbányája ós agyagárúgyára,
mezgazd. kereskedelmi társulata, cukorrópatermelö szövetkezete és elölegezegylete. K. igen kies
vidéken fekszik, szabályosan épült szop község
templomát nagy középl^pri várkastély övezi, mely;

nek ketts fala ós

tiz

Ker. vallásfelekezetek viszonosságra
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Keresztónyfalva

vártomya van most mag;

tárul használják. Itt n^gy szeszgyár, marhahizlaló és agyagárugyár van.

tumban, hogy aztán az ó-testamentumot az új
annál inkább földerítse és napvilágra hozza». A
K. tanai szerint Jézus Krisztus az Isten által a
patriarcháknak megígért és az ó-szövetség prófftái által elre megjövendölt Messiás, Isten egyszülött Fia, a Szentháromság második személy
ki hozzánk való szeretetbl emberi testet ölt.;
magára, hogy bneink miatt érettünk szenvedhessen és meghalhasson s így az egek haragvó
Urát irántunk kiengesztelve, számunkra a túlvilágon való üdvözülést lehetvé tegye, szóval,
hogy bennünket megváltson és üdvözítsen. Jézus
Krisztus kereszthalála után harmadnapra ful
támadt, majd a mennybe ment s Pünkö.sd ünnepén elküldötte a Szentlelket, amikor is az apostn
lok Jeruzsálem utcáin nyilvánosan kezdették pr-'dikálni Mesterük tanait. Jézus maga egy sort sem
írt.

Élettörténetét és tanításait apostolai foglalták

Keresztény fogyasztási szövetkezetek, 1. Fo- írásba (Új-szövetség). Az apostolok halálával a
keresztény kinyilatkoztatás végleg lezárult. Akik
gyasztási szövetkezetek.
Keresztényhavas (Schuler, Cristian-niare), ezt hiszik keresztények, vallói a K.-nek s ha meiíhegycsúcs Brassótól D.-re. 1804 m. magas, a Sie- keresztelkednek, tagjaivá lesznek a keresztény
:

benbürgischer Karpathenverein brassói osztálya
épített rája s a fölvezet utat kijavíttatta. A Bucseccsel 1324 m. magas nyereg
köti össze. A Keleti-Kárpátok egyik homokkvonulatának, a Baróti-hegységnek egyik mészk

menedékházat

és

konglomerátum szirtje.
Keresztény iskolatestvérek, 1. Ignorantinusok

és Saíle.

anyaszentegyháznak, vagyis az Isten országának
a földön, melyet Krisztus követi számára alapított. A jelenleg él keresztények száma összesen
körülbelül 495 millió.
Keresztény szeretet leányai, l. Irgalmus
nériék.

Kereszténysziget, nagyk. Szeben vm. nagyszebeni j.-ban, (1910) 2991 nómet ós oláh lak
vasútállomás, táviróhivatal, posta- és távbeszélhivatal. A község közepén, a Szeben patak partján áll a XV. szazadból származó csúcsíves stilusú
temploma, amelyet több toronnyal megersített
templom-erd vesz körül.
.

Kereszténykatolikus egyház, a svájci ókatolikusok neve.

Keresztény mvészet.

A

szó legtágabb értel-

mében K. általában a keresztény idszámítás kezdetétl a keresztény hitet követ népek mvészetét jelzi, szkebb értelemben pedig K. az a mvészet, amely rendeltetésénél, tárgyánál vagy fölfogásánál fogva a, kereszténységgel szorosabb
kapcsolatban van. így különösen a középkornak
vallásos érzéstl ersen áthatott mvészetót szoktuk K.-nek nevezni. V. ö. J2io, L'art ehrétien
(Paris 1867) Kraus, Geschichte der christlichen
Kunst (Preiburg i. B. 1896—1906) Bürkner, Geschichte der Kirchlichen Kunst (u. o. 1902) Gradmann, Geschichte der christlichen Kunst (Stuttgart 1902). Íj. Egyházi mvészet, Ókeresztény

Keresztényszocializmus. Gyjtneve k^'t,
egymástól kíüönbözö társadalmi és politikai iránynak. 1848— 52-re esik az els magát így nevez
mozgalom Manrice. Kingsley és Ludlow vezetésével Angliában. Az angol K. Róbert Owen (1. o.)

mvét

folytatta, nem kis részben F'ourier (1. o.)
hatása alatt ós reakcióul tekinthet a mancheaterlzmus (1. o.) ellen. Ez utóbbi merev individualizmusával a keresztény szolidaritás elvét állította szembe és a szövetkezet volt legkedveltebb
szervezeti formája. líttl az iránytól különbö;!iimvészet.
a kontinentális K., mely a szocializmus ellen.<
Keresztény napok (nóm. Christentage), a XV, lyozására indított egyházi mozgalom. Mind a kasz.-ban azok a birodalmi napok, amelyeken a csá- tolikus, mind a protestáns egyház támogatja e
szár, a német fejedelmek ós a pápa képviselje mozgalmat, mely mint gazdasági alakulat a sz'
közösen fáradoztak azon, hogy a török veszély cialista szakszervezetek ellen keresztényszoí-i;
leküzdésére hathat(>s rendszabályokat alkossanak lista szakszer\'ezeteket létesített, mint politikrti
és ehhez keresztény hadseregeket állítsanak el. párt pedig a munkásságot és kispolgárságot, elsDe mind a mantuai (1460), mind a regensbargi sorban a kisiparosokat igyekezett maga köré
(1471) eredménjielenek voltak.
gyjteni. Nálunk 1907. alakult meg a K.. mint
Kereszténység, az a vallás, melyet Tiberius politikai párt, (TÍ(\ss\v(Mn Sándor kanonok elnökrómai császár uralkodása alatt Jézus Krisztus ségével.
hirdetett Palesztinában s amelyet halála után az
Keresztény Szövetkezetek Központja, 1. /'
apostolok terjesztettek el az egész világon. Krisz- gy aszta s i szöt 'et kezetek.
tus követit Antiochiában, idszámításunk 41. v.
Kereszténytanitás, a kat. egyházban a feln<<i
42-ik esztendejében nevezték elször kereszté- teknek a pródiktkMón kívül való hitbeli oktatá.sa
nyeknek (Ap. Csel. XI. 26.). A K. a zsidóságban vasárnapokon délután.
gyökerezik. Mind & kett kinyilatkoztatott vallás
Keresztény testvérek, 1. Memioniták.
8 a zsidóság készítette el az omboriséget a K.
Keresztény vallás, 1. Kereszténység.
befogadására. «Az új-tostameutuin, mondja Szent
Keresztény vallásfelekezetek viszonosságit
Ágoston, burkoltan már benne van az ó-testamen- Az 1848. évi XX. t.-c. 2. §-ában e hazában tör\
;

;

;

'

—

Keresztény zene

—
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Keresztes hAborúk

nyesen bevett mindra vidláatéMceaetre néive szafoglalása volt. Nevüket onnan kapták, hogy a
kUlöDlMég nélkOl tOkéleles egyenlteögel és Ylno- benniUc résztvev lovagok és egyéb vitézek vlköB
tehát a tOrvényMen bevett vallásfele-

egyenjognságát állapította niog. Az
egyenJogiMÉgnak törvény útján általános szabályozása asonban a bekö\ ptkeiett eseményeknól
fogva elmaradt. A viszonosságot a kansztény
vallásfelekanlekre siorltottan. ideigtonesen as
1868. LIII. t.-o. rendezte. Az 1848. XX. t.-c. végrehajtása alatt, amit a {wotestánsok pn^grammjukba
felvettek, azt a kívánságot értik, hoey mcgval<>
sitsák az ideiglsMB tOrvény 3. §-át, amely szerint
a bevett vaUásMdcentok egyházi és iskolai szükségei állami költségen fedeztetnének. L. Vallás-

Keresztény zene,

1.

Egyházi zene.

Keresztereklyókilat. prtrfieiíiatfCTMCwAKrisztns keresztnek maradványai, amelyek a kereszt
feltalálása (1. o.) óta a keresztények tiszteletének
tdváló tárgyai. Rómába I. Szilveszter pápa alatt
kerültek, ahol a Sta Croce in Gienisal. templomban egy részét most is rzik. A keresztes hadjánXxít idején a K. behozatala bizalmatlanságot
gwjesztett ; mindazonáltal, ha a meglév összes,
togtOUuiyire igen kicsiny keresztrészec^ék öszflzoflségét (Rohaolt de Fleory 9—10 millió mm»-re
teszi) valódiságok ellen akarják felhozni, meggondoluidó, hogy egy 3—4 m. magas keresztnek köbtartalma már 57 Vt millió mm»-et tesz ki. V. ö.
Rohadt de Fleury, Mém. sur les instmments de
la passión (1870) Sauvage, Docnm. sur les reliqnes de la vraie croix (1893).
Keresztes, kisk. Torda-Aranyos vm. tordai
u. p.
j.-ban., (1910) 556 oláh és magyar lak.
Aranyospolyán, n. t. Torda.
Keresztes József, református teológiai tanár,
SZÜL Ceombordon (Alsó-Fehér) 1846., mogh. Nagyszebmben 1888 nov. 28. Xagyenyeden tanult,
majd Utrechtben. Tübmgenben, Lipcsében tanulmányozta a keleti nyelveket és bibliai tudományokat, melyeknek aztán 1873. segéd-, 1879. rendes tanára lett a nagyenyedi teológiai akadémián.
A megfeszített szellemi munka elmebeteggé
tette, majd korán sírba vitte. Fóbb mvei Észrevétdek a Károlyi Gáspár-féle újtestamentum átbiblia
dolgozott kiadására (Budapest 1879);
(Tájékozás az újabb teológia körében, u. o. 1879).
Több munkáját, köztük majdnem teljes bibliafordítását, kéziratban hag>ta hátra.
:

;

:

A

keresztjelet viseltek jobb vállukon és fegyverzetükön. A K.-at a Ki. sz.-ban feléledt vallásos és lovagi
szellem idézte fel s irán>it<>i a rónuU pápák voltak. Világpolitikai tekintetben a K. visszahatásai

voltak az iszlám támadásainak a keleti és nyugati kereszténység ellen. A K.-ra közvetetlen okot
a szeldzsuk'törkök szolgáltattak, kik Palesztinát
1076. hatalmukba kerítvén, az araboktól addig
tiszteletben tartott szent helyeket meggyalázták

a keresztény zarándokokat bántalmazták. Ehhez
még, hogy Komnenos Elek görög császár
a pápáknál kere.sett segítséget a szeldzsnkok ellen,
kik már Konstantinápolyt fenyegették. Már VII.
(iergely pápa (1073—85) foglalkozott a K. eszméjével, de az invesiitura-harc megakadályozta
abban, hogy a mozgalom élére álljon. Utóda
//. Orbán (1088—99) a K. érdekében két zsinatot tartott: Piacemában 1095 márc. 1—7. és
Chermontban 1095 nov. 18—27. Ez utóbbin oly
tüzes beszédet intézett az ^^begj'ült tömeghez,
hogy általános lelkesedés közben Isten akaratának (Deus lo volt) nyilvánították a K. megindís

járult

t

tását.

Az I. keresztes hadjárat 1096—1099. Míg
Franciaország, Németország és Itália húbérurai
és lovagjai a nagy vállalatra elkészültek, a szegényebb néposztályhoz tartozók is fegyvert ragadtak s rendetlen csapatokban, rabolva, dúlva
indultak a Szentföld felé. Egy ilyen keresztes
csapat Amiensi Péter remete vezetése alatt elvergdött Kl»-Azsiába, de Nikaia mellett majdnem teljesen megsemmisült. A többi rabló ke( Üreszsébü Walther, Emiko ós
Leiningen Tgrófok vezetése alatt) Kálmán ma-

resztes hadakat

g>'ar király szórta szét Mosony és
tájékán. Csak ezután indult meg a

Magyaróvár

hatalmas és
rendezett lovagsereg, melynek száma 300 ezerre
tehet, több csoportban és különböz utakon a
közös célpont, Konstantinápoly felé. Az AlsóRajna, Maas, Mosel és Schelde vidékérl összesereglett lovagokat Bouillon Gottfried, AlsóLotliaringia hercege vezette a Duna mentén hazánkon keresztül. Vele voltak vitéz testvérei, Eustach
és Balduin s Róbert, flandriai gróf. Az északVermandois
franciaországi keresztesek élén
Hugó, Blois István és Normandiai Róbert állottak. Dél-Franciaország lovagjai Toulousei Raj-

mund vezetése alatt, a délitáliai normann-lovaKeresztes agancs, 1. Agancs.
gok pedig Bohemund és Tankréd vezéreikkel
Keresztes bodza (oov.), 1. Eupatorimn.
indultak a Balkán-félszigetre. 1096 végén eg}ütt
Keresztesek (»«.), 1. Cntciferae.
Kereastasek pénzei, azok az éremfajok, me- volt a hatalmas ser^ Konstantinápolyban s Elek
lyeket a ketesztes hadjáratok idején Kis-Ázsiában, császár átszállította ket Kis-Ázsiába. Itt elször
GrOgoraságban s a közép-tengeri szigeteken Nikaiát vették ostrom alá, de a város a görögökalfl^t efemer királyságok, hercegsége lovi^- nek adta meg magát (1097 jún.). Innen tovább
birtokok, kereskedolnii telepek vereítdc. (Jeruzsá- vonulva Dorylaion mellett fényes gyzelmet
lem, AdiáJa, Athén, Morea, Rodus, Ciinnisz, Cafb vívtak ki Kilidzs Arszlán szeldzsuk seregén. Ezstb.) V. 6.StíUtmberger, Numismatiqne de l'orient után sok nélkülözés között Kis-Áz:íia belsején átvergdve, Tarsusig jutottak. Itt Flandriai Ballattn (Paris 1878).
Keresztes-ienyft (oOt.), a Picea excelsa népies duin elszakadt a fseregtl s az Eofráteszeo is
átkelve, az edesszai fejedelemségnek vetette meg
neve Dunántúl. 1. Lúrfeny.
Keresztes háborúk(l. a mellékelt két térképd), alapját. A fsereg ezalatt A ntiochiát fogta ostorom
a uj-ugati kereszténység hadi vállalatai a XI. sz. vé- alá 1097 okt. A hatalmasan megersített város
íretúl a Xll. sz. végéig, melyeknek oé^a a mobam- végre is árulás ú^án jutott Bohemund kesébe,
medánok kezébe ker(Ut&«n</d2(I(Pale8ztina)visz-

ki

itt

aztán

magának külön

fejedelemséget ala-

.

—
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Kerhoga, mosszuli szultán nagy sereggel
közeledett a város felmentésére. Az elcsüggedt
és kimerült kereszteseket azonban a szent lándzsa
feltalálása új bátorságra tüzelte ^s nagy gyzelmet vívtak ki a szeldzsukokon (1098 jún.). Ezután
még csak egy év múlva (1099 jún.) jutott el a
30,000 emberre lefogyott keresztes sereg Jeruzsálem elé, melyet nemrég foglalt el a szeldzsupított.

—

Keresztes háborúk

is megérkezett. Az
egyesült keresztény seregek végre elfoglalták
Akkont (1191 júl. 12.) Richárd késbb egyedül
folytatta a küzdelmet s 1192 szept. 1. végre fegyverszünetet kötött Szaladin szultánnal, melynek
értelmében a Tyrustól Jaffáig terjed partvidék
a keresztények birtokában marad s a szultán
megengedi a keresztény zarándokoknak a szent

hová Oroszlánszív Richárd

koktól az egyiptomi szultán. A jól megersített helyek látogatását.
IV. keresztes hadjárat 1202—1204. III.
és vitézül védett várost a keresztesek sok veszteség után júl. 15. foglalták el és borzasztó vé- Ince pápa (1198—1216) nagyszabású tervei közt
rengzést vittek végbe annak védin és lakóin. egy olyan keresztény hadjárat szervezése foglalt
Ezzel a K. célja el volt érve s miután Bouillon helyet, melynek célja Egyiptom meghódítása volt,
Gottfried 1100. Aszkalon mellett visszaverte az mert a Szentföld az egyiptomi szultánok uralma
egyiptomi sereget, a keresztesek hódítása bizto- alatt állott. Felhívására össze is gylt egy francia és olasz lovagokból álló keresztes sereg, mely
sítva volt.
Jeruzsálem elfoglalása után a keresztesek 1202 tavaszán Velencében gyülekezett s legtekinBouillon Gottfriedet királlyá választották, de a télyesebb vezérei Flandriai Balduin és Montszerényen csak «A Szentsír védöje» cí- ferrati Bonifác voltak. A velenceiek nagyesz és
nagy
met használta. Halála után 1100. öccse, Balduin, erélyes dogeje, a vak és öreg Dando lo egészen más
lett az els jeru- irányt adott e keresztes hadjáratnak. Minthogy a
felvette a királyi címet s így
zsálemi király (1100—18). A jeruzsálemi király- kereszteseknek nem volt pénzük, a vitelbér fejében Zárát foglaltatta el velük Imre magyar kiság majdnem száz évig fenmaradt.
1149. Elször rálytól (1202 nov.) Azután rávette ket, hogy az
11. keresztes hadjárat
az odesszai fejedelemség esett áldozatul a mo- elzött Angeles Izsák görög császár segítségére
hammedánok támadásainak 1143. Ekkor Szent menjenek s öt visszahelyezzék trónjára. A velenBernát, clairvauxi apát buzdítására VII. Lajos, cei hajókon szállított keresztesek 1203 júl. rofrancia király és III. Konrád, német császár hammal elfoglalták Konstantinápolyt, de mikor
fogtak fegyvert a veszélyeztetett kereszténység Izsák nem tudta az ígért jutalmat kifizetni és a
védelmére. Elbb a németek, aztán a franciák fváros népe fellázadt, 1204 ápr. a maguk szávonultak át hazánkon 1147. s II. Géza királyunk mára foglalták el Konstantinápolyt. A görög
mindennel ellátta ket. III. Konrád nagynehezen császárság egyidre megsznt s helyébe a latin
eljutott Antióchiálg s itt várta be a franciákat. császárság (1204
61) lépett.
Edessza visszafoglalása helyett a két király Dagyermekek keresztes hadjárata 1212., 1.
maszkust vette ostrom alá 1148., de az ostrom a Gyermekhadjárat.
jeruzsálemi királyné, Melisenda árulása miatt
II. Endre magyar király keresztes hadjánem sikerült. Erre mindkét uralkodó kedvét rata 1217. Az 1215-i lateráni zsinat újabb kevesztve hazatért, miután majdnem egész seregük resztes hadjárat indítását határozta el s ennek
elpusztult.
hatása alatt II. Endre magyar király, ki már réIII. keresztes hadjárat 1189-92. Az elbbi gen tartozott fogadalma beváltásával, 1217 nyakeresztes hadjárat szerencsétlen kimenetelemaga rán Spalatoból néhány föur és püspök kíséretében
után vonta a jeruzsálemi királyság bukását. Sza- körülbelül 10.000 fegyveressel a Szentföldre inladin, egyiptomi szultán 1187. a Tiberias-tó mel- dult. Hozzá csatlakozott VI. Lipót osztrák herlett megverte és elfogta Lusignan Guido királyt ceg és sok német föur. A keresztesek Cyprus szis nemsokára okt. 2. Jeruzsálemet is elfoglalta. E getén megpihenve, 1217 okt. értek Akkonba. A
vészhirre a nyugati kereszténység három legha- hadjárat nov. 4. indult meg, de vezeti tervtelen
talmasabb uralkodója, Barharossa Frigyes né- támadásokban merítették ki erejüket és semmi
met császár, II. Fülöp Ágost, francia király és eredményt som értek el. Miután a Táborhegy
Oroszlánszivü Richárd, angol király tettek ke- ostroma (dec. 5—7) nem sikerült, a magyar sereg
resztes fogadalmat Jeruzsálem visszafoglalására. visszament Akkonba, II. Endre ezután nem várva
A németek hazánkon keresztül vonultak át 1189., be a Németországból útban lev újabb keresztes
hol III. Béla király részérl igen szives ellátásban sereget, elhagyta a Szentföldet s szárazföldi
részesültek. A görög császárt, Angeles Izsákot úton Szírián, Kis-Ázsián, Konstantinápolyon és
azonban fegyverrel kellett kényszeríteni arra, Bulgárián keresztül tért haza. A megérkezett néhogy a kereszteseknek szabad utat engedjen. met keresztesek ezután BriemieiJánosc. jeruzsáKis-Ázsiába érve néhány gyzelmet vívtak ki az lemi király vezetése alatt Egyiptom ellen vonultak
ikoniumi szultán seregein, de az egész hadjárat s itt 1219. elfoglalták Damiette városát, de AI
eredményét megsemmisítette Barbarossa Frigj'es- Kamii szultán tlük ezt csakhamar visszafognek a Szalef folyóban történt szerencsétlen ha- lalta.
lála (1190 jún. 10.) A német sereg nagyrésze
II. Frigyes császár keresztes hadjárt lí
visszafordult, a többiek a császár fiának, Frigyes 1228—29. II. Frigyes 1227. keresztes hadjá
sváb hercegnek vezetése alatt Antiochiába s innen ratra határozta magát. De mikor Otrantobnn
Akkonhn jutottak.- Itt meghalt Frigyes is (1191 hajóra akart szállani, seregében betegség tört ki
jan.) s a németeknek be kellett várniok a íi"an- melybe
is bele esett. A pápa II. Frigyest szinl'
ciákat és angolokat. II. Fülöp Ágost Genovában léssel vádolta és egyházi átokkal sújtotta. A o,<
szállott hajóra és tengeri úton érkezett Akkonba, szár erre a következ évben a pápa tilalma eil'
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nére a SzontfUdre ment s 1239. Al Kamii ssoltannal kodveiö aeaüáiet kOMtt, mely onrfnt Jea ksnatények
ruzsálem, Násáret és Bcflehe
birtokába jatott A caiartr entáa tamaga knonázta meg magát jeminilmil KIriUyá.
IX. Stent lAJos 1. kenttttOuiijáraia 12481254. Jerozsálem már 1244. Ismét ax egyiptomi
szultánok birtokába kottlt, eiért IX. Lajos francia király 1218. keresztes hadat vezetett Egyiptom ellen. 12n*-ben el is foglalta Damiettet, de
mikor Kairó felé nyomult el(^, Mansmra közelében egéez seregérd a sniltAii fogságába került (12&0.) A maga ée kisárAiiiek életót csak
nagy váltságdíj árán mentette meg, de serege
áldozatul esett a mobammedánok kegyetlenségének. Pogságából kiszabadulva, Sziriába ment. hol
majdnon négy évet töltött, miközben Akkont és
még néhány várost jobban megersített.
iX. Szent Lajos 11. keresztes hadjárata 1270.
Élete végén IX. Lajos még egy kísérletet tett a
Szentföld visszafoglalására. I>e elbb Tunitzt
akarta elfoglalni öccse, Anjon Károly nápolyi
király számára. Tnnisz ostroma közben azonban
ragályos betegség ütött ki táborában, melynek ö
is áldozatul esett 1270 aus. 25. Ezalatt Egyiptom

m

Keresztes uralc

A

yértesi, a nagyváradi, majd a szalacsi egyház>
ban Mkásikedeti Mint énekköltö. prédikációsaera és ii^>lóir& egyaránt kivált A magyarországi ref. énekeskönyr Qesceseo 37 énekét fog>
lalja magában, azonkívül gyászverseket és egyházi beenédeket írt. Legnevezetesebb munkája
azonban naplója, melyet KránOca Magyarország
polgári és egyházi közéletébl a 18. század végén
cím alatt Hoffer Endre 1868. bocsátott közre. Megírta még Nagyvárad 1660. évi ostromát Is, melyet a Bihannegyei régészeti és történelmi egylet
1886—88. évkönyvében Dombi Lajos ismertetett.
Keresztespatak (azeltt: Krisztezsd), kisk.
Arad \in. nagyhalmágyi j.-ban, (i9io) 248 oláh
lak., u. p. és u. t. Nagyhalmágy.
Keresztespók (Epeira diademata Cl.), a valódi
pókok rendjébe, a kereszthálósok alrendjébe tartozó pókfaj a Kéttüdsök csoportjábóL Potroha

tojásforma lábai meglehets vaskosak, az els pár a többinél hosszabb. Lábai és
fejtora világos rozsdavörös, de az utóbbi barnán
szegett: potroha fehéres^zürke, oldalt feketén
márványozott, mindenütt fehér jwntos háta közepét nagy sárgásfehér foltok díszítik s ezek
ell keresztet formálnak, amelj'tl nevét is kapta.
szultánjai egymá^tán foglalták el 1268. Antio- Egyike hazánk legnagyobb pókfajainak. Kertekdát, 1289. TripoUszt, 1291. pedig elesett Akkon, ben, bokrok között tanyázik, különösen pedig vizek közelében. Függélyes kereszthálót sz s az
a keresztények utolsó wössége Keleten.
széles, rövid,

;

;

Bár a K, végs eredményeikben nem sikerültek, ebben fennakadt zsákmánjt egy marással megmégis nagy hatáesal voltak Európa politikai, gaz- öli, aztán kiszívja nedveit. Ósszel a nstény pedáéi és mveldési viszonyaira. Politikai te- téit szilárd zacskóban védett helsrre rakja. Igen
kintetben emelték a pápaság tekintélyét, növel- hasznos állat, számtalan rovart elpusztít. A ns
te az egyes fejedelmek hatalmát s a nyugati tény 16—18, a hím 11 mm. hosszú. A K. testébl
kwesztény államokat közelebb hozták egymás- és petéibl mérges anyag vonható ki. Egj'etlen
hoz. Gazdasági tekintetben a kereskedelmet len- nstény K. annyi méi^t tartalmaz, hogy vele
dítették fel (Velence, Genova, Pisa) 8 nagy ha- Kobert vizsgálatai szerint 1000 macska mérgeztással voltak az ipar fejlesztésére is (üveg. papi- het meg.
Keresztespspöki, nagyközség Borsod vmegye
ros, puskapor stb.). Legfontosabb volt a K. kulturális hatása, amennyiben bvítették a földrajzi, mezkövesdi j.-ban, (i9io) 1356 magyar lak., n. p.
néprajzi, természetrajzi ismereteket s a moham- és u. t. Mezkeresztes.
Keresztes róka, L Bóka.
medán múveltség nagy hatással volt a keresztény
HerwxXoBBn József (bánfalvi és homokszentnépekre.
K.-nak nevezték még a középkorban azon had- ivámji), a magyar vívóiskola megteremtje. szüL
járatokat is, melyeknek célja valamely pogány Budapesten 1819 aug. 7., megh. u. o. 1895 ápr.
népnek megtérítése vagy valamely éretne fele- 16. Ifjú gyermek korában kezdte a vívást takezet kiirttsa volt. Ilyen K. folytak a pogány nulni az akkor legkiválóbb mester Prldrich Ignác
vendek, észtdc, poroszok, litvánok s az eretnek iskolájában .Mesteri oklevelét a lej^válóbb vívómesterek állították ki 1842. Végigküzdötte a szaaOngensek és husziták eUeo.
:

dM

hr>dni<mt. Miehud. Htatoin
eniaad«s. Paris 1879,
'".új. kf»4. é« BfUtothéfw
eroisadM,
o.

.

dM

badságharcot

s

a fegyverletétel után fogsf^ba ke-

honnan kegyelem folytán 1850. szabadult ki.
i<iO. * k
Róhrickt, OcMldcMa im KrennOre íb Umötvenéves vivómesteri jubileumát 1892 febr. 4.
lonsNruck
KaHsrgMdebte
der
Krauriíf,
1891; Pnti,
Henne aa Bkyii, Die Kraanige and nagy fénnyel ünnepelték tanítványai és tisztelöl.
f üsre. Berlin 1883
die Kaltar ihrer Zeit, Leipiis 188&, t- kUd. ét Kaltar;»Keresztes t&llér, az Albertus-tallér, a koronaichiekM der Kraaxsice, a. o. 1894 Heyck, Die Kreossfl^
tallér, a velencei taUémagyságú ezüstpénz (Scndo
and dak Heillg* Lwad. Bielefeld 1900; Bybel, OeMhichte
Rfikrieht, delhi crooe), melyek egyik lapját stilizált kweszt
dea enten Kmaaaga, Leipii^ 1881, t. kiad.
4 k-nt

t

rült,

.

;

:

:

OeMbickte dea eratea KreaBaaga, laaabradc

1901.

ekfces

as Okaiánytárt Hacaaaarar adta kt a. o. 1901; a. a.,
K.
Gesckichte dea K6B%r«Ma Jaraaaleai, a. o. 1897.
kútlöit a franflia akaddaia Mnéaebai oaatilya (daa iaBciiptionfi adja ki a Reoaafl daa Uatartoaa daa ooiaadM
c írvfijteményttea. Parit 1841-1901, 15 kOt. Macraral:
Wiiczek Bde grtf. n. Andrit ker. badjárau. SaiUadok
i.»'J4
LMaea Oyala, A ker. hadjáratok Jelentség, kfti.
Ma^yarorsxáFra néire, Badapett 1894.

foglalja

el.

Keresztes urak, a keresztes háborúk idejéo
Bethlehemi rend néven keletkezett egyházi
rend; Magyarországon III. Károly király 1720.
a bndavári Szent Zsigmond prépostságot adta »
rendnek, melyet a vele össiAötOtt Ur. palotai
plébániával sokáig birt PozsMiyban Is volt kórKeresztes hölgy, a CsUlagkeareszt-renddel (1- háza Kenotély Ágost szási heneg. esztergomi
ének adományából (172S). Most már csak Oseb0.) kittintetett hölgy.
Keresztesi J(^2^^f.lelké6z,szU. Veszprémben országbui áll fönn a rend. Jelvénye vörös máltai
1748 nov. 29., megh. Szalacson 1812 május 15. kereszt és hatágú vörös csillag.
:

;

Keresztfalu
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Keresztes vipera

Keresztes vipera, 1. Vipera.
Keresztes virágnak (aöv., 1. Gruciferae.
Keresztes vitézek, mindazok, akik a keresztes
háborúkban (1. o.) résztvettek. így nevezték továbbá a Johannita-rend (1. o.) lovagjait is.
Keresztesy Pál, híres orvos, szül. Debreczenbeu, megh. u. o. 1734 jan. 26. Eleinte teológiai
pályára készült, majd Hollandiába ment, hol 1725.
orvosi oklevelet nyert. Szülvárosába visszatérve,
kórházi prédikátor lett, de emellett mint ügyes
is kitnt. Mvei közül említendk Dissertatio de somnambulis (Praneker 1725) De utilitate et necessitate medicináé (u. o. 1725) Exege-

mt

:

;

;

áis vexatissimi loci (u. o. 1727).
Keresztéte, kisk. Abauj -Torna vm. tornai
j.-ban, (1910) líi magyar lak, u. p. és u. t. Krasz;

nokvajda.
Keresztezés. 1. Tenyészt eljárás, mely közben
két különböz fajtájú állatot párosítanak egymással. Célja lehet állatainkat új, elnyös tulajdonságokkal felruházni, v. haszonegyéneket elállítani, végül K.-sel új fajtát is létesíthetünk, ha
a K.-bl származó állatokat utóbb egymás között,
beltenyésztés útfán szaporítjuk tovább. Az összes
kultúrf ajták kitenyésztése közben igénybe vették
a K.-t. Módjai közül az idnként ismétld K.-t
a mezhegyesi Nonius és Gidran ménesben al-

kalmazzák angol

telivér ménekkel. Az országos
tenyésztésben a nemesít (javító) K. használatos,
melyet a nstényállománynál nemesebb tenyészhímekkel végeznek. L. még Bastard és MendelNövénytani ért. 1. Keresztezdés.
^éle törvény.
2. K. vasutaknál ugyanegy pályaszinben fekv
sinszálak átmetszéseinél alkalmazott szerkezet,
mely lehetvé teszi, hogy mindegyik sinszálon
közleked kerék a másik sinszálon akadály nélkül áthaladhasson. Legfontosabb és leggyakoribb
alkalmazásuk a kitérknél van. A K.-eket régebben egy darab vas vagy acélöntvónybl készítették újabban, hogy a kerekeket a merev öntvényen való áthaladáskor elálló ütödósektöl megkíméljék, smekböl és öntött acél csúesbetétbl

—

;

{csúcsbetétes K.) készítik.

K. az építészetben, l. Fakötések.
K.,a lóversenyen gyakran megtörtén, meg
nem engedett inkorrekt eljárás, ami abban áll,
hogy az ell haladó ló egy t beérni igyekez
3.

4:.

erszakkal kitéríti. A lovasnak ugyanis csak akkor szabad lovával irányt
változtatni jobbra vagy balra, ha mögötte kéthossznyira nincsen ellenfél. A K.-ért a versenyellenfelét irányából

szabályok értelmében diszkvalifikálás jár.
Keresztezett csekk, 1. Crossed-csekk.
Keresztezett mködés, l. Hamolaterálvi.
Keresztezett szíj, a szíjhajtásnak egy neme,
midn ugyanis valamely szíjjal hajtott tengelynek forgásirányát meg akarjuk változtatni, akkor
a hajtószijat akként változtatjuk meg rajta, hogy
elbb a kerekeken egyszeren áthajló szíjat keresztezén tesszük fel, úgy hogy az egyik kerék
fels részérl lefutó szíj a másik kerék alsó

mondjuk. Közönségesen csak különböz fajokhoz
vagy génuszokhoz tartozó egyedek esetében szólnak K.-rl és hybrid (fajvegyülék) alatt csak ezek
utódait értik
alapjában véve azonban minden
ivaros szaporodás, amely két külön egyed között
megy végbe, K. ós minden abból származó utód
0gy-«gy hybrid.Ugyanahhoz a fajhoz tartozó egyedek legkönnyebben keresztezdhetnek, két külön
faj egyedei már nem mindig és különböz génuszok még ritkábban (bigenerikus hybrid). Más szóval a rokonság közelségével fokozódik a sexualis
affinitás (1. o.) és megfordítva. Ez alól azonban
kivételek is vannak néha ugyanannak a fajnak
(pl. Linaria vulgáris) sem keresztezdhetik bármely két egyede, csak az ú. n. összeill párok és
viszont egyes esetekbon különböz génuszok
egyedei is könnyen keresztezhetók (pl. az Orchideák számos génusza). Némely családban sem
a génuszok, sem a fajok nem mutatnak hajlandóságot a K.-re (pl. a pillangós virágnak vagy
toboztermk). A K.-kor, illetleg az utódokon
a szülk sajátságai a legtöbb esetben nem olvadnak össze, hanem megtartják önállóságukat és a
második nemzedéktl kezdve a Mendel-féle törvény szerint (1. o.) osztódnak szét. Más esetekben
a szülök sajátságai az utódokon összeolvadnak,
pl. a piros és fehér színbl rózsaszín lesz az utódokon és ez állandó marad az utódok utódain.
Elfordul az is, hogy egy és ugyanannak az utódnak különböz részein majd az egyik szül, majd
a másik szül sajátságai érvényesülnek, amint az
pl. a Berheris Neuberii nev cserjén tapasztal'
ható, mely a Berheris vulgáris és a Mahonia
aquifolia keresztezésébl származik és egyik levele az elbbi, másik az utóbbi levél alakját mutatja. Az ilyent mozaik-hybridnek nevezzük. A
hybrideken egészen új, mind a két szülétl feltnen elüt sajátság is jelentkezhetik, ezek a
luxurians-hybridek. Különböz fajok egymásra
oltása által is idézhet el hybrid természet növény, melyek az oltási felületek érintkezési helyének hegedési szövetében keletkez rügyekbl veszik eredetüket. Ezek az oltásos hybridek v. az
ú. n. periklinális chimaerák, amelyek szöveteltolódás által keletkeznek, vagyis úgy, hogy az
egyik egyedtl származik pl. az új növény felbre,
a másiktól annak belsbb részei.
K. embertani szempontból, l. Basszok keresztezdése.
;

:

—

Irodalom. Correns C. G., Tschermak E., Bateson W. dolgozatai, továbbá De Vries H., Befrnchtnng und Bastardierung, 1903. és Die Mutationstheorie II. köt. 1903; Strasbnr-

ger É., Die stofllichen Urundlagen der Vererhung, 1906
Tuzson J., A növények K.-éröl, Terwészettnd, Kö»l. 1910, 620'
füzet és Rendszeres Növénytan I., 1911, 61. és köv. oldalon^

Keresztez fogalmak, a fogalmak körének
az a viszonya, hogy pl. két fogalom alá van rendelve egy harmadiknak és az egyik fogalom
körének egyik része egybeesik a másiknak egy
részével, pl. a budapesti ügyvédek és képviselk,
mert némely ügyvéd egyszersmind képvisel.
Keresztez tengelyek azok, melyeknek középvonalai egymással sem nem párhuzamosak, sem
részére fusson fel.
pedig egjTiiást nem metszik.
Keresztezdés (növ.), az a folyamat, ha két
Keresztfájás, keresztcsoHtfájás, 1. Lnmbago.
különnem egyed szaporodási sejtjei, tehát viKeresztfala, kisk. Szepes vm. késmárki j.-bán,
rágpora és petesejtje egyesül és ebbl új egyed (1910) 583 tót. magyar és cigány lak. vasúti megszármazik. Az utóbbit az elbbi kett hybridjónek állóhely tíWiróhivatallal, u. p. Szepesbéla.
;

;

—

Keresztfaj

Ker«sstM, a motorok dagattyarúdját m hajtóruddal toMoköto gépréez. A K.-et egyenesen vezet Btaek között v. kifúrt hensíorben vezetik s
nmeUett, hofcy a dugattyu-rudat a gép hajtörúdjáboz kapcsolja, arra is szolgál, hogy a dugattyn1 udat a forgattyonál visszaható
hajlító erö ellen
védelmezze. Póbb részei a K.test, a csúszósaruk
és a K.-«8ap. A K.-te^tet a dugattyurúddal rendszerint ez ícapcsolja öésze, a bajtórúddal pedig a
K osapniil fugva csuklós kapcsolathan áll.
Keresxtfcóaaru v. c»úszó8tttn a kereeztfejet
(1. o.) az egyeneriwQ vewtta turtja. A hajtórúdról
visszaható erö az egyenes vezethöz szorítja s
az'ii csáaiva súrlódik. Hogy a súrh'xlás folytán
í>*\ iie melegedjen s be ne ragadjon, gondoskodni
kell arról, hogy a felfekv területe elég nagy
'irynn A gyakorlatí)an köztaségesen oly nagyra
hogy a reá ható o^böl 1 mm'-njri
02— Öl kg.-ig terjed erónél több ne
1

;

—
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Keresztkút

romjaiban maradt fenn a kerczí, restaurálva a
garam-szent-benedeki nyomait találjuk VértesSzent-Kereszten, Vázsonyban. Rátóton stb.
Keresztf (nov.), több fú neve, így a Pölygala
L.
a keresztes galaj, a ChUium erudatum L.
Soop. neve Erdélyben a Senedo tngaris.
Keresztgerincizom (M. sacrosvinalis), a mély,
bosszú, hatizmnk elsó rétege, mely a csipbordaizomból és a hosszú hátizomból áll.
Kereesthajó a templomépítészetben, L Hajó. 2.
Kereeztháló a. m. ághegyháló, 1. Halászat.
Kereszthegy (Gehohl), a lcsei hegycsoportnak
egy emelkoii<'se (lööO m.). Ruszkintól keletre s Lócsétól Éra. Itt vonult el a történelem eltti idben
a borostyánk-út a Poprádvölgyból a Tarcza vidékére. Késbb kolostor állott itt, melyet a tatárok
feldúltak. A Szent Mártonról nevezett templom
romjai ma is láthatók. A K. csúcsán Ruszkin
község menedékházat épített a hegyet rendkívül
;

;

;

;

szép kilátásáért számos turiííta keresi fel. V. ö.
Kereeztfegsze, hasító szászam, mely a fejsze Miiimüh Sándor, A üehohl (Magyar Kárpát-Egye«•> a balta kombinációja. Egyik oldalán keskeny
sület Évköuyve. XIV. évf., 1887).
Keresztjáró napok, 1. Kérnapok.
<li: tt>jsze (két-zánni éllel), a másik oldalán az
Keresztkérdezés (ang. crossexamination).
ti iihiéro
meridegesen álló félszántu, keskeny
'li; balta van. Nyélhiivelye középen van, nyele
Bnügyi ftárgyaláson a tanukat és szakértket
7u— riO cm. hosszú. Ácsok használják durvább rendszerint az elnök hallgatja ki és csak ezután
lyukvéséshez, de azonkívül számos más célra is intézhetnek kérdéseket a birúi tanács tagjai, a
vádló és a vódó. Ezzel .szemben Angliában a jogszolgál.
Keresztiejtés vagy kére sztpászta fejtés (biny.), szokás az, hogy a terhel tanukat a vádló, a
vastag erek lefejtésénél alkalmazzák, midn az védelem tanult a véd hallgatja ki, ezután pedig
szele- a vád tanujához a véd, a védelem tanujához
ér töltelékét a csapással keresztbe
a vádló intézhet kérdéseket. Ezek az úgynevezett
tekkel vágják ki.
Keresztiej vezet, a göz-, gáz- és benzinmotorok kereeztkérdések. Angliában a kérdezés e renddu^attyurúdjanak egyenesbe vezetésére használt szere kötelez, Svájc néhány kantonában is. míg
alkatrész. L. Bajonett-vezeUk, Eayenes vezeték. máshol csak fakultatív. A magyar Bp. 308. §-a
Kereszt lelmagaaztaltttiii (exaUatio sanc- szerint : ha a vádlottnak védje van, vagy ha a
tae crucis). ós-kereaztény ünnep annak emlékére, vádlott elég értelmes, ennek indítványára, amenyhogy Heraclius császár az Hona császárn által nyiben a vádló nem ellenzi, a tanukat és a szakf-M talált szent keresztet a perzsáktól visszavette s értket elssorban a felek képviseli hallgatják
iV2.\) tavaszán
ünnepél^'es körmenetben a Grolgo- ki. Ez esetben a vád tanúihoz, illetleg szakértitára túzette. Ez ünnepet kezdetben a kereszt fel- hez elször a vádló, a védelem tanúihoz és szaktalálásával egjütt, vagyis szept. 14. tartották, értihez pedig elssorban a vádlott, illetleg képmíg végre a VIII. sz.-ban a két ünnepet elválasz- viselik intézik a kérdéseket és azután azokhoz
tották és így az említett nap kizárólag a szent K. a kérdeznek ellenfele is tehet kérdéseket Az
ellenfél kérdései után az els kérdez újabb kérszámára maradt meg.
Kereszt feltaláláJsa^^i/ifen^io sanciae crucis), déseket intézhet olyan új ténykörülményekre
a IV. sz.-ban keletkezett ünnep annak emlékére, nézN'e, melyek az ellenfél kérdése folytán merülhogy Nagy Konstantin anyja. Hona csá-számö, a tek fel. Az elnök és a bíróság tagjai ann>1 kérszent keresztet 326. Jeruzsálemben feltalálta (1. dést tehetnek, amennyit akarnak.
Keresztkfi (&sy.), a harmotomnak (1. o.) keresztKereszt fdmagasztaÜaiása). I. Gergely pápa K.
ünnepét máj. 3-ra tette. A g. katolikusok márc 6. alakú ikerkristályai. L. még Stamolit.
Keresztkötés. 1. A mellkas borogatásának egy
ünneplik, mig a görög keleti eg>'báz a régi szoneme. A mellkas nagyságához mért 15—30 cm.
kást napjainkig változatlanul megtartotta.
2'ö m. hosszú vászoncsík, melyet
Kereeítfolyoeó la német Kreuzgang szolgai széles,
fordítása; körüljáró vagj* körfolyosót jelent), vízbe mártva úgy teszünk a bet^ mellkasára.
középkori kolostoruknak rendesen nógyszegletes hogy karjait szabadon hagyva, a törzset és a \éludvarát a föMszinten körít aiélee, az odvar ]a£ai borítsa. Föléje ugyanígy alkalmazott száraz
felöl nyilt. legtöbbszfir boltozott folyosója, mely borogatoruha kerül. A két réteg közé vízálló
a szowteselmeic sélálö és tametiEsaési beleül, réteget is tehetünk. Különösen s<Aáig tartó tüdúgyszintén nagyobb lüSraeaeMk megtartására bajok és hörgöhurutok kezelésébl használatos. A
szolgált, valamint a kolostor fbb belyiaégeit K. pótlására valók a bMogató-mellények.
2. A', az építészetben. A futó téglasorok hézaegymással összek^MSsolta. Német nevét valószinttleg a kereaztMtocatoktól nyerte, mellyel gai fölé helyezett beköt-téglasor. L. Téglakölés.
3. A*, a h'idépUészetben, l. Hídszerkezet.
födve volt, jóll^et voltak és vannak most is
K.-k.
4. A'., l. Postai twomtatváiiy.
lapos meimyezetü
tehát nem boltozatos
Keresztkút. 1. Keresztel kút
Hazai középkori K.-ink majd mind elpusztultak

men

l—

—

—

;:

:

—

Ke reszt máfirnesség
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—

Keresztségr

Keresztrl nevezett rendek és kongregáKeresztmágnesség, a diamágnesség (1. o.) magyar elnevozóse, mely azonban nem használatos. ciók, legtöbbnyire Szt. Ágoston szabályaival és
Keresztmetszet. Építészeti és mérnöki tervek- saját határozmányaikkal. Nevezetesebbek a férflben azt a rajzot nevezik Így, amely az ábrázo- ágon 1. Keresztes urak (crucigeri) a) olaszok
landó szerkezetet vagy mtárgyat merlegesen (betegápolás céljából), VII. Sándor 1656. feloszképzelt metszöslk által elvágva ábrázolja. Célja latta b) belga-hollandusok, betegápolással, jelenaz illet mtárgy K.-i elrendezését, s ezzel oly leg lelkipásztorkodással foglalkoznak. Most 2 kojellemz részeket feltüntetni, amelyek a mtárgy lostoruk van Hollandiában, 3 Belgiumban c) cseegyéb ábrázolásaiba (nézet, alaprajz stb.) bele nem hek, eredetileg beteg- ós szegényápolással, jelen:

:

;

;

A

máskép metszetnek,

áttnetszet-

leg lelkipásztorkodá.ssal foglalkoznak Cseh- é&

nek vagy harántmetszetnék is mondják.
Eeresztmetszetmegterhelés, ballisztikai mükifejezés, mely a leveg ellenállásának legyzése
szempontjából nyer kiváló fontosságot. Arányszámát megkapjuk, ha a lövedék gramm-számait
metszetének négyzetmillimétereivel elosztjuk.
Keresztnév, az a név (utónév), amelyet a keresztények a keresztség alkalmával nyernek. A
kat. egyház rendelkezése szerint annak valamely
szent nevének kell lennie, aki a megkereszteltnek Istennél védszentje és közbenjárója legyen. Ennek alapján tilos pusztán nemkeresztény
névre keresztelni, de ha a szülök Uyen névhez
ragaszkodnának, akkor valamely szentnek nevét
kell hozzáadni.
A K.-ek felvételének egy másik
neme: midn az újonan választott pápa valamelyik szentnek vagy egyik eldjének nevét veszi
föl és ezen új név alatt uralkodik.
A szerzetesek az ünnepélyes fogadalom letevésekor szintén más, ú. n. szerzetesi nevet vesznek föl ós

Morvaországban (Karlsbad, Maria-Kulm), Bécsben

foglalhatók.

K.-t

—

—

pedig rendszerint ama szentek nevei közül választanak, akik életükben az illet szerzetesrend
tagjai voltak.

keresztöltés,

1.

r

gákat, az ellenség foglyait szokták volt így kivégezni. A kivégzést többfélekép hajtották végre
vagy karóra húzták az elítéltet s e kivégzést
inflxiónak nevezték, vagy pedig crux compactán
végezték ki, mely abból állott, hogy két, egymást
T alakban keresztez gerendára függesztették a
bnöst. Krisztust a crux immissa f fóle kereszten
feszítették fel. B kivógzési módot a római birodalomban Nagy Konstantin császár törölte el. V. ö.
Degen, Das Kreuz als Straf werkzeug u. Strafe
der Alton (1873); Zöckler, Das Kreuz Christi
(1875) stb.

Kereszt-rend.

érdemdéli K. v. Ordem Imperial do Cruzeiro, rövidebben Cruzeiro-rendnek is neveztetik.
Alapította I. Pedro császár 1820 dec. 1. négy
osztállyal. A császárság bukásával a rend megsznt.
2. Toscanai katonai érdemkereszt, a
« fehér kereszt » név alatt ismeretes. Alapította
1814. III. Ferdinánd nagyherceg, midn Toscanába visszatért. Jelenleg már megsznt.
Keresztrovás, az ácsmunkában két, egymásra
rótt gerenda kötésének egyik neme.
Keresztróssa, 1. Keresztvirág.

mely

—

—

:

—

—

burgi

nvérek

stb.

keresztmgó, hintakocsiknál rendesen

fele

a

kerülékes rugónak, mellyel többnyü^e két, a kocsi hosszanti tengelyével párvonalosan fekv rugót úgy kötimk össze, hogy az a kocsi irányában
harántosan áll.
Keresztség, a kat. egyházban a hét szentség
közül az els, mely által az ember az anyaszentegyházba felvétetik és a többi szentségek fölvételére alkalmassá lesz. A K. küls jele a vízzel való
leöntés, mialatt a keresztel e szavakat mondja
Megkeresztellek az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. A K. eltörli az ember
lelkérl az eredeti bnt (1. Eredeti állapot) és (felnttek keresztelósénél) a K. eltt elkövetett cselekedeti V. személyes bnt a lélek a megszentel
malaszt részesévé lesz és végre eltörülhetetlen
jelt (Character indelebilis, 1. o.) nyom az ember
lelkébe (Apostoli cselekedetek 2, 28. Tit. 3, 5). A
víz-K.-et (baptismus fluminis) helyettesítheti a
vér-K. (baptismus sanguinis Máté 10, 32 Szt.
János 12, 25) és t)ágy-K. (baptismus ílaminis
1. János 4, 7). Rendes körülmények között csak áldozó-pap keresztelhet és pedig a tulajdon lelkipásztor, de miután e szentség felvétele az ember
üdvére nézve oly fontos, szükség esetén meg van
engedve bárkinek
még nem katolikusnak is,
föltéve, hogy az anyaszentegyház szándéka szerint cselekszik
kiszolgáltatni a K. szentségét.
A K. kiszolgáltatásának módja (szentelt sónak a
szájba adása [gustatio salisj, kézfeltétel, exorcismus, szt. olajjal ós szt. krizmával való megkenés,
fehér ruha,
gyertya) srégi és mély jelentség. L. még Keresztsziílk.
Némely protestáns egyház, de kivált a lutheránusok hitvallása közel áll a kat. felfogáshoz, hogy
a K.-nek bilntörleszt hatása van Zwingli s még
inkább Socin csak jelképnek s az egyházba való
bevételnek, felavatásnak tekintették a K.-et. Az
evangélikus egyház is megengedi, hogy szükség
esetében laikus férfiak is
de csak férfiak
keresztelhessenek de a kálvini egj'ház kizárólag
a felavatott lelkészeket jogosítja fel erre. Némely
lutheránus tartomány-egyluizakban megvan még
ma is a K.-et megelzleg az öi-dögúzési szertartás, az exoreismus.
A megkeresztelt egyénekrl
mindenik egj'ház lelkésze a XVIII. század közepe
óta anyakönyvet (matricula) vezetett s az ennek
alapján kiállított keresztel-leveleket az állam, a
;

Himzés.
Keresztr (halászat), a téli vasas szák hálóján
keresztbe alkalmazott fonalak, melyek a feljáró
és pedz által a hal jelenlétét elárulják.
Keresztpróba, 1. Istenítéletek.
Keresztrakás v. kalodarakás, 1. Farakás.
Keresztrefeszités, az ókorban a kivégzések
egyik legrégibb s leggyalázatosabb módja volt.
Rendesen a legnagyobb bnösöket, kivált rabszol-

rend,

—

(St. Kari) stb.
2. Kereszthordozók, keresztes
testvérek (cruciferi) a. m. flagellánsok.
A ni
ágon 1. a menzingeni (zugi kanton) iskolanvérek (alap. 18M. P. Florentini, legutóbb 1901. újólag megersítve), nneveléssel foglalkoznak.
2. Ingenhokli irgalmas nöiyérek.
3. A strassz-

1.

Csíís^rán/í^., brazíliai

;

;

—

—

ég

;

—

;

—

—

K*resztséffl foffadalom

-
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joKérvónyes iratoknak tekintették
óta azunban ha/ánkban az állam
gondoskodik a hitoiee anyakönyvek vezetésérl.
Keresxtségi fogadalom, a kAt. egybáaban a
keresztelendönek Ígérete a keresztség kiszolgáltatása alkalmával, ainolyben 1. ellene mond az
bíróságok

1890

okt.

is

;

1.

-

KerasztvAffáa

egyházjog szerint a keresztszUleség folytán a K.
és a keresztelt v. ennek .szülei között ú. n. lelki rokonság (cognatio spiritnalLs) származik, amely

bontó házassági akadály.
Kereszttáj az állatok hátulsó testfolének az a
része, melynek szilárd vázát a keresztcsigolyák,
<inl(iLMi."k. minden csolekiHltítének és pompájának,
ílletv(> a kero.sztc.sont alkotja
ez a testrész egyébbitót a Szentháromságban ós a vele ként a farnak nevezett testtájékba esik bele.
._'•) fbb hittételekben. A gyermekek heKereszttartó, valamely híd-, vagy egyéb szerlyett a keresztségi fogadalmat a keresztszülök kezetben az áthidaló tartó-szerkezetekhez (ftartókhoz) kapcsolt, azokra merleges irányban el<l. o.) tesdk. Az elször áldozók az áldozás eltt,
nyilvánosan a templomban meg szokták újítani helyezett másodrendú tartó. L. Hídszerkezet és
A keresztségi fogadalmat.
Vasbetonszerkezet.
Kereszttöltés minden oly töltés, melynek
Keresztségismétlk, l. Baptisták és Galéiránya többé-kevésbbé merleges a folyóvíz iránL<it(ik.
Keresztsip^ném. Querufeife, Schiceizerpfeife), nyára. A fattyuágakat elzáró vagy a párhuzama kis fuvolánál egy nyolcaddal magasabb hang- müveket a parttal összeköt K.-ek célja a folyóvíz hordalékának fölfogása által a fatt>'uágnak
.^zer. billentyk nélkül. Porosz katonai zenekarokv. a párhuzammü háta mögött lev térnek feltölban ma is használják.
tését elmozdítani valamint általában a hullámKeresztszalag, 1. Postai nyomtatimny.
Keresztszeghy (Szabó) Lajos, kúriai bíró, térbon lev legtöbb K. célja, illetve eredménye az
szül. DebrtKzi'nben 1821 jún. 21., megh. Buda- iszapolás elmozdítása. Éppen azért ott, hol ez
pesten HK)3 ápr. 28. Részt vett a szabadságharc- utóbbit kerülni akarjuk, nem szabad K.-t alkalban eleinte mint tüzér, késbb mint hadbíró. 1871. maznunk és ha valamely okból, pl. a közlekedés
& budai kir. törvényszékhez, 1877. a budapesti feutartása végett mégis szülíség van rá, akkor
kir. táblához, 1887. pedig a kir. Kúriához bírónak gondoskodnunk kell kell számú és megfelel
nevezték ki. Szabó családi nevét 1848 eltt K.-re nyílá.ssal bíró híd beépítése által az itt folyó vízváltoztatta. Müvei
Váltó- és csödügyekhen kelet- nek akadálytalan tovavezetésérl. L. Ármentesíkezett f'ötörréuyszéki határozatok gyjteménye tés és Folyók szabályozása.
Kereszttz, akkor keletkezik, ha két csapat
<Post 1847, 2. kiad. 1862)
Gyakorlati ismeretei
az úrbéri perekbeni eljárások és bizonyítékok- lövóvonalát akként állítják fel, hogy a lövedékek
kereskedelmi biróságok egymást keresztezik, vagj'is midn az ellenségre
nak (Budapest 1876)
rézsútosan két oldalról lnek. A K. rendszerint
''tsége peres ügyekben (a. o. 1877)
ási igényperek, tekintettel a bizonyíté- igen hatásos.
Keresztúr, kisk. Bars vm. aranyosraaróti j.-ban,
kok t y joyOgyleteK harmadik személyek irányáu. p. és u. t. Kis(1910) 92 1 tót és magyar lak.
banijoghaUilyáraiVi. o. 1886, 2. kiad. 1890).
Keresztszelvény, az a síkidom v. annak terü- tapolcsány.
K. ezenkívül még számos község
lete, amelyet nyerünk, ha valamely szerkezeti neve, I. az összetételek alatt.
Keresztúri József, történetíró, szül. Koresztúrészt hossztengelyére merlegesen elmetszve gondolunk. K.-ek felvétele valamely csatorna, vasút ron 175.., megh. 1825 ápr. 21. Nagy-Váradon letta
V. közút stb. építésénél azok tengelyére merleges magyar történt tanára, honnan 1811. a budapesti
metszetekben a talajszineknek szintezés útján egyetemre tették át. Mvei Lineamenta históriáé pragmaticae regni Hungáriáé (Pest 1797);
való megállapítása.
Keresztszövés, a sávolykötések gyjtneve, De Belao regis notarii aetate (n. o. 1812); I)e
<le leggyakrabban a három- és négyfonalas sávoly Hungarorum origine (u. o. 1813) De Hungarorum
megnevezése. 1. Alapkötés és Fonalgó.
migratione eorumque adventu in Európám (u. o.
Keresztszülk (patríni) hivatása, hogy a ke- 1814); Compendium históriáé universitatisl— III
resztel pap kérd&eire a keresztelend helyett (u. o. 1817-21).
feleljenek és a kívánt fogadásokat az ö nevében
Keresztúr-verbászi lecsapoló társalat, alamegtegyék. Ezért hajdan jótállóknak (sponsores) kult 1886. oly célból, hogy Bács-Bodrog vm.-ben
és kezeseknek (tldejussí)res) nevezték. Vallási Keresztúr (most Bácskerosztúr), Kula, Ujverbász,
kötelességük a gyermek árvaságra jutása esetén Kuczura és Pékla községek határában 10,209
vagy ha a szülk arra nem képesek, a gjermek- kataszt. hold vizes területet lecsapoljon. E tervet
kneeztóny nevelésérl gondoskodni. Ugj-an- 41*7 km. hosszú csatornahálózat kiásásával való«$éis\ fUeg a katolikus egyházjog a kereszt- sították meg. Befektetett épitéstóke 115,164 K.
szüli tisztségbl kizár olyanokat, akiknek sze- Évi igazgatási ós fentartási költség 2357 K
mélyében erre nézve kell biztosítékot nem taKeresztút, a kálváriához vezet út. mely az
lál; kizárja jelesül a nemkatoliku.^kat, a serdü- ú. n. stációkkal van jelölve. (L. Kálvária.)
letleneket, a szerzete.s»?ket és apácákat. Egj'os
Keresztúti ájtatosság, 1. Kálvária.
partikuláris jogok még tovább mennek c tilalomKeresztültetés, niidón a csemetéket úgy ülban. Hazánkban az ISöS. esztergomi tartományi tetjük sorba, hogj' a má.sodik sor csemetéi minzsinat a nyilvános ágyasságban élk s meg nem dig az els sor hézagainak középirányába esnek.
bérmáltak mellett a keresztszüli tiszts^tl a Ez egyébiránt háromszöges ültetés, hármaskötés
vegyes házasságban él azokat a katolikusokat is elnevezé.se alatt Ls ismeretes.
eltiltja, akik beleegj-eztek abba, hog>' gyermekeik
Keresztvágás a \ivásban a cselt követ vágás.
más, mint katolikus hitben neveltessenek. A kat. Ugyanis cselezésünk által ellenfelünk testének
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valamely részét védetlenül hagyja, s itt támadjuk meg.
Keresztvágat (bány.) az érc v. széntelep csapásirányára merlegesen vágott táró a meddben.
Keresztvallatás a. m. keresztkérdezés (1. o.).
Keresztvár (azeltt Nyén), kisk. Háromszék
vm. sepsi j.-ban, (i9io) 2911 magyar és oláh lak.
postaügynökség, n. t. Bodola.
Keresztvas, kj áratoknál az a szerkezet, mely
a kötengelyt a forgó malomkvel összeköti s
mellyel a tengely a malomkövet forgatja. Vannak szilárd és himbás K.-ak. A szilárd K. a malomköbe szilárdan van beersítve, miáltal a knek
helyzete a tengelyen mereven van rögzítve. A
himbás K.-sal való összekötésnél a malomk a
tengelyen két egymásra merleges irányban himbálódzható s ennek következtében a malomkövet
egyenltlen súlyelosztás esetében kiegyensúlyozni
:

k-

s az örlfelületével vízszintesen beállított alsó
jobb szerkehöz párhuzamosan beállítani lehet.

A

zet kjáratok

K.-a himbás.
Keresztvetés, 1. Kereszt.
Keresztvirág, a csúcsíves építészetben oromzatoknak, fláléknak, tornyoknak stb. csúcsdísze,
melyet görög kereszt alakban álló, a törzshöz
négy oldalán szorosan hozzásimuló levélalakú
ékítmény képez. Keresztrózsának is hívják.
Keresztvíz, a keresztségnél (1. o.) használt víz,
amelyet a plébánia-templomokban nagyszombaton és pünkösd szombatján szokás megszentelni,
Kereszty, 1. (ré^a f'Fe/cíor), kat. teológus, egyházi író, szül. Pesten 1855 ápr. 7. 1876-ban
és 1877-ben képezdei tanár Esztergomban. Pappá
szentelték 1877. dec.22. 1882-tl az ó- és újszövetségi szentírástan tanára az esztergomi papné velban, 1906. pozsonyi kanonok és a Szt. Imrérl nev.
papnevel int. kormányzója. Önálló müvei Euy
koldus (Labre Benedek) életrajza (1876) Haladás és kereszténység (1885) A szeniirásban elforduló közniomtásokról (1887); Az ószövetségi
szent könyvek kánoni története (1888) Az orléansi
szz emiéke (1889); Az id teljessége (1891);
Exegesis pericoparum Evangelii etc. (1892, 2. kiadás); Vaticinia messiana in 11. A. T. dispersa
etc. (1897, 2. kiadás)
Magyar Sión 30 évi Eepertoriuma (1893) Egy fejezet a keresztény ikoDie ersten Lónyay (Karánojráfíál)ól (1897)
csonyi János Az els Lónyaiak monográf. ford.
1912); A pozsonyi Szt. Mártonról c.egyházi Zeneegyesület nyolcvan éves múltjának rövid története (191.3, német nyelven is) stb. 1887— 1903-ig
a Magyar Sión egyházi folyóiratnak részint f-,
részint társszerkesztje volt. V. ö. Zelliger Alajos,
Egyházi írók csarnoka.
2. K. Istiún, zenei iró, K. 1. öccse, szül. 1860 máj.
22. Pesten. 1883. tanári oklevelet nyert s a fváros több polgári és kereskedelmi iskolájában tanított egyúttal 1884. a Nemzeti Múzeum könyvtárának szolgálatába lépett, ahol 1913. igazgatóör
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lett.

Keret
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Keresztvágat

Zenei képzettségét magánszorgalomból szeTöbb zenészeti egyesület titkára volt s 1897

rezte.

óta a Magyarországi Zeneszerzk Társaságában,
1910 óta pedig a Budapesti Kamarazene-Körí>ou
mködik ilyen minségben. Úgyszólván valamennyi zenei lapunknak bels dolgozótársa, valamint állandó mankatársa a Vasúmapi Újságnak s

több folyóiratnak és napilapnak

Mvészeti Tudósüt (1898)

is.

Szerkesztette

a Magyar Lantot
(1906). Több száz kisebb-nagyobb éhekszöveget
fordított. Megjelentek kisebb zongoradarabjai és
dalai, továbbá a következ müvei: Rousseau ín
Si

8

Zenetudományi Könyvtárban) A magyar és a
magyarországi sajtó kronológiája 1705—1849
;

Dehn

fordításai:

(1893)

;

Siegfried,

Wagner R., Parsifal

Az
(a

ellenpont tana

Fvárosi színhá-

zak msorában) átdolgozta id. Ábrányi Kornél
Általános zenetörténetét {12()b). B Lexikonnak is
munkatársa.
Keresztyén, egyértelm a keresztény szóval.
Az elbbit a reformátusok, az utóbbit a katolikusok használják s a kett közt azt a megkülönböztetést teszik, hogy a K. a latin Christianus, Krisztus követjének felel meg, a keresztény szó pedig a kereszt (crux) szóból származnék. Egyébiránt
a keresztény szó csak a 19. század eleje óta járja
azeltt mindenki K.-t irt.
Kérészy Zoltán, jogi iró, szül. Sárospatakon,
1868 júl. 3. Tanulmányai végeztével a belügyminisztérium szolgálatába állt és mint miniszteri
segédfogalmazót Sáros vm. fispánjához osztották
be titkárnak (1893). 1895-ben a debreczeni jogakadémián a jogtörténet és egyházjog rendes
tanárává választották, 1899. a kolozsvári egyetemen a magyar alkotmány- és jogtörténetbl
magántanárrá habilitálták, 1904. a kassai jogakadémián lett a jogtörténet és egyházjog tanára.
1907. pedig az intézet igazgatója. 1912-ben, mikor
a jogakadémián a dékáni rendszert behozták, K.
igazgatói állását önként rendelkezésre bocsátotta,,
választotta meg dékánjává. K.
de a tanári kar
elnöke a jogakadémiai tanárok országos egyesületének. Önálló müvei
A magyar országgylések eredete és szervezetük fejldése a rendi országgylések alakulásának kezdetéig (Debreczen
1898) Az egyházjog tankönyt^ (1. kötet, Budapest 1903)
JHs exdusivae (vétójog) a pápa;

t

:

;

;

Á

választásnál {n. 0. 190-iJ; Mendi országgylésünk
tanácskozási módja (Kassa 1906) iLcceptio, paritás és frendiházi képviselet (Budapest (1907)
A Ne temere decretum (u. o. 1909) A kat. autonómia közremködése a fkegyúri jog gyakorlatában (XX. 0. 1912); Még néhány szó a kat.^
;

;

autonómia jogkörérl
is

(u. o. 1912).

munkatársa.
Keret, képet, domború

mvet

last (ajtót, ablakot) befoglaló,

díszítmény.

E Lexikonnak

Az épüészetbeii

v. valamely nyikörít szerkezet és

ajtó- és ablaknyílá-

sok K.-ét a francia «chambrane» után közönségesen sámhránnak szoktuk hívni. Kiképzése a
legegyszerbb quaderoziistól vagy az architravra(1. 0.) emlékeztet tagozástól kezdve a logirazdagabb oszlopas, ornamentális és figurális díszítésig
váltakozik. A K.-nek méi-etei szoros összeköttetésben vannak a díszítend nyílás nagyságával
és annak fontosságával. L. még Aknakeret. Vakkeret.
A", a mozdonyoknak az a váza, amelyen
a ka;cán el van helyezve és melybe a mozdony
futómve van ágyazva. A K. rendesen 2, a mozdony mindkét oldalán végigfutó 15—35 mm. va.'jtag lemezbl áll, mely két lemez egj'mással össze
van ersítve az úgynevezett K. -merevítkkel. A
K.-lemezek a futóm ágjazatának elhelyezése

—

;

—
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;
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Kergooég

megfelelen ki vannak vágva. A két le- sötétbarna színú, vörösesbamás sárga foltokkai
a mellvas, hátul a hidlemezok tartjéUC diszit\'o. farkán sárgás gyflrúk rannak. Szára?
fi«BBe. — Kitnac cadre), akatomuáOHál a béke helyeken él. Nappal ma^itásta tlregekben rejtidején siolgáló tisztek, altisztek és uképzett ka- zik, éjjel rovarokra, férgekre stb. vadászik a
tonák teneeen képezik a csapatok alosztályainak dögöt is megeszi. Ingerelve fehéres, ragadós
kereMl
tajték habzik a szájából, amit alsó áUkapcsi miKarai) tó Ardiangel orosz kormányzóságban, rigyei választanak el. Harapása kLsetí) állatokat
terttlele 269 km*, lefolyása a A', folyó a Kanda- néhány pillanat alatt elpusztít, st emberre is
laksa-dbölbe torkollik. Mellette van Keretszkoje ersen mérgez hatású, olykor halálos. A hatóhelység.
anyag nem ferment és nem is alkaloida, hanem
Keretes elbeszélés, elbeezéléeek sorozata, me- nucleintartalmú anyag és albumóz. Élettani halyet egy kiüon elbesziélés vezet be és fejez be, tását még nem ismerjük pontosan, de annyit az
rááltal egységes keretbe f<^lal. Az elbeszélés- eddigi vizsgálatokból is tudunk, hogy hatásában
sorozat oinfW történeteit rendszerint a keretül általában a kigyóméregéhez közeledik. A K. másik
szolgáló elbeesélée szerepli mondják el, több- faja, a Heloderma suspectum Wiegm. Texasnyire a keretben fi^vetett gondolatok, eszmék, ban, Arizonában és Új-Mexikóban honos szintén
oéljáböl

méit

elöl

;

;

állitások igazolására, megvilágitására.Néhaazon-

mérges.

ban a keret csak arra szolgál, hog>' az írónak alkalmat nyújtson egy csomó történet elmondására,
8 ilyenkor a keret és a belefzött elbeszélések köpött igen laza a kapcsolat, máskor meg csak egy
hosszabb történet van beleállitva a keretbe, elfordul az is. hogy a keretbe illesztett elbeszélések

Kergeség vagy kergekór, a fiatal juhok idült
agyvelóbetegs^ kivételesen a szarNasmarhak,
kecskék és lovak között is elfordul. Küchenmeister bizonyította be 1853., hogy elidézje a kutyák
egyik galandférgének (Taenia Coenurus) hólyagférge. A fertzés a bélsárral kiürül s a legelre

maguk

jutott petékkel történik,

is

újabb keretként vannak fölhasználva s

;

amelyek 10—14 napig,

nedves idben .3—4 hétig is életképesek. A gyomorbajutott peték burka feloldódik, kiszabad uhiak
a 6 horgas álcák, s a gyomor v. bélfalát átfúrva, a
vérárammal juhiak az ag>'\'elöbe, kivételasen a
gerincvelbe, ahol átalakulnak hólyagokká. A 24napon borsó-, a .38. napon cseresznyenagyságuak
az 55. napon már vannak bennük scolexek. 2— 2 Vi
hónap alatt dió-, egész tyúktojás-nagyságra nve,
újabb az angol Chaucer Canterhury Tales-e s a víztiszta folyadékkal telt hólyagokká lesznek s a
modem irodalmak körébl az angol Moore TjoUa belsó felületükön számos scolex van. Egy nagy
Roukl'.-}&, a német Konrád Férd. Sleyertöl Aszetii. vagy több, kivételesen sok kis hólyagféreg van
Irodalmunkban a Ponciánus. Ezeregy éjszaka, De- az agyvelben. A gerincvelben többnyire csak
t-amerono forditáíán kívül Rozsnyai Dávid adta egy orsóalakú Ck)enurus van. mely az ágyék táa Kalila va Dinnui fordítását, Mikes Kelemen jam szokott fészkelni. (L. Ágyékkergeség.) Ha nem
Mulat ^úijos napok c. egy francia K.-gj'iijteményt jutnak el az idegközpontokba, elhalnak s mint
ültetett át, Palndi Ferenc Téli éjtszakák c. alatt apró csomók találhatók a szervekben. Az agyegy spanyolt. Eredetiek Gaal József Szirmay velbe való bevándorlás idejében genyesgyuladás
Ilonája, Jókai Szegény gazdajok, Gjnilai AöX* keletkezik. Sárga, kanyarulatos menetek látha(i tükör elölt. stb.
tók az agy veln s végükben a vándorló féreg van.
Keretirészgépek, 1. Fnmunkáló gépek.
Agyvelövlzkór is fejldhetik, ha az érfonatokban
Keretgyakorlat
^'if), v. teljesen
telepszenek meg. A betegség annál súlyosabb, miísapat nélkül vajv
csapatokkal a nél több féreg jut az agyvelbe. A betegek bágyad•
í alti^iztek i.^Kni:i/.;i>;i ("ijiilwl tanulságos
tak, ingadozva járnak s a fejüket lecsiigg^ztik

Így a keretek egész sora illeszkedik egjTnásba.
A K.-ek divata Indiából ered, a legrégibb ránk
maradt K. a Pancsafnnfra (Kr. e.
IV. század),
azután az Ezeregy éjszaka, a latin irodalom kései
korából Apuleius.4ra«t/ Szamár-ia és Petronius
Saiiricon-}a; a K. virágkorát a középkorban
«-lte, leghíresebb gyjtemények a Ponciúmis v.
i'ét bölrs mester és Boccaccio Deca)nerone-i&
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'
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égrehajtott gyakorlat. Fleg nálunk.
Irancia- és ()laí}zországban dívik.

Keretjáték, billiárdjáték, 1. Cadre-játék.
Kerettye, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban,

U5 magyar

lak.,

n.

p.

Szentadorján, n.

(i»io)

t.

Le-

t«*nye.

Kergekór,

1.

Kergeség,

Kérges, kisk. Uunyad vm. dévai j.-ban, (i»io)
+j7 oláh lak., u. p. és n. t. Déva.
Kérgesbörü gyikok (Hélodermidae, üut), a
(iyikok (L o.) egyik családja. Jellonzósa^tságai:
a törzs zömök, a fark bosszú és hengeres, a harmadik mells és hátsó ujj a negyedikkel egytttt
hosszabb a többieknél, a pikkelyek keresztmt^ban miidezkednek. Szervezetük sok tekintetben
ilon szabású. Két faj ismeretes, melyek Texasban,
"
az Egye>' " "'
<"k délnyugati
'

;.
I

A mer

He. varrttal n'jrridnm Wifgui.i

ujyík v. gila
i>ü

cm. hosszá:

V. oldah-a tartják.

A koponyatet melegebb s tapo-

gatásakor az állatok néha fájdalmat árulnak el,
ijedsek, izgatottak s körben f utko.^nak, vagy síódülés, rángások, görcsök észlelhetk rajtok. Ez az
állapot a 8—10. napon megsznik. Egyes betegek
elhullnak, mások meggyógyulnak, a legtöbbön 4-6
hónapi .<zünet után a K. második szaka észlelhet^
mert a hólyagféreg növekedésével az agy\'el sorvad és néha a koponyaümek csak a felét tölti ki.
Az állandó nyomás folytán a koponyacsontok is elvékonyodhatnak, úgy, hogy az ujj nyomása alatt
besüppednek v. hullámzás érezhet, amibl a hólyag székhelye felismerhet. .\z állatok b<'Klultak,
öntudatlanok, fejüket rázzák, botlanak, dülöngenek. étvágyuk rossz. Cirkuszié módjára körben
futnak (kei^eség), egyik elüls v. hátulsó lábuk
körül óramutatószerüen forognak vagy henteregnek máskor lecsüggesztett fejjel s magasra emelt
lábakkal nyargalva, elre esnek vagy magasan
;

;

—

Kéreres öntés
és hátratartott

fejjel

ingadozva (vitorlázva) jár-

nak. 4—6 hót alatt agyvelhüdés v. elgyengülés
folytán elhullanak. A gerincvelben lev Coenurus keresztbénaságot (1. o.) okoz. A szarvastnarJiák közül is fleg a fiatalok betegszenek meg
K.-ben, A beteg magasra emeli s oldalra hajlítja
A fejét. Ijedösség, erszakos elrenyomulás, kény.szermozgások észlelhetk. Sokszor pár nap alatt
halálos, máskor több hónapig elhúzódik. Lovakon
csak ritkán észleltek K.-et. Hasonlít a butacsirá-

hoz

agyvelögyuladáshoz

V.

;

kényszermozgások

is észlelhetk. Gyógyszerekkel a K.-et meggyógyítani nem lehet. Eredménnyel csak a Coenurus

kioperálása kecsegtet. Ez történhetik a koponyatet meglékelésével ós a Jiólyag eltávolításával,
V. szívótroicarttal, melyet a koponyába szúrva,
A hólyag tartalma kifolyik és a burok kiszívatik.
Védekezésül els sorban a juhászkutyák számát kell csökkenteni, a szükségesekbl pedig a férgeket kizni. Jó erre a porrátört arékadió (5 15
gr., az állat nagysága szerint) vajjal összegyúrva
s utána néhány kanál ricinus-olaj. Mig a szer hatása be nem következik, a kutyák elzárva tartandók bélürülékeiket, melyek a férgeket tartalmazzák, leghelyesebb elégetni v. mélyen elásni.
Fontos, hogy a kerge birkák agyvelejét ne adják
nyersen a kutyáknak, mert a benne lev hólyagférgekbl a beleikben újra kifejldnek a galandférgek. L. még Coenurosis.
Kérges öntés, 1. Kérges öntvény.
Kérges öntvény v. kemény öntvény, az a vas-

—

;

melynek felszíne vagy egyes részei keményebbek, mint az öntvény többi részei. A kemény rész fehér, a lágy rész szürke szín. Mangánt ós szilíciumot tartalmazó vasból, ha a forma
•egy részét gyorsan
anyagból, jelesen vasból, másik részét pedig lassan
anyagból, pl.
homokból készítjük, igen könnyen gyárthatunk
K.-t. Az öntvény falvastagsága szerint a vas
-önlvény,

ht

3—

Kéri

528

ht

1—

^o/o szén,
összetétele
l-e^/o mangán, 0-5—
l'/o szilícium ; a foszfor 07«/o, a kén OlVo és a
réz 015%-nál kevesebb legyen. Ha sok a szilícium, a lágy és kemény zónák átmenete nem fokozatos és ha kevés a mangán, a kemény kéreg nem
lesz elég vastag. A K. húzás elleni szilárdsága a
vas összetétele szerint mm*-ként 11—28 kg. között ingadozik. A K.-ek formáinak vasból készített részét nevezzük kokillának (coquille). Noha

Kérges test (corpus callosum) v. agygerenda
a nagy agyvel két féltekéjét egymással összeköt, fleg haránt rostokból álló összeköt kép-

zdmény.

L. Agyvel.
Kerguelen (Ile de

la Désolation), sziget az
Indiai-oceán D.-i részében, csaknem egyforma távolságban Afrikától ós Ausztráliától. Körülötte
130 kis sziget és kb. 160 szikla fekszik. A szigetek közt a legnagyobbak: Cloudy, Swans,
Howe, West stb. szigetek. K. partjai nagyon szakadozottak s DK.-rl ÉNy.-felé több hegylánc vonul rajta végig a legmagasabb hegycsúcsok D.-i
;

részében vannak

itt

;

emelkedik a Ross-hegy (1865

m.) és tle É.-ra a Richards-hegy (1220 m.), amelyeket részben glecserek takarnak. Belsejében
több tó is van. Növény- és állatvilága nagyon sze-

gény s leginkább a partok mentén található. K.-t,
amelynek lakossága kb. 150 fbl áll, 1772. K.
francia tengerész fedezte föl. 1774 jan. 6. azután
a franciák birtokukba vették. 1777-ben Cook.
1799. Rhodes, 1840. Ross, 1874. a Challenger angol és az Arcona német hajó fordultak meg ott.
Legújabban (1901—03.) a német délsarki expedíció kutatta át s a vizsgálat eredményét Werth,
Philippi és Reinisch tették közé az expedíció munkálataiban. V. ö. Deutsche Südpolarexpeditíon
1901—1903. (2. köt. 2. füzet Berlin 1908).
Kergueleni káposzta (növ.), 1. Fringlea.

Kerguelen-TrémareC

(ejtsd:

kergéllen-tremarek;,

Yves Joseph de, francia tengerész, szül. Quimperben 1745., megh. Parisban 1797. Kerguelen
földjének (1772 febr. 12.) fölfedezje, amelyet róla
neveztek el. Mvei Relation d'un voyage dans
la mer du Nord en 1767—68. (Amsterdam 1772)
Relation de deux voyages dans les mers australes
et des Indes (Paris 1782) Combats et événements
de la guerre maritime de 1778 (1796).
Kéri (aram. a. m. olvass), a kéziratu v. nyomtatott bibliák szélén lev jegyzet, mely valamely
szónak helyes szóbeli olvasására figyelmeztet,
ellentétben a ketib-hez (1. o.). L. Maszora.
:

;

Kéri,

1.

Bálint, jezsuita, szül. Nagj'szombat-

ban 1712., megh. Pozsonyban 1764. A Jézus-tíirsaságba lépett 1726. Felszenteltetése után mint
a filozófia és teológia tanára mködött a nagyszombati egyetemen. A pozsonyi országgylésre
kiküldetésben részesült. Munkái: Lusus poetici
allegoricí (Nagyszombat 17.36)
Series Baronnm
;

avasformák keményít hatását máre század ele- Dalmatíae, Croatiae, Slavoniae (u. o. 1737).
jón ismerték, a K.-ek gyártása az 50-es évekig
2. K. Ferenc, jezsuita, szül. Szabolcs vármegyéekkor kezdte az amerikai ben 1702., megh. 1768. Nagyszombatban. A bölcsemunkálkodásán felbuzdulva, Né- let ós teológia tanára volt Nagyszombatban, késbb
metországban Gruson, Magyarországban pedig Bécsben. Azután a nagyszombati kollégium igazGam Ábrahám, a Ganz ós társa cég megalapí- gatója volt haláláig. Szabad idejében csillagászati
tója, a K.-ek gyártását, 1846 és 1848 között. AK.-ek tanulmányokkal foglalkozott. Irodalmi munkás-

jelentségtelen

volt,

Ipar eredményes

gyártása a vasutak szükséglete miatt igen felvirágzott különösen a teherkocsik kerekeit, a sinkeresztezéseket ós a szívdarabokat készítik K.-böl.
Ujabban a kérges öntésü vasúti szerelvényekkel
az acóiöntvények kezdenek versenyezni. V. ö.
ScJiütz J., Der Hartguss und seine Bedeutung (2.
kiad. 1890) Weber R., Dio Fabrication dos Hartgusses (Boriin 1913).
Kérgestalpuak (Tylopoda), a Teve-félék (Ca;

;

Tnelidae) régebbi neve,

Kérges tekns

1.

(állat), 1.

Teve-félék.

Dermalochelys.

sága Panegyricus de

S. Ignatio (1730); Disserviso (17.36) Epitomae históriáé
Byzantinae (1738) Dissertatio physica de corpore
generatim (1762) De motu corporum (1753) De
causis motuum (1754) De luce (1756).
3. K. Sámuel, szentferencrendi szerzetes, fordító és egyházi író a XVH. sz.-ban.
szónok, teológus és filozófus hírében állott. Magyar
nyelv munkája: Keresztény Seneta (Seneoa válogatott sententiáinak fordítása, 1654);
bol:

tatio de

Cometa

;

;

;

;

;

Kitn

A

dogságos

szz zsoltárkönyve

(1660).

;

:

—

Kerlkalon
Ikeion (kerykeión.,

hiinökpálca,

för.).

1.

'trS.

-dikálási, igehirdetégi

ktik-

mú-

protestáns teológus
;0. és 1846. megjelent egycíméül, a saokásoe hmiML'víiázi beszéd hihliai el(>ilUtanL
•'Oiet

végi testnek egy
1

test körül

art

a Holdnak kör,il. V. a bolygóknak és a periodlkos Qstökuüuknek mozgása a Nap körül, v. a ketts
csinamak mozgáMi. A bolygók és holdak K.-e
/gti»a. K. telmt

paiyabii
fatása a

az álló csillagokra voa kering test a középponti
t<
le
anomalisztikns, ha a mozilhoz, i>erihéiiamhoz vagj- afé•juk; drakonitikus (a Föld K.-e
ha a mozgást a pálya és az
szino^•i^:I^liI^^»
iin-i>/.i>i pontjától szántjuk
diko^i, ha a K.-t a ko/épponti testen kívül egjmásik, ugyancsak tnuzgá:^^al biró testhez hasonlítjuk. A K.-i idö a teljes K. periódusa. Ennek
összefüggését a középponti testtói való távolsággal a Naprendszer bolygóinak esetében a Keplerféle hannadik törvény adja. Néha a K.-t a for•.^iial t<}ve.<ztik össze.
Keringési fehéxje (cirkulációs fehérje^ Volt).
A testnedvek ben kering<') fehérje, szemben a
szövetekben lekötött fehérjével, k keringési fehérje az anyagforgalom számára könnyebben
hozzáférhetó.
mt'ni. WaLzer, franc. itUse), német,
ill. osztrák kortunc »/« 6s ütemben. A régi, laam
:a8t

»-i\

n.r

!'

:

;

Kerkanénnetfaiu
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nt bordélyházban vagy hasonló üzletien
akarata ellenére bármely okból visszatart (Bn.
44. §. 3. bek.). A bnvádi eljárás csak magánindítványra indítható meg, amely nem vonható
vi38za*(Bn. 43. §. 2. bok.). A büntetós 2 évig terjedhet fogház (Bn. 46. f 1. bek.), ha a oseMEmény nyereségvágyból követtetett el, a szabadságvesztés büntetésen felül még 100 K-tól 2000 K.-ig
terjedhet pénzbüntetés (Bn. i6. §. 3. bek.) és
mindenik esetben hivatalvesztés és a politikai
jogok gyakorlatának felfü^eeztése (Bn. 47. §.).
A bordélyház részére való K. s az abban való
visszatartás súlyosabban büntettetik. Még súlyosabb a büntetése a K. minsített eseteinek ez
koesetiben a K., tekintet nélkül a sértett
rára és erkölcsiségére, bntett minsít körülmények a csalárdsággal, erszakkal y. fenyegetéssel való elkövetés (Bn. 4. §. 1. pont), ha a
cselekményt a tettes hozzátartozója, nevelés, ta-

aki

:

n

;

:

nítás vagy felügyelet végett rábízott vagy neki
ellen követi el (Bn. 45. §. 2. pont),
alárendelt
külföldre szállítja vagy szállítha a tettes a
bordélytatja (Bn. 45. §. 3. pont), ha a tettes a

n

nt

nt

házban

hasonló üzletben való elhelyezés végett

v.

szállítja vag>' szállíttatja külföldre (Bn. 46. §. 4.

ha a tettes
lalkozik (Bn. 45.
miatt

a

kerítéssel üzletszerüleg fogvégre ha a tettes K.
egyszer büntetve volt és büntetésének

pont),

már

§. 4. pont),

még nem telt el (Bn. 45. § 4.
még Szemérem elleni büntettek. Meg-

kiállása óta tíz év
pont).

L.

ÖsábÜás.
m. hosszú, két ember számára
való kéziháló, melynek fels inán párák, az al-

fertöztetés,

Kerít,

8— 10

k

helyett lólábszárcsontok vannak nesón pedig
K.-hiüászat az öregháhezékül alkalmazva.
lóval. g>'alonimal s ehhez hasonló szerszámokkal
K. lépései az ütem n^yed hangjegyeivel e^íj-idó- zött halfogás, mely körbe v. félkörbe keríti a
K.-szigony. ötágú, szakás szigony, melybeo haladtak, míg a mnlt század közepén feltnt halat.
bé-:ti K. (az ú. n. Schleifwalzer) hatlépésü (Sech.s- nek középs ága a legrövidebb, a többi fokozatoschritt). majd kétléptü(Zweitritt) volt. A kering san hosszabb, úgy hogy az ágak hegyei ^ytittlegnagyobb raestt^re Lanner ós a két Strauss ; véve lapos ívben állanak. L. Halászat.
újabban Lehár. Fali éa Strauss Oexkár. A klaegr
Kerka v. Kreka, .\ttila els neje, l. Réka.
szikn.s és a romantikus mestere írtak azonkívül
Kerka, a Mura baloldali mellékvize, ered Keroly stilizált K.-ket is, melyekre nem lehet tán- kafó közelében (\'as vm.), Zala vmegjében fo(jolní. ezeknek címeiben a valse szót különféle lyik tovább. Csemecz közelében a Murába ömlik.
jelzk követik, pl. Valae mélaneolique. Valse ea- Kb. 60 km. hosszú.
raí'térí.stiqne stb.
Kerka (Krka, római T^us), 60 km. hosszú
Keringbogár (Gyrinus, iu»t), 1. Gyrinidae. folyó Dalmáciában. .\ Dinara-hegj^ség lábán ered
Kering mozgás a. m. rotáció (1. o.).
rendkívül
karsztos forrásból, sok vízesése van,
Kerinthos. keresztény bölcsel. 1. Cerinthu^t. említésre méltó a Scardona melletti, az AdriaiKeritée, valamely telek, különösen udvarok, tenger Seben icói -öblébe torkollik.
majorok s kwtek védelmére szolgáló, kfalból,
Kerkabarabáa (azeltt Barabás), kisk. Zala
deszkából, lécbl, vesasbl v. nádból alkotott épít- vm. al.sólendvai j.-ban, (1910) 660 magyar lak.
mény. A vesszkbl font K.-t sövéntfnek is mond- u. p. és u. t. Zalabaksa.
ják, az él fák V. cserjékbl alakított K.-t pedig
Kerkaf, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban,
Uö-K.-mk V. ii»övénynek(\. o.).
(1910) 812 vend lak. : n. p. Pelsszölnök, n. t. PéterKerítés (lenocimumj, a fajtalanságnak szán- hegy-Tótkeresztúr.
é6ko6 és közvstieo elmozdítása. A Bn. értelméKerkaiklód (azeltt: Iklód). kisk. Zala vm.
ben a K. vétségét az követi el, aki tisztességes novai j.-ban. 11910) 367 mag>'ar lak. u. p. Szécsint házasságon kívül nemi kflaeülée vagy fajta- sziget, u. t. Csöraödér.
lanság cédára önénlekb(>l más rénére szándékoKerkakntaa. kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban,
san megszerez vagy megszerami törekszik, ha a (t»io) 689 mag>-ar lak. ; u, p. Csesztreg, n. t. Zalanó husza<lik évét még be urai töltötte (Bn. 4S. §. baksa.
1. bek.), t<»vábbá:
aki tisztességes nt rábir.
Kerkanémetfalu, kisk. Ztda vm. alsólendvai
hogy a most említett célra bordélyházba vagy j.-ban, (1910) 321 mi^'ar lak. : a. p. Csesztreg,
hok.i véa-iil
II
hasonló üzletbe lépjen (Bn. -Mr. §
t
Pnnkasz.

Kenng

—

—

b

:

:

I

Rfrui

.V«f)f

XI. ím.

'

—

Kerkapéntekfalu
Kerkapéntekfalu,
j.-ban, (1910) 234;
11. t.

kisk. Zala

magyar

lak,

;

580

p.

Csesztreg,

—

történeti és fllozóflai

c.

ö.

Ha-

köt. (Budapest

országgylésen jelent meg mint a Deák-párt
tagja s közgazdasági és pénzügypolitikai dolgokban legels szakértje. Deák, ald
már régebbi
tudományos mveibl ismerte és nagyra tartotta,
az országgylésen a legfontosabb bizottságokban,
valamint utóbb a delegációban engedett tért K.
tehetségeinek és rengeteg munkaerejének. Különös figyelmet keltett az els delegációban mint a
hadügyi bizottság eladója s az akkori szereplésének következése volt, hogy Andrássy öt hívta
meg maga mellé a honvédelmi minisztérium államtitkárává. 1868-ban Eötvös kinevezte a pesti
egyetemen az államtudományok tanárává, de K.
a tanári széket csak 1873. foglaltáéi. Mikor 1870.
Lónyay Menyhért közös pénzügyminiszterré neveztetett ki, Andrássy ajánlatára K. lett a magyar pénzügyminiszter, de bár K. nagy reformtervekkel akarta az ország adózó képességét fokozni s az állami költségvetés egyensúlyát helyreállítani, a szerencsétlen pénzügyi viszonyok, a
bels politikai megrázkódtatások, az ország hitelügyi viszonyainak fejletlensége s az osztrák nemzeti bankkal való tárgyalások sikertelensége a
mmiszter munkásságát nagy részben meghiúsították. K. különben is ersen doctrinair hajlamú
tudós volt inkább, mint gyakorlati flnancier s
mint nemzetgazda nem tudott megszabadulni a
hégeliánus gondolkodásnak bizonyos formuláitól.
Pénzügyi politikáját a legnagyobb kudarc a 153
millió forintos ú. n. uzsora-kölcsön kibocsátásával érte egyforma hévvel támadta a jobb- és baloldal, Sennyey és Tisza Kálmán, s a saját pártjának el hidegülése, a folytonos csalódások végre
is 1873. lemondásra kény szeri tették. Bukása után
politikai ügyekbe alig avatkozott, utolsó parlamenti felszólalása Tisza pénzügyi politikájának
helytelenítése volt, de már 1878. mandátumáról is lemondott .s kizárólag katedrájának élt.

t

:

A

Világtörténet;

világtörténet és az

u.

t.

;

Dávidháza- Kotormány.

Kerkaszabadhegy (azeltt Szabadhegy), kisk.
Vas várm. muraszombati j.-ban, (i9io) 467 vend
:

vasúti megállóhely
Péterhegy-Tótkeresztúr.

lak.,

;

u. p.

Péterhegy, u.

t.

Kerkaszentkirály, kisk. Zala vm. letenyei
706 magyar lak. u. p. Kerkaszont-

j.-ban, (1910)

miklós,

u.

t.

;

Alsólendva.

Eerkaszentmihályia, kisk. Zala vm. novai
378 magyar lak. u. p. és u. t. Lenti.
Kerkaszentmiklós, kisk. Zala vm. letenyei
j.-ban, (1910) 654 magyar lak., postahivatal, u. t.
j.-ban, (1910)

;

Alsólendva.

Kerkateskánd, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban,
185 magyarlak.; u. p. Szécsisziget, u. t.

(1910)

;

;

Akadémiában Kautz Gyula mondott

;

Lenti.

Kerkaújfaln, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban.
211 magyar lak. u. p. Csesztreg, u. t. Zala-

(1910)

;

baksa.

Kerkena (Karkenah,
álló és

Cercina), 2 szigetbl
Szfax kerülethez tartozó csoport Tunisz

K.-i partja eltt, amelytl sekély tengerszoros
választja el. A kisebb Garbi-sziget 25, a nagyobb
Kharki 40 km.-nyire van Szfaxtól. Kharki 25
km. hosszú és 7—8 km. széles, a Garbi pedig 16
km. hosszú és 7 km. széles.
Kerki, város, 1. Karchi.
Kerkira, görög sziget és város, 1. Korfu.
Kerkópok, az ókori görög nép tréfás képzeletének alakjai, apró, csavargó, tolvaj démonok.
Anyjuk óva intette ket egy eljövend «fekete
ülepü» embertl. Egyszer Heraklest meg akarják lopni, mire a hs megkötözi és lábuknál fogva
vállára akasztja ket. Ebben a helyzetben megaz, kitl anyjuk óvta ket
szavakkal a hs tudtára adják. Herakles oly jót mulat azon. hogy mitl ijfdtek meg a K., hogy szabadon bocsájtja ket. A
népköltészet és vígjáték szívesen és gyakran fi»glalkozott a K. alakjaival.
Kerkrade (Kirchrath), város Limburg németalföldi tartományban, (i9io) 15,666 lak. kszén bá

látják,

hogy Herakles

s ijedségüket ti'éfás

:

nyával.

Kerknk (a régiek Corcura-ja,) vagy Sehr-Zoi
város Mosszul ázsiai török vilajetben, a Kaz;i
csaj partján, kb. 50,000 lak., akiknek »/^-o kurd
és akik agyagedényeket, durva posztót, csekély
mennyiség pamut-kelmét ké.-ízítenek, brcserzésélénk kesel és bortermeléssel foglalkoznak
reskedést znek és a közeli sós forrásokból scSt
;

fznek.

Kerkyon, mitikus görög bajvívó, ki mindenkit,
kivel találkozik, arra kényszorít, hogy vele birokra keljen. Theseus (1. o.) megöli.

Kerkyra, imk^kép Korkyra, 1. Korfu.
Kerl, Bnifio, német technikus és kohász, szül
Andreasbergben 1824 márc. 24., megh. 19!
róla márc. 25. Grossliohterfeldeben. 1846-ban kim

em-

fajkülönhséqe
Protestáns egyházalkotniámj Metafizika Publicisztikai dolgozatok stb.

lieriség

Kerk&skápolna, kisk. Vasvm. szentgotthárdi
362 magyar lak. u. p. Senyeháza.

j.-ban, (1910)

tudományokkal fog- Lenti.
Kerkatótialu, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban.
(1910) 268 magyar lak.
u. p. Szécsisziget, u. t.

Deák Ferenc ajánlatára már 1861.
megkínálták képviseli mandátummal Veszprém
vmegye egyik kerületében, de csak az 1865-iki
lalkozott.

;

Letnt Nemzedék

1911).

.

Az

lász Imre,

politikus és tudós, szül.

Szentgálon (Veszprém vm.) 1824 máj. 13., megh.
Budapesten 1891 dec. 29. Középiskolai és jogi
tanulmányait a pápai ref kollégiumban, illetleg a pesti egyetemen végezte, mint követi segéd résztvett az 1848 44-iki országgylésen,
azután egyideig Zala várm. szolgálatába lépett.
1846-ban megszerezte az ügyvédi oklevelet s
még ugyanez évben a pápai fiskolán a bölcsészet tanárává választották, ezt az állását azonban csak 1848. foglalta el, miután egy évig tanulmányainak befejezése céljából németországi
egyetemeket látogatott. 1848 szén belépett a
nemzetrségbe, de beteges állapota megakadályozta a szabadságharcban való aktiv részvételben. 1849— 1861-ig kizárólag tanári munkássága
ós tudományos irodalmi mködése kötötte le s

Mvei:

Kerl

vm. alsólendvai emlékbeszédet (Bud. Szemle 1895. évf .). V.
u.

Pankasz.

Kerkápoly Károly,

fleg

—
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K«rn

vezték a klaustbali bányatekolához, 1H67. p(>dig lelhelye hazánkban van : Pernek Pozsony várA berlini akadémiához tanárnak. Munkái közül megyében Bazin közelében azonlüvUl Przibram
Metallurjrú^he Probierknnst Csehországban, Brünnsdorf Szászországban.
rnlltV'íirp méltók:
Kermine, város Bokhara északi részében a
kiíMl. 1«82): FortschritU' in dor metallurgi~
Grundristí der Sali- traunszkaspi vasút és a Szerapan folyó mellett,
lior Thonwaronindu16,000 lak.
_'.
Kern, tolyó Kalifornia északamerikai államiriuiilriiW der allgemeincn
KUKi. i^,;ll;
-ti'
liiitt.nkunde (2. kiad. 1879); Qrondriiss der Mo- ban. .A. Whitney-hegy Ny-i oldalán ered. a h'.-tói'á
illhiitt«>nkunde (2. Iciad. 1880); Grundriss der szélesül ki, ennek a lefolyása a Tulare-t«!>ba ömlik.
Kern, 1. Aurél, zeneszerz és iró, szül. 1871
isenhiittfiikunde (1875); Grundri&5 der Kisen
inbitTkunst U875) Repertórium der tecliniscben máj. 17. Budapesten. Egyetemi tanulmányaival
liKiatur (1871-1881); Problerbuch (2. kiadás párhuzamosan elvégezte az Orsz. Zeneakadémiát,
ahol Koeesler János volt a tanára. 1893-ban a
ISití).
Kerlés, kLsk. Szt)lnt>k-Doboka vánn. bethleni Budapesti Hirlap zenereferense, 1902. e lap iroés mvészeti rovatának vezetje lett.
J>an. (19J0) 1066 német és oláh lakossal, gróf dalmi
Van 1912-ben a Nemzeti 2^nede titkárának válaszi'thlen féle kastéllyal és szép parkkal.
tották meg. 1898-ban Revirzky-dalok cím cik:ksTiti állomása, posta- és táviróbívatala. Határuban emelkedik Cserhalom, melyen Salamon lu.sával megnyerte a millenniumi zenei királykirály 1070. a hunnokkal í-satát vívott (1. Cser- díjat. Számos raúdalt, énekkart és zongorád irabot
írt. 1907-ben színre került A szerelem mint orvo.s'
h€iimi csata).
balletKennadee(^tMi: —dek), Új-Zélandhoz számított, c, MoUére-vígjátékhoz írott zenéje. A
négy kis szigetbl áUó csoport, a D. sz. 29« 16' zenéjét késbb Moliére-suite címmel adta ki.
és 81* 88^ között. E szigeteket (Raonl v. Sunday, Megzenésítette Rákosi Jen ée Szemere György
Macaulay, Curtis és Esperanoe), amelyeknek te- Csokonai c. víooperáját. Somogyi Péterrel (1. o.)
rülete 33 km*, mindössze néhány ember lakja. operalibrettót írt Karén címmel, melyet Czobo-r
Károly zenéjével a m. kír. Operaház mutatott be.
Antrlia 1886. vette birtokába.
Kerman (Kinnaiu az ókori Karmania), 1. Németre lefordította Erkel Hunyadi László c.
készítette e
Peraiiia egyik tartománya Larisztán, Farzisztán, operájának szövegét, ugyancsak
Sieisztán, Belud.>ízi.-iztán és az Ormuz-szoros közt, mú zongorakivonatát és teljes színpadi kiadását.
í*^ 13 km* területtel és mintegy 600,000 tad- 1908-ban a kultuszminisztérium megbízásából kiTzsa. beludzs és arab lakossal. É.-i része a dolgozta a vidéki operák szervezésének a tervét,
1910. a kormány Németországba és FranciaR.i i.cu Lut-sivataghoz* tartozik, ettl D.-re ÉNy.DK.-i irányban naíryobbára vulkáni kzetekbl országba küldte az Operaházak múvészi és adálló hegyláncok vonulnak rajta végig ilyenek mini.'^ztrativ szervezetének tanulmányozására s
a Parisz-Kuh, Dzsamal Barisz, a Kuh-i Hazar- errl hosszabb tanulmányt írt Számos cikke
és a Knh-i-No.sadur Beludzsisz- jelent meg magyar és külföldi lapokban és folyócsúcs (4,')00 rn
iratokban.
2. A'., az ugyanily nev tartotán ha*
2. K.Tivadar 4^^ iró, szül. 1851., megh. Budamány/'" ',
2000 m. magasban, kb. 60,000
lak., sáönyegkétizítéssel egykoron Ismeretes volt pesten 1899 nov, 16. Budapesten volt ügyvéd.
fegy v erkésiltéee is, de ez megsznt. A várost A szaklapokban megjelent cikkein kívtll önálló
falak veszik körül és egy ersség védi. Kiköt- munkái: Entwurf des ungarischen Erbrechts
(Budapest 1887) Az örökös felelssége a haamvárosa Bender .\bbasz.
KermtkJífaihí Kerinansahan. Kirmansah),meg- téki terhekért (u. o. 1890) ; A maayar öröklési
ersltett város és a perzsa Kurdisztánt alkotó két jog mai érvényében (I. köt. u. o. 1896).
Kern, 1. Hermann, német pedagógus a Herkonnányzóság egyikének fvárosa, termékeny
-ik.^agon a Kema mellett, kb. 32,000 lak. fegyver- bart iskolájából, szül. Jüterbogban 1823szept. 12
gyártással, saöU- és földmíveléssel. Perzsiában a megh. Bruneckben (Tirol) 1891 júl. i.
tánoosoME nagyobbára a környéken lakó .<«zusz- Gnindri.>ís der Fádagogik (Berlin 1873 5. kiadása
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WíUmanntól, 1893).
maln törzí*öl valók.
2. K., Johan Hendrik Gaspar, hollandi orienKermes. 1. a PhijtoUura decandra bogyói (1.
//-,.,,;
talista, szül. 1833 ápr. 6. Purworedjoban (Jáva
,í8 2. a Óuercus coccifera piros nediirkai a Öoccus vagy Lecamum ilicis szigetén). 1865-tI kezdve Leydenben a szanszkrit
vényen élsköd pigzstetilnek. Mind a nyelv tanára. A buddhizmussal s a jávai nyelv
vei is behatóan foglalkozott. Fbb mvei Over
k<>Tt<>t Italok, cukorkák s egyéb tárgyak festésére,
a/ utóbbit rosszabb karmin elállítására is basz- de oudjavaansche vertaling van t Mahábh&rata
(Amsterdam 1877) Greschiedenis van bet Bnddalják.
H(>rnic« minerale, 1. Antimon szulfidjai. hisme in Indie (Haarlem 1881—83); De Fidjitaal
Kermestetü (Lecamum iUcis, &iut), 1. Pajzs- (Amsterdam 1886) Over de bijschriften op het
beeldhouw-werk van Boro-Boedoer (u. o. 1895)
lefordította Kálidásza
Sakuntaláját hollandi
Eermestölgy (növ), 1. Töl^.
Kermezit vagy jfirosztibú i*«v.), túalakú vagy nyelvre, továbbá angolra fordított egy .sz<in.szkrit
eg)'hajlású kristályok, amely^kéve- csillagászati munkát (Varaha Mihira. Brihat Sani/okat alkotnak ; eserosBiyeiiiroe, gyé- hita, London 1869—76). melyet eredetiben is
in:uini'!i\
kissé áttetsz, igen vékony lemezkéi adott ki.
Sb,S,0. Az
3. A'., Joliann Kmirad. svájci államférfiú, szül.
narancs-síirgák. Antimonoxiazolfid
;ntim<>nit mállá.<a révén keleftesik. Egyik híres Berlingenben (Thurgau) 1808 jún. 11., megh. Zü1
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Thurgauban a fötörvényszék elnöke lett. Mikor a francia konnány
1838. a strassburgi merénylet után Bonaparte
Lajos herceg kiutasítását követelte Thurgau
kantontól, K. védelmére kelt a hercegnek, ki a
kanton polgárjogát élvezte. A konfliktust Bonaparte Lajos önkéntes távozása oldotta meg. 18-47.
indítványozta a Sonderbund ellen a fegyveres
fellépést. Nagy része volt az 184;8-iki alkotmány
megszerkesztésében. 1857 83-ig Parisban
ködött, mint a svájci köztársaság követe. Emlékiratai 1887. jelentek meg Souvenirs Politiques
címen.
Kern., természetrajzi, kivált botanikai nevek
richben 1888 ápr. 14. 1837.-ben

—

m-

Kemer Johann Simon nevének rövidítése.
Kirchheimben 1755., megh. Stuttgartban
mint tanár 1830. Mint dendrologus és a karmintetü ismertetje nevezetes.
Bz a rövidítése
különben Kerner Anton (1. o.) nevének is.
Kemer István, karnagy, szül. 1867. Máriakéménden (Baranya vm.). Zenei tanulmányait a
Nemzeti Zenedében ós az Országos Zeneakadémián végezte. 1885-ben az Operaház brácsása lett,
mellett

—

flóra

Kernstok

tanulmányozásának alapvet forrása.

Élet-

rajza Degen A.-tól, K. Antal (Terra. tud. Közlöny XXX. 1898. 398-^407. old.); Kronfeld, A.
K. V. Marilaun, Lében u. Arbeiten (Leipzig 1908
2. K., Johann Simon von, német botanikas,
:

1.

I

Kern.
3. K., Jíistinus, német költ, szül. Ludwig.<burgban 1786 szept. 18., megh. Weinsberglx>n
1862 febr. 21. 1811 óta több helyütt, legutóbb
Weinsbergben, mint orvos míiködött 1851-ig, amikor csaknem teljesen megvakulva, visszavonult
a közélettl. Már els mvével: Reiseschatteii
von dem Schattenspieler Lux (1811) magára v(mta
többek figyelmét egészséges humorával és éle.szatirikus megfigyel tehetségével. Hozzájárult

a Poetischer Almanach és a Deutscher Dichtei
wald szerkesztéséhez, melybe legszebb költeményeit írta. Költeményei Gedichte (5. kiadás Stuttgart 1854) Der letzte Blütenstrauss (u. o. 1852) és
Winterblüten (u. o. 1859). Misztikus hajlamainak
hódolva, a hipnotizmussal és spiritizmussal foi:
lalkozott; e tanulmányainak nyoma meglátszik
mvein is, melyek közül említendk: üeschichtf
majd karigazgató, ballet-, operai karmester, vé- zweier Somnambulen (1824) Beobachtungen au.gül karnagy. Vezetje a filharmóniai hangverse- dem Glebiete der Geisterkunde (1840—53) Erinnenyeknek. A legjelesebb Wagner-, Beethoven- és rungen an F. A. Messmer 1856), stb.V. ö. Reinhard
Mozart-interpretálók egyike. Ércember c. 1896. A., Justinus Kerner (2.kiad.Tübingen 1886) The«
balletet írt.
bald A'., Das Kemerhaus und seine Gaste (1893».
Kemer. 1. K. von Marilaun, Anton Josef,
4. K, TheobaM, német költ, K. 3. fia. szül.
lovag, osztrák botanikus, szül. 1831 nov. 12. Mau- Gaildorfban 1817 jún. 14., megh. Weinsbergben
temben, megh. 1898 jún. 21. Bécsben. 1854-ben 1907 aug. 11. Részt vett az 1848-iki mozgalmak
orvosdoktor lett Bécsben és sebészeti tanársegéd, ban, s 10 hónapi várfogságra ítélték. 1852-beii
1856. a budai reáliskola természetrajz-tanára, Stuttgartban szanatóriumot alapított. Müvei Ge1858. a budai József megyetem. 1861. az inns- dichte (1851) Natúr u. Frieden (1861). Irt egy vígbrucki egyetem botanikai, 1878. a bécsi egyetem játékot is Pastor Staber, oder der neue Ahasver
rendszeres növénytani tanára, a botanikuskert (1888) címmel.
és múzeum igazgatója. K. mködése fképen
Kemig-tnetalatt értjük azta sajátságot,hog\
a florisztikai, növényföldrajzi és leíró-népszerü- bizonyos bántalmakban a betegek combjukat besítö irányban igen jelents. A legélesebben meg- hajlítva lábszárukat kinyújtani nem tudják, kifigyel botanikus volt, mint ilyen 100-nál több nyújtott lábbal az ágyban ülni nem tudnak elo
tudományos értekezést irt, de egyúttal klasszikus fordul az ülöideg zsábájánál. az agyvelburok
író is, akinek Pflanzenleben c. két kötetes tartal- gyuladásánál. Máskép Laségue-tünet-nek is ni*Szül.
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mas müve

(Leipzig u. Wien, 2. kiad. 1896—98)
világhírre tett szert, angolul is megjelent. Magj'arországi tartózkodása alatt a magyar flórát

tanulmányozta és 6 nagyobb mfiben, 18 cikkben
ismertette ezt. Legfontosabb ezek közül a mesteri Das Pflanzenleben der Donaulánder (Innsbruck 1863) c. leiró munka, Vegetationsverhalt-

und östlichen Ungams und
angrenzenden Siebenbtirgens (Wien, Öst. Bot.
Zeitschr. 1867—79), kritikai florisztikus jellemzés. K. neve még a faj fogalmáról alkotott eredeti tanával (Gute und schlechte Arten, Öst. Bot.
Zeitschr. 1865-^-66) stb. forrott össze. Mint az
éles megkülönböztetések mestere, sokakkal szemben állott. Jelents még különösen az Alpok növényzetének kutatása terén is. Florisztikai, fejldéstörténeti, növónyföldrajzi közleményeivel és
ökológiai fejteget«iseivel a botanikusoknak mesterei közé emelkedett és iskolát alapított. A magyar-osztrák teríiletek növényeit szárított gyjteményijén adta ki Flóra exsiccata Austro-hungarica címen 1881 -98-ig a 3000 számig, azután a
nisse des mittleren

mvet

Frisoh. majd Wottstein folytatták és 1913.
fejezték l)e a 4000. szAinmnl. Hz a
a magyar

m

vezik.

Kernstok Károly, íestó, szül. Budapestiéi
1873 dec. 23. Mvészeti tanulmányaiban elsu
mestere Hollósy volt Münchenben, utóbb Parisban a Julián-iskolát látogatta, végül Budapesten
tagja volt a Benczúr-féle mesteriskolának. Eg.\
arcképére 1898. megkapta a Ráth-dijat, egy másikra 1900. a Miibarótok nagy
ösztöndíját,
amellyel Olaszországba utazott. A következ é\ ben Dömösön festette Munkából c. képét, m(>l.\
a Szépmvészeti Múzeumban van. E natura
lista jelleg
képek után 1903. következtek
Krisztus és az enumszi ifjak és a Három modell (az ut<ibbi a Rudics-dij nyertese), amelyek
egységesebb képhatást mutatnak. lígyre jobban
a stilizálás útjára lépett K. és a legutóbbi években, 1909-töl fogva, teljasen szakítva minden nji
turalizmussal és az impresszionizmussal, gyökeresen átstilizált képeket állított ki (pl. Ifjak.
Lovasok víz partján). Ez az új stilus hivekot
szerzett K.-nak az ifjabb festk közt. akik közül
néhány az ö vezetése mellett Nyolcak néven
egyesült közös kiálltti'isok céljábói. Legújabban
üve>ffa«!tményok számára rajzolt kurtondkknl

-
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fel; ily üvegablakok vannak tle Bnda- lekbe jnt. Ha az állat másodszor is csak felületepeeten a {Schiffer-vülában, Debreczenben a me- sen rágja meg a falatot, akkor az ilyen durva falat
{^yeházán. Múveiböl gyüjteményra kiállítást ren- újb<'>l a bondbe és a recésgj'omorba jat és a K.
deleti 1911. a Hövészház. V. ö. Mvészet, 1907. mPííi.^inctirKiik.
(Ruminatúia. áiiu), a Pároecújú paKemjAja, község, L Kerény.
Kernyéosa, kisk. KrasBö-Sxörény vm. wavicza- tásttk vagy Hasított patájnak('^»-/todac/yiayrendbányai j.-ban, (i9io) 10B4 oláh lak., poetahivatal, jének eg>'ik alrendje. Többnyire karcsú, nyúlánk
állatok, csak egyesek nehézkesek. Fels met8z6u. t. Komornok.
Kemyead. kisk. Hnnyad vm. hátszeg! j.-ban, fogaik és 8zemf(^;alakú elzápfogaik nincsenek.
(ino) 788 oláh lak., vasútállomás távíróval, posta- Fels szemfogaik néha hiányzanak, sok fajnál
azonban ersen fejlettek. Alsó állkapcsukban 6
és távbeaiélöbivatal.
Kero. két ó-német nyelvemig annöje. A2 metszfog ós kétoldalt 1—1 metszfogalakú szemegyik kimeritó latin-német gloesiáriiim. a másik fog van. Hímjeik szarvat (1- Szarv) v. agancsot 0a szentbenedek-reodi Menetesek anbályának sor- Agancs) viselnek s eszerint a ma élö K.-et két
köxi furdltása. Blionyoe, hogy a Vm. siásad vége családra : agancsosokra vagy szarvasfélékre (Cer
felé élt egy Kero nev bencés St Qallenben, de vidae) és tttlkösszarvnakra (BovidaeJ osztjuk.
határozottan
élete folyásáról, irodalmi múködéséröl forrás- Gyomruk összetett s rendesen
hiány miatt semmit sem lehet tudni. Hogy ö a megkülönböztethet részre oszlik (L Kérdzésj.
sxenöje a fenti két múnek, legelször Mezler Az összetett gyomron kivül a K.-re még nagyon
(megh. 16^9.) állítt)tta. V. ö. Scherrer, Verzeich- jellemz, hogy magzatburkokon a bolyhok párnákká (cotyledon) csoportosulnak. Ausztrália kiniss der Handschriften von St. Oallen (1875).
Kerográfia a. m. viaszbametszés. 1. Cero- vételével az egész földön el vannak terjedve s
többnyire kisebb-nagj'obb csapatokban élnek. A ma
áfi/i.
Keronea tgör. Chaironeia, lat. Chaeronea), él K.-et négy családra osztják l. család. Szarvasrégi Beócia városa a Kephisos jobbpartján. A félék (Cervidae). 2. család. Zsiráf -félék (Giraffiváros lakosai virágokból, különösen rózsából és dae). 3. család. Vülásszarvú antilóp-félék (Antilonardfisból kencsöket készítettek, melyeket gyó- caprúlfie). 4. család. Tülkösszarvuak (Bovidae).
Kérnapok (lat. Feriae rogaüonum) a kat.
gyító gzweknek használtak. Korábbi neve Ame
volt. 338-ban itt diadalmaskodott II. Fülöp az egyházban az áldozócsütörtök (1. o.) ünnepe eltt
athéni ési tt>bei hadern és véget vetett minden- való három nap, amelyeken a plébánia-templomkorra a görögök hatalmi állásának. A városból ból más templomhoz v. kápolnához (faluhelyen,
jelentékeny romok maradtak fenn helyén nap- ahol több templom nincsen, a határon álló keresztjainkban Kaprena fala terül eL A csatatéren hez, keresztjáró napok is) körmenetet tíirtanak,
késbb kolosszális oroszlánt állítottak a bsök hogy Isten segítségeért testi és lelki szük.ségletokenúékéuek^ mely ngyan kt^bb földrengés köve^ ben nyilvánosan könyörögjenek. Állítólag Szt.
kesMben taaiedlt, de maradványaiból 1903. Mamertus, viennei püspök (megh. 470 körül) kezismét fcdállitották. Az athéni régészeti társulat deményezte. L. még Márk (szenti
Kerpe, sziget, 1. Karpathasz.
pedig a görögök sírjait ásatta ki.
Kerpelény (azeltt Kerpelánj, kisk. Turócz
Keroplasatika, 1. Viaszszobiágzai.
vm. tnr6cz.<zontmártoni j.-bM, (i»io) .391 tót lak.,
Kér, 1. NÓAZtiagy.
Kér. kisk. Szolnok-Etoboka vm. szamosújvári u. p. és u. t. Nagyturány.
«'s magj'ar lak., u. p. és
Kerpely, 1. Antal (krassai) lovag, bányász és koj. ban. 11910, 470 oláh
Szamcisújvár. Kénes-égvényes konyhasós hász, szül. Aradon 1837 febr. 5., megh. Selmeczbáu
t.
\ izU fürdóio van.
nyán 1907 júl. 22. 1862-ben mint mérnök az aninai
Kérdzea, a táplálkozásnak az a módja, meiy- vasbányánál kapott alkalmazást. 1865-ben szaiu-1
az állat az eledelt kétszer rágja meg. A K. badalmat nyert a nyers vasnak kéntl, foszfortól
jellemz a Kéródzkre (RuminaiUia), de kivéte- és réztl való megtisztítására, és e szabadalmat
alkalmazta.
lesen, nagyon ritkán, rendellenességképpen el- a gróf Einsiedel-féle gyárakban
fordnl az embernél is. A kérdz állatok gyomra 1869-ben a selmeezi bányászati akadémián a
össsetett 8 négy részbl, nevezetesen bendbl vaskohászat tanárának nevezték ki. A Mag>'.
rmmen), reoée v. lépeegyomorból (reticulom), le- Tud. .-Vkadémia 1877. levelez tagjává válaszölés V. százréttt gyomorból (psalteríam, omasos) totta. 1881-ben az állami vasgyárak központi
< valódi gyomorból v. oltóból (abomasus) áll. A
igazgatója lett. Néhány évig szerkesztette a Bákérdz állatok a táplálékot elször csak kevéssé nyászati és Kohászati Lapokat. Számos értekezéliigják meg. majd ebbl nagy, laza falatot sén kívül, melyek szaklapokban vannak elszórva,
Eisenhüttenwesen Ungams,
alkotva, lenyelik. A falat a szájból a garaton és fontosabb munkái
vasnyelcsövön keresztül a bendöbe és ixmen a recés- sein Zu.stand imd seine Zukunft (1872)
gyomorba jat. Itt viszel keveredik, maoerálódik, kohászat elméleti és gyakorlafi kézikönyve (1873
etjed. A falat lenyeléee után Vt— 1 ^^^ molva —1874)
Die Anlage und Rinrichtung der Biseomegkezddik a K.. minek eredménydcént a htttten (1874): Magyarorszáa vaskövei és vashend éa reoéegyomor tartalma a reoésgyomor terményei, különös tekintette a vasnak legfStb
zomzatának összehúzódása kö v^kestébeo viBSza- chemiax és természeUudomÓKyi tvlajdonságaira
kenil a szájüregbe. Az állat a szájte Tiaamkerttlt (1878)
vamálufmniek fbb tukMonságaira vovas
t^lál^ot másodszor ereebben összerágja, nyál- natkozó kisérUtek és taimkitáiuok(í87SÍ-,
lal YA ösnegyúrja é< a kisebb, lágyabb falat a ckemiai alkata és heméstmUmsöstötti vonatkozáleváes gyomor vályúján az oltóba s onnan a be- sok (1878) Az acél megkmtbliztet jelei (1870).
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K. AiUal íkrassai) lovag, vaskohász, K. 1. kinyúló félszigetek irányát követik; K.-en sík
Ruszkabányán 1867. 1888-ban végezte Sággá lapulnak, amelyet a Stacks és Clanarud
Selmeczbányán a vaskohászatot, itt nyert okle- dery Mountains vesznek körül. A határát öntöz
velével elbb Trsinyeben, majd Wittkowitzon Shannon folyón kívül a Blackwater. a Roughty.
szolgált mint kohómérnök, 1898. pedig az Alpine Inny, Ferta, Launo és Cashin kisebb folyók önti*
osztrák vasgyár r.-t. vezérigazgatója lett. Ez zik. A Killarney (1. o.) tó természeti szépsége sok
2.

íia, szül.

egészségi állapotának megrendülése
miatt 1914. vált meg.
3. K. Jen (krassai) lovag, gordonkamvész,
szül. Budapesten 1885 doc. 1. Zenei tanulmányait
az Országos Zeneakadémián, Popper Dávid vezetése mellett 1903. fejeztébe. 1910-ben résztvett a
magyar vonósnéiiyestársaság (1. o.) megalapításában. 191.S-ban áz Országos Zeneakadémia gordonka-tanszakának tanára lett. Mint szólista sikerrel hangversenyezett itthon ós külföldön.
4. K. Kálmán (krassai) lovag, gazdasági író,
K. 1. íia, szül. Oraviczabányán (Krassó-Szörény
vm.)1864 okt. 13. 1893-ban a debreczeni gazd. tanintézet tanárának, 1899. pedig igazgatójának nevezték ki. 1898. u. 0, a dohánykisórleti állomás
vezetje és 1907. gazdasági akadémiai igazgató
lett. Müvei
cukorrépa mint, iparnirvény (Budapest 1890);
búza bokrosodása (Keszthely
gabona megdülése (Debreczen 1893)
1892)
Miveleti nöi)ényei.nk gyökélete (Budapest 1897)
Apárisi kiállítás dohányai (u. o. 1901) Dohánymagtermelés (u. 0. 1907) Díszdohányok (u. o.
Az okszer talajinivelés a szárazság
1909)
mtrágyák
elleni küzdelemben (u. o. 1910)
helyes alkalmazása (u. o. 1910) Die Zehetmayrsche Rillensaat (Wien 1911); Résultats obtenus
en Hongrie par l'emploi des Distributeurs d'Engrais en lignes continues (Romé 1913).
Kerpenyéd (azeltt Kerpenyet), kisk. Bihar
vm. vaskohi j.-ban, (leio) 613 oláh lak., u. p. és
állásától

egyéb tavak: Caragh.
Derryana, Lannan és Curraun. Az éghajlat nagyon
egyenletes és enyhe az es gyakori. A mirtus a
szabadban virul a gyep pompás zöld. A földbirtok
aránytalan megoszlása miatt a földmlvelés nem
intenzív. A talaj 50Vo-a legel, 14Vo-a szántóburgonyaföld. Az állattenyésztés a ffoglalkozá.^.
A szarvasmarhák húsuknál és tejöknél fogva
igen keresettek. A halászat közel 3000 embert
foglalkoztat állandóan. A vasérc-bányászat megsznt rezet, ólmot még bányásznak. Székhelyt'
turistát csal partjaihoz;

;

;

•:>.<

;

Tralee.

Kerry-szarvasmarha, írországi fekete, igény
tejel fajta, melyet Angiában tiszta vérben,
továbbá shorthom, red poll és jersey marhával
telén,

keresztezve tenyésztenek.
Kerschensteiner, Georg, német matematikus
és pedagógus, szül. 1854 júl. 29. Münchenben.
A
Elbb mint néptanító mködött, majd a müncheni
közp. meteorológiai intézet asszisztense, azután
a nürnbergi, schweinfurti ós a müncheni gimná
zium tanára s végül a müncheni városi iskolák
felügyelje lett. Mint ilyen a nép- és továbbképz
iskolák alapos reformját vitte keresztül s azokat
az ipari szükségletek figyelembevételével valóságos munkaiskolákká alakította át. Számos matematikai munkán kívül különösen i-skolaszervezettani értekezéseket irt, amelyek részint önállóan, részint folyóiratokban jelentek meg. 1914ben Budapesten a Fvárosi Pedagógiai Szemináriumban a nevelésrl három eladást tartott.
n. t. Vaskoh.
Kersecz, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (ihio
Kerpenyes, kisk. Szeben vmegye szerdahelyi
j.-ban, (1910) 1022 oláh lakossal, u. p. és u. t. Szász- 382 oláh lak. a volt oláh határörezred alapjából
fentartott román nyelv elemi iskolával
u. p.
orbó.
Kerr (családi nevén Kempner), Alfréd, német és u. t. Déva. A helység mint skori és római rémükritikus, szül. Boroszlóban 1867 dec. 25. Éles- giségek lelhelye is ismeretes.
Kérsemjén, kisk. Szatmár vm. fehérgyarmati
hangú, mindig érdekes mübírálataiban a malkotásoknak egyéniségére tett hatásáról ad kime- j.-ban, (1910) 501 magyar lak. u. p. Nábrád, u. t.
ríten számot. Legtöbb kritikája a Der Tagc. Fehérgyarmat.
Kereten, Ottó, Afrika-kutató, szül. 1839 dec
berlini napilapban jelent meg. Fmvei: Die
Schau.spielkunst (Berlin 1904) Das neue Dráma 23-án Altenburgban, megh. u. o. 1900 nov. 22.
1862-ben ré.sztvett v. d. Decken K. afrikai oxp!'
(n. o. 1905, 4. kiad. 1912).
Eerr-féle jelenség. Szigetel v. rosszul vezet diciójában, majd az Afrika keleti partjain le\
folyadékok, pl. a nitrobeuzol, kettöstörésüekké szigeteken járt. 1870— 74-ig a jeruzsálemi német
lesznek, ha ers elektromos mezbe kerülnek és konzulátuson volt 1878. egyik alapítója a keresúgy viselkednek, mint olyan egytengely kristá- kedelmi földrajzi egyesületnek. Az 1865. moirlyok, melyeknek ftengelye az ervonalak irányá- gyilkolt V. d. Decken utazási müvét kiadta. Müvei
val esik össze.
Báron K. K. von der Deckeus Reisen in Ostafrika
Kerria DC. {Corchorus japonicus Thunb., (Leipzig 1869—71, 2 köt.); (Jeographische Nach:
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;
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;
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;

;

;

ttöv.). 1.

Boglárrzsa.

richten fürWelthandelundVolkswirtschaft (Berlin

Kerry, county Munstor írországi tartományban, 4799 km« területtel, imi) 159,268 lak. Partjai az Atlanti-óceán felöl nagyon szakadozottak
jelentékenyebb öblök a Kenmare River, a Dingle
Bay, a Smerwjck Harbour itt van Írország legnyugatibb pontja is. a Dunmore Head. Felülete
nagyobbára hegy&s a hogyláncx)k (Caha, Macgillicuddy's Reeks, ezekben a Camtual, Írország
legmagasabb csúcsft, Toomies, Glean, Purple. Cuíleen, Drung, Mangertou, Brandon) nagyobbára a
:

;

;

1879—81).

KerszonézoBz (Chersonesos),

1.

Kerzonézu^

Kert. Haszon- v. dísznövények tenyésztéstM
szolgáló, rendesen bekerített terület. Vannak /«/szon-K.-ék: gj'ümölcsösök, konyha-K.-ek. faisko
Iák és kereskedehni K.-ek; d'isz-K.ek: házi, vi
rágós. rózsa-K.-ek, nyilvános v. köz-K.-ek, kórházi-K.-ek és parkok tudományos és, tanítási c»''lokat szolgáló K.-ek: fü veszeti, fatenyésztési.
gyümölcsészetl, szöUószeti és iskola-K.-ek.
;

I

1:;

—
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Ha«z<m-K.-ek alatt rendsaeriot tisztán gyümölcs- ée liUdaégtermesztésre használt K.-eket
értünk. A gyii$nlc$ö$ök töbtmyire tisztán gyttraölcstermeotóire szolgálnak, de a fák sorai között más növényeket is termesztenek. A köiönr:
.sben inkább magas, a francia
C8ak törpe és (éltörpe fák vaniixii itikat rácsozatok és formavázak
iiaK
n/.
moUó ültotvo gyakran különleges formákra is
alakitíaL (L. AÍakfa.) A magastönsQ gyümölcsfák utetéeére és ápolására vonatkozólag lásd
^i/i;«./;7- v/fl. Nagyon fontos a gjilmölcsterme1>
:ák helyes megválasztása. L^célsze-.
ru
de jó piaci fajtákat termeszteni,
mikrl az egyes gyttmölcsnemeknél van szó.
K'fnyha-K.-ben zöldség- és fzelékfélék termetiztése végett a mély réteg üde talajt legalább
50 cm. mélyen megforgatják. A konyha-K. fókelléke a jó komposist ós egyéb trág>'aszerek tov.
a kutak, csatornák, medencék, meleg- és hidegágyak szintén nélkiilüzhetetlenek a konyha-K. ben.
A szántóföldi (mezgazdasági) zöldségtermesztésen kivül nagy arányokban foglalkoznak nagyobb
városok és f(^asztási központok közelében a belterjes és árasztó öntözésre berendezett zöldségtermesztéssel (bolgár K.-észet). melynél el-, ntó- és
köztes véleményekkel minél több terményt igjekeznek ngjanazon területrl betakarítani. Legbelterjesebb azonban a korai terniesztéssol ihajtatással) kapcsolatosan és üvegablakok és üvegharanjroi.-í. Dl .-:/n áiásával zött zöldségtermesztés,mely
.' )rnyékén van elterjedve (a marakher
f'
7'
széknél). 1. Zöldségtermesztés.
_ ...
/\ii.>-kolákban külön tnizó gyümölcs- és diszfát,
.ii.uniiit c^rjéket nevelünk, 1. Gyümölcsfaiskola~ Csemetekert.
Kereskedelmi K. -ékben eladásra szánt fákat,
cot és különlMiz dísznövényeket nevelnek
üféle céljuknak megfelelen különféleképen
\ iiüuak berendez\'e.
Z>tóz-A'.-eken nemcsak szorosan a ház közvetlen közelében lev K.-et értjük, hanem általában
mindon K.-et, melyben valamely család üdülés v.
sz
a természet ós a növények pompájá••
n;
végett tartózkodni szokott. Legkelleui»'r«4'ni) K-rmészetesen, ha közvetetlenül a ház
mellett van s különösen ha a lakásból közvetetlenül a V
-hptünk. Ha udvar választja el a
K.-et n
:»»galább kertszerú összekötteté.st
hozznn.v , ..
n.uztük. pl. lugassal. A házi K.
(villa-K.) V. ti.^ztán díszkert, v. esrj-úttal haszon-K.
is lehet s többnyire ilyen is szokott lenni. Nagyterjedelm dísz-K-nek park a neve. L. Kertépítés
.

1

.

;

'

és Park.

K.-tk a kertészet elemeibeD és ismereteiben való
oktatásra szolgálnak.
Kerta, klsk. Veszprém vm. deveoseri j.-ban,
(i»io) 870 magyar lak.
n. p. Középiszkáz, n. t.
;

Tüskevár.
Kertasszi. egyiptomi város, 1. Kerdasszach.
Kertbeny. 1. Imre Mária (családi neve Beákért),

K.

testvéröccse,

V.

magyar fest,

megh.

szül.

1855 jan. 21.
Kisgyermekkorában Pestre korült, ahol a családi
körben kapta az els ösztönzést a rajzoláshoz.
Elbb Solmeczbányán, aztán Pesten kereskedsegéd volt és csak 1842- engedhetett vágyának,
hogy rendszeresen tanuljon festeni. Ekkor Bécsbe
ment Waldmüllorhez s tiz év múlva állított ki
els Ízben Pesten, e müvét, a Kísértés címmel,
megvette a bécsi Belvedere. Pityokosan c. életképét a császári há;: gyjteményei számára vették meg. Életképek clmü kórajz-sorozata nagyon
népszer volt, egj' másik sorozatra, 20 lapra, megrendelést kapott, de csak 18 laoot készíthetett el,
tárgjTik a Sommering vidéke. Önarcképét a SzépBécsben 1825 márc.

1.,

u. o.

mvészeti Múzeum rzi. V. ö. Mvészet 1908.
2. K. Károly (családi nevén JBenkert Károly
Mária), magj'ar-német író és mfordító, szül.
Bécsben 1824 február 28., megh. Budapesten
1882 jan. 23. Pesten, majd Egerben tanult, járt
Konstantinápolyban is. Utóbb a könyvkereskedi
pályára lépett s Gyrött, Pesten, majd Drezdában
kapott alkalmazást. Szolgált a katonaságnál is,
de csakhamar odahagj'ta s az irodalomnak szentelte életét, mely kiilföldön és itthon majdnem
állandó vándorlásban telt. Hányatásai alatt csüggedetlen rajongással ismertette külföldön hazai
Niszonyainkat és irodalmunkat. Többet adott ki
80 kötetnél s majdnem 1000 cikket írt. Mindenekfölött Petfi fordításával foglalkozott, de egész
köteteket adott ki más magyar költkbl, népdalokból is. Nem volt kongeniális fordító, a magyar szólásokat meg sem értette mind s azért sok
komikus hiba csúszott be kivált az els fordításaiba, de lelkesedése sokat pótolt. Berlinben Jókai
Mór regényeit fordítgatta. 1874-ben gyógyíthatatlan betegségbe esett, 1875. visszatért Budapestre, hol a fváros a Rudasfürdben adott
neki szállást, az állam pedig pénzbeli segítséget
adott neki, hog>' befejezhesse nagy magyar bibliográfiai mvét, melynek anyagát 1852 óta
gj'üjtögette. K.-nek öregségében még megvolt
az az öröme, hog>' a Petfi-társaság tagjai közé
választotta. 1882 elején szélhdés érte. Senkije
sem volt az írói segélyegj'let temettette el. Nevezetesebb múvei még: Gedichte aus fremden
Sprachen (1848) Erzkhlende Dichttmgen von
Johann Arany (1851) Nationallieder der Magyarén (1852) Album hundert uugarischer Dii^ter
(1851) ; Gedichte von .Michael Vörösmarty (1857)
Dichtungen von Alexander Petfi (Leipzig 1858)
Erzahlende Dichtungen von Al. Petfi (u. o. 1860)
Al. Petfi's Dichttmgen (1860); Gedichte von
Johann Arany (1861) üngams Miinner der Zeit
;

:

Kórházi K.-ek célja a betegek üdülése.
Tudományos E.-tJcben tudományos, pl. nö-

;

;

vénybonctani. morfol<ígiai. fiziológiai, honosítási,
sti). célokra szükséges növéüoszteoek. sazértaz UyK.-ekakülönn:
bi
iiak megfelelen vannak berendezve.
Füvészcti (botanikai v. nvtoy-)K. -ékben együtt
találjnk az összes növénycsaládok képviselit; (1861) ; Ungams Staatsmánner (1870) Jókaitól 1
" /{' K. -ékben csak fákat és csMjéket ta- mú fordítása Mnsset-forditások; magvar iroil
l;i
iinölcsösökben csak gyümölcsfákat és dalomavilágirodal(mban(PeBtí876); MagyargA umoicscsetjéket ; szUszeti É.-ek csak a ssöUö- ország larégibb drámairodalma 1550—1875.
termelés számára szolgáltatnak anyagot. /&fro/a- (n. o. 1878)
magyar nemzeti és nemzetközi irotenyésztési kísérleti

.

;

:

;

;
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A

—
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Kertészet

dai&m könyvészeie (I. köt. Magyarországra vonat- mvészi irányban fejlesztette. A kiegyezés idejékozó régi német nyomtatványok Íibi—ÍQOO., ben megindult lapok nagy része nyomdájában
Budapest 1881); Magyarországi német könyvé- készült. K. élénk részt vett a nyomdásztársadalmi
szet 1801—1860. (2 kötet, befejezte Petrik, Buda- mozgalmakban is. Halála után üzletét fia, Árpád
vette át.

pest 1886).

3. K. József, orvos, szül.
Budapesten IBHí
Kertépítés (építészet) körébe tartozik mindaz,
ami egy nagyobb kertben, parkban építészetileg szept. 10. Orvosi tanulmányait a budai)esti egjonyerhet megoldást. Ilyenek a kerti pavillonok, temen végezte és 1909. magántanári képesit/'st
fllagóriák, kerítések, dekoratív elemek (szobrok, nyert. A budapesti Bethesda nyilv. jeli. kórház
:

vázák, vlánedenoék), kapuzatok, hidak, lépcsözetek stb. létesítése és elrendezése, továbbá a föld-

igazgatója és sebész -forvosa.

A

sebészet kört'bp
írt ezek kömozgósítás (terasszirozás) megtervezése is. Az épí- zül
gümös csontgyuladás és csontfekély címt
tészetileg megoldott kertekben az utak, a virág- a kir. orvosegyesület a Balassa-dí jjal jutalmazta,
ágyak, a fatütetvények geometriailag szabályos a Kísérleti tanulmány a sérrek Icizáródásának
vonalak szerint készülnek, ellentétben a tájkép mechanikájáról címt pedig az Orvosi Hetilap
jellegével biró kertekkel (japán keit, angol park díjával tüntette ki.
4. K. Kálmán (besenyi), zoológus, szül. Eperstb.), amelyekben a sík és dombos talaj szabálytalanul váltakozik, az utak kacskaringósak, s az jesen 1867 jan. 2. A budapesti egyetemen az orvosi
ültetvények festi csoportosítása a szabad termé- kurzust elvégezvén, 1894. bölcsészetdoktori okleszetet lehetleg híven utánozza, a legtöbb esetben velet nyei-t. 1890— 1896-ig a budapesti egyetem
szk helyre összezsúfolva. Ide tartoznak még a zoológiai és .összehasonlító anatómiai intézetnél
szabályosan nyesett, idomított cserjék, bokrok, mint tanársegéd mködött. 1896-ban a Magyar
fák, az azokból képezett szegélyek, alagutak, ka- Nemzeti Múzeumhoz segédnek nevezték ki és
puzatok stb. Mindkét irány úgy a múltban, mint 1912. igazgat-ör lett. 1910-ben a Mag5\ Tud.
a jelenben számos hívre talált, legjobb azonban Kkadémia levelez tagjává választotta. Eleinte a
itt is a középút,
mely a meglév viszonyokkal kerekesférgekkel és kagylósrákokkal foglalkozott,
számol. Az épület közvetlen közelében, az archi- késbb teljesen a dipterológiának szentelte muntektúra és a természet között való átmenet gya- kásságát. Száznál több dolgozata közül a fontonánt, célszer a kertet építészetileg kiképezni, sabbak Budapest és környékének rotatoria fauaz ú. n. nája (Budapest 1894) Verzeichnis einiger von
elegend nagy terület esetén
mely
angol parkba megy át.
L. Bíró in Neuguinea und am malayischen ArchiKertes, kisk. Arad vm. borossebesi j.-ban, pel gesammelten Dipteren (u. o. 1899) Catalogus
Tabanidarum orbis terrarum universi (u. o. 1900)
(1910) 890 oláh lak., u. p. és u. t. Borossebes.
Kertész, aki a K.-etnek egyik vagy másik, v. Beitráge zur Kenntnis der indo-australischen
több ágával hivatásszeren foglalkozik. Vannak Sapromyza Arten (u. o. 1900) Neue und bekannte
táj-K.-ek vagy kertmüvészek (tervez K.-ek), Dipteren in der Sammlung des üngarisehen Nam-K.-ek, konyha-K.-ek, gyümölcstermel-K.-ek, tional-Museums (u. o. 1901) Catalogus Dipterorózsa-K.-ek, faiskolai K.-ek és kereskedelmi K.-ek. rum hucusque descriptoruni. 7 kötet (u. u. 1902
A K.-et haladása s mai fejlettsége a K. -éktl sok 1910) Katalog der paláarktischen Dipteren (u. o.
tudást, ílnom, jó Ízlést és gyakorlottságot követel 1903); A magyarországi szúnyog- félék rendszers örvendetes a verseny, melyet e téren a K.-ek tani ismertetése (u. o. lí)04) Vorarbeiten zn einer
újabban egymással folytatnak. Oly K.-etekben, Monographie der Notacanthen (u. o. I. 1908, 11.
ahol több K. van alkalmazásban, az egymáshoz 1909) Magyarország szárnyatlan és csökévévaló viszonylatoknak megfelelen megkülönböz- nyes-szárni/ú legyei (n. o. 1910) Diptera in The
K.-eket, Percy Staden Trust líxpedition to the Indián
tetünk: K.-segédeket, segéd-K.-eket,

vágó több dolgozatot és tanulmányt
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Ocean (London 1912).
5. K. Róbert, építész, szül. Budapesten 1876
jún. 9. 1900— 1908-ig a budapesti József-meg>'etemen mint tanársegéd mködött. 1903— 04-ben
mtörténeti tanulmányutat tett Ceylonban, Indiában, Burmában, Jáván, Sziamban. Kínában, Japánban és az Egyesült-Államokban. Beutazta
Kertész, 1. Ahrahám (szenczi), könyvnyom- ezenkívül egész Európát. Azután a vallás- és köztató, 1640. állította föl nyomdáját Nagy-Váradon, oktatásügyi minisztérium építészeti ügyosztáBethlen István gróf bkez támogatásával. Ter- lyának vezetje lett osztálytanácsosi címmel. Iromékei a Hollandiából hozatott szép metszés be- dalmi téren jeles mködést fejtett ki. F"öbb mvei
tk s a tiszta nyomás révén elnyösen válnak ki Mifi, Kina és Japán építészete (Az épít. múv.
az abban az idben hanyatlófélben lev többi tört. I. kötet. 1903); Az építészet (Mveltség
nyomda munkái közül. 1660-ban, mikor a török könyvt. Technika vívmányai 1907) Képek Ázsia
ostrom alá fogta Nagy-Váradot, Kolozsvárra, Keletérl (1905) A magyar parasztnáz (Sváb
majd pedig (1663) Nagyszebenbe költözött, hol Gyvüával együtt, Magy. Mém. es Ep.-Egyl. kiad.
1667. meghalt.
1905—1913) Japán mvészete (Építipar 1905)
2. K. József, könyvnyomtató, a modern nyom- Ceylon építészete (Magy. Mém. és Bp.-Egyl. Közi.
dászat egyik megteremtje, szül. Gyrben 1837 1906).
ápr. 30., megh. Budapesten 1895 dec. 27. NyomKertészet, kiJJönböz növényeknek kérteiédáját 1863. nyitotta meg Budapesten, s azt ben és kertBzertileg mlvelt területeken való te-

al-K.-eket ós f-K.-eket. Ezenkívül nagyobb, pl.
botanikuskertek, városi és udvari K.-etek vezeti
a kertigazgatói, K.-eti felügyeli és ffelügyeli,
kertintézi, valamint kertgondnoki címet viselik.
Szászországban kiváló érdemeket szerzett K.-eknek a királyi kertigazgatói cím adományoztatik
kitüntetésként. L. még Kertészképzés.
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kertek borendeaén és fentartáM (L tbeuji Ferenc, majd Pestetloh György, a híres
megalapítója utánuk indult a középnemesség te. X XVIII. HZ. végén, de különösen
ItHrtétute ax emberiség történelével egyidfe
keMletten vak tápUUéknl nolgáló növónyeket a XIX. 8Z. elején szünetelt a K. fejldése s már
ée gyttmOlesöt termeatettek ée csak kóeöbb tér- csak itt-ott akadtak egyes lelkns kedveli és fejtek át • dismOvényelc teoyésstésére és i^lásAra. leszti. Ezek közé tartozott els sorban József
A türttedemben a K. elsö féljegyiett nyomait nádor, aki akkor alapította Magyarországnak
Bgy^mbaR talájlok meg, a fáraók alatt, akik most te legszebb kertjeit az alcsútit. margitszisdgorú töményekkel és utasltáscdckal kénygzerí- getit és kimenit példáját furaink közül többen
telíék a népet rendsnneebb fül(lmivpléí>re. ami- követték és szép parkokat s kerteket rendeztetnek tenaésietesea a K.-re is nag>- hatása volt. tek be maguknak. NagA'obb. általánosabb lendüA NUnsból nagysMrú csatornákat vezettek a föl- letet azonban kertészetünk csak az 1860-as évekáék és kert^ ÖntOaésére, mi által a Nilu.s völgyét ben vett ismét, amikor a virág- és kertkedveúgyoéhrán egy nagy kertté alakították át. Klein- lés újra általánossá vált, úgy hogy az utóbbi
téQ itt te csak a luumos növényeket termesztet- idben itt-ott a fejldésnek oly magas fokára
ték
kflliteöeeo zöldségféléket, továbbá gytmiöl- emelkedett, hogy a külföldi mellett is megállja a
f>öt: datolyát, fOgét, gránátalmát és .szöllöt. helyét. Szép parkok, nagj'obbszerfl kertek, külöKinában és Japánban is magas fokon állt a nösen a dunántúli vármegj'ékben Somogj-, Zala,
K. már az ókorban is. de olzárkózottságnk Vas, Sopron, Baranya, Veszprém, Komárom a
miatt Enrópára uem lehetett befolyásuk egészen dunánlnneniekben Pozsony, Bács, Pest, Nyitra
17di^ig, amidn az eL>:ö kamélia került onnan vmogyékben. továbbá Borsod, Abaúj. Gömör,
hoizánk. Kirjnptom K.-ének azonban nagj' befo- Bihar. Zemplén és Szatmár vmegyékben, valalyásavolt Roma t'vs (jürögország K.ére. A rómaiak mint a Maros-Duna közti vmegjékben vannak.
íénykorában a konyhakerti termények elállítá- Erdélyben b? találunk szép parkokat. Egyes nasán kívül a dísz-K.-re is nagy gondot fordítottak. g>-obb városaink üs nagy gondot fordítanak és
A római birodalom terjedést'vel É. felé, természe- sokat költenek szép parkok fentartására, Így pl.
tesen a K. is arra felé vette útját s a római bi- Budapest székesfváros és a vidéki városok közül
rodalom buká>« után nemcsak hogy ezzel egj'ütt fkép Pozsony és Temesvár. Hogy a fvárosban a
el nem enyészett, hanem inkább folyton fejl- mükertészet nem fejldhetik ki oly arányokban,
dött. Különösen Nagj' Károly volt nagy támoga- amilyenekben maga a város fejldik, annak oka
tója ée fejlesitöje. A keresztes vitézek is külön- az, hogy itt kevés a szabad tér és még ezeket is
féle hasznos és szép növényeket hoztak maguk- a kelletén túl beépítik. Nagyobb fvárosi nyilvákal Keletrl.
nos ültetvények a Városliget és a Népliget. A
Magyarországban a K. történetének szálai elsö város belsejében azonban az a néhány kis terület,
királyaink korába nyúlnak vissza már az Ár- az egj- Erzsébe^teret kivéve, mellet a fváros
pádok alatt voltak nálunk ttgyelemreméltó ki- magas házai között itt-ott még meghagytak. .«okrályi kertek s hogj' els királyaink maguk is el- kal ki.<íebb, hogysem igazi kertté lenne alakítható,
mozdították a K. fejldését, kitnik a többi közt kivált ahol az ers forgalom útjába esnek. El kell
abból is. hogy IV. Béla király zólyomi kertjei azonban ismerni, hogj- az. amit K.-i szempontból
nyolc felügyeljének Hont vármegyében 1256. ily kis területeken felmutatni lehet, a fvárosban
nag>- földbirtokokat ajándékozott. Róbert Károly, is méltán leköti a íigyehnet.
Nagy Lajos és Zsigmond királyok, de különösen
Ha a K. különböz ágainak fejldését a különMátyás király alatt a diszkertek g>'orsan terjed- böz országokban összehasonlítjuk, azt találjuk,
tek és fejldtek Mát>-ás király budai díszkertjei, hogy Angolországban és Belgiumban a cserepesvtoegrádi g>-ümölesösei »'s tatai kertje híresek növény-kultura van leginkább kifejldve Frang bámulat tárg>ai voltak. Természetes, hogy ciaországot a flnom gyümölcs- és zöldségfélék,
a királyok példáját a gazdag furak is követ- valamint a gyümölcs- és díszfák s a rózsák teték. Mátyás király halála után. mint sok egyéb, nyésztése terén illeti az elsség Hollandia virága K. is hanyatlásnak indult. Csakis az országnak hagjTnáiról híres, Németországban a magtenyéraama vidékein lehetett akkor még szép kerteket tés fejldött ki nagy mértékben a piaci virágok
látni, amelyeket a törökök kev«^bbé háboi^t- és növények mellett. A nevezett országokban ftak. ilyen volt pl. Pozsonyban, hol a Heindel- kép a f- és nagyobb városok haladnak ell
osalád 1580 táján valóságos botanikai kertet léte- Angolországban London, Belgiumban Brüsszel,
sített. mel>-nek katalógusa is megjelent 1651. Gént, Holl^dlában Haarlem, Franciaországban
Ugjanott volt 1614 óta gr. Forgách híres kertje, Paris. Orleans, Angers, Ausztriában Bécs, Prága.
nielyról Lippay a maga ismert, Posoni kert c. Nálunk Budapest, Pozsony, Szeged, Temesvár.
mvét irta (1664); virágokat, fleg tulipánokat Eg>-es gyümölcsre, nevezetesen sárga baradora
Padnába és más egyetemi kertekbe is szállított. nézve Kecskemét. Nagy-Körös emelkedik ki. BuMária Terézia idejién ismét nagyobb lendü- dapest kertészei szép dísz- és piaci növényeket
letnek indult a K.. kfllönösen a mú-K.-et Bécs- nevelnek szép lendületnek indult itt a konyha-K.
ben az udvarnál megfordult furak itthon is igye- is. mely a külföldi terményeket már nemcsak hogy
keztek környezetüket szebbé t^ kellemesebbé majdnem egészen ki.-szorltotta, hanem kertészeink
tennLJó példával jártak elöl lUésházy. kinek jelentékeny mennyi.-íég növényt és konyhakerti
dubniczai híres kertjét, akklimatizált fáit kül- terményt ki is saillitanak, úgy. hogy kereskeföldi tudósok is megbámulták. Palugyay. Er- delmi K.-ünk örvendetes fejldést mntat. V. ö.
dödy, Szunyogh, Esterházy, Grassalkovics, Szé- Venczel G., A mezógazd. története; Emyey J.,
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Kertészkápzés

Termószettud. mozgalmaink a XVI— XVIII. sz.- szek rózsaollókat használnak. Oltásokra az oltókések, egyéb vágási célokra gyakran a kertészban (Budapest 1912).
Kertészet. 1913 óta a m. kir. fóldmívelósügyi kés (kacor) való. A terméketlen szllk vagy
minisztérium kiadásában havonkint kétszer meg- gyümölcsfák javítására az úgynevezett
jelen, a K. összes ágaival foglalkozó szaklap az szolgál. A késeken kívül a frészek is fontos kerti
Országos Magyar Kertészeti Egyesület hivatalos eszközök a fákat ágtisztítókkal és kéregvakarókkal tisztítják. A hernyózónak egy kertbl sem
közlönye.
Kertészeti egyesületek, a kertészet fejlesztése szabad hiányoznia. A sarló, kalapács, fogó és
s a kertészet érdekeinek ápolása ós elmozdítása fúró szintén szükséges kerti eszközök. A különvégett kertészekbl és kertkedvelkböl alakult féle kártékony állatok irtására és távoltartására
testületek. Nálunk az Országos Magyar Kertészeti különféle eszközei vannak a kerté.sznek: ezek
közt leghasználatosabb a füstöl, mellyel zárt térEgyesület 1885. alakult, s azóta szép sikerrel
ködik a kertészet fejlesztésén, s mellette számos ben a le véltetveket, moly okát és más kisebb rovahelyi és vidéki egyesület szolgálja a kertészet rokat szokták irtani azonkívül a por fájtatok és a
már emiitett permetezk. A természet hatásai ellen
ügyét.
Kertészeti eszközök. A kertek míveléséhez való eszközökön azokat értjük, melyekkel a hfokülönféle eszközök szükségesek. Legfontosabb kot emelhetjük, a hideg v. a napsugarak hatását
mérsékelhetjük, tehát a szekrényeket, melegáayakerti eszköz az ásó ; van vágott és hegyes vég
elbbit lazább, utóbbit keményebb, kötöttebb ta- kat, üvegházakat, telelhelyiségeket, szélfogókat
laj megmíveléséhez használják. Homoktalajban idetartozik a gyékény- és szabnatakaró, továbbá
megvasalt falapátot is szoktak használni.
la- az árnyékoló és virágerny is. A pázsit mívelépátaWcu ásót lapátolásra, különösen rigolozásra sére a kasza, sarló, gereUye és a sepr, továbbá
és árkok készítésénél használják. A villaalakú a henger, pázsitkaszálógép és a gyephántók szolásók kemény talajba valók növények kiemelésére gálnák. A gymölcsszedésre szintén különféle
homorú ásót használnak. A lapát földhányásra eszközeink vannak. A hosszunyelü fahoroggal
való. A kapa és csákány arra valók, hogy a talajt néha a magas fák gyümölcsét rázzák le a szeda mívelés eltt felszaggassák és meglazítsák ve- kampóval a kézzel el nem érhet ágakat húzzák
tinóm gyümölcsszedésre zacskós gyümölcslük. A nagy, széles kapát sarabolónak is nevezik. le
Vannak továbbá fogas v. háromágú kapák, gyom- szedk vannak, de használnak kerti hágcsókat
láló kapák, szárnyas kapák, tolókapák, gyors és és létrákat is. A magtermesztéshez különböz
felületes porhanyításra és soroskapák, melyeket rostákat, osztályozó zsákokat, zacskókai, hordóazonban csak sormívelésnól lehet használni. A kat, rekeszeket és magtisztító gépeket stb. haszgereblyóvel a felásott v. felkapált földet egyen- nálnak.
Kertészeti kiállítások egész országok vagy
getik; a rögöket hengerrel törik össze ós az
utakat is súlyos hengerrel nyomják le és simít- egyes vidékek kertészeti haladásának feltüntetése
ják el a sorvetéshez való barázdákat haráz- és fejlesztése végett szoktak rendeztetni. Ily K.
dálával vagy sorvonóval vonják vetéshez kézi alkalmával rendesen állami, egj^esületi és magánvetögépet használnak a vetést pedig taposódesz- díjakat szoktak kitzni a kertészet termékeire.
kával nyomkodják le. A növények átültetéséhez Vannak általános és részleges K. A kerti terméültetfát, ültet karót, kivételes esetekben ú. n. nyeken kívül a K.-on célszer kei*tószeti eszközönövényiíltetket használnak, melyek lehetnek ket s a kerti termények értékesítési módjait is be
fogószerüek (ültet fogó), hengeralakuak (henger- szokták mutatni. Gyakran az ily K. alkalmával
ásó) stb. rendszerek, öntözéshez többnyire ön- kertészeti kongresszusokat is tartanak. Leghíretöz kannát használnak, melyek különböz ala- sebbek a Parisban, Gentben, Brüsszelben, Lonkúak lehetnek. Ahol nagyon sok víz kell egy- donban, Berlinben, Düsseldorfban, Hamburgban
szerre, ott a bádogkannákat néha fakupák vagy stb. rendezett K. Nálunk nagyobbszabású K.-at
hordók pótolják de ezeknél célszerbbek a fecs- leginkább az Országos Magyar Kertészeti Egyekends puttonyok. Vízvezetékeknél kényelmesek sület rendez évenkint. Ugyanez rendezett 1902.
a gummicsöves fecskendk. A szobai növények nemzetközi ós 1910. nagyarányú jubiláris kiállímegnedvesítésére különféle ^or/a.S'2;tóA; éspe^-me- tást. K.-at rendeznek a vidéki egyesületek is.
Kertészeti múzeum, 1. Mezgazdasági mútezök, továbbá fecskendk, melyek v. befuvásra,
V. dugattyuhajtásra mködnek. A véd-permete- zeum.
zk növ. betegségek és rovari kártevk ellen vé- Kertészeti taniolyamok, 1. Kertészképzés.
dekez oldatok és folyadékok szótporlasztására
Kertészképzés. A hazai K. fleg 3 fokozaton
valók, hogy a permetegben eloszlatott védöszer történik. A fels oktatást a budapesti m. kir. keríinom cseppecskékben jusson a növény felületére. tészeti tanintézet 3 éves tanfolyama nyújtja,
(Igen jók a hátra felvehet Golumbiis permetezk, melyre 6 középiskolai osztály elvégzése és egyévi
a tanint^'réz- ós nikkeles puttonnyal.) A locsolólapátok kü- gyakorlat alapján történik a felvétel
lönösen konyhakertekben használtatnak. A legnél- zetet elvégzettek okleveles mkertószek lesznek.
külözhetetlenebb kerti eszközök egyike a tar- A középfokú oktatásra a bajai kertószsogéd-iskoia
gonca; növényeket saraglyán isszoktak szállítani. szolgál, mely jelesképzettség kertészsegédek toA hágcsóeszközök közt legközönségesebb a létra, vábbképzésérl gondoskodik kétéves tanfolyamán
moly egyszer vagy ketts lehet. Nagyon fontos Az alsófokú szakképzés részint a gödölli áUami
és nélkülözhetetlen eszköz a különböz alakú és kertészsegódképzö iskola tanfolyamán (nk rénagyságú kertészkés is a fákat ós cserjéket szére is), részint erre feljogosított magánkertt>ké'/Á nyesöoll óval szokt&k nyesni; a rózsakerté- szetekben és egj'éb intézmények kertészeteiben

gyrz

;

;
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;

A

;

;

;

;

;

;

;
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Kerti bacolypUte

M9

történik 3 év alatt, mely atán a kertésanegédi
Tlx^^ knvotkezik. Kertészeti oktatás történik
ato&ivUl rövidebb idfiezaki tanfolyamokoii és

kUöDleges állami kertgasdaaágokban (gyümölosés löfaMgkerti niuoká^k: nániára is) továbbá
a i^zdasági akadémÜlcoD. (öMiniYea-, vincellériskolákban, tanitóképiö és egyéb intéáetekben.
Kerti bagolypille (Mamestra oleracea L.), 1.
;

Ba lolylepkék.
Kerti oársonylégy, 1. Büno.
Kerti berzseny oöv.). 1. Abmtur.
Kerti bibiólógy (Bibio hortukmusf, 1. BUtio.
Kerti bogáncs (bSt), 1. Silybium.
Kerti bor, igy nevezik a síkfüldön termelt
könnyú. savanytaíe borokat. mojiíkülüDboztetésül
a retkesen szesaesebb begyi bortól. A K. gyenge,
s ez (Aból a borbetegségekre hajlandóbb és a
síkfiUdta a jó pincék is ritkák. A K.-ok gyengesógéaek fleg az az oka. hogy a tökéket túlsúrüD
Qltetik, a szöUó között &ryiliiiölcsfák állanak, sót
még babot, tököt s konyhai zöldséget is termesztenek, így a szölló n^^int árnyékba jut, részint
pedig a szöllö talaját nem melegítheti fel a nap.
A kelUUcépen múvelt kerti szöllö bora azonban
megállja a helyét a legti>bb hegyi bor mellett.
kerti bors, I. Paprika.
Kerti csalogány v. kö3;önséges füstfark (RuticilUi pkoenicuriis L ), az Enekfók rendjébe, a Rigófélék családjába tartozó madárfaj. Háta kékesszürke, farka és melle rozsdavores, hasa fehér, szárnyai barnák, az evezótoUak sárgásbarna szegélyüek a kormánytollak, kivévén a két középs
lkamat, rozsdaveresek. A 2. evezótoll olyan hosszú,
mint a 6. és ki^rölbeliil 6 mm.-rel rövidebb a harA nstény szürkésbarna. Hossza 15,
sza 8, farkhossza 6 cm. Hazánkban loml»>-> f-iu.jNben és kertekben igen síyakori vándormadár. Kurópán kivül még .Ázsiában és Egj'iptomhan fordul eló. leon jó és kellemes énekes.
Kerti csiga ( Hi'licoqerut Coenatoria, Helix
pfimoiia L.), a Tüdüs csigák (Pulmoiuita) egyik
:

'

'

;

faja.

Háza

sárgás,

majd

egj'szinú,

majd

csíkos.

Hazája Kelet-Európa, s itt a halmos.^ bokros és
füves helyeken meglehets gj'akori. sszel 15—
3ü cm. mélyen a földbo ássa magát, házának
nyilasát egy mészfedvel (epiphragma) elzárja s
aztán így kitelel áprilisban vagv' májusban elóbuvik téli szállásáról, amikor aztán a növények
;

fiatal hajtásait kezdi fogyasztani. .Máju.^ban vagy
júnlnsbaJi tojni kezd: petéi 65 mm. átméröjí)
meszes béjú gömböcskék s ezeket földbe vájt
Öregekbe rakja. Kifejldése 26 napig tart. Haztakban meglehets közönséges, néhol gyakori,
st húsáért egyes helyeken tenyésztik különben
sszel fogdossák Sesie. Már « régi rómaiak is
;

ett<'k.

Kerti fecskendk, 1. Kertészeti eszközök.
Kerti föld. 1. Földek.
Kerti gazdaság (mezei kertészet), az a gazdálkodási mód, melynél az egész szántóföldet v. annak tekintélyes részét kerti növények termelésére
használják (l Kert). A K. a legbelterjesebb és legjövedelmezbb gazdálkodás a sokat fogyasztó
piacok mellett, ahol a zökLségfélék és gyOmökssök
állandó keresletet s jó árakat találnak. Számos
pt'ldaját látjuk ennek nálunk is, ahol eg>'es vidé-

—

Kerti

növény

kek a mezei kertészetet nagyban zik s utána
jólétnek örvendhetnek. így pl. Kecskemét és Nagykörös a barack-, szöllö-. ugorka- és saláta-. Szeged a paprika-. .Makó a hagyma-, Budapest környéke a paradicsomtermesztéssel tnnek ki, az
egész Alföldön a dinnyetermosztés.sel találkozunk,
másutt ismét a káposztát mivolik nagyban. Legkiválóbb képét adják a mezei kertészetnek &bolgár kertészetek. V. ö. Rüter G., L'huillier 4.,
Horváth E. J., Bombay \>. s mások idevágó
munkáit.
Kerti labirint. Bekerített terület, mely magas élsövénnyol alakított utak tömkelegébl áll
és számos útvesztvel van ellátva, hogy bajosan
lehessen a közepébe bejutni, illetve onnan a kijáratra akadni. Régibb, ú. n. francía.stílú kerteknek a tartozéka. Ma már nem igen divatos.
Kerti növény (1. a két képmellékletet), valamennyi olyan fás v. fúnemü, többnyire virágzó növény, melyet termetének, levelének, kivált pedig
virágának ívsinos^sága kedvéért parkban, kertben,
üvegházban, házak körül, szobában stb. díszül tenyésztenek és ápolnak. Ré.>ízletesebben külön növénycsoportokat ú? szokás kerti v. dhz szóval megkülönböztetni, így vannak pl. díszfák, díszbokrok

diszfolyondárok (díszlonc, paszul>", Aristolochia Sipho, borostyán, borostj'án-szölló, iszalag,
bérc-folyondár, Periploca. hajnalka, Bignonia, Lonicera), díszkórók (napraforgó), kerti pázsitfüvek
(kukorica, pántlikafú, a bambusznád, a GjTierium
y. cserjék,

Az els K.-ek a vidék szép növényeibl lettek (Aquilegia, csengetj'üke, ibolya, árvácska,
gyöngyvirág stb.), késbb leginkább idegen országokból kerültek. A korábban divatos szönyegágjak törpenövésíi és tarkaJevelü szönyegnövényei helyebe, a m<^ hasonlóképen geometriailag
szegélyezett kerti ágyakba magasnövésQ, nagylombú exotikiis levélnövények kerültek, valamint
magasabb termet virágnövények, ígj' pelargoniumok, fuchsiák, és üveg alatt nevelt egjéb alkalmas növények. Csak lassan foglaltak teret a
tájképi kerti stílusba sokkal jobban t)eleilles7.ked
ével virágnövények. Különiísen Angolország léstb.).

az Ismertebb szépvirágú kerti évelnövényekböl kiválóan szép színváitozatosságban újdonságokat (Papaver orientált. Delphinium stb.l.
Egyúttal az elhanyagolt dahliá-k (georgina) is
elterjedtek, amelyek igen alkalmasaknak bizonyultak, a télálló ével növényekhez hasonU)an, a
tájkertekben való felhasználásra, jóllehet gumóik
télen át nem hagyhatók a talajban. A geometriai
kerti stílustól való szabadulás és a mindjobban
általánossá váló természetszer csoportosítása a
növényeknek a parkokban és a házi kertekben,
felébresztette a magányosan áUú (solltair) növények iránt való érdekldést is az esztétikai ízlésnek megfelelen az illet helyekre a megfelel
és alkalmas növényt ültették a nedves helyekre
a buján tenyész moosári és réti évelket, a napos sziklás helyekre az albavasi növényeket, valamint a pozsgáslevelü kaktusz-féléket. A K.-ek
között kiváló szerepük van a Liliom-félék és a
N8ZÍrom-fé\ék esalácyabeli fajoknak. Különösen
hálAwiknak bizonyultaka fajták tenyésztése tekintetében egyes /n.s-fajok ezekkel a japánok megtesített

;

:

;

lep eredményeket

ertek el

(Jris germanica

—

Kerti növény
nKlioyi, I. laetngata, I. gcrmanica).

Ha nem
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is

de kiváló dísznövények a Gladiolm -ok.
Nagyon beváltak az ószakamerlkai télálló liliomok is, amelyek különösen jól érvényesülnek
Bhodoaendron-iiSOTportok között (Lilium supertélállók,

bum, L. canadense stb.). A divatos évelnövények
között feltn hatásuk van a szarkalábaknak
(Delphinium) is, amelyeket az angolok fejlesztettek sokféle színben és alakban ^X). Aí/fen'áMm
'^Beethovenik). A Boglárka-tiAék is sok érdekes
növényt szolgáltatnak, amelyek között kiváló újdonság az Actaea acerifolia ; ide tartoznak az
ével basarózsák is, nagy és sokféle szín virá-

gaikkal.

Egyéb figyelmet érdeml kerti dísznövények a
következ fajok: Astilhe (Spiraea), Arendsi,
Polygonumpolystachyum, Kochia tnchophylla,
Buphorbia potychroma. Nyár végén ós sszel
pompáznak virágzataikkal különféle Fészkesvirágzatu-cíia,lédhe\i (Composüae) fajok Rudbeckia hybrida KGoldbalh, Pyrethrum roseum,
Helenium autumnale, Senecio Wilsoniayms.
:

Újabban Kinál)ól és a Himalájából Wilson révén

gyönyör

kankalin-fajokat honosítottak meg a
kertészetben, amelyek között kiemelend a Primula denticulata var. grandiflora. Közkedvelt
és rendkívüli szín- és aíakbeli változatosságban

ismeretes kerti növények, továbbá a szegfüvek
(Dianthus chinensi8,Dianth. caryophyllus, l.Kerti

növények keletkezése o. /. tái)la, 1. ábra), a tölcséres virágú Petunia-k (1. I. tábla, 2. ábra), az
árvácskák (1. 1. tábla, 3. ábra), a Puchsiá-k (Fuchsia coccinea, Pucüsia oorymbiflora, 1. 1. tábla, 4.
álra), a papnesvirág (Calceolaria rugósa, Caíceolaria arachnoidea, 1. I. tábla, 5. ábra), a nyári
viola (Matthiola incana, 1. 1. tábla, 6. ábra), a

Kerti szökevény

csöves bels virágai nyelvesekké alakulván át, telt
virágzatok benyomását keltik (1. II. tábla, 12—
13. ábra). V. ö. W. Lange, Gartengestaltung der
Neuzeit (Leipzig 1909); G. Jekyll, Wald und
Garten (u. o. 1907) Gráf Silva-Taroucca, Unsere Preilandstauden (Wien-Leipzig 1910).
Kerti növények keletkezése, 1. Kerti növény.
Kerti paréj (növ.), 1. Spinacia.
Kerti pele (Eliomys quercinus L., aum), a
Pele-félék (1. o.) családjába tartozó emls állatfaj.
Háta vörhenyes sziü'ke, oldalai világosabbak, hasa
fehér, lábai fehéresek, farka vörhenyes szürke,
végén fekete szemét gynlalakú fekete pás/ta
szegélyezi, mely a bajuszsörték tövén ered és a
nyak oldaláig terjed.Pttle eltt és mögött egy-egy
fehér, vállán egy fekete foltja van. 14 cm. hos.szú
s a farka 9"5 cm. Gyümölcsösökben és kertekben
nagy károkat okoz,mertalegízesebb gyümölcsöket válogatja ki és többet pusztít el, mint amenynyit megeszik.
Kerti poszáta (Syliria simplex Lath.), az
Éneklök rendjébe, a Poszátafélék családjába tartozó madárfaj. Háta olajszüi-ke, hasa piszkos-sárgásfehér, az evezötollak szürkések, a szárnyfedk
fehéres rozsdasárgák, a küls kormánytollak fehér bels szegélyüek.Az alsó farkfed tollak fehérek. Csre az orrnyilasok irányában szélesebb,
mint magas. Lábai piszkoskékek. Hossza 16 cm.,
számyhossza 8, farkhossza 6 cm. Magyarország
erdeiben és kertjeiben májustól-szeptemberig közönséges vándormadár. Elfordul egész Európában. Igen élénk, gj'orsan repül és igen kellemesen
énekl madár. Tápláléka: rovarok, cseresznye,
bogyó, st a méhet is megeszi. Május végén költ.
Fészkét a
bozótban készíti, melybe 4—6
;

:

sr

vöröses-fehér, barnán és hamuszürkén foltozott
és erezett tojást rak. Fogságban nehezen tartható

begoniák (Begonia boliviensis, Begonia xanthina,
Begonia rex, 1. 7. tábla, 7. ábra) ós a színpompá- L. Poszátafélék.
ban gazdag muskátli (Pelargonium zonale, PolarKerti poszméh, 1. Poszméh.
gonium inquinans, 1. 1. tábla, 8. ábra).
Kerti repce (növ.), 1. Érnca.
A K.-ek közül azok, amelyek virágaikkal tnKerti sárfü, 1. Eiiphorbin.
nek fel, többnyire szabályellenes kifejldés réKerti sármány (Eniberiza hortulana L). az
vén keletkeztek így pl. a porzóknak szirmokká Éneklk rendjébe és a Pintyfélék családjába tarvaló alakulása egyik nagyon általános esete az tozó madárfaj. Feje hamuszürke, háta barna, hasa
úgynevezett telt virágoknak (flore plena). amin- fahójszín, farktöve barnásszürke, a hímnek
ket a rózsák, a szegfüvek között ismerünk (1. II. világos szürke mellszalaga van. Csre ós lábai
tábla 1 2. ábra). Máskor meg a virág csészéje hús-szinüek. Hossza 16. szárnyhossza 9, f arkhoszmegnagyobbodik ós pártaszínvé válik (calycan- sza 8 cm. Egész Európában található vándormathemia, 1. //. tábla, 3. ábra). Elfordul, hogy a dár, mely Magyarországban nyáron elfordul de
kerti alak virágzata sokkal tömöttebb, mint a sehol sem nagy mennyiségben.
vadon tenyész föfajon, pl. a Reseda odorata var.
Kerti szökevényinöv.) az olyan növény, melynek
compacta (1. II. tábla. 4. és 5. ábra). A vad ka- sarja, sarjas része v. magva ide-oda hurcoltatván,
kastarój (Celosia argeutea) karcsú virágzatához elszóródik, v. a polyhes magvakat a szél a kertbl
képest a kerti kakastaréj (Celosia eristata) jelen- egyenesen kisodorja. Díszkert, st növénykort
tékeny elszélesedett, ellaposodott szártengelyen körül is, kint a szabadban gyakran egész sero^:
hordozza töméntelen apró virágait (1. II. tábla, kerti virágot látni, mely egy ideig, néha csak az
6—?. ábra). A fészkesvirágzatuak között sok els nyáron (Phacelia a Tátrán) a kert köriil maúgynevezett teltvirágú van. amikor t. i. a gomb- rad, azután nyomtalanul eltnik, jeléül, hogy a
alakú virágzat belsejében olyanokká válnak az kerti virág mintegy megvárja az ápolást és ülteegyes virágok, mint a fészek kerületén, azaz a tést, különben elpusztul. Sok K. azonban a vidékbels csöves virágok nyelvesekké lesznek ilyen a nek maradandó lakosa s a helyi flórának kiegévadon term töalakja az egyszer györgyikéuek szít része lesz. Hazánknak is sok ilyen K.-e van,
(Dahlia variábilis)," amelybl keletkeztek a kak- pl. a macskamenta, az estike (Htvper is matronalis).
tusz-georginák (1. //. tábla, 8-11. a6/YÍA:).Ugyan- Asterek, Solidago serotina és Rudb(>okia laoiniuta,
Igy van az igénytelen vii-ágzatu indiai Katalin-vi- meg a ligetazépe Észak- AmerikáW)!. a Tanacetiim
rágnál (Chryt^anthemum indicum), amelynek a Parthenium Dél-Európából stb.
;

—
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Kerü Tetemények,
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Zöldségfélék.

Kerti növény.
KertpoMtitók azok ai állatok, amelyek gyümülcsfámk és kerti veteményeink egyikón vagy
másikán élöeikü(lii«>k. Az emUte állatok közUl Ilyen
értelemben c^ak a im^M poook és a vlxi poook
jdonek axámitásba. V(>t4>ményágyakban ugyan a
vakond is tetetnos kárukat tohet túrásával, de ott

Kerti virág.

1.

—

Kerület

York mellett Ezek a múlt század 80-as évei végén és 90-es éveiben épült K.-ok azonban csak

magánosok jótékonycélú a^pltásal voltak mun-

kásaik javára mint élet»Oe gazdasági alapokon
nyugvó intézmény lehetségét K. .fiToioiré^ állította fel Garden CÜies of to-morrmc címú mfivében (1899). Ennek eszméi szerint alakult meg
1903-ban az els igazi angol K. fjetek trorth, lx)nVngliában összesen
a pajor, amelyre vadáozik, ugyanannyit poszt! ts dontól má-*'^''' -"''-"
/ Garden Suburb,
ennek kiirtásával a vakondtorásnak Is elejét 17 K. van
;

:

'*-'

vehetjük.

Ha

közvetlenül

nem

is,

ellenségei ker-

London

ku;..

a görény és a macska is, mert
ruvarpuáztito apró énekesmadaraink elriasztásával se^tb társainktól foeitanak meg. Kétes szerepet játsrik kvtjeinkben a madarak közfll a veréb,
mtif wdDBior egész cseresznyetermésflnk leszttretsUMvel több kárt okoz. mint ^yéUcént hasznot.
A K. tognagyobb része kétsé^lenül a rovarok
közfll kerfll ki Kicsiségük mellett nagy tömegOkkni ezek okozzák a legnagyobb károkat és sok>/.or csak a kész bajnál észrevehet aknamunkájuk gyakran meg sem akadályozható. Gyümöl-

^

...

..

..mel

még

említést,

melyet a fvárossal fuldalattí villamosvasút köt
össze. Azóta átterjedt ez a mozgalom Német- és
Franciaországba, valamint az Amerikai B^esOltÁUamokb«i is. Nálunk a kispesti állami munkástelep, valamint a fváros Palotai-úti kislakásoe
ktilseégeiben legjobban a
telepe közelíti
K.-ok képét. A K. valamely nagyváros közelében faluszerüleg épült város, amelynek teigeszkedése korlátolt (tehát elre megszabott házhelyekkel bir), amelynél nem lehetséges telekspekuláció (tehát csak az épület képezhet tulajdont,
«fi^)^ink fáinak <azok gyökerének, törzí^ének v. míg a telek csupán bérletet, 99 v. 999 évre), amely
o.sabb pusztítói a cserebogár végül a maga egészében elre kidolgozott proéle fa- és kéregszúk, a haj- graram szerint épül, szem eltt tartva a lakók
^^aio omnányos Ix^arak, a nagy. higiénikus, esztétikai, szociális stb. igényeit, ami
I),
sárgatestü faragó hernyók, to- mellett lakúi élethivatásuknak a fvárosban is
va uoit a k^amguuyalepke, a sárgafam pille, a gyap- eleget tehetnek. Többnyire társulás, szövetkezés
jas pilk\ a téli nagy és kis araszoló kifogyhatat- ée önsegély vagy altruista pénzcsoportok támolan lombpusztító szerzete. Különösen alma- és gatásával jönnek létre, s a befektetett tke alig
körtefáinkat látogatják a riigyeket és bimbókat 1—8, ritkábban 5* ^-ot jövedelmez, az esetleg
kirágó .\nthoDomus fajok, az alma és körte befolyó jövedelemtöbblet közcélokra (könyvtár,
férgeeségét okozó almamoly és bibor-orrmányos, sporttelepek, stb. létesítésére) fordítandó. V. ö.
a kört^UE nagy ellensége a piros és sárga pajzs- Howard idézett müvén kívül Berlepsch- ValeHtettt ée alföldi almatennesztésünk esküdt ellendas. Die Gartenstadtbewegung in England (Bersége a vértetiL Zöldséges kertjeinknek Ls sok a lin 1913) Kampfmeyer, Gartenstadt und Lanhívatlan vendége a kfllönféle gyökérrágó drót- deskultur (u. o. 1906); Wildner Ödön, K.-ok
féregfajok, a lótetfl, a bagolypUlék hernyói, a (XX. sz. 1906. évf.); Fischer Mór, BoumviUe
földi boltaafig(^ a zsizsikek és különféle orr- (Társadalmi Múzeum Szemléje 1909. évf.) Sid
mányos bogarak és lárváik. A K. ellen való véde- Zoltán, Port Sunlight (u. o. 1912. évf.».
Keman. város, 1. Kairuan.
kezés a legtöbb esetben különleges eljárásokkal s
Kerub (Cherub). a szerafokkal s trónokkal
néha sok munkával kapcsolatos s az eredmény
biztosítására ezenfölül többnyire csak a határbeli (truni) az angyali kar legfelsbb képviseli. K.-ok
birtokooég egyöntet eljárása vezet. Ez az oka, rizték a paradicsomot. K. zte ki az eHaó emberhogy a növényvédelem általában még kertekben párt bnbeesése után az édenkertböl, a próféták
la gyönge lábon áll. Bfinden esetben azonban bizo- szerint K.-ok hordják Isten trónját is. A frigynyos szakavatottságot és gyakorlatot kivan az szekrény tetején és Salamon király templomában
ilyen munka, azért a K. tanuliuányozá.<ával ná- K.-ok voltak fölállítva, ulyképen. hog>- arccal
lunk is különálló intézet, a budapesti m. kir. egymás felé fordultak és szárnyaik érintkeztek.
Rovartani Állomás foglalkozik, mely azután esetKértj, fürdhely, 1. Királyfürd.
rl esetre fölvUágoslttesal és útbaigazítással szolKerülék a. m. ellipszis, L Kúpszeletgál az érdekld gazdáknak és hatóságoknak.
Kerlékes essterga (ovális eszterga) az olyan,
Kartrároa. A különböz intézmén^k között, melyen az orsóra tárgytartónak egy eUlpeaográf
melyek a nagyvárosok egészségtelen lakás- van ersítve, úgy hogy a tárgy f<»gá8 kSabm
viszonyain vannak hivatva segíteni, a K.-ok ké- nem kört, han«n kerttléket ír le, a kés tehát a
pezik a legt^abb fejldési fokot. Alapgondolatuk. tárgyat kerülókesen mimkálja meg.
hogy a váisi és ipari, st gyáripari kultúrát
Kerület, 1. (districtus), az ország területének
egéassórara egyesítsék a falnsias természeti kör- közigazgatási felosztása. Ilyen volt pl. MagyarnyezMeltayetveL A K.-ok Intézménye Angliából országnak a ffolyók és azoknak vidéke szerint
ered, ahol. még mieltt ez az elnevezés ismeretes felosJrtása Dunáninneni. Dunántúli. Tíszáninneni.
lett volna, C<tdbury csokoládégyároe Birminghani Tinántúli K.-ekre, amely törvénykezési tekintetközelében gyárát és a hozzátartozó munkásUi^káso- ben a megszüntetett 4 K-i táblának (1. o.) volt
kat nagy kertek közé építtette: e telep ma Boum- alapja.
ville K. néven ismeretes. Ugyanígy épült Sir
2. A^. {peripheria.aoíastögekiiiélperimder}^Williara I>ever Port SmiliglU nev gyári K.-a Li- részeknek v. má-^ felütetvénekneka határát alkotó
verpool mellett, Rowntree gyáros K.-a.£imr»ri^. vonal, többnyire azonban e vonalnak nfko$$ta.

tünknek a

itK'iiyét,

m^

"

;

:

;

;;
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KerUIeti betegrsefirélyz pénztár

Valamely sokszögnek K.-e az oldalak összegével
egyenl. A kör K.-ét úgy kapjuk, hogy az átmér
3"1Í
ludolíl
hosszúságát megszorozzuk a ::
számmal.
Kerületi betegsegélyz pénztár a munkásbiztosítás egyik szerve, melyre a biztosításban a
legnagyobb súlyt fektetik. Bvebben I. Munkás-

=

.

.

.

biztosítás.

Kerületi börtön jelenleg csak a szegedi a
börtönre ítélt s itt el nem helyezhet többi rab
a Btk. 36. §-a értelmében az igazságügyminiszter
által kijelölt kir. törvényszéki fogházban helyez;

tetik

el.

Kerületi felügyelök a budapesti rendri rszemélyzet tisztjei, akik a küls szolgálatot
látják el s az rszemélyzet fegyelmét kezelik
abban a kerületben, amely kerület rszemélyzetének az élére állítja ket a fkapitány. Rendszerint
katonatiszti minsítést kívánnak tlük s a fkapitány elterjesztésére a belügyminiszter nevezi ki ket. Élükön a fparancsnok áll.
Kerületi kapitányság a nagyvárosok rendrségének a közigazgatási kerületekben mköd,
korlátozott hatáskörrel felruházott része.

Kéry
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A bn-

K.-et eredetileg a

leg

megyék követei mint magánjel-

értekezletet, kerületenként külön tartottak

késbben a két dunai kerület együtt, a két tiszai
ismét együtt tanácskozott, st már 1741 óta elfordult, hogy mind a 4 kerület együttes tanácskozásoki-a jött össze, míg 1802 óta az együttes
tanácskozás állandóvá vált. Az együttes K. az
alsó táblának minden elemét magukban foglalták az egy kir. táblának kivételével, s így az országos ülésektl csakis az elnökségben és a jegyzségben különböztek. Az elnökség hetenkint a
megyei követek között változott akként, hogy azt
mindig egy dunai és egy tiszai követ együtt vitte
a megyéknek ülésrendje szerint. Jegyzt négyet
választottak a megyék, s kettt a városok részérl. A K.-en a szavazás akként történt, hogy
minden vmegye egy, a kapcsolt részek egy, a szabad kerületek egy, az egyházi rend egy, a városok összesen egy szavazattal birtak.
Kerül, tekervényes, görbe üt, innét beszéd
vagy szó, melyben a dolognak nagy feneket kerítenek; továbbá minden, ami sorban jár, nevezetesen K. pohár körben járó, bujdosó pohár:
végre gazdasági szolga, aki a mezre, hatáiTa,

ügyekben, amelyeket a központi rendrhatóság erdre stb. felügyel. L. Cssz.
szokott ellátni, a K. csak a sürgs, halaszthatatKerüls, nagyk.Arad vmegye kisjenöi j.-ban,
lan intézkedéseket foganatosíthatja. Kihágási (1910) 2192 oláh lak., posta- és távbeszél-hivatal.
ügyekben önálló, rendri büntetöbiróságok, közKerván (perzsa), 1. Kamrán.
K. hasi, a
igazgatási ügyekben pedig csak azokat a teend- feje a karavánnak.
ket végzik, amiket a központi rendrhatóság hozKérvény v. folyamodvány, raagánfélnek hatózájuk utal. Élén egy rendrtanácsos v. kerületi sághoz V. magasabban álló személyhez intt'zett
kapitány áll, aki a megfelel tisztviseli karral beadványa.
látja el a K. teendit. A küls szolgálatot egy
Kérvényezési és panas^og, 1. Kére.mezési
kerületi felügyel teljesíti megfelel számú r- joy, Népszabadsáy-joyok.

—

személyzettel. Ezeknek soraiból állítják ki az
utcai rszemeket, a kapitánysági s egyéb rségeket.

Kerületi munkásbiztosító pénztár,

1.

Mun-

háshiziosttás.

Kerületi parancsnok, 1. Csendrség és Honvédkerületi parancsnok.
Kerületi sebesség, valamely körben forgó tárgy
kerületén lev pontnak egy másodpere alatt befutott útja.

Kervyn de Lettenhove, Joseph BrunoMaria,
báró, belga történetíró, szül. St Míchelben (Biügge
mellett) 1817 aug. 17., megh. u. o. 1891 áprlT 2.
1850 óta a belga akadémia tagja, 1861. bárói
címet kapott s a képviselházban a kat. párt vezérei közétartozott 1870—71, közoktatásügyi miniszter volt d'Anethan kabinetjében. Nagyszámú
történeti mveiben és forráskiadásaiban különösen Flandria történetét derítette fel. Nevezetesebb mvei Histoire de Plandro (Brüsszel, 5. kiad.,
1898, 4 köt.) Relatíons politíques des Pays-Bas
et de l'Angleterre sous le régne de Philíppe 11.
(1882—92, 10 köt.) Les Huguenots et les Gueux
(1882—85, 10 köt.) Maríe Stuart (1889, 2 köt.)
Lettres et négociations de Philíppe de Commines
(1867—74, 3 köt.); Oeuvresde FroÍ8sart( 1867-77.
26 köt.) Oeuvres de Georges Chastellain (18631866, 8 köt.).
Kéry Gyula, író, hírlapíró és zeneszerz, szül.
Budán 1869 aug. 3. A ginmáziuraot és jogakadémiát Pécsett végezte, azután hírlapíró lett, eleinte
Pécsett és Gyrött, késbb a fvárosban dolgozott
a Pesti Naplónál, majd a Budai)esti Hírlapnál.
1896-ben megindította a Mvészeti Lapok-»t,
1897-töl egyideig a .Magyar Szalon helyettes szer;

:

Kerületi szög, az oly

APB

az ábrát)
szög,
melynek csúcsa a kör kerületén
van, szárai pedig a körnek a
(1.

Nagyságra nézve
akkora, mint az ugyanazon
húrjai.

köríven álló

AGB

fél-

AB

középponti

szög.

;

;

;

;

Kerületi tábla az 1868. LIV.
t.-c. életbeléptéig els folyamodású bíróság a törvények által meghatározott
bizonyos ügyekben. Négy K.volt és pedig Dunáninnen Nagyszombatban, Dunántúl Kszegen,
Tiszáninnen Eperjesen, Tiszántúl Debreczenben.
Az abszolutisztikus korszak alatt szünetelt K.-kat
az országbírói értekezlet némi eltéréssel az 1848.
»ívi állapotba állította vissza. A K.-kat elször az
kesztje volt. Irt néhány népszenivé vált dalt is,
1723. XXX. t.-c. állította fel, további rendelke- melyeket maga zenésített meg s egyrészüket nézéseket az 1723. XXXI. és XXXII. t.-cíkkek tar- metre is lefordították. Mvei Blaha Lujza élete
talmaznak ezek szerint Dobreczen helyett Nagy- (1896)
magyar szabadságharc története napi
várad volt Tiszántúl a K. székhelye.
krÓ7iikákban"{m)% A Pötöfl-Társasíig 1899.
Kerületi ülések, 1848-ig az alsó tábla a tár- megbízta a Petfi -ereklyék fölkutatásával s innen
gyakat elzetesen ú. n. K.-ben vitatta meg. A kezdve minden erejét ennrk a föladatnak szánta.
:

:

;

;

A

:

—

Kerzon
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Két

Páradhatatlan munkiMágáoak kOoOnhetö, hogy továbbá a rugókat és nyélbeleket pléhbl sajtolaz ország minden résaéböl öesMbOTdott ereklyék ják ki. A kovácsolt és sajtolt pengéket és rugókat
a Petfi-házban olhelyeiéet nyertek. 1907-beii a további megmunkáUiatásuk céljából izzítással kiTársaság megválasztotta taeúwk és titkárának lágyítják, ezután a szfikséges helyeken kifúrják
s e minöeégána megtrta A Petfi ház története lia ez megtortént, minta után körülreszelik vagy
és katalgiifa e. munkát (1911). A megfeszített vágják, végfii vízben vagy olajban megedzik és
munka Monban aláásta egésnégét és tönkretette gyenge melegítéssel megeresztik. Az edzett ruIdegzetét. Agy hogy titkári ttatértl lemondott s gókat olajfürdöbe mártják és .<zéntz felett mindaddig melegítik, mígnem az olaj elpárolgott.
Írói mOködéeéyel fölhagyni kényszerölt.
Kerzon (Cherson). orosz kormányzóság és A gyártás másik frésze a nyelek készítése.
A késnyél készítésének els munkája a nyélváros, 1. Herzon.
Kerzonézna (Ckersonesos v. Cherronesos, beleknek (platinák) vas- vagy sárgarézbl valókigür., a. m. félsziget), az ók(ntan gyakran használ- sajtolása vagy kimetszése. A nyélbél két végét
ták e szét félszigetek, földnyelvek és egyes váro- rendszerint domborított sárgaK'zlappal, a kett
sok jeliUéeére. Liegismeretesebbek a A'^. Thraciai közti részt pedig csonttal, szaruval, gyöngyház(ma Gallipoli felséget a neve), amelyet gr^'akran zal stb. burkolják. Az angol késgyárakban a
egyszerfien K.-nak neveztek: a Thrák-tenger késnyél eme díszít részeit tömör vasból vagy
sárgarézbl gyártják. A vasat melegen, a rezet
t«s a Helleszpontusz közt és a A'. Taurica vagj'
Sq/thUn, a mai Krim, amelyet D.-en többnyire hidegen verik a megfelel acélmatrieokba és a
gfirög városf^ népesítettek be. É.-on pedig bar- kérdéses darabkákat úgy szegecselik a nyélbélre.
bárok, tauriaiak és szittyák laktak. A". Cimbrica Ez mindenesetre szolidabb munka és a tömeges
volt a neve Jütlandnak és A", aurea (gör. Ckerso- gyártásnál olcsóbb is. A nyélborlték további részét
a kisebb mesterek kézi fürésszel, a gyárosok körnesos Chri/si. arany-félszi^t) Maiakkának.
Kes. Willem, hollandiai zeneszerz, szül. Dord- frésszel metszik ki. Ezeknek a fa-, csont- vagy
rechtben 1856 febr. 16. 1876-ban koncertmester egyéb daraboknak kifúrására vonós fúrót haszlett Amsterdamban. 1905-beu a koblenci konzer- nálnak. Szoro.san a késes iparhoz tartozik az erövatórium élére került. Számos zenekari és kamara- inlh'ik készítése is. A hnllókalapáesokkal a villazene-müvet írt és egy kórus-balladát Der Taucher ágakat jobban, szebben és szabatosabban alakíthatják ki, mint kézzel. A késes mhelyek fontos
••immel.
Kés, éles élú metsz sszköz, tehát ide tartoz- kiegészít részei a köszörül mhelyek. A késenak a szarszámgépek metszkései is (pl. eszter- ket a stoószi iparosok vízieróvel hajtott nedves
gályozó- yagy gyalnlókés). Az élt szilárd, ke- kövön köszörülik meg. Köszörülés után a pengét
mény és némileg ^vós és rugalmas anyagból ké- brrel bevont és korund- (.smirgli-) porral bekent
szítik, erre legcébtzerübb az acél, azonban ötvé- korongon csiszolják meg és diófakorongon bécsi
nyekbl (újeziLst, aluminiumbronz, deltafém stb.), mésszel fényesítik ki. A l^flnomabb késeket tonemes fémekbl (arany, ezüst), csontból, szaruból vább fényezik spiritusz és vasoxidpor keverékével
s más anyagból is készítik, az utóbbiak azonban bevont brkorongon. A nyelet szénporral megporoV. luxuscUtkek, v. speciális eéh^a való eszközök. A zott nemezkorongokon fényezik meg. Fényezés
kést a használat célja szerint alakítják és nevezik után a pengéket flnom köszörükövön végighúzel. Van evkés, metszkés, szakácskés, vágókés,
zák, hogy jó élük legyen. A konyhakéseket a kovávargakes. vonókés, zsebkés stb. A kések tulajdon- csolás után köszörülik meg, azután megedzik,
képen 2 fórészbl az élt alkotó pengébl és az ez- megeresztik és megint megköszörülik (Hart- vagy
zel öeszefiigg szárból vagy nyabí állanak, me- Scharfschleifen). X nyélborítékot csak ennek meglyet a legtöbb efmtben fa-, csont- vagy más burok- történte után ersítik a szárra. Az összeállított
Ical fednt'l^.
tés és jobb fogás céljából. A kést a már leirt módon fényezik meg. A zsebkések
^ acélW)! kovácsolják ki és ezkések per
köszörülésére -40-60. a konyhakések köszörüléutto levagjíiK ui y [losszúságban, hogy a kég szárá- sére löOO cm. átmérj köveket és csiszoló konmnak alatütására is maradjon elég hosszti darab. A gokat használnak. Hazánk késes iparának fészke
modem késgyárakban hulliftaiapácsokkal odorok- Stoószon van. A külföld késes ipara igen magas
ban (Oeeenk) alakinak a késeket A késes iparba fokon áll. Kiemeljük Remst'heidet. Solingent,
tartozik a fteretoBÁt és sebészkésék gyártása is. A Steyrt, Sheffieldet, Birminghamot és Liondout. V.
beretvák pengéjét a legfinomabb acc'lból, gyenge ö. Technológiai Lapok, 1891. évfolyam, 14. sz.
arös izzásnál legömbölyített szélil Ülln kováK. az skorban. A kés az embernek egyik
csolják ki. az utolsó alakitásnál a kovácsolást a legrégibb szerszáma, mely a palaeolith korb<'ii a
munkadarab teljes kihléséig folytatva. Újab- neolith korba való átmenet idején tnik föl, midn
ban az olcsóbb beretvák és kések készítésére az a barlangi leletek és konyhahulladékhalmok nagy
acélgyárak már az alaknak megfelel rudakat hen- számban szolgáltotnak oly vékony kova- és más
gentodL így aba:«tvaaoél hegyes háromszög, az kfajból készült pengéket, mely^ egyszerfi lepatevAkéeekbez való acél pedig tnnpa háromszög ke- tintás által készfilteE hosszúkásak, keskenyek és
resztmetszetit Az elbbibl aberetvánakmegfdeUy kételüek. Ezek a legkorábbi kések, melyek e fordarabot vágnak le, mire a nyélnek megfelel részt mában az tijabb kkoron keresztül is fenmarad'
K "jak, a pengés részt pedig megedzik és nak, st az obszidián-kéeek a bronzkorba is átk Az utóbbiból az evkéseket úgy gyárt- nytünak. A bronz kés^ legegysztfabb formája
jMK, n.'^ry az acélrúdból sajtóval két-ltót késre a tokos kés. Nyelét a lándsákólMMi hasonló ki^
való darabokat vágnak ki, melydcnek kflls szé- alkotja, mely a lándzaqwnge liely«ittegyéltl.kÍBBé
lei az éleket alkotják. A zsebkések ktoebb pengéit.
hajlott, aaéleshátu pengét hord. Az ebböI fejlett
:

'

1

.

-

;

Keselyüfólék
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Kesan

nyeles kések csakuom teljesen hasonlók a késeinkhez s rendesen csak abban térnek el, hogy pengéjük kétszer görbült. A vaskor vágókése rövid,
görbe, profllált nyelével rendkíviU jellegzetes,
pengéje egyszer görbült.
Kesan (Ruszköj), város Drinápoly törökországi vilajet gallipolii szandzsákjában, 120 m.
magas halmos vidéken, az alsó Maricától K.-re 30
km.-nyi távolságban, görög püspök székhelye,
4500 török és görög lak.
1. Borona.
Eesch (Piz-K.), az Alpok Silvretta-csoportjának 3422 m. magas (legmagasabb) csúcsa Grau-

Kés-borona,

bünden svájci kantonban.

Késedelem (mora), a kötelezettség kell idben való teljesítésének elmulasztása. K.-be esik
az adós, ha a szolgáltatást, mellyel tartozik, a kikötött V.

törvényszer idben nem

teljesíti

;

a

hi-

telez, ha a kell idben és módon tényleg megajánlott szolgáltatásának elfogadása körül késedelmeskedik. (L. Fizetés.) Az adós késedelmének
következménye, hogy az adós még a véletlenért
is felels, ha csak be nem bizonyítja, hogy a
véletlen a szolgáltatás tárgyát a kell idben
törttínt teljesítés esetében is csak úgy érte volna
továbbá az adós kártérítéssel ós amennyiben
pénzfizetésrl van szó, késedelmi kamatokkal (1.

Késedelmi kamat)

tartozik.

tárgyat köteles szolgáltatni,

Aki meghatározott
ama hasznokért is

melyeket késedelmének ideje alatt szedett
v. vétkesen nem szedett. Ha az adós késedelme
folytán a szolgáltatás a hitelezre nézve érdekét
vesztette, az visszautasíthatja a szolgáltatást és
a
a szerzdéstl elállhat. Ha a teljesítés ideje
szerzdésileg meghatározva nincs, a
lejárat
K.-hez a hitelez részérl törtónt felszólítás szükséges ellenesetben nem, mert «dies interpellat pro
hominew. Ha azonban a hitelez az adós késedelme
miatt a szerzdéstl el akar állani, az adósnak elbb
megfelel véghatáridt kell a teljesítésre tznie,
hacsak az reá nézve már érdekét nem vesztette v.
az ügylet nem «flx» ügylet. A hitelez késedehne
esetében a hitelez viseli a szolgáltatás tárgyának
veszélyét s az adós csak a tényleg szedett hasznokért felel, a véletlenért pedig nem felel, a szolgáltatást a hitelez költségére birói kézhez teheti
felel,

kamat után csak világos kikötés esetében jár kamat V. akkor, ha a lejárt kamat bepereltetett, mely

—

esetbon a kereset beadása
tehát nem a lejárat
napjától számítandó. Csak értékpapírok ka-

—

matszelvényei után számítandó a kamat már a
késedelem beálltától. A kereskedelmi törvény
szerint K.-ot követelhet az, kinek oly ügyletbl,
mely reá nézve kereskedelmi ügylet, lejárt követelése van és pedig a lejarat, íízetési határnap
hiányában a megintés napjától. Kereskedk egymás között kereskedelmi ügyletekbl kifolyólag
a lejárattól megintés nélkül is követelhetnek kamatokat. A számla megküldése magában véve
még nem megintés.
Késelk (ol. accoltellatori), 1. Maffia.
Keselök (azeltt: Keselököpodhragy), kisk.
Nyitra vm. privigyei j.-ban, (i9io) 701 tót lak.,
u. p. és u. t. Nyitranovák.
Kesely, 1. az állatnak,kiváltamagyarmarhának
az a színe, midn a br és szr festanyagot nem
tartalmaz a br tehát testszín, a szr tiszta fehér.
A K.- V. homály -marha igázásra kevésbbé alkalmas, de hízékonyabb a más színnél.
2. K.-nek
azt a jegyet is nevezik, midn a sötétebb szín
állat lábavége fehér (keselyláb). Ezt nem szeretik,
mert rendesen sárga patával jár, mely puhább,
mint a palaszürke.
;

—

Keselymez
j.-ban, (1910)
u.

t.

,

ki.sk.

Maraiiiaro.s

2546 rntén és német

vmegye
lak.,

u.

huszti
p.

iza.

Huszt.

Kesely,

1.

Keselyüfélék.

Keselyüfélék (áiiat., Vultui uhie. 1. a képmelíék
letet), a Ragadozó madarak rendjének egyik csa
ládja. Igen nagy madarak, melyeknek csre erö.s,
hosszas, egyenes a fels kávának csak a hegye
hajlott. Orrlyukaik rendesen nincsenek sertékkel
fedve. Fejk, gyakran nyakuk is csupasz, vagy
csak pehellyel födött. Fejükön néha húsos taraj,
az állukon pedig brkaréj található. Szárnyuk
igen nagy, széles s testüktl nyugalomban is elálló. Az eveztollak közül a 4. a leghosszabb. A
fark középhosszuságú, lekerekített, v. egyenesen
levágott 14 kormánytollal. Lábaik középhosszú
Ságnak, csüdjíik csupasz, az ujjak bár hosszúak
és kannokkal ellátottak, de tompábbak, mint a
sólyomféléknél. A nstény rendoson nagyobb a
hímnél. A ragadozó madarak közt legesetlenebbek
le. A két K. egymás mellett meg nem állhat, hanem
ha a K.-ben lev fél után a másik fél K.-be esik, az és értelemre a többi ragadozók mögött mwadnak,
elbbinek késedelme megsznik, megtisztul (pur- érzékeik azonban épen oly élesek, különösen lágatio). Különös szabályok állanak fenn a K. tekin- tásuk kitn. Félénk, gyáva állatok többnyire
tetében kereskedelmi vételnél. (L. Vétel). A K.-nek tái'saságban élnek ugyan, de nem békeszeretök,
ig("n szigorúak a jogkövetkezményei a tözsde- 8 egymás iránt nem valami nagy bizalommal viselezeki-e nézve a tzsdei szoká- tetnek. Lépésben mennek, lassan röpülnek: naüffi/letek körében
sok irányadók. Per esetében a K. rendszerinti gyon falánkok s minthogy általában döggel tápkövetkezménye az, hogy a késedelmes alperes a lálkoznak, hasznos madaraknak is nevezhetk.
Új-Hollandiakivételével az egész Földön el vanperköltséget viselni köteles, mert késedelmével
a síkságokon, magas hegyeken
adott okot a perre. Ha azonban a felperes csak nak terjedve
részben pernyertes, a perköltség a K. dacára is a meszsze kalandoznak táplálékuk, az elhullott állafelek között kölcsönösen megszüntethet.
tok után. különösen Dél-Ázsia, Afrika. Uél-AmeKésedelmi kamat az a kamat, melyet az adós rika tisztátalan városaira jellemzk. Fákon, szika lejáratkor ki nem fizetett pénztartozása után lákon vagy puszta földön társasán fészkelnek.
köteles niegtizetnit Ha maga a tartozás kamatozó 1—2 szürkés vagy sárgjisszin. sötéten pettj-ozett
volt. az a kamat a késedelem ideje alatt is tovább tojást raknak, melyeket mindkét szül közö.xon
folyik: oUenesetben a K. 57o, váltótartozásnál költ ki. A kiköltés több hétig tart, a kikelt tl.-i
6",. lelép gyámra v. gondnoki-a nézve a mulasz- talok fészeklakók és több hónapig kell ket
tás f()|\ tún ki nem adott pénz után 8o,o. Lejárt szülknek srondosan viHl<>lniP/ni. táplálni, min s/

—

—

;

;

;

;

;
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bocsáthatók. Nem asspom állatok. A
foocáffban jól tarthatók, sbt tenyóeorthetök is. 85
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Kesenbrot, Csehország alkanoellárja, L Augugtinns, 2.

Keaergés (eatt.), a fájdalmába merült lélek panasza. Himfy Keserg sserelme ilyen fujdofanas
ban$?alat Fzülötte.
Keserg, a XVIII. sz. els évtizedeiben keletkezett dalforma szerkezete a hallgató magyar
nótákéhoz hasunió. Cinka Panna. Bihari János
és az öreg Boka András írták a leghíresebb
K.kot. E mfajhoz tartoznak még a bajdosóénekok v.ilamint a Kákóczi korabeli két szomorú
'ikáczi K.-je és a hangulatos Rákóczi gi('Hallgassátok meg magyarim, arait beszélek*.
Keaerfi, 1. Izérzés.
Keserfi anyagok (aniara), közelebbrl többnyire nem ismert növényi hatóanyagok, melyeknek közös sajátsága az ersen keser iz. Fokozzák a nyál és a gyomomedv elválasztását, a gyomor- és bélmozgásokat, mobilizálják a bélfalban
lev nyiroksejteket, miknek fontos szerepe van a
fehérjék felszívódásában. Ezen alapszik gyógyhatásúk. Az étvág>' fokozására, az emésztés javítására adják étkezés eltt 1 órával kis adagokban tea, fszeres bor, keser pálinka alakjában;
nagy adagok, különösen evés közben, hátrányosak az emésztésre. Mivel a K.-at szolgáltató növényeket s kivonataikat is amarumoknak nevezik,
megkülönböztetünk a kiséró anyagok szerint
pl. gentiana (tárnicstiszta K.-aí (amara púra)
gyökér), centaurium (ezerjófü). trifolium ílbrinum
;

:

:

:

:

összevágva, össwtörve).
Keserft bor. E brbetegséget fleg a vörös
burgundi és oportó borokon észlelték, néha azonban a fehér borok is megkeseredvén, ihatatlanokká válnak. E betogsóget Pasteur szerint parányi, 1—2 ezredrész milliméter átmérj mikroorganizmusok okozzák ezeknek levegre nincsen
szükségük, de 60-65' C-ra melegítve, elpusztulnak, miért is az olyan helyen, ahol a K. elfordul,
i--tii,,n)>on sötétebb
az új bort pasteurözni kell. Más segíts^ nincs
:"arkho88za ellene, még ecetnek sem való, legcélssKrúbb szeszt
::^'er kömyófzni belle.
Keserta, 1. Quassia és Simaruba.
y Magyarország
ir^akoribb, mint
Keserftiöld (ném. Bittererde) a. m. mi^ézia.
.

<:

írlll

(keser lóhere), quassia-fa, taraxacum (pitj-panír)
nyákos K.-at (amara macilaginosa) pl. izlandi
moha, kalamba-gyökér f.<íz'res AT. -/ (amara
aromatica) pl. üröm, kalmus gyökér, ke.scrú narancshéj, condurangokéreg. Kész teakeverék a
hivatalos spe> üs amaricantes (üröm, ezerjófü,
narancshéj 200-200 g. -f keser lóhere, kalmus^
a magas begyeken, gyökér, támicsgyökér 100 -100 g. -f 25 g. fahéj

Iható. Qyakranellátoa Ivurputokba. Páronként él. A
^Gifps fulvus Briss.). Orrlyukai hasszokásak. Feje és nyaka fehér,
i'ohéree nyakgalk-rjanak tollai
>'^k és foszlottak. Tollazata sár()tétebb. Az elsórondö evez6- és
xoték. Csóré rozsdabarna. Lábai
Italoknál a nyakgallér barna, az

h

—

;

:

:

a.

va.

!!

i

inae).
rel.

fészkel.

ellátogat

jellemz

Viaszhártyá-

Keaerfiffi (nov), 1. Erythraea és
K.-félék, 1. Polygonales.

"

Potygonum.

KeserfiiOs (bíh.), a Salix perUandra,
KoaerftgomlNi v. keserfUca (o«v.),

Fz.

1.

1.

—

Borsos

szárnyuk hogyos, a 3—5. evez- gomba.
a leghosszabb. "Mlas C8ü4jök olyan hosszti,
Keaerfigyökér (ikjt.), L Gentiana.
mint a középs ajjuk. Sctaa a sölyomíéltt családKeserfihal, a szivárványos ökle (Rítodeug
jába sorolják. Egy faja ismeretes, a Gvpokierax amarus Bloch) népies neve.
Keaerfii Dayka János, rof. püspök, szflletéeéangolensis Gm.. moly egészen fehér, kivévén a
feoér evez- és válltollakat Hossza 60 cm. Af- nek helye és ideje ismeretlen, mo^. GlynlafMiérrika trnpnsi részeiben fl^ halakból él.
várt 1633 máj. 18. Bethlen Gábor udvari papja
Kesely f, az Aquüegia vulgáris (böy.). lásd volt 1618 november 18. az erdélyi egyházkerület
Harattgláb.
I^ispöke lett. Az unitárius eszmék befol3rása ellen

juk

Cjíupa&z,

tollak

Révai Xaty XmpAoim. JO.

kL

S6

:

Keser

—

lapu

küzdött. 1617-ben nyilvános vitatkozást tartott a
fejedolom jelenlétében Csanádi Pállal, a
unitárius hittudóssal. A halála után Geleji Ka-

kitn

tona István által kiadott Graduál szerkesztésében
neki is jelentékeny része volt. Halotti beszédek is
jelentok meg tle.
Keser lapu (növ.), az Arctium lappá, 1. Bojtorján.

Keserümandula-olaj, a kosermandula, szi és
kajszinbarack zsírtalanított magjából készítik. E
magvakban azonban a K. még nincsen készen képzdve, de van bennök amygdalin, mely vízbe téve,
a magvakban szintén jelenlev enzim, az emulzin
közremködésre benzaldehidre, glikózra és kéksavra bomlik. B vizes keverékbl azután a kéksavtartalmú olajat lepárolják.lüO kg. nyersanyag
0"1— 0"7 kg. olajat ad. Termelhelyei Francia-

ós

Németország mog Anglia.

A

Keskenyvágrányú vasutak
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színtelen

olajnak fajsúlya 1-045— 1-060. Alkotórészei:
benzaldehid és 1-5—4% kéksav, ez utóbbi miatt
tehát a K. mérges. Az orvosszer-, illatszer-, szappan- és likr-készítésnél használják. A mesterséges K.-at., 1. Benzaldehid. A nem valódi K., más
néven mirbánolaj. Szaga a K.-ra emlékezteti,
különben nem egyéb, mint az olcsó és mérges
nitrobenzol. Olcsó szappanok illatosítására és muzeumokban a molyok pusztítására használják. L.

Késipar, a kések és azok mellékrészeinek készítésével foglalkozó iparág. LogA'irágzóbb Angliában Sheffleld vidékén, Németországban SoUngen
vidékén és Auszti'iában Steyr körül. Nálunk a K.

nagy jelentséggel nem bír; legfbb termelési
helye Abauj-Torna vm. Stósz községe, hol egykor nagy iparág volt; uttóbb azonban nagyon
hanyatlott, míg 1890 óta ismét nagyobb lendületet
vett, amennyiben nagymérv állami támogatásban részesül. Ezenkívül volt K.-unk Zala \Tnegye
Légrád községében, ahol ma már csak nyomai
vannak, holott egykor ez is igen virágzó volt cs
van K. Zólyom vm. Radvány községe vidékén.
Keskend, kisk. Baranya várm. báránya vári
j.-ban, (1910) 638 német és magyar lakossal u. p.
Laskafalu, u. t. Karancs.
Keskenyarcuság (leptoprosopia v. stenoprosopia, gör.), magas v. nosszú és keskeny arcot
jelent, melynél az arc magassága a járomszélességnek több mint 90o/o-a meghatározására a
EoUmann-féle egész arcjelz szolgál.
Keskenyf ejüség, 1. Leptokcfália, Stenokefália,
Dolichokti'ál.
;

;

Keskenynyelvüek (áiiat), 1. FésükopoUyusak.
Keskenyorrú majmok (Catarrhini, áiiat), a
Majmok (1. o.) alrendjének egyik csapata. Jellemz i-eájuk, hogy orrsövényük keskeny, minek

következtében orrlyukaik elfeló és lefelé tekinMandula.
tenek. Ide tartoznak az emberszabású majmok
Keserümandulásvíz, 1. Hidrogéncianid.
(1. 0.) és a cerkófmajmok (1. o.). Csupán EurópáKeserpát a. m. dolomit (1. o.).
Keser ponty [Rhodeus amarm Ag.), ISzivár- ban, Ázsiában és Afrikában fordulnak el, ezért

ványos ökle.
Keserüsó
után,

ásv.),

majmoknak is nevezik.
Keskenyorruság (leptorrhinia v. cafarrhinia,

ó-világi

epszomit (Epsom angol helység
víztartalmú magnéziumszulfát
v.

MgSO^

+ 7H5,0.

ú m. a csontos koponyán és az
emberen. Az elbbinél a Broca-féle orrjelzó
értéke 47 vagy annál kisebb az utóbbinál a Topiriard-tó\e orrjelzó 69 vagy annál kisebb. K. jellemz az európaiak túlnyomó részére. L. még
gör.) kétféle van,

él

szfenoidális kristályok, amelyek a cinkos nikkelszulfáttal izomorfok. A természetben
többnyire csak szemcsés, rostos vagy földes halmazok alakjában vagy mint kivirágzás fordul Orrjelzó.
Keskenyszájuak (Angiostomata, üiat), mindel. Színtelen, átlátszó, gyakran idegen anyagok
színezik keser és sós íz. Szép kristályok talál- azok a kígyók, melyeknek szájnyílása és szájhatók Kalusz sóbányában Galíciában. Szibíriá- ürege nem tágulékony. L. Angiostomata.
Keskenyvágányú vasutak, 06 m. 0'76 m. v.
ban, Cataloniában, Madrid ós Toledo között a talajból virágzik ki a kieseritbi keletkezik Stass- 1-0 nyomtávolsággal épülnek. Építéstik ott indofurt ós Hallstatt sóbányáiban finom rétegekben kolt, hol a szabványos nyomtávolságú vasutak
található Leopoldshallban (ú. n. Reichardtit) Úr- nagyobb építköltsége nom áll rendelkezésre s a
völgyön az érctelepekben fordul el ; számos ás- teljesítképesség tekinteteiben a vasúttal szemben
ványvízben (Budai keservíz, Epsom). Budán a nagyobb igények nem támasztatnak. Vagy mint
Gellért-, Sas-hegy stb. dolomitjában a pirit mál- körforgalomra berendezett vasutak, v. korlátolt,
lása folytán keletkez kénsav megtámadja magát többnyire teherforgalomra berendezett erdei, báa dolomitot és K. keletkezik, amely a kelenföldi nya- V. általában iparvasutakként engedélyeztetnek. Engedélyezésük a kereskedelemügyi m. kir.
kutakban és forrásokban fölfakad.
miniszter által történik, törvényszer vasútengt>Keser szerek, 1. Keser anyagok.

Rombos

;

;

;

;

;

Ásványvizek, Btidai keser- délyezési eljárás útján. Ha korlátolt forgalomm
mint nem géperej magánvasutak terveztetnek
az illetékes közigazgatás els tisztviselje engeKeserves évtized a. m. gyászévtized.
Késes, a késnemüek kovácsolásával és köszö- délyezheti. A K. vagy meglev közutakon vagy
rülésével foglalkozó iparos; nálunk túlnyomó önálló pályatesten, magánosoktól bérelt, vétel v.
mértékben mint vándor-köszörs szerepel ós csak kisajátítási jog alapján törvényes úton megszerkisebb mértékben bú: állandó, helyhez kötött ipari zett területeken épülnek. A vonalvezetéssel a t(^
repviszonyokhoz igen jól lehet alkalmazkodni,
jelleggel. L. Késipar.
KéshüvelykagyJó (SoIen vagina L., áiiat), 1. mert még gözüzem esetén is 40— 50«,ü-os emelkedés és 30—40 m. sugarú görbületek is használHüreli/kngi/ldk.
Keáinci, adók. Vercze vm. diakovári j.-ban, hatók. Az alépítmény minimális koronaszélessége
u. p. Semeljci, 076 m. nyomtávolság esetén 2-6 m. A hídszerke(1910) 1368 horvát és német lak.
zetek teljesen fából készülhetnek. A felépítmény
u, t. Someljci-Siroko-Polje.
Kesertivizek,

1.

víz.

;

-

Kasko
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minimális súlya folyóméterenként 9-3— 13-75 kg.,
hogy a sin igénybevétele a
legnagyobb koréknyomás esetén sem lehet 12<X)
kg/cm>-nál na^j-obb. A talpfák 12 -24 cm. méretnek ée legalább 1—2 m. hossznak. A kavicságy
nikmágo mindkét oldalt legalább 0*3 m.-nél nag3robb a talpfa hosszánál, vastagsága togalább
0-2 m. A me^^áJhihelyek és állomások a tényleges
szükségletnek megfelelen a legegyszerbb kivitelben és bercndf'zésekkel épOl&ftaek. Ha K. fövssatakhoz csatlakoznak, megfelel átrakodó berendeiéartl is gondoskodni kell. A K. járómúvei,
a szabványosakéhoz hasonlóan, kisebb méretekkel kéeztUn^ Sokszor kfilönleges szerkezet, pl.
fü V. szénszállító, merev szerkezetA v. billen
Niilmaznak. K. épitököltsége a helyi
azzal a ki kötéssel,

Könnyebb

terepviszo15 ezer koronáért is építhe-

-;:orint változik.

.ként 5—
.bb viszonyok közt, nagyobb mtárgyakkal, iúnyegesMi níÉigyobb költségekbe kerül,
melyek csak esetrl esetre állapíthatók meg.
Kesko Satá'ia. szerb királyné, 1. Natália.
Keskul (perz.>a), a kolduló dervisek láncon hordott ivóedénye, melyet kókuszdió héjából készíii;

th

tenek.

-

Késmárki csO

-i*

polgári és fels kereskedelmi Iskolája, ev. pol2.
leányiskolája, állami szövipari szakiskoiáj:!,
kereskedtanonciskolája, járásbírósága, telekkönyve, szolgablrósága, kir. közjegyzeége, adóés sóhlvatala,
csendrszakaszparancsnoksága,

pénzügyri fbiztossága,

ipartestülete, szegény-

háza. Ipara igen élénk s legnevezetesebb ipartelepe
a Wein-féle lenszövögyár (500 mnnk.), a Schickedanz-féle mhimzgjár. a nemzeti egye.sült textillenfonogj'ára, a szepesí>ógi vászon- és pamutfehérítgj'ár, a késmárki textilipar r.-t. bútor-

mvek

plüsgj'ára,

a borgonyakeményítgyár, kolaj fino-

mítógyár, gzfrész, 3 túrógj'ár, sörfzó és villa-

mos

m.

(1910)

6317, közte 1314 mag^-ar, 3242 német s 1606

Lakóinak száma ISO-ben 3375

tót (hitfelekezet szerint 3454

volt,

római katolikus, 1543

ágostai evangélikus, 1050 izraelita). Házainak
száma 636. Állomása a poprádvölgyi vasútnak,
van posta- és táviróhivatala, telefonállomása. Takarékpénztár, bank és önsegélyz egylet. Kereskedelme s forgalma igen élénk, úgy turistafor-

galma is, melynek egyik fállomása itt székel
a Magyar turistaegyesület Tátra-osztálya és számos jótékony és közhasznú egyesület.
Története. A mai városnak alapítói kétségkívül
;

Késleltetés íáintixjtás, ném. Vorhalt), a ze- a Szepességbe bevándorolt szászok a lcsei króeey vairy több hang, amely konzonanciák nika már 1190-re említi K.-on egy apácazárdá•''sét késlelteti. Az ütem súlyos tagján nak építését. A tatárjárás után újra épült telep
j»'
mint disszonancia, mely kiszorít ak- IV. Bélától kiváltságokat nyert. Sz. kir. várossá álkuiuirwu.- íiíiugokat. Pl.:
lítólag már I. Lajos korában lett, akitl harmincadment^séget kapott. A husziták által okozott kárai
fejében Zsigmond 1435. árumegállító és vásártar131^
tási jogot adott neki, I. Ulászló pedig 1440. Lengyelország egész területén szabad kereskedést. A
XV. sz. elején a város területén, közvetlenül a
A 2-vel megjelölt h a K., mert késlelteti a c város fels részéhez a husziták és lengyelek ellen
sét. Az 1-gyel megjelölt h az elké- védimül egy királji vár építtetett. Az 1. Ferdib*.'
;. mint fekve maradó hang, gondoskonánd és Szapolyai János közötti küzdelemben K.
dik arrui, hogy az utána következ ütemben az utóbbihoz állott, de mikor Szapolyai Longyelngyanez a hang, mint disszonancia, ne hasson orsz^ba menekült, K. Ferdinánd kezére került.
túlélésen a 3-mal jelzett c a feloldás.
Szapolyai 1530. visszafoglalva a várat, azt a váKésleltet akkord, olyan akkord, melyben rossal ogj'ütt Laszky Jeromosnak adományozta.
1>
k (1. 0.) szerepelnek.
Majd a Thökölyek kezére került, azután a királyi
tö hangok, 1. Késleltetés.
kincstárra szállott a vár, amelyet aztán a hozzáKésmárk, szab. kir. r. t. város Szepes vár- tartozó birtokokkal együtt a város 1703-ban 80,000
iii('L'yt'í)en. a I^»prád folyó jobbpartján. 626 m.
forinton váltott magához. II. Rákóczi Ferenc felt
^_'asságban.K.eg^'ike a vármegye kelése idejében K. a fejedelemhez állott. 1709 dec.
b városainak, mely lakosságá- 8. Heistcr seregei megszállották a várost s ez
-A.una mellett is fontos forgalmi és Rákóczi parancsnoka, Bajtsi György által htlei;
>nttá fejldött. Csinos, nyájas város, nül elhagj-atva. megadta magát. Ekkor ítélte
/.i, Montja a fpiac s rajta a tornyos
halálra és végeztette ki Heister K.-nak jeles flait,
1542, tornya 1642). Egyéb neve- Kray Jakabot, Lányi Mártont és Topporczer Sebesíi/
tTl7. egészen fából épült tyént, Rákóczi híveit. Az 1741-iki tzvész elhammagas tetejét négy vasztotta a Thökölyek egj'kor fényes várát. 1756.
.;i,
továbbá a Hansen a város falai szenvedtek sokat a tztl. Különben
tervei szerint epult uj evangélikus templom Thö- okkor már som a várnak, sem a kfalaknak nera
kWy Imre mauzóleumával, ki 1906. ide temette- volt jelentségük. Ujabban kereskedelmének és
tett (a dombormv emléktábla Holló Barnabás- iparának föllendülése uj korszakot nyitott K. törtól), a XV. sz.-ban épült csúcsíves kat. templom,
ténetében. V. ö. Banczik S., K. és vidéke (Igló
"leljuek öntött keresztelmedence je 1472. ké- 1913); Divald Kornél, Szepes vármegye mvézült és a renaissance-stilü harangtorony (épült szeti emlékei (l— m. Bpest 1905-07); Éruchter
1 v_>.->-9l). sgraffltós díszítésekkel. A rógiThökölyGi/z és Ottó, K. leírása (1912).
f !•> vár egy része mfihlmzögyánil szolgál, káKésmárki csúcs, a LomniczI csúcs egyik K.-i
polnája teljes épségben van. K. knltnrális szem- oldal^csa a Magas Tátrában, 2559 m. magas. A
pontból is fontos hely van ág. evang. fgimná- tle EK. felé men gerinc végén a Morgás (20iO
zioma (lycenm) nagybecs könyvtárral állami m.) emelkedik.
:

nélKTi
br'

m

;

1

1

•
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:

;
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Késmárk-szepesbélal

vasút

h. é.
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Késmáxk-szepesbólai h. é. vasút. A poprádvölgyi h. ó. V. Késmárk állomásától SzepesbólaBarlangligetig terjed, 8'6 km. hosszú, rendes
nyomtávolságú gzüzem h. c. v. a Kassa-oderbergi vasút kezelésében. Megnyílt 1892 jún. 25.

—

Kestner

Kesslerloch barlang Svájc legrégibb diluviálelhelye; Schaflliausen kantonban Thaíngontl Ny.-ra "/^ órára a Fulach völgyének nyilásánáljfekszík. Legelször 1874. K. Merk baseli
tanár ásatott itt; 1893 -98 -99-ben J. Nüesch
lis

folytatta, majd 1902— 03-ban J. Heierli fejezte
vm, be a barlang teljes kiásását. Az 1 m. vastag rebáni j.-ban, (i9io) 1281 tót lak., postaügynökség, cens törmeíékréteg alatt kezddött a diluviális
ember eszközeit, fegyvereit, tzhelyeit magában
u. t. Zayugrócz.
rejt kultúrréteg. Az elkerült nagj'számú kö- "
Keso, város, 1. Hanoi.
csonteszközök, fegyverek túlnyomúlag a magda
Kési szülés, 1. Terhességi idszámítás.
Kés renaissance. Az olasz renaissance utolsó lenien kultúrszakhoz tartoznak. Igen jellemz a
évtizedeit (kb. 1540—80) szokása K. névvel meg- rengeteg állatcsont, melyekbl Rütimeyer és Stu-

késnyelök,

Kesnyö

1.

Kardnyelök.

(azeltt Ksinna), kisk. Trencsén

Vignola, Palladio) elmé- der 53-féle állatfajt állapítottak meg. A csontok
monumentális klasszici2mus túlnyomó többsége a vel kedvéért fel volt hasítva, egy részük pedig meg volt pörkölve nyiljellemzik.
Késsel, uaw, flamand fostöcsalád. Nevezetesebb vánvaló, hogy az sember lakomáinak a maradtagjai
K. Jeroom, szül. Antwerpenben, megh. ványai. Az állatok közül legjellemzbb a mammut
1636 körül. Floris Comelisnak volt tanítványa. és a gyapjas orrszarvú a leggyakoribb azonban
Sokat dolgozott együtt apósával, id. Bruegel a rénszarvas volt, mely közel 800 individuum
Jannal (1. o.), kinek képein, pl. a budapesti Szép- csontvázával volt képviselve. Elfordult igen sok
mvészeti Múzeumban lev képén, mely Éva ílatal mammut és feltnen sok havasi nyúl is a
teremtését ábrázolja, gyakran K. festette az álla- csontok között. Ez utóbbinak csontjaiból kész,
tokat. — Fia, id: Jan K., szül. Antwerpenben 1626 tette az sember tit, melyekbl 38-at találtak itt.
ápr. 5., megh. 1679. Simon de Vosnakés id. Brue- Jellemzk az ú. n. kommandó pálcák, az átlyugel Jannak volt tanítványa. Többnyire finoman kasztott kövületekbl, szénbl, kagylókból, állati

jelölni. Mestereit (Serlio,
leti

tanulmányok

és

;

:

;

kidolgozott apró állat- és virágképeket festett,

molyok közül többet egy-egy sorozatban szokott
Fia, Ferdinánd K., szül. Antweregyesíteni.
penbon 1648., megh. 1696. Állatképeken ós csönd-

—

életeken kívül dekoratív képeket is festott Sobiosky János lengyel kii'ály és III. Vilmos angol
öccse, ifj.Jau A'., szül. Antwerkirály számára.
penbonl654., megh. 1708. Madridban, fleg képmásokat festett, így IV. í'ülöp lovasképét (Madrid,

—

Prado-muzeum).
Kessel-Loo, Louvain K.-i külvárosa Brabant
belga tartomány Louvain arrondissementjában,
a Dyl balpartjához közel, (loio) 9797 lak.
Kesselsdcrf, falu Drezda szászországi korüloti
kapitányságban, (i9io) 855 lak. Ismeretes az 1745
dec. 15-iki csatáról, amelyben a Dessaui Lipót
vezérlete alatt álló poroszok Rutowski szász vezért megverték és a gyzelem következtében
Drezdát is elfoglalták.
Kessl., természetrajzi nevek után Kessler K.
orosz zoológus nevének rövidítése, aki 1881-ig a
szt. -pótorvári egyetemnek volt tanára.
Kessler, 1. Friedrich, német tornatanár és
Untertürkheimben
szakíró, szül. 1854 nov, 4
Stuttgart mellett, megh. J912 máj. 11. Stuttgartban. Munkái közül kiválóbbak Das Schulturnen
Übor die Entwickelung
in Württemborg (1884)
dos Schulturnens (1886) Einiges über Schulturnziele und Schulturnbetrieb (1890) és Das Knabenturnen nach Jagors Neuer Turnschule (1888).
2. K. (eredetileg Kötzler), Joseph Cristoph, német pedagógus ós zeneszerz, szül. 1800 aug. 26.
Augsburgban, megh. 1872 jan. 14. Bécsben. Auto:

;

;

dldakszls útján képezte magát a legkiválóbb zongorázok ós pedagógusok egyikévé, akinek zongoraetüdjei (op 20- [1825. új kiadások Bussmeyertöl] op 51, op 100) a zongoratanítás tananyagában szinte nélkülözhetetlenek. Etdjein kívül számos zongoradarabot Irt, noktumokat, bagatelleket, variációkat, preludiumokat.

Legel rénszarvas (rénszarvas-agancsra

vésve, a

Kessler-

loch-barlangból).

fogakból készített amulettek, nyakékek s a rénszarvas ujjpercébl készült csontsípok. Egj'fcsonttárgyakon tulajdon- v. varázsjelekot is es;
leltek. Legnevezetesebbek azonban a diluviál:
ember mvészetének maradványai az egyes csn
tárgyakon, fleg kommandó pálcákon láthat
rajzok, vésések alakjában. Néhány vádlós a mellékelt ábrán látható legel rénszarvas rajza val<'>ságos remeke a diluviális mvészetnek. Embci
csont mindössze egy fiatal egyén kulcscsontja ki
rült el. Kiásott azonkívül Merk egy pygmaou
csontvázat is (23 éves felntt egyén 120 cm. tesi
magassággal), amely azonban nem diluviális, hanem a korai neolithkorbau temettetett ide. V.„«'
Heierli, Urgeschichte der Schweiz. L. még (>>
kori mvészet.
Kesszon, l. Caí-tson és Alapozás.
Kestenholz (CMlenovi), elszász-lotharingiai
falu az alsóelszászi kerületben, (i9to) 2529 lak
szövö-fonóiparral. nihakészitóssel, konyhasó-, jói:
és brómtartalmú forrásokkal és fürdvel (Bronn

Kestenovac, adók. Modrus-Fiume vm. vojni'
744 szerb lak., u. p. Krstinja, u. i.

j.-ban, (1910)

Vojnic.

Kestner,

1.

Genrg August, K.

2.

fia.

ném''t

mvészettört4Ínetii*ó,szül. Hannoverban 1777 nov.
28., megh. R<')mában 1853 máiv. 5. Göttingeni
jogi tanulmányai után, melyekkel párhuzamosan
mvészettörténeti elöadj'isokat is hallgatott, Ülasz-

;

' '

;
;

'

—

Keston

Készfizetés
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orszáf^ban Kochhal, ThorwAldsennel és má8 mflvészokkol isiiuMkedett mog, majd rósztvett a
napoltHini hál)<)ri'ikban, a béke helyreálltával a
diploinácini pályára lépett s a pápai udvarnál
it, Hannovert. Rómában Corneképvi8t
ivkol barátkozott ösne és mint
liuHsal

fahegy-K., laplska, lepényhal, szélhajt6-K., tyiszágá stb. 2. Éva-K. (Ahramis rimba L.). Kéje
és háta piszkos barna v. kékes szin(i, oldalai világosabbak, hasa ezüstfehér, hát- és kormányúszója kékes, hasúszója és alsó sörényú.szója
.sjirgásfehér, mellúszójának t*)ve vörösessárga.
i>ii a nómot mövészek pártolója,
Hossza 20— .HO cm., súlya rendesen «/, kg. Közepmü'^
t. Rósztvctt a rúmai német Ares Eszak-Európa édesvizeiben, továbbá félig sós8Z'
stitut megalapításában s onnok vizeiben és tengereiben honos. Hazánkban a Duc!i
- volt
mnkinc«oibí)l jött lótro a nából és a Bodvából ismerik. 3. Bagoly-K. (ÁbraIs
-""" ^^|"voi: Abhandlung ül)or mis sapa Pali ). Feje és háta kékesfekete, a test
..
hu;..
tölilü n'.>?zo ozüstszinii,als4'>- és fels sörényú.szója,
Kunst ? (Berlin lH;Mt)
dle Frage
i
(Frankfurt am Main továbbá kormányúszója söt«Men szegélyezett,
Ovorbecks \^
1841); Ri»mi8cbe Studien (Berlin 1850). Posthu- többi úszója fehéres. Hossza 30—40 cm. C.sak a
inus müve Cioothe und Wcrther. (L. A'. ü- alatt) Fekete-tengerbe öml folyókban él. 4. Lapos K.
ü. K.-Köchlin, Briefweí'hsel zwischen August (Ahramis hnUenis L.). Feje és háta sötétkékes,
und seiner Schwester Charlotto (Strasaburg olykor zöldes, oldalai sárgák ezüstösbe átmenk,
x'^^).
páros úszói sárgásak, a többiek fehérek, fekete
cm. Közép-Európa
2. A'., Jókaim Chnstian, Goethe wetzlari ba- szegéllyel. Hossza 30—40
rátja, BZÜl. Hannoverban 17+1 aug. 28., megh. összes nagyobb folyóiban, fleg alsó szakaszukLünebnrgban 1800 máj. 2J. Goethe legszebb imá- ban gyakori. A K.-ek húsa fehér, jóizú, de szálkas,
dottját, a Werther Lottchen jenek mintáját, Char- ezért inkább a szegényebb néposztály fog>'a.sztja.
Keszeg, ki.sk. Nógiád vm. nógrádi járásában,
lotte Buff-ot vette fek\*«égül (1773). Komoly és
becsületes jelleme hatással volt a fiatal Goethére. (1910) 630 magyar és tót lakossal, postahivatal,
V. ö. Georg .Angust A'., Goethe und Werther u. t. Pencz.
^^.....-„_. ,^^j.
Keszegialva, nagj'k. Komárom vm. csallóközi
ff^i^gf^ Goethe in Wetzlar
((i
E. Wolf, Bláttcr aus dem Werther- j.-ban, (1910) 1772 magyar lak., posta- és távbeszéKr... ...... lau 1894); H. G/oe/, Goethos Wetz- lhivatal.
.r.T Zfut (Berlin 1911).
Kcszegjáró pókok (TMterigradap, *ii«t), a
Kéttüds pókok (Dipneumones) ogyik családja. L.
Keston, falu, 1. Hayes.
Kestros, 1. Pamfilia.
Pókok.
Kpswirk itíHai: ke««iikk), város Cumberland anKeszeglövés, 1. Tjövés.
;

^

:

:

:

(1911) 4403 lak., cenizaké-szítéssol
Keszegpók (Misumena vatia Clerck., .^iiati, a
1001-bl való haranggal érdekes Keszosrján) pókok (Lateiijradae) egj'ik faja. L.
imi/.ciitiuna]. Közelében 60 megalit látható.
Pókok.
Kész V /: s: ülj (ném. klar ; olasz, pronto ;
Keszegsaláta (dOt.), 1. Lactuca.
fi
ang. clear), figyelmeztet valamely
Készei Miklós, esztergomi érsek. Megh. 1366.
\K\
mozgással vagy mozdulattal egybe- Müit nyltrai püspököt N. Lajos királyunk Endre
itása elótt, fleg az árboc- és hg. ügyében 13i9. VI. Kelemen pápához Avigk'
v
az árbocra kúszott, ott tartóz- nonba küldte. Csakhamar zágrábi püspök és kir.
kodu is (lol;,'uzi) matrózok flgyolmoztotésére, ne- alkancellár, 1356. kalocsai, Í358. esztergomi érhogy azok az árboc-.szalfák, vitorlarudak, kötelek, .*ek lett. Kedvelt embere volt N. Lajosnak, aki
sf'
•'i.'íánál leessenek. Horgony vetése v.
Kesz, Atagj'armatha és Lrinczháza birtokát
csátása eltt is adatik.
adományozta neki biizgóságáért és a koronához
kes.'
kó, különösebben pénz- való ragaszkodásáért. (K.-t .sokáig Frankai v.
<< (zaaskó pénz) ötszáz
zacak)
Frankói Miklóssal, egy késbb ólt, szintén Miklós

g

III,

a

111

;

t

; 1 ,

1

'

-

piasztí-iM.M >, 1.^*1- iv.iM.ui' iül ötven forintnyi ö.szszegot jelentett. K.-<lár, annak a hivatalnoknak
o novo volt, aki a pénzügyekot kezelte, vagyis
a.

m. pénztáros.

nev

kalocsai érsekkel tévesztették ös.<ze). V. ö.
K. Miklós élete (Magyar Történeti Élet-

Pór Antal,

rajzok 1905).
Készelés. a vasgyártásban vasflnomltó mvelés, célja a nyersvasat kovácsvassá v. acéllá át-

Keszeg (*!i»t, Ahramifi), a Pontyfélék családjába tartozó halnem, kétoldalt erísen lapított, alakítani. L. Vas.
hátán kls-sé ormi'ís testtel, baju.sz nélkül, egy-ogy
Készel tzhely, az a tzhely, melybon a nyer.>5—5 torokfoggal, alsó síirényúszója a hát- va.sat acéllá v. kovácsvassá alakítják át. L. Vas.
ii.il
torjodelmesobb. Hazánkban általában
Készel vas, az a nyersvas, melyet gyorsan
minden t. n. fohérhalat K.-nek neveznek, de a lehet awllá v. kovácsvassá átalakítani. L. Vas.
Hermán O. meghatározása szerint csupán az
Készeit vas v. friss vas, a készel tiizhelyokAhramis nem fajait illeti. 16 faj ismeretes, me- bon gj'ártott kovácsvas. L. Vas.
lyek Európában az Alpoktól Í5.-ra, Észak-ÁzsiáKeszend (azeltt Kiszindia), kisk. Arad vm.
ban és Észak-Amerikában honosak. Közön.sége- borossebesi j.-ban, (i9io) 1915 oláh lak.; u. p. és
sebb fajok 1. Dóvér K. (Ahramvi brama L.). Fe- u. t. Körösbökény.
jének fels része és háta feketés, oldalai sárgásKészíizetés, az Osztrák-Magyar Banknak a
fehérek, torka vöröses, hasa fehér, úszói kékesfe- törvény által elírt az a kötelezettsége, amely
Irnték V. palaszürkék. Hossza 40—70 cm., súlya .szerint a forgalomban lev bankjegyeket a be-6 kg. Ápr.— jún.-ban í\ik s ilyenkor nagy tö- mutatónak barmikor törvényes ércpénzre köteles
aegekben verdik össze. Népies nevei: bárd-K., beváltani. .A banknak ez a kötelezettsége egyelre
1

:

:

—

Készfizet kezes
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van függesztve és a bank fennállása óta még nélkül készítik, de ha nem eléggé érett, cukoreddig érvényben nem volt. Az osztrák és a ma- ral édesítik.
Keszhidegkút (azeltt: Hidegkid), nagyk.
gyar kormányok belátására bízatott annak az
idpontnak megállapítása, hogy a felfüggesztés Tolna vm. símontornyai j.-ban, (1910) 850 német
mikor szüntethet meg. Tekintve azonban azt, és magyar lak., vasútállomás (Keszöhidegkúthogy a K. az Osztrák-Magyar Banknál egyéb ál- tíyönk), posta- és táviróhivatal.
Keszölczés, kisk. Pozsony vm. somorjaí j.-ban,
lami kölcsönök kérdésével kapcsolatos, a K. keresztülvitele oly nagy gazdasági jelentség volna, (1910) 612 magyar lak. u. p. Vajka, u. t. Sárosfa.
Készpénz (ném. Bar, franc, comptant, ol.
hogy azt csakis igen kedvez pénzviszonyok között lehetne végrehajtani. L. még Készj)ém.
contante)., mint fizetési feltétel a kereskedelmi
Készfizet kezes, ellentétben a « közönséges*) életben annyit jelent, hogy a vett árú átvétel után
kezessel, mint egyetemleges adóstárs felels az azonnal K.-zel kiejj-yenlítend. A különböz üzletadósságért, melyért a K.-séget elvállalta, tehát ágakban a szokás szabja meg azt, hogy hány
nemcsak arra az esetre, ha a fadós kötelezettsé- napon belül tekintik a számla kiegyenlítését K.gét nem teljesítette, vagy arra képtelen. Ugyan- kiegyenlitésnek, ami azért lényeges, mert a K.azért a K. nem élhet a közönséges kezest illet kiegyenlítésnél a vevnek jogában van készfizeti
sortartási kifogással (beneflcium oxcussionis vagy engedményt (1. Pénztári e^igedmény, Sconto) leordinis), vagyis nem követelheti, hogy igénybe- vonni a számlából. Némely üzletben 8—14 napig
vétele eltt a fadós ellen kiséreltessék meg a terjed csak a vevnek ez a joga, de vannak üzletkövetelés érvényesítése és behajtása. Míg az álta- fajok, ahol 30 (pl. br), 60 (pl. posztoáruk), st 90
lános magánjogi kezességnél annak, hogy a felek (pl. óra és ékszer) napig is K.-kiegyenÚtésnek
K.-séget szándékolnak, a megegyezésbl ki kell tekintik a vev fizetését.
tnnie,
ellenesetben a jog csak közönséges
Készpénzüzlet, az üzletkötésnek az a neme,
kezesség létesülését állapítja meg
addig a ke- melynél a vev az árú átvételekor azonnal fizet.
reskedelmi kezesség K.-sóg, ha annak ellenkezje Az úgynevezett détail-kereskedós általában a
a megállapodásból ki nem tnik. A váltókezesség K.-en nyugszik, de, sajnos, a legtöbb üzletágban
mindig K.-ség (1. Kezesség).
annyira elfajultak a szokások, hogy ma már igaKeszi, kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban, (i9io) zán alig van üzlet, melyben tisztán ké.szpénzzel
269 magyar lak. u. p. Érkrös, u. t. Tasnád- bonyolítanák le a forgalmat. Az újabban alakult
árúházak azáltal, hogy kizárólagosan K.-ekkel
szántó.
bonyolítják le teljes forgalmukat, a közönséget
Keszi Simon, 1. Kézai.
ismét ránevelik a K.-re. L. még Készpénz.
Készítmény, 1. j^rú.
Keszler József, kritikus, szül. Pásztón (Heves
Készpénzvétel, 1. Adásvétel és Készpénzvm.) 1846 szept. 4. Középiskoláit Gyöngyösön és üzlet.
Keszrie, török neve Kasztoria városnak.
Pesten végezte, ugyanitt hallgatott jogot, majd
újságíró lett s a Pester Lloydba. a Nemzeti HírKészség (szerszám, ném. Geschirr), így nelapba s a hetilapokba dolgozott. Ötödfél esztendt vezik a folyamhajósok a hajók és ladikok kezetöltött Parisban, hol irodalmi, ülozóflai és törté- léséhez szükséges eszközöket, mint evezket, csákneti eladásokat hallgatott; hazatérve a buda- lyákat stb. együttvéve.
Keszteg, kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, (í91o)
pesti tanárképz intézet tanárává neveztetett ki.
Mindazonáltal az újságírás mellett híven kitart 722 oláh és magyar lak. u. p. ós u. t. Élesd.
Keszthely, nagyk. Zala vm. keszthelyi j.-ban,
s mint elbb az Ellenrnek, majd a Nemzetnek,
végül Az Újságnak rendes munkatársa, részben a Balaton DNy.-i végén, (1910) 856 házzal és
álnevek alatt (Du Chaudron, Pászti, Bolygó, 7477 magyar lakossal; a járási szolgabírói hiNemo, Lucius Verus, Patatras) számtalan tárca- vatal széke, van járásbírósága, telekkönyve és
cikket Irt, fként az irodalomról, színházról és adóhivatala, közjegyzsóge, pénzügyrsége, vasképzmvészetekrl, melyekben a francia kritika úti- és gzhajóállomása, posta- és táviróhívatala,
formáit honosította meg ujságírodalmunkban. telefonállomása, állami gazdasági akadémiája
pjgyideíg a Journal des Dóbats politikai tudósí- (1798 óta) és mintagazdasága. Van katolikus (pretója volt. önállóan két munkája jelent meg: montrei) fgimnáziuma, közs. és róm. kat. polDante Gakottója (kép a romantikus költészet gári leányiskolája. Balatoni múzeuma, 3 takaréktörténetébl, 1890) és Jellem a mvészetben (kép a pénztára, élénk gabona- és marhapiaca. K. széke a
francia széptanból, 1890). Szerkesztette a Har- hg. Festetics Tasziló 140,000 holdas uradalmának,
melynek központja a fejedelmi fénnyel és bkemónia -itikai közlönyt (1883—84).
Keszlér, kisk. Kis-Küküll vm. hosszúaszói zséggel épített kastély, hazánk legnagyobbszor
j.-ban, (1910) 940 oláh lak. ; u. p. és u. t. Mike- épületeinek egyike. A herceg angol telivérménest
tart fenn. Nevezetes a Zsigmond idejében épült
szásza.
róm. kat. gót stíl templom (1896. és 1905. resKészletkönyv, 1. Eijyszeru könyvelés.
Kesznyéten (azeltt Sajókesznyéten), nagyk. taurálva) és a régi «zsídóház», melyben Goldfel

;

—

—

;

;

:

raark Károly zeneszerz született (emléktábla). Az
Andrássy-téren gr. Festetics Györgj' szobra áll
Lukácsy Lászlótól (1902). K.-t újabban mint Balaton-fürdt felkapták jó fürdintézete és szállói
vannak. Halászata és bortermelése jelentékeny.
K. régi telep, mely a római és hunn idben
édes a szilva, cukor nagy teleped hely volt. Az Árpádházbelí kirá-

Zemplén vm. szerencsi j.-ban, (1910) 1470 magyar
lak. u p. Qirincs, u. t. Tiszalúcz.
Keszce, 1. savanyított korpa levébl készült
böjti leves, 2. félig kész szílvaíz, melyet némelyek
lehámozott magvaváló szi barackkal fznek
össze. A burgonyagombóchoz adják télen, ezzel
;

pótolva a szilvatölteléket.

Ha

;

;

.
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lyok korában Gosztcl nevot viselt; az 1667. és gépeket is. A festésnél használandó eljárás termé1
líiíy öltések országos végvárrá tették s szetesen a festék V. festanyag természetével válh:i
iiikát rendeltek megersítésére. Hozzá- tozik. Festanyagul természetes vagy mestersétartu/ik Héviz (l. o.) fUrdö. Határában van az ös- gesen készített organikus (kátrány) festékekszolleleteiról híres Dobogó (1. c). V. ö. Bontz József, gálbatnak. A bröket rendszerint elbb pát'olják.
K. város története (K. 1896) ; Sági János, K. és Festés után következik a bröknek valamely (vas-,
Hóviz-fürdö (1910).
réa-, cink- stb.) gáliccal való átkenéso (toumée). A
Keszthelyi Mihály, 14%. esztergomi kanonok. festett bröket szárinak ós kikészítik oly módon,
Níitry inxlulumbarát Nevezetes arról, hogy Ja- hogy nedves fareszelók közó teregetik, azután
mis PiMinoiiius vorsfíinek oly teljes gyjteményét lábbal tapossák, a nyújtó késen nyújtják, a húsos
l'irta. hdir.v Mátyus király elkérette tle és az ö ik^Ioldalon horzsaköves vászonnal bevont, vízszindatiyalH>l iiuusoltatta lo a magáét.
tes tengelye körül forgó hengereken horzsolják,
eg>'engetik és végül peluche-sel bevont fahengeKeszthelyi Georgikon, 1. Geor^on.

Keszthelyi Helikon, 1. Helikont ünnepek.
Keszthelyi kódex, írott masyar nyelvemlék
ló22-bül. NoiryfHlret alakú, teíje.sen híánj'talan
papiros-kódex. Pár késbbi eredet lap kivételével egy kéz írása, Velikei Gergelyé, ki a 450.
lapon levó foljegj'zés szerint 1522. Lékán (Vas)
készítette. Taitalraa
a zsoltárok, néhány himnusz és imádság. A zsoltárfordítás, valamint a Te
:

rekkel kifényesítik. Ezeket a bröket már most
kidarabolják, vagyis ketts, b, kéz-szélesség darabokra (établions) metszik, mire szabás alá veszik. Ez régebben kézi ollóval történt, késbb bádog alakzókat (patron) használtak, melyeket csak
rá kellett nyomni a brre, hogy a körrajz láthatóvá legyen. A kiszabást e rendszer mellett a
:

egy deszkán acél met-

fölfelé

úgy vannak elrendezve,

következképen végzik

Deum laudumus kezdet himnusz s néhány imád- sz-vasak éleikkel

kódex zsoltáraira. A koszthelyi Festetics-féle
könyvtár tulajdona. Kiadta Volf György a Nyelvemléktár XIII. kötetében. A rá vonatkozó irodalmat v. ö. Zobuiiuál. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig (1894).
Keszthelyvidéki h. é. vasút. A Máv., illetleg dunántúli h. é. v. Tapolcza állomásától Keszthelyen át a Déli vasút Balatonszentgj'örgj' állomásáig terjed, 35 km. hosszú, rendes nyomtávolságú gziizemü h. é. v., a Máv. kezelésében.
Megnyílt Keszthelytl— Balatonszentgj'örgyig
mint ilynevú h. é. v.
1888 szept. 27-ón, a többi
réeze 1903 jún. 7-én.
Kesztölcz, kisk, Esztergom vm. esztergomi
j.-ban, (1910) 1977 tót és magyar lak., postahivatallal, n. t. Leányvár-Csév. K. felett emelkedik a
sziklás Kétága-hegy (Biela skála és Velka skála),

hogy a szabás egész vázlatát a hüvelyk-lyukakkal
együtt megalakítják. A hüvelyk számára külön
bök van. E metszrekeszbe négy-hat établiont
egyszerre tesznek egymásra, lemezzel elfödik és
az egészet egy hengersajtó közt járatják végig, s
a K.-k ki vannak szabva. Varrásukhoz általában selymet használnak. A K.-ket ezidöszerint
csaknem kivétel nélkül varrógéppel varrják. A
megvarrott K-k idomítása abban áll, hogy a féü:«álló részeket egyenesre húzzák, a varrást lesimítják, megsajtolják stb.
Keleten az ókorban K. nem volt. A görögök
a legrégibb idben K.-ket (cheirides) használtak a munkában. Athénben csak az ínyencek húztak K.-t az asztalnál. A görögök különben is
niesnek találták a K. viselésének szokását,
valamint a régi rómaiak is, de az ázsiai fényzéssel a K.-k divata is eljutott Rómába. Németországban a VIII. és IX. század óta viseltek általánosan K.-t: a királyok, nemesek és fpapok
hímezett ós ékszerekkel díszített K.-ket viseltek.
A lovagkorban a K.-t az invesztitúra, a hbérbeadás és a magasabb hivatalba iktatás jelvényének

mely a budapesti turisták kedvelt kiránduló

tartották, s

ság azonosak a Kulcsár-kódexbeliekkel (1539);
ami azonban a K. 413. lapján túl következik, az
a Kulcsár-kódexben nincs meg. Mindkét kódex egy
közös eredetibl való másolatnak látszik, amely
alkalmasint maga is csak másolat volt. A zsoltárfordítás sok tekintetben emh'keztet a Döbrentei-

—

—

Keszty, kézvéd ruhadarab. A

helye.

legtöbb K.
tirasós és irhás brbl készül. A timsós br, melyet a K.-k elállítására felhasználnak, lehet gfíocébör ós chair-bör. Az elbbit a barkás oldalán, az
utóbbit vagy a húsos oldalán, v. egészben festik.

a püspökök a misemondásnál visellovagok a kihívás jeléül K.-t dobegymás lábai elé ha az illet lovag a K.-t
fölvette, akkor azt jelezte, hogy a harcot elfogadja. (Innen ez a kifejezés K.-t dobni a. m.

tek
tak

is K.-t.

A

;

:

harcra, párviadalra hívni föl valakit.) Úgy látszik,
A festést a brben lev fölösleges timsó eltávolí- hogy a
a XIII. sz. eltt nem viseltek K.-t
tására irányuló mvelet elzi meg. Erre a mve- késbb díszül használtak vászonból való K.-ket,
letre nagy súlj-t fektetnek, mióta tudják, hogy amelyek könyökig értek. A K.-gyáripart Néme^
ssép és tartós színeket és tartós K.-brt, mely nem országban a XVll. sz.-ban francia menekültek
szakad egykönnyen, csakis a fölös timsó eltávo- honosították meg ; Angliában a K.-vel való fénylítása által nyerhetnek. Ezt a kimosást (Brochl- zés fleg Erzsébet királyn alatt volt nagy.
ren) 36» C. meleg vízzel végzik ; a bröket ugyanis
Biztonsági K. Az elektromos áram ellen szihordókban lábbal tapossák vagy a ványoló koc- getel, gummiból készült K., amelyet nagy-

nk

kában megforgatják. Ezután tojásból, konyhasó- feszttlts^ elektromos középpontoknál a villaból és vízbl álló keveréket készítenek, melyet a mos áram okozta balesetek elhárítása céljából
brökbe bedolgoznak. A br ebben a keverékben használnak.
addig marad, mig meg nem festik. A bröket igen
Kesztydobás, 1. Keszty.
klönbözképen festik meg. Általában véve kétKesztys, kisiparos, aki keztjük készítéséféle módszert különböztetünk meg a kefével való vel foglalkozik. A K.-készités nálunk nem nagy
bekenést és a mártogatást. Szerkesztettek erre Iparág csak nagyobb városokban fordul el, de
:

;

»

,
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Ketel, a magyarokhoz Kijev alatt csatlakozott
csak igen kis számban, leginkább BudapesTemesvárott, hol önálló K.-ipar egyik kun vezér. A Né\tolen Jegyz szerint Ondfejldött ki. A kesztyükószítés nálunk egyébként dal és Tarczallal együtt ment követül a bolgár
legnagyobb részéhen csak a ke?ztyük kiszabásából fejedelemhez. A mai Feketeardó táján halálos
veszedelemben forgott egy pataknál, melyet róla
áll, míg a kes/tyüket varrásra leginkább Csehországba küldik.
1262. is K. V. Kötél patakának neveztek. Tarezal
Keszü, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, {1910) hegycsúcsára versenyt lovagolt társaival, de Tar656 magyar lak. postaügynöteég, u. t. Pellérd. ezal ért fel elször s róla nevezték el a hegyet.
Készültség (ném. Bereüschaft). Hogy elre Innen csak Ond s Ketel folytatta útját Zalánhoz,
nem látható esetekbon járóörséget v. karhatalmat ki harmadnap Alpáron a Sajóig terjed részt át is
rögtön elindítani lehessen, valamennyi ugyan- engedte a magyaroknak. Mikor Ungvárra vis.«zaazon egy helyen (kaszárnya, helyrség, tábor) tértek. Árpád « azon egész földet minden lakóival
lev csapatnak egy, a viszonyoknak megfelel Sátor halomtól kezdve a Tolcsva vizéig annak
részét mindig K.-ben, azaz oly állapotban tartják, a Ketelnek ajándékozá». Neki «adta» utóbb a
hogy közvetetlonül a kivonulást elrendel parancs Vág tövét is, hol K. Ha, Alap-Tolma, Komárom
megérkezése után, oly öltözékben és felszerelés- várát építtette; az apát és fiát csók id múlva
sel, mint amilyennel az rségek kiállíttattak, ki- pogány módon ide temették. Ketelpataka körvonulhasson. E készültségi szolgálat rendszerint, nyékét utóbb 1. András elcserélte volt Ketel utónaponkinti felváltással, az rségek felvonulásakor daitól (Névtelen Jegyz, 15. fej.). A Kete és Köte
veszi kezdetét.
név az Árpádok korában azontúl is gyakran szeKet (Páni), az Ob 1100 km. hosszú jobboldali repel. V. ö. Pesty, Magyarország helynevei (I.
mellékfolyója. Ered JenisszojszktlD.-re és Xarün 168-171.).
mellett 3 ágban torkollik, 1000 km. hosszúságban
Ketel (azeltt Kéthely), Szolnok-Doboka vm.
hajózható.
kékesi j.-ban, (1910) 323 oláh lak.
u. p. és u. t.
Keta (Ketta, Quüfa), brit kikötváros és szén- Kékes.
rakodó állomás a nyugatafrikai Aranyparton, kb.
Ketel, Cornelis, németalföldi fe.st, szül. Gtou5000 lak. A hajdani dán Priadzensteen ersség dában 1,548., megh. 1616. Francia- és Angolorromjain épült fel.
szágban arcképeket festett, 1581. Amsterdamban
Ketah, a dinnyefa sárga teje, 1. Carica.
telepedett le. Itt 1588. festett nagy lövészképe
Kétajku (büahicUfift, növ.), 1. Ajak és Ajakosak- (Amsterdam, Rijksmuzeum) fontos kép a mfaj
itt is

ten, Pécsett és

;

:

;

Kétalakuság,

mus

1.

Dimor/izmus, Heteromor /iz- történetében.

Két

és Polimorfizmus.

Kétanyás v. kétf^rmös (növ.), 1. Digynia.
Kétárnyuak, 1. Arnyéktalanok.
Kétbodony (azeltt Alsó- és Felshodony)
kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, (1910) 5.31 magyar és tót lak. jjostahivatal, u. t. Romhány.
Kétbütykösek (áiiat), 1. Diconclylia.

életre szóló biztosítás,

Biztosítás.
stilisztikában
egyik gondolatalakzat, mely abban áU, hogy az

Kételkedés

író

(lat.

vagy szónok

maga eltt

és

1.

dubitatio), a

ellentétes kérdéseket vet föl
.'•zem )láttára

mintegy a közönség

tanakodik magával arról: melyiket válassza,
melyiket tegye vagy mondja ? (Pl. Mondjam toKétcsaládos ház, szabadon álió, de egyoldalt vább ? ne mondjam a tréfa folyamát ? Garay).
közös tzfallal biró két épület, egy-egy lakással. L. még Kétség.
L. Munkásliáznk.
Kétéltek (Amphibia. AHat), a Gerinces állatok
Kétcsöv fegyver, az olyan puska, melynek két (Vertehrata) körének egyik osztálya, mely nevét
csöve és két elsüt gépezete van. A hátultölt onnan kapta, hogy fajai életük kezd szakát vízés tárfegyverek feltalálása óta csakis vadász- bon töltik, kifejldött korukban pedig szárazpuskáknál használnak még néha két csövet egy földön élnek s ehhez képest fiatalkorukban kosima belsejt sörétes és egy csavarvágásút golyós poltyuval. késbb tüdvel lélegznek. Testük v.
zömök és farkatlan, vagy megnyúlt, többé-ke(ül. kripos hengerü lövedékes) lövésekre.
Kétcsülkösek v. kétpaiások, 1. Patások.
vósbbé halalakú és farkos, de vannak soraikban
Kétegyháza, nagyk. Békés vm. gyulai j.-ban, hengeres test, féregalakú állatok is. Végtagjaik
(1910) 4379 oláh és magyar lak., vasútállomás,
vagy teljesen hiányzanak (gilisztabéka), v. cseneposta-, táviró- és távbeszélhivatal. K. hajdan vészek, vagy pedig nagyon jól fejlettek (béka).
Zaránd vmegyóhez tartozott s a törökök kizése A holyváltoztatiisnál a végtagokon kívül fleg a
után gr. Löwonburg Jakab fispáné lett de a ma- lárváknál (ebihalak) a farknak is nagyon fontos
gyarok nem tudván megférni az oláhokkal, a föl- szerepe van. Brük rendesen csupasz, csak nadesúr 1718. Várira telepítette ket. Löwonburgtól gyon ritkán, kivételesen pikkelyes számos brK.-t és Várit siklósi Andrássy Zsigmond aradi al- mirigyet tartalmaz, melyek nyálkás anyagot, néispán vetto meg, ennek azonban István fiában mely fajoknál mérget választanak ol. A Iwr színe
magvaszakadván, 1799 szopt. 24;-tl Sarkad, K. a brben lev fostéksojtokt!(chromatophora) függ,
és Vári a gr. Almássy családé. A múlt sz.-ban melyek alakjukat és helyzetüket küls ingerekre
K. lakói magyarok, oláhok és tótok voltak, a meg tudják változtatni (színváltás). Némely fajok
tótok késbb mind mograagyarosodtak, de a ma- hímjei a párzás idejében nemcsiík színüket, hagyarok közül sokan eloláhosodtak.
nem alakjukat is megváltoztatják a Tritonok pl.
Kete-Kracsi, Togo német gyarmat egyik fon- színesebbek lesznek és hátukon feltn tjirajok
tos kiköthelye a nyugatafrikai guineai parton, nnek. A K.-nek majdnem mindegjik faja egészKeto kiköt közelében, melytl csak a Volta folyó séges állapotában szabályos idközökben vedlik
kedveválasztja el, kb. 7000 lak.
8 ilyenkor régi bre a fejen meghasad
;

:

;

;

:

;

.

:

7,

ft..„ ..'-

""" "k

,

„.^..-..

..p.^..

-
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Kétéltek
között

a vedlés rendetlenné

ponyán) egész életén át megmaradnak.
vAik szarna nairx'on

Cetigo-

KetMd

Rendszeriani beosztás.

vé^-

i>ire csontos, de az eredeti porróaíel sok helyen (fóleg a ko-

;

A ma óló K.-et 3 rendbe

osztják
1

lond.

Fmkoíi K. íFin'lla). Nev. családok

:

J

ktirlátok kíi/.ött válto-

táír

:

_

•jU'tlfii,

dtí

ibékák-unt két
mar a ko-

mandra, gole
Plothoinn

slb.;,

i7

Au

?th.K

.

mandi

i.

mint a halaknál. Agy- ProUn
2. rend. JJékúk (Anuia v. EMtulatuJ, 1. B^- ka'U. .Mind az öt órzék-szervük
ioan kopultyúkkal lelekzók- félék.
H, rend. Lábatlan K. (Qymnophiona). Ide csak
u li;;ita) «>s a vízben éló larváka Coecilia-félék (CoccüüÁae) családja tartozik
(!. Hafoffik t'rz''k) if niegtalál).

I.

I

gilisztagt© [Ichthyophius g utinosus L.j. gilis^béka [Siphonops annulatus Mik.]).
slénytani szempontból legfontosabb a Ste-jocei.v
iu»v(>i:it'K. A s/.rm:i"'j:ik néraei:ak. Az orrüreg nemc8;jk szag- phalúk teijoson kihalt rendje, mely a karbon_-z6snél is szerepet visz, tól kezdve a triászig élt. Az apróbb-nagyobb fajok
k védik;
t

,

(pl.

régen

'

'

f

:

m üsszeköttetésben áll

hasoldala apró csontos pikkelyekkel volt fedve,

szemük körül sclerotikális gyürü fejldött ki. Ide
ahoz egy hallCK'sontoc^ka (colu- tartoznak a Broncldomurmok, melyek a karbon.Vbiireg az Kustach-féle kürt ban és permben éltek az Archeqosanms. mely
álla szájüroggel. A bélcsó lóm. hosszú volt s a permben é!t. A hatalmas
.ük. A száj üregben le vó fo- Mastodoiisanriis koponyája 1 m. hosszú volt. Az
nnyira a táplálék szétdarabolására, ú. n. chirotherium lábnyomok, melyek karbona zsákmány visszatartására valók, ból, permbl és alsó triászból ismeretesek, szinlenek a Nyel vétlen békák (Aglosa) ki- tén stegocephaláktól származnak. Az urodelák
rendjébl a szalamandrafélék említendk, amej'il fejlett nyelvük van s vagy elöl v.
iu.ii..o/,^ivnél

a külsó

fiil

hiány-

;

,

1

.

.

i»

hátul van odanóve. A nyelv kiölthetó s a békáknál a zsákmány megfogásánál is közremködik.
\ bél rendoson rövid; csak a növényev laraknál (obihalaknál) ér el tekintélyes hosszúi_'"t.
Lélegz szervük lárva-állapotban 2—3
kopnltyii.

,r

de a

kifejlett K. legnagyobb ré•>nevészodnek s aztán tüdók-

A

kopoltyuk az állat
az Ichthyodeáknál vagy
il maradnak meg s ezek tür
(InKi.'
iiMiKkal lélegznek. Szivük két
pitvari! »s i-.\ kamarája, minek következtében a
.szívIhjI a toótbe ós a lélegz szervekhez mindig
kevert vér megy. Veséik a gerincoszlop két olda1«" fi !->">""'-- '«<! a húíryvezetök a kloakába nyilÍgy hólyag áll összeköttetésben.
II
.;n»rodnak. A peték a petefészekbl
j .;
elóbb a tostiiregbe hullanak, s innen a tölcsérfonna táirtilattal kezdd petevezetéken át a
kUmk
;
A peték a külvilágba jutás után
termi
.v meg
csak az elevent szül szalauiandrautd van Ixds termékenyülés. A külvilágba lerakott pótok vagy nagyobb csoportokká
egyesülnek, vagy gyöngjsor-alakban függnek
össze ogynia.<sal. k himlvarszorv a legszorosabb
összefilg;zó.-bon áll a vesékkel és a vesevezetékkel. A petébl kibúvó halalakú lárva többszörös
átalakuláson megy át. míg anyányivá fejldik.
Majd vízben, majd a szárazon tartózkodnak, de
'' o.«i>then is csupán nedves helyeken.
kifojlott állapotban rovarokból és
:>iu>iM»>i all, lárva-állapotban leginkább növényevk. A mérsékelt égöv alatt élk télen
alomba merülnek. Élotszivó^águk rendkívül nagytoki). V.y. W> szerint mintegy 700 fajt ismerünk,
özek ki.zul 100 kihalt. Az egész Földön otthonosak, de a forró földöv alatt sokkal számosabbak a teiifirerekból teljesen hiányoznak.
•ni.

m

.

•

I

.

;

1

.

1

:

lyek közül híressé vált az oeningeni neogénból
elkerült Andrias Scheuchzeii váz, amelyet a lelet
els ismertetje, Scheuchzer, az özönvíz alkalmá-

ember maradványának tekintett.
Az anurák rendjének maradványai gyéren az

val elpusztult

eocéntl kezdve ismeretesek.
hódolom. Brehm, Az állatok világa. 7. kCt. Mébely
^zámos dul^rozata a Magy. Tud. Akad. kiadványaiban, as
Állattani KCzleményekbén. Term'^szetrajy.i Füzetekben, a
Termtnd. KözlOnybén és az Annales Hist.-Natnrales-ben;
LacépMe, Hist. nat. des Qaadrnpédes ovipares et dei BerDnméril é« Bibron, Brpétopents. Paris 1788—89, 2 köt.
Boulan^rer, The
u. o. 1854- 54, 9 köt.
loífle grénérale,
Tailles Batraobians of Barope, London 1897—98; n. a.,
;

;

;

Les Batraclens. Encycl. Scient.. Paris 1910; Qadow, Amphíbia and Reptiles, Cambr. Nat. HÍ8for>-, 8. köt.. 1901
Tornier. Ampbibia. Braaer, SGsswasserfanna Deatschlands,
Jena 1!H);»: Schreiber, Herpetolo^ia Knropaea n. o. 1912.

(plánta amphibia) az, mely
termhelyen nevezetesen vízben meg a
nedves vagy kiszáradt vízparton is megterem,

Kétélt növény

kétféle

:

de a parti alak alkalmazkodás következtében a
vízi alaktól többé-kevésbbó eltér. L. Alkalmazkodás.
Kétélft (nnreps, növ.), az olyan lapított szár.
melynek keresztmetszetén gondolt hosszabbik átmér irányában kiélesedése v. éle van. pl. a Salamonpecsét szárának.
Kétely, 1. Kétség.

Ketén, 1. Cetén.
Ketergény, kísk. Ung vm. ungvári j.-ban, (i9io)
u. p. és u. t. Ungvár.
19-t magyar lak.
Kétértelmft olyan szó v. kifejezés, mely többféle fölfogást és magyarázatot enged meg. Voltaképen hiba a stílns szabatossága ellen, de gyakran szándékosan használt forma, mely éppen több
lehet értelmezése folytán a célzás, éle, tréfa és
Irónia gazdag forrása lehet.
Ketesd, kisk. Kolozs vm. bánff^hunyadi j.-ban,
n. p. és n. t. Bánffy(1910) 41H magyar lakossal
;

;

hunyad.
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Kétes követelések

Kétes követelések (duhiózus követelések)
azok, amelyek behajthatósága bizonytalan ilyen
követeléseket a kereskedelmi leltár és mérleg öszszeállításánál valószín értékükben kell felvenni.
Kétes követelések számlája (olasznl conto
dubioso). Az a számla, amelyre a kétségessé vált
nyilt számlabeli követeléseket rávezetik, illetve
összegyjtik. A könyvelés a vagyon nyilvántartása, ha tehát vagyonunk egy része elvész vagy
bizonytalanná lesz valamely üzletfelünk fizetésre
való képtelensége avagy csdbe jutása következtében, az illetnek számlabeli tartozását átkönyveljük a K.-ra. A vagyon mórlegelésekor a K.-n
lévó összegek tekintetében megállapítjuk menynyit érnek a kétessé vált összegek s vagy egészben vagy részben a veszteség- és nyereségszámlára (1. 0.) könyveljük. Üzleti szokás, hogy a
teljesen értéktelenné vált követelést is legalább
egy fillérrel (v. egy koronával) mintegy emlékeztetül meghagyják a K. számláján. Nagyforgalmú
üzleti vállalatoknál a gondos és lelkUsmeretes
mérlegelés megkívánja, hogy a kétes követeléseket tartalékolják. Az üzleti tapasztalat ugyanis
mutatja, hogy bármilyen szigorúsággal is járjunk
el a hitelek megadásánál, a kihitelezett összegek
bizonyos hányadrésze (többnyire 1— 5o/o) kétessé
válik. Vagyoni állapotunk meghatározása alkalmával a mérleg készítésekor még nem tudhatjuk,
hogy az egyes lejáratokig kik válnak fizetésre
képtelenekké, kik kerülnek csdbe. A vállalati vagyon helyes megállapítása azonban megkívánja,
hogy a künnlevsógek bizonyos százalékösszegét
a passzívába írjuk kétes követelések tartalékszámlája elnevezésen.
Kétes követelések tartaléka, 1. Biztosítás.
;

—

Kétfbbporzósak

pecséteken fordul elö. Mint birodalmi címer elször
rv. Bajor Lajos alatt lépett fel, de még IV. Károly
alatt az egyfejsast tekintették hivatalosan a bi-

rodalom jelvényéül. Ettl kezdve mindjobban kifejldik Németországban az a nézet, amely Angliában már a XIII. sz.-ban megvolt, hogy a német
császárság címere a kétfej, a német királyságé
az egyfejü sas. Mint birodalmi címert a K. I. Miksa
óta rendesen használták, A német császárság
megsznése után 1806, a K.-t az osztrák császári
címet felvev Habsburgok

is

átvették.

Az

oszti'ák

:

Kétévesek

(lósport).

A

versenylovak kétéves

korukban léphetnek versenypályára és vehetnek
részt versenyekben. A monarchia versenypályáin
csak májustól kezdve szerepelhetnek a K. s ettl
a hónaptól egészen a versenyév bef ejeztóig számtalan futás szerepel a versenyprogrammon csak
a K. részére. Fbb kétéves versenyek a gróf
Károlyi Gyula emlékverseny, a Szt. László-dij, a
:

helenontali-díj és a Henckel-emlókverseny.

Kétéves növény, 1. Élettartam.
Kétévi katonai szolgálat A Német ésPrancia^

Az osztrák császári címer.

császárságon kívül más országok címerében is
elfordul, így pl. Oroszországéban is. V. ö. Gritzner Erich, Symbole u. Wappen des altén deutschen
Keiches (Leipzig 1902).
Kétfél, kisk. Temes vmegye vingai j.-ban,(i9io)
1671 szerb és német lak., vasútállomás távíróval, posta- és távbeszélöhivatal.

Kétféle spórájuak (növ.),l. Egyféle spórájvak.
Kétfogú cet (Hyperoodon, áiut), a Cetek (1. o.)
rendjébe tartozó emls állatnem, melyre jellemz,
hogy az idetartozó két él faj alsó állkapcsának
csúcsán, mindkét félben 1—1 kis, kúpos, hegyes
fog van, mely egész életen a foghúsban rejtzik.
Legismertebb faj a 6 - 8 méter hosszú kacsacet
(Hyperoodon rostratus Mull.), mely az Északi
Jeges-tengerben és az Atlanti-óceánban honos és
többnyire 3—4 fnyi csapatokban úszkál. Lábasfejüekkel és kis halakkal táplálkozik. Fejében, a
haladja.
Kétfalkásak (növ.), 1. Diadelphia.
két fels állkapocs közti szövetben folyékony cetKétfej sas, heraldikai címerkép, mely alapjá- vel van, ezért vadásszák.
Kétfonalu felfüggesztés, 1. Bifiláris.
ban véve nem miis, mint egy közönséges sas,
Kétföbbhimesek (növ.), a. m. kétfbbporzósak
kiterjesztett szárnyakkal és lábakkal, két, egymástól elforduló fejjel. Elfordul már az ó-asszir (l. 0.).
Kétfbbporzósak (növ.) azok a növények, meés egyiptomi emlékeken is, majd a X, sz.-tól
kezdve a bizánci birodalomban, a nyugati része- lyeknek négy porzója közül kett hosszabb, kett
ken Braunschweigi Ottó és IV. Fülöp német csá- rövidebb. Linné ezeket Diái/namia néven a XIV.
szárok óta érmeken, VII. Henrik óta a császári klasszisba sorozta.

ország közötti katonai versengés utóbbit 190i. évben a K. behozatalára birta. Azóta úgyszólván az
összes európai államok behatóan foglalkoztak a
kérdéssel s legtöbben követték is Franciaország
példáját, így többek között mi 1913., amikor viszont Franciaországban ismét a 3 évi tényleges
szolgálat elvéhez tértek vissza.
Kétezer guineás (lósport), világhír angol klaszszikus verseny, amelynek értéke a nevezési és
bánatdíjakkal együtt a 200,000 koronát is meg-

—

Kétcyermekrendszer
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—

Kétly

Kétgyennekrendaser, különösen Pranciaor- 19.). Ugyancsak az egyházi hatalom szuperioritáelterjedt, a népoooág állandó csökkenését tását a világi felett juttatja kifejezésre a Két
eiredményoiö szokás, amely szerint a szülök arra viíágító égitest (duo luminaria) elmélete, mely
íünkauoék, hogy kettnél több gjermekUk ne szerint az egyházi hatalom a nap, a világi halegyen. L. a kérdés magyar vonatkozásait Egyke talom pedig a bold, mely amattól nyeri világító
erejét a lélek (egyházi hatalom) és a test (viSgi
alatt.
Kéthasú lábikraizom (muscubu gaslrocne- hatalom) s az arany ée óloni elmélete.
Kétkarmú félmajmok (Tarsiidae, iiut), 1.
mius), a lábszár hátul.s*'> felületének ers felületes izma, mely a t^ázlóizommal (moscalus soleus) Félmajmok.
Kétkarú emelty, 1. Emel.
együtt az Aehilles-in útján tapad a sarkon.
Kétkaszás, az oly takarmányterm terület v.
Kéthasú tarkóizom (musaduihiventercert'icis), a fej féltövises izma (rausculns somíspinalis növény, mely évenként kétszer használható, pl.

Sfágban

;

K.-rét, K.-baltacim, lóher stb.

capitis) oldalsó felének régi, elavult neve.

Két hatalmi

állás (ang.

Two Powers

Stan-

dard), az anirol (K>litikának az az elve, mely szerint .Nagybritannia vilájruralmi állásának fentartására az angol flottának le^'alabb olyan ersnek
kell lennie, mint az utána következ két nagyhatalom flottájának eg>'üttvéve.
Kéthely, kisk. Somogy vmegye marczali j.-ban,
(1910) 3806 magyar lak., vasútállomás, posta- tSs
táviróhivatal.

Kétkeresztúr (azeltt Kiskeres ztúr és Nagykeresztúr), kisk. Nógrád vm. losonczi j.-ban, (iwo)
291 magyar és tót lak. ; u. p. Nagydarócz, n. t
Poltár.
:

Kétkeznek fáiiat), ]. Bimana.
Kétkopoltyusak (Dibranchiata, illat), a Lábasfej üek

(1.

o.)

egyik rendje.

Kétkorú szálerd, a szálerd (1. Üzemmód)
felújítása után úgy keletkezik, hogy a szálerd
egyes fáit vagy facsoportjait a második vágás-

Kéthimes ajakosak (nOv.), 1. Ajakosak.
Kéthosszúsori tanyák, Orosházához tartozó forduló végéig azért hagyják állva, hogj' a vilápuszta Békés vm. orosházi j.-ban, (1910) 421 ma- gosság korlátlan hatása folytán megersödve, az
gj'ar lak., u. p. és u. t. Orosháza.
új áUab letárolása alkalmával nagyméret értékes törzseket szolgáltassanak.
Kethuda (perzsa), 1. Kiája.
Kétközháló, kisebb, két ember
Kéthüvelyüek (Didelphia), az Emlsállatok
egjik alosztálya. Idetartoznak az Erszényesek gyalom (1. 0.).

a KenhQz U- u),
eltér szóbeli olvasására figyelmeztet.

L.

Ma-

szóra.

Kétiksz repkény

Glechoma.
KéÚYKT (hímuós, növ.) az a virág, amelyben
úgy a porzók, mint a termk a beporzásra (1. o.)
és megtermékenintésre (1. o.) alkalmasan kifejldnek. Ellentóte az egyivarú virág (1. o.).
Kétivaróság, 1. Ketivarú.
Kétizmaak (Dimyaria^ &ii*t), a Kagylók (1. 0.)
azon nagy csoportja, amelyek héjaikat két pár
hatalnia.< izommal, az ú. n. záróizommal húzzák
(•>>7.o ví. zárják el. Ezeknek az izmoknak a tapaiiá.<i hf'lye meglátszik a kagylóhéjon is. Az izomank va.'y eg>enlek, ezeket a kagylókat Homorik mondjuk, vagy különböznek egyi teromyariák), 1. Kagylók.
Kétkamara-rendszer (bicamerismus), 1. Fel(nfiT), 1.

!

sház

Kétkolacsos

kezelhet

m. kétszín eredetét az egya tisztújítási lakomán
majd az eg>'ik, majd a másik párt asztalánál
mely a szónak többé-kevésbbé evett-ivott és majd az egyik, majd a másik párt

(Mar.9>/pia/ü>). L. Didelphui és Erszényesek.
Keti'^
aram. a. m. iratik), a biblia héber
szöv('_
_'adott«irott»olvasása,ellentétben
.

által

a.

;

szeri kortestl vette, ki

jelöltjeit éltette.

Két kulcs elmélete, 1. Két kard elmélete.
Kétlaki növény (dioiciis), 1. Kétlakuak.
Kétlaki virágok, 1. Kétlakuak.
Kétlakos (nüv.) a. m. kétélt v. kétlakú növény
(1. Kétlakuak és Alkalmazkodás).
Kétlakuak (növ.), oly növények, amelyek virágai egjivaruak (1. Dichnia, Egyivarú virág) ée
külön egj'énen vannak a him (porzós), külön
egyénen a
(terms) virágok. E növényeket
Linné a XXII. Dioecia classisba osztotta.
Kétlakoság (növ.), a növények ivarmegoszlásának esete (dioecia), mikor külön hlm- és külön
növirágú egyénekkel bir a faj (pL a kender, fz).
Kétlégzetúek (IHpnoi), L Kdtöslélegzetü

n

halaJ:.

Kétly,

1.

Károly (csurgói) báró, orvostanár,

Fehérvár-Csurgón 1839 szept. 14 Orvosi taKét kard elmélete, középkori elmélet a köz- nulmányait a budapesti és a bécsi egyetemeken véhatalomnak egyenesen Krisztustól származásáról gezte. 1864— 68-ig az akkor még sebészek részére
bizonyos dualizmus alakjában, akként t. i., hogy fennálló belklinikán mködött, 1868— 70-ig Bécsaz egyik kard az egyházi hatalmat jelenti, a má- ben, Berlinbon és Heidelbergben volt tanulmánysik a világit. Amaz u pápánál van, emez a világi út^>n. 1870-ben a villamgyógyászatból magánfojodelmeknél. Ellenben feltótlenül az egyházi tanári képesítést nyert és a fvárosi Szt. Rókns'•
'" felsbbednek s a világi hatalom alákórházban rendel-, majd 1877. osztályos f••nek bizonyítására szolgált a Két kuks orvossá nevezték ki. 1889-ben a budapesti egyei<\vo« pooTii riuiinriimi mort a kulcso- temen a belgyógyászat nyilvános rendes tanára
kftt k
pápa kapta. lett és mint ilyen 1913. okt. elsejéig, nyugalomba
Krisz:
íO_k1( Péternek)
-..-.......-..-, ^
vonulásáig, tevékenyen mködött. 1884. óta közadom a mennyek országának kulcsait, és vala- egészségügyi tanácsos, 1902. a budapesti egyetem
mit megkötözesz e földön, a mennyekben is kö- rektora volt Két évig volt a budapesti kir. orvostözve leszen, és valamit megoldasz
földön, a egyesület elnöke. K. volt az els, aki Magyarmennyekben is oldozva leszen» (Máté ev. XVI. országon ideg- és vülamgyógyászsttal foglalko-

k

szül.

'

í

<

és Or.-zdggyülés.

,,

i

.

;

-
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számos idevágó dolgozata nemcsak hazánk- szálak részben, az u. n. hamis kötszálak kihullhanem a tudományos külföldön is méltó nak. A K. majdnem értéktelen.
elismerésben részesült. Nagy orvostársadalmi teKétnyaras v. kétnyári növény, 1. Élettartam.
vékenységet is fejtett ki, ó alakította 1897. az
Kétnyiretü az a gyapjú, amelyet félévi növeOrszágos Orvosszöretséget, amelynek azóta el- kedés után nyernek. Az igen hosszú gj^apjuval
nöke. Elnöke az 1901. alakult József városi orvos- bíró juhokat ugyanis gyaki-an évenként kétszer,
társaságnak, az ugyanazon évben létesült Or- ú. m. április vége felé és szeptemberben nyírják,
vos Clubnak pedig elnökigazgatója. 1897 óta a a rövid gyapjúval bírókat azonban évenként csak
Magy. Tudományos Akadémia levelez tagja. egyszer, t. i. május-júniusban, s ezt a gyapjút
1897-ben a magyar nemességet, 1901. az udvari ta- egynyiretünek mondják. A szöviparban többnyire
nácsosi címet, 1908. pedig a Szt. István-rend kis- kevesebbre becsülik a K. gyapjút, mint az egykeresztjét kapta. Mint tanár kiváló eladói kész- nyiretüt.
ségével, didaktikai mvészetével, nagy tudásával
Kétnyomásos gazdaság, 1. Gabonagazdaság.
és emberszeretetével nagyszámú tanítványt gyjKétnyüstös, vászonszerü alapkötéssel (l. Alaptött maga köré, akik 1912 dec. 15. ülték meg 50 kötés) ellátott szövet.
éves doktori jubileumát, amikor is önálló jubiláns
Kétoldalas virág (növ.) olyan szimmetriát mudolgozataikkal tisztelték meg mesterüket. 1913- tat, hogy rajta csak egy oly síkot fektethetünk,
ban magyar báróságot kapott. Önállóan megjelent amely két tükörképre osztja (zygomorf v. monomüvei: VülamgyóqyászaÜ tanulmányok (Pest symmetrus virág). Ilyen a pillangósak, ajakosak.
zott,

ban,

1870) A gyermekhucíés (Budapest 1874) Az idegrendszer némely rendes és beteges mködésérl
(u. 0. 1881); A hemiplegia kíséretében fellép
arcidegbéiiulás kórjelzö értékérl (u. o. 1884)
Kórodai tanulmányok az arckhg bántalmairól
(u. o. 1886)
melíhártyalobokról^ különös tekintettel az aetologiára és therapiára (u. o. 1891)
A dobhar (chordn tympani) bonc- és élettani
viszonyai (Akadémiai székfoglaló, megj. aMath.
és Torm. Ért.-ben 1898)
belgyógyászat kézikönyve (Bókay Árpáddal és Korányi Frigyessel
együtt 1893—99). Fordítások Ziemssen, A vil;

;

tátogatok virágja.

Kétoldali részarányosság (bilaterális szvumetria) abban áll, hogy valameSy alakzat egy
pontra, vonalra v. síkra nézve oly két részbl
áll, melyek megfelel pontjainak összeköt egyeneseit az illet pont, vonal v. sík felezi.
Kétoldalú jogügyletek (lat. negotia bilateralia) azok, amelyek létrejöttéhez két v. több
személy összevágó akaratnyilvánítása szüksége.^
míg azokat a jogügyleteket, amelyek csak eg.\
személy akaratának kijelentésével jönnek létre,
egyoldalú jogügyleteknek (negotia unilateraliaj
lamáramok helybelisítése (Pest 1870) Gerhardt nevezzük. Ilyen pl. a végrendelet kétoldalú jogKároly, A gyermekbetegségek tankönyve (Torday ügylet pedig minden szerzdés, h. még Jogü<jylet.
Ferenccel együtt, u. o. 1872). Szerkesztette a
Kétoldalú kötelem, 1. Egyoldalú kötelem.
Budapesti kir. Orvosogylet Évkönyvét 1875—78.
Kétoldalú szerzdés, 1. Szerzdés.
Számos értékes tanulmánya jelent meg az Orvosi
Ketolok. 1. Keionalkohnlok.
Hetilapban, a Klinikai Füzetekben s más hazai és
Ketonalkoholok, oxi-ketonok, ketolok. A szénkülföldi folyóiratok])an.
vegyületek ama csoportja, melyek úgy az alko2. K. László (csurgói) báró, orvostanár, K. 1. hol, mint a ketoncsoportot tartalmazzák. Mivel
fia, szül. Budapesten 1873 máj. 27. Orvosi tanul- a szónhidrátok (l. o.) egy nagy része szintén kcmányait a budapesti egyetemen végezte, 1895 óta tonalkohol, a cím.szó alatt olyan K.-at értünk,
apja klinikáján mködött. 1904-ben magántanári melyekben csak egy a:koholcsoport van, vagy li;i
képesítést nyert, 1910. rendkívüli tanári címet több, akkor a ketoncaoporttal szomszédos szénatokapott, 1912. nyilvános rendkívüli tanárrá ne- mon nincsen alkoholcsoport. A legegyszerbb kovezték ki. 1913 október óta mint helyettes tanár tonalkohol az acetonalkohol CHjjCO.CHj.OH.
vezeti az 1. számú belklinikát. 1896— 1897-bea
Ketonok (acetonok), szénvegyületek, melj'ek
Strassburgban Naunyn tanár klinikáján mködött a —00 kéfrs'ogyéiték gyököt, az ú. n. karbon il8 Parisban és Berlinben volt tanulmányúton. gyököt tartalmazzák és e gyök két vegyértt>k(»K. irodalmi dolgozatai a belgyógyászat körébe hoz szénhidrogén-gyökök kapcsolódnak. Általávágnak. Nagyobb monográfiái A terjed throm- nos képletük tehát
R, hol R szénhidrobosis, Agylágyulás, Encephalomalacia, a bel- gén-gyíiköt jelent. A K. elnevezés a logrézebben
gyógyászat kézikönyvében (1899, VI. kötet) jelen- ismert keton, az aceton nevébl ered, melybl nz
tek meg A myostheniás paralysis-rl, két eset a szótagot elhagyták és a jobb hangzás kedvéért
kapcsán (Orvosi Hetilap 1906) stb. Nékámmal a «ceton»-t ketonra változtatták. A szénhidrogénegyütt szerkesztette a Magyar orvosi vademe- gyökök minsége szerint megkülönböztetünk a//cum-ot, ahová a bel- és ideggyógyászati fejezetek fás és aromás K.-at ; a szerint pedig, hogy a
legtöbbjót
irta. 1914-ben jelent meg A bel- gyökkel kapcsolódott szénhidrogén-gyökök azo
gyógyászati diagnostika és vizsgáló módszerek nosak-e vagy különbözek egyszer és irg'/is
kézikönyve cím tankönyvének els kötete. Ezen- K.-at. Elnevezésükben a keton szóhoz kapcsoljuk
iv
kívül több értekezést és kazuisztikus közlem. Irt. a szónhidrogén-gyökök nevét. Az alif
Kótnejüsóg, 1. Ketts házasság.
nevét a geníl nevezéktan szerint a mej
Kétnövésti gyapjú v. közeges gyapjú akkor hidrogén nevébl az o/í szócskával alknijak ju.
keletkezik, mikor a juhon nagyobb mérték, de
Alifás K. CHj.CO.CHj dimotilketon, propánon
nem teljes szrváltiis (vedlés) áll be. miáltal a
CH,.CO.C,Hj raetíletilketon, butanon
bundában a br felületével párhuzamosan haladó Aromás K. C,Hj-CO-C,Hj difonilketon
laza gyapjuróteg keletkezik, melybl a gyapjúCgHj metilfenilketon.
CH,—
;
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;
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;
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KÉTSZÁRNYÚAK.

Homoki bolh» {RkfitehofrioH
pm4tr<nu), erAsen na^'''^^

16.

f

KWndmyáaJn

eOekk*».

Homoki bolha,

Bgér liba, komoki

megduiadTa.

bolhákkal.

16.

Bolha {PuJ*x irrilant) éa

lárrája, erAaen nagyítra.

MÉVM HMOn
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Ketonsavak
\

K. az aldehidokhoz

;:>kt''pos

vou'vülotpk.

o.) hasonlóan igen reak- szerepük van. A K. feje aránylag nagy s többRMukcitiknr szekundér al- nyire gömbölyded. Vékony nyéllel, mozgékonyan
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^
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ttel

U

;

jól

ciíin-

Ízül az egybeforrott torhoz és szinte egész fölületót két

nagy

balról.

Csapjaik fonala.sak

ös,szetett

szeme foglalja
v.

el

jobbról-

zsinórosak, de a

hímoknt'l fésíLsek is lehetnek. A szajszervek ers
szúró szerszámok a vérszopókiiál, lágyabbak az
jovul uoii'
A. tehát kooldott, folyékony anyagot nyalotratóknál. Testük
\.'>;)ii" pn';.
ik i«.s nem poliszabása az általános egyöntot.ség mellett .sokféle
iiu'!i/;ii( 1:.
..isúlyú tajíok fo- 8 a megnyúlt karcsú test fajoktól a zömök, vasIvüiifk;'..,-h.;,uiMiiyunk szilárd t08- kos testüekig az alakok nay:y változatosságával
l»'k. I\
.;i(Iér alkoholok oxidáoiójatalálkozunk. Lábaik két karomban v, tapadó pár"i';'is savak kalcium- vagry
k^
nákban (pulvilla, paletta) végzdnek s azért sima
1'.
líí.'yfúie 8a V sójának
függélyes fölüloteken is bizto.>ían járnak-kelnek.
I,
k>'t külonfóle savból
A K. teljes átalakuhi.ssal (1. o.) fejldnek. Mindig
•.'•:. ^ ;v
A!m;í,:;~ K. eluállítha- lábatlan lárváik, a nyüvek, ré.szben bomló állati
..
t'i;, ;í[m:;;.i
.'in'khii is savkloridokkal, és növényi anyagokkal táplálkoznak, részben pealutiiiniunikiorid jelenlétében.
dig él állatokon s növényeken, vagy azok testéKetonsavak, azok a szénvegyületek, melyek ben élsködnek. A lárvák vagy fejjel bírók, rena
;>ort mellett a savakra jellemz kar- desen kifejldött rágíj szájszervokkel, vagy fejett"
;tot is tartalmazzák. A keton- és kar- lenek 8 akkor csak folyékony anyagokkal táp•^ymáshoz való helyzete szerint lálkoznak. A fejjel birok utolsó vodlésük után
mk a, p és Y K.-at, pl.
mumiabábbá (pupa obtecta) válnak, míg a fejetCüj.L'j.CUUll piroszöllósav, a-ketonsav
lenek utolsó lárvabrükben bábozódva, tonnaalakú
CH,.CO.CH,.COüH aceti [ecetsav, í;-ketonsav
tonnabábbá (pupa coarctata) lesznek. A mumiaCH,.CO.CH,.CH,.COOH levulinsav, r «
bábok a hosszúcsápú K.-at (Macrocera) v. szú\
P K. szabad állapotban igen bomlékonyak nyogokat, a tonnabábok pedig a rövidcsápú K.-t
széndioxid lehasadásával ketonokká alakul- (Brachyrern) vagy legyeket jellemzik. Szaporaik. Azért rendszerint észtereit szokták elöállí- ságuk rendkívüli, mert pl, egy döglégynek ápri•'
melyek nem boraiékonyak. E vegyületek lisban tojt 80 petéjébl nyáron át 8000 milliónyi
szerepet játszanak számos organikus szin- ivadék fejlö<lliet. A K. közül sok faj mezgazdasági termények pusztítója (gabonalegyek), vagy
Kétormyiiásuak áiiat), 1. Amphirrlufna.
házi állatainknak kellemetlen, st néha életveszeKctoximek. ama szén vegyü' etek, melyek ke- delmes ellensége (kolumbácsilégy, csecselégy), de
tonok és hidroxilamin egymásra hatásakor víz viszont iíjen nagy ama fajok száma is, melyek mint
kilépé-sévol keletkeznek. \ K. jellemz csoportja
élsködk (Tachina) az embert más kártevk irC=N-OH.
tásában nagy mértékben segítik. Az emberre közKetózék, a ketoncukrok neve, l. Szénhidrátok. vetlenül kellemetlenek és sokszor veszeöelme.sek
Kétpatások ( Artioda-hjla, állat), 1. Patások. a K, egyes fajai, mint betegstigek okozói s azok
Ketrec, szorosabb értelemben kis kerítés vagy csíráinak hordozói. A K.-remijében újabban fejlki.s(«bb kerített hely, innen reke.sz, rácsos készülék,
dés és bábalak szerint, a bolhák kikapcsohisával,
iiiolyl)e a baromfiakat zárják.
megkülönböztetünk I, Mumiabábuakat (Diptera
!-

;.

'

.

;

•

i

:

Kétrekeszü méh. 1. Büoculmis.
orthothapha) és II. Tonnabábuakat (Diptera
(áiiat) a. m. Kétszárnyúak (1. o.).
I
Kétröpüek
cydorhapha). Ezeken belül a legfontosabb csaláKétség vagy kétely, kételkedés, oly ítéletek dok: 1. a szúnyogok (Culiddae), 2, a tipol.vok
folytán kelt havoltánem vagyunk meggyzdve. A K. fokozódik,
B a gyanús ítélet ellentéte lehetségesnek, vagy
ugyanoly valószinünek tetszik, mint maga a kóto^ t .i..t \ 1^ gyökeres, ha a megismerésbe vet
::inoe megingatásából ered ; mint ilyen
.iri
a ...
fontos szerepet visz. L. Skepticvi-

(Tipulidaeh 3. a moszkitók (Simulidae), 4. a
pöcskök (rabanúlae), 5. a rablólegyek (Asilidae), 6. a lebeg legyek (Sytphidae), 7. a bögölyök (Oestridae), 8. a legyek (Mancidae), 9. a
bábtojó legj'ek (Pupipara). Az ismert fajok szá-

mus.
Kétsodrata alattsig a. m. kábel (l. o.).
Kétsoros árpa, 1. AÍpa.
Kétszántu és féUzántu valamely szerszám,
amint éle két oldalról vagy csak egy oldalról van
kiiszörülve, így pl. a fejsze kétszántu, a Ijnikvésö

még egy

"ttí'telek, erlíulcsi ért«;kelések)

i
Í

ozatlaiiság érzete,

melyeknek helytálló

mát

18,000-re

becsülik.

Hazánkban

kb.

.«000

faj él.

Kétszirú sról

v.

csavar

az,

melynek fejébl

má.sodik srófszár nyúlik ki s így vele

3 V. 4 laiK)t köthetünk úgy egymáshoz, hogy az
egyik száron lev tárgyakat a másikon levktói
függetlenül eltávolíthassuk. Ezeket a srófokat
közliens fej srófoknak is nevezik s leginkább
rövid csapágyakhoz a csapágytostnek és fednek
> ácsbárd félszántu.
közös kapcsolásához használják.
Kétszárnyúak (Diptera, tnítx, 1. a képmeüékKótszem, a magyar kártya egyik lapját, a
leld), a Rovarok egyik rendje. Csupán egy pár disznót nevezik Így.
hártyás szárnyuk van. Második pár szárnyuk két
Kétszeres v. abajdóc, búza és rozs egyenl
kis nyeles gömb v. lemezalakú szervvé korcso- arán>Tí v. 1 2-höz való keveréke, meljniek lisztje
ilt. Ezeket rezgknek (billér, halteres) nevezzük
fképen kenyérül szolgál. Nem oly kelend, tehát
a röpülésnél még ki nem derített módon fontos nehezebben értékesíthet, mint a tiszta gabona.
:

:

—
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Kétszeri megadóztatás esete akkor áll elö,
ha egy és ugyanazon adótárgyat ugyanazon vagy

—

Ketteler

Kétszínnyomógép,

1.

Gyorssajtó.

Kétszinüség, a tettetésnek, hazugságnak az a
fajtája, amikor azonegy dologra nézve ellentétes érzelmeket, gondolatokat nyilvánítunk azon
határozott szándékkal, hogy valakit megtéveszszünk. Akinek magatartása állandóan ily hazug
kétszín ember.
Kétszólamú a zenében minden oly tétel, melyben akár egyszerre, akár váltakozva két különböz szólam érvényesül.
Ketta, kikötváros az Aranyparton, 1. Keta.
Kéttagú, 1. Binom.
Kettedjódsavas kálium a. m. káli umbij ódát

különböz hatóság ismételten megadóztat.
Eláll pl. ha a részvénytársaság üzleti eredményét nemcsak a társaságnál, hanem az osztalékot felvev részvényeseknél is megadóztatják.
Olyan államokban, ahol a hozadéki és az alanyi
adórendszer együtt szerepel, a hozadéki adók
(föld, ház, kereseti stb. adó) alá es jövedelmeket
még külön személyes jövedelmi v. vagyonadóval
rójják meg, s ez által az adótárgyakat ismételten
adó alá vonják. Eláll a K. adminisztratív tévedés folytán is, ha ugyanazon adótárgy után
ugyanabban, v. más községben v. kerületben két (1. 0.).
Kettedkrómsavas ammonimn, 1. Ammoniumtétel alatt vetik ki ugyanazt az adót, pl. egy fakereskedés után a fakeresked lakóhelyén és kü- kromátok.
Kettedkrómsavas kálium a. m. káliumpirolön a fakitermelés helyén. A K. gyakori esete az,
hogy a külföldi állampolgároknak külföldi forrá- kromát (1. o.).
Kettedszénsavas ammónium a. m. ammosokból (ingatlanból, iparüzletbl, tkepénzbl stb.)
ered jövedelmét úgy a külföldön, mint a belföl- niumkarbonát (1. o.).
Kettedszénsavas kálium a. m. káliumkarbodön külön-külön megadóztatják. A külföldön megkét

adóztatott házbért, nyugdíjat stb. pl. a belföldön
jövedelmi adó alá veszik újra v. hozadéki adóval
sújtják. A K. elhárítására egyes államok között
nemzetközi egyezmények állanak fenn. A K. el-

nát

(1.

0.).

Kettedszénsavas nátrium,

1.

Nátriumkar-

bonát.

Ketteler, 1. (Kettler) Gotthard von, a Kardkerülése a különböz adórendszerek miatt olykor rend nagymestere, Kurland hercege (1561—87),
szül. 1517 körül, megh. Mitauban 1587 máj. 17.
igen nagy nehézségekbe ütközik.
A Kardrendbe 1540. lépett és 1559. annak nagyKótszernyiló (növ.), 1. Prolepsis.
Kétszersült (ném. Zwieback) ersen kisütött mestere lett. Hogy országait (Kurland, Livland,
kenyér, mely korpamentes gabona- v. rozslisztbl Észtland) az oroszok és svédek ellen megvédelkészül. Lehetleg kevés vízzel dagasztják, alig mezze, 11. Zsigmond lengyel királlyal szövetkehagyják kelni, a tésztát sütés eltt átszurdalják zett, de ez nem segített rajta. 1561-ben Esztés 15—25 percig alacsony hfok mellett meg- landot a svédek foglalták el, Livlandot a lenmaga csak Kursütik. Aztán a K.-et száraz helyre teszik, hogy a gyeleknek kellett átengednie s
víz teljesen kimenjen belle. A jó K.-nek száraz- landot tarthatta meg hercegi címmel, de mint
nak és törékenynek, a hajának alig megbámult- lengyel búbért. Minthogy Kurlandban a protesnak ós törésének üvegesnek kell lennie. Legtöbbre táns vallás jutott uralomra, K. is protestánssá
becsülik tartósságáért az angol K.-et. Sok évig el- lett s 1566. nül vette Anna mecklenburgi heráll és ennélfogva alkalmas arra, hogy hajóknak, cegnt. K. utódai aztán 1737-ig uralkodtak Kurhadseregeknek évekig táplálószerül szolgáljon. land felett.
2.
v. barna gaboTv.,
Wilhelm Emmanuel, báró, mainzi
nakenyérbl szárítás útján is csinálnak egy K.- püspök, szül. Mnsterben 1811 dec. 25., megh.
félét, mely egész nyáron át tart és vízben, tejben Burghausenben (Felsö-Bajororsz.) 1877 júl. 13.
V. kávéban puhítják meg. K.-et cukorból, finom 1829— .33-ig jogot tanult és 1835-tl kormányelöbúzalisztbl, tojássárgájából és tojáshabból is ké- adó volt Mnsterben. 1838-ban a porosz egyszítenek (15 dg. cukor, 15 dg. liszt, 4 tojás), s a házüldözés miatt elhagj^a az állami szolgálatot
világosbarnás tésztát csíkokra vágva megszárít- és a papi pályára lépett. 1844 június 1. szenják. Könnyen emészthet s ezért gyermekeknek telték pappá, 1847. hopsteni plébános volt. Mint

ÉNy-i Németországban télen rozs-

ós betegeknek ajánlatos bor, esetleg tea mellé.

Hús-K.

1.

Hús.

Kétszer virító

(aöv.), 1.

Kétszikek (növ.),

1.

Prolepsis.

Düotyledoneae.

—

ilyen ki volt küldve a frankfurti nemzeti gylésre,

amelyen különösen szinte beszéde a meggyilkolt
Lichnowski és Auerswald sírjánál, valamint az
egyház szabadságáról és a szociális krízisrl a

mely- mainzi dómban tartott beszédei nevét egész Névilá- metországban ismeretessé tették. 1849-ben berlini
gosabb szín nyomás a finomabb árnyalatok és prépost lett, 1850. mainzi püspökké nevezte ki IX.
rajzolatok visszaadására szolgál, a másik nyomás Pius pápa. K.-nek legfbb törekvése oda irányult,
amelyet a már meglev képre újból rányomtat- hogy az egyházat függetlenítse az államt()i. ó
nak, a sötét tónusokat adja ós mindenféle szín- neki tulajdonítják az 1851— 53-iki püspöki emlékiratok szerzségét. És sikerült is neki a hesseni
árnyalatú képnél többnyire feketével készül.
Kétszlnlotográfia. Eljárás természetes szín kormánnyal 1854 aug. 23. egyezséget kötnie,
fotográtták készítésére. A háromszín eljárás (1. amelyrl azonban az 1866-i hadjárat után a fejeFotográfia) tökéletlen egyszersítése, mely a delem kívánságára lemondott. Az új német birovörös szint egyszeren elhagyja. Tájképeknél dalom alapításakor, 1870 okt. 1. terjedelmes ira(amelyekbl hiányzik a vörös szín) néha trhet tot intézett Bismarckhoz, amelyben az egjiiáz és
eredményeket szolgáltat. A vörös ós sárga színe- állam között való viszonyról szóló porosz határozatoknak a német birodalmi alkotmányba való felvéket nem adja.

Kétszíníénynyomás. Nyomdai

nél a képet kétszer nyomtatják.

eljárás,

Az egyik

i

-

Kattan
')

t.
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püspöki körlevelén ó8 néhány rö7 naíryohb iratot intézett K.
közül klemelen-

kivii!

\

rlnsfsein? (1861):
•

öuiteu

"•

'

.Mai'

111

'

d. katholisc-hc

i

irkampf
Ezen.

—

Kettes ért«k

cióval történik. A negatívok egyike a kép jellegéhez képest normáiUs és ez szolgál a flemoz
második negatívot olyképen exelállítására.
ponálják, hogy a vele elállítandó alnyomati le-

A

mezeknek a Mietséghez képest mély árnyékai,
és fényei legyenek. A ketts

ers kzépttonsai

me- aatotípiai eljárással késziiit képek tónusai jóval
erösebbek, mint a közönséges antotipiákéí s a
h.ii/.ui iif\(v.fit.'öebbek:
képek eg^zükben véve is soklcal lá?3'abb kifejeind der Rechtsschatz der katholischen zésUek, mert a papirosnak a hálózat nyilasai kö...
kii.
'eutschland (186i) Freiheit, Auctoritat zött elcsUlámló fehérségeit, amelyeknek nag>'
und Kirclie (1862. magyarra Kaíitiszky Gyula szerepük van a közönséges autotípiai képek rif,,t.f.r,Tf
im; «.: Die Arbeiterfrage und das Chris- degséirének elidézésében, az alnyomati lemez,
iiiagyarra fordította Katinszky a kép tónusainak megfelelen, részben befödi.
Kann ein gláubiger Christ FreiKetts bársony, az olcsóbb bársonyfajták
.z
r aein ? (1865, magyarra fordította a pécsi ^ylke, amely ketts szövet módjára készül. L.
iékpapeág. 1866); Die wahren Grundla- Bársony.
idöeen Friedens (1868); Das unfehlKettM b, két kromatikus félhanggal szállít Ic
Liberalismus, valamely hangot. Jele i^i?.
.;iit dee Papetes (1871)
~ und Christenthum (1871) stb. Ezeken
Ketts bet, két betbl álló jegy egy nyelv-/.entbeszédet irt, melyeket Raich adott beli hang kifejezésére, pl. a magyar sz, zs, a fran:t)en (Mainz 1878). V. ö. Buchberger, cia eu. ou stb.

Kivm 30 terjedelmet^
lyeknek néhánya sza
nv ' - ' rrlítottákle. n/.rK

ki.

s

több

I

;

.

,

..

;

ikon

:

Ketts

II.

biztosítás,

1.

Biztosítás (kár-, illetve

Ketten Henrik, zongoramvész, szül. Baján többszörös biztosítás).
Ketts bog (nov.), a bogas virágzat egyik
lí^í> niárc. 25., megh. Parisban 1883 ápr. 1. Irt
számos zongoradarabot, egy szonátát zongorára alakja, amidón a csúcsvirágban végzd virágés klarinétra s Törökországban aratott diadalai zati tengely fejletlenebb mint az ágak, a csúcsemlékére, Marche pcrsane címen, egy indulót ze- virág alatt pedig két fejlett ág fejldik átellenenekarra, amely keletkezése idpontjában nagy sen. A sz(^Qféléken gyakori virágzat, melyet
népszorüséjzTe tett szert.
álemynek vagy dichasiumnak is neveznek (pL

Kéttengely

kristályok, rombos, egybajlású

és haroiiihajlásu kri^táljTendszerbe tartozó kristályok, melyeknek két optikai tengelyük van.
Kettering, város Northampton angol countyban. (1911) 29.976 lak.. cipög>'ártással, gyapjn- és
selyomkelmo-szövéssel.

ntadárhúr).

Ketts cimboraköt,
Kettscsavarú gzös

1.

Ketts

fogó.

ikercsavarú gzös,
két hajtógéppel ellátott gzhajó, melynek mindegyik gépe egy-egy külön csavartengelyre ékelt
csavart foi^t A K.-nek az egycsavaros gzössel
szemben az a felnye, hogy a két gép segélyével
Kétterms növj, 1. Digynia.
Kettee számi lat. (fMa/ú^ van némely nyelvek- igen könnyen kormányozható.
ben az egyes és több^ szám mellett; így az
Ketts cserépfedél, a fedelek cserepezésénok
ó-görügbon, szanszkritban, héberben, de a ma- az a neme, melyben a cserepek egymást mintegy
var nyelv némely rokonaiban is a vogul, oszt- két-harmadrészl)en fedik. 1. Cseriedéi.
ik és lapp nyelvben. Példák a vogulból lü ló,
Ketts csillagok, 1. ÁüócsiUagok.
hnci két ló, lut lovak mine'im megyek, miniKetts csónak, a keletázsiai partvidéken, f»!«! ketten megyünk, mineuw többen megyünk leg a kinai és japán kikötkben, az utasok partrastb. Tiizoto.<en tarun-alta e kategóriát Humboldt és hajóra szállítására használt evezs járómú. A
\\'.. Cli^jF don Inial ta berlini akadémia kiadváK. egy közös hátsó kamrából (tokból) és két künyai}>an).V.u. még iíítt/CTizUgor alak-tanát (52. §.); lön elrészból lévén összeépítve, tehát tulaj 1 »
h'f')f,'sz M., A duális a magyarban (Mag>'. Nyelv,
képen két csak némileg összefügg csónakból i
v.

:

:

:

'.

ván, igen nagy allékon j'sággal

Kettira

(böt.), 1.

Kettler.

>

Kéttom>
j.-ban, (191a.

t.

<.

„_„

:

Veszprém vmegye pápai

—^ar

lak.,

postaügynökség,

Pápa.

Kett, az

els6 páros

ers hullámzás

donságánál fogva

Astragalus.

^.'-'^-/-r.

objektív.

Ketts autotipia (duplex-avtothria), a münheni Meiscnbach RifTarui & Co. oég által föltaalt új eokszorosítási módszer. Abban áll, hogy
egyetlen képet két autotip-lemezzel nyomtatnak. B két lemez hálózata más-más elforgatása s negativjaik elállítása is más-más expozí-

melyta

mellett

gend biztonságot nyújt.
Ketts ég, Gázlángzók.
Ketts eke, Ek^.
Ketts elismervény. Ha bármely

Ls

\\
i

»

1.

1.

otám s egyszersmind a oly kizetés

páros számok közül az egyetlen primszám.
Kett6« anasztigmát. Nagy fényorejú szlmmetriás fotográfiai objektív, melynek elUlsö és
hátulsó fele külön is használható. L. Fotográfiai

bír,

pénztárnál

a pénztár idegen
számlára teljesítí a fizetést, a maga igazolá^tt
a féltl K.-t. azaz két nsmgtát kér. melynek egyikét megtartja, a másikat megbízójának küldi m^.
Annak jeléül, hogy a két nyugta egjrazcm összeg
vételét ismeri el, az elismervény szövege a Ú>vetkez aezzel elismerem kétszeresen, de egytörténik, mel^Tiél

;

érvénnyel
stb.»
Ketts ellenpont, 1. Ellenpont.
Ketts én, I. Öntudat.
Ketts érmerendszer, 1. Bimetallizmus.

szeri

Ketts

.

érték,

.

.

1.

Valuta.

:

Ketts

—

fénytörés

Ketts
Ketts

;
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fénytörés, 1. Ketts törés.
festék (duplex-, mefaton festék), külö-

-

Ketts kókuszdió

reken.

nyelvnek több diftongusa volt különösen
fontosak az i és u magánhangzókkal alakult diftongusok, melyekbl a legtöbb mai ho.s.szú magánhangzó fejldött, pl. a mai jó szú a Halotti Beszéd idejében így hangzott jou, a mai kék szó
így kcjk. Mai nyelvjárásaink is elég gyakran ejtenek egyes hosszú hangzók helyén diftongusokat különösen az é, és váltak gj'akran K.-va,
pl. Göcsejben a mész miész, a jó jtw, a szke
szüke. A magyar nyelv ejt néhány tnássalhangzó

Ketts fogat (biga) általánosságban a luxuscélokra szolgáló és két lótól vont kocsinak a neve.

s egy,

nösen illiisztráoiók nyomásánál van nagy jelentsége, mivel egy második színárnyalatot is juttat
érvényre és ezáltal az illusztrációnak olyan a hatása, mintha két színnel nyomták volna két különböz lemezrl.
Ketts fogás a zenében, több hangnak együttes megszólaltatása húros és billentys hangsze-

Az ügotversenyek programmján gyakran

szere-

A

régi rómaiak és görögök is renpel K.-verseny.
deztek már ilyen versenyeket, amelyekben két-

kerek

kocsi elé volt befogva két tüzesvérü ló s
a hajtó nem (llt, hanem a kocsiban állva fogta
össze a gyeplöszárakat.
Ketts fogazat esetén a lónak hatnál több

metszfoga van, minek oka többnyire az, hogy
egyes tej metszfogakat az utánuk növ állandó
fogak nem szorítottak ki helyükbl, hanem melilyenkor célszer a visszamaradt
léjük nttek
tejfogakat, melyek jellemz alakjukról könnyen
felismerhetk, minél elbb kihúzni.
Ketts fogó v. ketts cimboraköt a?, ácsmunkában a szelemenes fedélszékekben közvetlenül
;

a szelemenek alatt a szarufáknak és álló székoszlopoknak összefogására alkalmazott vízszintes,
mindig húzásra igénybe vett ketts gerenda. L.
Fedélszerkezet.

Ketts
Ketts
Ketts

fuga, 1. Fuga.
fuvola, 1. Orgona.
gálic keletkezik vasgálicnak és rézgál icnak együttes kristályosításakor.
Ketts gép, kétnyomású gyorssajtó, 1. Gyorssajtó.

Ketts gránát, ágyúknál alkalmazott lövedék,
melynek falai ketts kéregbl állanak, külsbl
tís belsbl, hogy annak niegrepedésekor a megpattant darabok száma annál nagyobb legyen.
Ketts gyorsöntögóp, 1. Betüöntés.
Ketts gyutacs az, amely nemcsak tetszésszerint megállapítható ropi'ési id múlva sül el, de
akkor is, ha ezen id loteléso eltt kemény tárgygyal összeütközik.

Kettöshalmi tanyák,

Csongrádhoz tartozó

puszta Csongrád vm. csongrádi j.-ban, (i9io) 8328
magyar lak. u. p. és u. t. Csongrád.
Ketts hangzó (diftongus), két hangnak, különösön magánhangzónak egy hang gyanánt való
kiejtése, úgy, hogy az egyiket nem ejtjük ki egészen tisztán, hanem rövidítve, mintegy kapcsoló
hangul. A mai magyar köznyelv az írásban nem
ismer diftongusokat, azonban a kiejtésbon difton;

gj'ar

;

:

:

;

diftongu.st is

:

cs, ez,

dzs,dz. Ezek egy pillanatnyi

a képzés helye tekintetében neki teljesen
megfelel folytonos hangból állanak az ily diftongusokat affrikátáknak nevezik. A cs és dzs áll
egy palatális t, illetve rf-bl, melyet rögtön s, illetve zs követ és így a ez és dz egy alveolaris
illetve á-bl áll, melyet rögtön sz, illetve _t,
;

;

követ.

Ketts házasság

bigámia), bntett, ame-

(lat.

lyet az követ el, aki érvényes házassági kötelékben levén, ismét háza.sságra lép valamint a nem
;

házas is, aki tudva érvényes házassági kötelékben lev egyénnel háza.sságot köt. Büntetése iJ
évig terjedhet börtön de az, aki a vele házasságra lép felet az elbbi kötelék fennállására
nézve tévedésbe ejtotte, 5 évig terjedhet börtönnel büntetend. E bntett elévülö.se csak azon a
napon kezddik, amelyen a két házasság egyike
megsznt, v. érvénytelennek, v. semmisnek kimondatott. A törvény a lelkészt és illetleg a polgári tisztviselt is bünteti, akit a K. körül bí;
nösség terhel és pedig szándékos közrom ködt.
esetében 5 évig terjedhet börtönnel, gondatlanság esetébon egy évig terjedhet fogházzal.
Ketts házasságtörés (adulterium duplex).
ha mind a két házasságtör fél törvényes házasságban él. L. Házasságtörés.
Ketts ikrek (ásv.), négy egyénbl épülnek fel;
;

egyén egymáshoz képest ikerösszenövésben van ugyanazon ikertörvény alapján, ezek az
ikerpárok pedig egy másik törvény szerint vannak
egymáshoz képest ikerösszenövésben. Pl. a pia
gioklász-földpátoknál két-két egyén ikerösszenövésben van az albit-ikertörvény szerint: ezek az
két-két

albit-törvény szerinti ikerpárok pedig a karlsbadi
ikertörvény szerint alkotnak ikreket.

Ketts ivadékverseny (lósport), a budapesti
nyári meotingre kiírt verseny. Résztvehetnek
benne oly 2 éves kontinentális mének és kancák
(francia lovak kivételével), amelyeknek anyái fedezve neveztettek. Díj 20,000 K a gyztesnek.
3(XX) K a másodiknak, 1000 K a harmadiknak és
2ÍXX) K a gyztes ló tenyésztjének, ha belföldi

magántenyészt. Távolság 1100 m.
Ketts kápolna, a kápolnáknak (1. o.) az a
gusnak hangzik minden j-vol végzd zárt szó- neme, melyben két kápolna van egymás fölött
tag. Ezekben nem ; hangzik, hanem az i-nek kap- az alacsonyabb, nyomottabb alsó, mely kriptául
csoló hangja, mely diftongussá egyesül az eltte szolgált, vagy amelylx<n ereklyéket riztek és a
álló magánhangzóval tehát míg ebben ha-jó va- díszesebb, magasabb, karcsúbb arányokban épült
lódi mássalhangzót, ^-t ejtünk, addig ebben hajt, fels, mely a fejedelem vagy az urasíig számára
már nem képezünk j-t, hanem csak rövid ?!-t. A szolgált oratóriumul. A K.-k legtökéletesebbike
rés, moly a nyelv háta és a szájpadlás közt marad, a párisi Sainte-Chapelle hazánkban a csütörtöktácrabb, mint a ;-nél, úgy, hogy a zönge fonnakadtis helyi, a gyri püspöki kápolna, stb.
Ketts kar (zene), 1. Kar.
nélkül halad rajta keresztül. Ily módon a követ:

;

kez

hangkapcsolatokat ejtjük diftongusoknak
új stb A történeti fejldés folyamán a ma-

ej, éj, oj,

Ketts kereszt. Kereszt.
Ketts kókuszdió (nOv.), Lodoicea.
1.

1.

Ketts

—

kOnyvvItel

Ketts

könyvvitel vagy ketts kövtyvtiéSy
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-

Ketts rendek

mm.-nek

veszik, mert ekkor a színezés párhuzanikolok kzött bibor-ibolya ; ezt érzékeny
Kett«8 kötés, 1. Telítetlen vegyiüetek.
színnek nevezik, mert az egyik nikol csekély forKetts kvarc. A cirkulárisan vagy elHptiku- gatása vörö.sre, illetve ibolyára változtatja az
»n sarkított fény vizsgáintára két kvarc-hasáb- összeragasztott lemezek színét. Soleil a K.-t
ból álló mszert hasznúinak, melyet Babinet- szacehariméterébon használti fel, hogy a cukorféle kompén zátonuik neveznek. Kvart-kristály- oldatnak cukortartalmát a polarizáció-sík elforból ugyanis kft, gyengén ékalakú hasábot vág- gatásábc'tl meghatározhassa.
nak ki. Ha a két kvnrchasábot ellentétes fekvés
Ketts lengés, Ijcngés.
tol M'iiikkel egymásra helyezik s az egyik hasáKetts megtermékenyítés, 1. MegtermékeI.

mos

KniHli't'lf's.

1

)

'•zdlthatóvá teszik, ni/Ués.
sugaraknak tetKetts méhek (áiut), 1. DUlelphia.
- .a/isktllönb.-. ?i a.iii..iv», amire a cirkuláKettsmez, kisk. Szilágy vm. zsibói j.-ban,
lM»lározt)tt fény vizsgálatakor éppen szOk- (1910) 1483 oláh lak., postaügynökség, u. t. Szur"^ojTélyéve!

•

rés által

!

•

\

<- \an. L. Cirkitliírpolanzdció.
Ketts látás, 1. Diplopia.

duk.

Ketts

nyelv, az oboa és a fagót hangszer-

Kettslélegzetü halak CI>t|niO}, iiuti, a Halak családjának megfúvására szolgáló nádlapocska.
o.) egyik rendje. Testük pikkelyekkel fedett, (L. Fúlhangszerek.) De igy nevezik a fuvola
(1.
halalakú. Két pár páros végtagjuk van s páratlan játszótechnikajának egyik alakját Ls, melynél az
Viszójuk, mely a hátat és a test hátsó részét taraj eladó gyors stakká tó- futamok és hangismétlések
módjára Ix^vonja. nincs fels- és alsó sörényúszó vá pontos lejátszásánál fúvás közben a tukutuku
és kormánjTiszóvá elkülönülve. Rendesen vízben
élnek és kopoltyiikkal lélegzenek, idszakosan
azonban a kopoltyu lélegzést tüdkkel való lélegzés váltja fel. \ K. ugyanis trópusi folyókban és
mocsarakban élnek, melyek a forró idszakban
ívszbon megbüdösödnek, részben pedig kiszárad-

srn

egjTnásután.
oszlop, a kési renaissanceban jött divatba két oszlopot közvetlenül egymás mellé állítani és e K.-pal az egyszer oszlopot v. pillért
helyettesíteni. Nagyobb pompa kifejtésénél szokták az építmvészek a K.-ot ha.sználni, mint pl.
bejáró kapuk, díszes udvarok, oltárok, etb. díszítésénél.
K. egyúttal katonai mszó, melyet a

szótagokat ismétli

Ketts

nak. Ilyenkor úszóhólyagjuk lélegzószervvé, tümódosul. A lélegzésnek ezzel a módjával áll
'" m.hogj' a k.-nak a szárazföldi állatok- tornászok is használnak, midn egymás mögé
kn
an nemcsak küls, hanem bels orrnyi- állva, szabályos ketts sorokban vonulnak fel.
h
la.-.uiv i> > itiinak és hogy a tüdbe külön artéria-ág
Ketts öntudat, l. Öntudat.
viszi a vénás vért és külön gyüjterek szállítják
Ketts r, két egjTuás mellé állított rszem,
innen az artériás vért a szívbe. Azonfelül a K.-nál mely v. díszrséget képez valamely maga.«:rangú
találjuk me? annak a fejldésnek kezdetét, mely ogyénisés; szállása eltt, vagy pedig hálx)rúban
a szívnek két félre (artériás és vénás) való osztó- nagyobb biztosság okáért alkalmaztatik egyes rdását ere<imt'nyezi. A ma él kevés számú K. ré- szem helyett.
gen vak>szinüleg nagyon elterjedt népes halcsoKetts papiros két papirosgéprl (l. Papirosport maradványai. Mindössze 3 él faj ismeretes: gép) lekerült nedves réteg egyesítése által áll el.
1. Afrikai gtehal ( Frotopteriis annectens Owen).
Ketts pát (isv.), 1. Izlanaipát és Mészpáf.
Afrika összes melegebb vizeiben honos: 1
2 m.
Ketts pecsét, l. Pecsét.
hosszn.2.Karamurii ( Ijepidnsiren paradoxa Fitz.).
Ketts phaeton (douhle phaéton), 1. MotorDél-Amerikában, az Amazon vízrend.<5zerében él; kocsi
hossza 1
13 m. ritka. 3. Barramunda (CeratoKettspont (gör. kolon, ami szószerínt a. m.
dvs Forsieri Krefft). Ausztráliában, Queensland tag, szakasz), az az írásjel, melyet különösen idéfolyóiban él hossza 2 m. is lehet.
zetek eltt alkalmazunk (:), de azonkívül a hoszKetts lemez. 1 íFizmit-féle), két ugyanazon szabb körmondatokban is, hogy az elöszak s az
darabból k-vágntt. tryt-ngcn egymáshoz hajló tü- utószak világosan el legyenek különítve egymásköriiveglemez. melj-ek sík határlapjai párhuza- tól. (A két szaknak egyes tagjait vesszvel vagy
mosak. A K. megkettzteti a vele szemben alkal- pontosvesszvel választjuk el egymástól.)
A',
mas módon elhelyezett fényforrást, vagyis a fény- a matematikában, 1. SzingHÍarüás.
sugarakat úg>- töri. mintha azok két, egj-má-shoz
Ketts prizma (Fresnel féle), olyan üvegha•"' '-Trásbí')! indultak volna ki. A .szét- sáb, meljTiek keresztmetszete tompaszög egyenk(> '•>' '"'
h'i
-gyjtlencsével egyesítve, azok szárú háromszög a tompaszög a törszög s az
_.:jak meg az útjokba állított erny ezt bezáró lapok metszvonala a tör él. Ha ezzel
ku
egyes részeit s igj' interferencia-jelenségek ész- szemben fényforrás van elhelyezve, a belle kiinlelhetk. L. Féniftulálkozá.s.
duló sugarak a prizma két felében úgy töretnek,
2. K. (Soleil-fiéle ketts kvart ), két, a tengelyre hogy a kilép sugarak két, egymáshoz közel lev
merlegesen metszett, egymás mellé ragasztott fényforrásból látszanak eredni. A prizma megkvarclemez, melyeknek egyike a polariz£?ió sík- kettzteti a fényforrást. A prizmát elhagyó sugaját jobbra forgatja, másika balra. Ragasztás rak gyjtlencsével egyesítve közösen viláiritntán egyenl vastagra csi.«?zolják. .\z ilyen leme- hatnak meg valamely ernyt s így interferenciazek egyenlen színezettek, ha párhuzamos vagy jelenségek keletkeznek.
keresztezett nikolok közé helyeztetnek. (li. FényKetts rendek, a katona.ságnál valamely csasarkttás). Ha az egyik nikolt elforgatják, a szí- pat azon felállitá.sa. illetleg menetalakzata, melynezés már különbíiz. A lemez vastagságát .3*78 ben 4—4 emberbl álló sorok követik egymást.
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—

—

:

:
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—

:

H^mi Kag^

Lexikotut. XI. köt.

M

:

Ketts

Ketts
sz.-beli

—

serleg
serleg az ötvösségben
kt serlegbl

edényforma

;
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XVI— XVII.
áll,

—

Ketts

vágrány

leginkább épületekon, hidaknál és emelgépekhez
ellen legkisebb súly mollott
legnagyobb ellenálló képességgel bir, mert a haj-

amelyek használják. Hajlítás

knppája egymásba tolható, úgy hogy az egyik
a másiknak fedeléül szolgál. lító nyomaték által legersebben megtámadott
Régi ötvöseink elnevezése szálak a semleges tengelytl legtávolabb es heaz wegymásbajáró pohár» lyen csoportosulnak.
erre, de még inkább azokra
Ketts távcs, 1. Távcs.
a kisebb poharakra vonatKetts tekercselés a. m. bifiláris tekercseles
kozott, amelyekbl egész sorozat volt egymásba tolható.
L.

Ketts

szövet, két láncés két vetülókf onalrendszorböl

serleg.

áUó szövet. Ha minden

láncrendszer a saját vetülékével külön síkban helyezkedik el, két független szövetlapot kapunk, ha a két
láncrendszeren egy ugyanazon vetülék halad át, tömlöszerü árú áll el, végre ha a
láncrendszorek egyes fonalai néha helyet cserélnek, a
két szövet összefüggést nyer

s vastag kelmét eredményez.
szövetség, Franciaország és Oroszország szövetsége, mely a hármas szövets&g (1. o.)
ellensúlyozására jött létre. Nagy-Britanniának a
K.-gel való iijabb együttmködése az ú. n. hár-

Ketts

mas

entente.

Ketts

Ketts tarifa.
tarifa mellett még

1.

Mtrágyák

és Szu-

általános vámegy második tarifát állíthat
mely a szerzdés útján más államoknak en-

Az állam az

gedmény fejében adható alacsonyabb vámtételeket tartalmazza. Az általános és szerzdési tarifarendszerrel

hogy míg

szemben a K. lényege abban van,

csupán az általános vámtarifa
meg az ország autonóm törvényhozása útján, addig itt a szerzdésileg engedélyezhet vámmórséklések határát is autonóm
úton, tehát nem a többi államokkal való tárgyalás
alapján állapítják meg. Az általános tételeket
tartalmazó vámtarifát ez esetben maximális, a
kedvezményeket magában foglaló tarifát pedig
minimális tarifának nevezik. A K. rendszerének
legfeljebb az az elnye van, hogy a váratétetóteleit

1.

Osavarhizto-

sugárból általában két megtört sugár keletkezik.
Ezt a jelenséget elször Erasmus Bartholinus
észlelte 1670. az izlandi mészpáton. A jelenst>get
aztán Huyghens tanulmányozta behatóan s a
fény hullámelmélete alapján egyszer geometriai
szerkesztéssel képes volt a két megtört sugár
irányát bármely esetbon meghatározni. A kvarcról is kimutatta, hogy kettsen tör. További vizsgálatokból kitnt, hogy az amorf testek, valamint a szabályos rendszerben jegoced kristályok
az egyedüliek, melyek a fényt egyszeren törik.
Ezek az ú. n. izotrop testek minden ü-ányban
egyforma optikai sajátságnak, bennük a fény
sebessége minden irányban egyenl. A többi kristályok mind kettsen török (anizotropok) bennük a fény sebessége már nem minden irányban
egyenl. A kettsen tör kristályok két csoportba
oszthatók. Az egyik csoport kristályaiban egyetlen oly irány jelölhet ki, melyben csak egyszer
törés észlelhet ezen irány neve optikai tengely,
a kristályok pedig egy tengelyüok. Ilyenek a
romboédrikus, hexagonális és tetragonális kristályok. Az ilyen kristályokban észlelhet két
megtört sugár egyike mindenben követi az egyszer törés törvényeit ez a rendes sugár. Ennek
törésmutatója minden irányban állandó érték.
A másik sugár már nem követi az egyszer törés
törvényeit; törésmutatója a sugár iránya szerint
más és más ós a sugár ki is lép a beesés síkjából. Ez az ú. n. rendkívüli sugár. Mindkét sugár
teljesen sarkított, miért is fénysarkítási vizsgálahasználják a kettsen tör kristátokhoz
lyokat. Mivel a raészpátban a két sugár irányeltérése nem nagy, szétválasztiisukhoz a Nir ötféle hasábot (1. o.) használják, mely csak a rendkívüli sugarat bocsátja át magán. A kristályok
másik csoportjánál két irány jelölhet ki egyszer
fénytöréssel. Az ilyen kristályok két tengelynek.
Ketts trilla, két hanggal való együttes trilla
;

;

szuperfoszfát,

perfoszfát.

fel,

Bifiláris).

Kettöstokú csavarbiztosítás,

még Menyasszonypohár. sítás.
Ketts törés (ketts fénytörés), némely anyagKetts sók, 1. Sók.
Ketts számrendszer, nak az a sajátsága, hogy a felületére bees fény-

melynek 2 az alapszáma.

Ketts

(1.

ott

határozza

lek állandóságát biztosítja

;

lényeges hátránya,

hogy a kcreskodolnii szerzdések tárgyalásainál
a kiküldött közegek kezét egészen megköti. Az
agrárius körök Közép-Európa legtöbb államában
a K. rendszere mellett foglaltak állást, minthogy
e rendszerbon keresnek biztosítékot a mezgazdasági vámoknak szerzdési úton való nagyobb
mérték leszállítása ellen. Ebbl azután a K.
rendszerének új alkalmazási módja keletkezett,
t. i. az, hogy csupán a mezgazdasági cikkekre,
st csakis ezek egyes fajaira nézve állapíttatott
meg maxnnális és minimális tarifa.

;

srn

zás,

1.

Díszítés.

Ketts ülepít

(bány.), a szemnagyság szerint
osztályozott zúzóércek töményítéséro szolgáló.készülék, kettesével állítva egymás mellé. 1. Krc-

elkészítés.

Ketts ünnep, Ünnep.
Ketts vágány (vasút). Olyan vonalakon, avagy
I.

vonalrószekon, amelyeken a forgalom oly mérvii.
hogy egy vágányon nem bonyolítható le, k(>t

egymással párhuzamos vágányt létesítenek, moly
vágányok közül az egyik csupán a vonal végKetts T tartó, olyan hengerelt kovácsvastartó, pontja, a másik pedig csupán a vonal kezdpontja
melynek gorindemezét font és lent hozzá morö- felé haladó vonatok közlekedtetésére szolgál. Malogeson fekv vízszintes övlemoz merevíti. Ezeket gyarországon és a ktilföldi vasutak egyrészéiiél

:

:

Ketts

Kéty

Ö63

vAffás

Ketts zsoldosok, 1. Zsold,
vonatok a nionetírányt tekinUe a 6a/ vágányon,
_'
Kettztetés (lat. reduplicatio), Qjgy-egy szó v.
ii vasatak nagyobb réménél a vonak'i f
szótag ismétléso bizonyos fogalmi árnyalatok jeiK a 111. íitiii.iiiyt tekintve a j'o6& vágányon közlölésére. Legtöbbször nyomósltást fejez ki, pl.
ktniuek.
Kettfis vágás, igy nevezik a vívásban az egy- cgyorsui, gyorsan \» Némely afrikai nyelvekben
a többes számot jelölik vele, pl. a busmanok nyeliiuist Kyors Utoinbcn kövotö vágásokat
Ketts valuta, 1. BimetaUizmua és Valuta. vében ku kar. kukun karok. Szóismétlés maradKetteviszony. Valamely egyenes pontsor négy ványa az indogennán jxjrfoktumban az els szór és T) közül A-t ée B-t mint az alap- tag K.-e (a szanszkritban, görögtxin, latínban, gótpontja A,
végpontját. C-t ós D-t mint ban), pl. lat. currü fut cucurrit futott. Ide tarkz kels,
>k osztáponM választva, az tozik az ikerszók (1. o.) s némely hangutánzó kifejezé.sek képzése is. V. ö. Pott, Doppelung als
(Ah(. ül í\. tuMiiiiiioját az
eíns der widitigsten Bildnngsmittel der Sprache
(ABCD)
(Dotmold 1862).
g^.gj^
Kéttdrás gyorssajtó v. folyton forgó henger
^yenlet adja, amelyben pl. ylCaz ^ és C pon.1

1

:

:

•

it

R

:

1

=

tok határolta vonaldarab mérszámát jelenti. E
definiclé értelmében a K. két viszonyszámnak
hányadosa, tehát számértek.
A szerint, amint különböz módon választjuk
ki az alapköz kezdpontját, végpontját, els, illetleg másiHÜk osztopontját, a négy pont huszonluSirv különböz K.-t határoz meg, amely közül
ban négy-négjTiek számértéke ugyanaz, de
hogy a hat különböz számérték sem füg_^
-t-tlen egymástól.

gyors-sajtó az, amelynek nyomóhengere minden
nyomá.>-nál kétszer fordul meg, elször mikor a
tulajdonképoni nyomást eszközli a papírosra, másodszor podig, mikor az ívet a kiiakóasztalra
viszi. L. Gyorssajtó.

Kéttüd&ek (Dipneum ones, ^lat), a pókok egyik

Pókok.
Kettwig, város Düsseldorf porosz kerületben,
(1910) 67 i2 lak., gyapjúfonással és szövéssel, gzmalommal és papírgyárral. Közelében vannak
Ha k^k^ kt jelenti a 6 különböz értéket, Landsberg és Fürstenberg várak.
Ketnba (új-héber, a. m. okirat), a zsidó házasHkkor ezek összefü^ését a
sági jogban a házassági szerzdés, moly egyrészt
k,k,
k,k,
k,k,
l.
l.
l.
a férjnek nejével szemben elvállalt kötelezettsék,
l.
l. m-k.
l. k,
k,-f k.
geit tartalmazza, másrészt podig a nnek belejiyenietek mutatják.
A K.-t anharmimikus viszonynak is szokás ne- egyezését a házasság megkötéséhez. Lényegére
nézve tehát magánjogi természet, mivel azonvezni abban az esetben, midn k
1 harmoban az idevágó zsidó hagyományos törvény a hái
ikus vistomynak és ha k
^ (1 4; |/3) aequi- zas egj'üttélést K. nélkül tiltja, egyúttal rituális
alrendje. L.

.

.

.

=
=

=
=

=
+ =

=—

;

=

itharmomkus viszonynak.
Ha (ABCD)
1, akkor

jelentséggel is bír és a rendszeres zsidó házasságkötés egyik lény^es kelléke. A két hiteles
k,
2, k4
tanú által megersített K.-t, mel3rnek khald nyel^
s
harmonikus csoport, még pedig úgy, ven írt szövege más-másképen van fogalmazva
hogy
és
kapcsolt pontpárok ha
számára, az
a hajadon, az elvált és az özvegy
esketést végz egyén az eskotési szertartás alatt
(ABCD)
i/3J
i(l
szokta felolvasni.
akkor
Ketnbim (chetubím, héber, a. m. íratok), a hak,==k.
k,
i(l-fi/3),
giografák (1. o.) jelölésére használt kifejezés.
Kétujjú erszényes borz, L Erszényes borz.
k,
k,
k,
J(l-i/3J.
Kétvágányú vasút, az a vasút, melynek nyílt
Ha a négy pont közül kett összeesik, akkor a vonalán, tehát az állomások közt két sínpár fekkövetkez szinguláris eset keletkezik
szik, az ellenkez irányban közleked vonatok
(ABCA)
oo, (ABCB)
1.
0, (ABCC)
számára. A két vágány közepének egymástól! táHa a,b,c,d valamely sugársomak négy su- volsága 30—3 6 m.
Kétvezetékes rendszer, 1. Elektromos áram'3 A, B, C, D valamely síksomak négy síkja,
az (abcdj, illetleg (ABCD) K.-ok detlnició- elosztási rendszerek.
Két világító égitest elmélete, 1. Két kard d'
i

•

=—
t=k, = -l, k, = k, =

ABCD
AB CD

= =

n

;

=

+

=

=

=

= =

=

=

=

mélete.

sin (ad)

sin (ac)
(abcd):

sin (be)

"

Kétvonásu oktáva felöleli ezeket a hangokat

sin (bd)

illetleg
ísin

(ABCD)

(AO

sin (BCj

sin
'

(AD)

sinlBD)

V

e;^yenletek adják, ahol pl. sin (ac) az a és c által
Uizárt szög sinusát jelenti. Ezebe a K.-okra is
rvényeeek az adott relációk.
Ez tovább fejthet a kúpszeletek pontjaira és
i'rintii*e, a torzfelületek alkotóira és az általá-

harmadrend sikgörbének érintire nézve
Ketts vontató horog, 1. Kajmacs

nos

Ketts

zongora,

1.

Zongora.

is.

K

i

m

t

m

m.

^

K. et W^ növények latin

neve mellett KnowWestcott nevének rövidítése, kik 1723. a
birminghami botanikus kertet leírták.

les ós

Kety

1. Kenty.
Kéty, nagyk. Tolna vm. simontomyai j.-ban,
(1910) 1083 német és magyar lak., postahivatallal

Q.

t Zomba.

;

—

K. et Z.

::

Keverkföld
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H. et

Z., latin növénynevek után Karmnski tárnokvölgyi ütközetben elesett Kéve (Cuwe)
Karic.) és Zuccarini (1. o.) nevének rövidí- hunn kapitányról nyerte, kinek holttestét bajtársai Macrinus és Detre visszavonulása után föltése.
Kétzáróizmúak (Dimyaria, áiiat), azon kagy- keresve a csatamezn, az országút mellett ünlók összefoglaló neve, melyeknek két záróizma nepélyesen eltemették és szkítha szokás szerint
van. Velük ellentétben a többi kagylókat Egy- kbálványt emeltek a sír fölé. Ide hozták a
záróizmunk (Monomyaria) néven szokás össze- cesumauri ütközetben elesett hunn vezérek, Béla,
Réva (Reuwa) és Kadicsa tetemeit is és midn
foglalni.
Keuka-lake (ejtsd: kjúk-a-iók, régente Crooked- Atilla meghalt, mondáink szerint öt is vezértárlaké), az ii. n. Plnger-tavak egyike az Ontario- sai mellé, a K. fejedelmi temetben temették el.
tótól D.-re az északamerikai Egyesült- Államok- A monda keletkezésére az adott okot, hogy a Bojta
ban.
kun-kabar vezértl származott Boroksa(Baracska)
Keulen, Ludolf van, hollandi matematikus, 1. nemzetségnek csakugyan itt volt a nemzetségi
monostora, temetkezési helye. Maga K. a nyilván
Ceidtm, 2.
Keuper, a geológiában a triász szisztéma leg- rokon Kartal-Kurzán nemzetségnek volt a birfelsbb emelete. Koburg táján a fels triász vörös toka. Az egész völgy lakói pedig abból a
homokköveit Jupper-nek nevezi a nép, 1. Triász- hunn-bolgár-féle elembl valók voltak, mely a
honfoglaláskor Árpádhoz csatlakozott erre vall a
szisztéma.
Keuwels, Edward, hollandi karmester és zene- Kajászó- Szt. -Péter melletti Kálóz pu.szta, valaszerz, szül. 1853. Antwerpenben. Operái Pari- mint a Tárnok melletti középkori Székely község
sina RoUa Hamlet és több kisebb énekes játék. neve is. Ennek az elemnek a szokásai közé tarEzenkívül számos dalt, kantáiét, balladát, orgona- tozott, hogy a halott fölé magas halmot emeltek
darabot írt.
8 emlékére kbálványt készítettek, mely arccal
Kéve, 1. Kéve vármegyekelet felé fordult s a köldöke táján csészét tartott
Kéve, levágott növényszárak kisebb-nagyobb a kezében. V. ö. Szalay József dr., Keveháza és
összekötött csomója, pl. gabona-, kender-, len-, Atilla sirja, Arch. Ért. XIII. 1879., 151—154. és
repce-, nádkévo. A kévekötés célja, hogy az által III. köt. Új f. 1883—84., 149—152
Tnd, 1910.
az illet termény kezelése megkönnyíttessék s 58—60.
A. M. N. Múzeum 1909. Jelentése
ezért célszerbb nagyobb K.-ket kötni. De a K.-be 141.1.
kötött gabonának még ki kell száradnia. Minél
Kéveköt aratógép, 1. Aratógépek.
kisebb a K., annál gyorsabban szárad meg, mely
Kevelaer (ejtsd: keveiár), község Düsseldorf pookból nyirkos és zöld gazos gabonából és csapa- rosz kerületben, (1910) 7798 lak. 1642 óta a templodékdús éghajlat alatt nagy K.-ket kötni nem taná- mában lev Mária-képhez évenkint 100,000-enkint
csos. A K.-k súlya ezen okból vidékek szerint na- járnak búcsúra a hivk. Heine egyik balladájágyon különböz, szi gabonánál 8—15, a ta- nak révén (Die Wallfahrt nach K.) világhírre
vaszi gabonánál 5—8 kg. között váltakozik. Lásd emelkedett.
még Aratógépek. — K. az aknánál, 1. Akna, 3.
Kével tzhely, az a tzhely, melyet a kévéit
Kéve, mvészegyesület Budapesten, alapítója acél gyártásakor az acélnyalábok izzítására haszSzablya-Frischauf Ferenc fest és iparmvész
nálnak, 1. Vas.
alakuló közgylése 1907 ápr. volt. Az egyesületKévéit acél, az az acél, melyet nyalábba kötött
nek vannakmüvésztagjai, akik Budapesten csakis acélrudakból, hegesztéssel és a hegesztést követ
az egyesület külön kiállításain vesznek részt s kovácsolással készítenek el, 1. Vas.
vannak mbarát tagjai, akik tagsági jutalékul
Kevélység, a büszkeség elfajulása; míg a
mtárgyakat kapnak. A K. els kiállitását 1908 büszke ember nagy becset tulajdonít személyes
jan. rendezte s már ekkor mint a modern mvé- tulajdonságoknak, birtoknak, származásnak, kiszetet propagáló egyesület tnt ki. Nevezetes si- tüntetésnek, de azért nem néz le szükségkéjKín
kert ért el a K. bécsi kiállítása a Hagenbnnd helyi- másokat, addig a kevély, fleg másokkal szemségeiben. Kiadványa
Kére könyve, negyedéves ben, kiket lenéz, tartja magát nagyra, nagyobbra
kötetek, szerkeszti Szablya János.
mint szabad. A büszke a maga érdemét hecí^üli
Keveaszó, 1. Keveháza.
a kevély mások érdemét lenézi. A kevély eml)er
Kevedobra (azelítt Dobra), nagyk. Toronttll rendesen hiú is, a kevélység az öntudat túltenvm. alibunári j.-ban, (1910) 2976 szerb, oláh és né- gése.
met lak., vasútállomás távíróval, posta- és távbeKevepallós (azeltt Plosicz), nagyk. Temes
szél-hivatal.
vm. kevevárai j.-ban, (1910) 2102 szerb és német
Keveháza. Újabb irodalmunkban ilyen alak- lak., postahivatal u. t. Kevevára.
ban terjedt el a név, tulajdonképen pedig KeveKever, Jacoh Simon Heiidrik, hollandi fest,
aszó (Cuwe azoa, Keueozou), késbb Keazó, mai szül. Amsterdamban 1854 jún. 19. Az amsterkiejtéssel Kajászó azaz Kevevölgy. Eredetileg an- dami mvészeti akadémián és S. F. Greivenéi
nak a széles és liosszú völgynek a neve Fejér vme- tanult. Genreképeket fest. Nevezetesebb képei
gyében, melyet ma Váll- völgynek neveznek s az- Intérieur, Ebédkor (mindkett a hágai városi mútán a Baracskához tartozó mai Szt.-lván pusztának zeumban).
a középkori neve, míg napjainkban a Kajászó név
Keverék alatt értjük folyadékoknak v. száraz
csupán a Szent Péter egyházáról elnevezett köz- anyagoknak olyan bels, nem vegyi esryesíté.«!ét,
ség elönevében maradt meg. Hunn mondáink hogj'az egyes alkatrészeket nem tudjuk egyszer
egyik legemlékezetesebb helye K., itt volt a hunn úton szétválasztani v. megkülönböztetni.
fejedelmek temetje. Nevét a monda szerint a
Keverékföld, 1. Földek.
(1.

;
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KeTeréknyelT. olyan nyelv, melybe igen nagy elsöbte. PL 72 f.-e6 és 33 f.-€6 árúból 46 f.-est akarmértéklx'n N'lfkcveredtek valamely idegen nyolv- ván öessriEevemi, a ssámitás ez
i.< k clemeL Kiassaikiis példa erre az angol nyelv,
40-8-3)
72
12 (
V meiröitrte ugyan ax angolsaáex (tohát geri.i<
tó
'.-' * r
rseaíiiáacs föob elemeit, de mon33 27(
72-tó).
ilöniifien szókincsében a normann Tehát a drágábbnak minden 12 egységéhez az oluiíoK Mi.iiiiia) nyelvének rendkívül nag)' háta- csóbbnak 27 egységét kell venni. Több mint két
it mutatja
továbbá az albán nyelv, melyben alkotórészbl végtelenül sok módon nyerhet a
" román, újgörög, török elemek vannak, úgy kivánt középminség.
iltalában c-í:ak minden tizedik szó eredeti alKeverési számítás, 1. Keverési szabály.
„„„ L uyelvben. Más K.-ek: a pohlevi.vagyis középKevermes, nagyk. Csanád vm. battonyai j.-ban,
kori pensa nyelv, mely tulajdonkép sémi nyelvjá- (1910) 3625 mai^ar lak., posta- és távbeszél-hiva-

=
=

I

1

!

;

'

.

rás sok iráni

elemmel

s

ennek úgyszólván meg-

az új-perzsa; Jáva ^getén a kávi
maláji eredet, de érte szanszkrit keverék.
kei; as aagol tlattg vagyis tolvajnyelv, mely angol, clgfaiy és lingna-franoa elemekbl áll, stb.
V. ö. Sckuckardt H., Kreolische Studien (SitzungsUTifhte der Wiener Akademie 1882-88) Mayr
'^nglish nevú kevert nyelv (Egj-eli KözlönylX. ésXII. köt.); Emst
Zui 1- laiTO der Sprachniischung (a Festr für Alfréd Hillebrandt-ban, 1913). Lásd még
'(lényszók.
ttja

;

.

'

tallal.

Kever

borona,

1.

Borona.

Kevergépek a különböz anyagok keverésére
szolgáló mechanikai készülékek, melyek a feldolgozandó anyagok szerint igen változó szerkezetek. Száraz anyagoknál az összeforgatás, ö.ssze-

rázás lehet a

munka

keverókádban

v.

módja, minél az anyagok a
dobban helyeztetnek el s ebben

lapátok vagy villák vízszintesen forognak. Tésztaszer anyagok keverésére, így a sütmúhelyekben, csokoládé-, festék-, kancsók- és agyagedényg>'árakban a kavaró- és dagasztógépeket alkalmazzák, amelyek az anyag egyes részeit addig

Keverékszin. Ha napsugár átlátszó anyagból
-•
ira esik, a fehér napfény színekre bom- nyomják egymáshoz, míg azok egyenl minsé-'ó ernyn a szivárvány színeit feltiingek lesznek. Összeálló, szívósabb anyagok át!-,
i..%.p isj)ektruní) látható. Ezek a szinek gjúrására, így a téglagyáraknál stb., a g>'úrógélniziiKival loliix' föl nem bonthatók, tehát egy- peket használják, melyeknek
része a

mköd

Kft. vafíy több ilyen egyszeni szin egj-eMtr>.vel K. keletkezik, amely prizmával ismét
.tih
t
.-izínre
bontható. A festanyagok színe
linil K.

.-/'Tui'k.

Keveréktráoya v. komposzt, 1. Földek.
Keverékvetés, különböz növények kevorékéi-l álló vetés. AK.-t a gabonatermelésnél is alkalmazzák, mely esetben kétszeres (l.o.) a ne\o;
i\o sokkal fontosabb a szerepe a szálas takarmányni'Vttiyek t<'!inelésénél. A takarmány-K. sorába
t;uti/ik a íuvos hero, a zabos bükköny, borsós
rozs, a borsóval kevert esalamádé s mások. Az
ilyen K.-ek jelentsége abban van, hogy bizonyos
nagyobb mennyiség és kedvezbb ösz^/etétclú takarmán>'t szolgáltatnak, mint a tiszta

t^'riiletról

szárnyas vag>' lapátos forgótengely, v. összeforduló hengerpár. Folyadékok összekeverése nagyobb légnyomás alatt a ílnom lyukacsokkal ellátott kif uvó rózsán v. csapon történhetik. Olajnak
v. zsiradékoknak vízzel v. savakkal való összekeverésére szolgálnak a különleges emulziósgérészét mépek, emulzorok, melyeknek
lyedt részükkel egjinásnak állított tányérok v.
korongok alkotják, amiket 2 0.5 m.-ig lehet
összeszorítani. Ezek a korongok percenkint 6
7000 körforgást végeznek s a köztk lev anyagoknak a centrifugális er folytán a szúk nyila;
sokon át kell nyomódniok, miközben bensleg
összekeveretlnek s az emulziót, a nyelvnkön nem

mköd

—

jó hangzású fejet-et adják, 1. Fejet.
nagyobb termés oka abban rejlik,
Kever szántás v. keverés, a fekete ugar rendhoiíy a különlxíz természet növények az idjá- szeres me.irmüvelésénél a harmadik szántás. Az
rás vi.<;zontaí.>váírainak jobban tudnak ellenállani els szántás a tarlótörés vagy ugarolás, melyet
< a talaj tápanva^r-készletét kiaknázni.
szkor kellene végezni, a második a forgatás, a
Keverés. A kártyajátékban a kártyákat kártya- harmadik a iT, a negyedik a vetre szántás. A
kíoeztáa dött jól öesze kell keverni, hogy a ját- K. helyett gyakran porhanyítást vagy grubberoszók egyike se tudhassa, milyen sorrendben kö- zást végeznek, néha pedig az id rövids^e miatt
vetkeznek a lapok egymás után. — L. még Kele- el is marad a K.
Keverési szabály, Keferögépek, Kever
tik,
Kevert daganat. így nevezik azokat a daganaszántás.
tokat, amelyek két- vagy többféle szövetbl állaKeverési szabály (alligáció-számttás, vegyí- nak, még pedig olyan értelembon, hogy ezeknek
f'l/K annak a feladatnak a m^oldááúra
a szöveteknek bizonyos fokú önállóságuk van,
_'y két vagy több minöeégú (árú) anya- nemcsak támasztó, összetartó vagy tápláló szös/
got mily arányban kell keverni, hogj' bizonyos vete egyik a daganat többi részének. A K.-ok 1^kivánt középminóséget nyerjünk. Két alkotórész gyakrabban a fültömirígyben fordulnak el. s
összekeverésénél e szabály a következ Kivon- rendszerint rostos és kocsonyás köttesövetböl,
juk a jobb alkotórész egységének (1 1.-nek, 1 porcból állanak, es^leg mirigycsöv^el is tartalkg.-nak) értékébl a kivánt keverék egysének maznak. A csontokon elforduló osteochondromák
elekét, továbbá a keverék egységén^ kivánt és osteoid chondromák (1. Poralaganat) is K.-ok.
értékébl a rosszabb alkotúrésBD^ értékét; a keKevert fajták, 1. Metamorf rasszok.
verékben a jobb alkot<teéaai^ ágy kell aránylani
Kevert gyaptja az, amely valódi gyapjuszálak
a rosszabbhoz, mint a második különbségnek as és felszórok keverékébl áll, 1. Gyapjú.
vetés«»k,

a

.

:

;

—
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Themse jobbpartján, királyi kastéllyal, mely II!.
Kevert szón v. vegyes szén, 1. Bányaszén.
Kévés oszlop, a csúcsíves építészetben használt Györgynek volt kedves lakóhelye, ós földünk leggazdagabb botanikus kertjével. A botanikus kert
formája az oszlopoknak 1. Pillérköteg.
Kéveszin a pajta belsejének az a része, amelybe 110 ha. 1730 óta koronabirtok kiváló része a
pálmaház (110 m. hosszú és 20 m. magas) és a tóVi
a kévés gabonát elhelyezik a cséplésig.
:

;

kert. Fölvirágozta tására igen sokat tett Hookor,
Kévetömörit, 1. Aratógépek.
Kevevára (azeltt TemeskuUn), nagyk. Te- a híres botanikus.
Kewanee (ejtsd: kjueni), város Illinois északmes vm. kevevárai j.-ban, (1910) 7315 német, szerb,
oláh ós magyar lak., járási és járásbirósági szék- amerikai államban, (1910) 9,307 lak., szénbányák:

hely

:

vasútállomás, posta-, távíró- és távbeszél-

hivatal. L.

kal és gyárakkal.

Keweenaw

még Kéve vármegye.

(ejtsd: kjuinau), 1.

Michigan államban

Kéve vármegye, a mai Torontál és Temes vár- a Fels-tóba nyúló 150 km. hosszú félsziget, memegye D.-i részén, a Duna baloldalán, K.-en a lyet a 300—500 m. magas, rézbon gazdag Mineral
Karas torkolatáig, Ny.-on a Dunáig ésaTemesig Rangé takar. K.-on van a 30 km. kerület Por-

Közepe táját a terméketlen és néptelen tage-tó végs csúcsa a K.-Point. — 2. K., a Felsö-tú
foglalta el, melynek csak egy nagy öble, amely D. felé a K. és a Poin Abbaye-

terjedt.

;

Maksond mezeje

része volt az alibunári és delibláti mocsaras, hovidék. A Névtelen Jegyz (44. fej.) szerint
a honfoglaló magyarok elöl Glád vezér Kéve várába menekült, de csakhamar feladta a várat.

mokos

1201-ben mármint vármegyét, st 1238. egyúttal
mint várispánságot említik. K. els ismert comose
Achilens a vármegye székvárosát, Kévét 1392.
már mint királyi várost említik. 1439-ben meg;

fólsziget közt terül

el.

Ke-x.h.olva.(Karela), járási székliely Viborg (et-

tl 100 km.-nyire) íinn tartományban (lön) a Ladoga Ny.-i partja mellett, (1912) 1527 lak., arzenállal, fa- és gránitkereskedéssel. Egykor ers.^ég
volt, amelyért a novgorodiak a kareliaiakkal,
késbben a svédek az oroszokkal küzdöttek.
Key, 1. Axel, svéd orvos, szül. Smálandban
1832 okt. 25., megh. 1901 dec. 27. Stockholmban,
mint az ottani Karolina-intézet kórbonctantanára.
Histológiai munkái az idegrendszer íluomabb szer-

szöktek rác lakosai Murád szultán 130,000 fnyi
serege elöl, de a magyarok otthon maradtak s
azért kiváltságaikat 1453. V. László meg is ersítette ugyanakkor azonban gondoskodott a Cse- kezetérl, kórbonctani dolgozatai a szív ós vérerek
pel szigetére menekült kevei rácokról is, kiknek stb.-rl szólnak. Legismertebbek azonban i.skolaÁbrahámteleko nevíi gyarmatát utóbb Kis- vagy egészségügyi dolgozatai, melyeket különböz
Ráczkevének nevezték (1. Ráczkeve). Kévén kívül nyelvekre lefordítottak, az egyiket németül:
a vármegye területén még két vár, Dombó ós Schulhygienische Untersuchungen címen BurgerTomistya, Kévén kívül két város, Barlad ós Pan- stein adta ki. K. fszerkesztóje volt a Nordiskt
csaly (a mai Pancsova) ós 66 helység állt. Kéve Medicinskt Arkiv-nak is.
megersítését az 1478-iki országgylés is elren2. K., Ellen, svéd írón, sziU. 1849 dec. 11.
delte. 1439- töl fogva fispánjainak neveit sem Sundsholmban (Smáland). Családja elszegényedismerjük. 1551-ben a török hadjárat megsemmi- vén, tanítón lett. Eleinte történelmi irányú
sítette a vármegyét és csakhamar Kévét is, mely veket, élet- és jellemrajzokat írt, csak azután
azonban a török hódítás második felében Kubin tért át a regényírásra és publicisztikai tevékenynéven kezdett szerepelni. A törökök kizetése után ségre. Müveinek társadalmi és politikai eszméit
nevét a vármegye teljesen elvesztette s katonai és elveit vegyes érzelmekkel fogadták. Legisnn'és
igazgatás alá jutott. A katonai hattirrvidók fel- retesebbek azok a munkái, amelyekben a
oszlatásával az 1876. XXXIII. t.-c. részint Temes, család és a gyermeknevelés kérdéseivel foglalkozik. Ilyenek Missbrnkad kvinnokraft (Visszaélés
részint Torontál vármegyéhez csatolta.
Irodalom, Ivánft Ede, Kéve vmegye emléke, SzAzadok 1872, a nö munkaerejével,
1896) Lifslinjer (tkp. a. m.
149 — 174 Kmlékírat gr. Lónyay miniszterelnökhöz Kéve- és
Lebenslinien, németre a szenzációt hajhászó Üb(>r
Szörény vármegyék fölélesztése tárgyában, u. o. 193—196
A gyermek
Pesty, Bltünt vármegyék, I. 869 410. és VAri.spánságok tört. Liebe und Ehe c. fordították, 1903)
881—8; Csánki, Magyarorsz. tört. földr., 11. 114-123.
százada (1900) stb. K. nem tartozik a nöemanciKevicze (azeltt Kevicz), kisk. Turócz vm. páció ama radikális híveilioz, akik a nnek a
stubnyafürdöi j.-ban, (1910) 71 tót lak. u. p. Kis- férfival minden tekintetben való toljes egyenjogiicsepcsény, u. t. Mosócz.
sítását sürgetik, hanem ellenkezleg, a nö érvéKevir, nagy sóspuszta Perzsiában, 1. Kho- nyesülését gyengébb szervezete ós természete
sajátságainak arányos ttgyelembevótelóvel és
rasszán.
KeviszllB, nagyk. Torontál vm. alibunári egyszersmind az ideális életcélok kultiválásával
j.-ban, (1910) 2664 oláh lak., vasútállomíis távíró- tartja leghelyesebben elérhetnek.
val, iwsta- ós távbeszólhivatal.
Key (^tíd: ki). Francis Scott, az északamerikai
Kevszúrok (chevsurok), a kartvóli nép északi néphiranusz The Star-spanglod Banner szerzje,
ága Kaukázusban, az Aragva ós Argun mellókvöl- sziil. Marylandban 1780 aug. 9., megh. Washinggyeiben, mintegy 8000 fnyi tömegben, tulajdon- tonban 1843 jan. 11. Ügyvéd volt s a nevezett
képpen a georgiaiak, osszetek és más hegyi lakók himnuszt 1814. Irta, mikor az angolok megtámadteljesen elágazott, külön nyelvet beszél keveréke. ták Baltimoret. Egy köt<>t költeménye 1857. jeV. ö. liadde, Die CHevsuren und ihr Land (Cassel lent meg.
1878); Gróf Zichy Jen Kaukáz. utazá.sai (BudaKeyser, 1. Hendrik de, németalföldi építész
pest 1897).
és szobrász, szül. Utrechtben 1567-ben, megh.
Kew (ejud: kjá), Londonhoz tartozó falu Surrey Amsterdamban 1631 május 15. Fbb mvei Amangol countyban, 10 km-nyire Londontól, a stenlamban a Zuider- templom (1603—1618), «
;
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n
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;

;

—
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:
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kö-

köti össze. Téli kllmatiktis gyógyftóbeiy, a hadi-

Krasmos emléke Rotterdam- tengerészet állomásb^sre. 1909 okt. az orkán
nagy pusztításokat tett a városban.
Keyx, Hallcyone (1. o.) férje.
Jákob Rwhlf. norvég történetíró, síül.

zül legnereiBleeebb

ban.
2. A'.,

Keyzer, Thomas de, hollandi fest, Keijser.
1., megh. KriszKés (manus), a fels végtagnak széles végstiániában 1864 okt. 9. A krisztíániiU effyelemen
1fí:?7 ''<ta ma^'án-. 1^29 óta pedig reodiae tanár darabja, amely az alkarral a kéztizttletek (I. o.)
•t« gamle Lve (Norvégia útján függ össze. A végtag eme része mint kéz

Christiaossandban 1803 jan.

:;mial846— 49);Nordmaen- c^ak az emberen s a majmokon van meg, más álbár
latokon, ha a tagoltság meg is található
mint mesok állatban egyes részek satnyák
chanikai életmúszer messze elmarad az emberi

r

luiufurf atning 1 Hedendommen (A norív
^
MiAsi viszonyai a pogánykorban. a. o.
vt .
18i'7): L)«)n norske Kürkee História undor Katholiciámcn (A norvég egyház törtonote a katoli-

ili

izmus korában,
S

A.'.,

n. o.

1856—1858).

Nimi^de, belga

fest, szül. Sandvliotben

jöl. 17. Az antwerpeni
!'mlán tanait, azután több évet
Harj-házi tárgyú képoi ntán 1836.
K
a sarkantyúk csataj a) ábrázoló
A
"um) nagy föltnést keltett
k.
- K
!i t'
t'^k clsö sorába emelte. Ezt
neti képei: A worringenl
k'Vt'
rauzonm); A gyaur (1845,
i>;ita
.„
:ie): Maria de' Medici halála
Bt'ili;..
(1845. u. 0.); Milton leányainak tollba mondja az
Elveszett Paradicsomot stb. 1855. óta az antwerui mv. akadémia igazgatója volt. V. ö. Hy:,(uiis. Nicaise de K. (Brüsszel 1891).
~

y;

1

iinj^.

t

1887

i

t

c

'

4.

K, Thomas

de, hollandi festó,

1.

Keijser.

Keyserling, Alexander, gróf, orosz utazó, szül.
Kabillenben, Kurföldön, 1815 aug. 15., megh. Dorpatban 1891 máj. 8. Részt vett Mayendorffnak
•urópai Oroszországot Icutató expedíciójában, toabba Murchison ós de Vemeuil közép- ós déloroszországi utazásaiban. Múvci Rus^ia and the
Ural (London 1845); Beobachtungen auf einer
\leise in das Petschoraland im J. 1843 (Krusenstom P.-vel, S.-Petersburg 1846). V. ö. Aui5 den
Tagebuchbláttem dos Grafen Alexander K. (mit
:

Bíograpbio, Stuttgart 1894) és Gr. Alex. K., ein
Lebensbild (Berlin 1902, 2 köt.).
KeyH. et Blas., európai állatnevek után
Keyseriing Alexander (1. o.) és Blasius Johann
Hoinrich (l. o.) nevének rövidítése.
Keyssner, Hugó, német jogi író, szül. Berlinben
1K27 nov. 17., mcirh. u. o. 1905 szept. 4. Birói
sznjirálatba lopott, 1873. a berlini kamarabiróság
biraja lett. Fömüve
Das Reoht am eigenen
Biide (Berlin 1896). Többször kiadta a német kereskedelmi törvényt. 1879 óta a Zeitschrift für
das gesamte Handelsrecht c. folyóirat egyik szer:

kesztje volt.
Key-stone State (ang.

qjtad: ici-«stoB vtét, a.

m.

zárók-állam), Penn.<^ylvania neve, mert az északamerikai Egyesült Államok alkotmányának elfogadásakor vozetó állam volt.
Key-szigetek, 1. Kei.

Key-West itittA: ki-meMt), kikötváros és Monroe
oonnty ssékheljre Florida éezabunerikai államban, a Florida-félsziget eltti kis korai l.-^z igétek
láncolatában a K.-8sig0len, (i»io) 21,174 lak., jelentékeny

szivargyánkJkal,

szivacshalászattal,

—

—

kéz mögött. A kéz finom tagoltságánál fogva a
legkomplikáltabb mveletekre alkalmas, majdnem minden c:>elokedetünkben nélkülözhetetlen s
elvesztése úgys^lván pótolhatatlan, bár egyes
esetekben, kiUönösen olyan egyéneknél, kik kéz
nélkül vagy satnya kézzel születtek, a láb végezheti a kéz funkcióit. Ismeretes néhány mvész
(Kittel, Dúcomét, Unthan), kik lábukkal dolgoztak, s mutatványos helyeken láthatunk kezetlen
jongleuröket, kik lábulckal írnak, rajzolnak stb.
A kéz képletoson is az egész embert helyettesítheti a bizalom, fogadás stb. jeléül való kézadás,
a leánykérésnél szokásos ckézm^kérés», elfogatásnál az illetnek kézzel való érintése mint jel.
eskütételnél a kéz felemelése stb. mind általáosan ismeretes dolgok. Éppen a fent elmondottakból következik, hogy a kéz mintegy visszatükrözi az egyént, mái egy ers testi munkát végz
férfi, mint egy kényelomben élö, magát ápoló
úrin keze. Általában szépnek tartjuk a keskeny,
kezet,
a testhez arányítva kicsi, ápolt, fehér
melynek körmei gondozottak, háti oldalán az
erek nem duzzadnak ki, legfeljebb kékes vonalak képében tnnek eló az ízlés ugyan változó,
mert volt id s vannak ma is emberek, kiknek a
párnás, kövér kéz tetszik.
Anatómiai alkatát tekintve, a kéz három részbl áll, kéztból, kézközépbl és ujjakból. A kéztó
a csukló-tájélmak felel meg, a kézközép a hozzá
tartozó lágyrészekkel együtt a tenyeret és kézhátat adja.
A kéz csontvázában a kézt 8 csontocskából
áll, amelyek két sorban vannak rendezve (sajkacsont, OS navicnlare; holdascsont, os Itmatnm;
loboralákú csont, os triquetrum ; borsócsont, os
pislforme nagy és kis sokszöglet csont, mtiltangulum május et minus fejescsont, os capitatum
és hor^ascsont, os hamatum) a ké:d£özép 5, nagyjában egyforma alkotású csöves csontból áll az
ujjak izeiknek megfelelen 3—3 ujjpercbl tevdnek össze, melyek szintén csöves csontok s az
ujj hegye felé haladva rövidülnek (legkisebb a
körömperc). Kivételes alkotású a hüvelyk csontváza, mely csak 2 percbl áll.
A csontokat szalagok és izületek tartják öasae.
Az izületek közül a kéztóizületek (1. o.) tojásizületek akéztökézközépi ízület feszes Ízület, amelynek feladata a tenyér számára biztos alap adása.
Kivétel a hüvelyk, hol kétféleképen mozgó nyeregizületet (1. ízület) találunk. A kézközóp-ujjperc iziilotek kis mértékben mindenfélékben
mozgatható korlátolt szabadlzflletek, az ujjpercek pedig egymással tiszta csuklóizületek útján
:

br

;

:

;

;

;

,

teknsbékafogással és söfözéas^ A Taylor erss(^>g védelmezi, rendes hajóesaeköttetóee van Havannával és az Egyes&lt-AUamok fbb kikötivel.
.\ szárazfölddel a korallazigeteken át épült vasút
kötMnek össze.
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A vázra vannak ráépítve a lágyrészek, amelyek fleg a tenyéri oldalon vannak. A háti oldalon (dorsum manus) nincs egyéb, mint az alkar
háti, fészitöi oldaláról jöv feszít inak, melyek
részben a kézközépcsontokon tapadnak, részben
kiszélesedve, mint az ujjak háti hönyéje (aponeurosis dorsalis digitorura)

mennek át azok

háti ol-

A

—

Kéz

dorsale).

A

verereket
lületes

vért elvezet gyüjtöerek részben a
kisérik, részben

a kézháton, mint

fe-

brerek egyénenként változó érhálózatot

alkotnak (arcus venosus dorsalis manus).
A kéz idegeit a középideg, az orsóideg és singideg adják és pedig a kézhát felét az orsóideg,
felét a singideg látja el, a tenyéren pedig a középideg és singideg ágai terjednek el. Minden ujj
4 idegágat káp, melyek az ujjperceken, fleg a

tenyéren (pálma v. vola manus) három
csoportban vannak a képzdmények, a hüvelyk
oldalán a hüvelykpárna (thenar), mely a hüvelyk körömpercen tapintótestekkel végzdnek.
Külön említést érdemel fontosságánál fogva a
izmaiból áll, a kisujji oldalon a kisujjpáma
(hypothenar), melyet a kisujj izmai alkotnak, kö- hüvelykujj (poUex), mely az emberen és a majmozépen pedig a mesothenar, mely bemélyed s a kon a kezet speciális fogómszerré avatja. A kéztötenyéri bnye (aponeurosis palmaris) fedett ujj- vei való nyeregizülete teszi lehetvé mozgásánál
hajlító inakat, a 4 gilisztaizmot (m. lumbricales), az oppozíciót, vagyis azt a mozgást, hogy a többi
7esontközti izmot (m. interossei) s a tenyér ereit és 4 ujjal szemben helyezhessük el, ami minden
idegeit foglalja magába" Az inakat inhüvelyek(l. o.) eszköz, mszer, szerszám, írótol 1 stb. megfogásánál

dalára.

A tenyér izomzata.

1.

ábra.

B

a kisujjpáma

(hipotlienar^j

A
C

a "hüvelykpárna (thenar),
az alkarról jöv hajlító

azokat leszorító keztöszalag, E & mély ujjhajlító
inának átfiirakodása a felületes ujjhi^jlitó inán. Az nJJhajlító inak között láthatók a karcsú gilisztalzmok.

inak,

Daz

hasonlók vannak a kézháti inakon
ujjakra átmen inak ers rostos
inhüvelybe zárva haladnak tapadási helyükig. Az
izomberendozés olyan, hogy külön izom hajlítja
az egyes ujjperceket, s külön izmok szolgálnak
az ujjak szétterjesztésére s összezárására.
A kéz vérellátása az orsó- és sing-veröérböl történik (artéria radiális et ulnaris), melyek a tenyéren egy felületes és mély tenyéri ívet alkotnak

veszik körül
is.

;

A tenyérrl az

át)ra.

B

sing:i

D

A

A tenyér veröerel és pólyája.
ta orsóveröér.
veröér. C a tenyéri bönye, pólya ( aponeurosis >,
az ujjak közös veröerei.
a III. ujj tenyéri veröerei.

2.

E

szükséges. Ezt a jelentségét különösen íigyolemre kell méltatni olyankor, midn balesetek
következtében történt uj jolvesztésoknok az anyagi
kártérítés szempontjából való mérlegelésérl van

A többi ujj is speciális jelentsége szerint
kapta a nevét a 2.-at mutatóujjuok (index) no
vozzük, mert a többiektl függetlenül nyújtható
egyenesre (1. az útbaigazításra szolgáló táblákon
rajzolt i:^-et) a 3. ujj, a leghosszabb, a wujyxjj
(arcus volaris superflcialis ot profundus). lízen V. középuij nevet viseli (medius) a 4. ujjat gyüívek bocsátanak ágakat az ujjakra, melyeken, rüsujjiiak (auularis) nevezzük, az ötödiket kiskülönösen a körömperc területén, dús hálózatot ujjnak (minimus).
alkotnak. A kézhát ellátása gyengébb, az ú. n.
Fontosak a kézen a tenyéri oldalon található
kéztöi hátoldali hálózatból történik (rete carpi börredök- A tenyér redi a bralatti .szövetek é.^
szó.

;

;

;

-
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Kezdeményezési log

sájátsá- slnos, a kézbesítend iratot a kézbesít a bíróságtKm eJWNMJBBéeaket már régen megfigyelték a a nál, ha helyben bíróság nincs, a közs^ ell járóV\ r ijv.ságából. erfieségéböl, as 6. n. tenyér- sá^iál leteszi (K. leUtdlei) s errl a címzettet a
jósoltak (chlromantia). Erre utal a lakás ajtajára kifüggeeztett értesítvénnyel érteih.
elnevezése (aaeneceevoDal, életvonal síti. A keresetlevélre hozott idéz végzés K.-eszigotlóvebben I. Tet^fér. As nj jakon finomabb n'ibb. Ezt letétellel nem szabad kézbesíteni, hanem
<.^vk vannak, a redóket a börirfaa rétegének ren- els Ízben csak magának a címzettnek, ha nem tacleiMéae hona létre a redk egyéni különbsége- lálják, ismét el kell menni, ha másodszor sem taket ttlntetnek fel s ^ppen eaért a személyasonos- lálja a kézbesít a címzettet, pót-K.-t végezhet, ha
;ig megállapitii6ára haamálhatók (daktiloszkó- pedig ilyon személyt sem talál, akinek pót-IC-sel
kézbesíthetné, az iratot a biróságmik vis.szaadja,
ia). Bóvebben l. Cjj.
i
Hogy néhány szóval a kéz fejldését is jelle- a bíróság ügygondnoknak kézbesíti és errl a felet
menük a végtagbimbó végén mint lapátalakú ajánlott levélben énesiti. Ha más módon éppen nem
az embrionális élet 5. he- lehet kézbesíteni, hirdetményi K.-nek van helye,
Uazéleeedée jelenik
tében, a 6. héten határolódnak el az ujjak, a 7. vagyis az iratot a biróvSág hirdet tábláján kifüg:<<ten az ujjpercek s lassan a köröm elsó nyoma gesztik, a keresetlevelet ügygondnoknak kézbe- mníatkozik. Xz ujjak teljes szétválása a v^üsítik és a hirdetményt hirlapilag is közzétOBzik.
iik s proximál felé halad: az összefüg- Külföldi K.-re nézve 1. Hágai nemzetközi mavÁnya az ujjakat összeköt ú. n. íiszó- gánjogi konferenciák L A telekkönyvi ügyekben
•uirtya. A fejltjdfsi rondollenesséjgeket 1. Makro- a K. némileg eltéren van szabályozva oly irányban, hogy legtöbb határozatot magának a címilaktilia, Polid/tktilia, SzindakttUa.
Kéz&dás. j)4képes cselekmény az elvállalt kö^ zettnek kell kézbesíteni.
telem nieurtii'sitésére v^y eskütétel helyett a
Büntet ügyekben a Bp. 79—81. §-ai és rendeMnuvalloiuás v. szakérti vélemény megoröslté- letek szabályozzák a K.-t az idézlevelet magának a megidézendónek, más határozatot a meg•re. mint pl. nálunk a községi birósájri eljárásban.
Kézai V. Keszi Simon mester, a XIII. sz. egyik bízottnak is lehet kézbesíteni. Egyébként, ha a
loL'kiválobb magyar krónikása, ki IV. László ki- címzett nincs otthon s háznépe sincs, az iratot
ralsTiak ajánlott mvét, saját vallomása szerint, ki kell függeszteni s erról az illett ajánlott le!».•«, francia és német krónikákból szedegette
vélben, továbbá a községi elöljáróság útján értesszc, de ezeknél sokkal szabadabban használta síteni. Az idézólevelet zárt borítékban kell kézbemár forgalomban levó magyar krónikákat, síteni. A büntet parancsot a terhelt saját kezébe
lestor és udvari pap lett s mint ilyon 1282— kell adni.
1283. ti'iján irta krónikáját. Az els könyrben
Közigazgatási ügyekben a K.-t az 1901. XX.
a hunn-knak Attila haláláig s büx)dalmuk fel- t.-c. 25—30. §-ai 8 a 4600/902. M. E. sz. K.-i utakban pedig a magyaroknak sítás szabályozza.
í terjed történetével foglalÁltalános szabály, ha a fél olvasni nem tnd
vagy az irat nyelvét nem érti, az iratot meg
at mundta, a valóságot akarta követni,
külön értekezett a jövevény nome- kell neki magyarázni. Katonai épületben csak a
ünokokról, vámépekról, várjobbá- parancsnok értesítése után szabad kézbesíteni.
król, szabado-sokról és rabszolgákKézbesítési megbízott az, akinek a fél heleírásában már a XI II. sz.-beli utazók lyett kézbesíteni kell K.-at a fél bármely ügyit is használta. Eléggé tisztult nézetei
ben rendelhet, bizonyos ügyekben, pl. a váltó'lu voltak. Kétségkívül forgathatta a királyi kifogás kézbesítése céljából, ha sem , sem ügy.tárat, mert IV. László
mint homo regiust, védje nem lakik a székhelyen, köteles nevezni,
'kt 19. a maga jegyzjének nevezi. Életé- mert különben a részére szóló irat egyszeren
;.; il menyei ismeretlenek. Krónikáját ol- postára adatik, amikor a kézbesítés veszélye 6t
^
-l^en 17H2. < másodszor javítva Budán terheli.
<vben Horányi, harmadszor u. o. 1833.
_
Kézbl. Az oly kártyajátékoknál, hol talon is
L,
n...„,.,i^zor St.
Gallenben 1849. van, K. játszik az a játékos, ki a talont nem ve:;úban, ötödször Mátyás Fló- szi fel. De meg sem szabad néznie a fekv kár~r i8fi2) Szabó Károly adta tyákat.
Kézcsontok, 1. Kéz.
ki.
r totósé Domanovszky,
ui (BiidaDCst 1906).
K. Si'
Kezdemény (ném. Anlaae, növ.), valamely
Kézbesítés inera. /
fication, szerv embrionális szövetbl (1. o.) álló kezdetleges
riiiq irrH.^).
,n_'. -'
alakja, melybl a fejldés során a szerv kialaknl.
•k, fleg
:'.: •^.lC"k •-:. értesíEszerint van lovél-K., ág-K., mag-K. (1. o.) stb. A
I'-.'ii..'k, Iéihi\
hezszol- K. alakja kezd fokon néhány embrionális sejt;.-altatása. A K
V mellet; történik, bl álló kiemelkedés, melyetdiídor-nak neveznek.
.sít aláír. Ha a fél
Kezdeményezési jog (inüüUiva), a törvényamelyet az átv>
az úratot elfogadni vunakudik, a kézbesít nála hozó testületnek az a joga, ameh-nél fogva ai
hagyja azt, ezt a vétbiz<^rítványban feljegyzi, egyik törvényhozói tényezó a másiknak kész törés ez az elján'i.< fkéiiyszer-K.) a K. hatályával bir. vényjavaslatokat elfogadásul elöteijeszthet A K.
Polgári iigtjekben (Pp. 150— 177. §) elssorban a nemcsak a fejedelmet, hanem ai omá^ytUést
nem találják, is megilleti. Hazánkban minden Ofnimrfiléai
címzettnek kell kézbesíteni, ha
a lakásban vele együtt lakó felntt családtagnak tárgyiuk kezdemteyezése régi hasai omíb aeV. szolgálatban álló személynek (pót-K.t, ha ilyen rint a rendi táblán történt, a frendeknek a kes-

kápsddméoyek alakulásától függenek;

;
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demónyezésro csak annyiban volt befolyásuk, távíróval, postahivatallal, több régi várkastély és
amonnyibon fontosabb tárgyaknak elleges tár- templom romjaival.
Kézdivásárhely, rendezett tanácsú város Hágyalására az ú. n. regnikoláris deputációk (országos küldöttségek) nyertek megbízást. Tényleg a romszék vm.-bon, Magyarország legkeletibb fekfrendiház K.-ot nem gyakorolt, a képvisel- vés városa, (i9io) 1048 házzal ós 6079 magyar lak. (közte 3153 katolikus ós 2417 helvét).
háznak K.-a kétségtelen.
Kezdet (észt.), folyamatos, tehát idbeli jelen- A város a Feketeügy lapályán, a Torja patak
ségnek (pl. cselekvénynek, zenei s más eladás- mellett fekszik egyike a Székelyföld legcsinonak) megindulása. Ilyenfaja malkotásnak fon- sabb városainak, melynek sajátszer építésmódja
tos szerkezeti követelménye, hogy K.-e, közepe kölcsönöz különös érdekességet. Van benne törés vége legyen s e 3 rész szerves bels összefüg- vényszék, járásbíróság, telekkönyv, kir. közjegygésbon álljon. A mü K.-e azonban nem esik szük- zség, szolgabírói hivatal, csendörszakaszparancsségszeren egybe az eladott csolekvény K.-ével. nokság, adóhivatal, pénzügyrbíztosi állomás,
katolikus fgimnázium, áll. polgári íiú- ós leányL. In medias res, Bevezetés és Dráma.
Kézdiaibis, kisk. Háromszék vm. kezdi j.-ban, iskola, Erzsébet árvaházi nipariskola, Rudolf(1910) 709 magyar lak., u. p. Dalnok., u. t. Róty- kórház, Stefánia-menedékház, minorita rendház.
;

Ipara ós keres-

Brosztevény.

Kézdialmás, kisk. Háromszók vm. kezdi j.-ban, kedelme igen
1328 magyar lak., vasúti megállóhely, u. p. Esz- élénk nagy
telnek, u. t. Bólafalva.
mértékben virágzik itt a
Kezdi Kovács László, fest és újságíró, szül.
Pusztaalsóczikolán (Fehér vm.) 1864 jan. 11. szeszgyártás,
Részben itthon, Ligeti mellett (1886), részben külvalamint a
földi utazásain tanult festeni. Elször Budapes- sör- és bútorten állított ki 1886. s azóta nagyszámú tájképeiipar, moly
;

vel keresi fel a kiállításokat. Ilyenek pl. a Szá- utóbbi terméguldó vihar c. (1904, Szépmvészeti Múzeum). keivel az ösz1906-ban gyjteményes kiállítása volt a Köny- szos vásároves Kálmán Szalonjában, 1909. Kilátás a Zug- kat elárasztja.
ligetbl c. képével a Törley-díjat kapta a Nem- Az íizleti éle-

Szalonban. Képzmvészeti és színházi kritikákon kívül írt egy Halálmadár c. színdarabot ós átdolgozta Barabás Miklós emlékiratait

tetélénkíti két

(1902).

posta- és táviróhivatal és telefonállomás. Helyén
az ókorban római telep volt. Legrégibb kiváltságait Zsigmond királytól kapta 1427-ben. A szabadságharcban fontos szerepet játszott. Itt öntötte
Gábor Áron a város és a többi székely helységek

zeti

Kézdikvár

(azeltt Feselnek), kisk. Háromszék vm. kezdi j.-ban, (i9io) 1217 magyar lak.,
u. p. ós u. t. Kézdiszentlólek.
Kézdimárkosfalva (azeltt: Márkosfalva),
kisk. Háromszék vm. kezdi j.-ban, (loio) 830 magyar lak., postaügynöksóg, u. t. Imecsfalva.
Kézdimartonfalva (azeltt
Martonfalva),
kisk. Háromszók vm. kezdi j.-ban, (1910) 508 magyar lak., postaügynökség, u. t. Imecsfalva.
Kézdimartonos (azeltt: Martonos), kisk.
Háromszék vm. kezdi j.-ban, (1910) 1097 magyar
és oláh lak., u. p. és u. t. Bereczk.
Kézdioroszfalu (azeltt: Oroszfalu), kisk.
Háromszók vm. kezdi j.-ban, (1910) 428 magyar
lak., u. p. és u. t. Kézdivásárhely.
Kézdipolyán, község, 1. Kézdiszentkereszt.
Kézdiaárfalva (azeltt Sárfalva), kisk. Háromszók vm. kózdi j.ban, (i9io)479 magyar lak.,
n. p. ós u. t. Kézdivásárhely.
Kézdiszára^patak (azeltt
Szárazpatak),
kisk. Háromszók vmegye kózdi j.-ban, (1910) 882
magyar lak. u. p. ós u. t. Kézdiszentlólek.
Kézdiszászfaln (azeltt: Szászfalu), kisközség
Hároni.szók vm. kózdi j.-ban, (1910) 267 magyar
lak. u. p. Nyújtód, u. t. Kózdivásárliely,
Kézdiszentkereszt (azeltt Kézdiiyolyán),
nagyk. Háromszók vm. kózdi j.-ban, (i9io)'l731
magyar lak. vasúti megállóhely, i)ostaügynök8Óg, u. t. Bólafalva. Az itteni Venus nev szónsavas savanyuforrás vize nagyon kelend.
Kézdiszentlélek, nagyk. Háromszók vm. kózdi
j.-ban, (1910) 3006 magyar lakossal; vasútállomás
:

:

:

:

;

;

:

:

takarékpénza vasút,

Kézdivásárhely címere.

tár,

harangjaiból azon ágyukat, melyekkel a három
székiek a Heydte és mások által ellenök vezetett
ellenséget visszaverték: itt volt továbbá mindvégig az erdélyi magyar hadak lpor- ós fegyverraktára ós csak 1849 jiüi. 25. tudta a túlnyomó
orosz-osztrák egyesült hader elnyomni. A székely
határrségi intézmény fennállása alatt (1764—
1850) a II. határr-gyalogezred székhelye volt
és 1823—50 K.-en katonai nevelintézet állott
fenn; az épület ma laktanyául szolgál.
Kezd (ang. youngster) az a kétéves versenyló,
amelyik els ízben jön a versenypályára. A K.
lovak részére külön versenyek szerepebiek a magyar és az osztrák versenyek programmjáu. A
legnagyobb ilyen verseny nálunk a heleneniáli
díj, amelyet Kottingbrunnban futnak aug.-ban.

Kezdl9etü (lat. litera inüialis, ebbl initUUe),
nagy bet, mellyel a szó kezddik, különösen pedig a könyvnek, vagy a könyv valamely szakaszának, fejezetének nagyobb alakú,
díszes els betje. A középkori kéziratokban a K.-k
alig valamivel nagyobbak a szöveg betinél s ináltalán a

kább vörös szlníUcnél fogva tiüinok ki. A miuintorok azonban mind nagyobb gondot fordítottak
a K. minél díszesebb elállítík^ára, ez volt mvészetük legfbb tárgya (1. Miniatura). A modern
könj'vnyomtatiisban is mind jelentókenyebb szerepre vergdnek az iniciálék (1. 0.).

-

Kezdöfök

KesdMok, a lépcskar legalsó foka, mely ai
alapfaloD nyogsiik s igy tömb-lépoe6 (l.o.>. Lobegö
lépcsöuól ai egén lépcskar terhét hordja. Oyakran hoesMM) a töbU foknál s a ssabad vége lo
vnn korpkitvo.
Kezdhang v. sxókezd (nem. Anlaut}^ a sió
els tagjáiuik megjelölése a fonetikában s a gramraat lkában.
KesdA igék (tyerba inchoativa), olyanok, melyek a esd^éenek beállását, me^esdését jelentik. Rzt a beállást háromféle igeképzéssel fojezzutc ki 1. Oyakorító igével (mintha próbálgatná
haldokol,
a/, omber s úgy kea^mé el lassankint)
i'le<l. falad, gynlad, szólal, nehezillget a hálója.
2 Visszaható k^pzörel : halódik, heveredik, járul,
m<'i:fajul. H. I,«'.
rtakorít és visszaható
ion»g), lendül (leng), inkrpzih'el cs< T a
diil (ing), muzdul. /udul: mveltet képz elött
:

:

:

.

C9«k a gyakorítú
dít,

rendit,

képz marad meg

:

Kezasséff
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csönl-it, for-

ZMidít, indít, mozdít, zúdit. L. Ige-

bimak.
János,

Igazolványos

(Ij.

A kezeli tanf(dyam

aliistt).

és

V.

ö.

Sági

viaga (Bndapest

1912).

Kezel tehervonat (tmAI). B vonatokba az
egyes állomásokon feladásra kerttl teherárúk
berakatnak és rendeltetési helyükön kirakatnak.
A vonal mentén megrakott kocsik ngyaocsak e
vonathoz adatnak, illetve a címáUomáson leakaaztatnak. lilhbez képest a K. az összes vonatok
közül a legtöbb kezelést végzi ; azáltal pedig, hogy
a darabárok f.>iv^fio m, leadása végett legtöbbaiia és o munkának befejezése után a
...j tolatást is elvégesmle kell,
az összes vonatok közül a leghosszabb menettartammal bír. K. a legtöbb vonalon van rendszeresítve és ha
mint pl. karácsony másodni^ján
a tehervonatok nagyTésze, esetleg összessége is,
elegy hiányában lemondatik, a K. akkor Is köz-

nyirearak-

:

—

—

lekedik.

KezelÜBzt, a csapatok gazdászati és számviügyelnek végzésére és vezetésére hivatott
Ujabban gazdászati tiszt a neve. Vannak
hadnagy-, fhadnagy-, sí^ados- és rnagy gazdászati tisztek továbbá gazdászati tiszthelyettesek zászlósi rendfokozattal.
Kezes, 1. Kezesség.
Kezesség (lat. fidejussio) a. m. jótállás másnak tartozásáért, azaz annak elvállalása a hitelezvel szemben, hogy ha a fadós nem tizet, a
tartozást a kezes ílzeti ki. A megállapodás, amely
ebben az irányban a hitelez és a kezes közt
létrejön a .^.-í szerzdés. A K.-i szerzdéshez a
fadós belegyezése nem szükséges; a szerzdésre forma megszabva nincs, szóval is köthet.
Az írásbeli K.-vállalásra elég, hogy a keze.s az
okiratot a föadóssal együtt aláírja. A K.-bl származó tartozás járnlékos tartozás, ha a követelés
a föadóssal szemben nem érvényes vagy megsznt, szabály szerint azt a kezessel szemben
teli

képzés.

Kezdkö,

Kezd

Vállkö. Boltozat.
leltár, l. Leltár, Vagyontár, Nvitó
1.

''túr.

tiszt.

;

Kezd

meridiános

amelyet a délkörök köválaszttink ki, hogy a földrajzi
>.)
ettl számítsuk. Régebben a
*:\n a Parison átmen, ma legátmen meridiános a haszaz,

•

1

Kezdömérleg,

Mérleg.

1.

Kezdpontok, az építészetben a bolthajtás

ive-

zctcnok kezdete és vége a bolt-, váll-, illetleg a
a ;;y ám falnál.
Kezdsebesség, a puskából v. lövegbl kiltt
lovoiiék azon sebessége, amellyel akkor rendelkt'zik, amidn a csOvet elhagyja.

Kézel

:

a. m. manchdte (1. o.).
Kezelhivatal v. segédhivatal az olyan hatosáiri hivatal, a mely az iratok kezelését, neve- sem lehet érvényesíteni. Az általános magánj<^
zetesen iktatását vagy lajstromozását, leírását, szerint n kezes ellen csak akkor lehet fordulni,
ha a fadóstól a tartozást behajtani nem sikerült
kiadmányozását és megrzését végzi.
Kezelöszemélyxet a hivatalokban az iratok A kezes tehát e címen a sortartás kifogásá-

nevezetesen azok átvételét, nyilvántar- val élhet (beneflcium ordinis sen excussionis).
a hozott határozatok lemásolását ée kiad- Nem élhet ezzel a kifogással, ha a K.-et mint
mányozását és az iratok rzését teljesít személy- készfizet kezes vállalta, ekkor a hitelez mindT 'ivataloknál a K. általános elképzett- járt els sorban a kezes ellen léphet fel, a kezesiryes kivételekkel négj' középiskolai nek tartozása a fadós tartozásával egyetemle>'gzé.<ét kívánják meg. Ezenfölül bizo- ges. Kereskedelmi ügyleti)en vállalt K. és a vál-xakban a K.nek gyakorlati kezeli tón vállalt K. esetében (váÜó-K.) az egyetemlei^^"" tennie, mely kinevezésének, ill.
ges, a készfizeti K. a szabály. Ha a fadósért
'telének feltétele. így pl. a pénz- töbo kezes ^yfltt kezeskedik, ezek nem követel/-ík'ügjl szakban. (L. Igazság- hetik, hogy a hitelez velük szemben a követeu
Kz ntóbUnál a telekkönyv- lésnek nem az egész, hanem csak egy-egy részét
it
\
minsítési törvény szintén a érvényesítse, azaz az ú. n. megooitás fogása
külun telekkönyvi szakvizsgát Is (beneficium divisioms) a kezeseket meg nem
K.-hez 8«.»rol
teliznek
özek mködési köre a K. fent vázolt illeti. Alkezes az, aki nem a fadósért, hanem a
egyszer mOködéd körét jóval meghaladja. A kezesért vállal jótállást, vele szemben csak akkor
K.-hez tartoznak az imokok, irodasegédtisztek, lehet eljárni, ha a követelést a kezestl sem leirodatlsztek, irodaftiszt^ segédhivatali igaz- het behajtani. Ellenkezes az, aki nem a hltelesógatók, segédhivatali figazgatók ide tartoznak vei, hanem a kezessel szemben vállal jótállást,
az e szakban felfogadott dijnokok is. A K.-hez t. i. arra, hogy a K.-bl kifolyólag nem kell fizettartozó tteztviselk kezd fizetése 1400 K., amel>- nie. Dologi K.-nek szokták nevezni azt, amikor
4 évenkint 200 K-val emelkedik. A K.-hez tartozó bizonyos vagyon van lekötve más tartozásáért
tisztviseli állásokra a hadseregben hosszasan 8 e vagyon tulajdonosa csak ennek a vagyonászolgált igazolványos altisztek elsbbségi joggal nak értékéig kezeskedik, pl. ha valaki Ingóságát
ri'zelését.

ta.<ár,

.

—

:

;

:;

;

~

Kezesséeri biztosítás

572

-

Kéz! munl<a

másért zálogba adta, va^y más tartozását a maga és tornyok erkélyére állították, mint tábori löveget pedig kocsikon szállították a csapatok maingatlanára bekebelezni engedte.
gukkal. A hozzátartozó töltények égetett agyagKezességi biztosítás, I. Biztosítás.
ból, márványból v. ólomból készültek és 250 léKezességi szerzdés, 1. Kezesség.
pésre még páncélon is keresztül hatottak. FranKézfej, 1. Kéz.
ciaországban már a IX. sz.-ban, Németországban
Kézíeltevés, 1. Kézrátétel.
ellenben csak a XII. sz.-ban kezdték a K.-t áltaKézfogó, 1. Eljegyzés.
lánosan használni, még pedig oly romboló hatitsKézhát (dorsum maniis), 1. Kéz.
Kézi ábécé. A siketnémák számára az elsö sal, hogy az 1189. második lateráni zsinat annak
siketnéma-tanltó Poncé Péter (1520—1584) által használatát keresztények ellen megtiltotta. A
föltalált olyan kézjelek, melyek segítségével a XVI. sz. óta katonai céh-a már nem használkézfej és ujjak különböz alakot vévén fel, az nak K.-t.
Kézi jelzeszközök a vasutaknál. A vonatábécé minden betjét mutatni lehet. Rendszerint
csak a jobb kézfej használtatik, de van olyan K. személyzet a szükséges jelzéseket a K.-kel adja
ezek a jelzzászló, jelztárcsa, jelzlámpás. A
is, melynél mind a két kéz szerepel. Az ábécét
akkor használják a siketnémák, amidn tulajdon- jelzések a következk: <'&a&ad» jelzés nappala
neveket, vagy idegen szókat akarnak egymással pályar a maga eltt tartott vörös jelzzászlóval
közölni. A német módszer intézetek nem hasz- arccal a pálya felé fordulva áll, vagy a vágány
mellé leszúrt jelztárcsa fehér lapjával a vonat
nálják sem a jelbeszédet, sem a K.-t.
felé fordítva sötétben a jelzlámpás fehér világa
Kézi biztosíték, 1. Kézi zálog.
a vonat felé fordítva. Ez a jelzés helyiérdek
Kézi csipke, 1. Csipke.
Kézi felvonó (bány.), egyszer csiga vagy villa- vasutakon nem kötelez. «Lassany> jelzés nappal
szerkezet, melynek segélyével a kisebb kohók a pályar a jelzzászlót vagy más tárgyat rézsút
lefelé nyújtott karral tart, vagy rézsút lefelé
torkához az anyagot felhúzzák.
nyújtott karral a vonat felé fordulva áll, vagy a
Kézi fürész, 1. Fiirész.
Kézi gránát, már a Napóleon eltt korszak- jelztárcsát zöld lapjával a vonat felé fordítja, v.
ban használt kis gránát, melyet a gránátosok a vágány mellé leszúrt jelztárcsa zöld lapjával
kézzel vagy hajítóparittyával dobtak az ellen- a vonat felé fordítva síitétben a jelzlámpás züld
ségre fleg sáncokért és várakért vívott harcok- világa a vonat felé fordítva. «Megállj» jelzés
ban alkalmazták. Az 1904—5. évi orosz-japán nappal a pályar a jelzzászlót kibontva, a jelzháború a K.-ot új életre keltette. Elször a japá- tárcsát vagy más tárgyat a vonat felé fordulva
nok alkalmaztak igen primitív módon pléhdobo- körben forgat, vagy a vágány mellé leszúrt jelzzokból rögtönzött K.-okat. Jelenleg mindenütt tárcsa vörös lapjával a vonat felé fordítva sötétkísérletek történnek a gyalogsági puskából kil- ben a jelzlámpás vörös világa a vonat felé forhet K.-okkal, de még végleges eredmény nem dítva, vagy bármely világ körben forgatása a
volt elérhet. Annyi azonban bizonyos, hogy egy vonat felé fordítva. Van még a duiTantyú-dördüjövend háborúban feltétlenül számolni kell még lés, mint figyelmeztetés a vonat megállítására
fövasutakon. L. még Jelzés (a vasutaknál).
a tábori harcokban is a K.-ok alkalmazásával.
Kézi kalapács, 1. Kalapács.
Kézi gyalu, 1. Gyalu.
Kézi kerék, kerék formájú korong, amellyel
Kézi gyógyszertár, 1. Gyógyszertár.
Kézíj (lat. arbalistn, arcuhalista) a nyíl töké- csavarorsókat forgathatunk kézzel, pl. szelepek
letesítésébl származó, középkori lövfegyver. nyílásakor és zárásakor.
Kézi lövfegyverek, 1. Lövöf'egyverek.
Kézi malom. Kávédarálóhoz hasonló szerkezet,
rendesen tengeri zúzására használják. Sok helyen a malmi kjáratokhoz teljesen hasonló, csak
lényegesen kisebb kopárokból álló, kézzel hajtott
szerkezeteket használnak a tengeriliszt és tengeridara készítésére.
Kézi mozsár, apró, ember által hordható mozsár, melyet várharcok alatt a vívóárkokba is
lehetett vinni, ahonnan kézi gránátokat vagy
gyujtószereket hajítottak az ellenségre.
Kézi munka, a kéz ügyesítése, az ízlés és
munkakedv fejlesztése, valamint a keresetre való
n feszítöemeltyü
képesítés céljából az iskolákban tanított anyagi
h jrinycék
e feszít:
munkák. Ezek lehetnek kétfélék, ú. m. ni K.-k
d emeltyoz&ró készülék;
és az újabb idben a fiú-iskolák számára is köe célzó villA.
vetelt K.-k. A ni K.-t már a külön leányiskola
felállítása óta tanítják, mint külön tantárgj-at
az iskolai hatóságok azonban a legtöbb európai
államban csak az utolsó félszázadban teszik köKézíJ'a XVI. szAzKdból.
telezvé, így pl. Svájc némely kantonjában IXSb.,
melynek egyik, a XVI. sz.-ban igen elterjedt szer- Ausztriában 1869., Poroszországban 1872., nákezetét az ábra mutatja. Városok védelménél lunk pedig az 1868. népoktatá.<i törvény alapján
a 7—9 m, hosszú K.-at (arcubalistát) a kapuk van a fels nép- és polgáii leányiskolákban ren;

:

;

i

;

;

;

,

;

,

|
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dee> tantárg>-ul felvev, de &zéri tanítják ország- jelzés valamely nyomtatott dolgon (pl. ajánlóleveA fiii- leken, szinmúveken) azt jelenti, hogy a nyomtatszerte az elemi leány iskolnkban is.
f\.i.j.:i)^,, a K.-t már Luther Márton követeli a vány nem a nagy közönség számára készült, ha-'ári mesterükhöz írott levelében, to- nem pnsitán eák a kiad érdekében. E jelzés ez
V
^ ...aenliis n/ ö 'iil.u'ticn Magna- jában, ahol esetben egyszersmind azt is jelenti, hogy a kiadó
uta^^ításokat ad. Ijocke tulajdonjogát fenntartja.
tanltáaaJí módja
ik. hogy a gyermekek
ésRoossean is n
A K.okkal foglalkozó tiidomámj ellenben ide
kivétel nélkül valamely kézmübm nywjMiek ok- sorozza a nyomtatványokkal, .sajtótermékekkel
tatást, faluhelyen a kertészkedésben ás fafara- szemben a gondolatnak szabad kézzel írt (rásjegásbaiL Ezt az eszmét foganatosították is a tllan- gj'ekkel, íróeszköz és irónedv segítségével val
tropisták az ö nevel6-intézeteikben és Pestalozzi lejegyzését Nem tartoznak tehát ide az irás legN<Mihofban, késbb, ba sOrúbben is, de mégis csak sibb emlékei közfü az elázsiai népek asszírok,
IcL'inkább ánraháátkkal, javítóintézetekkel stb.- babilóniaiak agyagtáblákra, a görögök és rómaiak
vel ossxelc&tött vagy iparos munkások által la- kre, ércre vésett feliratai, ezekkel a felirattan
kott hcrfya^g^ iskoláiitan. Újabban a K.-tanitás (epigraphia) foglalkozik. A szorosan vett K.-tan
Hü iskolákban új impulzust kapott északról, kivált kizárja még keretébl az egy adott gj'akorlati
Sv.tiors2ásrlK)I és Dániál)ól, ahol az n. n. slöjd célra késztilt, rövidebb, ersen formák közé szo'
ijeszti a házi K.-t. L. még Kéz- rított nyelvezet, jogi tartalmú ünnepélyes iratokat, az okleveleket is, melyekkel az oklevéltan
lYc-zi munka-iskolák, 1. Iparoktatás, Náipar(diplomatica) foglalkozik. K. tehát szorosan véve

—
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Kézinap.
lnUnnii.
Kézi napszám. 1. ha: munka és Robot.
Kézi nyomás, a kézisajtókon eszközölt nyomás, I. Könytmúomtaiás.
Kézi najss (franc, rondache), kerek, legfeljebb
1

niérójú pajzs, melyet kivált a

m
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gyaloírhareokban használtak.

Kézipénztárkönyv. 1. Bolfjiéuztárköiii^'.
Kézi periratok mém.Manfialakteti) azok, melyeket a per vitelével megbízott ügyvéd, akár
mint saját felének, akár mint az ellenfélnek periratait, megrizni köteles. Az ügyvéd köteles a
felének ügyeire vonatkozó K. má.solatait annak
kívánatára és költségére az ügy folyama alatt
bitrmíkor kiszolgáltatni, az ügy befejezése v. a
képviselet megsznte után pedig azokat eredetiben
kiadni.
Kézi podgyász (vjuúti, azok a könnyen hordozható tárgyak, melyekot az utasok a vasúti személyazáílitvj kocsikba bevihetnek. .\ személyszállító kocsikba nem szabad bevinni az olyan tárgyakat, molyek által a/ útitársak alkalmatlanságot
szenvedhetnek, melyeknek a személyszállító kocsikba való be>itele vám-, adó- v. rendórí szabályokkal tilt>'a van, továbbá a veszélyes tárgj-akat,
különtVsen töltött lövöfegyvereket, a robbanás
eatólyének kitett, gjúlékony, maró és bzös
anyagokat. Aki a tilalmat megszegi, minden kárért
feleic'ts s eoenkiviU a vasiítrendörileg megállapított büntetés alá esik. A K.-t az utas csak a saját
iil Mholyr* felett és alatt erre a célra rendelt hel>Te
hilytzheti el. Az ülésre K.-t nem .szabad helyezni.
A K.-ra az utas maga tartozik felüg>'eini. A

az írott könyv vagy annak egy része. Az Uy értelemben vett K. legrégibb emlékei EgjMptomból
származnak, hol a káka-féle papirusznövény rostjaiból összeállított íróanyagot már sidók óta
használták írásra. L^régibb emlékeik a Ki-, e.
XIX. sz.-ból valók, leghíresebb leletek az elephantinei és el-fajumi (1877/78), Rajner fherceg ajándékából a bécsi cs. és kir. ndv. köny\'táré, magánjogi oklevelek, de Plató és Homeros
töredékek is. Az Egyiptommal való kereskedelmi
érintkezés folytán a 26-ík dinasztia idejében (VII.
sz. Kr. e.) átvették e kényelmes és olcsó íróanyagot a gijrögök is. kiknél Herodotos idejében általános a papirusz használata tlük került Rómába,
honnan csakhamar minden más íróanyagot ki;

szorított. K.-aik alakja a tekercs

(rotulus, volua hosszában egjTuás után ragasztott papini.szlapokat (pagina) fa-, elefántcsont pálcikákra
tekerték, melyeknek 2 végén gomb volt, e pálcikákra volt ragaszt\'a a papiru-szszeletekre irt
cím (index, titulus). A nem használt tekercset
szalaggal összekötötték és tokban (téka) tartották. 24 római eredet papirusz K. maradt fenn,
nevezetes az 1752—54 közt talált henulauutni
lelet, moly vaUiságas görög filozófiai könyvtár. A
papirusz használata a Kr. u. X. sz.-ig általános
volt. Egyiptomnak arab uralom alá jutásával
(Kr. u. 634) gyártását az arabok vették át. A papimsznak rendesen csak egyik oldalára írtak,
néha azonban mindkettre (opistographia). A
görögök és rómaiak e mellett rövidebb feljegyzésekre, levelekre és fogalmazványokra használták
még a viasszal bevont fatáblákat {fabula rerafa).
melyekre hegyes íróeszközzel (stílus) karcolták a
hetüket, az írást a stiltis tompa végével eltörölték
és így újra alkalmas lett az írásra. 200—250 ily
emlék ismeretes a Kr. u. 130—170 évekbl, nálunk a verespataki aranybányákban találtak il.veneket a XVIIl. sz. 80-as éveiben Jankovich Miklós gjüjteményével a Magjar Nemzeti Múzeumba
kerültek. A K. másik
íróanyaga az íróhártya

meu)

:

vasút csak akkor felels, ha vétség terheli.
Kédrás, valakinek sajátkezúleg írott levele,
verse stb^ mely az írónak rendesen használt folyóírá.«^t mntatja. Az autógramm alatt csupán a
névaláírásokat értjtlk.
Kézirat (lat. manitscr^itwm), igy neveznek
minden, a nyomdába nyinntvtts v^tt adott dolf
got. A K.-nak nem szükséges tehát írottnak len- (membrana). Egjiptomban. .Abessziniában. Elnie. A koráM)an nyomott p«>ldányokbfjl azt, ame- ázsiában az állati brt is sidk öta használják
lyet a nyomdába küldenek újranyomás végett, írá.sra. Herodotos a barbár népekrl mint kiilíinszintén K.-nak, szorosabb meghatáraáesal nyom- legességet jegj-zi fel. hogy brre írnak. Plinius
tatott K.-nak nevezik. A K. gpaiuínt nyatnfntt^ .szerint II. Kumenes. Penramiini királyn tnláltn tol.
;

;

innen neve charta perganiena, pergamen. A vatikáni könyvtár Vergilius-codoxe a legrégibb meglev hártya-K. (Kr. u. III. sz.). A Kr. u. els századokból kevés maradt fenn, mert középkori szerzetesek a klasszikus írók legértékesebb mveit a
hártyáról levakarták és értéktelen vallási elmélkedésekkel írták tele (palimpsest codeocek). Másrészt azonban ép ök tettek szert érdemekre az
ókori irodalmi kincseknek másolatokban való
fenntartása által a középkori hártya-K.-nak legnagyobb része tlük származik. Zömét e K.-oknak
az evangélium-, biblia-másolatok, vallásos elmélkedések, szentek legendái, misekönyvek, szerkönyvek, római- és kánonjogi, egyháztörténeti és
;

mvek

teszik. Emelték K.-aik értétörténelmi
két a díszes írás (arany, ezüst betkkel, codex
aureus, argenteus, ezek gyakran bíborra festett
hártyán), ékesen rajzolt színes kezdbetk (initialék), st egész lapnyi, rendkívüli fáradsággal
rajzolt és festett képek, lapkeretezések (miniature-o}í) által. A hártya drágasága sarkalta a

középkort újabb íróanyag felvételére
fel
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Dél-Európában

(Szicilia,

;

így tnik

Délitália) a XII. sz.

sidk

óta haszelején a papiros. A kínaiak már
náltak selyem-, kender-, len- ós rongypapirost,
tlük veszik át az ázsiai népek közvetítésével az
arabok (Kr. u. 751 körül, charta Damuscena,
hambicena), majd lassanként elterjedt egész Európában. Péter prümi apát már 1150. ír a rongyból
készült papirosról. Szicíliában a XII. sz.-ban már
jegyzökönyveket, inventárimnokat írtak papi-

a sinai- és athoshegyi kolostorokban. A keleti
nyelveken írt K.-ok közül az egyiptomiak a Kr. e.
XIX. sz.-ig, a kínaiak Kr. idejéig, a szíriaiak Kr.
u. IV— V. sz.-ig, a héberek pedig csak a IX. sz.-ig
nyúlnak vissza, az örmény, arab, perzsa K.-ok még
ezeknél is fiatalabbak, még újabbak a török K.-ok.
A régi irániak pálmalevolekre írt K.-ait mogemésztette India klímája, úgy hogy a fennmaradtak nem régibbek a XII. .sz.-nál, valamivel idsebbek a nepáhak, A K.-okkal való kereskedelem
Európában csak a XV. sz.-ban lendül fel, különösen Bizáncnak török uralom alá kerültével. Mátyás halálával, majd Budának török kézre jutásával a híres Corvina K.-os kincsei lettek drágán
keresett cikkek. K.-gyüjtemények Európa majd

minden nagyobb könyvtárában vannak. Legnevezetesebbek a római vatikáni, a párisi Bibliothéque
National, a londoni British Museum, a beróni
és bécsi cs. és kir. udv. könyvtár K.-gyüjteményei.
Ez utóbbiban vannak a magyar történelem legkiválóbb forrás K.-ai (Anonymus, bécsi képes krónika). Gazdagok még a müncheni királyi és
wolfonbütteli nagyhercegi könyvtár K.-gyüjteraényei Magyarországon legnevezetesebbek a magyar nemzeti múzeumi, magyar tudományos akadémiai és budapesti egyetemi könyvtárak, a
gyulafehérvári Batthyány-könyvtár, a deljroczeni
ref kollégium és a pozsonyi ág. ev. lyceum könyv;

,

tárának K.-gyüjteményei.
Irodalom. Zeitsohritt «8erapenra», 1840— 1870, 31 köt.
Magyar Könyvszemle, 1S77— 91, új folyam 1892-94 Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig 1875,
;

Németországban a XIU. sz.-ban, nálunk n. kiad. H. Hofman, Handschriftenknnde fnr Dentechland,
csak a XIV. sz. 3-ik, 4-ik évtizedeiben terjed el. Breslau 1831 ö. Becker, Catalogi Bibliothecarum antiqiii,
Romlandóbb voltánál fogva fontosabb írásokra, Bonn 1885 A Magy. Meraz. Múzeum múltja ég jelene,
rosra,

;

;

;

díszesebb K.-okra továbbra is a hártyát használták, melyet a papiros csak a XV., XVI. sz.-ban tu-

Budapest 1902;
könyvtár,

A gyulafehérvári Batthyány1899; Kalauz az orsz. magy. Iparmvérészérl rendezett könyvkiállításhoz, n. o
Varj'u Elemér,

n. 0.

szeti Múzeum
mindjobban kiszorítani. A hártya-K.-ok leg- 1882.
vasból való nyomó-gépeKézi sajtó, fából
gyakoribb alakja az ívrét (folio) és a negyedrót
(quart) ; papiros K.-oknak már könnyebben adhat- zet. Két frészt különböztetünk meg rajta a tatak kisebb alakot, 8-ad (octav) v. ennek hányadai. liga a fenéklappal (fundamentum), melyre a szeA leveleket ternio, quaternio, quvnternio stb. sze- dést helyezik s a nyomótalp (tégely), mely a forrint csoportosították, aszerint, amint3— 4— 5stb. dító rúd segítségével bizonyos határig leeresztketts levelet tettek együvé, itáliai egyetemeken het. A taliga forgattyúval való hajtás következhasználatos volt apecia, vagyis a 2 ketts levélbl tében elre ós hátra mozog a rajta lev szedé.<t
álló csoportosítás. A papiruszra, liártyára ós papi- kézi hengerrel festékezik, azután ráhajtják a
rosra írónáddal és hegyezett madártoUal (penna) nyomópapirost magában foglaló sajtófödt (fedírtak tintával vagy tussal, ez utóbbi megmaradt lap), mire a taligát a nyomótalp alá gördítik s
feketén, míg a tinta gyaki-an elhalványodott, ennek leeresztésével megtörténik a nyomás. Gunéha kimarta a papirost. A lapokat vakvonalak- tenberg az sajtójának eszméjét a borsajtoló kékal vagy haloványszínü tintával megvonalozták. szülékektl vette s az ilyenforma sajtók nagyon
A középkori K.-ok legnagyobb részének nyelve soká, egész a XIX. sz.-ig használatban voltak.
a latin ós a görög. A nemzeti nyelveket csak késbb Mindössze a németalföldi Blaeu és a párisi Didót
kezdik alkalmazni. Gót nyelven legrégibb K. az javítottak rajtuk egyet-mást. A XIX. sz. elején
VI. sz.-ból ülfilas bibliafordítása, az Upsalá- azonban már tökéletesen elterjedt Stanhope lord
ban rzött Codex Argenteus. Az ezek utáni szá- vasból való K.-ja s nyomában egész sora keletzadokban kezdik a népies-latin ós germán nyel- kezett a jobbnál-jobb angol ós amerikai gyártveket használni K.-okban. Magyarul a XII. sz. mányú sajtóknak. Amerikaiak voltak
a Rnfhvégérl és XIII. sz. legelejérl való Pray-codex- wcn- ós a sasos Columbia-^tó angolok: a
ben van a legrégibb K.-os szöveg, az egy oldalnyi Cooper-, Hopkinson; Cogger-. Albion-ésHagarterjedelm Halotti Beszéd. Legrégibb egészen fóle K.-k. Ezeket azonban hátraszorította a h'magyarul írott K.-os könyv az Ehrenf eld-codex, nig Frigyes által föltalált gyorssajtó a XIX. sz.
mely Szt. Ferenc csodatetteit tartalmazza, a XV. harmadik negyedében. Azóta csak nagyobb nyom8z. els felébl, e század második felébl már több dákban használatosak a K.-k próbalenyomatok kéegész könyvre terjed magyar K. van (1. Nyelte szítésére. L. még Oyorssajtó és Könyomósajtók.
emlékek). Nevezetes szláv nyelveken készült régi
Kézi szán (gyalogszán } az igás erre kéezltott
kéziratok vannak Szentpétervárott, Moszkvában, szívnnál kisebb méretekkel biró, mintegy 1— IT)

dott

<r.

:

;
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m. bosszú, 80 cm. beisö szélességfl f»-8zán, me- lése erejéig megtarthatja. Kölcsönök adása K.-ra,
lyen egy embereröre való terhet vontatnak. Még kíllönöeeD értékpapírokra, az ú. n. lombard-ügylet
kisebb móretUek a gyennek- vagy játékszánok^ (1. o.) abankügylotí'k közé tartozik. A közöns^'ges
melyeken az ifjóság a dombokról szokott leszán- K.-kölcsünügyletet (1. o.), am<'lynél a zálog rendkayní. A sportszánok Is K.-ok, de szerkezetük s szerint használt dolgokból, ruhanemüekbl, feliérkivitelük különböz. 1. Szán, Bobsleigh és Sport- neniüekbl, használt ékszerekbl stb. áll, az 1881.
XIV. t.-c. szabályozza. A kir. zálogházak ré.szére
szánok.
kiadott utasítást az 1901. évi 22,782 sz. kere.sk.
Kézi szögmér, 1. Goniométer.
Kézi szövszék, 1. Szövöstzek.
min. rendelet bocsátotta ki.
Kézi tusa, szálfegyverekkel vívott harc, miKézizálog kölcsönügylet az olyan kölcsiinnt leginkább a lovaeság ellenségei való összc- ügylet, amelynél a kole^önvev a kölcsönadónak
(sai)ásnál és a gyalogság roham alkalmával ingó tárgyat ad át zálogul, hog>' abból a hitelez,
akkor vív, ha a csapat a rohamot intézket nyu- ha az adós nem fizet, magát bírósági végreárja, az utolsó pillanatig ldöz 8 az ólet- hajtás útján kielégíthesse. K.-tel iparszerüleg
V

k ellen szuronnyal küzd.

Kezi tzoltó-eszközök azok, amelyek fleg a
:%»>lotkpzö tz oltáiyira vannak hivatvaésamelyeia»t
1—2 onror kezelliol. Ilyenek: a veder, a
iriaiikófeojskendó, a puttonyfeckendó, az extinklrük. az oltótombák. oltófáldyák.
Kézi váltás a bankpónztárnknak az az üzlete,
liogy idegen pt*nzekot és bélyegeket belföldi
pénzre, v. fordítva átváltanak. A belföldi nagyobb
eíryséífö pénzt kisebbre v. kisebbet nagyra bankjaink szívességbl váltják át.
Kézi váltó az a váltó, mely még a kibocsátó
kezében van és nem hozatott forgalomba.
Kézi vetgép, 1. Vetögépek.
Kézi zálog (lat. pignus, ném. Pfatidrecht,
franc, droii de gage, arait d'hypothéqtíe, ang.
/)>.' L ingó dolognak (jognak) a hitelez követeléX :u«k biztosítására olyan lekötése, hogy nemfizetés esetében a hitelez jogosítva van a dologból
kiel^itést szerezni a zálog eladásával marasztaló ítélet alapján a zálogtárgyra vezetend végrehajtás útján. Önhatalmú eladás ki van zár\'a. Ha

foglalkozni csak iparhatósági engedély mellett
szabad. Túzveszélyos tárgyak, ^tonai egyonrohák és fegyverek, nyilvános isteni szolgálatra
való eszközök. Iskolai bizonyítványok, lecke-

könyvek (indexek), közhivatalnokok fizetési ívei
és nyugtái zálogba nem vehetk. A zálogtárgynak
ról a törvény kellékeinek megfelel zálogjegy
adandó, s azokról a törvény által elírt rovatokkal bíró külön könyv is vezetend. A szedhet
díjak legmagasabb összegét a kereskedelmi miniszter határozza meg. A zálogtárgyakat csak a
zálogjegy visszaadása, a zálogot terhel kölcsön
és zálogkölcsöndíj lefizetése mellett lehet visszakövetelni, és pedig a zálogjegy lejárta eltt bármikor, lejárta után pedig az árverés megkezdéséig.

A lejárat után egy hónap alatt ki nem váltott
zálog közjegyz v. iparhatósági kiküldött jelenlé*
tében megtartandó árverésen értékesítend. A
befolyt összegbl a zálogüzlettulajdonos követelését meghaladó rész az elzálogosítót illeti. K.-ek
iparszer folytatása iparhatósági engedély nélkül mint kihágás 600 koronáig terjedhet pénzazonban a K. kereskedelmi ügyletbl ered köve- büntetéssel, visszaesés esetében azonfelül két hóterjedhet elzárással is büntetend. A
telés fedezésére írásbeli szerzdés mellett adatott, napig
a hiteleznek jogában áll magát a zálogtárgyak- törvény intézkedései nem terjednek ki a kir.
hogy az adós ellen elbb zálogházakra s közvetít intézeteikre; azokra
b<!>l kielégíteni anélkül,
keresetet indítana. A törvényszék a hitelez kérel- az üzletekre, amelyek nyers terményekre, áramére elrendeli az elzálogosított tárg^'ak eladását, csarnokokban V. eladási v. bizományi raktárakde a felek írásbeli megállapodása alapján a hite- ban elhelyezett árukra ellegeket adnak, s érlez magát a zálogból bírói közbenjárás nélkül is tékpapírokra való kölcsönügyletekre (1881. évi
kielégítheti, a zálogot nyilvánosan eladhatja, ha XIV. t.-c.).
{Mxlig piaci V. tzsdei árfolyama van, hiteles szeKézizzadás, l. Hiperhidrózis és Lábizzadás.
mély által a folyó árban magánúton is eladatKéqegy (manuproprium). 1. Az okirat rendhatja (1875. XXXVII. t.-c, 305., 306. §-ai).
szerint csak akkor szolgál bizonyítékul, ha azt a
A váltótörvény a zálogtárgyból való kielégí- kiállító annak kijelentéséül, hogy az abban fogtést tetemesen megkönnyíti, ha magánúton szer- lalt nyilatkozatot a magáévá tette, sajátkezülog
zett zálogjogról (. n. szerzdéses zálogjogról) aláírja. Avégett azonban, hogy az okiratok kiállívan szó és ha a zálog tárgya ingó dolog vagy tásának elnyeiben a jogi forgalomban azok Is rékövetelés. Ha a zálog közönséges ingóságokból szesüljenek, akik írni nem tudnak v. esetleg nem
áll, a hiteleznek
ellen kerasetet keU indí- képesek
meg van engedve, hogy ezek az okirat
tani és csak a végrehajtási eljárásnál van az a aláírásának hatályával a más valaki által aláírt
kedvezniénye, hogy sem igények bejelentésérc nevük mellé sajátkezüleg csupán valamely j^yet
teihivágnak, sem dsöeég iránti eljárásnak helye írjanak, K.-et tegyenek. A törvény (Pp. 317. §.)
ninfs, hanem rögtön árverés kérhet (1881. LX. megkívánja, hogy a K. a teljes hitel okiraton
t.-o.
bíróilag V. közjegyzileg hitelesítve legyen. Ha a
§.). Ha a zálog tzsdei árfolyammal bíró
papírokból áll, a hitelez azokat a lejárat napján kiállító olvasni nem tud, v. az okirat nyelvét nem
a helybeli tzsdén, ha pedig a lejárat helyén érti, szükséges még az is, hogy a hitelesít szetóz.^de nJncs. a lejárati napot követ harmadik mély az okirat tartalmát a kiállítónak az általa
napon a legközelebbi tzsdén eladhatja v. pedig ismert nyelven megmagyarázza és hogy ez megazokat aznapi árfolyamban követelése erejéig történt, a hitelesítési záradékban tanúsítsa (\. Okmegtarthatja. A vált<'>beli vagy egj'éb követelése- irat). Hasonló óvrendszabályok megtartandók a
ket a zálogos hitelez behajthatja vagy követe- közokiratok felvételénél. Váltónyilatkozatok, me-
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lyek névaláírás helyett K.-gyel eszközöltetnek,
váltójogi hatállyal rendszerint nem bírnak. De
azoknak váltó-nyilatkozata, akik nevüket csak
testi fogyatkozás miatt nem írhatják alá, érvényes, ha névaláírás helyett bíróilag vagy közjegyzileg hitelesített K.-gyel eszközöltetik.
2.

Legfelsbb kézjegy, 1.

o.

—

KézUgryesft oktatás

tagozatában bírják ugyanily természet képviseletüket, azonban a hazai kisiparosoknak is egyik
követelése, hogy önálló K.-at kapjanak.

Kézmvesség,

1.

Kisiparos és Iparpolitika.

Kézmves-szervezetek, gyjtfogalma a kisiparosok különböz törvényes és társadalmi képviseleteinek. Idetartoznak a kézmves-kamarák,

ipartestületek, ipartársulatok, békéltet bizottsáKiromantin.
Kéz kezet mos, közmondás, állítólag Epichar- gok és különböz ipari szaktestületek, illetve
mos (540—450) szicíliai vlgjátékírótól származó egyesületek.
Kézrátétel, kézfeltevés, a rómaiaknál, görömondás (gör. yáp /stf-a vt^et, lat. manus manum
göknél és zsidóknál szokásos jelképezése a meglavat).

Kézjóslás,

1.

Kézmárszky Tivadar, nöorvos, szül. Szepesváralján 1842., megh. Budapesten 1902 máj. 18.
Orvosi tanulmányait a pesti egyetemen végezte,
hol 1865. orvos-doktorrá avatták. Két évig tanul-

áldásnak vagy feláldozásnak, azért leggyakrabban az áldozatoknál vagy hivatalok átadásánál
fordul el. Különösen nagy a jelentsége a kat.
egyházban, a keresztség, bérmálás, a bnbánat
mányozta Nyugat-Európa nagyobb szülészeti in- és az egyházi rend szentségeinek kiszolgáltatásátézeteit, majd hazatérve, 1869— 72-ig tanársegéd, nál. A K. az evangéliumban sokszor fordul el
1873. magántanár, 1874. a szülészet helyettes ta- Jézus a betegekre teszi kezeit és meggyógyulnak
nára, 1876. rendkívüli és 1879. nyilvános rendes (Luk. 4, 40) kiterjeszti kezeit, midn a kisdedeket
tanár lett. A szülészet és ngyógyászat mai rend- megáldja (Máté 10, 16). Ezt teszik az apostolok,
szeres tanítása egyetemünkön K.-nak érdeme, ki midn a hívek szolgálatára a hét diakont választmint legels kezdte meg hazánkban a szülészet ják (Ap. csel. 6, 6) ezt teszi Péter és János, mipraktikus tanítását: különválasztotta a bábák dn a megtért szamár iaiaknak a Szt. Lelket adják
kiképeztetését az orvosokétól. A fsúlyt mindig a (Ap. csel. 8. 17), ezt teszi Ananiás Pállal, mieltt
gyakorlati tanításra fektette. Számos nagybecs öt megkeresztelné (Ap. csel. 9, 17) s Pál is a János
felemlítend
dolgozatot írt
szülészet tan- tanítványaival, hogy a Szt. Lelket vegyék (Ap.
könyve (bábák számára, Pozsony 1902) és
szü- csel. 19, 6).
Kézsmárk, 1. Késmárk.
lészet tankönyve (tanulóknak és gyakorló orvosoknak. A szerz hátrahagyott kézirataiból sajtó
Kézszárnyúak, a Denevérek régibb csoportalá rendezte Doktor Sándor, Budapest 1904). neve. L. Denevérek.
Zala György által készített szobrát, melyet taKézt, I. Kéz.
nítványai emeltek, 1906 szept. 23. leplezték le a
Kéztizületek (arficiilationes carpi) a kéztöcsontok izülése egyfell az alkarral, másfelöl egyK. alkotta klinikán.
mással. Közönségesen az egészet csuklónak neKézmás a. ra. facsimile (1. o.).
Kézmosás. Már Mózes II. 30i8— 21 elírja a pa- vezzük. A K. egyik fele tehát az orsócsont-kéztpok kézmosását, ha az oltárhoz közelednek, a izület, a másik a kéztközötti Ízület. A K. mindzsoltárokban pedig a K. kifejezés már a szívtisz- két fele tojásizület, melyekbon tenyéri, kézháti,
taságot jelzi. Mint vallási szertartás fenmaradt orsóoldali és singoldali hajlítást végezhetünk.
a zsidóknál reggel, azonnal a felkelés után a
Keztyü, 1. Keszty.
kéz háromszori leöntése, a kenyér evése eltt s
Keztyüvirág (növ.), 1. Primula.
Kézügyesitö oktatás v. kézügyességi oktatás,
végül kezöket mossák a kohaniták, mieltt a népet
megáldják.
K- & kat. egyházban: a szent mi- tkp. íluk kézimunka-tanítása. Célja, hogy az elsének felajánlás (oflfertorium) els frésze ^dán méleti oktatás gyakorlati irányban is kiegészíta pap hüvelyk- és mutatóujjainak vízzel való le- tessék a fiúk kézügyességének elmozdításával,
öntése. Az srégi keresztény idbl fenmaradt bennük a munkaszeretetre való hajlandóság felszokás, amikor a pap személyesen vette át a hivk ébresztessék és az oktatást a gyermekek önhozta áldozati tárgyakat (kenyeret, bort, olajat munkásságának igénybevételével szemlélhet^bW
stb.) és beszennyezett kezeit a felajánlás eltt tegye. Hazánkban különösen a Kézimunkára Nemegmosta. Jelenleg a szívtisztaságot jelenti.
vel Országos Egyesület és ennek igazgatója.
Kéz mögött állás, a lónak az a tulajdonsága, Guttenberg Pál, továbbá Láng Mihály tanítóképzhogy támaszt nem keres a zabián, hanem magát intézeti igazgató fejtettok ki a K. általánosítása
a zabla hatása alól kivonni igyekszik. A lovas az érdekében nagy tevékenységet. Elbbi a svihI
ilyen lovat nehezen tudja elre hajtani.
rendszer rt. n. szlöjd -oktatás, utóbbi a nemzeti
Kézmüárú, 1. Árit.
irányú K. mellett küzdött. Az ö érdemük, hogy az
Kézmipar, 1. Kisipar és Imr.
1905. kiadott népiskolai tanterv a fa-, agyag- és
Kézmves csapatok, némely hadseregben a papirosmunkák tanítását az összes elemi népiskokatonasághoz besorozott mesteremberekbl össze- lákban kötelezvé tette. A siketnémák intézeteiállított csapatok, melyeknek legénységét katonai ben a K. már a múlt század utolsó évtizede óta
folszorelé.seket készít intézetekben kézmíivesek- nagy flgyeleml)en részesült s önállóan fejldött
ként alkalmazzák.
ez intézetekben a K. említett ágain kívül a bádog-,
Kézmvesiskolák, 1. Iparoktatás
vas- és brmunkákra is tanítják a jórészt ipari
Kézmüveskamarák, a kisiparosok törvényen pályára lé|)ö növendékeket.
Irodnlom. Ijánír .MihAly, A munka*7.eret«tre való n(>vfl(->
alapuló autonóm képviselete. Különösen Németországban birnak nagy jelentséggel. Nálunk a naódja. Budapest 1900: Ardos Krifryes, Nevel (s mrikotlHii
velö ké7.flgyesi8(5»ri niunkAlntok kftiiyvtóra, 1 5. köt.
kisiparosok a kereskedelmi ós iparkamarák ipari SiVndor. Slöjdsrvnkorl.-ítnk. MiskolM lOlS; R6tvr.s l,:is;r!u,
;

;

;

:

A

A

:

—

:

;

K4zy

677

—

Khaldeus nyelv és Irodalom

Fiak begységm átvezet 1011 m. magasban Dakkához
; Klic PMw,
káslgT««écl otxatAM » slkataáMik iatésstiltoB. Baáa). a Kabul-folyóvölgyébe. A K.-hágó régóta
Qr^fjfáMfófM BaMe IMI Kalb, D«r ant* üa- (421
tarriehl ia dar Kaabenhandarbeit, 0«ra 18«S; n. a., Der használt lilres út az iráni medencébl az Indus völDatarrWit ia áaa HaadarlMJtaB, a. o. 1889.
gyébe ; védelmére az angolok erdítményeket emel-

mUtgjmítA bádocBBBka. Inr 1»U
fmt,

m

;

P^érgyar- tek a pendzsabi oldalon. Az 1879-iki gandamaki
8á^w- szerzdés szerint a K.-hágó az angolok birtoka.
il 31. A sároqMtaki ref. fiskolán
Ehaireddin (Haireddin), 1. Barbarossa, 2.
patak
Khairpur (Vhairpur), brit-indiai hbéres áles tennósaettan taoára volt. Tera moi
mésaeniiaos volt, de mint Ifttin költ is kitnt. lam Bombay presidencyben, Szind tartományban,
KQUHBAnyei tasiegyajtve Oposcola poetica címen 15,822 km> területtel, kb. 200,000 lak. K. egész
1822. jelentek meg 8áro6patidc<HL Termteaettado- kiterjedésében alföld, amely a Ny.-i határán
inaiiyi múve: Elemeota {riiysicae (Sároepatak folyó Indus és az ebból kiágazó 5 öntözcsatorna
181». 2 kiad., o. o. 1888). ÉÚetrajxát v. . Magyar mellott termékeny, egyebütt homokos puszta.
Termékeny ré.szébon gabonát, dohányt, indigót és
Korir (1831. I. 2a ö.) és Tud. Gyjt. (1831).
pamutot termesztenek és sok juhot tenyésztenek
tLg^ a kilo^amm lTíditóse.
homokos részébl sok nátront exportálnak. FkipM^ a kUogrammder rövidítése.
Khiber, arab eredetfi török szó, jelent hirt. városa K., kb. 15,000 lak.
Kh ákán vagy kákán ikhagán), szószerint a
nnen a khdberdzsi, mely szultáni hírvivt jelont,
khánok khánját jelenti, és mint ilyen a mongol
•s özeknek fúnokük, a khábercUsi bási, fóhirviv.

Kixj Mózes, tofmészettadós,

maton iS/Atmnr vm.) 1781 nov.

szflL
6.,

megfa.

Khacham (chacnam, héb. a. m. bölcs), a spa- uralkodóknak és török szultánoknak, a kazárok
nyol szertartású (szefárd) zsidóknál a rabbi szo- (1. o.) fejedelmeinek s hazánk területén az avarok
kásos címe; K.-bási, a török zsidóság egyházi fnökeinek volt a hivatalos címe. A törököknél a
kinai császárt is e címmel illetik, aminthogy a
fje s mint olyan az államtanács tagja.
Khadidzaa fChadidsha), vagyonos mekkai nö, szót magát is kinai eredetnek mondják. Mint jelz
ki üzvoirysésrre jutván, a 25 éves Mohammedra a török nyelvben a szultáni kifejezéssel egyértebi2ta üzleti ügyeiDok, karavánjainak vezetését. lemben használatos, pl. defteri-khákáni.
Khaki (Chfiki), nagy sóstó Asztrakán orosz
Késbb házasaágra lépett 15 évvel tlatalabb ügyvivjével, kinek, mint prófétának, legersebb tá- kormányzóság Jenotajevszk kerületében, a Volgamasza, híve, buzdítója volt. Az o házasságból szár- és Kalmük-steppén terül el sok más sós tóval,
mazott gyermekek közül csak Fatimát nevelték amelyek nyáron csaknem teljesen kiszáradnak
fel. K.-t a mohammedánok «az iarazhitüok anyján- és csak a kivált só mutatja a helyüket.
Khaki, szövet, 1. Kaki.
nak (ummal-múminín) nevezik és emlékét nagy
KhaTtityagy khilat (arab), díszruha, melynok
kegyelettel tisztelik.
adományozásával keleti fejedelmek magasabb
khadir. 1. Khidr.
tisztviseliket és kegyeltjeiket kitüntetni szokták.
Khadirasara (nfiv.), 1. Areca.
Khaldea (ChcUdaea), Mezopotámia D.-i része,
Khaira (Khefren v. Chefren), egyiptomi kiamely az Eufrátesz mellett lev Hit községnél
tly a negyedik dinasztiából, Kheopsz utóda.
pittetteGizeh mellett a második legnagyobb pira- kezddik, ott, ahol az Eufrátesz és Tigris már
mist DNy.-ra a Khoopszé mellett B piramis 1385 ersen közeledtek egymáshoz, tehát a tulajdon
méter magas és 213 m. széles volt. Eltte fek- képen Babilónia. Ékírásos elnevezése *Kcddu«
szenek a romjai a hozzá tartozó halottak templo- és eredetileg Dél-Babiloniának pusztán csak egy
mának, amely a XVIII. sz.-ban még meglehets részét jelentette, késbb azonban az egész birodakarban volt. Balra a piramis lábánál hatalmas, lomra vonatkozott (L. Babilónia). V. ö. C. P. Tide,
/iklábíM faragott szflnksz áll, amely Harma- Babylonisch-assyrische Geechichte(Gothal8S6—
napistent személyesiti. A szílnksztól 40 m.- 1888) F. Hmmel, Grundriss d. Geographie und
D.-re egy másik tomplom áll, amely talán Geschichte des altén Orients (München 1904);
szin ten K. aiatt épült a halotti kultusz céljaira. Mahler Ede.Babylonia és Assyria (Budapest 1806).
Khaldeai ékírás, 1. Ékírás.
B templomban az uralkodónak kilenc szobrára
Khaldeai keresztények néven ismeretesek
akadtalc
azok a ne.storianusok (1. Xestorius), akik visszaKhAgál (héber), a. m. KmoI.
tértek a kat. egyházba.
Khagin, fejedelmi oim, L Khákán.
Khaldeai mvészet, 1. Babilóniai mvészet
Khaibar ( ( haibar), az iszlám keletkezésekor a
Khaldeus nyelv és irodalom. A khaldeus nyelv
független arab zsidók váraHidzsászban, Medinától
ÉK-re. Miután az arab zsidók több törzse Mobam- voltaképen Palesztina újhéber nyelvjárása, a
med vezérei által megveretett, a környék összes sémi nyelvcsaládhoz tartozik(l.iS^m nyelvcsalád).
asIdóeÉga kincseívol K.-ban keresett menedéket, Neve abból a téves hitbl keletkezett, hogy a
melyet Ali hsies ellenállás után ostronunal vett zsidók a babiloni fogság után Khaldeából kerülbe (628). Ebbl a háborúból Mohammod két zsidó tek késbbi hazájukba. A khaldeus irodalom els
nt hozott mázával. Záflát, az általa meggyilkolt darabjai ótestamentumi fordítások. Ezek után a
K.-Í fejedelem leányát, kit feleségül vett és a szép szintén khaldeus nyelven írott targum-ok (bibliaCajnábot. kit, mivel mérget kevert sthxnhr% ki- magyarázatok) következnek. A mohammedán
korban a khaldeus nyelv helyébe az arab lép. V. ö.
végeztetett. K. 1874 óta a törököké.
Khaiber (Chaiber, Khyher), hágó Pendzsab J. Levy, N'euhebraisches und chaldáiscbes Wörbrit-indiai provincia és Afganisztán közt a Sze- terbuch(1876-89); ZJo/man.Aramáischneubebráifld-Koh hegység K.-Í v^bon. Az indiai oldalon sehee Wörterbuoh (1897); Strack, Grammatik des
Dzsamrudnál (Jamrud) kezddik (öOl m.)s a biblischen Aramáisch (1901).
•
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Khalifa

jogos K.-nak csakis a prófétától leszármazó utódot ismertek el, az ö imámjaik (1. o.) javára szttek összeesküvéseket a próféta családjával vérrokonságban álló Abbász (a próféta nagybátyja)
utódai a legitimista mozgalmat a maguk javára
használták fel.
Az itt következ táblázat legalkalmasabban
hogy wfelópltse testvérének házát». Manapság ezt a
sógorsági nászt (levirátust, iíyhé\)Qv jihhum), mely tüntetheti fel a különféle pártok pretendenseinek
már régóta nincsen gyakorlatban, rendesen a K. családi jogcímét a próféta örökségeire

Khald periódus,

Halley-féle periódusKalgan.
Klialica (új-héber, a. m. saru-leoldás), zsidó szertartás, melynek (Mózes V. k. 25, 5—10 szerint)
akkor van helye, ha valaki magtalanul elhalt
testvérének özvegyét nem akarja feleségül venni,

Khalga, város,

1.

1.

;

helyettesíti.

Khálid

'Abd-manáf

al-Valíd, a Kurejs-törzsböl származó arab hös ós hadvezér Mohammed korában,
kinek eleinte ellenségei közé tartozott. Az Ohod
hogy melletti ütközetben (625) is a próféta ellen
harcolt; de miután Mohammed K. egyik rokonát nöiil vette, átpártolt hozzá és kardjával az
új vallás ügyét szolgálta. Mohammed az «isten
kardja» (szeif Allah) névvel tisztelte meg. A próféta halála után mint hadvezér a perzsák és görögök ellen részt vett az iszlám els nagy harcaiban, melyek Szíria, Palesztina és Perzsia meghódítására vezettek. Megh. Emeszában 642-ben.
K.-töl származtatja magát ez id szerint Jeruzsálembon egy nagy tiszteletben álló család (Khálidi)
ogyik tagja az 1908-iki új-török parlament al-

elnöke

h.

;

Abú Bekr

Omar

b.

I

I

Omajja

'Abd-al-Muttalib

Abd Harb

al-Khattftb

632-634.
634—643.

643-6.55.

'Othmán

655—660.

'Ali

E korszakot Kremer nyomán

Abú

Abú Szufján

Tilib

'^1'/"^^®
Fatima)

I

„

Mu'ávija

I

Haszan,
Enszejn

Abbász

Abdall&h

ennek déd-

Mohammed

unokája az
els abbaszida khalifa

(a próféta)
|

Fatima

Az abbászida pretendensek a Hasim (1. o.) ivadékai nevén szoktak szerepelni, mely a próféta
dédapjától való egyenes leszármazásukat tünteti
fel. Aspirációik számára különösen Khorasszánban toboroztak nemzedékeken át titkos híveket,
míg 11. Merván alatt nyiltan zászlót bontottak
és elsegítve

volt.

Khalifa (arab) a. m. utód, az iszlám egyházának
és államának kormányzásában Mohammed utódai.
A K. a mohammedán egyház wnáw-ja, azaz vezére. A mohammedán közjogban már nagyon korán fejldött ki az a nézet, hogy e méltóság viselésére csakis a Kurejs- (l.o.) törzsbl származó egyén
bír jogosultsággal valamint a próféta halála óta
az igazhitek egy nagy pártja azon nézetért harcolt, hogy a kurejsiták közül a K. méltóságát
csakis a próféta leszármazó vérrokonai viselhetik (1. Imám, Síiták). A Mohammed halála után
(632) következ els négy K. a medinai körök részérl történt választás által jutott a trónra,
ugyanis

Hasim

'Abd samsz

Mezopotámia lako.ssága

által,

mely

kezdettl fogva a legitimista pretondonsoket párfekete zászlaik alá sereglett híveikkel Szíriába törtek és vezérük, az abbászida család
akkori feje, Abú-1-' Abbász számára követelték
az uralmat. Több szerencsétlen ütközet után az
üldözött II. Merván Egyiptomba menekült, ahol
meg is halt. Abu-l-'Abbász a hatalmat csakhamar el is foglalta «a próféta csaladja» számára, s
az omajjád család összes megkeríthet tagjait kegyetlenül lemészárolta; ezért az Al-Szaffáh, a
vérontó, nevet nyerte. A K. szókhelyét Damasz
kusból Mezopotámiába, elbb An bárba, majd a tele
tolta,

alapított Hásimijjába tette át

utóda alatt 762.
a K. székvárosa. E K.-kkal veszi
kezdetét az a szokás, hogy az uralkodó sajátképi
neve mellé egy dísznevet (lakab) vesz fel, amely
amazt teljesen háttérbe szorítja és a khalifa hivatalos nevévé válik pl. Abú Dzsa'far mellékneve
Al-Manszúr (akit isten gyzelemre segít), Hárún
khalifáé Al-Rasid (a jó útra vezérolt). Ezért a
következ felsorolásban is csak e díszneveket

Bagdad

;

lett

az iszlám patriarchális korszakának szoktuk nevezni. Már az
Oniajja-családhoz tartozó Othmán alatt e család
tagjai nagy befolyásra tettek szert. Ali uralkodása alatt Mu'ávija szíriai helytartó érdekében
egy hatalmas párt az Omajja-család számára használjuk.
Az abbászida K.-ák a következ sorrendben köóhajtotta a K.-méltóságot megszerezni. 'Ali halála
után fia, Haszan hat havi uralkodás után önként vetkeznek egymás után (750—1258):
Abu-l-Abbász
760—754.
lemondott Mu'ávija javára; ezzel kezddik az
Al-Káhir
982— 984.
Abu Dzsa'far al80 Al-Rádhi
984— 940.
Omajja családjából származó K.-k sora, minthogy
Manszúr
754—775.
AI-MutUki
940— 944.
Mu'ávija családja számára biztosította a K. mélAl-Mahdi
775-786.
Al-Mnsitakfi
944- 946.
AlHádi
tóságot. Egyúttal a birodalom székhelyét Damasz785—786.
Al-Mati
946— 974.
Hárún
al-Rasid
786—809.
6
Al-Tá'i
974—
991.
kasba tette át. E dinasztiából keleten a következ
Al-Amín
809-813. 85 Al-Kádir
991—1081.
K.-k uralkodtak (660-750):
Al-Ma'mún
813—883.
Al-Káím
1081—1076.
;

Ma'ávija
Jezid
II. Ma'ivlja
I.

I.

I.

Menrán

6 Abdelmelik

660—680.
680-688.
688. 10

II.

'Omar

II.

Jesid

Hisám

688—685.

II.

686 -706.

ni. Jeíid \

Velid

VeUd

705—716.

IbrAhim

Baulejmán

71«— 717.

n.

I.

717—720.
720—784.
724—748.
748—744.
/

Merván

744.

744—750

Az omajjádok uralkodása alatt az elnyomott
pártok titkos propagandája szi'mtelenül mködött.
AMolmolik vetett csak véget a kháridzsiták (1. o.)
zavargásainak. Nevezetesen a legitimisták, kik

AI-Mn'taszim
Al-Váthik

833—842.
Al-Muktadi
842—847.
Al-Musxtazhir
847—861.
Al-Musitarsid
861—868. 80 Al-Kásid
868—866.
Al-Muktafí*
866—869.
Al-Musitandsid

1076—1094.
1094—1118.
1118—1186.
Al-Muntaszir
1185—1186.
AI-Muszta'in
1136—1160.
Al-Mu'Uzi
1160—1170.
Al-MuhUdi
869.
Al-Musztadhi
1170-1180.
16 Al-Mu'tamld
870—892.
1180—1886.
Al-Ná«iir
Al-Mu'tadhld
892-908. 86 Al-Záhir
1225-1226.
Al-Muktafi
902—908.
Al-MnssUnssir 1826—1840.
908—938.
Al-Maktadir
Al-HnssU'siim 1240—1268.
* A 17. számútól
kfilönbCíS név, amennyiben a <k> a
két névben nem azonos hangn.
10 Al-Mutavakkil

:
.

—

Khallfa
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K.-ák AI-Mutavakkil óta, ki török teetörségiiiaiíát körül, mely mind erösebben magához ragadta a hatnlmat, csakhamarelvesztették
aténylecosunilinat az állani ügyei fölött. Al-Rádiii
'rzotében a»
szemó!
algel vette

Bh^

umani

'Íme) m«>ltÓ6ágot szer-

vezi eimek kepvisflui, mint a frank major domu8ok. önállóan intézik az állam Ujjyoit. Al-.Musztakfl
alatt a bujidik ragadják ma<;ukhoz a major domu5i méltóságot és családjukban apáról flara
röklik át. A központi hatalom elgyengülése folyin az egyes pruvineiák holjtartói a K. névleges
•>nhatósága alatt önálló vazallus dinasztiákat
apítanak, molyok mellett a K. a IX— XII 1. sz. -okon
Mt pusztán árnyalakká sülyodt és mint az «igazhitüek fejedelmei) és imámja inkább csak egy''•••
semmint állami uralkod(') színében szerepelt
;

.

1

-

Khamil

a«Mhiclit« der CUlifea, 8 kAtet, lUuaeachlchte des AbbMideaduitetM
IMO— 6S ; o. %., QwtfclefcU
UlamltlKbeii VAlkervon Mohammed bit tar Zeit de*
Selim ttberüichtUcb dargesteUt, a. o. 1866 Kremer, Geeeklckto
der herracbeadea Ideea des Islama, Leipziif, 809 —466. lapjaia
DIe staataidee dea lalaras (as iaalám kO^ofri elmélete) ; Aor
ÜUller, Der lalam im Morgrea- nad Abeadlaad, S kOt., Berlfa
1886—87, as Gackea-féle gs^Vomény soráa ; Ooldalber, M»bammedaaiache Stndiea, IL k6t, Balle 1890 8. fojeaet,
UmeJJadea nad Abbaaidea ; Vaa VIotea, De Ópkorast der
Abbaiidea ia Cktmuae, Leiden 1890 ; Moir W.,Tbe Cbalipbate,
iU rise, decliae aad fail, Loadoa 1891 ; 8t. Lane Pool, Tbe Mobanunadaa Dyaastiea, cbronoloi^cal aad ^aealogical tablea
witb bistorical introdactioai, a. o. 1894; Wellbaosea, Das
arabiscbe Reicb und gein Stunc, Berlin 1908, az onunajjádok moao^raflája; Iieone Caelani, Annali deli' Iilam,
Miiaao 1906 ÓU eddig 6 kftt. ; Goldiiber, As iaslám Tilági
f^lMéséaek korasakai. Bndapesti Saemle 1898, LXX. kftt.
S6S -388. lapjain.
tTDdtOom,

Weil,

beim 1S4«— 51;
in Aefcyptea,

t

n. a.,

én

kCt., Stuttgart

MtM

;

Kh&lil, riégi héber fúvóhangszer, melyet Luther
sípnak V. fuvolának nevezett. Ezt a hangszert
Idzsukok), míg 1258. Hulágukhán, mongol nádból készítették, hangja kellemos és szolid volt.
,>m véget vet ez ámyuralomnak is, Bagdá- Kétféle ilyen síp volt ha.sználatban egy nagyobb
kisebb, az elbbit nebakhimnak, az utóbbit
ütja és feldúlja, s Al-Mn.szta'szim K.-t 8
...
Ka abbászidiik ekkor Egj'iptomban K.-nak neveztí''k. Buxtorff szerint a K. azonos
J.1
tíiii.tak ni :;•
kot, ahol az Ottani marniuk szultá- volt a pásztorslppal.
K.-nak hívják ma Hebront
k iirHiimik jt^osságat azzal óhajtották bebizo- is (1. 0.).
n\ ;i mi. hogj- a K.-t<')l nyerték az invesztitúrát.
Khalka (chalcha), a mongol nyelv keleti diasakis erre szolgáltak azok az abbászidák, kik a lektusa a Gobi-sivatagnak róla elnevezett É.-i
kairói palotában nagyhangzású címeik és a K.-ák részén (ürga vidékén) lakó mongolságot, megnem különböztetésül a sara dialektust beszél déU
kül.«íó attribútumainak használata mellett
egyebek, mint a tényleges fejedelmok szolgái, kik- mongoloktól, K.-nak is nevezik.
Khalkha (Khalga), kínai város, 1. Kalgan.
kel ezek kónyiik-kodvük .szerint bánnak. 18 abbáKhalkosz (gör.), l. Kalkosz.
trónolt e körülmények között Egyiptomban,
Khalla (héb. a. m. kalács), a tésztából vett azon
h\l. II. Szelim török szultán elzi Egyiptom
vikiLci uralkodóit és az Imámi palotában lakó utolsó darab, melyet hajdan (Mózes í. k. 15, 19—21 érabba.<zidHt magával viszi Konstantinápolyba
a telmében) a papnak kellett adni. Manapság a valrövid ima mellett aveszik a K.-t»,
klialifatus össxes képzelt jogairól való lemon- lásos zsidó
i>ra k< iiysaeríti és az iszlám új székvárosa szá- azután pedig elégetik. K.-nak nevezik a péntek
.

:

^y

—

i

1!

I

;

I

1

;

nk

•

!

i:

•

d meg a vallásos hatalom jelvényeit,
próféta köpenyét (1. Burda) és egyéb

esti fonott kalácsot is.

Khalvet (chalvet, arab. a. m. magánosság), a
lakásnak legbelsbb, idegenektl teljesen elzárt
méltósága. Ezek nem felelnek meg ugyan a jogos része. így nevezik továbbá a derviseknél a küls
K.-ák azon kellékének, mely szerint K. csak a Kn- érintkezéstl való idószakonkinti teljes visszarejs torzsból származó ember lehet. Igényüket vonulást (1. Khalveti). A drúzok (1. o.) közös imaazntihan arra alapíthatták, hogy az utolsó abbá- helyüket K.-nek nevezik.
^on reájuk ruházta e móltóságot,
Khalveti (arab. magányban él), egy 1397.
ta ki a szent jelvényeket s hogy ók keletkezett dervisrend neve, meljrnek szabályár
órzOi az iszlám szent városainak. A mohanmie- hoz tartozik tagjainak idnkinti negyven napoe
dán kánonisták többsége belenyugodott e közjogi (perzsául csille) teljes elzárkózása minden társas
helyzetbe és a hatalom tényleges tulajdonosát K.- érintkezéstl.
Kham (Cham, Ham), Noé második fla (Mózes
nak cl is ismerték, bár az iszlám hívinek nagy
része nem óhajtván a régi kánoni közjog rovására 1, 632). A bibliai elbeszélés szerint (Móz. I, 10«—8o)
fla volt
alkudozni, másfelé kerosi a jogos K.-t. Bszak- K.-nak
Kös, Micrajim. Pút és Ke.\frika nagy részében a marokkói serifet, ki naan. Kús alatt értették Dél-Arábia és Etiópa nékurejsita származású, tekintik a jogos K.-nak. peit, Micrajim alatt Egyiptom, Pút alatt valószíaz nleg Líbia értend, Kenaan podig Palesztina s.\ síiták, Idk csakis alida K-t ismernek el,
oaanán szultánok khalifátusi igényeit bitorlás- lakosainak és némely ehhez közellakó népnek
satyja. A bibliai elbeszélés tehát e népeket mind
nak nézik.
Az abbászída K.-ák uralkodása kezdetén Spa- rokonszármazásuaknak tekinti.
Kham, Tibet (1. o.) K.-i, kevéssé ismert tartónyolországban külön K.-8ágot alapított az omajjád osalád egy tagja, kinek sikorült Al-SzaflTáh mánya.
Khambat (Cambap. Kambaja), Bombay britvérengzése elöl Spanyolországba menekülni, ahol
az omajjádok uralma alatt virágzó mohammedán indiai tartomány egyik benszülött állama, 806
tartomány fejldött volt. Ez az omajjádok nyu- km», kb. 80,000 lak. Hasonne\Ti fvárosa a K.-Í
gati dinasztiája (1. Mórok, Omajjádok). A K. öböl mentén fekszik, kb. 36,000 lak., kik föl^
címén uralkodtak továbbá az abbászidák jogait gyapotszövéssel, drágaköcsisrólással és kevés álvisszautasító fátimidák (1. o.) Egyiptomban, úg>'- lattenyésztéssel foglalkoznak.
Khamil pasa^ Kmety György tábornok (I. o.)
mint egyéb alida címen fellépett uralkodó csatörök neve az iszlámra áttérése után.
ládok.
k

fi

.V.;.. n.. :.

Ezóta a török szultánokra

szállt

a K.

n^

:
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Khamiták

Khartum

680

met sem a Kurejs-törzshöz, sem a Mohammed
m. ötven, ivadékához való tartozáshoz nem kötötték, hanem
Egyiptomban a Itoptok húsvétja ós pünkösdje kö- e jogot bármily családból való emberre, akár
K.-nak nevezik a meleg nem-arabra is ruházták, kit a gyülekezet erre érzötti id, ötven nap.
déli szelet is, mely ez id körül (április és május demesnek ítél. Feltételül a vallás törvényeihez
hónapokban) uralkodni szokott és az egészségi való szigorú ragaszkodást követelték. E közjogi
állapotra igen kedveztlenül hat. A K.-szelek tanok mellett szigorú etikai elveket hirdettek;
némelykor már februárban kezddnek és júniusig ezért az iszlám puritánjainak szokták nevezni.
Miután a politikai vitás kérdés aktuális jelentis eltartanak.
Khamti, a tai nép elszakadt ága Birma B.-i sége megsznt, különösen szigorú dogmatikájuk
részében és Asszamban. Nyelvtanukat kiadta ós puritán erkölcstanuk által különböznek a többi
iszlámtól. A törvény megszegjét a hitetlenek
Needtsam (1894).

Khamiták, 1. Hamiták.
Khamszín, liamaszín

(arab)

a.

—

Khán (chán), 1. az ázsiai mohammedán fejedelmek címe a török szultánnak is címei közé tar;

tozik és rendesen tulajdonnevéhez függesztik,

pl.

A K. maguk között, tanaik részleteiben beállott különbözésük szerint, csakhamar
több pártra oszoltak (ibáditák, v. bejázi szifriták
stb.). Sok bajt okoztak szüntelen lázadásaik által
az omajjáda khalifáknak, kiket, mint a vallástörvények megszegit, hitetleneknek ós az igazhitek

közé sorozzák.

Abdulhamid khán. Perzsiában magas hivatalnokok is a K. címet viselik, mely ott körülbelül a
2. K., 1. Hán.
török pasának felel meg.
kormányzására méltatlanoknak mondtak.
Khandes, 1. Kandes.

—

Khánkáh (chankah, perzsa) a. m. derviskolostor.

lifák irgalmatlan irtóháborút

A

kha-

viseltek ellenük,

míg a lázadást elfojtották. Az üldözések ell meKhannuka, zsidó ünnep, 1. Chanukka.
nekülk Afrikában a kabilok között találtak meKhanpur, város Kelot-ludiában, 1. Kanpur.
Khanszkaja Sztavka a. m. a khán sátora v. nedéket sok berber törzs között terjesztették ta;

tábora, a bels v. bukejev horda kirgizeinek középpontja. 1826-ban Dzsangin khán alapította, a
benne tartott fontos országos vásároknál fogva

állandó telepítvónnyó

lett.

Khanum

(chanum), 1. Hanum.
Kharadzs v. haradzs, török adónem,

melyek politikai tekintetben a szabadszellem kabilok ínyére voltak. Arábia Omán tartományában (maszkati imámság), Zanzibárban és
Észak-Afrikában maradt fenn legtovább a K. felekezete az algériai Mzáb tartományban még mai
naikat,

;

1.

Harács. napig

Kharak, sziget, 1. Karak.
Khara-muren, a Hoang-Ho (1. o.) mongol neve.
Kharbin, város Mandzsúriában, 1. Karbin.
Khardzse (Chargeh v. KJiargeií), a Libiai-sivatagban fekv egyiptomi oázisok legnagyobbika,
a Nilustól mintegy 160—180 km.-nyire fekszik.

is

fennáll az ibádita-felekezet.

Irodalom. Kremer, Geschichte der herrechenden Ideen des
Islams, Leipzig 1868 Bríinnow, Die Charídschiten aiiter
;

den orsten Om^aden, Leiden 1884

Masqueray, Livres des
Béni Mzab, Alger 1878 Motylinsky, Bibliographie da Msab,
Balletio de Correspondance africaine, IV. évf., a. o. 1885.
;

;

Kha.Tvá(AlkharÍ2!Í),JehiidabenSelómo,a XIIL
legünnepeltebb héber költje, szül. Xerosben
Legnagyobb hossza 120—150 km., szélessége (Spanyolország), megh. 1235 eltt. Több tudomá20 km. K. inkább depresszió mint völgy, amelyet nyos munkát fordított arabból hóbeiTe, egyebek
meglehetsen meredek sziklafalak vesznek körül. közt Maimuni More Nebukün-át ós Misna-komMegmvelt része csak 836 ha. A datolyán kí- mentárjának egy részét, valamint Gabirl Mibvül, ami a fterméke, terem rajta rizs, búza, igen khar ha-peninim-át és Hairi makamáit. Takhkesok durrha-köles és különféle gyümölcs. A nö- moni cím munkájában igazi költi nyelven, elvényzet a nedvességet a kutakból kapja. Házi ál- mésen beszél í'ranciaországban, Palesztinában,
latok a szamár, kecske, szarvasmarha, bivaly Egyiptomban, Perzsiában és Görögországban
és juh. A lakosok nagyobbára arabok, számukat (egész 1218-ig) tett utazásairól. A Konstantinákörülbelül 7000— 8000-re becsülik. Legnagyobb polyban (1577 ós 1583) és Amsterdamban (1729)
számmal az oázis legnagyobb helységében, El-K.- kinyomatott munkát kiadták Stem M. E. (Bécs
han vannak. El-K. az oázis É -i végében fekszik, 1854) és Lagardo Pál (Göttingen 1883).
Kharput, város, 1. Karpiü.
pompáspálmaligotekkel, kb. 5000 lak. Legnagyobb
Kharran (Carrhae), mezopotámiai város, 1.
érdekessége Ammon templomának romjai. K.-t
Herodotos Oasis néven említi. Cambyses egy hada Karrai.
Kharras v. cJíarras, 1. Kender.
a környékén pusztult el. A rómaiak idejében számKharthli, Transzkaukázia vidéke, 1. KarilL
kivetés helyéül szolgált. Nestorius püspököt 435.
Khartum (Chartum), az egyiptomi Szudánnak
ide számzték.
fvárosa a Kók-NUus balpartján, közel azon helyKharedzs, sziget, 1. Karak.
KháridzBÍták (arab, ered. Khaváridzs a. m. ki- hez, hol a Fehér-Nílussal egyesül. K.-ot 1823.
menk, kilépk, elvonulók), az iszlám egy fele- Mehemed Ali kezdte varossá építtetni ós 1830.
kezete, mely onnan keletkezett, hogy a Mu'ávija egyiptomi Szudán kormányzóságának szókheés Ali között lefolyt harc alkalmával, a Sziflin lyévé tette. Kedvez fekvésénél fogva csakhamar
melletti ütközet után 12,000 igazhit odahagyta egész É8zakkele^Afrika kereskedelmének középAli táborát azon ürügy alatt, hogy o khalifa bele- pontjává lett ós már 1882. lakóinak számát
nyugodott, hogy a közötte ós vetélytársa között 70,000-re becsülték. A máhdí lázadása folytán
fenft)rgó versengés eldöntését választott bíróság 1885 január 26. a fölkelk birtokába került, bár
döntói«3re bízzák. Jelszavuk az volt, hogy «csakis Gordon 1884 márc. 12. óta hsiesen védelmezte.
Alláht illeti a döntés* (Iá hukm illa lilláh). Ezen- Gordon a város bevételekor maga is elesett.
túl kiváltak a közösségbl, sem Alit, sem az A máhdi leveretése után (1898) újra Egyiptom
omajjádokat ol nem ismerték a khalifaí jogcí- fenhatósága alá került s a gazdasági és kultúrasz.

:

:

;

:;

—

Khász

—
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Khereddin

Khaváridza, 1. Kháridzsüák.
Us fejldés útján meglehetteeo elre mait IpArs,
ikltmjm Juss (nOT.), a Meliaoeae család géélénk. Forgalmának födkkei
a bevtteUwn fegyverek, pnskapor, vadászati esz- nusza 2 faja szárnyas level, pompás, magas
köaOk, neana italok, durva pamutkelmék és afrikai fa. A K. seitegalensis Juss. Ny.- ée Kö^pgvo<T<rvAnoy(^; ft klvítelé olefántcsoDt, gummi Afrikában. továbbá a nagy tavak vidékén van
n;
tamartekna, 8t^lotollésbArOk.Azala- meg, a másik faj pedig Angolában s valószínleg
(^ :.^ .-.oépftmányekböl éa nagy kertektiöl álló azonos az elbbivel. Kemény, vörösbarna fája a
vároe nagyobb épelei ai eoröpai módra épQlt kereekeddonben gaminamaliagoni (Kailcedra^fa)
kormányiói épOl^ a meoaet, a kaartrnya, a kat. néven ismeretes. L. Mahagoni-fa.
Khayaver (növ), 1. Chayaver.
hittérít intézet iskolával, egy kat ée egy kopt
Khay-gyökér (nov.) a. m. chayroot, 1. Chayaver.
templom, a Gordon Memória! College, amelyen
Khazáél, szir király, elbb II. Benhadad szir
benszUlött és eun'>pai tanárok oktatják a tanulókat a szudáni klub palotája, a Grand Hötel, a királynak vezére, aki uralkodójának meggj^opoetapalota ée bank stb. A Khedive-teret Gordon lása útján jutott a trónra. A IX. század közepén
paaa szobm dfsziti. K. több tudományos expedi- uralkodott s Izrael és Juda ellen több izben há>) szolalt kiinduló pontjául; a borút indított. Harcai közben sok kegyetlenséget
cíóna]<

kenekedelme igen

;

kivül protestáns hittérítk is
múkiHiteK ponne ; végre az O-es évek elején innen
indultak ki aiok a vállalatok, amelyek a fels Nílus vidékét a k«reskedelemnek megnyitották.
Khász V. hász, arab eredet török szó, jelen- -r. tulajdon, egy bizonyos egyén számára
ti- \
lusen pedig a szultán tulajdona. Innen
a ....,,.. ,.;k jelentése, mely háromféle volt, aszerint, amint az elfoglalt földrész háromfelé oszlott. Az egyik rész a szultán birtoka (khász-i-humájun) a másik rész a bégek, boglcrbégek és
vezérek földje; a harmadik pedig mint hbér

kat.

1

:

követett

el.

Kházán

Ckázán,
Kazárok.
Khazmogániia (nor.), a virágos növényeknek
az a tulajdonsága, hogy ivaréréskor, amidn a
(héber),

Khazarok, nép.

beporzás

1.

1.

megtörténhetik, a virágtakaró fela kleisztogámiával.
Khazna (kaszna), helyesen khazina (arab) a.m.
kincstár; ebbl (perzsa) fcAíi2Tu»-áarv.AM^íne-dár
o.)

(l.

nyílik, ellentétben

m. kincstartó, kincstáros. A magyar kasznár
szból eredt
Khazor (Hazor), 1. Kazor.
osztatott ki. Magyarországon Kecskemét, NagyH. H. B., latin növénynevek mellett KurUk
krös, Czegléd, Halas, Jászberény, Hódmez- Kari Sigismund (1. o.), Humboldt Alexander (1. o.
vásárhely, Meztúr és Ványa voltak ilyen császári és Bonplatid Aimé (1. o.) nevének rövidítése.
a.

e

;

:

birtokok.

Khéder

Khaszdáj ben Izsák ibn Sapmt, orvos, zsidó
diplomata Kordovábon és a zsidó tudományosság
nagy mecénása, 915—990 között, ó alapította és
ó tartotta fenn a sajátjából a kordovai zsidó fiskolát. .\ magyarok történetére nézve nagyjelenteégú a kazárok zsidó királyától kapott levele.
Kháaaeki (törc>k) a. m. hászeki (L o.).

Khedive,
Khefren,

I. Chéder.
Khiddív.

(héb.).
1.

l. Khafra.
Kheireddin (Haireddin),

Khelat,

1.

1.

Barharossa,

2.

Kelat.

Khem

(Khemmir), 1. Min.
folyó, 1. Kemj.
Khemoe (Chemos), l. Kemós.
Kheopsz (az ^yiptomiaknál Ehufu), egyip-

Khem,

Khaszia-hegTség. hátsóindiai hegylánc, 1.
Asszam.
Khaszidok a. m. chaszideusok (1. o.).
Khaazi- és Dzsainti a-haimok és államok
(Khasiand Jaintia Hills), Asszam brit-indiai tartomány ^yik disztriktnsa, 15.946 kra* területtel,
200,000 lak., akik túlnyomóan khassziaésszinteng
evúbensztilöttek. A disztriktus túlnyomónagy réssel alacamiy hegyek takarják. Az éghajlat enyhe
éa nedves. A fkenyértermék a rizs és kukorica

tomi király a negyedik dinasztiából Kr. e. .3100
táján. Uralkodásáról csak annyit tudni, hogy
a szinai-félszigeti beduinok ellen harcolt. A K.piramís Gizeh mellett eredetileg 146 5 m. (most
137 m.) magas voU, alapja pedig 233 m, (most
227 m.) széles, tehát a világ legnag^'obb épülete s
hozzávetleg 2.300,000 darab 40 köblábnyí köböl
épült. Úgynevezett király-kamarájában még most
is látható K. vörös gré^itból kézült, felírás és
fedél nélkül álló koporsója. A piramis egy temetváros közepén áll, hová a K. korabeli elkelségeket temették volt el. A fpiramis keleti oldalán lev három kisebbik piramis közül az egyik
késöU)i (Herodotos-féle) tradíciók szerint
a
K. leányáé.

termesztik azonkl\iil a bételdiót, burgonyát, pamutot, ananászt, cukornádat stb. A közvetetten brit
birtok 5594 km*. A Khaszi-államok, srtm sserint
20. brit fenhatóság alatt állanak és vála8Zt6-fejeilBiimsrtgnIr Legjelentékenyebb helységek az aagol Mepek: KUong, Onrra. Pundzsi és Dnoval.
Ehata, 1. Punstai iyukok.
Khatib (arab), L Kátib és Kkutba.
m^^ntm^ Igy nevezik a teljes Korán szövegéBek elmaadását akár magános ájtatosságra akár
tátsas Összejövetelek alkalmával tümepétyes célra
(yrvendetee vagy gyáSMM esalÉdt ssemónyek alkalmával hivatásos koráoolvasMkiü szoktak a
mohanimedán CBaládok K.-t végeztetni. Szent

—

—

Khepra, 1. Ckepra.
Kheramella-fa (ii»v.),

I.

Fhyllanthus.

Khereddin (Chaireddin) pasa, török állam-

1820 körül, cserkesz szttlöktöl. megh.
Konstantinápolyban 1890 jan. 30. Mint rabszolga
gj'ermek került egy elkel timiszi házába, ki öt
gondos nevelésben részesítette és felszabadította.
.\ hadseregbe lépve, a bej hadsegéde lett 182—
személyek sírjait is msokták megbatározott év- 155á-ig Parisban tartózkodott mint követ s a
fordulókkor K. olmondatásával megtisztelni.
francia ny^vet megtanulva, európai mveltségre
Khatsi, középázsiaí vidék, 1. Kacs-Oandain. tett szert. Hazatérve a Ftanács elnöke, 1872 pedig
férfiú, szül.

'

;

—

Kherem
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a Tunisz pénzügyeit ellenrz nemzetközi bizottság elnöke lett. 1873 óta mint miniszterelnök reformokat akart behozni a kormányzás ós igazságszolgáltatás terén. De a bejjel összeütközésbe
jutott s 1877 júl. elhagyta Tuniszt. 1878-ban a
szultán Konstantinápolyba hívta s dec. 4. nagyvezérré nevezte ki. Reformtervei azonban a török
ftisztviselk romlottsága, Ozmán pasa ellenállása
és a szultán gyengesége miatt meghiúsultak.
Ezért 1879 jv'il. beadta lemondását,

Kherem (héber), Anatéma.
Khemdl Antal, mérnök-tanár, szül. Zelizen
(Bars) 184-2. A karísruhei megyetemen a gépész1.

mérnöki, a zürichi megyetemen a mérnöki szakosztályt végezte s u. o. mérnöki oklevelet szerzett. 1865— 66-ban Badenben államvasúti mérnök
volt. 1866-ban Zürich város mszaki hivatalába
lépett, hol a Zürich számára építend új vízvezeték és csatornázás tervezésével volt elfoglalva.
1867. nevezték ki a budapesti királyi József-megyetemen a víz-, út- és vasütépítészet tanárává.
1884. a Magy. Tud. Akadémia levelez, 1898.
rendes tagjává választotta 1887. a kereskedelemügyi minisztériumban fennállott mszaki tanács tiszteletbeli tagjává nevezték ki és 1891 óta
a földmívelésügyi minisztériumban szervezett
vízügyi mszaki nagytanácstagja, 1906—1913.
a középítési tanács alelnöke. A mérnök- és építész;

egyesület,

amelynek 1869—1870. titkára

volt,

Khevenhliller

sztatikája (az

pedig

I.

köt. 1, f üz. 1893, az

I.

köt. 2. füz.

190.3).

Kherszon (Kerzon),
Herzon.
Khetiták,

orosz kormányzóság,

1.

Hittiták.
(Khevenhiller), osztrák fnemesi család, melynek hiteles eredete a XIV. sz.
második feléig vihet vissza. A XVI. sz. elején
a család két fágra a frankenburgira és a hochostervitzira szakadt. Az elbbi 1593. grófi rangra
emelkedett ós 1817. halt ki. Az ifjabbik ág 1725.
grófi, 1763. hercegi címet kapott s Johann Joseph
(megh. 1776.) herceg óta, ki a Metsch gróü család
örökösnöjét vette feleségül, a K.-Metsch családnevet használja.
Nevezetesebb tagjai:
1. K., Franz Christoph (a frankenburgi ágból),
1.

KhevenhüUer

:

—

K. Bartholomáus harmadik fla, szül. Klagenfurtban 1588 febr. 21., megh.Badenben (Bécs mellett)
1650 jún. 13. Politikai pályaját 1616. kezdte meg
mint madridi császári követ. Innen 1631. jött
haza, magával hozva III. Ferdinánd kh-ály jegyesét, Mária Anna infánsnt, kinek aztán lóudvarmestere lett. Ezután több diplomáciai küldetésben járt s négy évig a vend-horvát határrvidék fkapitánya volt. Kitnt mint történetíró
is. Annales Ferdinándéi c. nagy müve teljesen
1716—26. jelent meg (Leipzig 12 köt.). Azonkívül
megírta II. Ferdinánd életét német nyelven.
2. K., Ludwig Andreas, gróf, osztrák hadvezér, az elbbinek unokája, szül. 1683 nov. 11.,
megh. 1774 jan. 26. Hadi pályáját Szavójai Jen
seregében kezdte s kitnt 1716. Péterváradnál
és 1717-ben Belgrádnál. 173i-ben Mercy tábornok halála után
lett az itáliai császári sereg
fvezére. 1736 ban tábornaggyá nevezték ki. Az
1737 39-iki szerencsétlen török háborúban ö
volt az egyetlen császári hadvezér, ki némi sikereket ért el. Az osztrák örökösödési háborúban
1741—42 telén visszafoglalta Linzet, Passaut.
1742-ben változó szerencsével harcolt Bajorországban a franciák ellen. 1743-ban Nádasdy magyar hadaival együtt újra elfoglalta Bajorországot ós a Rajnáig nyomult. De a folyón nem
tudott átkelni s ezzel vége szakadt hadi pályájának. K. kiváló katonai író is volt. Reglement und
Ordnung der Kaiserlichen Infanterie (Wien 1737)
és Kurzer Begrifif aller raiiitarischen Operationon

tagjává választotta. Tanári tevékenysége mellett számos nagyfontosságú technikai
kérdés elkészítésében (a budapesti Ferenc Józsefós Erzsébet-híd építése, valamint a régi lánchíd
újjáépítése) tevékeny részt vett. 1903-ban udvari
tanácsosi címet nyert, 1910. a budapesti tudományegyetem tiszteletbeli doktorrá avatta. Irodalmi munkásságát az Akadémia 1897. a Marczibányi mellékjutalommal, 1811. pedig a nagy díjjal
tüntette ki. Irodalmi mvei közül,amelyek sorában
a hídtartók elmélete körébe vágó önálló kutatásainak alapvet tudoraányos becsük van,megemlítendök A hídanyagokbanmegengedettigénybevételröl
(Mérnök- és Epítész-Egyos. Közlönye 1879 és németül Civilingenieur 1879) Hosszú nyomott rudak méretszámítása az ismételt igénybevétel elve
alapján (u. o. 1880) Néhány elfoguíatlan szó a
budapesti Dunáról (Épít Ipar ós Pester Lloyd
1880)
sztatikailag határozatlan reakcióju tar- (u. 0. 1756) c. munkái késbb is alapvetk matók elméletérl (M. É. E. Közlönye 1883—84); radtak. Az elbbi magyar átdolgozásban is megálánchidak merevít gerendáinak elméletérl jelent Hadi exercitum cimen Kovács Jánostól
rtokezós a math. tudományok körébl XIV. 4., 1746. Érdekes naplójegyzeteit az 1752—67 évekMath. ós Term. Tud. Értesít IX. 2.)
vonólán- rl felhasználta Wolf, Aus dem Hofleben Maria
cos ívtartók grafikai elmélete ÍM. É. B. Közlönye Therosias (Wien 1859, 2 kiad.) c. müvében. V. ö.
1891. és Math. és Term. Tud. Értesít IX. 8—9); Gráf Thiirheim, Feldmarschall Ludwig Andreas
székesfvárosi dunai hidak terveire kiírt pá- G. von K.-Frankenburg (Wien 1878).
lyázatról, (M. É. E. Közi. 1894., külön lenyomat3. K.-Metsch Rudolf, gróf, osztrák-magyar dipban is megjelent) A töbhtámaszu gerendák és a lomata, szül. Bécsben 184-í jún. 18., megh. u. o.
többnyílású függhidak merevít gerendáinak gra- 1910 okt. 20. A diplomáciai pályára lépve, Parisfikai elméletérl (u. o. 1895. és Math. ós Term. ban mint követségi titkár átélte az 1870— 71-iki
Tud. Ért. Xiil. 2.)
többt. ívek és merev függ- ostromot ós kommunista forradalmat. Azután
tartók grafikai elméletérl (M. É. E. K. 1897); Szófiába került fkonzulnak s az 1879-iki fejedeA sztatikailag határozatlan reakcióju, csuklós lemválasztás után az orosz párt ellen foglalt áltartk grafikai elméletérl (M. É. E. K. 1904) lást. Innen Bolgródba ment követnek s ö akadátöbbnyílású merevít gerendás függhidak lyozta meg 1886 elején a bolgár sereg Belgrád
grafikai elmélete (M. É. E. K. 1906. és M. É. E. felé nyomulását. 1886. nov. brüsszeli követ lett,
Heti Érf. 1909). Fmunkája
Tartók Grafo- 1903. pedig párisi nagykövetté nevezték ki.
tiszteleti
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Khevra kadisa
Khevra kadisa

íkhalcL-héb., a.
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m. szent társa-

-

Khtva

ban a régi szerailban szent ereklyeként riznek.

Burda.
Khitan (kidani, kathaij, a tunguzok egyik
lio iitus szerinti eitakaritáaa sebbl
ága, mely a VII. 8z.-tól kezdve sokszor fenyegette
!i temetnek berendeaése és gwidozása.
a kinai birodalmat beütéseivel, végre a X. sz.-ban
1

den zsidó hitközségben fenn-

ylet,

t

i

melynek

tóctíjm

a

betegek ápoláíia s általában aiegények

-a.

Khiddekel

L.

bol-

Tai-csu eróekezü fejedelmük megalapította a K.
országot, mely magúba töglalta az Amur vidékét,
a Góbi-sivatagot, sót Kina É.-i részét is. Orszá-

(asszir
Idiqlaí, arab IHdzsla), a
folyam héber neve. Móz. I. k. 2, 14. szerint gukat a mongolok döntötték meg, de töredéke
a paradicsomboli négy folyam egyike.
kara-khitai néven a XIII. sz.-ig fenmaradt az
államalkotó Llao dinasztia kezén. A mesés János
Khidder, 1. Kkidr.
KhiddÍT, helytelenül khedive (perzsa) a. m. ha- pap országa a K. másik töredékébl alakult. V. .
talina.s úr, az egyiptomi alkirálynak hivatalos Munkácsi, Ethnol. Mitth. aus Ungarn IV. 80.
ciino, mely által a török birodalum többi hel>nartó
KhÍTa (Chiva) v. ürgendza, 1. khánság Ny.-i
Turkesztánban, 1873 óta orosz protektorátus alatt,
vali) paiMU sorából kiemeltetett. E címet már 1845.
nyerte Mohamnied Ali a török szultántól de csak az Amu-darja, az Aral-tó és a 40' 20'alatt elvonuló
É.-i szélességi kör között. Területe 67,430 km«, lalHt>7 óta élnek vok' ut<Klai.
Khidr A'///-/-. Khiiiier v. Chidder (helyesen
kóinak száma 800,000. K. nagyobb része homoksivatag, amelyben növényi életet csak az oázisain
:)i Klia.s (Illés) prófétával azonosl\
k a mohammedán legenda sze- találhatni. A lakosoknak legalább a fele nomád
örök ifjúságot (neve viruldst különböz törzsekhez tartoznak ilyenek az özizott. A legenda kapcsolatba bégek, az uralkodó osztály, a tadzsikok v. szartok,
hti/./a Nagy Saudurral is, kit a sötétség birodal- a kereskedk és a turkomannok és kara-kalpakok,
iii::t>a plkisért
Folytonosan jár-kél a világban, a homokpuszták nomádjai: mindezek szunnita
'dókon segítsen. Gyakran jelenik mohammedán usok és a mveltség alacsony fokán
nbereknek, anélkül, hogy reá is- állanak. Az ipar jelentéktelen selyem-, bársonyés céljuk felé segíti ket. Szá- kelmék és sznyegek szövésére és házi szerek kéi;
utt mondát (nevezetesen a Szt. szítésére szorítkozik. A kereskedelem csekély. A
<0"fu'y leg'Miaaja vonásait) a mohammedánok kháni hatalom örökös 1873 óta más hatalommal
K.-re ruháztak. Az európai irodalomban különösen semmiféle szerzdést az oroszok beleegyezése nélr tessé. V. ö. J. Friedlánder,
kül nem köthet területén az oroszok, akik a jogRU'kert t<-**
Dio ("hau
und der Alexanderroman köre alól ki vannak véve, szabadon kereskedhetn.eipziií— i.'iiiíi ii7i;i).
nek. Mivel az oroszoknak hadi sarc címén évenként fizetend kárpótlás (2 millió rubel) a khán és
Khil'at (arab), 1. KhaVat.
alattvalói közt gyakran teremt összeütközést, az
Khimahima (iUat), 1. Kkimangó.
Khimangó v c-fim a ngó (Ibyite r, íüi»t), a Sólyom- orosz hader gyakran volt kénytelen a kháni hafélék o>aládjal>a tartozó madámem, melyre jel- talom fentartása végett K. területén megjelenni.
lemz, hotry csórük nyúlánk, rövidkampójú, felsó
2. K., az ugyanily nev khánság fvárosa, az
kuv.ijuk széle nem fogas, viaszbórük elég szóles, Amu-darja Pelvan-abad nevíi csatornájának folyikaik kerekek és duzzadt szélüok, lábuk kar- tatása, a CsLrdzseli mellett, 30.000 lak., szlidjiik kevéssé tollas és alig hosszabba kö- nyegkészítéssel és pamutkelmeszövéssel. Áz ala/
il, hegyes szárnyukban
a 4. evezó a csony, düledez fallal körülvett és piszkos vályogH», farkuk lekerekített és közepes hoszházakból álló városban legjelentékenyebb épülejú, nemcsak szemük és kantáruk tájéka, tek a citadella, abban lakik a khán és legels
;u némely fajnak torka is csupasz. Legismer- tanácsadói, több mecset, amelyek közt a legszebb
tebb faj az ausztráliai K. (Ihycter anstralis az, amelyben Polvan v. Pehlivan nev mobam<fm.), mely a Falklandi-szigetcken igen gya- medánus szentnek és néhány khánnak sírja látkori t's kli. a mi békászó sasunkhoz hasonlít. Ural- ható. K. hazája az srégi, már Herodotoetól
ki'l" -ziri.' s.,t<tfeketo.nyaka,háta és melle fehéres említett choraszmiaiaknak a középkorban ChoÍM>-/auti sávokkal díszített, lábai rötvörösek. A raszmia, Chovareszmía ( Charezm, Charizm) nél.i
iiír^-orsan fut, viszont esetlenül, nehézkesen ven a XII. sz.-ig a szeldzsuki törökök uralma alatt
repiil. A khimahima (Ihycterchimachima\\Q\)l.) állott; ezeknek egyik hel^-tartója Icisz magát tlük
Del-AiiierikáNan honos. Uralkodó színe piszkosfe- függetlenítette. Icisz legutolsó utóda Dzselal-edhér bata, szárnya, farka és a szemétói a tarkóig din-Mankbemi, a tudományok barátja és egy új
vonuló sáv sötétbarna; hasoldala sárgás. Hosszú- idszámítás megalapítója volt, aki 1231. a mongo>^iga 38, szárnya 25—26, farka 16-17 cm. bosszú. lok ellenében elesett. A mostani khánság megfdalárása biztos, repülése esetlen. Mindent, még a pítóí az özbégek (I.k).) voltak. A mostani khán i csal'jgöt is megeszi.
ládnak ösat]^ Mohanuned Rachim 1802— 2ö). Az
Khina, 1. Kina.
orosz kozákok már a XVI. sz.-ban betörtek K.-ba.
Ehina-ezúst, vastagon ezüstözött alpakka (lo.). Nagy Péter cár szintén tett kísérletet K. meghóKhinafa möv.), 1. Kinafa.
dítására, de eredménytelenül. 1839-ben I. Miklós
Khinin, 1. Kinin.
cár Porovszkij vezérlete alatt küldött ki ugyanilyen
Khippn, perui c.somóírás, 1. Quippu.
célból
csapatot, de ez a sivatagokon éfasíégKhirka-i-serii v. KJiirka szeáaet (arab) a. m. tl és hidegtl tönkre ment. Csak midn az woa nemes köpeny v. a boldogság köpenye. Moham- szok Kokant és Bokharát uralmuk eliamonésére
med ullitúlagos köpenye, melyet Konstantinápoly- szorították (18ó7— 68), vívhattak ki eredménye:
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ket K. lakói ellen, akik az Arai- és Kaspi-tó közt
elterül vidéket folytonosan nyugtalanították.
1872 nov. havában Kaufmann generális 3 oldalról nyomult be K.-ba és 1873. a fvárost is elfoglalta, a khánt pedig az orosz protektorátus elfo-

Khoi (Choi), város a perzsa Azerbaidzsan tartományban a Tebrisztöl Erzerumba vezet kara-

gadására kényszerítette.
Khiva-szönyeg, 1. Afgán sznyeg.
Khizkijjá (Ezékiás), Juda királya,

pottormelés van.
Khokand, egykori khánság,
1.

Hisz-

kiasz.

Khizr, 1. Khidr.
Khlesl (Kiesel), Melchior, bibomok, osztrák
államférfiú, szül. Bécsben 1552., megh. u. o. 1630
szept. 18. Szegénysorsü protestáns családból származott, 16 éves korában a kat. hiti-e tért. 1579.
a bécsi egyetem kancellárja, 1588. bécsújhelyi
püspöki-helynök, 1598. pedig bécsi püspök lett.
Nagy buzgalommal ós eréllyel fordult az ausztriai
protestánsok ellen és gyzelemre vitte az ellenreformációt. 1599-ben Mátyás fherceg kancellárjává tette meg, ami korlátlan hatalmat biztosított neki. 1616-ben bibomok lett. K.-nek nagy
szerep jutott a Bocskay felkelését befejez bécsi
béke mogkötésénél.bár nem volt barátja a magyar
nemzetnek. Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek
határozott ellensége volt s megbuktatására torvet dolgozott ki. 1618-ban a cseh felkelés kitörése
után váratlanul megbukott. Ferdinánd fherceg
1618. elfogatta és Ambras várába vitette, hol
1622-ig maradt fogva. Ekkor a pápa közbenjárására kiszabadult és Rómába ment. 1627-bon
visszatért Bécsbe, miután II. Ferdinánd császár
ártatlannak nyilvánította. V. ö. Hammer- Purgstall, K.'s Lében (Wien 1847—51, 4 köt.) Pettkó
Béla, Emlékirat Bethlen Gábor megbuktatásáról
;

(Századok 1890).

Khmer (néptörzs), 1. Katnbodzsa.
Khnopfí, Femand, belga fest és szobrász, szül.
Grembergenben, Brüsszel mellett, 1858 szept. 12.
Tanulmányait a brüsszeli Mellerynél és a párisi
Lefebvrenél végezte. Mvészetét azonban leginkább Gustave Moreau és Bume Jones képei befolyásolták. Misztikus-szimbolikus képei (festmények, rajzok, rézkarcok, melyek többnyire ni
alakokat, fejeket ábrázolnak) nagy intelligenciáról és rafflnált, bámulatos rajzbeli finomságról
tanúskodnak. Ugyanilyenek szobrai. Tájakat is

melyek közül A patak c. a SzépmvéMúzeum modern képtárában függ. Femand

festett,

szeti

K, a jelenkori belga festészetnek egyik legtekintélyesebb képviselje.

Khnubisz (KniMs v. Chnttbis), az
Chnum isten o.) görög neve.
Khnum, egyiptomi isten, 1. Chnum.

egyiptomi

(1.

Khocim, besszarábiai város, 1. Kocim.
Khodavendikjar (Khadevendikiar, Hudavenv. Brussza), vilajet vagyis kerület ázsiai
Törökországban a Márvány-tenger, Konstantinápoly, Kasztamuni, Angóra, Konie, Aidin, az
Egei-tenger és Biga közt 68,000 km« területtol,
1,600,000 lak. Négy szandzsákságra van fölosztva ezek Brussza, Kutahija, Karahisszar és

dikiar

;

Balikeszri.

Khodzsa (török) a.- m. tanító, mester és egyáltalában vallásos, turbánt visel ember. Régebben
a szultánok és szultáni ivadékok neveli viselték
e elmet. Kodzsa fórjet jelent. L. még Hodzsa.

ván üt mentén, 1200 m. magasan. Egyike a legszebb perzsa városoknak 20—30,000 lak. Környékén virágzó rizs-, gyümölcs-, gabona és gya;

1. Kokan.
m. nem szent, köznapi. Innen a
zsidóknál khól ha-móed a. m. az ünnep köznapjai,
a pászka és a sátoros ünnepnek két els és két
utolsó napja közé es napok, amelyekon könnyebb
és el nem halasztható munkák végezhetk. Khullin a misna és a talmud egyik fejezetének címe,
amely a laikusokra (nem papokra) nézve is kötelez; étkezési törvényekrl szól; nevét onnan
kapta, hogy khuüin-nak. nevezték azokat a dolgokat, amelyek nem a papokat és levitákat megillet
adományokból, vagy az áldozatra szánt dolgokból

Khól

(héb.) a.

(kodásim) valók voltak.

Khond, gyakrabban Kand, elindiai dravida
törzs a róluk elnevezett Kandisztánban, akiket

beniah néven is emlegetnek az egyes indiai fejedelmek zsoldjában, másik águk, a moliah, békés
földmíves nép.
Khons, egyiptomi isten, 1. Ghonsz.
Khoper (Öhoper), folyó, I. Hoper.
Khora (Ghora, Jíom^.város Számosz szigetén
kb. 1500 lakossal. Mintegy három km, távolságra
vannak tle az si Számosz romjai ennek falai
mintegy tíz km. kerületüek, az akropolisz most
is megvan, valamint más középületek maradványai is. Régi kikötjét, a Tigani-X most liga;

—

K. (Chora) Amorgosz sziget
fvárosa is. L. Amorgosz.
Khorasszán, azaz a Nap-, a Kelet országa;
az a terület, mely a Turáni-alföld sivatagai és az
wiow-nak hívják.

Iráni-fenslk belsejében lev sós puszta között
fekszik; Afganisztántól Mozen-Deran és Irak-

Adami perzsa tartományokig terjed. A 800—1200
m. magas területen számos hegy emelkedik, igy
az Ala-Dagh, a Dzsuvein-Kó, a Gozuk-Kó és a
Dubus-Kó. Klímája nyáron át nagyon forró, télen
meglehetsen hideg a talaj csak ott termékeny,
ahol öntözik. Politikailag K. nem egységes tartomány többé. Kisebb K.-i része Herat (1. o.) név alatt
Afganisztánhoz tartozik a nagyobb Ny.-i rész a
perzsa birodalom legészakkeletibb részét teszi.
Nagyrészt lakhatatlan nagy sós pusztákból (Lut
és Kevir) áll. K.-ban fleg gabonát, gyümölcsöt,
bort, gyógyfüveket és selymet termelnek. Tenyésztenek tevét, lovat és finom gyapjas juhot is.
A lakosok java része tádzsik azonkívül vannak
arab, török, kurd és afganisztáni eredet törzsek
is, amelyek a marhatenyésztés mellett fként rablásból élnek. Az ipar jelentéktelen, annál virágzóbb a karavánkereskedés. A tartomány fvárosa
Meslied (1. o.), amelytl Ny,-ra fekszik az egykor
híres Nisapur ; közelebb ENy.-on a régi fváros,
Thusz romjai vannak s köztük Firduszi sírja.
A mai K. helyén az ókorban Hyrkania, Parthiea,
Margiana országok voltak, melyek a Perzsabirodalomhoz tartoztak. Nagy Sándor hódltiisai után
ezen országok makedón uralom alá kerültek Kr.
e. 328. Nagy Sándor halála után a Szeleukidák
szíriai birodalmához jutott K.-t Szíriától &parthusok ragadták el, majd a parthus birodalom mvor
;

;

;

—

:

-

K hor asszán-azönyes

Láaakor az új-perzsa Szasszanidák foglalták el
(Kr. n. 226). Az új-porzsa birodalommal együtt
646. ai arabok fonbatóeága alá kertUt. 820-ban K.
egyik helytartója, Takir fOgsetienítette magát a
khalifától. Ezután gyorsan Váltakostak a Szaffa-

rida,

Szamanida és Gaznavida dinaotiák. 1037-

ben a azeldzsukok foglalták el K.-t, 1320. pedig
mongol oralum alá jutott. Gzatán ismét kisebb
országokra bomlott, mig 1396. Timur egyik fla
számára itt királyságot alapított. A Timuridáknak sokat kellett harcohok az üzbókekkcl, perzsákkal és afgánokkal, mig végre a XVll. sz.
f(drámán K. egésMn perzsa uralom alá jutott.

uonMsánaz6n76g,

teve- és

—
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Pia volt II. Bajazid szultán leányának. Résztvett
a mohácsi ütközetben 1526. Sarajevóban ramek
mecsetet és iskolát építtetett (medressze). Az alapítvány, bár tetemesen megcsonkítva, még ma is
fennáll.

pasa, török államfórflú, megh. 1855febr.
Kücsük Husszein tengernagy kaukázusi származású rab6z<%ája volt s ura kegyébl gondos
nevelésben résrassUlt. IBO^ben Egyiptom kor2. A',

26.

mányzó pa.sája lett s tette mog Méhemet Alit
kajmakámnak (helytartónak). De már 1806. meg
a nagj'ravágyó férfiú ell. A
görög szabadságharc Idején ftengemagy volt s
kellett hátrálnia

kecskeszrbl 1824—25. változó szerencsével

KhcffassiánbaD készUl.

Khorasin, galiieabeli hely, iram messze Kapemaomtól, amelynek lakóit hitotlenségfik miatt
Krisztus megfedte (Lnk. 10, 13.). Most Keraze
romjai vannak ott.
Khorenei Mózes, örmény történetíró, 1. CJuyTCntx,

Khorremabad, Lurísztán perzsa tartomány fvárosa, a Keegán folyó mellett, magános sziklán
épült \-árral s mintegy 5000 lak.

Khorsz&bad, az okiratokban Dúr-Sarrukín
(Szariron palotája), asszír város háromórányira Ninivétól. Itt folytak Bottának és Place Victomak
ásatásai. melyeknek nyomában azassziriológia tulománya keletkezett. Dúr-Sarruklnt 11. Szargon
.pitetto Kr. 0. 711., hogy pótolja Ninivének akkor
mes? romjaiban heveró palotáját. V. ö. Mahler
Ede. Babylonia és Assyria (Budapest 1906).
Khóaen (hób., teljes neve : A', hamispát), a régi
héberek fpapja ruházatának egy alkotórésze.
Négyszögletes pajzs volt, melyre 4 sorban 12 drávolt ersítve, amelyeken a 12 törzsnek neve
volt bevésve.
Khózem mispat, a Sulkhan aruk

harcolt az Egeltengor szigetein. Ezután
is résztvett a jani^rok megsemmisítéeében s mint szcraszkir (hadügyminiszter) segített II. Mahmud szultánnak a
török hadsereg újjászervezésében. 1838
ÍO-ig
nagyvezir volt, de Abdul Medzstd szultán Rodostóba számúzte. 1846-ban ismét tagja lett a
minlsztóriumnak.

—

Khoszroesz

(Chosroes)., 1. Khoszrav.
(Chotaiu, Ilcsi), 1. egj'kori függetlm
khánság, jelenleg Kelet-Turkesztán egyik kerü-

Khotan

a Kuenlün, Takla-Makhan, a Lob-nor és
Szandzsu város közt, mintegy 200,000 lak. Hajdan
virágzó kultúra színhelye volt, amit számos homokba temetett városrom mutat. Hazánkfia,
Stein Aurél itt nagyfontosságú ásatásokat eszközölt.
2. K. (Ilcsi, Ju-tien), város Kelet-Turleto

—

kosztánban, .300 km.-nyiro Jarkandtól, a K.-darja
balpartján, 1370 m. magasban, 40,000 lak., selyemkelme-, rézedény-, nemezkészítéssel. A dungánok lázadása és Jakub kháanak a kínaiakkal
1876. folytatott háborúja miatt az ^ykor tekingak
télyes város nagyon hanyatlott
Khotba a. m. Khittha (L o.).
1. o.) jogi része.
Khria a. m. chria (1. o.).
Khoszray (Chosroes), perzsa királyok a SzaszEhronodistichon, L Éhronogramm.
Khronogramm (gör.), oly alkalmi mondat v.
ízanú/fl -dinasztiából
1. I. K. Nusirvan (531—679) a leskiválóbb felirat (rendszerint latin nyelven), mellnek római
Bzasszanida-uralkodó, 531. követte atyját, Kava- számoknak megfelel beti (I V
L C D M) a
dot a trónon. Justinianus görög császárral több benne foglalt események évszámát jelzik. A legmint hász éven át hadakozott (540—562) s
adó- késbbi római korban találták fel. A török és arab
fizetésre kényszerítetto. Igazságos, a tudományo- költk is nagyon kedvelik a K.-okat A párisi
kat és múvésseteket kedvel uralkodó volt s az si vérnász évszámát ez a mondat adja: LVtetla
perzsa vallás felélesztésén fáradozott Uralkodása Mater natos sVos deVoraVIt=1572. Ha a felirat
végén az örmények felkelése új bábomba sodorta verses, akkor neve khronosztichon v. eteosztichon
a bizánci birodalommal, de ennek végét nem érte (évszámos vers) ha ez a vers disticbon, akkor
meg. A trónon fla, IV. Hormizdasz követte.
neve khronodistichon. Ilyen Garaytól magj'ar
2. //. K. Parvéz {090-628). IV. Hormizdasz fla, nyelven Kovács pécsi püspökre Nagy KLIMók s
az elbbi unokája, Mauricius görög császár segít- Szepesiknek utóDa, KoVács, klkl régen S tárt
ségével foglalta el trónját. Ennek halála ntán karraL Várt : PéCs atyja s Vezére te Légy.
602. reátámadt a görög császárságra s61.3. elfogKhronosztichon, 1. Khronogramm.
lalta Damaszkuszt, 614. pedig Jeruzsálemet,
Khrxunir, 1. Krumir.
honnan a snot keresztet is elvitette. Hadai még
Khudavend ({Kír/sa : úr), az isten neve.
Bgy^rtomot is elfogták s Kis-Ázsián keresztül
Khaen Héderváry Károly gróf, államférfiú,
efféisz a BoszpOTosig hatoltak. Ennyi csapás ntán bélási Khuen Antal gr. és monostori Izdenczu
Serakleios császár dsszesiedve nündeo erejét, Angelika bárón fia, szül. Grafenbergben (SziléK. (dleo fordult Elször Arméniát foglalta vissza zia) 1849 máj. 23. Középiskolai tanulmányait
> psTMÉktl, azután 627. Ninivo romjai közelé- Pécsett, a jogot Zágrábban végezte, azután egf
ben fényes gyzelmet aratott K. hadain. E vere- ideig Szerem vármegye szolgádatában a közigazség után saját fla, //. Kavady támadt fel ellene gatásnál mködött. 187é dec 15. Ö Petoöge legfelés megölte.
sbb elhatározása alapján mint a vicsaiéshéderKhoszrev, í. K. bég gdzij török hadvezér és vári Viczay Hédor gr. utolsó flsarjadékának OfOBosznia kormányzója 1506— 12-ig s 1521— 42-ig. köee a b^ási elnevét a hédervári pndikátam-

—

X

t

;

:

—
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cserélte fel s címerét a Viczay-család címerével egyesítette. 1875-ben mint a szigeti (Gyr m.)
kerület képviselje szabadelv programmal jutott
az országgylésre, 1880. nül vette széki Teleki
Margit grófn csillagkoresztes palotahölgyet,
vármegye íóispánjává neveztetett ki.
1882.
1883. a horvátországi anarchikus viszonyok rendezésére a király Horvát-Szlavon- és Dalmát-

mai

Gyr

országok bánjává nevezte ki, amely méltóságát
húsz éven keresztül viselte és a magyar állameszmét vasenergiával és a délszláv kérdésekben
tanúsított diplomáciai tapintatával szerencsésen
képviselte. K. húsz éves báni kormányzatának
fbb eredményei a zilált horvát pártviszonyokat
rondbehozta, megteremtette az 1868-iki kiegyezés
alapján álló horvát nemzeti pártot, nagy reformokat létesített a közgazdaság és kultúra torén,
ers féken tartotta az ú. n. Starcsevics-ellenzóket,
1903. több helyen a horvát pénzügyi ex-lex állapot
miatt kitöii; zavargások letörése céljából 3 megyében a statáriumot kihirdette stb. A túlzó horvát
nacionalisták gylölték benne a magyar államiság
a magyar közvélerendíthetetlen exponensét
mény egy része azonban egyáltalában nem méltányolta nemzeti szempontból is értékes mködését
8 ellenségei hosszú idn át «granicsár» gúnynévvel
illették. 1894-ben a frendiházban megszavazta az
egyházpolitikai törvényeket, minthogy azonban a
mérsékeltebb liberálisokhoz tartozott, a frendiház
els
kedveztlen
döntése után, a Wekerlekormány lemondásával a király
deszignálta
miniszterelnökké, de a szabadelvüpárt akkori
rideg viselkedése miatt K. kénytelen volt megbízatásától visszalépni. Mikor azonban SzéU Kálmán kabinetjét a függetlenségi párt obstrukciója
megbuktatta, 1903. jún. 17. a király kinevezte
miniszterelnöknek és megbízta a kabinetalakltással, valamint azzal, hogy az ujonctöbblet
követelésének elejtésével megteremtse a bókét
és az országot a költségvetés nélküli állapotból
kivezesse. K. hiába egyezett meg az ellenzék
vezérférflaival, hiába szólalt fel a katonai javaslatok vitájában K. politikája mellett maga Apponyi
Is, a függetlenségi pártok többsége Barabás Béla
ós Beöthy Ákos vezetése alatt tovább folytatta az
obstrukciót. K. közvetlen megbuktatását mégis a
:

;

—

—

t

hírhedt Szapáry-Díenes-féle vesztegetések okozták s bár az ezok felderítésére alakult parlamenti
bizottság magát a miniszterelnököt ezekben az
üzelmekbeu ártatlannak nyilatkoztatta, állása

—

azáltal,

Khurmeser
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hogy a Szapáry-ügy következtében Kos-

suth Ferenc ellenzéki pártvezér felmondotta a
K.-val kötött megegyezést
tarthatatlanná vált
és aug. 8. beadta lemondását. A parlamenti válság tovább húzódván, 1903. szept. 22. a király
Tijból K.-t bízta meg kormányalakítással, de részben a chlopyi hadiparancs, részben Körber osztrák
miniszterelnök illetéktelen beavatkozása a magyar ügyekbe
a melyet K, a képviselház több-

—

—
ségének felfogása szerint nem kell formában
utasított vissza — szept. 29. a Ház bizalmatlan-

1905— 1909-ben a koalíció uralma
idejében hédervári birtokán gazdálkodva, mint a
szabadelvek egyik vezére, ö is passzivitásban

dott tárcájáról.

maradt. Mikor azonban Wekeríe kormánya a
bankkérdés miatt megbukott, a király Lukács
László kibontakozási javaslatának meghiúsulása
után 1910 jan. 11. újból K.-t bízta meg a kabinetalakítással. Miután K. harmadik kormánya a
többségben lev függetlenségi pártok részérl
bizalmatlansági szavazatot kapott, K. exlex állapotban a képviselházat feloszlatta és új választásokat irt ki. 1910 febr. 19. a régi szabadelvek
és az alkotmánypártból hozzá csatlakozottak
egj^esítésével megalkotta a nemzeti munkapártot.
Midn a Ház utolsó ülésén (március 21-én) az
országgylés feloszlatását elrendel királyi kéziratot felolvastatta, a K. felszólalása nyomán támadt zajongás közben a Justh-párt néhány vérmesebb tagja K.-t és a segítségére siet Serényi
grófot tintatartókkal megsebesítette. A júniusi
választásokon K. pártja elnyerte az abszolút többséget, a törvényes állapotokat és a Ház munkarendjét biztosítván, megszavazták az Oszti'ák-

Magyar Bank szabadalmának meghosszabbítását,
de a véderjavaslat elterjesztése miatt ismét kitört az ú. n. technikai obstrukció, amelyben Justh
Gyula vezetése alatt a saját pártja és a néppáit
és Kossuth-párt néhány tagja vett részt. K., ha
csak lehet ki akarta kerülni azt, hogy erszakkal
törjék le a képviselházi anarchiát, az ú. n. rezoluciós formulával (1. o.) a Kossuth-párttal és a
néppárttal való megegyezéssel és a Justh-páii
elszigetelésével akart békét és rendet csinálni.
Ekkor azonban Auflenborg lovag ^akkori közös
hadügyminiszter beavatkozására Ó Felsége K.
rezoluciós politikáját, miután azt Andrássy,
Apponyi, Kossuth és Tisza is magukévá tették,
dezavuálta s erre K. 1912 ápr, 22. beadta lemondását. A nemzeti munkapárt Perczel Dezs
halála után elnökévé választotta.
Közpályája
során igen sok kitüntetésben volt része. 1883-ban
megkapta a titkos tanácsosi címet, 1885-ben az
els osztályú vaskorona-rondot, 1891-ben az
aranygyapjút, 1910-ben a Szt. István-rend nagy-

—

keresztjét.

Khuenovo, adók. Pozsega vm. pataáczi

j.-ban,

42i olasz lak., u. p. Badljeviua, u. t. Pakrácz.
Khufu, 1. Kheopsz.
Khullin (héber), 1. lüiól.
Khulm (Khulatn), régebben önálló khánság,
1850 óta Afganisztántól függ turáni vidék, Baleh
és Kundusz közt, mintegy 300,000 lak. A K. folyó
a Kara-Koh-hegységnek Hara-Kotal nev hágóján ered. Ahol a folyó a hegységet elhagyja, épült
a vidék fvárosa, Taskurgan, szabályosan épült,
csatornáktól átszelt város, mintegy 10,000 lak. óa
(1910)

látogatott bazárokkal.

Khunáten,

1.

Ameiihotep

Khuppa (héb.), 1. Ghuppa.
Khurmeser Péter, XVII.

(IV.).

sz.-bell

kassai szár-

mazású ütvösmestor, aki 1605 körül Lyonban vasági szavazata után még egyszer beadta lemon- lamelyik Guise herceg szolgálatában állott mint
dását. 1904 márc. "3. Tisza István gróf els udvari ötvös. 1608 ban már Parisban lakik, ahol
kabinetjében elvállalta a király személye körüli
minisztérium vezetését, deaz 1905. januári választások következtében Tiszával együtt
is lemon-

Henrik francia király udvari ötvöse. V. ö.
Mihalik, Kassa város ötvösségének története
(Budapest 1900).
IV.

;

;

—

Khurrus
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KharroB oat.), a. m. ehurruSy Kemier.
Khaskhos (növ.), Andropcgon.

történhetik y. tartozásiuikcsökkaotósérB, v. vala-

1.

:

mely jószág megSEenéflére,

1.

Khasxaib^ja, a Libanon körül lakó nép,

1.

Xo.szairi.

jazására

az
Ajtdropogon.

v. vetver-gyökér

(nftv.),

gyökoro, 1.
arab) a. m. me^ólítás, szónoklat, kiváltkópen a mobammodánok pénteki

.l,.'lf>j,',,</n .«j't'irro>fiis

Khutba

v.

Idegon awlgálat

dí-

jótékony célra.

K. (edüio), a könyvkereskedésben

2.

Khuszkusz gyökér

V.

jeieoti

a

levonatok összeségét, melyeket a kiadó egyszer,
ugyanazon szddéssel kéazltni jogosítva van. Bditío

egy kézirat els K.a. Egyéb jelentése a
egy elfogyott könyvnek stb. inás szedésistoiiti^tclete YAgy egyéb nagy üunopek alkal- sel, más külsvel v. bevezetéssel való kinyomása
il
a nagymecsetek (dzsámi) khatib-}étö\ új nyomása bármely mOnek más lüakban egy ki.ikátor) a szószékrl (ntinbar) tartott Unne- adásnak különböz jóságú beosztása (olcsó, disz.
jfkilyca szónoklat A részletekrl v. ö. Ooldziher, merített papiros stb.). Az ezekre vonatkozó szerzi
jogot az 1884^. XVI. t.-c. s az ügyletet a kereskeAs iszlám (Budapest 1881, a32-338. lapjain).
iri.o'h'i.

princeps,

szónak

:

:

Khnta

'

.'.'

raot Kelet-Afrika

/

déke Usza:

-ra.

A Mgeta

egyik

vi-

öntözi. Egész-

ségtelen viut-K. inttrméko a dohány és kancsuk.
Khuá'a (arab) a. m. az elváltak, a jemeni Azd
,w.wv....»í...,
tartozó arab törzs. Elváltaknak azért
"t, mert (a III. sz. elején) a Dól-Ará„. ;.,.u:nt kivándorláskor elváltak törzsrokonaiktól és Mekka felé vették útjokat, míg a töbl>iek Omán és Sziria felé indultak. Az arab hagj'oiiuuiy szerint a K.-törzs Mekkában Kr. n. az V.
>/..-\j ura volt az arabok központi szentházának,
a Ka'ba-nak.
Khnariartán (Arabisztán), perzsa tartomány
É.-on Lurisztán, ÉK-on Irak Adzsmi, keleten
Farzisztán, D.-en a Perzsa-öböl, Ny.-on a török
Irak Arabi határolja. É.-on és keleten begyes,
Ny.-.tn többnyire sík a földje; föfolyói a Kercha
(« Kuron, amelyek a Satt-el-Arab
'i. Nagyon termékeny ott. ahol eszés
inii ;í oji klimája forró, az osózés ideje decemI

1

—

-^

;

delmi törvény 1875.
V. ö. Magyari Gréza,
1893) Kenedi Géza.

XXX VII.

:

;

t.-c.

szabályozza.

A kiadói ng>iet (Budapest
A magyar szerzi jog (u. o.

Kiadói üoylet.
Kiadási tartalék (rezerráta), az államháztartási év végén valamely tárcánál mutatkozó olyan
megtakarított összeg, mely a költi>égvetési törvény
1908). L.

alapján

más

tárca kiadásainak fedezésére fordít-

ható.

Kiadatás (ném. Aiislieferunq,

franc, extradi[surrenáer of criminals],
ol. estraditione) alatt értjük a nemzetközi jogsegélynek azt az alakját, amely lehetvé teszi, hogy
az állam a területén elkövetett bncselekmények
elkövetit, ha azok saját állampolgárai v. ha idegen
állampolgárok, de nem saját hazájukba menekültion, ang. extradition

tek, kózrekeríthosse és

a saját

biró.ságai elé állít-

A

K. intézménye tulajdonképen csak a
XVIII. sz.-ban fejldik ki. ettl az idtl kezdve
találkozimk K.-i szerzdésekkel, amelyekben a
szerzd államok kölcsönös kötelezettséget vállalnak a fent körülírt jogsegély teljesítésére. A K.-i
szerzdések rendszerint meghatározzák azokat a
bncselekményeket, amelyek miatt a K.-t kérni
hassa.

bertl márcinsig tart. Megterem benne a gabona,
uknr, indigó, ópium. K. a régi Susiana fvárosa
.^/;iia volt, amelynek romjai nem messze vannak
1 )izf ultól. A tartomány legnagyobb városai
Dizf ul, í?u>ter ós Bebeban.
lehet s a K-nak egyéb elfeltételeit (pl. hogj' min
KhYirizmi, Mohammed h. Msza al, arab ma- iratokat min úton kell elterjeszteni, hogy a K.tematikus, a IX. sz. eXe^ualMámun khalifa ural- nak hely adassék, mik az elzetes letartóztatás
kodása alatt. Aldzsabr v. Almukábala c. müve feltételei stb.) Emellett az újabb K.-i szerzdésekel8Ö szavából, mely kiegészítést jelent, keletke- ben gyakorta elfordulnak olyan rendelkezések,
zett az algebra neve. K. az asztronómia történe- amelyek a bnügyi jogsegéljrre (tanúk kihallgatében a Ptolemaeus tábláinak kiigazításával fog- tása külföldön bnügyben, iratok átküldése, stb.)
lal helyet. V. ö. The Algebra of Mohamed ben vonatkoznak. A K.-i szerzdésekben ismétld elMusa edited and translatod by Fr. Rosen (Lon- vekkel találkozunk s ezek nagyjában a követkedon 1831); Cantor, Mathematiache Beitráge znm zk 1. csak súlyosabb természet bncselekméCulturleben dor Völker (Halle 1863).
nyek miatt van FC-nak helye 2. az államok saját
KbTasen, vulkanikus hegy, I. Bjelaja-Szopka. állampolgáraik K.-ára kötelezettséget nem vállalKhyber, bagó, 1. Khaiber.
nak 3. az elkövetés helyének állama nem adja ki
Kiabookah (növ.i. I. Amboinagyökér.
az idegen hono^ágú búntettest hazája bíróságai'/. fontos határváros az orosz
Kiachta
nak i. politikai büntettek és vétségek s ezekkel
TraD.-^zl>aÍK
orkhne-Udin.szk kerületben, kapcsolatos bncselekmények miatt csekély kivéa K., a bzeH)n<ía joDOoldali mellék\'ize mellett ko- tellel nincs K.-nak helye (I. a kivételre Merényleü
pár, hegyekkel körülfogott síkságon, kb. 5000 lak. záradék) ö. K. csak akkor engedélyezhet, ha az
K. Troirkoszavszk külvárosa, amely az 1727-iki illet bncselekmény mind a két állam törvényei
n tns/ k li a szerzdés saerint az egyedüli város volt, szerint büntethet s eléri a K.-i szerzdés által
amelyben kínaiak és <xx)6zokegyinással kec^ske- megvont súlyossági határt ; 6. a kiadott búntettest
dést zhettek. Az 1858-iki szerzdés folytán, amely csak azért a bncselekményért lehet felelsségre
más kínai városokat is megnyitott az amsi keres- vonni, amelyért kiadták (ez alól is vannak méltákedeleamek, K. forgalma nagyon hanyatlott. F6- nyos kivételek, 1. SpecialUási elv) 7. ha ugyancikko még máig is a tea, amely egykoron kara- azon bncselekmény miatt a kiadatni kért egyént
vúi-tea néven csupán K.-n keresztül jntott Orosz- a K. végett megkeresett állambui bnvádi eljáországba.
rás alá vontéi és az eljárás befejeztetett, K.-nak
Kiadás, 1. a gazdálkodásban általában bármely nincs helye ; 8. ha más búnosriekmény miatt folyik
célzattal teljesített kifizetés. A K. különféle célból ellene a K. végett me^berasekt államban eljária.
«

;

:

:

:

;
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;
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;
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a K. foganatosítása elhalasztható ennek a befeje- sági irodák közt oszlanak meg. L. még Könyvzésóig stb. K. szerzdés hiányában is engedélyez- kereskedelem.
Kiadói jelek, oly rajzok, melyeket a könyvhet a K. viszonossági gyakorlat alapján. Ily viszonossági gyakorlatban állunk Bosznia-Hercego- kiadó V. nyomtató kiadványai elébe v. végére tesz.
vinával, Ausztriával, a Németbirodalommal és a A legrégebbi a Füst és Schöfforé az 1457. évi PsalTörökbirodalommal. Az utóbbival szemben azon- teriumon. Badius Jodocus kiadványain, állítólag
ban a konzuli bíráskodás (1. o.) intézményére is Dürertl, van a legrégibb nyomda, mint kiadói jel.
figyelemmel kell lenni. K.-i szerzdéseink vannak Ezeknek gyakran mvészi értékük is van. V. ö.
Franciaországgal (1885. nov. 12., 1871. XXV. t.-c), Süvestre, Marques typographyquea (Paris 1867,
az északamorikai Egyesült-Államokkal (1856. 2 kötet) Heitz, Die Büchermarken od. Buch;

1871. XLÍII. t.-c. III. c), Svéd- és Norvégországgal(1871.XXIV.t.c.), Olaszországgal (1871.
júl. 3.,

XXVI. t.-c.), Montenegróval (1873. XXV. t.-c.)
Nagybritanniával (1874. V., 1902. XVIII. t.-c.),
Oroszországgal 1875. XXXVIII. t.-c.). Németalfölddel (1881. XVill. t.-c.), Belgiummal (1881.
XIX.

t.-c),

Luxemburggal

(1882.

XXXVII.

t.-c.)

Braziliával (1884. XXXVII. t.-c, felmondva az
1914. évre), Monacóval (1887. VI. t.-c), Uruguayval (1896. XXX. t.-c), Svájccal (1896. XXXIV.
t.-c), Romániával (1902. XI. t.-c), Görögországgal (1907. XXII. t.-c), Paraguay val (1910. IX. t.-c),
Szerbiával (1912. IV. t.-c.) és Bulgáriával (1912.

XXIX.

t.-c.)

Kiadatási eljárás. A K.-t Magyarországban
elssorban a kiadatási szerzdések, ha ilyenek nincsenek, a viszonossági gyakorlat s ha itt sem találnánk szabályt, a bnvádi perrendtartásnak 475.
ós 476. §-ai szabályozzák.

— A kiadatás elrende-

lése kérdésében a bíróságok csak véleményes jelentést tesznek s az igazságtigyminiszter határoz.

A

kiadatás kérése rendszerint diplomáciai úton
e célból a bíróságok az igazságügyminiszterhez fordulnak. Kivétel van Ausztriára
és Poroszországra, amelyekkel bíróságaink kiadatási ügyekben is közvetlenül érintkezhetnek. Az

történik,

elzetes letartóztatás azonban más államokkal

szemben is kérhet közvetlenül.
Kiadmájiy, ellentétben a fogalmazvánnyal, a
bíróságok ós hatóságok határozatának lemásolt
és a fél részére szánt példánya. Bíróságoknál a
K.-ok nagyrésze az e célra szolgáló nyomtatott
iratmintákon készül, amelyet sok esetben már a
félnek kell a kérelméhez csatolnia. A K. nem áll
mindenkor a fogalmazvány lemásolt szövegébl,
gyakran a bíróság csupán arra ad utasítást a kezelnek, hogy bizonyos K.-t tartalmazó nyomtat-

ványból megfelelen kitöltve, kinek hány példányt
adjon ki. A K.-t úgy kell kiállítani, mint a hiteles
másolatot és azt csekély kivétellel «a K. hiteléüla
csupán a kezel tisztvisel írja alá. Minden K.-t
el kell látni a hivatalos pecséttel.
Kiadó, a népies házassági szerzdésekben, különösen kézfogók alkalmából, a leány v. özvegy
násznagya, kitl a vlegény számára az ú. n. kér
násznagy a nt kéri. így nevezik magát a szertartást is, úgyszintén a menyasszony szüleinek
házánál tartott lakomát.
^. a könyvkereske-

—

delemben 1. Kiadói ügylet.
Kiadóhivatal, az a kozelhivatal, amelyben a
levelek v. határozatok másolása, összeegyeztetése
és elküldése végbemegy. Napilapoknál ós folyóiratoknál K. alatt azt a szervet értjük, ahol a vállalat gazdasági ügyeit intézik. A K. a bíróságoknál
a lajstromos kezelési rendszer megvalósításával
teljesen megsznik és tennivalói az egyes bíró-

drucker- u. Verlegerzoichen (Strassburg 1892) r
Burger Konr., Buchhándleranzeigen des XV.
Jhrhdts. (Leipzig 1907, 32 táblával).
Kiadói jog, 1. Kiadói ügylet.
Kiadói ügylet az az ügylet, mely által valaki,
az ú. n. kiadó, kész vagy készítend irodalmi (írói),
mszaki vagy mvészeti munka többszörözésére,
közzétételére és forgalombahozatalára a szerztl
vagy ennek jogutódaitól (1. Szerzi jog) kizárólagos jogot szerez. Az ekként szerzett jog kiadói
jog a szónak alanyi értelmében. A K.-re vonatkozó jogszabályoknak összessége a tárgyi értelemben vett kiadói jog. A K.-et nálunk a kereskedelmi törvény (VÍII-ik cím 515—533. §§-ok)
szabályozza. A munka fordításához és kiadásához a kiadói jog nem ad jogot. A K. szóval
vagy írásban köthet. A példányok számát s árát
szerzdés hiányában a kiadó saját belátása szerint
határozza meg. Addig, míg minden példány el nem
kelt, a szerz munkájával nem tehet oly intézkedést, amely a K.-i jog kizárólagosságát sértené. A
K.-i jog terjedelmére a szerzdés irányadó. Kétség
esetében a szerzdés csak egy kiadásra szól.
Kiadás alatt értjük a példányok számát, amelyek egy szedésrl lehuzattak, s amelyek elállítása után a szedést szétszedik. Több kiadás
átruházása esetébon a kiadó az elbbi kiadás
elkelte után azonnal új kiadást eszközölni köteles.
Tiszteletdíjat a szerz csak nyilt vagy hallgatag
kikötése esetében követelhet. Hallgatag kikötöttnek a tiszteletdíj akkor tokintend, ha a körülmények szerint a munka átengedése csak tiszteletdíj mellett volt feltehet. A tiszteletdíj összegét
ily esetben szakértk meghallgatásával a bíróság
állapítja meg. A K.-i jog meg lehet osztva akként,
hogy egy-egy kiadásnak joga csak egy vagy
bizonyos országokra szorítkozik. Ez fleg zenemveknél szokásos. A K. megsznik, ha a szerzdós
tárgyát tév kész munka az átadás eltt a szerznél véletlenül elvesz ha a szerz a munka befejezése eltt meghal, vagy egyébként véletlenül a
munka elkészítésére képtelenné válik ha a közzététel által elérend cél a munka átadása eltt lehetetlenné vált. A szerz a szerzdést felbonthatja,
ha a kiadó csdbe kerül. Bizomány (bizományi
kiadás, Kommissionsvorlag) az, amidn a könyvkeresked a munka többszörözését s közzétótelét
kizárólag a szerz számlájára veszi át. A bizományos kiadói jogot nem szerez. Hírlapoknak vagy
folyóiratoknak, habár tiszteletdíj mellett átengedett kisebb dolgozatok minálunk megjelenésük
után a szerz szabad rendelkezése alá kerülnek.
Másutt a K.-i jog ily dolgozatokra vonatkozólag
tovább, Németországban 2 évig tart. Az 1848. évi
sajtótörvény szerint sajttóvótségért, ha az els
sorban felels szerz nem tudatnék, a kiadót bUn;

;

:

:

:

Kiadó násznagy
tetik.

Az

KlAllltAs

áj sajtótörvény szorínt

akkor

is,

ba a London és Pária között, míg végre az 1873-ikl bécsi
világ-K. után Amerikába is átvitték ez eszmét.
Lassankint azonban a K.-ok kifárasztották a kiállítókat is, a nagy közönséget is és az ntolsó
évtizedek nagy világ-K.-ai már a látványosságokat, szórakoztatásokat és az érzéket csiklandó dolgokat keresték, melyekben különösen az

Hajtótormólvet a közzétett tartalommal
maga a kiadó rendelte meg, vagy azt utasítására
tett<>k közzé. A tiéniot tenninoló^ára nézve megjegyzend, bogy a kiadó: «Verleger», ellenben az
e\>6 8<irban kiadónak fordítható «Horaasgeber»
noiu kiadó. A Herao^^bor az, aki nem idszaki
^ajtc)tennékeknél többeknek irodalmi adalékaiból
"
mvet mint egységes egészet teszi közzé,
kon.szerü mavek, antoldg^Jc, gyjtemények.)
Naiiink a Herau£gebert Is épp tigy, mint az idöcikket,

.^^jtonál hasonló tevékenységet kifejt cRedactourt* szerkesztnek nevezik. V. ö. Magyary
ii., A kiadói ügylet (Budapest 1893).
.<7.i\ki

Kiadó násznagy, 1. Kiadó.
Kiállás munkából, lásd Munkamegstüntdés,

1889-iki párisi és az 1893-iki chicagói K. exoelKz a jelleg a K. komolyságának rovására

láltak.

kezd kidomborodni s ennek régebbi érvényesltéee
volt oka, hogy a nagy K. helyett jobban felkarolták az országos K.-t. A világ-K. rohamos fejldését különben legjobban mutatják a következ

számarányok

A

,

Kiállltáa.

dományos

v.
v.

1. A', v.

tárlat,

egy

v.

több állam v.

1878.Béca.„

munkakör ipari, kereskedelmi, tumúvészi munkásságának bemuta-

1876.

A

1889.
1898.
1900.
1904.

ki termékeit, nemzetközi;

munkásságnak lehetleg minden i^g^Vk^szak-R-,
iia az emberi tevékenységnek csak egy bizonyos
aírára terjed ki lehet továbbá állandó K- és ekkor
iniueum jellegét ölti fel, vagy idszakos, melyet
bizonyos alkalommal meghatározott idre rendez-

A

_

-

PiUdeUU

187& PAri«

K. lehet országos, ha egy ország állítja
vagy vüóq-K., ha több
állam vesz i-észt beune általános, \sí az emberi
tása.

— _ _
__...__
_

1866. Paris
1868. Londoa .„ ...
1867. Pirit _.
...

Sztrájk.

országrész

klállitók száma volt
1861. LoBdOB

_.

_

_.

„

...

_.

...

_

.„

...

BOJM

_.-.___
_
_

PáriB

Chicftgo

Paris

...

...

_

...

_.

...

_

St.-Louis

.„

A K. története a XVI. ós XVII. sz.-ig vezethet
vissza Apró kísérletek szép hatást értek el, az a
kis közönség, mely ezeket látta, megkedvelte ket,
a hatalmasok is érdekldni kezdtek irántuk s
a sok ki.'^bb kísérlet után létrejött végre 1798.
;\

párisi

Marsmezn az els rendszeresebb K., mely-

61.961
17,000
6S,S68

61,7»
...

_

6&,4tt
60,000
8«,6»8

látogatók száma volt
Látogatók siánu

:

nek.

18,917
Í3,954
S8,66S

Legnagyobb
napi látogatás

1861.
1856.
1868.
1867.
1878.
1876.
1878.
1889.
1898.
1900.
1904.

LoBdOB
Páris._

LoDdoB
Paris—

_

_

.-

6.039,196
6.168,880

...

6.818480

..„

...

_

9.886,000
18.600,000
8.004,868
I&.ee4,800

_ ._ _
_
_ —
Paris... _
_
Chicago
— _
Paris...
_ _
Béca

Piladelfla
Paris

8t.-LonU

.

_.

109,916
106,088
67,088
110,480
189,078
876,000
147,806
408,000
716,881
908,750
404.460

.

8&J88,609
87.689,400
48.180,801
19.694,866

...

Az országos K.-ok, melyeknek fcéljuk a belföldi
nek már iparfejleszt hatása is volt, úg>', hogy ez
idtl kezdve a kormány támogatása és részvétele termelés megersítése, a hiányok fölkutatása és
mellett súrún ismétldtek a K.-ok. Az eszme hó- javítása, az elnyök fölismerése és értékesítése
dított a vídéiícn és lassan-lassan a külföldön. Lon- volt, rohamosan terjedtek s lassankint fölkarolták
don, Svájc, Amsterdam és Trieszt voltak els szín- azokat a legkisebb államok is. A külföld ragyogó
helyei a legsikerültebb K.-oknak a XIX. sz. elején példáin okulva, a magyar országos iparegyesület
és közepén. A K.-okat azután ágy ismerték, mint kebelében Kossuth Lajos akkori aligazgató 1842.
aiut'lyek az ipar fejldésére jelentékeny befolyást kezdeményezte és rendezte az els ipar-K.-t. «A
;:yakoroltak és mlg egyrészt sok helyütt pótolták honi mipar elmozdítására szükséges mindeneka céhek megsznte által abbanmaradt remeklése- eltt a jelen állapot ismeretei), erre volt alapítva
ket, másrészt mint a jó ízlés és mforma terjeszti az els magjar K., mely 1842 aug. 25. nyilt meg
számos kézm- és díszraú-iparág fejlesztésére hat- a redouto termeiben. Kiállító volt 213, kik 298
liatós bf'f olyast gj'akoroltak.

h

emberi haladás
képét bemutassa és megjelölje
a kultára és a gazdasági haladás firányait.
K. Ii.a37 kiállítója köztU 7381-et, tehát a kiállít- ikiiakt-pii^n felét Nagy-Britannia szolgáltatta.
Az KL'ycsiilt .Államok 4990, Franciaország 1710,
r
/ :^zág és a német államok 1536, Ausztria
~:\\
iviaiiitóval vettek részt a K.-ban. Az els
via-'K. sikerét Anglia ugyancsak sietett hasznaid fordítani me^apította a 5(cm<A £en»'n^n
i<]

:

:

m useumoi,

A látogatok száma 14,425
A K.-ról megjelent és Kossuth által szerkesztett «jelentési> ma is egyike a legjobb és legalaposabb enemü munkáknak. A következ évben megtárgj'at állítottak ki.

fordulatot jelent a K.-ok terén az els
riu'uj-K.. niclyot 18l. Londonban a Kristálypalotabau tartottak meg Albert herceg kezdeményezésére. Bevallott célja a K.-nak az volt, hogy az
Nairj-

ipar- és rajziskolákat alapított, nevelte

munkaerit és fokozta kivitelét. Szóval példát
adott arra is, hogy kell a K.-ból gyakorlati hasznot húzni. Kzért akadt olj- gyorsan utánzója a
világ.-K. terén s ezért váltakoztak ezek
ideig

^y

volt.

ismételték e K.-t. 1846. azonban

szonyokhoz mérve

—

—

az akkori vi-

már nagyszabású

ipar-K.
volt Pesten. Ekkor már 516 volt a kiállítók száma
s a látogatók 22,1.36-ra rúgtak. A magyar K.-ok
e három úttör vállalata kitüntetéseket íb adott a

kiállítóknak és pedig arany-, ezüst- és bronzérmeket, dicsér oklevelet és «méltányló megemlítést*.
A negyvenes évek K.-ainak közvetlen baszna
azonban fleg két irányban nyilvánult. Els az
volt, hogy a társadalom úttör vezeti közvetlen
és állandó érintkezésbe jutottak az iparosokkal,
ami ezekre igen jó buzdfto hatással volt. A másik
az iparfejlesztés, a védegylet által is gyakorolt
hatás volt. A védegjiet nemcsak mint ilyen, hanem az általa inaugurált szellemnél fogva is

:

—

Kiállítás

690

elmozdította az iparfejlesztést, a magyar ipar pártolását és a K. tért hódított a vidéken (Nagyszeben 18'í-3, Kolozsvár 1846, Kassa, Gyr, ílperjes
1846, Sopron, Nagyszeben l&i7), a fvárosban pedig rajzmü- K.-t (1846) és mesterinasmúvek K.-át
(1847) is rendeztek az iparegylet védszárnyai alatt.
Az abszolutisztikus id alatt csak kisebb gazdasági K.-ok voltak az országban. Az alkotmányos
korszak idején újból éledt a K.-i kedv s az els
országos K. 1872-ben volt Kecskeméten, mely
mintegy elkészítje volt az 1873-iki bécsi K.-on
való impozáns részvételünknek. Azután pedig a
vidék nagyobb emporiumai rendeztek országos

m. Szeged, Székesfehérvár, késbb
Arad, Temesvár, Pécs. A vidéki K.-ok végre elkészítették az 1885iki els nagijobbszabású országos K.-t, mely Matlekovits Sándor elnöklete alatt zajlott le. B K. területe 300,000 m^-t
foglalt el, a 102 épület 70,000 m* fedett területet
adott, az építkezések költsége meghaladta a két
miUió forintot. A kiáUítók száma 11,879, llzet
látogató 1.759,368 volt. Az összbevételekföösszege
3.637,452 frtot, a kiadás 3.598,955 frtot tett a
fedezetlen maradt szenved egyenleg összege
azonban 496,987 frtot tett ki. Az 1885-iki K. nagy
hatása els sorban az iparfejlesztésre, másodsorban a külföldre, fleg pedig az ország nagy közönségére, melynek bizalmát fölkeltette, számokban aligha fejezhet ki.
Azonban a második magyar országos K.,mQ\^
1896. i^millemiáris^ K. név alatt folyt le, sokban
fölülmulta az 1885-ikit. Az ezredéves K. létesítését a törvényhozás rendelte el, hogy Magyarország
ezredéves fennállása alkalmával egyrészt a nemzet múltját (történelmi K.), másrészt akkori szellemi és anyagi erejét (jelenkori K.) mutassa be a
hazai és külföldi közönségnek. E K. tisztán nemzeti volt; minden külföldi tárgy ki volt belle
zárva, mert célja, hogy ne csak elnyeinket tüntesse föl, hanem hiányainkat is föltárja és bennünket ezek pótlására buzdítson. Az ezredéves K.
területe a városliget fels részében 548,500 m'-re
terjedt, ezenkívül egy 135,000 m» külön terület az
Erzsébotkirályné-út mentén az állat-K.-ok céljaira
szolgált. Az állandó és idleges kiállítók száma
együttvéve 21,310, a látogatók száma pedig
5.800,000 volt, a bevételek összege 5.286,000, a
kiadások összege 5.238,(X)0 koronát tett kerek
számban. Az ezredéves K. sikerét méltányolták a
külföldön is és általánosan elismerték, hogy ehhez
hasonló nagysiker országos K.-t eddig sehol sem
rendeztek. B K.-ról egy kilenc vaskos kötetre terjed jelentést adott ki az igazgatóság, melyet
Szterényi József és az illet szakmák elismert
szakférilainak
közremködésével MaÜekomts
K.-okat, ú.

:

;

Sándor szerkesztett.

A K.-ok közül azután legjobban terjedtek a
hebfi és kerületi K.-ok úgy nálunk, mint a külföldön. Meglehets tért foglaltak továbbá a vállalatszer nemzetközi K.-ok, melyeket egyes konzorciumok rendeztek félig-meddig állami patronáismétlése (Amtus alatt, vagy enólkül. B K.-ok

sr

sterdam, Brüsszel, Sidney, Melbourne, Barcelona,
London, Liége, Gand) kifárasztotta a nemzetközi
közönséget és mozgalom indult meg Európa több
föleröállamában, nálunk is, az ilyen K.-ok

sr

—
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szakolása ellen, s amennyiben sok helyütt zugK.-ok ütötték föl a fejüket és mindennaposak lettek a K.-i visszaélések, értéktelen K.-i kitüntetések pénzért való felkínálása és eladása, átalán
sürgették a K.-i ügy rendezését. így alakultak
meg társadalmi úton, de az illet kormányok támogatásával a K.-iközpontok, méljoknekróyiáen
az a hivatásuk, hogy a kiállítókat és a közönséget
minden fontos ügyben tájékoztassák, a szédelg
K.-tól megóvják s ellentikben megvédelmezzék.
Ilyen központok alakultak Parisban, Brüsszelben, Londonban, Berlinben, Bécsben, Hágában,
Rómában, Zürichben, Milanóban, Kopenhágában
és Gelléri Mór kezdeményezésére Budapesten. E

központok együttvéve egy Brüsszelben székel
nemzetközi szövetséget képeznek, hogy egymás
törekvéseit támogassák s lehetleg minden fontosabb kérdésben és minden K.-sal szemben Eiu-ópaszerte egységes eljárást kövessenek. Ez alakulásffak két irányban volt üdvös eredménye. Elször
is propagálták a szak-K.-ok terjesztését az egész
világon, mert ezek bizonyultak leginkább gyakorlati eredmény K.-oknak, amennyibon egy-egy

szakma tökéletesítésére és az illet termelési vagy
iparág zinek nevelésére nagy hatással voltak.
Nálunk leginkább a mezgazdasági ,^zak-K.-ok
terjedtek el, még pedig úgy a termények, mint a
gépek megjavítása és megismertetésének céljából,
valamint az állattenyésztés elmozdítására. Szép
sikert értek el a gyümölcs-, zöldség- és viráqK.-ok is. Az ipari; miparí és technikai szakK.-ok is tért foglaltak nálunk, nemkülönben említésre méltók az inas- és segédmunkákból szervezett K.-ok, amelyek az ifjabb iparos-nemzedék
gyakorlati kiképzése körül fontos hivatást töltebe. E K.-ok szabályozására a keresk. miniszter külön rendeletet adott ki.

nek

A másik üdvös eredmény, amelyet a K.-i központok elértek, a K.-i ügy nemzetközi rendezése.
Ebbl a célból 1912. szén nemzetközi diplomáciai
értekezlet volt Berlinben, melyen Európának legtöbb kultúrállama képviselve volt. Itt írásos megállapodásokat hoztak, melyek egyönteten szabályozták a K.-ok kategóriáit (egyetemes, különleges, nemzeti és nemzetközi K.-ok), megállapították a hivatalos, hivatalosan elismert és magánK.-ok közötti különbséget. Ezek szerint külföldi
államoknak valamely K.-on való részvétele lehet
1. hivatalos, ha ezt a kormány vagy ennek képviseli tervezik, irányítják és igazgatják 2. hivatalosan elismert, ha ezt olyan szervezet létesíti,
irányítja ós igazgatja, amely erre a kormánytól
formális megbízást, támogatást vagy felhatalmazást kapott 3. magán- K. az, ami az elbbi kategóriákba nem tartozik. Ezeken fölül a megegyezés kiterjed a K.-ok fbb alapelveinek megállapítására, fleg az ellenrzés és a bírálat szempontjából. Ha ez alapelvek átmennek a való életbe, a
K.-ok meg fognak tisztulni attól a salaktól, mely
az utolsó években hozzájuk tapadt és ismét oly
fontos gazdasági tényezkké válnak, melyek a
munka értékét kell világításban mutatják be és
amelyek a termelök és a mvészi erk önérzeten
és önbizalmát emelik. L. még Mvészeti kiáll'itá^s.
I '.2- A', színpadi értelemben mindaz, arai az eladott színmvekhez szükséges díszletekre, búto;

;

:

—
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jolmeMkre s minden más kÍ8ebb»iiagyobb a mohammedán

Klan«

hitre tért. IQnkorában beutazta
Nyugat-Kurópát, megtanult angolai és franciáol
gyon különböz volt. A régi giirögfik aok gondot s a törökön kívül még az arab és görög nyelvefordítottak rá s kivált a karokat sxerdfeék föl fé- ket is beszélte. Török államszolgálatba l^e, sonyesen. A kuzt-pkori szinpad s az ájkori is eleinte, káig mint pénzügyi tisztvisel mködött, 1880-ban
eli*»nkez<Moi?, roudkivül egyszer
volt,
igy a közoktatásügyi müiiszter lett, 1862-ben pedig a
s
inpadja is. Csak a XVIII. ss.-ban vaknf-birtokok felügyelje. 1885 szept. Szaid hes balletek K.-a kexdett fényesebb lyébe a szultán öt nevezte ki nagyvezérnek s
iciiiii. N"i::
sz.- mint ilyen kénytelen volt Bulgária és Kelet-Rn.iiiyoztakatitoekvéeidE a
hu!i u k
•'írvszeröaítéséra, de általában eg>Te melia egyesítését tadomásul venni. 1890-ben
•'* -~
T~ olv, hogy a K. minél fé- Németországgal kereskedelmi szerzdést kötött,
:
itbao emelje az itluziot. melyben nagy elnyöket biztosított a birodalom
.../.ak éppen rengeteg sokat
számára. 1891-ben orosz befolyás következtéién
megbukott, st a szultán rizet alá helyeztette
^ Titari, kereskedelmi és mú- házában. Angol közbenjárásra azonban visszaiialadásának bemutatá- kapta szabadságát s mikor Kücsük Szaid nagykodv felébresztésére is vezér az örmény kérdésben megbukott, 1895-b«n
•s,
világos és állandó vagy újra kinevezték nagyvezérnek. De ellenei azon
::utek. AzelsövUágklállitást vád alapján, hogy a szultán élete ellen összeesküuban rendezték. Az erre szolgáló vést tervez, megbuktatták és Aleppóba számzcsarnok vaíból és üvegbólkészttlt. ték. Az angolok azonban megint pártjára keltek
zotilog kiképezett nagyobb terüle- s 1907-ben már Szmirna válija volt. Egy újabb
•
n. pavillon-rendszerretértekát, számzetés elól csak úgy menekült meg, hogy
'
a küls csoportosítás által visszavonult. Az 1908-iki új-török forradalom
1.
másrészt a szakmák sze- újra a politikai térre szólította az agg K.-t. Az
ia^/tuti K.i tárgyakat intimebb kör- alkotmányos mozgalom elsöpörte a szultán régi
t»«zi taniilmányozhatókká. A K. ideig- kegyenceit s Szaid nagyvezérnek is távoznia kelii'iitv-.'K vagy állandóak. Elsó esetben fából, ralett. 1908 aug. 6. a szultán immár harmadszor
bit/ból stb. készülnek, s a kiállítás bezártával le- nevezte ki K.-t nagyvezérnek. Ezután követke*nak. A K.i pavillonok elhelyezése, fleg, zett (okt. 5.) Bulgária függetlenségének proklamálása és Bosznia-Hercegovina annexiója az Osz/ül egj'ik-másik állandó jelleggel épül
\
zési és építészeti feladat. A budapesti trák-Magyar monarchia által. K. ez ellen nem te- K.ról pl. fennmaradt a történelmi cso- hetett semmit, de ügyes alkudozásaival némi pénzir Ignác épitész mQve), mely annak idebeli kárpótlást szerzett a monarchiától 1909 jan.
j
.
nes, majd másodszor állandó jelleggel (64 millió K). Nehezebb volt a helyzete az új-tö~
:t>!t>nleg a mezgazdasági muzeumot,
rök bizottsággal, mely mintegy mellékkormány>ii csarnok, mely jelenleg a szé- ként avatkozott az ügyekbe. Mikor ez ellen eréK
:zeamot s a A:öz/eA:ft2én pa\illon, lyesebben akart fellépni, az új-török több6^:ü
meiy jelenleg a közlekedési muzeumot foglalja képviselház 1909 febr. 13. majdnem egyhMigamagában. Ez utóbbi két épület PfaCT Ferenc müve. lag (198 szóval 8 ellen) bizalmatlanságot szava\ K. külsó architektúrája rendszerint nem ^ysé- zott neki, mire K. visszalépett. Mikor 1912 jnl.
ges s fóleg nemzetközi K.-ok alkalmával az egyes Mahmud Muktár pasa új kormányt alakított, K.
nemzetek és népfajok jellegzetes építkezési mód- lett az államtanács elnöke. Pár hónapra reá kijának bemutatására is alkalmas (a londoni, bécsi, tört a balkáni háború s a török seregek els vemilanói, tnrini. római K.-on a magyar pavillonok reségének hatása alatt okt. 28. visszalépett Mahnii-ltó fpltünéüt keltettekés széles körök tetszését mud Muktár nagyvezér s helyét okt. 30. K. foglalta el, ki megtartotta a régi kabinet kiválóbb
:<>g). Elreodezée és szaiteMt saempontaatos, hogy a K. világosak, szellsek, tagjait. A török seregeket azonban újabb és natiiziiiztosak tegyenek s fleg szem eltt tartandó, gyobb vereségek érték. A bolgárok a csataldzsai
hogy a K.-t láS^tó közöns^ a sok látnivaló közt erdítményekig jutottak, mire K. a hatalmak közmintegy antomatiknsaD vezettesse, vagyis tor- vetítésével fegyverszünetet eszközölt ki (1912
lódások elkerülhetéee végett állandó körforgásban dec. .3). Erre következtek a londoni béketárgyalegyen tartható. A gal^iák. emeletes K. ennél- lások (1912 dec. 16—1913 jan.), melyen a balkáni
fogva Mietleg m^özendk. A K.-et rendsze- szövetségesek a még el nem foglalt Drínápoly átrint kiegészíti a tOzreodészeti pavillon, a ment- adását is követelték. K. már hajlandó lett volna
Hllomás, a pénztár, doháaytOMde, virágárus stb. ebben a kérdésben engedni. mik«tr 1913 jan. 23.
l)av illón, a kávéházak, vendéglk és a látványoe- egy ^-török tisztekbl álló csapat Enver bég vezetése alatt a nagyvezért palotába nyomult, Sás^urok, ^rakoztatóhelyek.
KiáUitási központ, 1. Kiálütás, 1.
rim pasa hadügyminisztert megt>lte, K.-t pedig a
Kiáltvány Ipmrlamatio), a nagy közönaé^Ms kormány többi tagjaival együtt lemondásra bírta.
valamely közérdek ügyben intézett nyilvános K. ezután visszavonult sziilföldjére, hol 10 bnap múlva meghalt.
felhívás.
Kiang (kinai) a. m. folyó, folyam.
Kiama, afrikai ország, 1. Bomguna.
Kiang (áiuti, a kulán 0- o.) tibeti neve.
Kiamü j9a«a, török államférfiú, szül. IvoukosiáKiang, sziámi gabonamérték körülbelül 10001.
ban (Ciprus) 1827., megh. Lamakában (Ciprus)
1913 nov. 14. Zsidó családból szánnaiott s kéebb értékbeo.

rokra.
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Kiang-csou (Kiung-csou), Hai-nan sziget f- kikötje. A K.-i kikött kimélyítették és két, mintegy 4 km. hosszú mólót is építettek. Négy hittéKiang-hszi (Kiang-szi), Kina egyik tartomá- rít iskolában nyernek a kínaiak oktatást, st
nya a Jang-ce-kiangtól délre, közép tájon. Te- Csing-tauban német középiskola is van. A helyrülete 179,500 km», kb. 17.199,365 lakossal az rség 2680 fnyi német tengerészkatonából áll,
1911. évi népszámlálás szerint. Legnevezetesebb de újabban kinai katonákat is képeznek ki. K. beiparága a porcellángyártás, amelynek középpontja hozatala 1907-ben 36.448,593 dollár, kivitele pea King-te-csönni porcellángyár Zsau-csou mellett, dig 15.143,847 doU. érték volt. V. ö. Bichthofen,
ahol a legjobb kinai porcellánt készítik. A tarto- Schantung und seine Eingangspforte (Berlin,
mány föfolyója a Kan-kiang, amely a Po-jang 1898) Hesse- Wartegg, Schan-tung u. DeutschChina (Leipzig 1898) Seekarten der kaiserl. deuttóba ömlik, elég termékeny vidék, föterményei
városa.

;

;

selyem, gyapot, épületfa stb. Fvárosa Nan-csang-f u, kb. 100,000 lakossal, fontosabb még Kiu-kiang-fu.
Kiangri (Gsengri), város Karsztammii kisázsiai
vilajetben, só- és gyapjukereskedóssel; 16,000 lak.
1 902. földrengés pusztította el. K. az ókori Gangara helyén áll, hol a paflagoniai dinasztia székhelye volt.
Eiang-szu, kinai tartomány a Sárga-tenger
mellett, a Jang-ce-kiang alsó részének mindkét
partján. Területe 99,300 km^, kb. 10.850,640 lakossal az 1911. évi népszámlálás eredménye szerint. A taiping-lázadás eltt kb. 39-6 millió lakosa
volt. Nagy része síkság, amelyen a Császár-csatorna, a Huai-ho, Hoang-ho és a Jang-ce-kiang
csatornahálózat bonyolítja
közt bámulatos
le a közlekedést.Pövárosa Nan-king, vagy ahogyan
a kínaiak hívják Kiang-nan. Fbb kiköti: Sanghaj, Sz'-csou, Csin-kiangés Jang-csou kb. 360,OüO
lakossal. Ipara is virágzó, papirost, lakktárgyakat, tust, tintát, selymet gyártanak.
Kianit (ásv.) a. m. disztén (1. o.).
Kianol (kyanol) a. m. anüin (1. o.).
Kianosz (kyanos, gör.), kókesfekete fémes
anyag volt, melyet az ókorban pajzsok és fegyverek díszítésére használtak magában is szerepel díszítménykép.
Kiasztolit, 1. Andáluzit.
Kiátib (arab), 1. Kátib.
Kiau-csou, város San-tung kinai tartomány
Lai-csou kerületében. Két német hittérít megölése miatt 1897 nov. 14. német csapatok szállották meg ellenállás nélkül. 1898 márc. 6. a kínaiak
és a németek egyezségre léptek, amely szerint
Németország a Kiau-csou öböl partvidékét az
öbölben lev szigetekkel együtt teljes fenségjogokkal 99 évre bérbevette. Ez a terület 501 km',
121,000 lakossal, s ezt még semleges védzóna
veszi körül, amelynek területén a kínaiak csak a
németek beleegyezésével gyakorolhatnak felségjogokat, ez a tul. német területtel együtt 7100
km», 1.200,000 lakossal. Egy magasabb állású
német tengerésztiszt kormányzói címmel van a
terület élén, akinek székhelye Csing- tanban van.
A német kormány 1908— 9-ben 10.60l,H00 márkát költött a területre, de ez meg is érdemli a
tkebefektetést, mert klímája egészséges, földje
termékeny, továbbá, mert a San-tung félszigeti
szónbányák kihasználására s vasutak építésére is
jogaik vannak. A tartománynak kábelösszoköttetése, szubvencionált német hajójáratai vannak.
1901-ben nyilt meg a K.-Csing-tau vasút (74 km.),
s a tartomány belsejébe is épül vasút, amely
1904-ben Ci-nan-fuig már készen volt. A szabad
kereskedelem számára meg van nyitva minden

kitn

tea, rizs,

sr

:

;

Admiralitát Nr. 156. Gouvemement K.
100,000, Berlin 1901) és a Petermanns Mittei-

schcn
(1

:

lungenben (1898, 1 750,000).
Kibdelofán (ásv.), 1. llmenit.
:

Kibear

v. kebir,

pénz,

1.

Dahah.

Eabéd, kisk. Maros-Torda vm. nyárádszeredai
j.-ban, (1910) 2633 magyar lakossal, vasútállomás,
postaügynökésg, u. t. Makfalva.
Kibic (ném. Kiebitz a. m. bíbic), a kártyajátékosok nevezik így a játék szemléljót. A K-nek
nem szabad a játékba beleszólnia, tanácsot adnia
és rendszerint anyagilag sem lehet a játékban
érdekelve.

Kibira (Kibyra), ókori város déli Prigiában, a
Kabaliának nevezett vidéken, a mai Khorszum
közelében. Murena Kr. e. 84. a római birodalomba
kebelezte és akkor egy conventus juridicus székhelye

lett.

(orosz), tulaj donképen a nomád kirgizek szétszedhet sátra továbbá Oroszországban
használatos kocsi, melyet gyékény féltet véd az
idjárás ellen, míg a feí^a= targonca nyitott szekér födél nélkül. Mindkettbe rendesen három lovat fognak (trojka), a középst járomba. Ilyen
K.-kon szokták vinni a kegyvesztett államférfiakat az uralvidéki országokba, innen ez a kifeje-

Kibitka

;

zés

:

K.-igazságszolgáltatás.

Kibla (arab) a. m. irány (orientáció), a moharamedánoknál az az ü-ány, mely felé imáik alkalmával fordulnak. Mohammed kezdetben, míg a
zsidók pártolásában reménykedett, Jeruzsálemet
tzte ki az imádság K.-jául, de midn a zsidókkal
meghasonlott, a mekkai ká'bát (1. o.) rendelte
K.-nak. A K. pontos irányát a mecsetekben a
mihráb (1. o.) nevezet fülke jelöli.
Kibo, a Kilima-Ndzsáró legmagasabb csúcsa
(1.

0.).

Kibocsátás (emissio) az a müvelet, mellyel az
értékpapírokat forgalomba hozzák. A K. a legtágabb értelemben vett értékpapír minden neménél
elfordul. Így beszélnek papírpénz-, bankjegy-,
váltó-, csekk-, kötvény-, részvény-, sorsjegy- stb.
K.-ról, csakhogy míg pl. a váltónál és csekknél a
K.-t csupán jogcselekménynek tekintik, mely az
illet értókpapimak aláírásával történik, addig pl.
a bankjegyek v. kötvények K.-a azt a teljes ünanciális müveletet jelenti, melynek céljáW)! a K.
szükségessé vált. A papirpénz K.-a az állam részérl a pénzszerzésnek az a végs eszköze, melylyel az állam akkor ól, ha magának költségei
fedezetére már egyéb segédforrást nem talál, ha
a nemzet adózóképessóge az állam költségekhez
képest gyenge s az állam hitele kimerült. A K.
ebben az esetben egyszeren az állam illetékes
folelÖB vezet egyéneinek aláírásával ellátott pa-

;

5»3

KibocsAtö

pirpénsek forgalombabosáaából áll. A bankiegyek
A'.-a as Uletö országok jegytiankruidBierétöT ÜL
attól a aienödéetöl függ, melyben a jegybank az
Aiiftmmsl áll. A K. alapja az ércfedeaet valamely
módozata (L Fedezet) és mértttét a gazdasági
-xflkaóglet szabja meg. mely fkép a jegybanknál amiefntó benyújtásokban nyer Ufejezéet. A
általában
aláírás

^

három módon

törtto-

bizományi eladás
á. ii\ fiuu:u> uijitn. Ha ngyanis a kölosön dbelyezéee iránt semmi kétség nincs, akkor a kölcsön
felvevje (állam, község, magáncég) saját számIájára és kockázatára fogUkoaik a kölcsön egyes
r^r'^iröl saéló kötvények eladásával. Újságokban
rdelóaekben közblrré teszik a kölcsön célját
MPl^lfk azokat a bolyeket (bankok, közpénzeiéi a kötvények vételéro való eI6loe

;

2.

A jegyzési idö leteltével
egyesi tik 8 ba a jegyzés nem
~i batáridót meghosszabbítják, ha
az eredeti hatá.1 jegyzés keletkezett,
arányoísan felosztják a kötvényeket.
IS nem kecsegtetne a kell
!, bankintézeteket
bíznak
•áével, aminek fejében
úgy, hogy a kölcsön
K. .1 !in. a m-xüiui mar Külön dijba kerül. Végre,
lm ;i kölcsönvev teljesen áthárítja a kötvények
vezésének kockázatát, akkor közvetlenül
lik a bankokkal ée tkésekkel, ill. ezek
K
-nával, mégpedig olykép,hogy az összes
V
egyszerre vétetnek át, de a névértó'"'vámmal. Ebben az esett)en az árköltsége. Újabban a K.
v a K.
_.j„; kombinálják ós pl. a kötvények
stét Hx eladják, másikát pedig bizományba
A rAssvények K.Sk a kötvényekéhez teljean történik, de a törvény szerint ok..íiirás útján. Az aláírás elsegítésére
8zere|)elhetnek konzorciumok és szlndikái ití
is.ik.
sorsjtgyek A'.-a megfelel sorsolási terv
kuzhirré tótele ajapján történik a sorsjegyeknek
nyilvános, határozott árban való eladása útján.
Kibocsátó az az egyén, aki az értékpapírokat
'ro!.'adtatnak.
t

1

'.

•

i

i

A

létrehozza, ill. forgalomba boí-sátja. Így a váltónál az, aki a váltó szövegét a váltóadóshoz intézi
s azt a fizetésre felszólítja, a csekknél a csekkaki számlakövetelése felett
\:\ tulajdonosa,
kezik, a kötvényeknél a kölcsönt felvev
knél az illet részvénytársaság,
•

:

;

uiiu

o

.,

a j^ybank, az államjegynél az

i-Libocsáiás.

Kibongo v. Kibongoto, német-keletafrikai hely'

n Kilima-Xdaaáró tövében,

K bontakosási tan (vraeformatio,

praedelirf, lufin), a XVIIl. 8z. közepéig uralkodó
, mellyel a szervezetek kifej l(jdéiiiegmagyarázni. Etán szerint a
siradejtekben megvan az illet szervezet minden
eszével együtt, csakhi^y kicsinysége miatt láti^itatlan. A kifejldés lényegébl abban áll. hogy
láthatatlan lény megnagyobbodása által láth tová válik. A K.-nak természetes követtez1)1
nye volt az ú. n. beskatuiuázási elmélet. A K.
it ugyanis a szervezetek nem egyszerbb
tokból fejldnek ki folytonos átaiaknlással,

t

.

Himi Nmff

JLMftvna. XI. bü.

—

Kicsinyít szók

haimn csak a

csirában elrejtett láthatatlan állapotból bontakoznak ki. ezért fel kellett tenni,
bog>' a legels ember petéiben valamennyi nemzedéknek csirája benne volt láthatatlan kicsiségben. A K. hívei két pártra az ondúták és
ammalculiííták pártjára oszlottak. Az elbbiek a
petét, az ntóbbiak a himcsirasejtet tartották olyan
csirasejteknek, melyekbe az összes következ
:

nemaedékek be vannak skatulyázva. A K.
Emgeuezis- elméid.

ellen-

téte az oplfrenezis. L.

Kibonyolitás

(e«st),

Kibrlsz, sziget,

Kiburg,

l.

1.

1.

Vráma.

Ciprus.

Kybur^.

Kibúvás néven n^- a geológiában, mint a
bányászatban valamely telepnek, vagy általában
rétegnek a felszínre való kilépését értik.
Kábyra. ókori város, 1. Kibira.
Kick, Friedrüh, osztrák technológus, szül.
1840 febr. 27. Bécsben. Tanulmányai végeztével
1866. a mechanikai technológia tanára lett Prágában 8 1892. a bécsi technikai fiskolán. Nevezetesebb müvei Das Gesetz der proportionalen
Widerstünde (Ijcipzig 1885) Die Mehlfabrikation
(Leipzig 1871. 3. kiad. 1894); Vorlesungen über
meohanisehe Technologie (Wien 1898).
:

;

Kickapoo

(^jtad:

kikkapn), jórészt

gonkin indián usok, Új-Skócia és
rületének egykori urai.

elenyészett al-

E.- Karolina te-

Klekxia Bl. (növ.), az Aiwcynaceae-család génusza 4 fajjal 3 Afrika, 1 Ázsia tropikus rés^
honos fa. A n^-ngatafrikai A', elastica Preuas.
kaucsukot szolgáltat, ezért hazájában ültetik.
Kaucsuktermnek ezeltt a K. africana Benth.-ot
tartották, de nem az. L Kaucsuknövények.
Kicsapongás, a józan mértékletesség határain
való túimenés, raadeeen a testi élvezetek túlsága. L.
Excessus.
Kicserélés (gyermeké), l. Gyermdccgempészet.
K. (foglyoké), 1. Hadifogoly.
Kicsi 6ami, az amerikai nagy-tavak egyikének neve, 1. Felsö-ió.
;

m^

Kicsillézés (bány.),
tása Cííillékkel.

a bányatermények

kiszállí-

Kicsi-Magyar (Kiéi-Mágár) és Ülu-Maayar
néven -\noserván perzsa király 528-ban Derbend
közelében két várost alapított. Ezeket utoljára
(1895) a Zichy-expedició vizsgálta meg.
Kicsind, kisk. Esztergom vm. párkányi j.-ban.
(1910) 654 magyar lak.
u. p. és u. t. (jaramkövesd.
Kicsinyit szók, az illet fogalom jelentségét,
a tái^ terjedelmét v. bels értékét csökkentik, igy
pl. házacska, házikó, emberke, uracs stb. A kicsinyit képzvel ellátott szónak diminutivum a
neve. A kicsinyítéssel, melynek néha igéknél is lehet helye, nem egyformán éhiek a különböz nyelvek. Így a magyarban, a szláv nyelvekbon. az
olaszban .sokkal többféle képz van, mint a németben. Gyakoribb a kicsinyíti a prózában, mint a
kötött beszédben, a társalgásban, mint az Írásban.
Különösen a gyermeknyelv kedveli a kicsinyitásS,
8 evvel fOgg saie az is, hogy a családtagok
megszUtásábui, tehát kivált a keresztnevekben,
olyan nagy a szerepe. Jellemz, bog>' nyelvjárásaink közül a székely nyeh'járásokban feltn
gyakori kicsinyít képzést használnak. L. Becéz
:

nettek.

;

-

Kicsinyít tUkör

594

Kicsinyít tükör v. domború tükör, rendesen
gömbfelületnek része (gömbsüveg), mely a tárgyaknak egyenes helyzet, kicsinyített és fel nem
fogható képét adja. (Kei-ti üveggolyók). Ha a tükör görbülete nem minden irányban egyforma, a
kép már torzított. így pl. hengeres tükör a tengely irányában meghosszabbítja a képet.
Kicsinyít üveg. Minden homorú lencse használható mint K. Az ilyen lencse ugyanis a tárgyaknak egyenes helyzet, kicsinyített, fel nem
fogható képét szolgáltatja. Ilyent használ a rövidlátó ember s ilyen lencse van a színházi látócsönek a szem felé es végén. A K, megfelel a
domború tükörnek.
Kicsiny rasszok, 1. Termet és Pi/gmaemok.
Kicsirázás (növ.), valamely nyugalomban lev
növényrósz újból való fejldése, így gabona-, burgonya-, stb. K.
Kicsomózás (eocrotulatio), a perbe a felek részérl bemellékelt iratoknak az illet fél részére
visszaadása.
Kiczléd, kisk.

372 német

Vas vm. felsri
postaügynökség,

j.-ban, (1910)

t. Alhó.
Szkiczó), kisk. Bars vmegye
aranyosmaróti j.-ban, (1910) 893 tót és magyar
lak., Odescalchí Artúr hg. kastélyával postaügynöksóg, u. t. Kistapolcsány.
Kidarisz (perzsa kitharisz, a héber keter [korona] rokona), a perzsa királyok fejdísze, hegyesen
turbán latin íróknál a zsidó fpapok fej-

Kicz

lak.

;

(azeltt

u.

:

;

végzd

;

dísze.

Kidbr, az a br, amelyet a fehér tímárság elvei szerint, timsónak konyhasóval, búzaliszttel és
tojás sárgájával való keverékével cserzettek. Van
borju-kid és kesztyü-kíd (glaszé-br). Az elbbit
borjubrökbl, utóbbit fleg bárány- és kecskebrökbl készítik. A borju-K. szolgáltatja a leg-

finomabb cipbrt, amely a glaszóbrtl abban

Kiee^ószit szolgálat

1912 dec,

30.

A

külügyi hivatalba

lépett,

aztán a

szentpétervári, párisi és konstantinápolyi nagykövetségeknél mködött. 1888-ban visszatért a
külügyi hivatalba s 11. Vilmos császárt kísérte az
európai udvarokhoz tett látogatásaiban. 1895-ben
kopenhágai, 1900. bukaresti követ lett. 1908-ban
visszatért Berlinbe s a beteg Schön külügyi államtitkárt helyettesítette,

1910 jún. 28. pedig végleg

annak hivatalát. Nagy érdemekett szerzett
a marokkói egyezmény keresztülvitelével, mely
a Németbirodalomnak Afrikában új birtokokat
átvette

juttatott (1911 nov. 4.). A hármas-szövetség is az
ö hivataloskodása alatt újíttatott meg.

Kidnosz (Kydnos), folyó Kilikíában, Tarzusz
mellett. Híres volt vizének tisztaságáról és jéghideg voltáról. Benne fürdött Nagy Sándor, mikor

csaknem halálra htötte magát. Jelenleg Tarzuszcsáj.

Kidron v. Kedron, vádi Jeruzsálem mellett. A
keresztények a völgy azon részét, mely az Olajfák
hegye és Jeruzsálem közé esik, már a középkorban Jozsafát völgyének nevezték, mert a Joel
(III. 17) által ily néven megjelölt hely (az istenítélet mezeje) földrajzi fekvése a K. völgyével
összeesik. Ezért a zsidók, keresztények és moszlimek úgy tekintik a K. völgyét, mint az utolsó
ítélet s részben a föltámadás színhelyét is, ahova
különösen a zsidók és moszlimok szívesen temetkeznek.
Kidsgrove (ejtsd kidszgróv), város Staffordshire
angol countyban, (1911) 9012 lak., vasmvekkel és
köszénbányászattal.
Kiegészít, a nyelvtanban minden mondativsz,
mely az állítmány értelmét kibvíti, kiegészíti. Az
állltmányt kiegészít mondatrész háromféle lehet:
a) álUimánykiegészitö alanyeset, pl. Mátyás «igazságos volta. Mátyás «király lett», Mátyás «király
maradt))
b) tárgy, melyet az alany cselekvése
áthat, pl. munkásaink «szénát kaszálnak», «hullatja levelét» az id vén fája (Arany)
c) határozó, mely a legkülönbözbb körülmények meghatározására szolgálhat, pl. «mennybe vittok))
angyalok (hely) ((tétlenségben éU, «henyélés.sel
((kérlek szépen» (mód)
tölti» a napot (állapot)
szell ((támad hús hajnalran (id).
:

;

különbözik, hogy ennél kevésbbé elasztikus. Ma
a közönséges K. mellett krómos K.-t is gyártanak
(borju-chevreau).
Kidderminster, város Worcester angol countyban, (1911) 24r,333 lakossal, sznyeg- és mokettaszövéssel, gyapjuf ónokkal és fémiparral. Gót
székesegyházában szép emlékek láthatók. A ^K.carpetek ketts sznyegek, amennyiben vászonKiegészít adó rendeltetése elssorban utóiszer két szövetbl állanak, amelyek a láncok érni és az adóztatásba bevinni azt a vagyont, ill.
váltakozása folytán egymással összeszövdnek. jövedelmet, mely sem a hozadéki, sem a jöveEnnélfogva az egyik felén az alakok olyan színek, delmi adóval el nem érhet, másodsorban megamilyen a másik felén az alapnak színe.
róni azt a fokozott adóert, amely a fundált jöveKiddiv (khedire), 1. KJiiddív.
delemben rejlik, habár ez a jövedelem már má.>í
Kiddas (héber, a. m. szentelés), a szombat- és adóval mog is van róva. Ilyen K. a vagyonadó.
ünnepnapi áldás, mely az illet ünnep szentségérl
Kiegészít ítélet, 1. ítélet.
és jelontségérlszól. Régi zsidószokás szerint borKiegészít színek. 1. Complémeniaire- színek.
ral töltött serleg (az ú. n. K.-sorlog) mellett szokták
Kiegészít szolgálat (ném. Assenlirung, Stelmondani.
K. háleváná (hold-szen teles), zsidó lung, überprüfung), a katonák besorozása, az
imádság, melyet az újhold feltüntokor végeznek. állítás és a felülvizsgálat. A sorozás fö- és utóKiddusin (új-héber, a. m. szentelés), 1. a zsidó sorozásra oszlik a sorozást évente március és
jegyesek esketési aktusa a chuppa (1. 0.) alatt.
április hónapokban végzik az ut<">sorozások, me2. A házassági törvényekkel foglalkozó talmudi lyeken a fösorozástól elmaradottak vezet«ndök
traktátusnak a neve.
el, a szükséghez képest tartatnak meg. ValaKidé, kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban, (1010) mennyi ugyanabban az évben született férfl ké796 magyar és oláh lak. ; u. p. Kolozsborsa, u. t. pez egy korosztályt. Évente 3 v. 4 korosztály keBorsaújfalu.
rül sorozásra. A községi elöljárók állítják a hadKiderlen-Wáchter, Alfréd von. német diplo- kötelezetteket a sorozó bizottság elé az elölmata, szül. Stuttgartban 1852 júl. 10.,megh. u.o. járók felelsok az elállítottaknak azonosságáért
;

;

;

—

—

;

;

;

;
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Í6sorotásr6\ elmanMlottak utáUiroiml^oür elé állíttatnak. A20D hadkötele/.(>iu>K, idknok beeorozát» a sortnébizottságnak
közigazgatási, vagy közös badseregi, vagy honvédségi tagjai által nMgtaMtftatott, va?y kik a
{''ilát).

batöeágok által kflfenfliai kijololtotnok,
rqyes feUihHzágáló UzctUágok elé áUlttatnak.
KiegMaitA szög az oljran.mely az adott szögbl együtt 180*. Így a-nak 180*— > a Uegéezftö
(komplementer) szöge. Ellenben azt a szöget, mely
az adottal egyfltt 90*. pótíószög-wik. mondjuk.
Tehát pl. 3-nak SO*— « a pótléori^.
Kiegyenesités. 1. Egymestíés.
'
tartozá-st teljes
-i a. m. valamely
K
teni. Számlát K. a könyvvitelben
ttnuyit tetiz, miut a tartozik és követel oldalak
kfllönbeégét, azaz az egyenleget a kisebbik oldalra Imi, hog>' a számla két oldala ugyanazt a
végOSBseget mutassa.
Kiegynilitazámitás. .\niidön az asztronómiának, a geodéziának, vagy a természettudományok
valamelj^kének gyakorlatában az adatoknak
meghatározására (boesznságok, szögek, súlyok,
idö stb.) a márést vagy megfigyelést alkalmazzuk, amely számos, teljesen meg nem állapítható
körülmény hatása következtében sohasem, vagy
szülte csak kivételesen vezet a valósággal megegyez eredményre, akkor a legvalószínbb értékek nyerésére a K. szolgál. így pl. ha valamely
slkbáromszög 3 szögét lemérjiUc. nem jutunk
pontosan 180*-ra. Ilyenkor a szögek legvalószínbb értékeit úgy nyerjük, hogy a talált összeget
180*-böl kivonjuk s a különbséget a 3 szögre
politikai

:

elosztjuk. Általában a megfigyelési
hibák kiegy^ilitése a Legeidre és Gauss által
felfedezed legkisebb négyzetek módszerével tör-

egyenlen

ténik,

amely szerint az egyenl pontosságú, vagy

egyenl pontosságra

átszámított

mérési ered-

ményeken, a megoldás kedvéért elkerülhetetlenBI eszközlend javítások négyzeteinek ö.sszege
a legkisebb.
Kiegyenlít verseny, a versenysport minden
ágában ^yaránt elforduló handicap (I- o.) ritkábban használt magyar elnevezése.
Kiegyezés. 1. Maayar-osürák K. Egyrészt Ó
Felsége I. Ferenc József, osztrák császári kormánya, valamint osztrák örökös tartományai,
másrészt Magyarország között 1848-tól 1867-íg
fennállott

«naz ellentétek

kiegyenlítése,

amelyek

a magyar korona országai és Ö Felsége nraLkodása alatt álló többi országok és tartományok köpött fenforgó közös érdek viszonyokra és ezek
elintézési módjára vonatkoznak. Ez a kiegyenlítés
testet öltött az 1867. XII. t.-cikkben, melyet Ó
Felsége, miután 1867 június 8. megkoronáztatott,

a

1— XI.

törvénycikkel együtt július 28-án
szentesített, továbbá az 1867. XIV., XV. és XVI.
többi

6 Fels^

t.-c.-ben,

melyeket

sített 0-

Közös ügyek, Közös egyetérUssel diiáé-

1867 dec. 27. szente-

'iidó ügyek).
2. Magyar-hon^ K. A Magyaronzágés Horvat'Szlavon-Dalmátországok közOtti ksjogl viszonynak 1868-ik évben történt egyeanényaiera
rendezése, melynek eredményét as 1868. XXX.
te. tartalmazza (1. Horvát-Sídavonország).
8. A'.. 1. Egyesség.

Kiegyezkedéá rendszer (lomposUio). A régi
germán Jogi felfogás a büntettet nem az egyén,
hanem ennek egész nemzetsége (Síppe) ellen elkö>
vetettnek tekintette. A nemzetség Uteleaségs
volt megtorolni a tagján elkövetett büntettet
Késbbi fejldés szerint azonban lehetvé vált,

hogy a sért bizonyos összegnek

lefizetésével

kikerfilhetto a nraizetség megtorló harcát A megváltási összeg a kompozíció és ennek a megállapítása a klegyetkedés, amely egész rendszerre
vezetett. Ez a rraidszer minden népnél kifejldött
a fejldés alsóbb fokán. A K. nyomait megtalál-

juk Szt, István törvényeiben. L. Kompozici.
Kiéheztetés, a várharc egyik módja, mely abban áll, hoir>' az ellenség által megszállott várat
vagy erdített várost nem támadják meg az ostromló tüzéranyaggal, hanem csak annyi csapattal veszik körül, hogy a várrség kirohanása lehetetlenné váljék ós hogy kívülrl élelmi szereket
ne lehessen az erdített heljriségbe szállítani, minek következtében a várrség az élelem-készletek
elfogyasztása ntán a vár v. város átadására és a
fegyverek lerakására kényszerül.
Kiejtés, az a mód, mellyel az emberek valamely nyelv hangjait olvasás vagy beszéd közben
hallhatókká teszik. A helyes kiejtést a nyelvtan
különö.>; részbe foglalja és orthoepiának nevezi.
kz egyes hangoknak kiejtése, illetve képzése a
különféle nyelveknél más és más. Valójában egyénenként is különbözik a kiejtés, még azonegy
nyelv vagy nyelvjárás keretein belül is. .\lig van
pl. két magyar ember, aki a magyar nyelvet tökéletesen egyformán mondaná ki. Éppen ezért a
helyes K. megállapodás eredménye. A franciák
fvárosuknak, Parisnak K.-ét veszik mértékül.
Németországban a színpad nyelve az irányadó.
Nálunk e tekintetben még nagy az ingadozás
de ann}i már ma is bizonyos, hogy a köznyelvi
helyes ejtésnek nem az ö-z vagy a nyilt e-z
nyelvjárások ejtését tekinthetjük s a fejldés útja
azt mutatja, hogy egykor tán a zárt é-z kiejtés
lesz nálunk a köznyelvi. Annyi bizonyos, hogy
még a mintaszernek megállapított K. is alá van
vetve a folj^tonos változásnak, mely a nyelv életének legfontosabb sajátsága s melyet hatalmi
szóval kormányozni nem lehet.
Az éneláien
fontos a magánhangzóknak egymástól való pontot megkülönböztetése (az, hogy az a ne váljék
o-szerüvé, az é i-vé stb.), de a mássalbangzúk éles
kiemelése is.
Kiékfiléa, a geológiában valamely rétinek
vékonyodás folytán való megsznése. A rétegrl,
mely valamely irányban egyre vékonyodik, míg
végre egészen megttnik, azt mondja a bányász
a geológus, 1»^ kiékült.
BÍel, város a Keleti-tengernek 15 km. hosszú,
Kieler Föhrde nevQ keskeny öble D.-i végébon,
az 1910. évben hozzácsatolt községekkel együtt
(1910) 211,627 lak., nagy hajógyárakkal és a felsaereléstiJdiöz szttkséges egyéb eszközök készítésével, piq>ir- ée gépgyártással, malomiparral, sörttoéesel és köziben Ellerbeokbon halfüstölökkel ; kare^edéee fképen gabona-, fa- ée vaskereskedés. Az öböl két partján terjeszked város
gyönyör középületeivel, villaszerén épitett házaival a modem város benyomását kelti a szem-

—
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gyárváros a Vilmos császár csatorna
s ennek fejldését a tervbe vett
új kereskedelmi kiköt megépítése csak siettetni
fogja. A régi és új városrósz legjelentsebb épületei
a Nicolai-templom a Xlll. sz.-ból, az etnográíiai múzeum, a mcsarnok, a holstein-gottorpi
hercegek egykori kastélya, a schleswig-holsteini
régiségtár, az egyetemi könyvtár épíilete, a zoológiai intézet és a Thaulow -múzeum XVI. és XYIL
sz.-beli fafaragványokkal. Az újabb középületek
köztll legszebbek a rendrségi palota, a hajó- és
gépépitöiskola, a városi szinház, a müvészház,
több bank- és takarékpénztár palotája, néhány
kaszárnya stb. Legkiválóbb kulturális intézmények az egyetem, amelyet 1665. Keresztély Albert herceg alapított, a tengerész-akadémia és iskola, hajóállomás ós torpedóiskola, történelmi és
természettudományi társaság és gazdasági egyesület. Miként a középületek, a díszes szobrok
és emlékmvek száma is jelents. Legszebbek
császár szobra, a Loowe, Bismarck,
1. Vilmos
Frigyes Vilmos ós Christensen-szobor stb. K.
jelentségét annak köszönheti, hogy a K.-i öblöt,
amelybe Holtenaunál torkollik a kelet-északi-tengeri csatorna, 1866. a német hadi tengerészet
állomásává tették. Ezért itt vannak a legfbb haditengerészeti hatóságok. Bejáratát védi a Braunebergon épített Friedrichsort ersség a Falkensteinerddel, továbbá az ezekkel szemben, Labönól és
Möltenortnál épült Stosch ersség. K. közelében
vannak Düsternbrook ós Bellevue tengeri fürdk.
K. (thom Kyle) alapítása a XI. sz.-ba esik. 1242.
lólúben.

:

montón húzódik

:

:

:

f

nyert városi jogokat. 1720—73. fvárosa volt
Holstein hercegség gottorpi részének. Az 1814
jan. 14. megkötött K.-i bókébon Dánia lemondott
Helgolandról Anglia javára és Norvégiáról Svédország javára, s helyébe Svéd-Pomorániát kapta.
V. ö. PraJd, Chronik dor Stadt K. (1855) és Mitteilungen der Kieler Stadtgosch. 1877-tl kezdve.
Kiél, Friedrich, német zeneszerz, szül. 1821
okt. 7. Puderbachban (Siegen mellett), megh. 1885
szept. 14. Berlinben. 1838— 39-ig Kuinmer Kasparnál, 1842— 44-ig Dehn W. S.-nél elméletet tanult. 1865-ben a mvészeti akadémia tagja, 1866.
a Stern-konzervatóriumon, 1870. a Hochschulón a
zeneszerzés tanára és az akadénüa szenátusának
tagja lett. Nevezetesebb mvei: Két rekviem
(1860 és 1880); Tedeum; Stabat mater (1864);
Missa solemnis (1866) Christus (oratórium 1874)
130 zsoltár ni karra szólókkal és zenekarkisé-

—

Kiemelés

India feliratainak. E téren nevezetesebb mvei
Kátyáyana and Patanjali (Bombay 1876) Vyá;

karana Mahábhasya

(3

köt.,

u. o.

1878—1885).

Szanszkrit nyelvtanát (Sanskrit grammar, u. o.
1870) németül kiadta Solf (Berlin 1888). Bühler
halála után
adta ki az általa kezdett Grundriss
der indo-arischen Philologie c. müvet.
Kiéli öböl, a Keleti-tenger egyik öble Németország É.-l partvidékén a német Keleti-tengeri
flotta kiköthelye, fontos hadikikötö, a Vilmos
császár csatorna is ide torkollik.
Kiél Island, állítólagos sziget, amelyrl 1908.
angol tengerészek megállapították, hogy nem
létezik, pedig 60 éve szerepel a brit admiraiitá
térképein a Palau szigetektl Ny.-ra.
Kiéli spratt (áiiat), 1. Spratt.
Kielland (ejtsd: tcheiiand), 1. Alexotider, norvég
szül. Stavangerben 1849 febr. 18., megh.
Bergenben 1906 ápr. 6. A krisztiániai egyetemet
elvégezve, mint gazdag gyártulajdonos egyidoig
szülvárosában, késbb Parisban és Kopenhágában élt, amíg 1891. Stavanger polgármesterévé
hívták meg. Mveit éles szatira jellemzi, amely-

költ,

önz tulajdonEleintén a franciás iránynak
hódolt, késbb azonban egészen a nemzeti irányba
csapott át. Fbb mvei
Novelletter (Novellák.
1879); Garman og Worse (1880); Arbeidsfolk
(Munkásnép, 1880); Skipper Worse (Worse kapitány 1882); Gift (Méreg, 1883) c. regények és Trc
par (Húrom pár, 1886); Bettys Formynder (Beti
gyámjai, 1887); Profossoren (A tanái" úr, 188>
c. drámák. A múlt század 90-e8 éveiben felhagyott
a regényírással és történelmi tanulmányokba
mélyedt, melyeknek gyümölcse a Napóleonról
szóló kétkötetes mve. Ebben felhasznál mmdon
alkalmat, hogy a svéd királyi ház ellen hangulatot keltsen. Munkái közül magyarul megjelentek
Worse kapitány, ford. Szimiyei Otmár (Budape-r
1889) Méreg (u. o. 1894) Elbeszélések (u. o. é. n
Garman és Worse (u. o. 1906); ez utóbbi hárm.".;

lyel honfltársai lelki ürességét és

ságait ostorozza.

:

-

:

;

ford.

;

Bitoók Emma.

K., Jens Zetlitz, norvég író, K. 1. fia. szül
1873 aug. 3. Stavangerben. 1900 óta megjelei
regényeiben atyja nyomdokait követi. Hiresi
A nagyszív város (1901): A fivérek (1906) r
regényei.
Kielmansegg, Erich, gróf, osztrák államféríl
2.

Hannoverben 1847 febr. 13. Atyja K.Ediia,
hannoveri miniszter volt (1855— 62). Testvéreivel
együtt osztrák államszolgálatba lépett s 188;'.
rettel.
Kielce, kormányzóság és város Orosz-Lengyel- Alsó-Ausztria helytartója lett. Mikor 1895 jún. !!•.
országban, 1. Kjeid.
Windischgraetz herceg koaliciós mmisztóriuma
Kielégítési sorrend, a végrehajtási eljárás- visszalépett, a császár K.-t belügyminiszterré v.y
ban annak megállapítása, hogy a felosztás alá vezte kis egy hivatalnok-minisztérium élére áll.
kerül összegbl kit milyen sorrendben mennyi totta. De már 1895 okt. 2. visszalépett s újra
illet meg. L. Végrehajtási eljárás.
Alsó-Ausztria helytartója lett. 1911 jún. nyugaKielégítési végrehajtás, 1. Végrehajtási el- lomba vonult. 6 volt az els protestáns minisztor
Ausztriában. V. ö. Familionchronik der Herren.
járás.
Kielhorn, Lorem Fraiiz, uémet szanszkritista, Freiherron und Qrafen von K. (Leipzig 1872.
szül. 1840 május 31. Osnabrüokben, megh. 1908 2. kiad. Wien 1910).
niárc. 19. Qöttingenben. 1866— 81-ig a szanszkrit
Kiemelés, így nevezik a nyomdászok, ha vala
nyelv professzora volt a Deccan kollégiumban, mely sort vagy szót feltnbb, nagyobb Ixjtüvi'
Punában (India), 1882-töl kezdve Göttingonben szednek, mint a folyószöveget. Ugyancsak K. »
volt tanár. Egyik legkitnbb ismerje volt a midn a már kinyomott formát kiveszik a <r<'!)b d.
szanszkrit grammatikai tudományosságnak és hogy másikat nyomhassanak, vagy a szoiloi;
;

szül.

,-
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:

-
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rok»t « aedövasból kiemelik a andöhajtea.
K. továbbá ristUyedt hajóknak stb. fUszíiire botála a vlzból.

Kiemelési költségek biatoaitása,

Bizto-

1.

'lis.

Kiengesztelés, 1. Etigesztdés és Megváttás.
Kienxnayer, MichcieL, báró, osztrák tábornok,
ii!. Bécsbon 175ó jan. 17.. megfa. 1828 okt. 28.
1789 ben a török bábomban vett réest. 1799-ben
Andeltingen sikeres védelmeiéeóért altábornagy
:t.

tnt

1809-ben Aspemnél

ki és lovassági

i>ornokká lépett ol6.

Kienmeyer foncsora,
Kienzl.

I {

(

1.

OmiöMityek.

Ihehn, oeztrák

nOMBMÖ

és aeoei

e

Waizenkirchenben (FelsAusztria). Színházi karmester volt Amsterdamban, Grazban. Hamburgban, Münchenlxm. N^y
n épewrflségét Der Evangelimann c. dalmvének
köes^ietí (Berlin 1895, Budapesten az Operaházból 1896. mutatták be A bibliás omber címmel,
Radó Antal fordításában). Többi operái Urvasi
-<86); Heilmar der Narr (1892)
Don Quichotte
^98^; Knecht Rupprechte Werkstatt (1907);
iüren (1910, Budapesten 1912. mutatta be a
ra Forradalmi nász c.). Operáinak szövegkunyvét is maga Irta. Mint zenei iró, dolgozatait
összegyjtve Mi scellen (1886); Aus Kunst u. Lében (1904) lm Konzert (1908) c. adta ki. Ezeníru. szül. lvS57 jan. 17.

:

;

;

kívül átdolgozta Brendel zenetörténetét és
ina Wasrnor R. életrajzát (1904).

meg-

Kiepert, 1. Heiurich, német földrajzi író és térképrajzoló, szül. Berlinben 1818 jül. 31., megh.
Berlinben 1899 ápr. 21. 1845— 52-ig a weimari
földrajzi intézet vezetje volt, 1859. a berlini
egjretemen a földrajz tanára lett. Kiváló archeol^o^.o /..^ t^u^x^^f) utazó, de különösen értékes tér-

mvei: Atlas
1871); Bibclatias (3. kiad.
185^i»: Karte von Kleinasien (1843—45, 6 lap,
188^1 új kiad.) ; Karte der eur. Türkéi (ój Idad.
1880) Handatlas (45 térkép, 2. kiad. 1867—71, 3.
kiad. 1894—1895): Lehrbuch der altén Googra^79) Formae orbi.s antiqui (I. 1895). V. ö.
H. K. (Ooographische Zeitschrift 1901).
iése.
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német matematikus, szül. BoF'reiburgban majd DarmHannoverben a technikai fö-

;.

kt. 6.

Munká.ssága az elliptikus függvuuatkozik s azonkívül igen elterjedt
ja a Stegemann után készült Gmndriss d.
II
u. Integralrechnung c. két kötetes
köt., 10. kiad. Hannov. 1905
II. köt., 8. kiad.
;

.

.
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Kieserit

mint magánzó haláláig, fáradhatatlan irodalmi
munkásságot fejtve ki. K. mvei igen nagy hatással voltak a dán szellemi fejldésre, ma is
hatnak, sót eszméi Németországban is terjednek.
K. vallási motívumokból indul. Tanítja a keresztónys^t, de nem a hivatalost, a papit, mely
ellen a leghevesebben küzd, hanem az skereszténységet, ahogy Kri:»ztus tanította, mely egészen
ogj'éni
a hit általában Isten és az egyes közt
való megegyezés, a Krisztushoz való tt szúk,
meredek és szenvedésekben bvelked. Heves
harcokba keveredett az állam^yházzal, ezek
siettették halálát. Hatalmas Írói ereje, mély meggyzdése és tüzes lelke nagy hatást biztositamc
eszméinek, mely még folyton n. Munkáinak egy
része németül is megjelent, pl. Zur Selb-stprüfung
Lilién auf dem Féld und Vöjfol un(3. kiad. 1881)
ter dem Mimmel (1877); Zwölf Reden (1875);
Einübung im Christenthum (1878) Die Krankhoit
zum Tod (1881) egyik legkiválóbb mve Entweder- Oder, ein Lobensfragment (4. kiad. 1878,
2 köt.) Lében und Walten der Liebe (1890) Angriífe auf die Christenheit (1896)
Ausgewáhite
christliche Reden (1901) Das Tagebuch des Verélt

;

;

:

;

:

;

:

:

;

führers (1903); Briefe (1905). Életrajzát megírták

Petersen Pr. (1877) Brandes (1879) ; Bárthold,
Noten zu 8. K. Lebensgeschichte (1876) C. Koch,
Sörén K. (Kopenhága 1898); T. A. Bosenberg,
Sörén K. (1898).
Kiea^ természetrajzi nevek után Kiesewetter
Emst Aug. Helmuth nevének rövidítése; szili.
1820., megh. Drezdában 1880. Fleg az entomológia terén dolgozott.
Kiesel, Konrád, német fest, sztil, Düsseldorfban 1846 nov. 29. Kezdetben építészettel, majd
szobrászattal foglalkozott, végül fest lett. Festészeti tanulmányait F. Paulsennél Berlinben és
W. Sohn-nál Düsseldorfban végezte. Az elkel
körök házi életébl vett génrejeleneteket festett
Anya és gyermek Az erkélyen stb. Késbb ar<v
képfest lett. Képein fleg a ruházat, a drapéria
;

;

;

anyagszer

festésére törekszik.

Kieselack, Joseph, osztrák író, 1. Kyselack.
Kieselgtihr, a Diatomct-fóld (I. o.) német elnevezése.
Kie6erit(árr.), magnéziumszulfát Mg80«-{-H,0.
Egybajlású kristályok, többnyire csak aprószem
halmazok. Színtelen, szürke, áttetsz, a levegn
vízfelvétel folytán zavaros lesz. Kevés vízzel megnedvesítve ép oly gyorsan megmerevedik, akárcsak a gipsz. Vízben lassan, de teljesen oldódik,
az oldatból kesersé MgSO< -|- 7H,0 kristályosodik ki. Ha a K. oldatát kösóoldattal elegyítjük, akkor alacsony hmérsékleten az elegybl nátrium-

íüihard, térképrajzoló, K. 1. fla, szül.
1H4« szopt. 13. 1875— 87-ig a Glóbus szulfát (^laubersó) kristályosodik ki és a magnészámos tér- ziumklorid az anyalúgban marad. Oltott mézzel
> ((irat tízerkesztóje volt
me^, fólog a berlini földrajzi társaság és vízzel keverve, kiizzitva, porrá törve és újból
j
kiadásában li)00-ban atyjának Pormao orbis kevés vízzel elegyítve márványszerü, fényesítHrttidiii c. müvet foljftatta.
het tömeget ad, amelyet díszítknek alkalmazrkegaard (^itMi ideringór), Söreii, kiváló dán nak. StasBfnrtban a káliumsók társaságában, a
s és író, szül. Kopenhágában 1813 máj. 5.,
ksóval váltakozva 60 m. vastag telepet (K.-régió)
II. o. 1855 nov.
11. Az ottani egyetemen alkot Pontosabb lelhelyei még Kalusz Galidá-zcti s teológiai tanulmányait 1840. bevé- ban Hallstadt Ausztriában. A káliumsók elálli•/.ven. a következ pár év alatt tudományos uta- tásánál indirekt fontos. Használják még a kest tett Németországban, hosszabb idt
töltött serOsó, glanbersó, káliumsznlfát készitéeéro, to'^rlinben, azután vi^zatért Kopenhágába s ott vábbá mtrágya gyanánt.
.
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Kieseritzky, Lionel, sakkjátszó, szül. Dorpatban 1806., megh. Parisban 1853. Róla nevezték
el a Kiese rítzky-gambit megnyitót.
Kieséses tünetek, 1. Agifvelsérülés.
Kiesewetter, Baphael Georg, osztrák zenetudós, szül. HoUeschauban (Morvaország) 1773
aug. 29., megh. Badenben 1850 újév napján. 1826ban pályadíjat nyert a hollandi akadémián Dio
VerdienstoderNiederlandor umdie Tonkunst cím
könyvével. Többi müvei: Geschichte der euro-

szerévé
részint

Kffoarás

képzdik s részint gyakorlati és elméleti,
mvészeti szükségleteink szolgálatában

mvészi alkalmazása a
mimika, a hangé az ének,
valamennyié együtt a sziné.szot a (tagolt) hangnak gyakorlati és elméleti alkalmazása a beszéd,
a K. legfontosabb eszköze. Szorosabb értelemben,
mint lélektani mszó, a K. egy-egy érzelemnek,
egy-egy képzetnek nyelv útján való nyilvánítása,
mint ilyen a K. stilisztikai fogalom s az egész
paisch-abendlandischen oder unserer heutigon Mu- stilisztika nem más, mint a K. tudománya. A
sik (1834) Über die Musik der neuern Griochen nyelvi K. els kelléke, hogy világos és szabatos
(1838) Guido von Arezzo (1840) Schicksale und legyen; a költi és szónoki K. egyszersmind
hangulatos, eleven és szemléletes, egyszóval szép
Beschaffonheit des weltlichen Gesanges (1841).
A képzmvészetben a K. feladata
Kiessling,Pa?íí, német fest, szül. Boroszlóban és mvészi.
elevenen és szabatosan ábrázolja a
1836 jan. 8. Drezdában Schorr tanítványa volt. az, hogy a
Külföldi utazásai után Drezdában telepedett meg, mvész gondolatát az illet mvészet sajátos eszk matematikában számoknak, betkahol tanár és a mvészeti akadémia tiszteletbeli közeivel.
tagja lett. Müvei közül említendk A három test- nek és mveleti jeleknek összeállítása azon szám
vér (1880, drezdai képtár) Mignon (u. o.) Mária ábrázolására, mely az összeállított számokból s a
mennybemenetele Húsvét reggel Albert szász határozatlan számokat jelent betkbl a kijelölt
király képmása freskók a porcellángyártás fel- mveletek segítségével adódik, pl. ez a K. x« -f- 5
találójának, Böttgernek életébl vett jelenetekkel az x-szel jelölt határozatlan szám második hatvááll

;

így a testraozdulatok

tánc, az arcjátóké a

;

;

;

;

—

m

—

:

;

;

;

;

;

(a meisseni Albrechtsburgban) stb.
Kiesvölgy (azeltt Lubntja), kisk.

nyának és 5-nek összegét

Dng vm.

ábrázolja.

Kifejldés, seregrészoknek menetoszlopokból
K. az eszténagybereznai j.-ban (laio) 289 rutén lak., u. p. és harcalakzatokba való átmeneteié.
tikában, 1. Dránui.
u. t. Fenyvesvölgy.
Kifej ldési elmélet, 1. Evolúció.
Kiéte (azeltt Kiette), kisk., Gömör és KisKifekélyesedés, a brgj^ógy ászát ban a fokélyHont vm. rimaszombati j.-ban, (1910) 130 tót lak.,
nek az az alakja, mely a vér v. nyirokáram útján
u. p. Rimabrézó, u. t. Rimabánya.
Kietz, Gnstav, német szobrász, szül. Lipcsé- a br mélyébe jutott parazita által okoztatik és
ben 1826 márc. 26., megh. 1908 jún. 25. Rietschel onnan kifelé tör, pl. a késbbi szitilises v. güexulcerációk
míg a fekélyt (ulcus) kit'ültanítványa volt, kinek halála után DonndoríTal
együtt befejezte a v^^ormsi Luther-emléket. Egész rl a brbe futó csirák (pl. sziHlises primer sansor emlékszobrot készített: ListétReutlingenben, ker, veneriás fekély, tuberkulotikus sebek a száj
Uhlandét Tübiugenben, Nieritzót Drezdában, stb. körül) idézik el és ez kívülrl a mély rétegek
Schubertét Stuttgartban. Mellszobrai közül Wag- felé halad.
Kiffháuser, hegy, l. Kyffliause^'.
ner Richárdé, Richter Ludwigé, Beethovené stb.
Kificamodás, 1. íkamodás.
reprodukciókban igen elterjedtek. Irodalmi
Kifogás (exceptio), a polgári perben az alperes
Richárd Wagner in don Jahren 1842—1849 und
minden állítása, amely
habár valósága a felpe1873—1876. Erinnerungen (Drosden 1905).
Kiev, kormányzóság és város Oroszországban, res keresetének alapjául felhozott tényállítások
valóságával összefér,
mégis alkalmas arra,
1. Kijev.
hogy a kereset elutasításának indokául szolgálKíevdés a. m. kipállás, kimaródás.
hasson; valamint a felperes ténykedéseiben és
Kieystut, litván fejedelem, 1. Keisztut.
Kifagyás, az szi vetéseknek, nevezetesen szi eladásaiban nyilvánuló oly hiányoknak alperes
gabonának, szi repcének s lóhereféléknek ki- részérl történt érvényesítése, amelyeknek érvéveszése a téli fagy következtében. A K. vagy nyesítése éppen az alperes önkényére van hagyva.
hosszantartó száraz fagy következménye, el- A K.-ok V. olyan ténykörülményekre vonatkoznak,
fordul tehát akkor, ha a vetéseket hó nem borítja, amelyeket már a közvetlen jogérzék a jogok megvagy a talaj túlnedvessógében, vagy a termelt szüntetésének hatályával felruház (exceptione.-^
növényfajta hideg iránt való érzékenységében leli facti, pl. a lemondás, az ellenkövetelés), vagy oly
okát. A K. ellen alig védekezhetünk, legfeljebb határozott jogszabályokra utalnak, melyek a keha a K. oka a termelt növényfajta érzékenységé- reseti követelés érvényesítését gátolják (excoptioben rejlik, akkor edzettebb fajtát választunk. L. nes juris, pl. az elévülés, a kereset alaki szabálymég Fugijás és Felfagyás.
talanságának kifogása). Fonto.sabb ennél a K.-ok
Kifejezés, általán az érzelmi és értelmi termé- megkülönböztetése olyanokra, amelyek a felperesi
szet lelki mozzanatok küls nyilvánítása. Erre a igényt mindenkorra meg.semmisítik (exceptionos
testi szervezet szolgál az ú. n. kifejez mozdu- peremtor iao, perdönt K.-ok, pl. hogy az alperes a
latokkal, mink az arcjáték, testinozdulatok, szerzdés kötésének idején cselekvképességgel
hang, s amelyek az illet lelki mozzanat termó- nem birt, vagy a fizetés kifogása), és olyanokra,
szoto szerint vagy- puszta rottex-mozgások vagy amelyek a kereset jogosultságának kérdését ny it vn
szándékos közlések. A szándékos K. megvan az hagyják, és csak arra vonatkoznak, hogy a fel
állatvilágban is, de legnagyobb mértékben az em- poros ez id szerint vagy az általa választót:
bernél 8 az emberi.ség fejldésével párhuzamosan úton és alakban nem perelliet (exceptionos dilamind változatosabb és tökéletesebb eszközök rend- toriae, halasztó K.-ok). A K. továbbá jogorvoslat
:
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egyee kfllönöe perelját^ban. L. BérUH viazo"
nyok meauünUtése iránti pet\ Meghagyáios djárás. Vádhatározat
Kiiogó (hal A 40 öles horogin vége a part felöl,
a síz derekán lo vau kuvelve s ezt a pontot egj'
úszó nádosóvával jelülik. innen 10 ölnyire egy
nádüizálat szúrnak a földbe, mely az in 10. ölét s
egyben azt a pontot mutatja, amelyen az inat
emolik kifojyák.
Küogóhelj van a tutajuzáíinúl úgy a patakok
m«'ntóu, mint a közbees állomácí<ikon (tutajoí«okat V. tutajkötést változtató helyeken) és a vizi
út vóffállomóííán. Az erdei, vaifyis a patakok men:

ten ko/N' k'/t*' l)erendozett K.-ek feladata, tutajt.ii;ii,la,-

i-it'k'n a kövotkozó tutajoknak biztos

midn ilyen torlódást alulról
K. ot a patak csendesebb folyású részébe békített ú. n. ikifogó-gátt által állítják elö,
moly az esést annyira csökkenti, hogy a tutaj
kikötés, habár na^y bajjal, de mégis eszközölhet. B kifogó-gútak a mederszéle^égnek csak
»/^— V, részét foglalják el és felfelé rézsútosan
épült, a partra merlegesen álló sarkantyúkhoz
hasonlítanak s mint ilyenek is mködnek. Nálunk a kifogó-gátaknak ez a rendszere csak Máramarosban van használatban. A hegyi folyók
k.'/f)oesó állomásain, azaz ott, ahol a tutajok vozeU'set mái tutajosok veszik át, oly biztos K.-ekrl
kell gondoskodni, melyeken legalább 100 tutaj
minden körülmény között, tehát még árviz alkalmával is kiköthet. Ezt csak duzzasztók által érhetik el. L. Duzzasztógát.
Küogó-készülék, olyan berendezés, mely kocsi
if fogott ijeds lovaknak menetközben való gyors
miiiholyiil s/oli^'álni,

joli'znok.

A

•

kifogására szolgál.

—

Kiffolyózás

arab történetíró, szül. 1172. Kift felsö-egyiptomi
helységben, megh. 1248. Midn Szaladin Jeruzsálemet meghódította (1187), K. atj^ával együtt a
szultán udvarába került, honnan (1202) Haleb
városába ment, hol élte végéig magas hivatalokat viselt. Híres

könyvgyjt

és irodalompártoló

Jákút (l. o.) neki ajánlotta nagy földrajzi
lexikonát, mely K. nagy könyvtárának felhasznáhisával készült el. K. irodalmi munkásságából,
mely különö.son az arab irodalom- és tudományvolt

:

történetre terjedt, og>'

nagy munkájának

(tárikh

al-hukamá, a tudósok története) kivonata maradt
reánk, mely az exakt tudományok t«irténetének
fontos forrása; arab eredetijét kiadta J. Lipj3eí-<(Leipzlg 1903). V. ö. Müüer Ágoston, Über das
sog. Tárich al-Hukamá des Ibn al-K. (Leiden 1890).
Küumaji. Portugál-Njnigat-Afrika egj'ik legegész.st^gtolenebb mocsaras vidéke, a régi Angola
gyarmatban, a K. folyónak a Zambezibe való torkolatánál.

Kifutó, a cselédszerz alkalmazottja, aki a
cselédet a cselédkeres lakására vezeti. A cselédközvetítés sok baja a K. megbízhatlansá^tfa
vezethet vissza. Budapest fvárosnak a cselédszerz ipar gj'akorlása tárgyában alkotott szabáljTendelete szerint (482/1901.) a K.-nak a rendrkapitányság által kiállított arcképes igazolvánnyal kell bimia, azt mindig magánál hordani,
kívánatra felmutatni, kilépéskor a cselédszerz
iparosnak visszaadni tartozik, aki a fkapitányhoz beküldi. Igazolványt csak magyar honos, a
magj'ar nyelvben jártas, szabályszer munkakönj'wel ellátott, 20. évét betöltött, erkölcsileg
megbízható egyén kaphat. A K. a felekkel elzé^
kény magatartásra köteles, a közvetitett cselédeket a hely olhagj'ására rábeszélnie kihágás
terhe alatt tilos, ugyancsak tilos igazolvány nélkül K.-i minségben eljárni v. az igazolványt
használatra másnak átengedni.
Kifutó, társas labdajáték. A játékosok két
pártra oszolnak, s egymástól 10— .30 m. távolra
eg5'-egy sorba folállanak : métára állnak. Cél az
ellenfél egjik tagját a játszóterületen ütéssel elfogni. Fogó mindig az, ki utoljára hagyta el

Küolyás, kiömlés. Folyadékoknak kifolyásánál a folyadéksugár alakja s a K. sebessége
határozandó meg. A feladatot csak kevés esetben
- a valóságnak meg nem felel megszorltásokúU lehetett megoldani. Ha a folyadékra a nehézség is hat és a K. vékony falban lev kis nyíláson át történik, a folyadék szabad felületének
'
isa pedig elhanyagolható, akkor a K. sebesivkora. mintha a folymlék a szabad felülettl
ii>nasig esett volna (Torricelli tör\'énye). Ava- métáját.
ban kifolyó folyadék mennyisége még ekkor
Kiiúvás V. lefúvatás, a kazánok kezelésében az
in felel meg a törvénynek, mert a folyadék bel- a mvelet, melynek célja a kazánban összegylt
"jében a folyadékrészecskék oldalról is haladnak iszap s egyéb idegen alkotórészek (sók, zsiradéa nyílás felé s emiatt a kiöml sugár összeszkül. kok stb.) eltávolítása. Teljes kifúváskor a tüzet
Ha a folyadék oldalfalon lev nyíláson ömlik ki, eltávolítják s a kazánnak, illetve az azt környez
a sugár alakja parabola. A nyílás közelében a falaknak kell lehlése után a kazán legalján
sugár összefügg, míg a nyílástól távolabb csep- lev kifítvócitapot kinyitják, mire a kazánban
pekre bomlik. Grazolmak keskeny nyilason való uralkodó gznyomás (elé^ges Vi atm.) a kazánkiömlésl sebessége szintén a Torricelli-féle tör- ban lev laza tapadékokat magával ragadja. A
vény aliqiján számítható. A gáz srségének a részleges K. esetén a kazánból csak annyi vizet
ki'pW^tbe való bevonása azon eredményre vezetett, eresztünk ki, hogy a víz szine a megengedett 1^hogy a gáz kiömlési sebessége fordítva arányos aLsó színig le ne sülyedhessen.
a srség négyzetgyökével (Graham törvénye).
Klgelia
(ofiv.), a Trombitafa-félék génaKzcn alapon Bunsen készüléket szerkosztett (efTa- sza 3 faja fa Afrika forró övén. Nagy vastagbéjt^
/.iométer), melynek segits^vel a gázok kiömlési fel nem nyiló, hengeres termésük után, mely
-ebeeségéböl m^batározbató a gáz srsége.
hosszú kocsányon csüng alá és belében számos
Kiforradás (nSv.), 1. Sebforradás.
magot tartalmaz, májashurkafák-nsi\í hívják
Kiíózis (kyphosis, gör.), 1. Oerincoszlopelf'er- ket.
ili'i/i'.'i.
Kigolyózás, valakinek egy társaskörbl való
Kitti, Dzsemál edii'tn Abu l-Haszan Ali ibn kizáratását jelenti, mikor a felett a választmány
.1.,.~uf ni- V i.-1-..obben Ihnal-Kifti (K. fia), tagjai titkosan, golyc>cskákkal szavaznak.
.

•
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Kígryó-índlánusok

Kigyászdaru-félék, 1. Dicholophidae.
pettyes K. (Ophicephabis pundatus Bl.) és a .<}áKígy ászkarvaly (Gymnogenys, áiiat), a Sólyom- vos K. (OphiocepMlm striatusB].). Húsát eszik.
félék családjába tartozó madámem. Két faja ismeretes. Mindkett kb. ölyvnagyságú. Az afrikai

Kígyóm

f

neve Gentiana CruHelleborus purpurescens
K. (Gymnogenys typicus Smith) Közép-Afriká- stb., I. még Alcibius füve és Echium.
ban, a madagaszkári K. (Gymnogenys radiatm
Kígyógyík, 1. Plesiosaurtus.
Smith) pedig Madagaszkáron honos. Pöleg békákKígyógyökér (növ.), ]. Polygonum.
kal és gyíkokkal táplálkozik.
Kígyóhagyma (növ), különböz vad v. kerti
Kigyász-keselyü (Serpentarius secretarius hagymás
neve majd a Muscari coinosíim és M.
Lath.)., 1. Lábas kesely.
botryoides (1. Mmrnri), majd a gyöngy bagjina
Kigyász-sas (Circaetus gallicics Gm.), a Raga- (1. o.), majd az AUium ursinum L. (1. Medvedozók rendjébe, a Sólyomfélék családjába tartozó hmyma) meg az AUium scorodoprasum L. (l.
madárfaj. Háta barna, hasa szürkésfehér, barna Hagyma).
foltokkal tarkázva, begye és melle világosbarna.
Kígyóhalacska, a vak ingola (Potromyzon
Farka csokoládébama, 4 sötét harántszalaggal, fluviatilis L.) népies neve.
hegye világosabb szegéllyel. Viaszhártyája és láKígyóhal-íélék (Ophidüdae, áiiat), a Lágyszárbai világos kékesek. Lábujjai közül a középs és a nyú csontoshalak (Anacanthicini) egyik családja.
küls hártyával összekötött. Hossza 70, szárny- Az idetartozó 20 nembe osztott 50 faj teste töbl)éhossza 56, farkhossza 30 cm. Hazája Biu-ópa, kevésbbé megnyúlt, kétoldalt ersen összenyoNyngat-Azsia, Észak-Afrika. Vándormadár. Ned- mott és csupasz V. apró pikkelyekkel födött. Toves, erds vidékeken szeret tartózkodni. Külö- rokállású hasúszóik csenevészek v. teljesen hiánynösen csúszó-mászókkal táplálkozik. Magyaror- zanak. Kopoltyurésük tág. A Lucifuga nem kivészágban mindenhol, de szórványosan található. telével tengeriek. Részben parti, részben tengerNálunk is költ.
mélyi halak. A hmifuga nembe tartozó fajok
vakok és Cuba sziget édesvízzel telt földalatti
Kígyó (állat), 1. Kígyók.
Kígyó (Serpens), csillagkép az északi és a déli üregeiben élnek. Legismertebbek a kistermet
égen, 102 szabad szemmel látható csillaggal, több kigyóhalak (Ophidium), melyek az Atlanti- és
ködfolttal és csillaghalmazzal.
Csendes-óceánban élnek és a homoki angolnák
Kígyóbüvölk. így nevezik azokat, akiknek (Ammodytes), melyek Európa és Észak-Amerika
állítólag titokzatos hatalmuk van a mérges kí- homokos partjain nagy csoportokban élnek, utóbgyókkal szemben, azokat el tudják csalni, tán- biak közül Észak-Európa partjain nagyon közöncoltatják s marásuk ártalma ellen védve vannak. séges a 15 — 20 cm. hosszú Jds homoki dyigolna
A keleti országokban, ahol mérges kígyók tanyáz- vagy tóbiáshal (Ammodytes tobianus L.) és a
nak, már a legrégibb idben voltak ilyenek s 25—40 cm. hosszú nagy homoki angolna (Amtöbbnyire nyilvános tereken, pénzért tartották modytes lanceolatus Lesauv). A mélytengeri K.meg mutatványaikat. Most cirkuszokban szoktak böl említésre méltók a Bathyonus, Acanthontis,
fellépni. A K. fuvolán v. sípon egyhangú dallamot Typhloniis és Aphyonns nembe tartoznak.
Kígyóimádás (kígyókidtusz, ofiolatria), valfújnak, mire a kígyók fölemelkednek s fels testüket a dallam ütemeire ide-oda mozgatják. Ez az lási kultusz, mely Ausztráliát kivéve, hol kígyó
ú. n. kígyótáncoltatás. Mvészetük jórészt a kí- nincs, a világ minden részében többó-kevésbbó
gyók természetének tanulmányozásán alapul, a szokásban van. Úgy látszik, hogy a K. részint a
marást pedig azért tudják többnyire veszedelem földalatti istenségek, részint a tzlmádás kultunélkül elviselni, mert rendszeresen beoltják ma- szából fejldött íci, de mindig a rossz szelleintn
jelképezte. A tz kultuszából való eredetére mutat
gukat kígyóméreggel,
az is, hogy a hindu, egyiptomi,perzsa és görög tüzKígyócsiga, 1. Siliquaria.
Kígyócsillagok, 1. Kígyókarú tengeri csil- isteneket részint kígyóknak, részint kígyóalakú
lábakkal ábrázolják. Ez a felfogás megmaradt a
lagok.
Kígyócsö vagy kanyargócsö (cskanyar), teker- nép köztudatában is, mely a mennybl letaszított
vényes, görbén kígyózó cs, melyet majd melegí- isteneket (a hinduknál Ahi, a perzsáknál Ahrimán,
tésre, majd hvitósre használnak. A forróvizftés a görögöknél a Titánok, a zsidóknál Lucifer)
kazánjait és fttesteit kivétel nélkül kígyócsbl kigyók alakjában örökítette meg mítoszaiban.
készítik, a pálinkafz kazánokban pedig a szesz- Amerika fölfedezésekor Mexikó, Peru és Északgzök lehtésére használják.
Amerika lakói mind kígyóimádók voltak. Az u.
Kígyóía (növ), 1. Brosimum.
n. házikiayók fogalma népmesével kapcsolatos
Kígyófej hal (Ophiocephalus, *iiat), a Csontos babonából való, mely szerint eleszik a gyermekek
halak rendjébe, a Channa-alakúak (Channifor- tejét, mitl a csecsemk lesoványodnak, st elmes) csoportjába tartozó halnem. Teste ho&szúra pusztulnak viszont a rendesen tejjel tartott házinyúlt, hátul kissé összenyomott, elöl majdnem kigyó nagy áldás, kincset (drágakövet) hoz s elre
hengeres. Mozgása kígyószer. Tavakban, folyók- jelez minden veszedelmet. V. ö. Tree and seri)ont
ban, füves mocsarakban, árterületeken, folyók worship; mithology and art in India (London
parti lyukaiban és a folyókkal összeköttetésben 1868); Siecke, Drachonkunde (Loipzig 1907).
Kígyó-indiánusok (soso)iok,fmg. Shoshfna'c.^),
álló szárazföldi üregekben él. Elterjedése Beludzsisztánni,Afganisztjinra,Brit-lndiára,Ceylonra, a Missisippi vidékén, fleg a Rocky Mountains
Kínára, Sziámra és a maláji szigetekre szorítko- völgyeiben él prerietörzsek maradékai. Hgykori
zik. 31 faja ismeretes.A száraz idszakot az isza])- kígyó-kultuszuk miatt K. néven ismeretesek, \)eban megderme<lve tölti. Legismertebb faja: a dig tnlajdonképen mindig a sámánizmus hívei
több

(növ.),

ciata, Calla palustris,
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umisztikus alaptan a ki^'yó inkább csak val fedettek. Egyesek eleveneket sxttlnek. Az
nyfik volt. Hódoltak a kanníbalizmns- anya osak ritkán költi ki tojásait, raidesen meleg
nak is. Ma az alig 6000 fönyl helyre rakja azokat s a föld, vagy a Nap meleiKik, ík:ii;
gére bizza a költést Legnagyobb számmal a forró
nöj) bókéKígyók K/;<W''. !. a ssiites képmeOékUkt), ÖT alatt élnek, számnk észak felé fokozatosan
a C.>:ii8z6-nui.<7<ik
Reiitilla) oextályának egyik csökken. Leginkább a szárazföldön élnek, különösen erds-bokros helsreken, hol kövek, mohok,
rendié. A» ide tartozó állatok o^ryik fö tulajdon
ián, hogj teetttk ersen megnyúlt, pikkelyokkol lehullott falevelek alá rejtznek el egyik-másik
fedett, Yégtagjirik csaknem mindig hiányzanak a vlzbo is megy, st vannak viziok is, de vannak
és váOdTttk soha sincs. A testflket borító pik- fákon és homokos talajon élk is. A mérsékelt és
kelyek s haeoldalon és a fejen négy- vagy sok- hideg övi K. télen téli álmot alusznak s ilyenesO^etfl lemesekké módocnUtak, de valamennyit kor nemegyszer nagyobb társaságokba gylnek
finom b&mréteg takarja, amely szabályos idókö- össze. Kihalt K.-at a harmadkorból iamerüiüc
Jelenleg
zökbeo. esetleg havonként a tostról leválik (ved- s ezek az óriás-K.-hoz tartoznak.
lés). Vedléskor a kígyó a szájnyíláson bojik ki a mintegy 1800 él klgyófaj ismeretes.
Pontosabb családjaik
régi bámtakaróból. GerinooesJopok nagyszáma
1. Vakkigyó-félék (Typhlovidae). Péregalakú
a törzs cágolyái az els
i300) csigolyából áll
nyakcsigolya kivételével mindannyian álbordákat test, rövid, vastagfarkú kis K., melyek fleg az
vi8ebie£ Az óriáskígyó-féléknek alfelnyliása egyenlít táján honosak. 100 fajuk ismeretes. A
meg.
•>lórt az ülöcsontnak csökovényét találjuk mog,
legnag>'obb termet 70 cm. hosszura
mint az elveszett medenceövnek utolsó maradvá- Rovarokkal táplálkoznak. Legismertebb a sárga
nyát. A nyak.><zirtos<integybütykü. Fejük a törzstói vakkígyó (Typhlops vermicularis Merr.), mely
oíjak ritkán különült el. Arccsontjaik nem nttek Görögországban és Kis-Ázsíában is honos. 2.
lissze egjnmással .szorosan s önnek következtében óriáskí^ó-félék (Boidae). Állkapcsukon hollóigen mozgékonyak
különösen mozgékonyak a orrcsontjuk (coronoideimi) van. Utóbbi csont a
fels állkapcsok s a velük összeköttetésben álló sikló- és vipora-féleknél hiányzik. .Medenoeö vükszájpadcsontok, továbbá az alsó állkapcsok és a nek és hátsó végtagjaiknak csokevénye megvan.
né^szgcsont. A fej csontjainak ilyenforma össze- Kis szemük pupillája függleges. Éjjeli állatok.
köttetése teszi lehetóvé azt, hogy a klgjók szája A téritk közti vidékeken honosak. Két alcsaládra
rendkiviili módon kitágulhat. Régebben a K--at oszlanak: a) Piton-alakuak (Pifthorrinae). Jela száj, fpj- ós az állkapocs-csontok összekötteté- lemz, hog>' állközti csontjaikon is vannak fogak
sének módja szerint keskenyszájúdkra (Stenosto- és hog>' az alsó farkpajzsok két sort alkotnak.
mata) és tagszájúakra (Eurystomata) osztották Csak az óviláeban találhatók. Ismeretesebbek : a
feL A keskenyszájúaknál a fej- és állkapocs-csontok tigriskígyó (Pythan moltiriis L.) a recés pilon
egymással kevéebbé mozgékonyan függnek össze. CPython rdiculiis Schn.) az ásszálá (Futhmi
!\>gaik nagyszámnak, hátrafelé hajlottak és csn- seoae Gmel.) a niorélia (Python spüoies Merr.).
|)án n zsákmány megragadására alkalmasak. E h) Boa-alaknak (Boirnie). Állközti csontjaikon
to<rnkon kívül azonban ^unos kígyó fels állkap- fogak nincsenek faricuk alsó részét egy sorban
fsan barázdás vagy csatornás fogai, úgynevezett álló pajzsok fedik. Közönségesebbek: az miatm-regfogak is vannak, melyek hatalmas méreg- kotida (Ennectes murinus L.)
a közönséges
miriggyel állnak kapcsolatban.
óriáskígyó (Boa constrictor L.) ; a karcsú boa
A K. bels szervezete a test küls alakjához (Epicrates striatus Fisch.) a bojobi (CoraUus
alkalmazkodott. Hosszú, ersen kitáguló és vé- caniitus L.) a homoki kígyó (Eryx jacidus L.).
kony falú garatjuk tömló- vagy zacskóalakú gyo- 3. Földikigyó-félék (llysixdae). Az óriás-K. és a
morba vezet Légcsövük igen hosszú, bal tüde- pajzsosfarkú K. között állanak. Alakjuk és pikjük leggyakrabban csenevész, ellenben a jobb kelyzetük az utóbbiakkal, csökevényes medencé...,„.,1 «-/.c.«K»vr>« f-^ii^»» A'-•iiisó végén egy lég- jük és hátulsó végtagmaradványaik az óriás K.iiknek küls bang- kal egyeznek meg. Eleveneket szülnek. .4 földi
-V iiincs
szemüket át- korallkígyó (Hysia srytale L.) Venezuelában,
lik a fej legmellsó csú- Gnayanában és Eszak-Braziliában honos. A vörös
..: ít'kszenek. Nyelvük kéthengeres kígyó (Cylindrophis rvfus Laur.) IndiáíjTj, hüvelybe visszahúzható ban és Jáva szigetén föld alatt él. 4. Pajzsosfarkú
Helyüket ide-oda hajlongás- K. (Uropeltidae). Karcsú testük egész hosszában
tóztatják s ilyenkor mindig egyforma vastag ; ékalakn hegyben végzd fejük
i!rénybe. Kizárólag él álla- nem válik külön a törzstói, farkuk lecsapott. Apolyeket leggyakrabban rók. Ceylonban és Elöindlában föld alatt ó^nek.
">irtatnak. vagy pedig Legnagyobb a -tö cm. hosszú ceyloni kígyó (UroM széti4)ritás nélkül pdks grandis Kél&aTt). 5. Sikló-félék VCWwftrixm nyálmirigyeik dae). Hátsó végtagmaradványaik nincsenek áll"v a zsák- közti csontjaikon fogak nincsenek. Fels és alsó
ti;.-Hn untik a szükségt'-^
mányt sikamlóssá tesiL .\
rontana állkapcsaikon mindig vannak fogak. 3 alcsaládra
vKíohb ideig osztják : 1. Tömör foguak (Aglypha). Egyszer,
ihen és hosszal
vezetékeik a kúpalakú fogaik vannak. Nem mérgesek. Idetarnséik megnyn!
-..:i^^.KiHi
'--—'v.ijji^rjnh. nincs. A him- toznak a vartKskos K. (Acrochordinae)^ az igasi
iiok k
nak. .\ nstény keveset siklók (Colubrinae). Utóbbiak közfll közönséges
'
~.Ti uii-jjieiiT-ivc. nagyok, meszes hártyáfajok : a tizi sikló (Tropidonotus natrix L.), a
>.
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nyílásuk nincs. Madreporalomezük a szájnyílás
közelében fekszik. Valamennyi fajuk tengeri s ez
id szerint mintegy 700-at ismerünk, amelyeket
a haragos zaménisz (Zamenis gemonensis két rendbe [Valódi kígyókarú tengeri csillagok
L.)
Laur.); a párduc-sikló (Goluher íeopardinm (Ophiureae) és Elágazókarú tengeri csillagok
Bonap.); az erdei sikló (Goluher longissimus V. medúza tengen csillagok (EuiyaleaejJ, több
Laur.) a rézsikló (Goromlla amtriaca Laur.) a családba és mintegy 90 nembe osztanak. Az elbbi
láncos sikló (Goromlla getula L.) stb. 2. Baráz- rendbl ismertebb nemek Ophiura,Ophioglypha,
dás fognak vagy hátulsó mére^fogas kígyók Amphiura, Ophiothrix, Ophiomyxa. Az utóbbi
(Opisthoglyphae). Hátulsó fels allkapcsi foguk rendbl közönségesebb fajok
Gorgonocephalus
ersen meghosszabbodott és elüls részén hosz- arborescens Ag., Gorgonocephalus lÁnckit Lym.,
szanti barázdával van ellátva, mely harapáskor Euryale aspera Lam.
Kígyók, 1. Szerpentin.
a mérget a sebbe vezeti. Ide tartozik a macskaKígyómarás, 1. Kígyóméreg.
kígyó (Tarbophis), az éjjeli fakúszó kígyó (DiKigyómarást gyógyító fti (növ.) 1. Scorzonera.
psadomorphis), a gyíkászkigyó (Coelopeltis), az
Kígyómárvány a. m. szerpontines márvány v.
ostorkígyó (Dryophis) stb. .8. Elüls méregfogas
kígyók (Proteroglyphae). A fels állkapcson éli oflkalclt.
Kígyóméreg, frissen sárga, átlátszó folyadék.
v. az egész fels állkapcson ersen meghosszabbodott, ersen odantt barázdás fogaik vannak. Két Könnyen romlik; megszárítva azonban éveken
csoportra osztják ket a) Tengeri kígyók (Hy- át is hatásos marad (16 év). Tartalmaz fermentet
drophiinae). Testük oldalt összenyomott farkuk is, minek azonban csak a zsákmány emésztésében
oldabról ersen lapított hatalmas evezszerv. Sze- van szerepe és különböz fehérjeanyagokat. Oximük kicsi, pupillájuk kerek. Pikkelyeik aprók, dáló szerek tönkre teszik, ezért ezek jó ellenegymást nem fedik. A tengerben, a partok táján mérgei az alkohol a mérges hatóanyagokat kiélnek. Eleveneket szülnek. Ide tartozik a pelá- csapja, s ezek újra feloldva ép oly hatásosak.
Az egyes kígyók mérge nem egyforma összemisz (Hydrus), az evezs kígyó (D'tstira), a laposfarkú kígyó (Platurus) stb. h) Mérges siklók tétel, pl. míg a kobraméreg általános bónítással
(Elapinae). ide tartoznak az ausztráliai fekete gyorsan öl, minden fájdalom nélkül, a csörgkíkígyó (Pseudechis), az Ázsiában és Afrikában gyók és viperák mérge a veszedelmes bénulások
honos kalapos y. pajzsos kígyók (Naja), a kohra mellett fájdalmas duzzadást, szövetelhalást is
v. szemüveges kígyó (Naja tripudians Merr.), az okoz a harapás helyén. A kobramóregbl vérsejturéuszkígyó vagy egyiptomi pápaszemes kíayó oldó lecithidet is kaptak.
A K. gyorsan szívódik fel és változatlanul ürül
(Naja haie L.), az ónás kalapos kígyó (Naja
bungarus Schleg.). Ebbl a csoportból való a ki a vizelettel, gyomor- és bélváladékkal, tejjel,
sárgafekete mirigyes kígyó (Doliophis intesti- nyállal. Bár a gyomor megemészti, mégsem teszi
nalis Laur.) és a korállsikló (Elaps corallinus egészen ártalmatlanná, mert gyomor- ós bólhuWied.). Nagyon veszedelmesek az idetartozó rutot okoz. Egy vipera 01— 015 g. mérget ürít
Vipera-félék (Viperidae), ahová az Igazi viperá- ki egyszerre. A mi viperáink harapása után a makon (Viperinae) kívül a Csörg kígyók (Gro- rás helye nagyon fáj. Vizenys duzzadás lép fel
talinae) Is tartoznak. L. Vipera-félék. A K.-nak az egész végtagon, amely esetleg az illet törzsnálunk avatott tanulmányozója Méhely Lajos, félre is elterjed, a szövetek feszülése nagy fájaki a K.-ról több jeles munkát is írt. Osz- dalmakat okoz, a brön véres-savós hólyagok
szefoglaló nagy müve (Magyarország csúszó- képzdnek. A duzzadt br alatt néha nagy kitermászói) sajtó alatt van (kiadja a Kir. Magy. Ter- jedés vérömlések támadnak, szintúgy a bélmószettud. Társulat).
ben (véres szók), mell- és hasüregben, szívburokJrodalom. Qerenday József, Magj-ar- és Üalmátorszá^i ban, vesében (vérvizelés) is támadhatnak, k haK. (4 kötáblával), Pest 1839; Méhely L. számos dolgozata
helye néha még évek múlva is fájdalmas.
a M. Tud. Akadémia kiadványaiban, a Zpologischer An- rapás
A veszedelem azonban nem e helybeli ttüietekzelgerben, az Annales Hist.-Nat.-ban, az Állattani Közleményekben és aTerm. Tud. Közlönyben (1912. évf. 1. sz.); ben rejlik, hanem a méreg távolhatá-sában, ami
Brehm A., Az állatQk világa, 7. köt., Budapest 1905 A
Magyar Birodalom Állatvilága I. köt. (sajtó alatta; Bou- az idegközpontokra és a szívre irányul. A halál
langer U. A., Catalogae of Snakes, London 1893, 1894 és szívgyengeség közben vagy a légz központ bé1896; Sohreiber E., Herpetologla europaea, Jena 1912; nulásával köszönt be. A kígyók mérge hatékoDnméril-Blbron. Krpétologle générale. Paris 1834—54,
nyabb forró nyári napokon, ha már napok óta
9 köt.; Laoépédo, Hist. nat. d. Quadrupédes ovlpares et
des Berpents, Paris 1788, 2 köt.
Jan és Sordelli, Icono- nem haraptak (nem ettek), mikor téli álmuk után
graphle générale des Ophidiens, Paris 1860-83, 4 kOt.
els útjukra indubiak végzetes a marás, ha a
Kigyókaktusz (növ.), 1. Gereus.
méreg véletlenül egy gyüjtórbe került.
Kígyókaruak, 1. Kígyókarú, tengeri csillagok.
A forróövi nagy kígyók marása után nedves
Kigyókarú tengeri csillagok v. ktgyócsilla- üszkösödés is gyakori, a lágy részek bzös szétqok (Ophiuroidea, ^iiftti, a Tüskésbrek állat- eséssel válnak le a csontokról, seblázakban is elKörének egyik osztálya, többé-kevésbbé kerek pusztulhat a mérgezett. A bénító távolhatás is
vagy ötszögletü, lapított testtol hengeres, vagy veszedelmesebb, néha oly hirtelen kifejldik,
lapos, keskeny, majd egyszoríi, majd ágas. kígyó- hogy 1—2 óra alatt beáll a halál. A mi viperaszerüen mozgó öt karral szabályos, néha tüské- marásaink ritkán halálosak (2—i«/o mortalitás).
ket visel mészlemozokböl álló köztakaróval. AmKezelésében legfontosabb a megmart ujj, kéz,
bulakrál lábacskáik kétsorosak. Szájnyílásuk a végtag szoros lekötése azonnal a marás után s a
korongtest hasoldalának közepén nyílik. Alfel- harapás helyének késsel felsebozése, kivóreztetése,

kockás sikló (Tropidonottis fesellatm Laur,); a
vipera-sikíö (Tropidonotus idperinus Laur.). Idetartozn ik még a fekete sikló (Zamenis constrictor
;

;

;

:

:

:

:

;

;

;

;

;

;

;

kígyók.

Vili sikló (Tropidotiotus
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Kisyónyakú madár

Kihalás

(nem köxömUe a gyomorra,
aájseoekre) v. maró noekkel ételéee. A maris
helyén klórmeaaes vagy káliampermanganátoe
(1 - 2*/«) moeásidnt, sfirö befecstaadóaeket dioeérik. A bénolásoB tönetek ellen aieaies italokat,
kávdt, teát nyújthatunk orvoe óriceatéig, kinek
erélyáaebb módszerek is állnak rendelkezésére
(kámfor, digalen, adrenaUn, striclinin, koffein
esetleg klsiopatásá

Van benne

több változó csillag ós csillagcsillagkép állítólag Phorbast örökíti
meg. ki megszabadította Rbodoszt a kígyóktól.
rendú.

halmaz.

A

Kigyótiastelet.

1.

KfgwHmádás.

Kigyótráng v. kígy(Hrank (bAt.), L Polygoum.
Kigyó-uborka (dCv), majd a közönséges uborkának hosszura nyúlt görbe, rendeeen késbb fejinjekciók).
fajtája, majd a Cucumis ftexuosus L.] még
A kigyómaráasal siembeii állatok óvatosan hosszabb, vékony hengerded, kígyó módjára caaemolt adagú oltásokkal mmmüsokká tehetk, vargúdzó és barázdált termése, melynek a hátsó
8 Yianot ily állatok v^BiéaramáTal elre beoltott vége rendesen bunkó módjára vastagodik. Az
ember ós állat is immnnte bizonyos ideig a indiai K.-t nálunk melegágyban ritkán termeszmóreggel Memben (Calmette). Érdekes, hogy az tik. K.-nak a hajazirmot is nevezik.
Immimitás nem szigoman specifikus egy K.Kigyózás iva«út), 1. Ingás.
Kihágás. A bncselekményeknek egyik cso^1 oltott állat immúnis minden K.-gel szemben.
Koiet-lndiában, hol a mérges kígyók évente portja. A raag)'ar jogban, mely a hármas felosz2O.(X)0 áldozatot szednek, míg a tí^is csak 7— tást fogadta el (bntett, vétség, lúhágás), K. oly
soO-at, a Ciümette-féle oltásokkal már nagy si- bncselekmény, amelyet törvény, min. rendelet,
kereket értek el. A kígyóbüvölók Ls úgy szerzik törvényható.ságnak vagy törvényhatósági joggal
immunittísukat, hogy fiatal kobrákkal idnként fel nem ruházott szab. kir. vagy rendezett taII

ld

:

mea^inaratják inaiíukat.

nácsú városnak szabáljTendolete, végül a székes-

Kigyónyakú madár

fváros fkapitánya annak nyilvánít (Kbtk. l.§.,
1881. XXI. t.-c. 11. §.), és elzárással vagy pénzbüntetéssel avagy mindkettvel sújt (Kbtk. lö. §.).
A K. fogalmilag általánosan veszélyeztet vagy

(Plotus, itut), a Gólyaalakuak
>rmes) rendjébe és a Kiroka tona- f
wrocoracidae) családjába tartozó mailiinu-ui. Termete karcsú, nyaka hoezszú,
vékony
feje kicsiny, lapos
csóré nyúlánk, hegyes lába rövid, erós, hosszúujjú. Négy
faja van, amelyek közUl egy-egy Afrikában, Amerikában, Indiában és Ausztráliában él. Az afrikai
K. ( Ploius rufus Lac. et Daud.) fszlne fekete,
zöld érofónnyel
a há^ és számyfedtollakon
széles fehér sávval
nyaka rozsdaszinú, 86 cm.
hosszú. Afrikában az é. sz. 15**-ától a Fok-földig
honos. Vizek mentén, fákon tartiizkodik, kitnen
úszik és bukik, halakkal táplálkozik. Fészke a
gémekéhez hasonló 3-4 világoszöld, fehér mészréteggel bevont tojást rak. Délamerikai faja az
atthinga (Ptotus uuhinga L.). Mindkét faj húsa
;

;

;

:

:

;

ehet.

Kígyónyakú tekns,
Kígyónyelv

(nüv.i,

1.

i.

a közrendbe ütköz cselekménynek kriminali^lása. Ez az olasz btk. álláspontja is. A magyar
jog azonban konkrét veszélyeztet, sót jogsért
cselekményt is nyilvánít K.-nak (káros hitelügylet 188.3. XXV. t.-c., élelmiszerlopás Bn. 51. §.
stb.). A K. lehet elkövetési v. mulasztási, szándékos és gondatlan cselekmény. A kísérletet nem
büntetik. A büntetés végrehajtása felffiggeeztíiet
(Bn. I. fej.). K. felett majd esküdtbíróság, majd a
klr. tvszék, majd a kir. járásbíróság, majd végül
a közigazgatási hatóság ítél (Bp. életbelépt, lö.,
18., 19. §-ai stb.). A K.-t statuáló jogforrások
száma rohamosan emelkedik. Évente 600,000
egyént ítélnek el Magjarországon K.-ért.
;

Kihagyás, 1. Elizió.
Kihája ftörök), I. Kjája,
Kihajlitás, a szilárdságtanban olyan rudak

Ckelydidae.

Ophioglossum.

Kígyónyelvlólék (növ.), 1. Ophioglossaceae.
igénybevételének megjelölésére használt kifejeKigyóoszlop, 1. Háromláb.
Kigyóa, 1. kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-l)an, zés, melyek vastagságuknak 10— 12-szeresével
(1910) 446 magyar lak., vasútállomás
u. p. és u. t. hosszabbak s az er által nyomásra támadtatnak.
Beregszász.
2. A'., Kiskunmajsához tartozó
Kihajló szög, a 180^-nál nagyobb szög.
puszta Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kiskunfélegjKihalac, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (i»io)
házi j.-ban, (i9io» 1146 magyar lak. u. p. és u. t. 101 ho^^•át lak. u. p. és u. t. Glina.
Ki.>kunmaj.sa.
Kihalás. Az slénytan tanúsága szerint a Föld
Kígyóazemkó, skori halak fogaiból csiszolt életének régibb szakaiban számos olyan állatfaj
drái?akó.
élt, mely ma már nem fordul el a Földön. RégebKigyó-ezigei, román szigeta Fekete-tengerben, ben egyszeren a Föld életében lezajló nagy ka44 km.-nyireBK.felé a Szulina-torkolattól, magas tasztrófáknak tulajdonították e kibit állatfajok
;

—

;

;

partokkal és világító toronnyal: területe csíüc Upiosztalásának okát. Ámde a kutatásokból ki1 km*. Az ókorban Leuke néven ismerték Achll- derült, hogy a K.-t nem mindég lehet a ktUs létlesnek egj' temploma volt rajta, mert Thetis ál- föltételek gyors meg\'áltozásának betudni, egylítólag ide hozta fia holttestét (ezért Achilleának részt mert ásámos esetben roppant nagy terüleis hfvták). A krimi háborúban, 1854 szept. 9. itt ten elterjedt csoportokról van szó, máorészt mert
a francia hajóhad az angol-török flottá- nagyon sok elpusztult faj delelésének és hanyat/ország ellen.
lásának ideje közt több geológiai kwszak telt el.
Kigyószisz (döv.), 1. Echium.
Ennek tudatában Darwin tanainak szellemébeo
Kígyótartó (Ophiuchus), nagy csillagkép az azzal magyarázták a K.-t, bog>' a fajok a létért
É.-i és D-i egon, a Heiknles, Mérleg, Skorpió és való küzdelemben dltek ki, mert a természetes
Nyilas között, 189 sziOMd amninel látható csil- kiválogatódás révén más. jobban alkabnazkodott
laggal, melyek között * (Ras Alhagua) másod- fajok kerültek föléjük. Kétségkívül a létért való
;

-
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küzdelemben különböz okokból (betegség, más
állatok és az ember pusztításai stb.) számos állatfaj halhatott ki, ámde a fajok K.-ának még sem
lehet ez az egyetemes oka. A mai biológusok a
fajok K.-ánál legnagyobb jelentséget tulajdonítanak a variatio fokozatos meg csökkenésének,
mely abban nyilvánul, hogy az elrehaladó fejldéssel az állatvilágban mindenütt a változások
fokozatosan megcsappannak s annál kevésbbé
mélyrehatók, annál alárendeltebb értékek és annál kevésbbé fontosak, mennél inkább távolódnak «z egyes fajok a törzscsoporttól. A keletkezés
csomópontjában úgyszólván mérhetetlen variáló
tehetség forrong a fajokban, mely azonban annál
szkebb határok közé szorul, minél inkább elrehaladnak. A fejldés egész menete mindinkább
határozott mederbe tereldik, ezzel kapcsolatban
a variálás ereje is megcsappan, fokozatosan kevesbedik a változásra és alkalmazkodásra alkalmas plasztikus szervek száma, úgy, hogy az ily
fajok a küls körülményeknek aránylag kis fokú
változásával szemben is tehetetlenek s ennek
következtében csakhamar elpusztulnak. Helyüket
az alacsonyabbrend, kevésbbé differenciálódott
csoportok sorából kiváló új fajok foglalják el,
melyek még mélyreható változásokra alkalmasak, tehát a megváltozott viszonyokhoz jobban
tudnak alkalmazkodni. Az állatok K.-a els sorban a változás haladó csökkenésének törvényén
alapszik s a létért való küzdelem, a természetes
kiválogatódás és egyéb helyi okok csak másodsorban jöhetnek tekintetbe. V. ö. Rosa D., Die
progressive Reduktion der Variabilitát und ihre
Beziehungen z. Aussterben u. z. Enstehung der
Arten (Jena 1903) ; Hoernes R., Das Aussterben
d. Arten u. Gattungen (Biolog. Contralblatt, 31.
köt, 1911 12. és 13. szám); Depéret Ch., Die
Umbildung der Tierwelt (Stuttgart 1909).
Kihallgatás, 1. a hatóságnak az az eljárása,
amellyel a felet a fél saját tényeiröl vagy az
eltte ismeretes más tények tekintetében kikérdezi és vallomását jegyzkönyvbe veszi. A bnvádi perrendtartás részletesen szabályozza büntet ügyben a tanuként, vagy terheltként való
K.-t, a polgári perrendtartás pedig polgári peres
V. perenklvli ügyben a tanúkihallgatást és a
féhiek eskü alatti K.-át 2. a katonaságnál a parancsnok K.-on (rapport) veszi át az alantasoknak szóbeli kéréseit, panaszát, jelentéseit stb. ós
rója ki a fegyelmi büntetéseket (század-K., ezrodK., dandár-K.); 3. K.-t tart a király (általános v.
külön audiencia), a miniszterek stb. a szóval elterjeszteni kivánt kérések, köszönések, jelentések
stb. átvételére. Királyi K.-ra a kabinetirodában,
miniszteri K.-ra a minisztériumok elnöki o.«ztályában kell jelentkezni. 4.
a vadkémlósnok az a
módja, mikor az üzeked szarvast, siket és nyirfajdkakast, foglyokat estev. hajnal eltt kihallgatják, hogy hol tartózkodnak. A szarvas az üzokedési,
bögési, a fajd a dürgési, a fogoly pedig azon helyWil, hová harmadízben leszállott, nem igen távozik, azért az így kikémlelt helyeken eredményesebb lösz a vadászat.
Kihaló rasszok. Az összehasonlító rasszantropológíai kutatások kimutatták, hogy egyfell
valaha igen sok olyan emberfajta éít, melynek
;

K

—

Kihirdetés

ma már

hírmondója

sincs,

másfell a

ma él

rasszok nagy része hol lassúbb, hol gyorsabb kihalásban van. Ennek okai részint az egj'mással
folytatott életküzdelemre, részint a kíiltermészeti
viszonyok (klima, állat-, növényvilág stb.) gyors

megváltozására vezethetk vissza. Az erösebb,
kulturáltabb nép pusztítja, sivárabb vidékre zi
a gyengébbet, mveletlenebbet. A megváltozott
életviszonyok, nehezebb létfentartás stb. csökkentik a szervezet ellenállóképességét, a faj természetes szaporodását, amit sok primitív nép
még mesterséges úton (mtétek, gyermekölés) is
tetz. Rosszabb táplálkozás, gyengébb ellenállási,
szaporodási képesség mellett a betegségek is jobban pusztítanak. A K. ma mindenütt földségek
belsejében v. szélein sziklás, hegyes, terméketlen
vidékeken, pusztákon v. serdkben élnek. A busmanok pl. Afrikában valaha nagy elterjedésnek
örvendettek s
a tulajdonképeni slakók, mígnem az ersebb négerek a kietlen kalahári pusztára szorították ket. Ép így a mínkopik, veddák,
aeták, ajnók stb. mind egykor hatalmas rasszoknak utolsó roncsai. Különösen szembeötl a pri-

k

mitív rasszok pusztulása ott, hol jóval magasabb
kultúrájú népekkel kerültek közelebbi érintkezésbe, mint pl. az ausztráliaiak s amerikai indiánusok. A fehér fajta mind szkebb, mostohább vidékre szorítja ket, a táplálékukat alkotó vadakat kipusztítja, emellett ragályos betegségekkel
(himl, skarlát, vörheny, bujakór) oltja be ket s

részegít italokkal

testileg,

lelkileg tönkreteszi.

A

marquesas-szigetiok pl. 1838. még 20,000-en
voltak, 1856-ban 12,500-an, 1882-ben 4865-en s
ma már csak 3000-en élnek. St arra is van példa,
hogy a kultúrember a legnagyobb kegyetlenséggel a szó szoros értelmében teljesen kipusztította
az ú. n. «vadak»-at, mint azt a tázmániaiak elszomorító sorsa mutatja, kiket az angolok a
múlt század második felében az utolsó szál emberig kiirtottak. Ha azután egy rassz kihalásnak
indult,

azt késleltetni ideig-óráig lehet ugyan,

de megakadályozni nem.
Kihalványítás (ném. Ausbleklwerfahren). A
színes fotografálás egyik faja, amely festékkeverék egyes színeinek a napon való kihalványodásával (kifakulás) az eredetinek megfelel színes
képet ad. A nem helyes színek kifakulnak és csak
a kell marad meg. Eddigelé csak másolatok elállítására alkalmas, tökéletlen eljárás. L. Fotográfia.

Kiható eset, a magyar nyelvtanban elavult
neve a -hói böl-ragos^ alaknak (kézbl, házból).
Kiházasitás (ném. Au-ssteuer, Ausstattung)
férjhezmonotelo alkalmával els
az, amit a
házi berendezésül kap (kelengye) és a lakodalmi
költség. A K.-ként kapott tárgyak hazai jogunk
hozományához (allatura uxorea) c.^ak
szerint a
akkor tartoznak, ha a férjnek átadattak, máskülönben a nnek korlátlan tulajdonát teszik.
Kiházasltási biztosítás, 1. BiztosHós {é\QX\Áz-

n

n

tosítás).

Kihelyezés, \. Javítóintézetek é&JavUöiiet^h'S.
Kiherélés, 1. Herélés és Kasztrálás.
Kihirdetés. 1. Házasság A'.-e, közzététele annak, hogy bizonyos személyek egjmással házasgot akarnak kötni. A K. célja érvénytelen vagy

^
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Kijavítása az (teletnek

tilalmas házaaságkötés megakadályoiása. Ér- vágányokra tolatják v. lökik. A K.-okat újabban
vényben lev hásaaBági jogunk axerint (1894. a rendez vágányok felé nagyobb lejtéssel (5—
vvví
xxxra. t-c. ée 20.000/1906. 1. M. m. 15'/o«) építik, hogj- a lejts vágányon meglökött
:i házasság K.-ét ann&l
as anyakönyv- kocsik minden tolatás nélkül önma^któl a megkell kéri, akinek kerületében a há- felel vágányra guruljanak. Az ily K.-okat gu;k vagj' ogyiküknok lakóhelye, ennek ritó vágányoknak nevezzük. A K.-okat rendesen
......iii tartózkfxló helye van. .\ K.-t a házaaz állomások végeire építik olykép, hogy azokon
sulok lakó-, illotlog tartózkiKló helyén kell tel- a kocslrendezós a vonatok be- és kijárása által
jesíteni. Ha a házasulok nom laknak legalább ne zavartassék.
három hónapja itt, utolsó lakótiolyükön is ki keU
KügazitíiB, í. anyakönyvben, 1. Anyakönyv;
a házasságot hirdetni. A K. az anyakönyvvezet 2. Uékl K.a, 1. ítélet : 3. teleWhurvhen. 1. Teltkhirdetési táblájára kifUggesztéesel, azonkivtü vá- kömjri kiigazítás.
róitokban a városházán kifOggeórtéssel, közséKiirtás, 1. Exstirpatio.
.'I kNri k-t
viMimap élszóval is történik. Ha a
Kiirtott rasszok, 1. Kihaló rasszok.
ki;
K
iion kell történnie, a K.-t ktllfoldi
Küzelés v. küzesités (enucleatio), valamely
kell teljesíteni. A K. ideje teljes 14 testrész (láb, kar, borda stb.) ízületben történ eli»ai,'ot azonban csak a K. utolsó nap- távolítása. Javalatai ugyanazok, mint a csonkíhúrom nap eltelte után szabad meg- táséi, technikája is az, csak a csontok elfürésze;k K.-tól egy év eltolt, a házasságot csak
lése marad el. Kitka mtét, mert minden testrész..iM szabad megkötni. K. nélMl lehet bl annyit igyekszimk meghagyni, amennyit le;iii
het s az pedig ritka eset, hogy a feltétlenül eltá1. felmentéssel; 2. a házasulok
lalállal fenyeget betegsége volítandó rész határa összeessék a csont termé•st nyomós méltányossági inszetes határával. Vannak azonban esetek, amia törvényhatóságnak els kor a K.-t elnybe helyezik a csonkítás fölött,
polgármester) adja, amely- hogy jobb, mimkaképesebb csonkot kapjanak.
10 illetékes anyakönyvvezet
>
Kiizzasztó rendszer (ang. sweating system,
van. A felmentés hatálya, mint a K.-é, ejtsd sxveting asústém), az Iparos munkájának olyaK' liiánya csak tiltó akadály vagyis a
tén kizsákmányolása, amelynél a nagyvállalkozó
K..
"Imentés nélkíU kötött házasság és az ipari munkás közé alvállalkozó lép fel köznem
<'n, csak a K. elmulasztása biintevetítül, aki a munkát a lehet legalacsonyabb
ttst von maga után 0- Házassági jog). A K. in- bérért adja ki a munkásnak, hogy nyeresége a
tt/niényét a polgári jog az egyházjogból vette nagyvállalkozóval szemben kialkudott bérbl miat. ahol, különösen a katolikus egyházjogban, nél nagyobb legyen
amint mondják, a munkás
iiren nagj' foiitossásot tulajdonítottak neki. A ka- dverejtékébU szerzi nyereségét. Ugyanezt pas'
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a K. a trionti zsinat szaFelmenté-snok itt is van

uik.

;

A

naszolják fel különösen az otthon dolgozó mmikások, fkép n- és gyermekmunkások házíiparának értékesítésénél is.
Kiizzitás a. m. kUágyüás (1. o.).
Kigani, adók. liika-Korbava vm. gracaci j.-bau,
(1910) 869 szerb lak., u. p. és u. t. Gracac.
Kijárati jelzk (vasút), 1. HelyJiez kötött jelzk.
Kijárata vágány, az a vágány, melyen a vonat az állomásból való kihaladása alkalmával
közlekedik, hogy azután, ezt elhagyva, az állomási vágányzatokból a nyilt pályára térjen, ille-

K. eeyébként mint hatósági határozatok
ik módja is szerepel, különösen a
•sítésének pótlójakép. Ily értelemÍMii a (\
~ir felolvasásával v. pedig tartalmának
jlokainak közlésével is történik. A l)ir
rozatok K.-ére nézve 1. ítélet
és yéuzi's.
i/ek K.-ére nézve 1. Törvény.
Kihívna
ra és annakelfogadása vétk §-a értelmében 6 hónapig tleg útját ott folytassa.
^házzal büntetend. A lovagias
Kijáró vég, az öreghálónak az a vége, ameí<óréee, valamint a magyarázatadásra lyet a ladikon kihoznak.
>Iítás a Kúria gyakorlata szerint még
Kgász (arab) a. m. analógia, a mohammedún
iiuiu ktiiívás.
kánonjogban a törvénymagyarázás és fejlesztés
Kihn, Heinrich, német kat. teológus, szül. Mi- egyik módszeres alapja, 1. IVih.
an (Bajorország) 1833 ápr. 30., megh.
K^átszás, átvitt értelemben fondorkodás, csa^ i)an 1912 febr. 2. 1874-ben a wOrzburgi
lás, midn valakinek terveit, szándékát stb. csel>II a teológia rendkívüli, 1879. rendes talel meghiusítjálE, különösen oly módon, hogy a
h.i.i ^:t;voi: Die Bedeutung der antiochenisohen megcsalt egyén ^yúttal gúny tárgj-a is lesz. Sihule (1867) Theodor von Mopsuestia und Juni- Kijátszási szándékol. Vagyonátruházás megtá2.

t.

;

AfricanusalsExegeten (1880) Der Ursprung madása.
dee Briefes an Diognet (1882) Weg zur Weisheit
K^avitáa, hatósági határozat, beadvány vagy
(7. kiad. 1902)
Encyclopadie und Methodologie más irat hibáinak pótlása olyan hatállyal, ho^
der Theologie (1892); Patrologie (1904) stb.
azt a K. után úgy kell tekinteni, mintha eredetiKihozás, a dedukciónak (1. o.) rossz és most leg helyesen lett volna kiállítva. K.-nak csekémár alig használt magyar neve.
lyebb hibák miatt van helye, pl. keresetlevélre
Kihúzó vágány, a va-^úti járómúvek rcndozé- nézve a fél nevének v. lakásának hiányos megst'ip szolgáló csonka vágány, melyre a rende- jelölése miatt, ítéletre nézve tollhiba miatt stb.
-"inló kocsisort kivontatják, kihúzzák ós onnan L. ítélet.
i>sikat egyenként v. csoportokban a rendez
KUayitása az ítéletnek, l. ítélet.
líus

;

;

:
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Kijelentés

606

—

Kijevi csata

még

Nagy Vladimír

Kijelentés,

ezen részben van

Kijelölés,

pított Szt. Bazil-templom.

1. Kinyilatkoztatás.
az egyházi hivatal betöltésének
egyik alkatelemét tev cselekmény. Ugyanis az
egyházi hivatalok betöltésének három alkateleme van, ú. m. 1. a hivatalra alkalmas személy
kijelölése (designatio personae), 2. a hivatalnak
tnlajdonképeni átruházása (institutio canonica seu
collativá) és 3. a javadalmasnak az elnyert hivatalba való beiktatása(intro(luetio in possessionem

a

A

által ala-

Pecserszk a legjob-

ban megersített rész itt vannak a legfbb hivatalok, kaszárnyák, arzenálok és különösen az a
kolostor, amelyhez évenkint sok ezer búcsújáró
zarándokol K.-be. E kolostort a XI. sz.-ban Hilarion alapította. Híresek a mészkbe vájt cellák,
melyek barlangkolostor benyomását teszik, múmiákkal és mkincsekkel. Szebb épületek, illetleg emlékek még a cári palota, a városháza, az
beneficii).
Kijev (lengy. Kijov), 1. orosz kormányzóság egyetemi épület, a Torescsonko-palota képgyjteMinszk, Volhinia, Podolia, Herszon, Poltava, Cser- ménnyel, a Krescsenszkij -emlék (1805. felállított
nigov között 50,999 km* teriUettel, 4.604,200 lak. oszlop kereszttel azon a helyen, ahol állítólag VlaÉ.-i, sík részét (poljecie) erdk és mocsarak borít- dimír ílait megkeresztelték), a Vladimir-enilék,
ják. Keleten a Dnyepr-monti magaslatok, Ny.-on Chmelnickij Bogdán lovasszobra stb. Kulturális
pedig a Kárpátok végs kiágazásai nyúlnak belé. intézményei közül els helyen áll az 1588. VilVégül az Uman járás és a dombos vidéktl D.-re nában alapított egyetem, amelyet 1833. hoztak
fekv rész egészen fátlan steppe. A folyók na- át K.-be, csillagvizsgálóval, nagy könyv- és
gyobbára a Dnyeprbe folynak, amely 415 km. egyéb szertárakkal van K.-nek papi fiskolája,
hosszúságban határul szolgál e folyók a Pripet, több fiú- ós leány-ginmáziuma, reáliskolája, zeneTeterev, Irssol, Zdvizs, Irpen, Sztugna, Rossz és iskolája, tudományos társulata, sok újsága, illeTjaszmin. A Bug felé folyik a Szob és a Szini- tleg folyóirata stb. K.-et a hagyomány szerint Kij,
ukha. A tavak jelentéktelenek, de sok a mocsár, Scsek és Koriv testvérek alapították. Az orosz
különösen Cserkasszi és Csigirin járásokban. Az források szerint 880. Novgorodból az ottani nagyévi középhömérséklet K. városban 52 R., a nyári fejedelmok K.-be tették át a székhelyöket és 10378". A Ny.-i és DNy.-i részekben az ös- Jaroszláv egész Oroszország fvárosává emelte
lO", a téli
;

;

;

—

közetek, egyebütt az üledékes kzetek az uralkodók; D.-en és középen a fekete föld alkotja a
talajt. Erdk a kormányzóság ^/^-ét takarják. A
gabonatermés nagyobb, mint amennyi a fogyasza földnek mintegy 57"/o-a áll
tásra szükséges
mogmívelés alatt a fbb termékek a rizs, árpa
és búza, igen sok burgonya és cukorrépa, továbbá
kukorica, len és kender. Az állattenyésztés nem
jelents igen nagy a lótenyésztés, mely fkép
hátas lovakat szolgáltat. Porcellánföldet nyernek
Kanev, vasat Radomüszl járásban és barna szenet Jokaterinopol közelében. A lakosok kis- ós
nagyoroszok, lengyelek, görögök és örmények.
Az ipar a termelt nyerstermékek feldolgozásával
foglalkozik. Jelentékeny gyáriparának jó része
cukorgyár, de emellett vannak malmok, dohány-,
szesz- és gépgyárak is. A kereskedés fképen gabonával és cukorral foglalkozik. K. 12 járásra
van beosztva, ezek K., Berdicsev, Vasszilkov,
Szvenigorodka, Kanev, Lipovec, Radomüszl,
Szkvira, Tarascsa, Uman, Cserkasszi ós Csigirin.
2. K. (Kio), az ugyanily nev kormányzóságnak és járásnak, valamint ortodox érseknek székhelye, a Dnyepr jobbpartján, több vasúti vonal
találkozásánál, (1911) 446,800 lak., 97 gyáiTal, melyek közt legtöbb a cukorgyár és élénk gabona-,
fa- ós marhakoroskedéssel. A város 3 részbl áll
az ó- városból, amely a Dnyepr Ny.-i partján t«rül
el, a Podolból vagyis alsó városból és a Pecserszkhöl vagyis az ersségbl, amely a legmagasabb
fekvés részt alkotja; ezekhez járul 12 külváros,
amelyek közt a Pecserszktöl Ny.-ra fekv Lipkbil)en számos a nyaraló. A városrészek külön-külön
és együtt is fallal vannak körülvéve. A Dnyepren
szép lánchíd és egy vasszerkezet vasúti híd visz
át. Az ó-városban, a K.-i nagyhercegek egykori
;

;

;

:

—

is maradt. Ekkor Bololubszkij Vladimírba tette át székhelyét és K. hanyatlásnak
indult. Az oroszok belviszályai közben 1205. a
lengyelek foglalják el. 1239-ben Batu khán tatár
várossá teszi és 80 évig az is marad. 1320. elfoglalják a litvánok.l481-ben elpusztítja Mengi-Hirei,
a krimi tatár khán. 1516— 1667-ig ismét lengyel
uralom alatt áll, 1667. azonban az andrusszovi
békében az oroszok végleg visszakapják és 1710.
a lengyelek, törökök és krimi tatárok ellen viselt háborúkban fhadiszállásukká teszik. 1796.
fölállították a mai terjedelmében a K.-i kormányzóságot.
Kijevi csata, 894. táján volt a Dnyepr gázlóin
átkelt magyarok s Igor és Oleg oroszai közt. Róla
több krónikás emlékezik, de csak a Névtelen
Jegyz szól részletesen. Szerinte a magyarok
egyenesen Lebediából kimenve érintették Kijevet
és a krónikások egy része általán hallgat az
s
Etelközben való tartézkodásról. Az orosz vezérek
nagyon megrémültek
a Névtelen szerint
a magyarok közeledésén mert hallották, hogy
Álmos ivadéka azon Attilának, kinek sapáik
adót fizettek. Mégis ellenállásra készüldtek s
a velk barátságos kunok hét vezérét szólították
segítségre. Rendszeres víváshoz csak a megszállás második hetélwn láthattak, mire a kijeviek békekövetséget küldtek Álmoshoz és fóembereihez. Álmos évenként 10,000 márka aranyat (1.400,000-1.600,000 mai K) követelt az elo-

és 1157-ig az

—

—

;

sógen, öltözeteken stb. kívül. A kijevi ós susdali
vezérek ezt elfogadván, saját fiaikat küldték kozesekül. Ed, Edömér, Böngér, Hite, Acsád, Vájta és
Ketel kún vezérek odahagyták a velk szövetséges oroszokat, Álmos lábaihoz borultak, urukká
és vezérökké fogadták s kötéseket esküvel ersíszékvárosában van a Szt. Zsófiáról elnevezett, tették. A Kijev alatt vívott csata nem krónikások
1037. Vladimirovics Jaroszláv által azon a helyen költeménye a dolog lényegére nézve, hogy az
alapított templom, ahol a pecsenégokon diadalt orosz és magyar nép Kijev alatt érintkezett elvívott ki, az alapító márvány síremlékével ugyan- ször, kétségtelenül igazuk van és Szt. Vladimír
;

;
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Dugó* kapcsoló.
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Kapcsoló háromfázisú
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Kikészítés! forgalom

nagyberceg 1006. Szent Mihály kijevi tomphMná- mágnes vonzó ereje gyengült, mert az áram gyenban ai egyik dombormvön mog is örökítette axt gfllt, akkor az F" rúgó ereje túlsúlyba jut, fela jelenetet, midn egy orosz harooe magyar vitézt emeli a záramkeietet s az alsó JF* rúgó kirántja
döf át. A XI. 8s.-ban Kijevben magyar ateát, a kapcsolót a kootektosokból s az áram megaiamagyar kapnt emlitnck. környékén pedig magyar kad. Az olajos kapcsolót pedig (?. ábra) nagy
meiöt vagy partot, hol a magyarok sátrai (Idbit- feszttltBégfl váltakosöáramú vezetékekbl haszkhi) áUtak. Üleg fojodelem (879-912) kelet felé nálják, ha nagy mnnkabirást kell kikapcsolni,
iikhamar várakat építtetett a barbárok ellen, nehogy veszélyes túlfeszílltségek lépjenek fel. A
uivel a magyarok egy ízbwi már Kijevig nyo- nyitási szikra olaj alatt képzdik, de az olnj a szikmultak 8 a Dnyepr posztaságain a beemyök is rát lefojtja; azért robbanó gázokat tartalmazó
megvetették lábukat. A K.-röl a Névtelranél tu- helyen (bányákban, vegyészeti gyárakban stb.) is
dákoean kiszínezett költi hagyományokat külön használják.
héekölteményben dolgozta fel LM)reczeni Márton
Kikapcsoló készülék. Biztossági készülék,
(A Kievi csata. Kiadja Mikó Imre gróf. Pest 1854, amellyel ipari balesetek keletkezését megakadáN. 8-r. XXXIX. ée 367. lap). V. ö. FiUöp Áron, lyozhatjuk V. legalább is a balesetek súlyosságát
Debreczeni Márton ré a kió\1 csata, Szatmár 1887, enyhíthetjük. A K.-kel veszély esetén egyes gé8r. 100 lap; Kuun, Rolationes, II. 51—61. és pek V. e^ész csoport gép hajtása kapcsolható ki,
81-83.
úgy hogy az illet gép v. gépcsoport azonnal
Kigó, Usk. Sáros vm. hétbársi j.-ban, (i9io) 534
és ezzel az esetleges baleseteknek elejét
rntén lak. u. p. és n. t Héthárs.
vesszük. A K. rendesen egy oldható tengelyköKyoT, 1. Kijev.
tés, amelyet egy súllyal v. elektromos árammal
KÍk, adók. Lika-Korbava vm. gracaci j.-ban,
szerkezet egy zsinór meghúzása által
n. p. és n. t. Lovinac.
•to) 331 szerb lak.
old és ugyanegy idben a szerkezet a gép- vagy
'^bészi eljárás, amellj'el a test közlmütengelyt megfékezi. L. még Eleldromos
Kikar"-"valani'
/etes v. kóros üregének bélését, gzgépmegállító és fékez készülék.
tartaluiuv ;..... ijók el. így kikaparják valamely
Kikelet, költi ée népies nyelven a. m. tavasz.
nyirokmlrigy szétesó, elhalt, beteg tartalmát,
Kikeleti saláta (aör.), 1. Valerianella.
sipolyjárat fenekét, falát, csontban képzdött geKikeres (növ.) a. m. kikirics, 1. Colchicum.
nyes, elhalt gócot, a méh beteg, túlteng nyálkaKikerekités (Arrondierung) a német birtokhártyáját, az elvetéléseknél a méhten vissza- rendezési jogban a szétszórtan fekv birtokparcelmaradó pete- V. peteburok-maradványokat, stb. lák összefügg tagokban kiosztása, ugyanaz, ami
K.-t nemcsak gy<^itó célból végeznek, hanem a mi jogunkban a tagosítás (1. o.), kommasszáció.
azért is, hogy a diagnózis eldöntésekor sztlkséges K.i politika, egyes államoknak az államterületük
szövettani vizsgálatra anyagot kapjanak. .A K.-t K.-ére iránjuló békés vagy háborús politikája.
kanállal, ill. a méhnél ktlrettel végzik.
Kikészítés, 1. Csinozás és Cserzvargaság.
Kikapcsoló V. általában kapcsoló (1. a képmelKikészítési eljárás (kikészít djárás), 1. Kikidet) oly elektromos készülék, mely a vezeték- készítési forgalom.
ilózatot, V. annak egyik ágát az áramforrással
Kikészítési forgalom v. csinozási forgalom,
összeköti, V. megszakítja. A kapcsolót v. kézzel a külföldre feldolgozá.':, átalakítás, kimunkálás vé-

m^U

:

mköd

:

iktatjuk be és iktatjuk ki, v. a kapcsoló önmköszakítja meg az áramot, ha annak
pl. túlnagyra n, v. pedig túlalacsonyra csökken.
A túlerös áramnál magtól
kapcsolót

erss^

gett vámmentesen behozott s innen feldolgozott,
átalakított, kimunkált állapotban a külföldre vámmentesen ismét kivitt anyagnak, tárgjaknak,

maximál-, a túlgyenge áramnál mködésbe jöv
kapcsolót minünálkapcsolónak nevezzük. Dinamógép V. motor áramának meeszakítáííára az 1 3.
ábrákon látható emeltyüs kapcsolókat használjuk.
Háromfázisú áramhoz három ilyen késes kapcsoló való, hogy a három fázist egj-szerre meg-

árúlniak a határon történ átmenetét jelenti. A K.
lehet aktiv v. passzív. Aktiv K.-nál nyers anyagot, félg^'ártmányárúkat a belföldre behoznak,
hogy azok kikészített állapotban újból kivitessenek passzii' K.-nál ellenben nyers anyagot, félgyártmányt stb. kivisznek, hogy azt kikészítve
újból visszahozzák. Tranzito K. azt jelenti, amelynél a kikészített árút nem abba az országba vi-

dlég

mköd

—

A

:

nagj'obb kapcsolókat pala- vagy
Kisebb áramersségek- szik, amelybl eredetileg behozatott, hanem máhez, pl. izzó- és ívlámpákhoz a 4. áhrabeli forgó- sikba.
cs^oe kapcsolót használják. Hogy az áram rögA K.-nak le^iathatósabb tényezje a vámmentön megszakadjon, ers n'igót helyeznek be, hogy tesség, melyet azonban csak a jövedéki szema kapcsoló pillanat alatt mködjék. Minden kap- pontból megbízható gyárosok, iparosok nyerhetcsoKlüi meg van jelölve, h(^7 hány ampere áram- nek el, kik a vámösszeget a kivitel megtörténtéig
oröeségre s milyen feszültségre való. Pl. 2 A, letétemén y ez Ik s ozt nyugtával (aquit á oantion)
126 V. jelzs azt jelenti, iK^gy azt a kapcsolót 2 igazolják. A vámmentesség a behozott ániknál
ampere ersségig és 125 volt feszültségig szabad ideiglenes (admission temporaire), mert a kivitelhasználni. A dugós kapcsoló (5. ábra) falba sze- nek záros határidn belül kell végbemenni. A
relt kontaktusokhoz alkalmas kemény gunimihöl K.-nak közgazdasági szempontból óriási jelenv. porcollánb4>l ki>6zül s hordozható, pl. asztali tsége van, mert a kivitelnek, illetve az iparnak
lámpákhoz való. .Az önmköd kapcsolókat (6. és kereskedelemnek hatalmas lendületet ad. \ K.
ábra) rendszerint elektromágnes hozza mkö- legelször Franciaországban jelentkezik Colbert
désbe. \ késalakú kapcsoló /*, és f^ kontaktusok idben. Törvényhozási szabályozást 1836. nyert.
között az áramkört zárja. Ha azonban
elektro- A K. 1892. újra .szabályoztatott s törvényben kissakfthaesnk.

márván^pra

szerelik.

;

E

:

Kikészít eljárás

—

mondatott, hogy egy iparág sem részesíthet a
K. kedvezményében máskép, mint törvényhozási
intézkedés útján s az ipartanács meghallgatása
után. 1894. évben korlátoztatott az rlési forgalom is, amennyiben a nem európai származású
gabona csak a surtaxe d'entrept lellzetóse mellett részesült a K.-ban.
A német vámegylethen a kikészítési forgalmat
az 1831-iki vámtörvény engedte meg. Az anyag

azonosságára azonban Németországban mindig
súlyt helyeztek. Ennek bizonyítása nélkül
a K. nem engedélyeztetett. Mégis 1882 óta az
rlési forgalomban már nem kívánták az azonosság bizonyítását s részben ez a könnyítés eredményezte a német lisztkivitelnek 1882—86. években mintegy óO^/o-kal való emelkedését.
Svájcban a kikészítési forgalmat újabban 1893.
szabályozták úgy az aktiv, mint a passzív K.-ra.
Engedély csak ipari érdekekbl és csak akkor adható, ha az árú minsége a kikészítés által lényeges változást nem szenved. A K. nemcsak vámmentességen alapszik, hanem esetleg a
vám mérséklésében v. bizonyos részének elengedésében állhat. Az osztrák-magyar vámterületen
az árúk kikészítés céljából vámmentesen 1835

nagy

óta voltak beszállíthatok. Olyan árúk, melyeknél a kikészítés után az azonosság nem volt felismerhet, a kedvezményben nem részesülhettek.
Kivétel volt az rlés végett behozott gabona, melynél

elegend

volt a kivitt
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rlemény mennyiségé-

nek 8 a behozott gabona mennyiségének megfelel
arány kimutatása. Hazánkban a kikészítési forgalmat az 1878. XVIl. t.-c. és az 1887. XXV. t.-c.
szabályozta. Ezek szerint a kikészítési forgalmat
Igénybe venni kívánók kérvényüket ahhoz a pénzügyigazgatósághoz (illotlog Budapesten a fvámigazgatóhoz) tartoznak benyújtani, melynek
kerületében a feldolgozás helye fekszik. A kérvénjl; a pénzügyminiszterhez terjesztik fel, ki a
kereskedelemügyi miniszterrel egyotértleg határoz és a behozatali igazolványt kiállítja v. megtagadja. A vámhivatal a kikészítésre szánt árukat
az azonosság megállapíthatása céljából jeggyel
látja el s az olyan árúkat, amelyekrl a jegy
hiányzik, vámmentességben nem részesíti. A visszkivitelnek záros határid, rendszerint egy év alatt
kell megtörténnie.
A K.-nak egyik neme az ú. n. rlési forgalom,
moly abban áll, hogy a külföldi gabonát feldolgozás végett vámmentesen behozzák ós a külföldi'e
liszt alakjában kiviszik. Habár az rlési forgalom
malomiparunk fejldó.se és a munkáskéz foglalkoztatása szempontjából óriási jelentséggel bír
ós a malomipar virágzása a gazdaközönsóg elnyére is van, mégis éppen a gazdaközönség ii'tó
háborút indított az rlési forgalom ellen, minek
az 1899. évi kiegyezés alkalmával az lett az eredménye, hogy az rlési forgalmat 1900 jan. 1-tl
kezdve malomiparunk mérhetetlen kárára megszüntették. Újabban a közvélemény mindersebben sürgeti az rlési forgalom visszaállítását.
Kikészít eljárás (kikészítési eljárás), 1. Ki-

Kiki

V. kikinos (növ.), 1. Ricinus.
Kikiáltó a. m. herold (1. o.).
Kikinda, 1. Nagykikinda.

Kikiny

(növ.),

Kikirics

Kökény.

1.

(növ.),

].

Colchicum.

Kikládok (Cikládok, Cyclades)

a.

m. körben

fekv szigetek,

szigetcsoport az I5gei-tengerben; v.
azért viselték ezt a nevet, mert körben feküdtek, v.
mert kört képeztek a szent központ, Delos körül.
Ellentétet alkotnak hozzájuk a körön kívül fekv
Sporádok (elszórt szigetek). Az ókor 12-t ismert
(innen a mai nevük dodekanisia) ide tartoztak
Andros, Tenos, Mykonos, Delos, Keos, Kythnos,
Páros, Naxos, Melos, los' Thera, Siphnos.
Ma a
Görögországhoz tartozó szigetek külön nomoszt
alkotnak, amely 7 eparchiára oszlik (Andros,
Tinos, Syros, Kea, Mílos, Naxos, Thira). A szigetek területe 2695 km» és népessége (i907) 180.578.
Már a régi korban fontos kereskedelmi gócpontot
alkottak e szigetek, ma azonban inkább egyes
:

;

—

terményeikrl nevezetesek, mint bor, szl, olaj,
gyapot, selyem, déli gyümölcsök stb. Állattenyésztésük az egész szigetcsoport mélyfekvés gazdag
legeli miatt igen jelentékeny. Az ipar kezdetleges. A szigetcsoport egyetlen ipari nevezetessége
a világhír naxosí csiszolópor és csiszolókorong.
A távíró és távbeszél most kezd elterjedni. V. ö.
Petermanns Mitteilungen 1901., Ergánzungsheft
134 Philippson, Beitráge zur Kenntnis der griechíschon Inselwelt (Gotha 1901).
Kiklikus költök, 1. Epikus ciklus.
Kiklopsz, 1. Kyklops.
Kiklopszfal (ciklopszfal), a pelazg és etruszk
építészetnek kezdetben emelt vár- és városfalai,
melyek óriási méret, szabálj'talan alakú és mmden kötanyag nélkül összeillesztett kövekbl állanak. A késbbi kor nem tudván magának megma;

hogy miképen lehetett nagyobbszer
nélkül ily nagy köveket elhelyezni, e
falaki'a ráfogta, hogy azokat az óriási erej mesegyarázni,

emelgépek

beli kiklopszok építették.

Kiklosz (gör.) a. m. ciklus (1. o.).
Kikompolás, határvonalaknak apró földlialmokkal való kijelölése. Alkalmazást nyer pl. föl-

dek kiosztásánál, a szántóföldön a trágyakupacok helyének kijelölésénél stb. L. Hancsik.
Kikonok, thrák nép, melynek városát, Izmaroszt, Odysseus feldúlta.
Kikosarazás. Francia szokás szerint a völ<
góny a menyasszonyi ajándékot jegye.sének ei;
díszített kosárban nyújtja át (corbeílledemariagc
melyet az ara a viszony felbomhisa esetén vi.szaküld a vlegénynek általánosabb szokás a
hogy a leány elutasító határozatát kosár alakj.i
ban juttatja a kérhöz; innen aztán kikosarazni
a. m. a kért elutasítani.
Kiköltés, 1. Költeti.
Kikötés, 1. a hajónak a part mentén vagy annak közelében huzamosabb idre való mogálllta.-:
Ez vagy a horgonyok vízbevetéso, vagy a haj'
nak a parthoz való egyszer megkötéso által,
vagy mindkét módon együttesen eszközöltetik.
készítési forgalorri.
2. A nyomdászatban valamely kész szodésnt'i
Kikezdés, írott eladásban valamely ogyos zsinón*al való körülköté,se abl>ól a célból, hogy ü
mondatnak új sorral való kezdése. Továbbá maga a uetáni szétesés ellen biztosítva legyen. 3. V"
ezoii új sorral kezdett mondat v. mondatcsoport is. büntetési mód a katonaságnál, mely szerint
;

-
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méltatás nélkül eszközölhet. SzabaáK. oly K.,
ahol az áruk, portékák a K.-ben és annak körletében vámmentesek, azonban a belföldi vámterület
határának átlépésénél vám alá esnek. Nagyobb
egyoiAkel szemben alkalma2ni lehetett. 4. K. forgalmú kereskedehni K.-ben a hajó elrészének
jogi értelcni))en a. m. megállapodás, pl. a birói ha- mosrvizsgálhatá.^a, kijavítása és vas- és aoélhajóknál l)emázolhatás végett száraz ée úszódokkok,
táskörre (I. o.) n.'zvo I. továbbá Felteid. 2
Kiköt m.'iii Haftn : ol. mrto; anp. és fr. valamint hajócsúsztató készülékek, nemkülönben
po}-/>, a tenjreri.vulamint a behizi hajók kikötésére hajógyárak, sólyák és gépmhelyek szükségesek.
siolgáló hely, moly a szél, a hoUámok ée a j^zaj- A hadi K. Iránt táplált követelések már nalás romboló hatása ellen terméoetee f^véeénél gyobbak és változatosabbak, miután a haditengefogra V. meelenégeeea kéaített berendelései által részet a hajójavítá.sokon kivUl még az új hajók
védve van. PtteUékei : teijedirimesség, elegend építésével is foglalkozik, azokat páncéllal ellátja,
méiyvlx, jó horgonytalaj, elnyös motoorologlai ágyúkkal felszereli stb. Az ily K. tehát azon épüh»\y\ viáaonyok, veszély nélküli megközelithe- letek kivételével, melyek a gazdászati kezelés
tése a hajók által, továbbá az árúk elhelyezésére céljaira szolgálnak, még sok má.s mhellyel, sesscrigáló tárházak, a hajók rakodását elsegít gélygépekkel. s<'>lyák-, úszó és száraz dokkoÚíal,
mösiaki építmnnyok. Tenfjeri hajók rész«'»re K. szén- és más anyagraktárakkal rendelkezik, meg3nuiánt többnyire a belföldi forgalmat közvetít lyekben hajók, gépek és ezek alkot óré.szei, csónafolyamtorkolatok mellett, a tengerpart kok, horgonyok, propellerek stb.. általában mindennem hajófelszerelési tárgyak ké.szíttetnek.
•tt városokszolgálnak, k K. -hely maga
-1
E raktár- és mhelj'telepek alkotják a tengerpl. Pinmo, Trieszt, vagy egy folyam
szertárt, mely rende.-<pn kfallal körülkerítve, egy
ita, mint Havre. New-York. nemkülönben
íi
.'lyam maga. amennyiben ez hegymenetben nagy területet zár magába és ezer meg ezer muntengeri hajók által haj«'»zható, íg^' Hamburg, kást, kézmvest ós tengerészt foglalkoztat. A hadi
>:t,.rrin <r), A K.t a nyílt tenger felöl jövö hullámK.-k azonkívül úgy a tenger, mint a szárazföld
hulláratöróvel (gáttal) védik. A hul- felöl ellenséges támadás és lövegtüz ellen várak,
._...:, :
L .„olyezése rend.szerint a helyi v1.«!zonyokparti erdök, ütegsáncok, páncéltomyok által vantól (mralgó szelek és huUámzá.*:, talaj- és vlz- nak védve, így Pola, Portsmouth, Kiél, Cherbonrg
mt'Ivsóe stb.) függ. a modern kikötök azonban, stb. A K. bejáratát azonkívül háború idején elai
ez egyáltalában lehetséges, a nyilt sülyesztett hajt'tkkal, barrikádokkal több sor tent'
tbadon elhelyezett hullámtörök által geri túzaknával és torpedóval zárják el, esetleg
V
"g a szél és hullámcsapás ellen. A a járt vizet jelz hajózási jeleket eltávolítják.
rendszerint óriási méret természe- k K. használhat<>sága fleg a \iznek mélységéV ritkábban mesterséges beton- tl függ. mely legalább egy méterrel legj-en na:iiok. Minden K. két r^zre osztgyobb, mint a K.-t felkeres legnagyobb hajónak
hatu, a kuLsü K..-re vagy ré\Te és a bels K.-re, merülése, továbbá a horgonytalaj minségétl.
mely ntóbbitmaga afolyamalkothatja(Hamburg), Belvízi K.-knél a víz medrének talajminsége
vagy pedig mesterségesen készített medencékbl kevésbbé fontos, mintán a hajók csak a legritkább
áll (Cherbourg, Southampton). k küLsó é.s helsó esetben vetnek horgonyt, hanem a part mentén
K.-t oly helyeken, ahol az apály és dagály kü- kiköttetnek, v. ers kötelekkel és láncokkal különbözete nagy, sokszor egy csatorna köti össze, lönösen e célra a mederbe vert cölöpíikhöz kötamelyen a hajók járnak, de annak hajózhatása tetnek. DngáhjK.-k azok, melyekbe nagyobb
is rendeden csak a dagály tartamának idejére hajók csak dagály idején mehetnek. Az ily K.-nek
esik. A bels K. célja a hajók rakodását t^ eset- keskeny bejáratait az apály kezdetén eb>árják,
leges javítását szél és hullámc.>;apásoktöl füg- úgy hogj' a bennök lév \'íz le nem folyhatván,
getlenül eszközölhetni, ami csak akkor érhet ol, a magas vízállás megmarad. A bels K. partjait,
ha a bels K. fekvésénél fc^-a a szél (?s hullámok medencéit a partomíások megsrátlása végett köellen körülzáró magaslatok vagy mesterséges vekkel burkolják és köpartnak vagy rakjmrtnak
készített védmflvek által biztosítva van. A forga- (qnai) hívják, más helyen a partot a mederbe
lom minségére nézve van kereskeddmi K.. mely- vert cölöpökkel és arra szögezett gerendákkal
ben a forgalmat kizárólag vagy túlnyomóan ke- biztosítják, cölöpzetpart. A tengeri hajók mérereskedelmi célok képezik, és hadi K., melyek túl- teinek a legutóbbi években rohamosan történt
igy kizárólag a hadi tengeré«;et cél- növekedése következtében a K. -építés terén is
n>
ja
j.ik.
mélyreható változások váltak szükségessé. A régi,
.\
építícezéeek bels berendezése is a cél- többé-kevésbbé szk bejárattal s kisebbméret
nak megfelelen különböz. A kereskedelmi K.-k mólókkal és rakpartokkal ellátott K-k a mindkpartjai mentta rakodóhelypk. raktárak, fóLsze- naz>'obb számban épül hajóóriásokat már nem
rek vannak, melydchez az áruk könnyebb szállit- lévén képesek befogadni, azoknak gyökeres áthatása végett a vasúti indóháztól slnhálózat ve- alakítása, illetve a forgalom igényeinek megzet. Egyes raktár-csoportok várasorompí^k által felel mértékben való kibvítése elkerülhetetleelzáratnak, nehogy áruk és portékák az ország nül szükséges. E körülmény indította néhány
belsejébe a vamdíj lefizetése nélkül továbbíttassa- évvel ez^Ott az osztrák kormányt is arra, hogy
nak. hasonlóképen vannak hajórakodó hel>'^ és Triesztben a már létezett elég terjedelmes K.-n
tktárak. hol bi;conyos hajó-áruk be- és kirakása kívül s ettl függetlenül
óriási méretO új K.-t
bármll>' irányban való tovaszállítása megvá- létesítsen. A magyar kormány ssintén briiatteD
isinytevöt karóhoz vagy fihoz köt(ilték, legfeljebb
2 >rara. Ma már tiltott eljárás, de még n^ány év
eltt a osáss. ée kir. hadsereg ée a bonvédséf^
siolgálati siabályzata szerint konok, megrögzött
•
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foglalkozik a ílumei K. (1. Fiume) kibvítésének
kérdésével s addig is, mig e nagyszabású építkezés
ügye véglegesen és gyökeresen megoldható lesz,
több millió irányoztatott el az egyes meglév
rakpartoknak kiszélesbitésére és új mólóknak
építésére.

A folyami K.-k a forgalom lebonyolítására v.
a folyamhajóknak a jégzajlás ellen való megvédésére szolgálnak. E K.-k a folyamtól rendszerint
köhányások v. kgátak által vannak elkülönítve,
melyeknek völgymeneti, nyitott vége a bejáratot
alkotja.

A

folyami K.-k, araennyiben a forga-

lom érdekeit szolgálják, szintén vasúti vágányokrakodó darukkal, nyitott és fedett tárakkal
a rakodási müveletek célszer lebonyolítására
szükséges egyéb berendezésekkel vannak ellátva.
A forgalom növekedésével kapcsolatosan a folyami K.-k is mindnagyobb jelentségre tevén
szert, különösen az utóbbi években lényegesen
kibvlttettek. A világ legnagyobb és legmodernebb berendezés folyami K.-inek egyike jelenleg a duisburai K., mely 20 millió tonna áruforgalmat képes lebonyolítani. B K. egy csatornából
ós ahhoz sorakozó három nagy medencébl áll,
melyek közül kett kizárólag a szénforgalom céljaira szolgál. A szónrakodás elektromos erre bekal,
s

rendezett markoló daruk segélyével történik. A
rajnai K.-knek mintegy .38 millió tonnára tehet
átviteli összforgalmából ez id szerint 14 millió
tonna a duisburgi K.-re esik.
Kikötöeröd, 1. Partvédelem,.

Kikötöerödítés,

1.

Kiköt-tüz
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Partvédelem.

Kikötöhajók (ném. Hafenschiffe) azok, melyek csakis valamely kikötben v. annak közelében teljesítenek bizonyos szolgálatokat, mint
vontató-, tzoltó-, búvárhajók stb. Hadi kikötkben többnyire van egy kikötrhajó (ném. Hafenwachschifif), melynek feladata a közlekedés, a
kikötrend ellenrzése, a hadihajók kifelé látható mozdulatainak egyöntet szabályozása, üd-

végével a pontonon nyugvó utolsó tagját úgy kell
szerkeszteni, hogy akkor, amikor a vízállás változásával a ponton lejebb száll, v. följebb emelkedik,
a hídszerkezet, a pálya lejtösségénok megfelel
változása mellett, ehhez a mozgáshoz alkalmazkodni tudjon. B célból a szerkezet ez utolsó tagját
két végén a hajóhidak (1. o.) utolsó tagjaihoz hasonlóan csuklós szer kezetokkel látják el. Nagyobb
méret K.-akon sínpárt is fektetnek vasúti kocsik
számára st nagy forgalmú kikötkben többemeletes K.-akat is találunk több sínpárral, hogy egyidejleg több kocsiból történhessék az átrakás v.
átömlesztés. Néha csvezetékkel is fel vannak
szerelve, a hajóknak vízzel vagy
olajjal való
célszer ós gyors elláthatása céljából.
Kiköt horgászat, 1. Halászat.
Kiköti illetékek a kikött fentartó állam,
város V. vállalkozó javára azon hajók által fizetendk, melyek a kikött érintik. A tengeri kiköti illetéket hazánkban az 1897. IX. t.-c. szabályozza. A K. a hajók tiszta tonnatartalma alapján fizetendk s a gzösök magasabb díjtételek
alá esnek, mint a vitorlások. A törvény a K. alól
többrendbeli mentességet is biztosít, így a hadi,
kincstári hajók, jachtok, halászati járómvek, 25
tonnán aluli hajók stb. részére. A K.-et a rév;

ft

hivatal szedi be.

Kiköti munkás az a napszámos vagy havi
bérben részesül egyén, aki a kiköti munkákat,
mint a ki- és berakási müveleteket, a hajók karbahelyezését, az áruk tárolását, a daruk kezelését, a
kazánok

tisztítását,

a búvárszolgálatot stb. végzi.

Kiköti vasút, kiköti pályaudvar, a

vízi for-

galom és vasút közötti átmen forgalom lebonyolítására szolgáló vasúti berendezés. Rendesen a

végighúzódó vágányokból áll, 8 ezeki'l történik a hajókra és
viszont a vasúti kocsikba való átrakodás. Nagyobb
forgalmú helyeken, tengeri kikötkben több km.
hosszú ily vágányzatra van szükség, melyek kivözlések kicserélése idegen hadihajókkal szem- szolgálására még külön rendez vágányokat is
ben és effélék. Ausztria-Magyarország Polában építenek. L. még Állomás.
Kiköt oszlop, kbl v. vasból készült oszlop,
és a oattaroi öbölben tart fenn kikötrhajót. A
K. többnyire avlilt, a nyílttengeri szolgálatra mely a tengeri kikötk rakpartjaiba és mólóiba,
mintegy 2—3 méternyire azok szegélyétl, sziláimár nem alkalmas hadihajók.
Kikötöhid, a vízi járómúveki'l a partrajutást dan be van építve s a tengeri hajók kikötésére
közvetít szerkezet, amelynek egyik alátámasz- szolgál.
Kücöö-örrség, a hajószemélyzetnek a kikött)tása a parton, a másika pedig vagy magán a vízi
járómvön van, v. azon a pmiton-nsik. is nevezett ben való tartózkodás vagy a hajónak a réven
álló hajón, amelyhez a vízi járómü kikötni való elhorgonyzása alatt a szolgálat ellát^isa.
szokott. Az elbbi eset ritkább s kezdetlegesebb illetve az esetleges biztonsági intézkedések végreforgalom igényeinek felel meg, vagy csak olyan hajtása céljából a hajón maradó része.
Kiköt-pályaudvar, 1. Kiköti vas^út ós Álloesetben, amikor a part ós a meder kedvez kiképzésénél fogva a vizi járóm közvetlenül a más.
Kiköt rendrség. A kikötk rendjének s a
part mellé férközhetik. Ilyen esetben az áthidaló
szerkezetet éppen csak a kikötés alkalmával fek- hajóforgalomnak biztosítására hivatott rendri
tetik át a partról a járómre. A második esetben hatóság. Rendszerint az illet város helyi rendra K. a part ós a ponton közt állandóan megvan, ségének egy különállóan szervezett része, de nés a kikötés alkalmával csak a járóm és a ponton hol teljesen önálló hat(')8ág az ú. n. róvkapitányközt kell egy kisebbszor K.-at átfektetni. A ponKiköt-tüz (ném. Hafenfeuer; ol. fanale di
tont mindig oly távolságban helyezik el a parttól,
amelyben a víz már a járóm mélyjáratának portó : ang. Imrhour light), a kiköt bejáratának
kiépített vízi rakodópart szélén

:

megfelel mélység; e távolság különfélesógé- vagy fontosabb pontjainak éjnek idején való mognél fogva a K. igen különféle nagyságú és jelölésére szolgáló lámpa ama hajók helyi tájé.<!zorkozotü, esetleg több nyílású is lehet. A K.-at koztatására, melyek a kikött felkeresik, vagy
iiltalnban, többnyílású K.-nál pedig annak egyik abban bármely mozdulatot végeznek.

.

^

|
1
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KikOtö- vasút
Kikötö-vasút,
ttU'^i'íiíitite:

ol.

franc, harriére flottanU

;
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Kiköidi vasút.

1.

Kiköt-zár (ném. Hafensperrt;

:

barricata
tkng. fioat-

egyenletek elsejét megszorozzuk d-vel, a máeodikat b-yel, és a két egyenletet egymásból kivonjuk. Kkkor a nyert

=

(ad-bc)x
kd-lb
melyek a kikötóisára szolgálnak. A K. alkalmazható egyenlet már csak az x ismeretlent tartalmazza,
nt a támadó fél által. A K. lehet mely belle osztás által nyeríiet. Hasonló módon
zekötott szálfák, geraadák, tata- számítható ki y értéke, l-egyen pl.
iide\ oly készülókek,

j'K, jarunuiv)-K,

ers drótháb^

3x4-2y=16

tótolek, láncok,

5x— y=

melyeket a kikütö bejáratára koreszt be fektetnek

...

,> n

1

-

-

5

--nak, vagy tiszva tartatnak és Akkor az els egyenlethez hozzáadván a másomyire folyamokban használ- diknak kétszeresét, továbbá az els egyenlet ötszömederbe vert szjilfakarók- rösébl kivonván a másodiknak háromszorosát,

,,U(i

'"

i

landó K.-al elsülyesztett ha"V San Jago de Cuba elzárói (1808), Port Arthur
u (üKH), tehát mindkét

lesz:

x=2,

y

=

5.

Hasonló módon járhatunk el több ismeretlent
talmazó több egyenlet esetében. Legyen pl.

—

tar-

lital. .\z 1809.-Í háború alatt
3x
4yH-7z= 8
vámzárak a Dunán nagy sze5x— y .Sz 10
2x4-3y-8z= 4.
/Dttak. Újabb idóben az elzárás legin"Palatti aknáknak több sorban való elbe- A második ^yenlet háromszorosából kivonván az
i>./.íie által történik, melyek a kikötnek meg- elsó egyenlet ötszörösét, és az utolsó egyenlet
k< '<lítéí»»>t felrobbanás veszélye nélkül nem enháromszorosából kivonván az els egyenlet kétV. a kiköt bejáratainál elhelyezett szeresét, lesz
állomások által. A K. össze nem té44z
10
17y
- 4
17y-38z
ve.-i:
lerzárral (1. o.).
Kii.
K (lat. excommunicatio). 1. Egy- hol X már nem fordul el, azaz ki van küszöbölve
házi uanh(r-<tK.— 2. K. ^ném. Acht), a középkori (eliminálva). Innen ismét az angol módszer szerint
német birodalomban súlyosabb közbntettok bün2, z
l.
y
tetése, mely a jogközösségböl, illetve közbékéböl Az X értéke legegyszerbben úgy adódik, hogy

=

—

'

'

1 .

-

=—
=

=

=

.

az 1/ és z-re nyert értékeket az adott egyenletek
Kika-olaj, a Chi-ysanthemum indicum növény közül pl. az elsbe helyettesítjük. Akkor
Ipveléból és virágából Japánban elállított színte3x
1
8
:"M], kamforos szagú illó olaj. A japáni nép gyógyx
s innen
3.
-/.iTiil hasiznál ja.
Kilágyitás, a fémiparban azon eljárás, amikor
Kiküldetés, olyan hivatalos megbízás, mely- a vasat, az acélt vagy egyéb nyersanyagot ma>irva a megbízott es^'én hivatalos cselekményt gas, a vörös-, esetleg fehérizzásnak megfelel htielyszini .szemlét, tanuhallgatást, foglalást, mérsékletre hozzuk és lassan, fokozatosan leht;!
leHárosást stb.) a hivatalos helyiségen kívül kö- jük. Ezáltal az anyag lágyabbá, egyenletesebbé,
teles teljesíteni. Ilyen K-ben van egyes esetekben nyúlékonyabbá válik. Az eljárást az anyag regea kir. közjegyz, mint a bíróság megbízottja, a nerálására használják olyankor, ha pl. ers meg•í^biztos, a bírósági végrehajtó, a vizsgálóbíró, munkálás, vagy más oknál fogva megkeményea birtokrendezö bíró stb. A K. után a kiküldött- dett és ridegebbé vált volna. így a dróthúzáskor,
nek utazási költsége és napidíja megtérítésére amikor az egyes kaliberek között a drótot kilávan igénye. Hosszabb tartamú K. esetén K-i pót- gyítják, mert az munkaközben oly rideggé válik,
lék jár. L. Állami alkalmazottak illetményei.
hog>' K. nélkül a kaUberben elszakatibia. A K.
Kiküszöbölés leliminatio). Legjen adva vm. még a megedzett szerszámacélnak is visszaadja
xi. xs
Xk, Xk-f 1,. .Xi ismeretleneket tartalmazó eredeti tulajdonságait.
— r.ndszer és képezzük azt az egyenletrendKilakoltatás a. m. lakáskiürítés, a bérlnek
megmondja, miként kell xi,xs,...Xk a bérletbl kimozditása.
iiIjisztani, hog\' hozzájuk oly Xk+i,
Kilángitás v. kilobbaníás, l.lövöfegyvereknek
X*
U>hossen találni, melyek velük ösz- kevés lporral való megtöltése és elsütése, hogy
<AOül...... ,.,. .;»?deti eg5-enlotrend:<zemek eleget a nedvesség eltávolittassék
a cs megmelegíttevó xi, x^...Xb értéla?end.<izort adnak. Ezen új tessék. Katonaságnál most már nem alkalmazzák.
•'gyenletrendszer képzését a benne többé el nem
2. JT. a hordókészitéenél az a mvelet, melytonlulóXk+i,-.,Xa kikOsiöböléeéiiek nevezzük. L. lyel a saijazott dongák belsejében lánggal
Kiküszöböl módszer, EffyaUelrendszer.
forgácstüzet raknak, azzal a dongákat bajlékoKiküszöböl módszer, tágabb értelemben min- nyid)bá teszik, hogy aztán a hordót megcsigázden eljárás, mely egyenletreodsserek megoldására hassák.
vonatkozik. Szonwabb értntomben K.v. anaol módKilátás szolgalma (servitiis de prospectu v.
szer egy kényelmes és egygaorfl eljárás éfeö fokú senntus ne prosvectui officiatur) városi telki
•><^ypnletrend.szorek megoldására. Ha elször két szolgalom (1. Telki szolgalom), amelynél fogva
ismeretlent tartalmazó két egyenletre szorítko- tilos a szolgáló telken mindaz, ami a szolgalom
zunk, ezek a K. szerint köveíkesöleq; oldandók biztosította kilátást meghiusítja, vagy lényegesen
meg. Az
korlátozza (1. Ablakjog).
ax -+- by
k
Kilaaea, vulkán Havaii szigeten, 1. Sandirickvaló kirekosztést jelentette.
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Kiich

Kilch (Goregonus

hiemalis Jurine,

áiut),

1.

Maréna.
Kildare (e^jtsd: kiider), 1. county Loinster Írországi tartományban, 1693 km* területtol, (1911)
66,498 lak., akiknek száma mindig fogy nagyobbára sík felület s É- és K-feló lejtösödik. DK-i
részében a Bog of AUen nev turfásdombos vidék
van, É-on emelkedik a Hill of Allén (206 m.) és
ettl D.-re a Dunmody Hills (234 m.). A Barrow,
Boyne a Pinneryvel és Lerrel meg a Lififey öntözik; azonkívül a Királyi- és a Nagy -csatorna
mennek át rajta, összekötvén Dublint a Shanonnal. A brit szigetek legjobb szarvasmarháit itt te;

:

2.

Kilences bizottság

K.

(nóna), a zenében

valamelyik hangtól szá-

mított kilencedik hang, illetleg ez a két
együtt.
3.

^.,

1.

hang

Földesúri jogok.

Kilenced-akkord, {.Akkord.
Kilences bizottmány, a turféletben szerepl
kilenc tagból álló társaság, amelynek hivatása a
magyar telivórtenyésztós fejlesztése. A K. a Magyar Lovar-Egylet és a földmivelésngyi m. kir.

minisztérium által rendelkezésére bocsátott öszszegböl óvenkint több anyakancát vásárol Angliában, majd ezeket itthon nyilvános árverésen eladja. Az így importált angol kancák csak a manyésztik. Az állatállomány jelentékeny, az ipar gyar teli vértenyésztés céljaira használhatók ki.
Kilences bizottság, 1903 szept. 28. a szabad
igen kezdetleges. 14 báróságra van felosztva. F2. K., város az ugyanily nev elvüpárt katonai programmjának megszerkesztévárosa Naas.
countyban, vasút mellett, (1911) 1185 lak., egy sére kiküldött pártbizottság, amely az obstrukció
székesegyháznak és más egyházi épületeknek miatt zajló kormánypárt valamennyi árnyalatát
romjaival híres lófuttatásokkal. Itt volt a szt. képviselte, hogy a pártegység megmentése céljáBridget-kolostor, amelyben 800 éven át szaka- ból közös katonai programmot készítsen. A K.
datlanul égett a szent lámpa. Környékén nagy SzéU Kálmán, Tisza István gróf, András.<}y
kiterjedés pompás legelök vannak, amelyeket Gyula gr., Hieronymi Károly és Münnich Aurél
szabadelvekbl, Apportyi Albert gróf, Bolgár
K.-i Curragh néven ismernek.
Kilderkin, angol rmérték bor és sör részére. Ferenc és Szentiványi Árpád volt nemzeti pártiakból és Josipovich Imre horvát nemzeti pártiÉrtéke 18 gallon, sörnél néhol 16 gallon.
Kilé (ki^), gabonamérték a Balkán-félszigeten, ból állott. A K. szept. 29-töl okt. 26-ig tanácsko-

—

;

Kis-Azsiában, Egyiptomban igen sokféle értékben.

Konstantinápolyban a

ma

ban

1 hl.,

K.= 36-0931., Görögország-

Romániában 435

1.

tévesen megegyeznek tartják
a párolgással (1. 0.), helyesebben a K. a lélegzéssel
0.) függ össze és jelenti a növény sejtjeibon
(1.
végbemen oxidáció folytán keletkezett széndioxid eltávozását, amellyel egyúttal igaz, hogy
pára is eltávozik a növénybl.
Kilélegzés (exspiratio), 1. Lélegzés.
Kilenc, eggyel kevesebb tíznél, számrendszerünk alapszámánál. Innen van, hogy ha valamely
számot elosztunk 9-cel, akkor ugyanazt a maradékot kapjuk, mintha a jegyek összegét osztjuk el
9-cel. P. 128-at vagy az 1
2 -f- 8 == 11 összeget
osztván 9-cel, a maradék egyaránt 2. Hasonló csak
a 3-mal való osztásnál következik még be, még
pedig ennél is azért, mert 3 a 9-nek osztója. Régebben igen el volt terjedve az összeadás, kivonás
vagy szorzás próbájául a kilencek kihányásátmk
használata. Az eljárás lényegben abban állott,
hogy az illet mveletnél úgy az adott számokat,
mint az eredményt elosztották 9-cel, s azután az
eredmény maradékát összehasonlították az adott
számok maradékainak összegével, különbségével,
illetleg szorzatával. Helyes számításnál az összehasonlítandó két szám vagy teljesen egyenl,
vagy csak oly számmal térhet el egymástól,
mely 9-cel osztható. A próba tényleges alkalmazásánál a többjegyü számokat jegyeik összegével

Kilehelés

(növ.),

+

p(')tolták.

Kilenc. Egy mesehs neve a magyar népmesében tulajdonkép a Fehérl fin (1. 0.) mesekör egy
változata csupán.
Kilenced. 1. Szent K. (novena), a r. kat. egyházban ájtatosság, mely meghatározott imádságok
elvégzésébl áll, 9 egymásra következ napon,
többnyire búcsúkkal ellátva. Legáltalánosabb a
Jézus szentséges szive tiszteletére tartatni szokott
ájtatosság. L. Jézus szeut szíve.
;

zott Széli Kálmán elnöklete alatt és tervezette
okt. 28. terjesztette a párt elé a következ pon-

tokban
1. A közös hadsereg Jelvényei,
melyek ma alkalmazásban vannak, nem felelnek meg az ország közjogi ál:

jelvények kérdése közjogunknak megfelelen rendezend.
lásának, ezért a

A katonai büntet eljárás mielbb terjesztessék az
A szóbeliségre ós nyilvánosságra alapímagyar állam nyelve érvényesítend.
Ennek módozatait az elterjesztend törvény lesz hivatva
2.

országgylés

elé.
tott eljárásnál a

megállapítani.
3. A közös had.sereg

szolgálati kötelezettségteljesítése

törvényes kedvezmények legfels foka eldöntése
kizárólag a honvédelmi miniszterre bizassék és ezen
kedvezmények odaítélése lehetleg méltányos alapokra
körflli

fektettessék.
4. Régri tör\'ényeinkben is ismételten kifejezett kívánsága és senki által kétségbe nem vont jogos igénye a
magyar nemzetnek, valamint a harcképesség lehet fokozása szempontjából eminens érdeke a hadseregnek is.
hogy a magyar csapatok magyar tisztekkel láttassanak
megfeleln
el ós a nemzet flai a hadsereg vezetésénél
mértékben érvényesüljenek. Szükségesnek látjuk ennél-

fogva, hogy
n) az 1868 aug. 11. kelt legfelsbb kézirat értelmében
a nem magyar csapatoknál szolgáló magyar honos tisztek magyar csapatokhoz helyeztessenek át
b) a tisztképzés
ügye akként fejlesztessék, hogy a
magyar tisztek létszámában mutatkozó hiány fedeiése s
a magyar csapatoknak magyar tisztekkel való ellátása
állandóan biztosíttassék.

B

célból magryar ifjak

számára fentartott megfelel siámu

alapítványi helyek alkotása s amennyiben siflkségea, ai
ország területén elhelyezett új képzintésetek felállítása,
esetleg a honvédség képzöintézetelnek további kiépítése
által annyi magyar ifjúnak tisztté való kiképzése biia magyar tisztek száma a hadsereg
tosítandó, hogy
tisztikarának minden ágazatában azon mértéket érje el,
mely a magyar honos legénység számarányának megfelel.
c) Ugyanezen célból jzfikséges továbbá az is. hogy a
közös hadseregnek az ország terQletén elhelyezett s I'
hetíMeg magyar honos tisztek vezetése alatt álló tis/i
képz intézeteiben a tanterv akként módosíttassék, m
szerint az intézetekben a tantárgyak Jelentékeny ró*?.nek tan- és vizsgálati nyelve a magyar legyen, logalábh
oly mérvben, hogy az ezekbe belépó magyar iíj.-»k c\nmenetolét a tannyelv ne akadályozza s az ezekben ki
képzett növendékek a magyar nyelvet telje.<en bírják
ogy hogy megfelel átmeneti id ntán magyar honosr
nézve a magyar nyelv tud.ása a tiszti kinevezés kötele/
alapfeltótele legyen.
-

i

;
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omác kftiuégéa

aUpitv&ayi
fetáUitaadó
luulraia klvAl euc Moa laMsetekaél
•lyekaek
iat^Mtok
atctelelö
gnak adOBiiyoiUtBl,
onaáff taritatte aaa léta ia a k Aaiat padlf ilyen intéMtak aa omáf tartlatéa fatiUfttataak, a BectelaM m^gyAt
alapftTáayl kaiyek aaaa laléa««akh«a fofaak áttétetni.
5. A aacfu csapatot Stasea katóaáffai a aanrar ha•i,

\i

:yek,

M mmif

—

Kilián

Irogatott

drámákat

CFatiífert .Mihállyal

is

:

Hunyadi László ludála

együtt 1830);

Tkurzó Sza-

'

u

.

nvtzló (1830); Gróf Essex (1831), e két utóbbi
átdolgozás német eredeti után. Felesége Szép-

pataky Johanna

volt,

Déryné nvére.

2. K.Hugó, nemzptgazda, szül. Pesten IS-ÍOdec.
tMcokkal aiagyanü leTeleneaek.
25. 1864-ben mint joggyakomok bírósági szolgá$. Aa 1868. XXX. t.-«.-Bek Honrát-aaUroBonaigokra
Toaatkoaó ren4elkeiései aeai érlnteteak.
latba lépett, 1867. a fóldmivelésttgyi miniszté7. SaáBM <• foatoa kir4é» a TéderOtSnrény reviaiója
szolgálatába áUt, 1889. átlépett a kereskekeratAa balU laaa aietfoatoUU alA tmbM. Ilyea ninde- rium
aekelMt a kMras aaolcilat. flnreleaBel aa ortaág delmi minisztériumba és mint miniszteri tanácsos
péaaScrl kalyaetére. - torábbi a MJuMttaia tflrrény- lépett nyugalomba. 1903-ban a Keleti Tengerhajóboairi ai6C*U«pIt*aa «• a póttaitaMk koatiaKaatálisa. valalat aa aCT^vaa Sakéalaaak aa eMagi aisodik siol^álati zási Társaság elnöke lett. Más nagyobb vállalatok
igazgatásában Is réexiveez. AdatokMaoyarorszáa
éT«Bek tOrMaa, vagy laakályaaáaa.
8. A kaAaarac T«a^ 4a aaolgAlati nyelvére néave fennaabokakivüeUnek kérdéséhez az utois évtizedFalaéc^nek aa 18<7. elUnert alálló jelealafi áOapot
ben, különös tekintettel a tarifaviszonyokra
kotatáayM faj«4«lai jogai alapján tarutott fenn.
A aaitatértaai politikai felelte«éfe — mint a korona (Budapest 1880) c. mvét a M. Tud. Akadémia a

—

erre i» kiterjed éa ai orsaággyftléemint minden alkotmányos
nek tArrénytser befolyása
erre nétve U fennáll.
jo^ra
korona é* orsságKst as állapotot a (finrénybosás,

niindaa téayére

—

gyUét

ecyfttt

—

—

—

me^áltostatbatja.

A

aaabadelTftpárt aa oraaár esen Jogait bang^súlroxván,
« Tcaér- él ssolgálati ayelv kérdését programmjába nem
érdekeit érint fontos
asai fel, mert est a aeauet
>litikai okokból tíránatosnak nem Urtja.

L/évay-dljjal tüntette ki.

Ballépés, 1. bevett v. elismert vallásfelekezetkitérés, anélkül, hogy a kitér más bevett v.
elismert vallásfelekezetbie belépne. L. még Átté-

bl

rés tnás vallásra, Felekezeten kívüliek. Vallás2. K. A munkából, 1. Munkainegszabadság.
szünteiés. Sztrájk.
.Az akkor már kijelölt miniszterelnök, Tisza
Kilép iok, lépcskaroknak legfels foka,
IsU'án gróf a 7-ik pontra nézve elutasító állás- mely egy .>;zLntben van az emelet padozatával.
pontot fogadott el. A i. pont c) alpontját, valaEjlia (az antik AchUleia), város Besszarábia
mint a 8. úgynevezett jogfentartó pont els ki- orosz tartományban,40km.-nyire Iszmailtól, a Dukezdését a következ módosítással ajánlotta el- nának róla elnevezett ága mellett, 12.000 lak.,
fogadásra:
folyami kikötvel. L. Duna.
e) Ugyanazon célból ssftkséges továbbá aa is, hogy a
Kilián, 1. német rézmetsz család, mely AugsOsfis kadaeregnek
as orsaág terfiletén elhelyeaett tisxt- burgban hosszú idn át tömeges, szinte gyári tevé'paö latéaetáben a tanterv akként módosíttassák, mi-A K.-féle mhelybl az arcszerint aa iatéaetekben a tantárgyak Jelentékeny réssé- kenységet fejtett ki.
nck tan- és viasgálati nyelve a magyar legyen, legalább képek, azonkívül olasz, németalföldi és német
;>- mér%-ben. hogy as
esekbe belepó magyar ifjak el5- képek reprodukcióinak roppant száma került ki.
enetelét a tannyelv ne akadályoasa s aa esekben kiA család tagjai: K. Lukas (1579—1637), K.
a
pzett növendékek
magyar nyelvet teljesen birják.
8. A párt fentartja ast aa áUáspontJát, hogy a UrályWolfgang (1581-1662), K. Bartholomáus(í670ili Jogábaa áll as egésa
hadaereg Uegészitó résaét ké- 1696), a legkiválóbb valamennyi közül, K. Phitó magyar hadsereg veaér- és saolgálatl nyelvét aa 1867.
lipp (1628—93) és A'. Philipp Andreas (1714—
\II. t.-«. 11. f4ban elismert alkotmányos fejedelmi Jogai

—

na^

1759).

slspján meghatárosni.

A .^zabadelvüpárt

2. K., Eugen, német szin házrendez és drámatörtén^z, szül. 1862 nov. 10. Karlsruheban.1891—
:a István gróf kormánya azután ez alapon 1905-ig Karlsruheban, 1908 óta Münchenben az
v.
megalakult. A K. programmjából ma már udvari színház rendezje. Kiváló drámatörténeti
-ak a jelvényekre vonatkozó rész nincs végre- mvei
Beitrage zur Geschichte des Karlsruher
íjtva. rímr-ly fiz ez irányban kiküldött közös Hoftheater8(1893): DramaturgischeBlátter (1905)
-AJ ;;i;_\íilá3a alatt áll.
Goethes Faust auf der Bühne (1907); Schillers
Kilencí&rkú macska (ném. neunschtcánzige Wallenstein auf der Bühne (1908) Hebbels GeKntze: ane. cat onine tails), egj- 9 szíjban novéva (1912).
v»-L'zrtdó korbács, melyet azeíótt különösen az
Kilián, szent, püspök és vértanú, megh. 689 (?)
a!i.:<
haditeogeréfizetben és hadswegben hasz- 686-ban tizenkét társával együtt pápai felhatalnáltak testi fmyitésre ; e fenyítés 1881 óta el van mazással Würzburgba ment hithirdetés végett.
tondvo.
Gozlan türingiai herceget is m^térítették. FeleKilenc porzós (n«r.). 1. Eimeandrus.
sége, Geilana azonban K.-t két társával együtt
Kilencszemfl h&l. a vak ingola (Petromyzon orozva meggyilkoltatta, mert házaeeágát Gozlanfli/viaíüis L.) népies neve.
nal helytelenítette. Ünnepe júl. 8.
Kilenctermös (aSv.). 1. Rmeagymu.
Kilián, 1. Ádám, Stahel Józseffel együtt alapíKilényi. 1 (Korsis) Dávidy ashién és srin- totta 1789 aug. 1. Pesten a Stahel József és K.
t's ideje ismeretlen, megh.
Ádám könyvkereskedést. Megh. 1809 máj. 24. K.
.atona volt 8 a francia hábo- Würzburgból jött be, Bécsban mködött elbb
rú lan megííetx'.siüt ugy, hogy jobb kezét nem is Stahel Józsefnél. Az üzlet az Egyetem-tér 395.
tudta használni. 1825-ben lépett föl a színpadon sz. a. volt. A cég adta ki Horváth Ign. István
Pogten, 1829. Komáromban találjak mint szin- Commendatiúja 11. részét s Kömlei János Szülcségigazgatót. Mint az akkori magyar sarinigazgatók- ben segít könyvét (németbl) s fennállt 1794-ig.
-' 'iiüiyt-votett élete volts örökösen vándorolt, Ekkor K. .4dám öccsét, Györgyöt vévén maga
dúlt az orszáiT minden nagyobb városában. mellé, a ccg K. -testvérek nevet vett föl. Több ki-finesznek is jelentékeny sikerei voltak. adványuk ismert s ók adták ki nálunk az dsö

okt. 30. tartott értekezlete

i/A< nélkdl Tisza gróf módosítását fogadta

.-i.

:

:

I

1

;

—
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Kllima-Ndzsáró

majdnem mindenütt

rendszeres könyvjegyzéket Allgemeines Verzeich-

ázsiai alföldekhez és

1798-1802.
2. K. Frigyes, K. 4. fla, szíil. Budapesten 1832.,
megh. u. 0. 1907. Gimnáziumi tanulmányai s külföldi gyakorlat után 1869. átvette atyja, György
(1. K. 4) könyvkereskedését Pesten, melyet még
nagyobbra fejlesztett s folytatta 1874 óta atyja

karaktert mutat. Legnagyobb a kiterjedése Mersinától Alexandrette-ig. Itt Németország szerzett
gazdasági terjeszkedése számára eljíjgokat és a
vidék öntözömvekkel való ellátására engedélj^,
minekfolytán kb. 80,000 hektárnyi terület, mely
most puszta, a koniai síksághoz ha.sonlóan termékeny és fleg gyapottermelésre alkalmas lesz. A
hegységek fkép mészbl állanak és bár sok helyt
erdk takarják, típusos karsztkaraktert mutatnak. Az erdk ritkák és a fák alacsonyak, mindamellett jelentékeny jövedelmet hajthatnak. Hogy
a hegységben bányászásra alkalmas fémek elfordulnának, arra eddig semmi hiteles adatunk nincs.
K. újabban monarchiánkat is érdekli, amennyiben
az európai államok kisázsiai gazdasági térfog-

niss

c. 8.

kiadói üzletét is, kivált mszaki irányban. Betegsége miatt 1898. visszavonult, üzletét egyik tanítványa, Noseda Tivadar vette át. Ó volt a K.családból az utolsó könyvárus. V. ö. Jáger Gusztáv, K. Pr. (Corvina 1907, 159. 1.) Sennoviiz Ad.,
A K.-ok könyvárus családja (Magyar Könyvészet
;

1899).
3.

K György,

id.,

szül.

1754.,

megh. Pesten

A

K.-testvérek könyvkereskedését
1809— 19-ig bírta. Halála után az üzletet neje,
Rozália egy Fritz nev fnökkel vezettette férje
neve alatt. Az 1838-iki árvíz alatt nagy kárai
voltak. Ezért is 1840 jún. 1. az özvegy vejét,Weber Frigyest, az üzletbe vévén, a cég neve «Id.
K. György és Weber» lett. Az 1848— 49-iki év
új veszteségeket okozott a cégnek, 1850 ápr. 10.
Fritz is meghalt s 1853. a cég csdbe kerülvén,

1819

febr. 22.

megsznt.
4. K. Gyöi-gy,
ten 1805., megh.

stoppe-

mi itt kaptunk gazdasági eljogopedig az lesili szandzsákban. E szandzsáknak Szelefke a fhelye a Gökszu mellett. Ez
a vidék a zord K.-ba esik, de aránylag
lakott. Erdekeink védelmére a monarchia legújabban Adáliában alkonzulátust létesített. E város és hátvidéke azonban már Olaszország érdekkörébe esik. Mindeme területeket azonban, mint
Kis-Azsia nagyrészét, legfeljebb areheológini
szempontból kutatták át, gazdasági és fleg természeti viszonyairól eddigelé kevés megbízható adatot tudunk. V. ö. Heberdey-Wühelm,
Reisen in K. (Wien 1897); Schaffer, ClUcia
(Gotha 1903).
Kilim V. kilimki, a perzsa gilim szóból származott orosz és lengyel neve a tiszta gyapjúból
gobelinszerüen szövött, sima sznyegnek, melyet
nálunk Torontál vmegyében, Dél-Oroszországban
és keleti Galiciában háziiparilag készítenek. V. ö.
Hankiewicz CL, Die Kilimweberei und die Kilim
lalása közben

még

kat,

srn

az elbbinek fla, szül. PesApjánál kitanulván
a könyvkereskedést, üzletét 1832 ápr. havában
nyitotta meg és kiadással is foglalkozott. 1837
nov. 1. maga mellé vette Aster Lajost s a cég
neve «K. és társa» lett. Aster 1842 aug. 1. ^kivált
a cégbl, mely 1853 máj. 1. «K. György egyetemi
könyvárus)) címet kapott. 1863 jan. 1. belépett az
üzletbe fla, Frigyes (1. K. 2.), ki 1869 aug. 1. óta
a könyvkereskedést, majd 1874. a kiadóüzletet is
átvette. Mindkét üzlet a Váci-utcában volt. A cég
1832— 74-ig 245 mvet adott ki, köztük 205 Weberschule in Okno (Wien 1894).
Kilimán, kisk. Zala vármegye nagykanizsai
magyart, így Bajza, Kisfaludy K., Vörösmarty,
Kazinczy, Vas Gereben müveit, a Nemzeti könyv- járásában, (i9io) 387 magyar lak. u. p. és u. t.
ifj.,

u. o. 1877.

;

tárt stb.

Gelse.

=

1000 ár, vagyis 10 hektár.
Kiliazmus, 1. Chiliasmus.
Kilikia (Cilicia), az ókorban tengerparti ország
Kis- Ázsia DK.-i részén, a mai adanai vilajet területén, Szíriától az Amanos hegység választotta
el, Ny.-on és É.-on a Taurus határolta s Izauriával, Lykaoniával ós Kappadokiával hegyszorosok
kötötték össze, köztük a híres Pylae OiliciaeTyane
ós Tarsos között itt tört be Nagy Sándor Kappadokiából. Az ország feloszlott a K.-i alföldre (K.

Kilima-Ndzsáró, 1. Afrika legmagasabb vul
kani hegycsúcsa (6010 m. H. Meyer szerint). K.
felé meredek, D. felé ellenben liárom fokozatban
lejt le, a legels a dzsaggak földje 1000-1800 m..
igen termékeny, a középs részt hatalmas ser3500 m.-ig s azon fölül a hóhatárig legelk bo
rítják kevés cserjével, bozóttal. A hóhatár 4500
4900 m. közt van.A 4800 m. magasan lev legfels
terraszból emelkedik ki a legmagasabb Kibo

amaz

szerint 5888, 6130, 6010 m., s mellette az 5160.
Meyer szerint 5355 méter magas Kimavetizi ^
Mavenzi. A bazalt és andezitbl álló vulkáni t'
megrl kb. 4000 m.-ig nyúlnak le a gleccserek
Legelször Robmann látta 1848., 1861. és 1862

Kiliáj

;

campestris) és a zordon K.-ra (K. tracheia),

a keleti részt foglalta magában, a másik a nyuFolyói: Kalikadnos(Gökszu), Kidnos (Karaszu), Piramos (most Dzsihan) és Sáros (Szeihun).
A folyók egyrósze nyáron kiszárad. A tartomány
lakói, akilikek, hegyeik között jóformán az egész
ókoron át függetlenül éltek. A zordon K.-ban
laktak a pizidek és izaurok törzsei, akik félelmos kalózok hírében állottak és akikot csak egy
Pompojus tudott megtörni. Városaik közül említendk Hamaxia, Selinus (most Szelindi), Soloukia (Szeleiké), Korykos (most Kurku) virágzó
kereskedváros, melynek közelében a Typhon
mondájáról ismeretes korikiai barlang volt, Solol,
Tarsos (Terszusz). Mallos.
K. ma az adanai
vilajet egy része. Alföldje hasonlít a többi kis-

gatit.

:

—

dk

csúcs,

amelynek magassága különböz mérések

der Decken 4600 m.-nyire, 1871. New a h.
határig, 1884. Johnston, 1887. Teleki gr. ós Höhrv
4800 m.-re és 1889. végül Meyer a Kibo t(S

Van

jutott föl. V. ö. Johnston,
dition (1885)

ThG Kilima-njar'

Meyer, Der K. (Berlin 1900)

A Rudolf- és
Boy, Au K. (Paris

Höhnel,
Ij€

;

:

i'Vh

Stefánia-tavakhoz (1891

-

1

1893).

K., kerület Német-Keletafrikában, 160.000
lakossal, a K.- és a Pare-hegj-ség vidékén, .szék
helye Mosi. Katonai állomásni MaranguésKisuan
katolikus misszió-állomiisai Kiboso, Kilema r
2.

:

—

Klllmantt
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KlIométar-oOvak
Pass of K., a

FischerstAdt (Rnmbo), evaogélikiu miaasió-állomások Nkamngo (Kvarango), Mámba, Moei és

Killieorankie («ttod
Grainpians-ho^yokben

Sira.

fekvó, meredek sziklafalaktól szegélyezett bisgyszoros. 1689. itt ölték meg Claverhooset, aki
III. Vilmos seregeit legyzte.
Killihal (FundtUus, Aii*t), a Pogasponty-félék
(Oyprinod<mtidae) családjába tartozó halnem. 20
faja Ismeretes, melyek az Egyesült-Államok atlanti partjain közönségesek.
Killingly, város Connecticut északamerikai
állainbaD, a Thames egyik forrásviae mellett,

Kilimane. 1. QuillitHOHe.
Kilinuitinde, az ugyani ly nev kertUet (Usz8zandaui,Turu, Urlmi. Valiumba, Mdaburu.Uszeke,
Kanyenye és Ngambva nev vidékeket foglalja

magában) fhelye Német-Kelet-Afrikában

uiiikreaki).
,

Perth skót

countyban

az
anyangvirai síkságot határoló fenslk szélén,
katonai örséggd, amely a niprapva-taborai karavánatat védi.
(1910) 6564 lak., gyárakkal.
Kilincs. 1. Zár.
Killiaz, város Aleppo ázsiai török vilajetben,
Kilindrit (cüindrii, 4«*.), hengeralakú fémeeAleppótól É.-ra 66 km.-nyi távolságban, 570 m.
fényú éroes töme^k.
Kilmdrokefália (kylindrokephalia, gör.). 1- magasságban, olajfaligetekkel, kb. 20,000 lak.,
kik t<>bbnyíre szövéssel foglalkoznak.
í! imh'okeft'vm.
Kilmamock, város Ayr skót countyban, (i9ii)
Kilit. .•írn prépost, L Klétus.
uigj'k. Somogy vm. tabi j -ban, (i9io) 34,729 lak., jelentékeny sznyeg- és sálszövéssel,
'

ir

iviux

lak.,

'.//(>;,

/

postahivatallal,

a.

t.

Siófok.

ó-görög lapos Ivócsésze alacsony

nyakkal s k.t vizirányos füllel.
Kilkee i<úto<i i^ütn), tengeri ftlrdö Clare Írországi
>unt)'ban, az Atlanti-óceán Moore-öblénél, Kili.ishtól 13 km.-nyi távolságban, (i9iu 855 lak.
Ki'.ck'ben ásványvízforrások vannak.
Kilkenny, 1. county Loinster ir tartományban,
2a>3 km« területtel, (isii) 74,821 lak., akiknek
sziima folyton fogy. E.-on a Castlecomer HUls
•.13 ra.) és a Slievo Margy, Ny.-on a Culla Hills
"iiielkednek középen a föld alacsonyabb, de hallámos, D.-en a legmagasabb itt van a Brandonhegy (617 m.). Határán folyik a Barrow és Sair;
\.'. olöbbinok mellékfolyója a Nre, amely K.-ben
v-izi
föl 02 Owenreet és Argnlát. K. éghajlata
n my'iagszaraz.Castlecomer és K. körül szenet, ez
város közelében még szép fekete márványt
lak. Az ipar egyedül gabonaörlésre és
10 szorítkozik. 10 báróságra van föl2. K, tíz ugyanily nev connty székii9ii) 10,513 lakossal, püspöki székhely,
márványcsiszolókkal, a
.iiitw>zén- bányákkal,
:

:

•

'

.

.

i

i

—

br-

és cipgyártással, élénk vajkereskedéssel.
16 5 ha.-nyi parkjában van a Kay schools épület-

csoport,

nev

székesegyházzal, gót stílusban épíooUege-dzsel. Két hld köti össze külvárosával Irishtownnal, amelyben egy egykori
apátság romjai közt egy szép katolikus templom áU.
Kill (ang.), a falkavadászaton az üldözött és
faKott vadnak megadott kegyelemdöfés.
ívonny

tn

kat.

Killamej

^^taá: kuiarne), 1. város Kerry iroroDuntyban, (i»ti) 5687 lak. A város festi
/ép környékét sok turista látogatja.
2. K. a neve 3 tónak Kerry írországi county\n. lefolyásuk a Dingle-bölbe a Laune folyó,
inmntikus fekvéeük miatt k^qszot megénekel\<>t ée sok tnrista karesi föL Területük ösz14*8 km* több kis ssigettel. a 3 tó neve
'
'), Torc és Leane. A tavak egykori
medrét töltik ki.
i\.Lnc u<ber népies kifejezés, ehelyett ^Ai7/a^,

-/.jí-ri

'

I

a zsidó hitközség.
Killene (Kyttene), a Peloponnezns legmaga-<ibb (2375 m.) hegysége Aiicáidia éoaki részében.
1-./. a hegrség Hermesnek volt szentelve s csúcsán
'i:y

templom

Zifia.

(Kyllenios) állott;

mostani neve

ipariskola,

múvészakadémia,
:

ugyanitt

áll

Kilmore (ejtsd: kiUmór), l^ói- alapitott írországi
püspöks^, mely nevét a Cavantúl DN y.-ra 6 km.nyi távolságban fekv K. falucskától vette, ahol
a püspöki palota és a székesegyház is van.
Kiln, 1. Réz.
Kilo (a görög chüioi
ezer-bi), a méterrendszerben 1000 egységek összefoglaló neve. így
pL 1 kilogramm
1000 granun ; 1 kilométer
1000 méter.

=

=

=

Kilo, mintegy 3000 km« terjedelm aranymezó
az afrikai Kongo-államban, melyet 1905. Bütgenbach mérnök fedezett fel s a Lualaba folyó mentén az Albert Nyanzáig terjed. Az évi aranytermelés értéke meghaladja a 3 millió frankot.
Kiló, közbeszédben használt rövidítése a kilo-

grammnak.
Kiloa,

.

Ivó melletti sziklán .^zépen restaurált kastéllyal,

amelyben

nyilvános könyvtár van elhelyezve
1879 óta egy Burns-emlék.

1.

L.

még Küé.

Kilva.

Kiloampére-óra, elektromos mértékegysége
000 ampére-óra.
Kilobbantás, f. Küátigitás.
Kilográf (gör.) a. m. ezret író, a hektográfhoz hasonló s tle csak jelentéktelen dolgokban
eltér Siik-szorosító-gép.
Kilogramm (jele kg.)
1000 gramm.
Kilogrammkalória, az a melegmennyiség,
mely eg>- kg.-nyí tömeg víz hmérsékletét 0*-ról
1

=

1 C^^-ra emeli. Ezt nagy kalóriának is nevezik. A
htanban hegységül használják.
Kilogramm-méter, a mechanikában mértékegység a munka megmérésére. Ha t.
1 kg.-ot
1 méternyire emelünk, ezzel 1 kg.-métemyi munkát végeztünk. A munkát a mechanikában az er1.

nek és azon útnak szorzatával mérjük, amelyen
át az

er

az ellenállást l^yzte.
(jele km.) == 1000 méter.

Kilométer

:

1

km.

=

1347 földrajzi mérföld.
Kilométer-oövek. A vasútvonalak mentén távolságmutatókarókat v. cövekeket helyeznek el
és pedig rendesen hektométerenként (szelvényenként). A távolság többnyire a vonal kiinduló állomása felvételi épületének közepétl van mérve ós
a karóra fel van írva. Az egész tdlométereknólreodesen naeyobh mérotü oszlopot v. követ

Kfmaszás
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Kflométer-fotoeráfia

Kiltgang

A

távolságjolzés szükséges úgy a birtokelhatárolásokhoz, tervek készítéséhez, valamint üzemközben a pályahelyek világos, könny jelzéséhez.
Kilométer-fotográJia. Fotográfiai eljárás, mely
brómezüstpapirra automatikus úton rövid id
alatt igen sok másolatot készít. Az érzékeny papír hosszú tekercsben kerül a készülékbe és utólag vagdalják szét. Fleg képeskártyák és hasonlók gyári elállítására alkalmazzák.

Kilométer-mutató, így nevezik a vasutaknál
melyben az állomásoknak
egymástól való távolsága kilométerekben van
kitüntetve. B segédkönyv a fuvardíjak kiszámításához szükséges. Ilyen segédkönyv a BencSmolik-féle hivatalos K., mely Magyarország ós
azt a segédkönyvet,

Ausztria, továbbá Bosznia-Herczegovina vasutai
és hajózási vállalatai állomásainak egymástól
való távolságát vasutak, illetleg hajózási vállalatok szerint csoportosítva tartalmazza.
Kilométer-pénz. A mozdony', motorkocsi- ós
vonatkísér személyzet szolgálati utazások alkal-

V.

Küpgang (ném. Küten

a.

m.

esti

látogatást tenni), az alemann németség és a svájciak szokása, mikor a legény leányismerséhez éj-

ablakon bemászik (Pensterln). Angliában
divatos, ott to hundle a neve. Skandináviában
nattfrieri. Vidékenkint szigorú cölibátust kivannak a legénytl, máshol nem (pl. Stájerországban).

jelre az
is

A házasságot megelz ismerkedés formája a rokonság jelenlétének kizárásával. Ha a K.-ból nem
lesz házasság, a leányt éri szégyen miatta.
Kilúgozás, az a mvelet, melynek célja oldható
anyagot oldhatatlantól elvála.sztani. így pl. a hamut kilúgozzák, hogy belle hamuzslrt kapjanak.
Ki-lung (Kee-long), Formóza japáni szigetnek
legfontosabb, az idegenek számára is megnyitott
kikötje. A K.-Csai-pe-fui vasút egyik végállomása, lakóinak száma kb. 1200, igen fontos a
környékén lev gazdag szénbányák, petróleum-

források és kéntolepek miatt.
Kilva (Kiloa, Quiloa), 1. kerület Német-KeletAfrikában, a tengerparton, kb. 95,000 lak. F2. K.Kivindje, kiköthelj'
mával, rendes illetményén felül, a más alkalma- helye K.-Kívindje.
zott által felszámítható utazási napidíjak helyett Német-Kelet-Afrika K. kerületében, amelynek
kilométer- és utazási órapénzben részesül. A ma- székhelye, kb. 8000 lak. Van vámháza, bazárja,
gyar vasutaknál megállapított K. a gyors- és erdje helyrséggel. Kikötje igen látogatott.
személyszállító vonatoknál az illet alkalmazott 3. K.-Kiszivani, kiköthely az elbbitl mintegy
rangja szerint
12 fillér, vegyes- és gyors- 24 km. -nyíre DK.-re, a kis K. szigeten, kb. 500 lak.
teher vonatoknál 0'5— 13, egyéb vonatoknál 0"6 Ez a most jelentéktelen hely valószínleg a legr4 fillér közt váltakozik. K.-nek nevezik még régibb telep Kele^Afrika partjain. Érdekes roazt az összeget is, amelyet a vasúti v. miniszteri mok láthatók rajta az ó-arab és perzsa korból
tisztviselk kocsibér gyanánt oly vonalak beuta- (987—1498), a portugál (1498-1698) és az újabb
zásáért kapnak, amelyeken közforgalmú közleke- arab korból (1698-1826).
4. K., tó Afrikában,
dési eszköz nincs. Ez a K. a magasabb tisztvise- l. Silva.
Kilwinning, város Ayr skót countyban, (1911)
lknél 80 fillér, a többinél 60 fillér km.-ként.
Kilovaglás. Gyakran használt turfkifejezés, 4945 lak., musszlinszö véssél Skócia egyik legamellyel jelzik, hogy a lovas a lovat, amely bi- gazdagabb apátságának romjaival. K.-et tartják
zonyos versenyben rósztvett, a futamban egész a a skót szabadkmvesség bölcsjének.
Kilyén, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban. (i9io)
célig oly módon lovagolta, hogy ez minden képességét összeszedve, a tle akkori kondíciója mel- 500 magyar lak., vasúti megállóhely, u. p. és u. t.
Sepsiszentgyörgy.
lett telhet legjobb futást produkálta.
Kilyónf alva (azeltt
Kilowatt, elektromos mértékegység,
Gyergyöküyénfalva),
1000
kisk. Csík vra. gyergyószentmiklósi j.-ban, (i9io>
1-36 lóer.
watt
Kilowatt-óra, mértékegység az elektromos 886 magyar lak., u. p. Tekerpatak. u. t. Gyergyóüjfalu.
munkabírásra, teljesítményre. 1000 watt-óra
Kima (szima^ hullámtag), kimationrí (gör.),
1-36 lóer-óra.
\SOT.), a
Kilövés, a nyomdászok igy nevezik a nyomás görög építészet tagozata, mely valaalá kerül oldalaknak azt az elrendezését, amely- mely más tagnak alátámasztására, hornek következtében a kinyomott ív összehajtoga- dására szolgál. Háromfélét különböztetása után az egyes oldalak a megkívántató sor- tünk meg: 1. a dór K.-t, melynek egy
rendben követik egymást.
Átlövésnek azt ne- teher alatt meghajló levél-profilja van
vezik, mikor a formák helyzetét nyomás után (1. ábra) és mely rendszerint festett
megcserélik és újból nyomják. Ez különösen táb- levélsorral volt díszítve 2. az ión K.-t. 1. át.ia.
Kima.
lázatok nyoiná.sánál fordul el. L. még Ellöífés. alul behúzott negyedköralaln'i i)rofillal
Kilöv deszka, az a fenyfából készült, de és elbb festett levélsorral, késbb farakeményfa-oldal léccel ellátott deszka, amelyen a gott tojássorral díszítve (2. ábra) 3. a leezbiai
könyvnyomdász valamely
vagy újság olda- K.-t, ketts görbülelü profil alalgában, levélsorlait kilövi. L. Kilövés.
ral díszítve (S. ábra).
Kimagzás, általában a növények kifejldéséKilpicang (ném.), l. Kiltgavg.
Kilrush (ejtsd: kiirö8),város Clare ir countyban, nek azon idpontja, mikor a virágzat megjelenik.
a növény tehát magba megy. Azonkívül a kétnya(1911) 4235 lak., vászonszövéssel, látogatott tengeri fürdvel.
ras növényeknek, különösen a répaféléknek azon
Kilsyth (ejtsd: kiuájt), város Stirling skót coun- sajátsága, hogy már az els évben magba inonnok.
tyban, (1911) 8106 lak., pamutiparral, vasérc- és Ezen ideltti K. káros, mert a magba ment cuszénbányával, régi várrommal.
kor-, takarmány-, .sárgarépa stb. értékét veszti.
Kilt, a hpgj'i skótok
poszt<')kötényp, melyet E baj ellen legjobb a második évben nyert manadrág helyett vi.-elnek.
got használni, minthogy az idoltt kiraagzoti
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növényektl ssedett mag ntán szánnazó növények
az idóol6tti K -ra nagyon hajlandók. Biztos szer a
K. f'lháritá^ára nincsen. Az a tapasztalat, hogy
a gyükérnövények K.-a leginkább akkor következik be, ha azok tenyészete valamely uk miatt,
pl. nagy ssáruság V. megsérfllée miatt egy Idöro
fennakadt.

Kimberlit, a Kimberley gyémáotbányában
Dél-Afrikában vnlkáni krátereket kitölt olivinkzet (pcridotit); többnyire ersen mállott és
gyakran breccsia- vagy tufaszerd. Igen gyakoriak
tonneszraes palazárványok állítólag a gyémánt
anyakúzete, 1. Gyémánt.
Kimbokeiália ( k-ymbokephalia, gör.), 1. Cymbo;

Kimállás.

1. Mállás.
kephiúw.
Kiman-el-Hetanah, Kena egyiptomi tartoKimchi zsidó tudós család, 1. Kimkhi.
Kimé, ókori város Eoliszban, 1. Kyme.
mány É.-i koruletének székhelye, (iw?) 8575 lak.
Kimaródis, 1. (ttrrosio). valamely kóroe folyaKiméleti napok (ném. Respekttage). A váltót
títáöának az a formája, amikor az a a váltóbirtokos a tlzetósi napon fizetés végett
irokat átlépi, s ígj* minto^ kimarja a bemutathatja és ennek hiányában óvást vebet fel
'*'*?!"nö8en a vérerek falának elpusztí- ezzel szemben mesr voltak állapítva egyes váltónapok, melyeken a váltóbirtokos a
•ta.
2. A', (erosio) a bórgyógyá- jogokban
,...lunak és az alatta lev papillárís íizetést nem követelhette. Ezek a K. Magyarwrftojmek elroncsolódása valamely fertózö, szétes szágon sohasem voltak elismor\'e. Az új váltótör\(iii\ elfajuló folyamat miatt. Kisebb-nagyobb, vény a fizetésre csak kiméleti órát állapít meg,
felületes, néha fájdalmas sebek, melyek amennyiben a fizetést a lejárati napon déli 12
>a a viszonyok szerint nagj'on különböz. óráig kell teljesíteni. Azonkívül a váltóbirtokos
Kimaveim, a Kilima-Ndzsáró (I. o.) magas- javára az óvás felvételére két K.-t határoz, 1. 1.
sásra n»'zve második csúcsa.
az óvás a fizetési napra következ második közKimizaális aóqwrt), az a mvelet, amikor a napon felvehet.
versenyben résztvev ló lovasát lemérik a nyeKiméleti óra, 1. KimHeti napok.
Kiméleti tér. A halak ivására és a halivadék
rejriarol és a felszereléssel egjütt s a mennyiben a
•

—

teher több. a hiányzó súlyt a nyeregben
elhelyezett ólomsúlyokkal pótolják.

kirótt

Kiinba-kiunba möv.), 1. Xylopia.
Kimbekefália (kyntbékephalia, gör.),

1.

Cym-

f^fkephalia.

Kimberek,
Kimberley
ét?

az

1.

Cimberek.
timberio, 1.

(ejtsd

ijgyanily

nev

divizió

N^.-i Griqualand

fvárosa a Fok-

földön, 30 km.-nyire a Vaal balpartjától, vasút
mellett. íiwd .30,000 lak. Az 1872. alapított város

a mellette fekv gyémántköszönheti, amelyek átlag mintegy
i millió font sterling értékft gyémántot szolgál-

gyors

fellondilléísót

mezknek

fejlódf'sére

alkalmas oly területek, melyeket az e

végbl megindított

hatósági eljárás alapján ilye-

nekül nyilvánítottak. Az ily területeken a halászat,
vadászat, a békaíogás, csolnakázás, fürdés, kavics- és iszapszed^, általában minden a halak
ívását és fejldését hátráltató mvelet tilos. Tilos
ugyanott marhákat, kacsákat, ludakat s egyéb
állatokat vízbe ereszteni. Amennyiben a mez- v.
erdgazdasági használat is korlátoztatnék, ezekért
a halászati érdekeltek megfelel kártalanítást
tartoznak njTijtani a kiméleti terek tulajdonosainak. A K.-ré való nyilvánítás iránti eljárás az
érdekeltek kérelmére v. hivatalból indítható m^,
mivégböl az illetók a hely fekvése szerint illetékes alispánnál (városokban polgármesternél) helyszíni és egyes felvilágosító rajzokkal felszerelt
kérvénjt tartoznak benyújtani.
I[imenet8or, a nyomdászatban igy nevezik a
bekezdés eltt lev csonka sort, mellyel valamely
mondat be van fejezve.

Eomérés, 1. Italmérési jövedék.
Kimerüléses nenraszténia, 1. Neuraszténia.
Kimerültség, 1. Elfáradás.
Kimerültségi delirinm, hosszas bet^aég után
következ delírium (1. o.).

Kimkhi (Kimchi),

zsidó tudós család a XII.
második és a Xlll. sz. els felében, melyhez
tartoznak: 1. A'. József (\\bO~-lQ\Lo2X), Spanyolországból jött Narbonneba. az els zsidó, ki keresztény országban ismertette az addig arabul
tárgyalt héber nyelvtudományt. Irt héber gramsz.

S.

ibn. Kima.

matikát, fordított arab-zsidó
tattak.

mveket

és irt zsi-

A most már teljesen eorópái külsej

vároe nagógai költeményeket és bibliamagyarázatokat
azonkívül élénk kereskedést is folytat Afrika bels Neki tulajdonítanak
a kereszténység ollón
részei felé. A délafrikai háború idején a búrok polemizáló munkát is.
2. K. Mózes, az elbbi1899 okt. 12-tl 1900 febr. 15-ig ostromolták, nek fia (1170—1190 körül), zsinagógai költemémely napon Prench an^l tábornok mentette föl nyeken kivül szdntén írt héber grammatikát,
az ostrom alól..
2. A.. Nyugat- AusztráliahTit mely Liber viarum lingnae sanctae
alatt
gyarmat egyik kerülete a King-sund (Király-öböl) (Paris 1510), és azután még többször adatott ki.
körül kitn legelkkel csekély aranybányászat3. A'. Dávid (rövidítve Bdak, azaz Rabbi
tal. Hivatalos fhelye Hall's Creek.
Dávid K.), szül. Narbonneban 1160., megb. 1235
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elbbinek fiatalabb testvére, a K.-család Chersonesost elfoglalta és a 464. elpártolt Thasos
legkiválóbb alakja, Mózes I. könyvéhez, a prófé- szigetét leigázta (462). Dicssége ekkor még a
tákhoz, zsoltárokhoz s a Krónikák két könyvé- Themistoklesét is elhomályosította, mert nagy
hez írt világos kommentárjai javarészben több- vagyonából Athént építkezéseivel díszítette, kertször, olykor latin fordításban is megjelentek. Mik- jeit a közönségnek megnyitotta és a segítséget kélol (összefoglalás) cím héber grammatikája ere- rket bkezen támogatta. Themistokles számvolt Athénben a leghatalmasabb
detileg héber Gyökszótárának (Szófer hásorasim) zetése után
els része, ezzel együtt több kiadást ért (az utóbbit ember, ki befolyásával a görög államokkal, így
újból kiadták Lobrecht és Biesenthal, Bériig 1838 a Spártával való barátságos viszonyt támogatta,
—1848, 2 rész). A maszorát (1. o.) tárgyaló Ét szó- hogy annál sikeresebben léphessen föl a perzsa
fer c. könyve csak 1864. nyomatott ki (Lyckben). hatalom ellen. De mikor ajánlatára a 3. messeV. ö. Tavber, D. K. als Grammatiker (Breslau niai háborúban Athén segítséget szavazott meg
1867) s az elskrl általában Bacher V., Die Spártának, mely azonban ezt visszautasította, K.
hebr. Sprachwissenschaft vom X. bis zum XVI. ellenfelei kierszakolhatták 10 éves számzetéJahrh. (Trier 1892.)
sét (461). A szerencsétlen tanagrai csata (457) és
Kimmériak (latinosan Cimnieriak), a. m. a K. híveinek halált megvet vitézsége a nép hansötétség emberei, a régi görög nópkópzeletben gulatát javára fordították s maga Perikies indítörök sötétségben lakó nép. shazájuk a krimiai ványozta visszahívását, mire K. 454. visszatért.
félsziget (Chersonessus Cimmerica) innen vetd- 451. ötéves fegyverszünetet létesített Athén és
tek a Xlll. században Kr, e. Örméiiyor.szágba, a Spárta között 8 azonnal háborús politikát szerhonnan az asszírokkal szövetkezett szkithák {as- vezett a perzsák ellen. Egy hajóhad élén 449.
guzaia) által nyugat felé szorítva, Kis-Ázsiában Kypros elfoglalására indult és rajta Kitiont, a fötelepedtek le. Bibliai nevük gromer, asszírul gimi- níciaiak föerösségét ostrom alá fogta. K. az ostraia. Nevük késbb a cimberek-\^n ós a kelta rom alatt meghalt, de honfitársai a hajóhad gyzelmét, melyet a kyprosi Salamis mellett a perkymrek-hen tnik föl.
Kimmeri Boszporusz, 1. Keresi- szoros.
zsák fölött vívtak, az érdemének magasztalták.
Kimnach László, fest,szül. Budán 1857 júl. 1., Ezt a diadalt tekintették a marathoni csatát kömogh. Budapesten 1906 nov. 9. A mintarajztano- vet gyzelmek sorozatában a befejez sikeres
dában, majd 1880-tól Münchenben tanult Benczúr- haditettnek. De az ú. n. K.-i béke, melyrl a kénál és Lindenschmiednél. Az egyházfestészeti sbbi athéni szónokok megemlékeznek, hogy az
pályázaton az els díjat nyerte el, s oltárképének K. halála után Görögország és Perzsia között lénagyban való kivitelére a közoktatásügyi minisz- tesült, tényleg nem köttetett meg.
tériumtól megbízást kapott. Azóta a fváros egyik
Kimono, japáni ruhadarab, hosszú, elöl nyitott,
polgári iskolájában mködött mint rajztanár s
ujjú tunika, derékon övvel (obi) van leszorítva.
a budapesti kiállításokon fleg a katonaéletbl A K. általános japáni népviselet.
vett képeivel keltett figyelmet. Számos illusztráKimosás, 1. Erózió és Mosás.
ciót is rajzolt. V. ö. Mvészet, VI. köt.
Kimp, község, 1. Vaskohniez.
Kimografion (kymographion, gör.), a vérKimpanyászka (Kampány ászka), nevezetes
nyomás megmérésére s automatikus felrajzo- barlang Aszóirtás (Szohodol) község határában,
lására szolgáló készülék. Lényegében higanyos Vaskohmezhöz (Kimp) közel, Bihar vm. D.-i rémanométerbl áll, amelyet kanul segélyével szében a barlangban a Boi patak eltnik és a
összekötünk az állat valamely vérerével. A ma- hegy Ny.-i oldalában ismét kibújva, Vaskóhnak
nométer állásából leolvashatjuk a vizsgált érben veszi útját. Szohodoli üregnek is nevezik. V. ö.
uralkodó vérnyomást, a manoraéteren úszó író K. Nagy Sándor, Biharország (I. köt., 192. l.
pedig az eltte mozgó kormozott hengerre felkar- Schmidt A., Das Bihargebirge (1863).
colja a vérnyomás ingadozásait görbe vonal
Kimpényszurdok, kisk. Hunyad vm. marosalakjában (nyomásgörbe, kimogramm).
illyei j.-ban, (i9io) 605 oláh lak. u. p. Guraszáda.
Kimolosz (Argentiera),'i:2 km« terület kis szi- u. t. Marosillye. A guraszádai és zárni állomások
get a Kikládokban, Milo vagy Melosz szomszéd- közt, a tiszai szoros jobbpartján, azon elörerúgó
ságában, (1907) 2115 lak., akik olajfát, szllöt és hegyfokon, hol az rház látható, 1886. dyrrhadéligyümölcsöket termesztenek, ként és fehér chiumi érmeket találtak.
szappanos agyagföldet bányásznak. Háziállataik
Kimpolung (románul Cámpulung). K. bua juh és kecske.
kovinai kerületi kapitányság székhelye, a MolKimon(lat. alakja Gitnon), 1. Miltiados atyja, dava jobbpartján, (igii) 9254 román lak., faipari
Peisistratos idejében Athénbl számzetett ké- iskolával, mészégetéssel és frészteleppel.
sbb visszahívták, de az olimpiai játékokon szerKimpolung (Kdmpulung), romániai város. l.
zett gyzelmei miatt a zaaniok fial irigységbl Gám]>ulung.
megölték.
Kimpulunyág, kisk. Hunyad vm. petrozsényi
2. K., az elbbinek unokája, Miltiadesnek fia, j.-ban, (1910) 562 oláh lak.
u. p. és u. t. Lupóny. A
az athéni politikai életben Kr. o. 478. mint had- XV. sz.-ban Nyakmezö volt a neve.
vezér tnik fel, mikor a kisázsiai partok mentén
Kimpur, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban,
Aristeldes oldalán küzd a perzsák ellen szerve- (1910) 420 oláh lak.
u. p. Guraszáda, u. t. Maros
zett tíiraadásokban. Legkiválóbb haditette az en- illye.
rymedoni csata volt(469. v.466.), mikor a perzsákat
Kimri (Kimry), község Tver orosz kormány
Bzárazon és vizén legyzte, az ellenség segítsé- zóságban a Volga mellett, 8000 lakossal, hítv>
gére siet föniciai hajóhadat szétszórta, a thrak cipészíparral.
körül, az
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Kimri (ajmry), nép. 1. Wales.
Kimri njelT és irodalom, I. Walesi nyelv
illm.
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kinai súly-

mellékelt térképet), kelet-

;ogen államok birtokai és bér-

í>odig GltíO km*, amoly a fenti adatba
(vrtve. .\ K.-i birodalom határai: Amur,

folyók. Japáni tenger, Korea, Pe-csi-li
Sárga-, Kelet-K.-i- és Dél-K.-i-tenger, TougAsszam, Bntan, Szikkim, Nepál,
kitiL'. Birma.
Pond/sab, Afganisztán, Orosz-Nyugat-Tnrkesztán
(•^ Orosz-Közép-Azsia.
Feluiete. llyoD óriási bírodalonmak a felülete
természetesen rendkívül változatos. Találimk
benne I. euráziai lánchegységeket, amelyeknek
csoportíába a következ hegységeket soroljak:
L .-^/,uri

A

hatók

K.nak csak a

Ny.-i kis réssóben talál-

fel.

II.
fíacifikus jelleg peremhegységek. Blssorban említjük a hatalmas Mongol pasztának
kelet felé véget szabó Nagy-Khingán felvetdött
platóperemet, azután kisebb mórtékben Lsmétlódik ez a vetdés ott, ahol a San-hszi ós Sen-hszi
tartományok hatalmas lszplatója a K.-i-.\lföld
felé véget ér, ez vet véget a Kuen-lün szertooezló láncainak, a legalsó pedig Jün-nan tartomány mészplatóját határolja el kelet és D. felé.
Ugyancsak paciflkos íves törés szabja ki a birodalom partszegélyét a Kelet- és Dél-K.-i-tenger
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neve Ceung-hio, a közép
^«bben Cntng-kua^ aközép virága,
LMxinnek is nevezték a. m. az ég
~ a Brit-birodalom atán
a viuua, területe ll.Ü77,-i20km«,
K.-Í birodalom területe 3.968,814 felé.
A K.-i birodalomnak a Knen-lOn
:r:af»».713km«. MongoUa 3.539.957
11 km«. K.-i Turkojíztán stb. tól keletre lev részét két részre
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Kuen-lün h^yrendszer, amely nyugati

ré-

szével a tnrkeeztáni medencét határolja dél felöl,
majd középs részén a Mongol-plató D.-i határa,
végs elágiuásaival pedig benyúlik a tulajdonképení K.-Í birodalomba is mint Min-san. azután
folytatásában Cinling-san. amelynek egyik ága
KK. felé a Hsziung-örl-san, majd a Lo-pan-san
foljtatásában lev Észak-K.-i-AIpok v. Vu-taisan. DK. felé a Fu-niu-san és a Huai-san. 2. \
Tit^i-san hegjTendszemek a keleti része tartozik
K. területébe a koletturkesztáni medence É.-i részén és pedig a Kok-toke, Kuruk-tág, CsoU-tág s
a Bogdo-ola hegyláncok. A láncok között magas
medencék vannak, amelyek neve törökösen syrt

K.-i- és Dél-K.-i vidékre.

Az

végs ágazásaiosztjálc,

Észak-

észak-K.-i terület az

Észak-K.-i Alpoktól a Huai-sanig tart s ezen alul
van Dél-K. Eszak-K.nak négy fontos zónája
van: 1. a delták, 2. a törmelékkúpok zónája,
amelyek közül talán a világon ieghatalma.sabb a
Hoang-hoé, 3. az abráziós szegély a körülvev
hegységek lábánál: 4 a lösszel borított Sanhszi, ^n-hszi és Kan-szú platóvidék. Legtermélakossággal, gakenyebb a két utolsó, igen
bonatermeléssel, a törmelékkúpokon már sok heIj-tltt buckákba veri a szél a homokot. BámiUatosan fejlett csatornáik szolgálják a közlekedést s a
földök öntözését, évezredes alkotásokkal, si
veltségek bizonyítékai. Az alföldbl emeÚ:edik ki
a Santung hegység és nyúlik be a tengerbe, mint
félsziget. Ez részben srégi kristályos kzetekbl
álló. lekopott hegység.
DélK.-t a Jang-ce-kiangtól D.-re számítják s
elválasztják az É.-itól, mert lakossága, éghajlata.
földje, termékei stb. mások. A termföld leginkább
laterit, az éghajlat sokkal nedvesebb s ezért rizstermelés az uralkodó, míg Észak-K.-ban a gabona.
Dél-K. -nak legjellemzbb sajátsága különben a
DNy.-ÉK. irányú hegyláncok rendszere, amelyet
Richthofen Szinikus gyrdés-rendszernek neve-

sr

m-

zett el. Mereven DNy.-ÉK. irtojrti párhuzamos
Ezekben tavak is vannak, mint pl. Bag- redk ezek, amelyeknek mélyedéseiben van a Porac8-kal, azonban a luk-csnni depresszióban lev jang és a Tung-ting tó medencéje. A Jang-eetó mélyedése a tenger szine alá sülyed 130 méter- kiang fels részén találjuk a vörös medencét,
nyire. 3. Az AU4j hegyrendszer v. Altaidák cso- benne a Csing-tu-fui lapályt, amelynek öntözött
portja a Dztmgáriai mélyedéstl É. felé. Láncai területe si kultúra gócpontja. Dél-K. -nak Ny.-i
szintén tavakat fognak közbe, amelyek közül a része nem egészen ismert.
Szaisszan-nomak lefolyása van az Irtís, de a
Vizei. A meglehets nagj- tengerpart, a nagy
(szürt).

:

Kobdo-Uijasszutáj-vidéki depo-esszió három tava
lefolyástalan, úgjnszintén az üpsza-nor, a
Kosszo-gol vizét a Szelenga ví.szi le a Bajkáltóba, az Argún meg a Dalai-norét. Az Altaidák
legiiatalmasabb lánca az Ektag v. Nagy-Altáj.
amely alacsonyodva keresztftivág még a Oobisivatagon is a Hoang-ho nagy kuijramlatának
Ny.-i könyökéhez. Az Altáj- rendszer nagyobb ágai
még a Khangai-. Tannu-. Szaján-hegyaégek, ez
utóbbi már a Bajkál hog^Tendszemek támaszko-

n^

dik.

.\

három nagy begyrendsier három nagy

folyók és a mesterséges hajózó csatornák a hajózás kifejldésére rendkívai alkalmasak. A tengerparton a tengerjárás meglehetsen nagy s bizonyos szél meUett még nagyobb, különösen a Cientang-ldang torkolatában. .\ tengerjárás É.-felé
mind ersebb. Észak-K. tengere a Sárga-tenger
(Hoang-hai), ennek öble a San-tung és Liau-tum;
félszigetek közt az Északi-tenger (Pe-hai), amelynek részei a Koreai-, Liau-tung- és a Pe-csi-li
öböl. Formózától D.-re van a Dél-K.-i-tenger (Xanhai).

Ezeken

k(\iil

jelentsebb öblei csak egyes

az Altáj- ée Tien-san közt a folyamok tölcsértorkolatában vannak.Legnagyobb
Dzungáriai, a Tien-san— Knen-lfin közt a Kolet- folyói a Hoang-ho (l. o.)és a Jang-ce-kuing(\.o.),
turkesztáni vagy Tarim-medenoe, a Kuen Iflntöl amelyek mellett a Hszi-kiang v. Szi-kiang (1. o.)
D.-re pedig Tibet hatalmas kiterjedés felvidéke. már jóval kisebb, még kisebbek a lÁau-ho (1. o.),
Tibetbl hatalma.< hegj láncok indulnak ki kelet Bei-ho (1. 0.). Junc-kiang, Min-kiang, Huai-ho,
felé, de hirtelen D.-nek kanyanninak le Hátsó- Cien-tang-idaag, Ou-kiang ós a Kiu-lung-kiang.

medencét zár

be,

—
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Legnagyobb tavai: a Tung-ting, Po-jang és a mosnak alacsony vízálláskor, továbbá Jün-nan
Tai-hu a Jang-ce-kiangba folynak le, ugyanevvel egyéb részein Ls szintén folyókból. Az Amur melcsatorna útj^ van összeköttetésben a Kau-ju-hu letti bányák Kuei-csou és Mo-ho vidékén gazda:

és a Hung-ce-hu. Hajózó és

öntöz csatornáinak

a száma már ösidök óta óriási, legnevezetesebb
köztük a Császár-csatorna, amely Pekingtl Hangcsouig vezet. Ásványvízforrások, különösen meleg
kénes források San-tungban Ning-hai körül ós
Peking vidékén vannak.
Éerhajiat. Ilyen nagykiterjedés birodalomban
természetesen az egyes vidékek éghajlata közt
is nagy különbségek vannak. Elssorban azért
mondhatjuk K.-t aránylag szélsséges, kontinentális klimájunak, mert hatalmas kontinens keleti
partszegélyén fekszik, tehát nem élvezi a mérsékelt égöv Ny.-i szélének esit és temperaturamérséklö hatását. Kontinentális klimája miatt
nyara rendkívül meleg, a tele pedig igen hideg,
így Peking középhmórsékleto 11-6", a tél középhmérséklete—í*2<*, a nyáré ellenben -f-25"4°. Kantonban az évi közép 21 •2° mellett a nyár köz. hmérséklete 34*3", a télé pedig 15". A legnagyobb hideg és meleg közti különbség Petíngben 51°,
Sang-haiban 47°, Kantonban 33°. így aztán a
Császár-csatorna Peking mellett télen fenékig
befagy, s a Pei-ho torkolatánál a tenger is. Ázsia
hatalmas kontinens tömege nagy monzún-rendszert létesít, s K. éghajlatának ez az uralkodó
jellemvonása. Nyáron Bels-Ázsia magas pusztáin
igen meleg van, s a fölmelegedett leveg fölszáU
és a magasban a tenger felé áramlik, a tengervíz
fölötti hvösebb leveg pedig a kontinens keleti
be, est hozva magával D., DNy. v.
partjaira
DK.-i széllel. Télen Bels-Ázsia nagyon kihl, s
ennek a hideg levegje leszáll a magas pusztákról
a K.-i alföldre, igen száraz, de még mindig dermeszt hideg, s ez okozza Peking vidékének nagy
téli hidegét. A monzún-rendszerrel egyirányú a
Ny.-i szél télen, ezért a téli monzún hatalmasan
kifejldik, de ellentétes a nyárival, amiért ez
csak gyöngébben érezhet, de a délibb részeken a
Ny.-i szél behatása nincs meg s ezért az eszés
sokkal szabályosabb, áprilistól októberig tart a
nyári monzún sok esvel, októbertl áprilisig pedig a téli leginkább száraz, derült idvel.
Ásványai. Paleozóikus kzeteiben igen sok
kszén van, ebben igen gazdag ország, de a közlekedés gyarlósága miatt nagyobb mértékben
csak alig néhány helyen bányásszák a tengerpartokon, így Kai-ping mellett Csi-li ÉK.-i részében a tengerparttal vasút köti össze. Szénbányái vannak Vu-hu, Szai-ma-ki mellett a Liautungi félsziget környékén, Kin-csou-fu, Si-mencsai mellett Pe-csi-li tartományban, Csai-tang,
Jang-kia-fang, Pang-san, Hszi-van, Hu-tai, Mentou-kon vidékén San-hsziban, ugyanitt legnevezetesebb a DK.-i bányavidék, ahol 6—9 m. vastag
és kb. 33,000 km* terület széntelep van. Ugj^anitt

j

;

Lívpignál vasérceket és antracitot találnak közvetlenül egymás mellett. Azonkívül is több más
tartományban van még kisebb mértt^kben kszén.
Vashányászata jelents Lo-ping, Tai-jan, Nancsun vidékén, bár á kiolvasztás még ma is igen
si módon, kohók nélkül történik.
A ranyat legtöbbet még ma is a Jang-ce-kiang
Kin-sa-kiang (arany-homok-folyó) nev részén

gok, San-tung fölfedezett teléreit 1890 óta bennszülött vállalkozók bányásszák.
Eziistbányái leginkább szintén Jün-nanban
vannak, de a Zsö-hol melletti (Pe-csi-li) is elég
gazdag. Réz szintén Jün-nanban van legtöbb.
ónt Pak-hoi (Jün-nan), higajiyt Jün-nan, Sz'csuen, Kuang-tung, Kuei-csbu és Kan-szuban, ólmot ezüsttel Ho-nanban, galenitet Cse-kiang, Fukien, Sz'-csuen, antimonitot és cinket Hn-nan,
Hu-pe és Sz'-csuen tartományokban bányásznak.
Ezekhez járulnak még a féldrágakövek, közülük
fontos a jadeit (K.-iul: jü), amelyet dísztárgyiknak dolgoznak föl, a drágakövek közül rubin,
zaíir ós topáz fordulnak el. Nevezetes még a
kaolin v, porcellánföld legnagyobb mennyiségben a King-tö-csönni porcellángyár vidékén, továbbá Su-csou és Lung-csüan környékén. Sót
Sz'-csuen és Jün-nan tartományokban nyernek,
ahol 5—600 m. mély artézi kutakat fiimak,
amelyekbl fölmerik a sós vizet és ebbl sót fznek. Némelyik kútból egyszersmind földgáz is
jön, ezt ho-csingnek (a. m. tzkút) nevezik a gázt
bambuszcsöveken elvezetve, a só fzésére használják. San-hsziben a Ju-csuni sóstóból, a partvidéken pedig a tengervízbl fznek sót. A só legrégibb idk óta állami monopólium.
Növényvilág:. A legdélibb részeken szubtropikus, a hátsóindiaival rokon növényzet díszlik, ettl É.-felé mediterráneus, pálma (Chamaerops
excelsa Tlibg.) és gyönyör tlevelek, mint a
Cunninghamia sinensisS^fcft., Salisburia adiantifolia Sm. együtt
sok azáleával és kaméliával.
Még északabbra a mérsékelt égövi növényzet lép
föl, amelynek nagy része az európaiaknak megfelel fajokból áll, a Ny.-i magasabb hegyekben
pedig a mieinkéhez nagyjában hasonló magas
hegyvidéki növényzet. Általában jellemz az igen
sok- és szépvirágú növény, amelyek nem annyira
fajokban, mint inkább családokban igen gazdagok. Termesztett növények: rizs, árpa, köles,
mák (az ópiumkészités miatt), gyapot, ginzeng
(jen-sen, sön-sön), kukorica, dohány, indigó ós
D.-en sok cukornád, legfontosabb azonban úgy a
használat mint a kivitel szempontjából a teacserje,
azonkívül a selyemhernyók tenyésztése céljából
a fehér eperfa, papiroskészítéshez pedig a Broussonetia papyrifera L., növényi viaszhoz a Stillingia sebifera WílM., lakkílrniszhez pedig a Rus
succedanea
termesztik nagy mennyiségben.
Dél-K. szerencsésebb növényzet szempontjából,
mert melegebb klimá;ia alatt a rendkívül sokféleképen fölhasznált bambu.sznád is terem, továbbá
kámfor-, guajavafa, gyömbér stb. A belsöázsiai
magas pusztáknak a növényzete természetesen
ezektl elüt steppe-növényzet.
Áilatviiága D.-en fleg kelotindiai majmok,
;

n
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lemuridák (Nyctic^bus), repül kut>'a (Pteropus),
elefánt, oiTszarvú, páva stb. Különösen igen sok
szép fácán van (Phasianus pictus L.). Tigris
Belsö-K. kivételével az egész birodalomban van,
É.-on szibíriai, D.-en indiai faja fordul el. Ny.-on
a hegységek erdeiben medvék, mt^uszökör, vadkecske, antilop, z, szarvasnak néhány csak it-
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Hydropotos és Lophotrairus, hiúz, monyót fordulntik elö. a szárazföldi tavakon kacsa,
löd. hatt>Tí, pelikánok ólnok, a D.-i hegyekben
ní'vezetee még a napiiiadár (Liotrichidae). A tenger, valamint a folyók halakban igen gazdagok,
a halak egy ró.^ze egészen az európaiakhoz hasonlít, máarésze ellenben amerikai fajokat is tartalmaz, pl. a Poly»HÍon gladius Mart. él a Jangcekiangban. s a V. foliuni ÍMcép. a Misszisszipplben. Ny.-on a kétéltek közül gyakori a nagy japáni szalamandra (Cryptobranchus jaiwnicus, v.
d. H.J, I>-t»n sok a kigyö, fe.-on csak alig 4-5
faj. \ selyonihemyó- ée a hal (aranyhal)-tenyÓ8zt.^ ..sMi'.k .)ta szokásos, bivalyokkal mveltetik a
l/M c. ni. 'ket, satnya, kicsiny lovaikat leginkább
csak teherszállításra használják. A mongol pusztákon a kétpiipú teve szállítja a terhet, s a sze!•'.
Szarvasmarha kevés van, de
net is
n. macska és kut>'a. V. ö. Marannál
schnll, i.»io Tieiwelt Chinas (Stuttgart 1900).
Lakosság:. 741-ben egyes följegj'zések szerint
49 millió volt a lakosok száma. Kien-lung
császár 1749.-Í becslése szerint 177.000,000 lett
volna az egész birodalom lakosainak száma. 1911
febr, 27. közölte a K.-i kormány a második népszámlálás ill. becslés eredményeit, ezeket tünteti
föl a mellékelt táblázat. A K.-i mint népfaj tulajdon képen mongoloida eredet, történelemei ötti
idkben vándorolt be a Tien-san láncai felöl a
Vei lid iiiontén a H©ang-ho vidékére és a mai
Fi
tu és Csöng-tu-fu vidékén telepedett
II:
Ez a l)evándorló népség az itteni
r.
ösnt'ppfl érintkezett es kölcsönös hatással volt
egyraá.sra. A kultúrájuk keveredett, a K.-i átvette
az <\.<nép bambuszkultúráját, bambuszépltményeit.
.\ környéki, valamint a hegységekben lakó obarbár» népeket is lassankint magukba olvasztották.
de egy.szersmind mindegyiktl vettek át valamit.
Ho<<szú idk után az egész keveredett tömeg
»>gy beolvadt többé-ke vésbbé s ezt ismerte meg
-Marco Polo man-ci (a. m. Man gyermekei) néven.
Azonban egyes vadabb törzsek, pl. a miao-ce
hegyi lakók, a lo-lo népek Jün-nanban, tung és
jan Kuang-hszil)en, csai, szung, long Kuei-csouban. to-lao, ai-lao, lo-bu, pa-i stb. törzsek még ma
eem olvadtak be egészen s ezért a K-iak testalkotásra és nyelvükre nézve is egjTnástól igen
elütó heterogenous részekre Ovszlanak. A. mandzsuknak még ma is van nyomuk, de nagyjában
már átvették a K.-i kultúrát. A K.-iak egy ré.sze
ÉNy.-on török és mongol törz.sekkol érintkezve,
az izlám vallást vette át. ezek a dungánok. .\
miao-ce a börmainkkal, a lo-lo a malájokkal rokon törzs, tlün-nanban pedig a luk-taí (a. m. szabadok gyermekei) törzs az öelakók maradványa.
Faji jeUegükei tekintve a K-i haja fekete, sima,
szakáll és tojusz gyér. rendesen sötét szemük
keskeny és ferdemetszésU, brük a legelkelbb
nók halvány sárgAs-fehór árnyalatától kezdve a
D.-i halá.szok <'« földmvesek legsötétebb sárgásbarna színéig minden árnyalatban. (K.-i
és
az AzfUiinépfaiokc. mellékférfi színes kóp«»t
leten). Kgyos tartományok népessi^ igen
volt s innen erós kivándorlás iodnlt mog, pl. Fukienból Kuang-tungba. ahol a bevándorlókat
hnk-ka (ven(lt'srr>k» novvol illették. Azután .<iokan
teni faja

Kína

621

:

I

W—

n

1

sr

kivándoroltak Formózára, st a világ minden
részébe Is eljutnak.
Szellemieket tekintve, a
K.-i magas kultúra ós önálló találmányaik .soka
sága matatja fejlettségüket. Egy.szersmind míivoltségük öntudatának bü^szkesége zárkózottságot
szült bennük a lokicsinylett idegen müvoltsóggel
szemlén. Egyéni vonásait tekintve állhatatos,
praktikus keresked szellem, udvarias, kevé.ssol
megeléged, szorgalmas, gazdag fantáziája még
a groto.>izket is kedveli.
Mezögazdasás és Ipar. A K.-iak sfoglalkozása a földmívelés. Földmegmunkáló e.szközeik
ugyan kezdetlegesok, de földmívelésük mégis
intenzivus. A föld minél tökéletesebb kihasználása végett a srbben lakott tartományokban a
dombok is terraszos földmüveléssel mveltek.
A K.-i ipar srégi s igen nagyjelentség, a
koreai és japáni csak tle vette át, habár ma már
néha a tanítvány fölül is múlja a m&stert. Ipara
háziipar maradt mindvégig s ma is a para.^ztok
nagyrésze a nyáron termett nyers anyagot télen
házilag dolgozza föl. Még a bányászat is a lehet
legegyszerbb eszközökkel folyik s ezért a termelés az ország tényleges ércgazdaságával semmi -

—

féle

arányban sem

áll.

A selyemhemyótenyésztés

és gyapottermelés miatt a textilis ipar igen fejlett, fleg Kanton és Fan-csou között, ahol sok
ezernyi munkás foglalkozik szövéssel, festéssel
és hímzéssel. Ez úgyszólván a legfontosabb ipara.
A legjobb selymet Kuang-tung, Sz'-csuon és Csekiang szolgáltatják. A kovácsolás és bronzöntés,
amely régebben annyira virágzó ipar volt, ma
nem jelents s a japániak igen nagy tökélyre
emelték. A porcellángyártás már a IX. sz. óta
ismeretes. Középpontja King-tö-csönn volt Kiangh.szi tartományban, kb. 1 millió munkást foglal-

koztatott 3000 porcellánéget kályhával. Azonban sok szín és glazúra, továbbá a legfinomabb
régi csipkeszer vékony és átlátszó porcellántárgy
készíté.sének a módja feledésbe ment. A lakkipar,
amely a Rhus vemicifora levének fölhasználásával általuk indult meg, ma Japánban van igazi
hazájában. K.-ban Kanton a fpiaca. Kanton,
Fu-csou és Szu-csou körül készítenek lakktárgyakat. Kisebb K.-i tárgj'akat faragnak fából,
elefántcsontból, nefritbíJl. jadeitböl, kvarcból stb.

A simonoszekii béke értelmében (1895) a gépek
bevitele akadálytalan s így a gyáripar föllendülöben van.

Kereskedelem. Habár K.-nak egyos iparter
mékei, mint a tea, selyem s mások régibb idkben is karavánkereskedelem tárgyai voltak, oz
nem lehetett valami nagy érték. K. csak azóta
van nyitva az idegen kereskedelem számára,
amióta erre az európai hatalmak kényszerítotték.
A bels forgalom hajózó csatornákon és folyókon
megy végte leginkább, a szárazföldi utak elhanyagoltak. Több-kevesebb késéssel ós kényszerítéssel ma 27 K.-i kiköt van megnyitva az idegeneknek. 1889-ben Lung-csouban (Knang-hszl)
és Möng-ceban (Jün-nan), 1894. Ja-tungban (Tibet
és Szikkim harárán), 1897. Sze-maul>an (Jünnan) állítottak föl a K.-iak a határon vámhivatalokat. Az idegenek vámhivatalai a {>ekingi «lnspector General of Customsn alá vannak rendelve.
A vámhivatalok cvi je|enté.seit a kereskedelmet

;;:

::

1

622

K{na

—

Ktna

illetleg a «Returns of Trade and Trade Reports»ban foglalják össze és ennek az adataiból van
összeállítva a következ pár táblázat

A

császárokat (Thien-ce a. m. az ég fia) csaknem
istenként tisztelték az egész birodalomban, végrehajtói hatalmukat minisztereik útján gyakorolták. Ma a következ miniszterei
árúcikkek
és
értéke
(korona)
1910-ben.
forgalmú
fölb
vannak: 1. külügy (rendesen a
miniszterelnök is egyszersmind,
cung-li-jamen régebben, ma vaiáru
érték
érték
á r
vu-pu) 2. belügy 3. pénzügy

Behozatbl

-.

;

4.

opium
pamntárnk

179.046,312
422.268,264

bab
nyers és hnlladék pamnt

közmüvelödésügy

5.

;

had-

igazság20.0tiO,616 fz olaj
8. közgazdaság, koreskedeíryapjnáruk
_ ...
61.095,840 szezám-mag ._
fémek lem és közmunkaügy 9. posta
22.302,888 selyem, nyers és szövött
cigaretta és szivar...
gyarmatügy, azonkívül a
2)^.483,208 állati brök és szrmék...
^3a253,80o 10.
szén ég koksz
rafflnált petróleum...
34'3ii'408 cenzori hivatal és az Akadémia
72.249,7441 tehén- és bivalybr
24.832,1X6 (Han-lin), a tung-csönn-si az elrizs
101.203,800|| szalma
tea
116.102,568
jjj^jj. gj^ terjesztett panaszokat,
Kina kereskedelmének értéke országok szerint kegyelemkéréseket vizsgálja át elssorban, a legfelsbb bíróság (ta-li-ssze), köztársasági könyvtár,
1910-ben.
udvari történetírók hivatala, birodalmi történetBehozatal
Kivitel
írók, áldozatok bemutatására szolgáló hivatal, a
forgalom
Ae állam neve
csillagvizsgáló hivatal stb. K. a császári család
korona
uralkodásának ideje óta (1644) 18 bels tartoNagy-Britannia
229.254,408 60.435,192 289.689.600 mányra, 288 kerületre (csi-li-csou, csi-li-ting) és
Hong-Kong
_. 554.049,432 351.310,944 905.360,376
1431 járásra (hien, csou) volt osztva. A tartomáBrit-India
142.040,016 14.652,480 156.692,496
nyok neveit, területét, lakosságát 1. a 623. oldaÉ.-amerikai Egyes. Áll.
80.133,360 104.333,280 184 466,640
Németország—
69.044,644 43.111.056 112.155,700 lon lev táblázaton.
Kranciaoi-szág
_
8.921,2.^6 125.}fi7,920 134.389,176
A tartományok élén van a kormányzó, az
Belgium
37.323,144 21.136,680 58.459,824
európaiak rendesen alk irályoknak nevezik ket.
Olaszország
34.983,360
36.623,640
1.640,280
Oroszország és Szibiria
51.851,020 148.514,520 200.365,540 Azok a tisztviselk, akik bizonyos vizsgálatokat
Japán
248.016,408 199.063,944 447.080,3.52 sikerrel letettek, az ú. n. kuanok (európaiasan
Korea
7.697,208
8.496,360 16.193,568
mandarin) 9 osztályba vannak osztva 2—2 aloszKözlekedés. A hajóforgalomra nézve a kö- tállyal az osztályokat egymástól a ruha szine,
vetkez táblázat szolgáltat adatokat
a sapka gombjának anyaga (egyszer és díszített
kláris, kvarc, arany) és a mellüket takaró ruhaegyenesen külföldösszes hajóforgalom rl érkezett hajók
darabnak a hímzései (polgári tisztviselkön ma1910-ben
1910-ben
dár, katonáin négylábú állatok) különböztetik
Álla
91 611792
45.211,824
46.456,920

Ügy
Ügy

;

6. tengore.szet

;

7.

;

;

_

;

tonna-

száma

tonnatartalma

tartalma

819,810

88.776,689

12.764,950

28,000
146,075
31,197
5,361
3.766
1,286

34,863,439!:

meg egymástól
ben.

Összesen,

ebbl:
Nagy-Britannia

..

Kina-

Japán
Németország

...

Franciaország...

.Amerika

.
.

Az els vasutat 1876

19.597,82;
18.903,1

7.060,521
4.923,49
725,27

jún. 30.

4.943,306
2.103,117
2.654,794
1.326,300

553,163
288,531

nyitották

meg

Sang-hájtól Vu-zungig, de ezt, valamint a késbl)en épített vasutakat is a benszülöttek szótrombolták ós csak igen nehezen barátkoznak meg vele
újabban is. így 1912-ben 6350 km. hos.szúságú
vasút volt nyitva a forgalomnak, csaknem mind
idegen vasúti társaságok kezében, azonkívül 2642
km. hosszú orosz-japáni és orosz birtokú vasút
Mandzsúriában. 1910 végén 45,260 km. hosszú
táviróvonal 560 táviróhivatallal volt mílködósben.
1897 óta a K.-i császári postahivatal kezdte az
azeltt magán ügynökségek útján lebonyolított
postai forgalmat a kezelésébe vonni s ezt 1911.
befejezte. 1910-ben már 355 millió levelet ós
3.766,000 csomagot továbbított, több állammal
pedig postai egyezménye is van. Kábelei Japánnal, Kurópával, Szibiriával is összekötik s vasútvonalai különösen á K.-1-japáni háború óta ersen
fejldnek.
Alkotmány. köziarazgatAs. Ma K. kormányformája köztársaság 1912 febr. 12. óta. A régebbi

és rangsor szerint a legnagyobb

tiszteletet kötelesok tanúsítani

egymással szem-

Egyenrangúak esetében a polgári tisztvisel

a katonait megelzi.

A

köztársaság hozta be a

régi sárga, sárkányos lobogó helyébe az új lobogót és címert vörös-sárga-fehér-kék-fekete sávval a K.-iak öt
népét mongol-kínai-mandzsú;

f

:

töröktatár-tibeti, jelképezi.

Pénzügy. 1910 októberben publikálták K. els
költségvetését, amely 376 millió kiadással szemben 297 millió tél bevételt irányzott el 1911-re, de
ezt az 54 milliónyi deíicit«t a szenátus 3.500,000
jövedelmi források
tél fölöslegre redukálta.
föld-, tea-, 8Ó-, adó-, tranzité- és rendes vámok,
kölcsöállami birtokjövedelem fbb kiadások
nök visszafizetése stb. 55 millió, hadsereg és tengerészet 88 millió, közlekedés 37 millió tél. .\
szerencsétlen vég japáni hálwrú borította föl K.

F

:

:

pénzügyét, s azóta külön l)öz nemzeteknél 1911
végén kb. 3,1 48. 763,500 koronányi adóssága vnn.
Pénzegysége régeblwn a kis rézpénz volt, amelybl 7 drb. volt 2 fillér érték, ma az 1910.-Í rendelet szerint az egység haikuan tél ezüstpénz,
amelynek értéke 322 korona volt 1910-b6n.
IgrazságrszolKáltatás. A legalsóbb fokon h
közigazgatíi-ssal egyesítve van. ügyvédek nincsonok, a per ingyenes, a bíráknak van ugyan fizetésük, de bizony megvesztegethetk. Minden üiryben lehet föllobezni az elsbiróság ítélete ellm.
de a megátalkodott pörösködöket is ersen mej:

.
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Ax elsöf(^ bírák a járásiak (csi-hien), nyör, tartóté lakkozással látták el. Kb. Ceou csárnaMdfcká a kerttleti (csi-fu). harmadik a tarto- szár idejóben már valószínleg aranypénzük is
mányi kormányió mellé reodolt logföbb bíróság. volt. IdöszámHásuk nagyjában hasonló a miénkHnialos lu-htot OBi^ alapoe megfontolás után hez, de hónapjuk igazi hold-nap, így minden
ki
s est Is egy 9 tagú bixottság hónap 28—29 napból áll, aminek kövotkezteten
rn. 'i'< >iwí;.
IlUvixsgálja. 8 úgy kerül az el- minden 2—3 évbini egy szökhónapnyi fölösleg
büntetik

i:

A halálos Ítéleteket áll be, azért a szökév 383-3^ napból áll. Hár
megasabott napon hajtják végre zasságuk törvényekkel szabályozott. Az asszony
.'ban mindenütt. A K.-i büntet a férjnek engedelmes társa, de nem jogtalan rabiin^-lU-lit 1810. Staonton angolra, szolgája. Amennyibon az asszony magtalan mamix 1812. franciára lefordította. radna, a férj mellékfeleeégeket is vehet el, de
van s a büntettörvényeken ezek az igazi hitvesnek alárendeltjei. A gyermek
csa- épúgy köteles apját, mint anyját tisztelni és szey van benne a házi.doimi etikettre, régi szokások és retni.
ValiAs. Eredetileg az sök tiszteletében állott,
liára nézve.
Mveltség. A K.-i möveltség ösfégl és idegen s a mai szertartásokra is ez nyom bélyeget. Hábehatátsoktól mentes, terméeseteeen az európaitól rom bevett vallásfelekezet van konfacianizmus,
-ppen önálló fejldéi* miatt más irányú, de igen buddhizmu.s és taoizmus. A fpap a monarchia
idejében maga a császár volt,
ités végett.

I

1

á

1

:

a.»50,175
£3.307,830
10.S50,ftéO

15.706,980
17.1»9.3«&
19.441,666
11.884,S76

24.6M,6«6
91.440,880

8.037*20

...

4.6SS.196

Kat:>za
.s.;

.>Ufn

16.S99406
96J0S,900
6.879,710
8.867,686
7.740,070
1.606,030

199,940173,997-7
379,886 6

999.409,816
19.363,690

3.968,814-7
941,718-6

Kuanv'-ti«/.i

Kaei-caoB

.

Jft»-aAn...

KfttABMág

...

.

Öwaeaea
MaDdamiri*

Saékhelye

;k]it>-kÍBt|

999,910 4
144,966-7
811.931-6
175,967-8
99,970-1
141,952-4
179,946-3
94,971-6
119,964-9
184,944-8
816,946-9
194,941-8
384,903-0
666,841-4
968,918-3

aSJ89,S«0

nu-'..in

I

ka*

•*-U-

tk'D hiíii

NépIsúrAaég

Tertlete

h»kamág*

A tartoBáay aare

72
186
47
133
108
111
97

806
99
133
99
41
14

Pao-ting fn
Ci-nan fa
Tai-jen fn
Kai-föng fn
8za-C8oa (d
An-csiag fn

Nan-csang (n
Hang-cson fu
I^-cson fa
Vo-csaag fn
Csang-sa fn
Hssi-an fu
Lan-caon fn

29
97
89

Kaaton
Knei-Ua

61

Knei-Jaog fn

90

JOn-nan fn

Csfing-tn fn
fa

Pekiag

Mnkdea

MoaicoUjL, Tfbet, Kelet-Tur-

kcMtáa

627,266

6.167.893

SlS.400,690

11.078,420

stb.

Omeaen

untán
A BéiMtáiiiUlás tlkalmáTai a caalidokat sBámlilták,
eiek náaát, átlag 6 tagot scámitva egj családra, m egiiororták fittel.
.Vb <Iap0rial CnstOBS* becslése sserint 1910. 141,868 idegei volt Kinábaa.
aeauetiségek sserint a UreCkesAképeB eloesolva
i

aki legmagasabb tisztviselivel
együtt hajtotta végre a nagy
vallási szertartásokat. A konfacianizmus. az állami vallás, ha

ugyan ogy ember

tiszteletét sza-

bad így nevezni, inkább bölcselet,
papjai termé-^zeteeen nincsenek.
Ettól teljesen különálló az sÉga

amelynek a császár
Pekingben három áldozatot mutatott be évente. A taoizmus
elször tisztán filozófia volt. de
azután buddhista szertartásokat
vett át. A nép legnagyobb tötisztelete,

mege buddhista

vallású, azon-

kívül, különösen ÉNy.-on, mintegy 30 millió mohammedánus,
1 millió római katolikus
püspökségei és összesen

.32

kb.

150,000 protestáns él még a
birodalomban.
Közoktatás. Elén minden
tartományban a konnányzót<M

ftetlen tanulmányi fölügyel

A népoktatás rendkívül széleskör, a leg kisebb faluban is
traacia„
portDgál
van iskola, amelyben az írás és
_
kav'ol
10.140 amerikai
egféb ._
olvasást elsajátíthatják a gyerfejlett. A K.-i írás kb. Kr. e. 2200-ban már két- mekek, de mivel az írás elek igen komplikáltak
kevés van, aki azt mind elsajátítja. Magasabb is
.<«i>lítelenül mej?volt. Eleinte kiszálasított bambusz.szal festették, a Kzör-ocsetet Ming-thien (210. Kr. o.) kólák a járási székhelyeken (hien). még magasabb
találmányának mondják. A papiros elállítását a kerületi (fu) s a tartományi székhelyeken vanfakéregböl, selyem- és vászonrongyokból Csai- nak. A két utóbbin letett vizsgák képesítenek az

japáai
.>ro«

-

66,4»4
49,896

1

aéaet

|

!

lon találta föl Kr. n. 106.

._

...

4,106
8,177
8,176

1

koreai

|

I

A könyw^iomkUás egé-

még a találmányok

sorozatát 593.
Kr. u. A nyomtatás laoö. átkerült Japánba is.
Kleinte fametszetü táblákJu nyomtattak, s csak
ké.<bb. a misszionáriusok behatása folytam haotnáltak fémbetUket. Ösidök óta tart a sdifemherntfótenyészUs is. A mágnestt kb. a Kr. e. XII.
.sz.-ban ismerték. A lápor föltalálásának kérdése
még vitás. A K.-iak mesterei voltak az érc- és
f'f-'^zöntégnek kb. 3 évezreddel ezoltt, s ezekbl
<)g és etruszk vázákkal is vorsenyzó pomizelált és vésett vázUcból ma is láthatni a
<-Maszári kincstárban. Véstek fába, elefémtcsontba,
ja«leitbe, fa- és brtárgyakat aranyoztak, s gyösxltette ki

:

_

áll.

8,266
1,986
8,069

alsóbbfokú tisztvisoli állásobti. A magasabb hivatalok eléréséhez szükséges vizsgákat Pekingben teszik le. A tanitás a történelem, földrajz és
irodalom ismertetésével foglalkozik, a matematikát csak 1887. vették be a vizsgatársryak körébe.
Újabban az európaiak behatása alatt néhány kiköti iskolában aniirt>l és francia nyelvet és irodalmat, a tung-ven-huen c^sászári iskolában pedig
Pekingben európaiak tanítanak angol, francia,
német és orosz nyelvet, mennyiségtant, csillagászatot, meteorológiát, kémiát, termé^etrajzot,
fiziológiát, európai népek irodalmát stb. Sok helyütt hittérít iskolák is vannak, st a kormány
a különböz arzenáli.«ok mellett katonai, tengeréi

;
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A

8zeti ós torpedó-iskolákat is tart fönn.

pekingi

császári iskolában 13 professzor van (1910) ós kb.
200 hallgató. 1906-ban orvosi fakultást is állítottak föl, fleg az angolok anyagi támogatása és
sürgetése folytán. Tiencinben is van egyetem
6 idegen ós K.-i professzorral.

Ujságlrodalom. Rendkívül

fejletlen a lakók

millióihoz képest. A legrégibb K.-i, s így az egész
földön legrégibb újság a Kitig-pao (fvárosi lap),
amely régebben írva és ritkábban, a XIX. sz. elejétl kezdve pedig nyomtatva és naponta jelenik
meg 8 az összes kormányrendeleteket tartalmazza. Az európai értelemben vett újságok közül
legrégibb a Major angol kereskedtl alapított
(1870) Sönpao, havonta kb. 350,000 példányban
jelenik meg Sang-haiban, 1881 óta versenytársa
ugyanitt a Hu-pao- Nevezetesebb még a Tien-sicsai-hua-pao, aKo-csi-huei-pien (1876 óta) s a zika-vei jezsuiták lapja, a Jü-ven-hu, a közmveldés szolgálatában állanak. Kantonban 1886 óta a
Kuangpao, Hongkongban pedig 5 K.-i újság jelenik
meg, ezek közül 4 európaiak szerkesztésében. Az
európaiak újságjai közül nevezetesebbek : a legrégibb Canton Register, North China Daily News,
North China Herald, The Celestial Empire, Poochow Advortiser, Hankow Times, Daily Press,
China Mail, Echó do Povo, tudományos a Journal
of the China Branch of the Royal Asiatic Society
Chinese Recorder and Missionary Journal, China

Review stb.
Hadseres. Ujabb szervezés és totanítás alatt
áll. Az 1905. és 1907.-Í császári rendeletek alapján
egészen modem alapokra van fektetve az 1912.
évre 36 hadosztály fölállítását szervezték. Egy
;

hadosztály két gyalogos ezredbl (mindegyik há-

rom zászlóaljjal), egy lovas osztályból, tüzérségbl
9 üteggel és egy zászlóalj utászból

áll.

A jelenleg

szervezés alatt lev hadosztályokkal együtt kb.
250,000 fnyi hadseregnek kellene lennie, de kb.
180,000 fnyire becsülik csak a meglévt. Ezenkívül vannak tartományi csapatok is az alkirály
vezérlete alatt, ezeket most szervezik át i-endrséggó, ö.sszesen mintegy 120—160,000 emberbl
állanak. Mindez most átalakul. Tengeri ereje most
talán szintén fejldésnek indul, de eddig úgyszól-

ván semmi.

Története.
e. 4. évezredig megy vissza.
szerint a hódítók nyugatról jöttek
ós leigázták a bonszülötteket. Ugyancsak hagyo-

K. története a Kr.

A hagyomány

mány fzi

az els királyok neveihez a földmí-

velós, tea- és selyemhernyótenyésztés,
a csillagászati idszámítás és a vallávsos

valamint
szokások

meghonosítását, míg írásukat a K.-iak valószínleg a sumir-akkád népek valamelyik törzsétl
vették át, még a Kr. e. 3. évezredben, amelyben
a ífw-dinasztia uralkodott. Ezután a Saugdinasztla következett, amely alatt a birodalom a
tengerig terjeszkedett. Az ezután következ Cseudinasztia

(1122—256) els császára, Vuvang a

Jang-co-kiang vidékét is meghódította. E dinasztia
székhelye Szi-ngan-fu volt, egész a V 111 sz.-ig, míg
az ószakkeloti betörések következtében Lojangba
helyezték azt át. Ugyancsak e dinasztia alatt ólt
a három K.-i bölcs Tmo-cc (Kr. e. VI 1. sz.). Kona.

:

fit-ir V.

Confuoiu.s (Kr.

'v r^^]

{78) és

—
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sz.). Minthogy a Csen-dinasztia tagjai számos
hübérbirtokot osztottak ki a furak közt, ezáltal
elsegítették ezek elhatalmasodását, aminek következménye az lett, hogy a hbérurak egyike,
Gin-Si-Hoang-Ii (246—210) a régi dinasztiát
kiszorította ós egyeduralkodókép lépett fel. Számos maradandó
kívül
építette a K.-i
falat, amelynek célja volt, a barbárok betörései
ellen védeni a birodalmat ugyancsak
emelte a
tartományok számát 36-ra. Gyönge utódait azonban csakhamar megbuktatta a gyöztes2yieo?íPa</.9,
aki Kr. o. 206. a jÖan-dinasztiát alapította meg.
E dinasztia alatt K. Tonking, Annám ós KokinK.-val gyarapodott, egyszersmind a kereskedelem, mvészet és tudomány is fejldött. Lioou
Pang a külkereskedelem biztosítására a nyugati
határt csapatokkal riztette, az indiai buddhista
misszionáriusok bejövetelét és Tonking kikötiben a római kereskedknek a selyemvásárlást

(ÍV.

mvön

;

st K.-i évkönyvek említik, hogy
(Kr. u. 166.) «Antonin» (M. Aurelius) császár kömegengedte,

vetsége jött Rómából (Ta-Cin) a K.-i császárhoz.
A folytonos küls hadjáratok azonban megakasztották a békés fejldést, amely csupán a Kr. u.
VI. sz.-ban állott újból helyre,
is összeköttetésbe került K.

amikor Japánnal

A

tulajdonképeni
újjászervezje a K.-i birodalomnak Tai-cung császár volt (627—650), aki Tibetet és Koreát elfoglalta és több fontos i'eformot létesített
így a
közigazgatást átalakította és állandó hadsereget
szervezett. Utána azonban a törökök betörése, az
arab-perzsa kultúi'a terjeszkedése és egyes kormányzók bels viszálykodásai állandóan gyengítették a birodalom és a dinasztia hatalmát, melyet csak a Szuug-dinasztm (961—1280) megalapítója, Tai-cu birt újból helyreállítani, de csupán
Dél-K.-ban, mert az észak felöl gyzedelmesen
elrehatoló khitanok a Szung-dinasztiát székhelyüknek Nan-kingba való áttételére kényszerítették, késbb pedig egyenesen adófizetivé tették,
míg a mongolok a már két részre oszló birodalmat 1211. el nem foglalták. Azonban a J"M^?í-dinasztia (1280—1368) megalapítóija, Kublai, Dzsengisz-khán unokája, ennek a birodalomnak is véget vetett és Mongolországot. Mandzsúriát. Koreát, Tibetet, st Tonkingot is hatalma alá kerítette s az egész birodalom székhelyét Pekinglx»
tette, hol az európai uralkodók követeit fogadta.
Az ö szolgálatiiban állott Marco Polo, ki írásai
által a birodalom fényét Európában oly irigyeltté
tette. A Juen-dinasztia uralma azonban rövid
életnek bizonyult, mert a súlyos adóztatás és a
buddhizmus er.szakossága miatt lázadások tör:

tek ki. Korea elszakadt és Csa-jiien-csang felkelése
azzal végzdött, hogy a gyztes hadvezér Pekinget elfoglalta és a M*?í^-dinasztiát (1368—1644)
megalapítva, a régi K.-i törvények és Confucius
tanainak tiszteletét újból elterjesztette. Ezzel kar
öltve járt K. elzárása az európai keresked n*'péktl és Japántól. A bels békét azonban még ez
intézkedések által sem lehetett tartóssá K-nni.
mert a mandzsu-tatárok már a XVI. sz. végén
kezdték tetöréseikkel fenyegetni K.-t, a minek
következménye az lett. hogy a gyztes Szim-rin
0»».^-dinasztiának vetette meg alapját, amely
egész 1 9 12-ijí uralkodott K.-ban. Szilárd központi

—

Kína

625

létesült, a bódítások újból megkMdödtok
n^ária, Turkesztán. Tibet ée Pormóia«üget

uralom
'

'

kerültek K. fenhatóeága alá. Ugyancsak
került K. Oroszországgal kereskedelmi és
politikai összcköttotósbe, amely körülmény bábo,vK

i

mra

Az 1Ö88. megkötött béke alapján
évente egyszor karavánt kUldhotett
lYkiiifTbe. Nem soklul késóbb a franciáknak és
angoloknak is megengedte K. a kereskedést, de
csupán korlátolt mértékben. A XV 111. sz.-ban a
keiésztény-üldözés is megkezddött a misszionáriusok türelmetlensége Itövetkeztébon, ISlö. pedl? a katolikusokat siámOzték K.-ból.
Korszakalkotó változás állott bo K. történetiben a XIX. sz.-ban. midn az ópium-háború
(183Ü 42) következtében a birodalom bikötói a
külkereskedelem számára is hozzáférhetkké
lett^ As ópium-háború közvetlen oka az volt,
hogy a K.-i kormány az ('•pium bevitelét az angol
keraKkedölcnek mo^iltotta, st az angol keressok következtében menekülni
-'k. Ezért az angol flotta a naKft részben blokád alá helyezte, részu
Ím
ta. amink következtében 1842 aug.
2iK l^iiitxingbnn béke jött létre K. és Anglia közt,
(

ir>

vezetett.

>-/i>rszág

—

"

mely

'

szerint K. 21 millió dollárt tartozik fizetni.

Kanton, Amoy, Fu-csou, Ning po és Sang-hai kikötket pedig a kereskedelem számára szabaddá
teszi és a ki- és beviteli, valamint az átviteli vámot meghatározza. Ekkor lett hozzáférhet K.,
nemcsak az angoloknak, hanem az amerikaiaknak és franciáknak is.
Nem sokkal ezután még nagyobb megrázkódtatás érte K.-t az állandó bels forrongá.sok miatt,

melyek a

rintr-dinasztia ellen irányultak.

ta

>

ji;

kant.'iii

ség a

Az

ál-

taiping forradalomban

.'.
Ennek kezdeményezje egy
s/armazású és Gutzlaff német jezsuitától

nevelt, exaltált ember, Sziu-cuen volt, akit több tekintélyes törz.s támogatott felkelésében. Midón a
kormány bálványok rombolása miatt hadat kül-

dött ellene, az ö.<.?zes mandzsu-ellenes törzsek
mellé állottak, mire Sziu-cuen K. nagyrészét el-'"" -'"^ s a Tai-Ping («nagy békp»Hdina.sztiát
'
•khellyel megalapította

(

1

853).

Emol-

nyt tartott fenn a régi dinasztiával.
>t
a dalai-lámával i.s, a kere.sztény1
térítknek adott teljes szabati.^ág/ 6- és tij-4estamentum kinyomrjesztósével igyekezett elmozdímaga nem tért át forma
tani, ámbár mási^szt
szerint a keresztény vallásra. Lassanként a csátaári seregek visssaszoritották a tai-pingokat,
kiknek nraüna 18ö8. már csupán Nan-kingra

t

szorítkozott.
Ezalatt K.

háborúba bonyolódott Angliával és
minthogy K. a nankingi szertartotta meg. 18.56-ban az angol flotta
z<
bevette Kantont, a K.-i hajórajt pedig megsemmisítette, mire a kormány azzal válaszolt, hog>'
az európaiak üldözésére uszította a népet. Ezért
1857. Anglia és Franeiaország kSzCs akcióra lépFi

'

iggal.

.
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hogy az
európai államok ezentúl követségeket tarthatnak
Pekingbon, a keresztény felekezeteknek pedigszabad vallásgyakorlatot enged a K.-i kormány,
amely azonkívül Angliának 24, Franciaországnak
pedig 12 millió hmlikárpótlast tartozik flzetni.
Minthogy azonban a K-i kormány a békefeltételeket nem teljesítette, st 1859. az angol hajórajnak érzékeny veszteséget okozott, az angolfrancia egyesült sereg 1860 július havában megszállta Tien cint, szept. 21. pedig a Palikao melletti ütközetben a CouJtin-Montauban tábornok
alatt egyesült angol és francia sereg teljesen
megsemmisítette a hétszerte nagyobb K.-i sereget, mire 1860 októberében megkötötték & pekingi
békét, 1861. p^dig K. kereskedelmi szerzdésre
jún. 27. létrejött oly feltételek mellett,

Németországgal. Most már, hogy a béke
kormány angol segítséggel igyekezett elnyomni a taiping-forradalmat, amely 1850—61-ig kb. 2 millió emberáldozatba került és a belföldi termelésnek és iparnak
rendkívül nag>' károkat okozott. 1875-ben Cm-ti<u
császár került a trónra, aki alatt K. egyre szorosabb diplomáciai összeköttetésbe kerül nemcsak
az európai hatalmakkal, hanem az Eg>'esültÚlamokkal, valamint Japánnal is. Oroszországgal elször 1871. jutott K. ellentétbe, midn az
kasgar elfoglalása után Kuldzsát is magának követelte. Csupán hosszas tárgyalások után, 1881.
jött létre oly értelm szerzdés, amely szerint
Kuldz.sa ismét K.-é lett. Károsabb volt K.-ra nézve
a Franciaországgal kötött szerzdés, amely akkor
jött létre, amidn Franciaország Tonking és Annám elfoglalása alkalmával a ha' árok miatt jutott ellentétbe K.-val. Azonban már 1885 jan. 9.
Anglia közvetítésével megköthették Li-hungc.tang alkirály és a francia meghatalmazottak
lépett

biztosítva volt, a császári

Tien-cin-ben a békét,

mely elismerte Francia-

ország indo-K.-i térhódítását.

A

nag>'hatalraakkal való folytonos ös.szeköttebels fejlödé.sében is változást idézett el.
kz északi tartományokban lÁ-hung-csaitg aXfánXy
a hadsereget és a hadiflottát, a másik alkirály,
tés K.

Ling-king-csH(aíVf^% a déli tartományok postaés közlekedésttgyét fejlesztette európai mintára,
jóllehet az a lakosság és az udvar körében ellenkezésre

talált,

mert Koreában

is

hasonló refor-

mok növelték a japáni befolyást. Ez nyilvánvalóvá
lett akkor, amidn az itteni parasztlázadás leverésére 1894. K. a koreai kormánynak segíts^et
küldött s ezáltal a tien-cini szerzdést megszegte,

minek következtében Japán is csapatokat küldött Koreába. Az 1894 aug. 1. hadüzenet következtében tényleg ki is tört a Kjajiáni háború,
amely a K.-ra nézve lealázó stimono-^zekii békével
1895 ápr. 17. L. Japán (története).
Ez a háb(jrú azonban K. bels életében Is nagy
változásokat idézett el. Elször is GHang-ksiilhui néven Kang-JHvei-}(i\ az élén egy »v
párt keletkezett, amely a K.-i elmaradt k< /
ért véget,

"

gatás európai

mMon

való újjászervezését,

><

iij.<;i-

gok és iskolák alapítá.sát, továbbá vasutak kiépltek és flottáikat Hongkongba küldték. Midn tés<-^t tzte ki az állam feladatául. \ reform-mozKanton bevétele után sem állt helyre a béke. a galomnak c.^akharaar megnyerték a császárt is
flotta egész Tien-cinig, Peking kikötjéig hatolt, s már úgy látszott, hogy a békés fejldést bitositmire a K-i kormány békére hajlott, ami 1858 hatják, amidn komolyabb beavatkozás történt a2
Rémi Sáft UsBcona.
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európai hatalmak részérl. Ugyanis 1895. két leteltéig, hadikárpótlás fejében abban a városnémet misszionárius meggyilkolása miatt Német- részben, ahol a követségek vannak, kinai nem
a takui erdítményeket lerombolják s
ország elég beavatkozási alapot talált és hadiha- lakhat
jókat küldött Klau-csou kikötjébe, amelyet ezek Peking és a tenger közt 12 helyen idegen csael is foglaltak Németország részére. Ez alkalom patok helyeztetnek el. Egyedüli engedmény, amit
volt a többi európai államoknak is a beavatko- K.-nak tettek, az volt, hogy a beviteli vámok felzásra és csakhamar Oroszország Port-Arthurt, emelését megengedték. Egy évvel késbb, 1902
Franciaország a Kvang-Csou-öböl vidékét, Anglia ápr. 8. Oroszországgal is létrejött a békeszerzpedig Vei-Hai-Veit vette bérbe K.-tól. Ez esemé- dés, mely szerint Oroszország jóváhagyja a K.-i
nyek hatása alatt újból a reakcionáriusok jutot- kormányzat visszaállítását Mandzsúriában. Az
tak uralomra, miután palotaforradalom útján az ugyanezen évben Angliával kötött szerzdés érözvegy császárné kezébe adták a hatalmat, a re- telmében pedig az észak-K.-i vasutak kiépítéséformpárt vezetit pedig eltették láb alól. Közvet- nek jogát Anglia kapta meg.
Ezzel azután a boxer-háború korszaka végleg
lenül ezután tört ki egy hazafias jelleg mozgalom, az ú. n. hoocer 'lázadás, melynek szerzje ós lezárult s most már a mandzsúriai kérdés lép
megindítója Li-ping-heng santsungi kormányzó eltérbe. Oroszország ugyanis vonakodott Manvolt, aki már korábban bölcs férfiú hírében állott, dzsúriát kiüríteni, st Koreát is okkupálni akarta,
kinek tanácsára K.-i ifjak társulatokban szervez- minek következtében Anglia és Japán szövetkedtek, hogy magukat a fegyverkezésben kiké- ségre léptek (1902 jan. 30.), hogy Mandzsúria és
pezve, az idegen igát lerázzák hazájukról. Magá- Korea függetlenségének elismerése által ellennak a társulatnak neve I-ho-csuen (önkéntes súlyozzák Oroszország terjeszkedését. Oroszorhazafias egyesület) volt, csupán az angolok ne- szág erre a mandzsúriai konvencióban (1902 ápr.
vezték el <(boxor»-nek. 1899-ben már megkezdték 8.) meg is ígérte Mandzsiiria kiürítését 18 hónapon
mködésüket az európaiak és az európai intéz- belül, de minthogy idközben Juan-si-káj csi-Ii-i
mények, fleg a vasutak és telegráfok ellen. Most alkirály és kereskedelmi miniszter a vasutak és
már a mozgalom élére maga a trónörökös, Tuan telegráfok kiépítését újból megkezdte s az euróherceg állott, jóllehet az európai követek az egye- pai hatahnak koncessziók elnyeréseért vetekedsületek betiltását kívánták. A mozgalom növelé- tek, Oroszország ez alkalmat arra használta fel,
séhez hozzájárult még az 1900. évi rossz rizster- hogy Mandzsúria kiürítését újból elhalássza. Ebben
més és hogy a vezet, Tuan herceg idközben a a folytonos vonakodásban a japáni kormány Orosz«Cung-li-ja-mon)) (külügyi hivatal) elnöke lett. ország ázsiai hódításásainak kezdetét látta és
Hogy a mozgalmat elfojtsák, az egyesült európai diplomáciai úton óhajtotta a differenciákat kihadak vezetje, Seymour admirális 2000 ember- egyenlíteni. Ez azonban már nem volt lehetsérel a fváros felé vette útját, de csakhamar ges, mert az ellenségeskedések Japán és Oroszvisszavonulni volt kénytelen, minek következté- ország közt a Port-Arthur és Csemulpo melletti
ben az európai követségek is veszélybe jutottak. összecsapások után (1904 febr. 8.) nyilvánvalókká
Erre az európai fiotta Ta-ku kikött ostromolni lettek (1. Japán története). Csupán K. semleges makezdte, de csak nehéz küzdelem után tudta azt gatartása okozta azt,.hogy a háboríi következtében
bevenni. Ekkor a K.-i kormány felszólította az K.-t újabb sérelem nem érte. Ugyanis a porthseurópai követeket, hogy 24 óra alatt Pekinget mouthi béke Mandzsúriát újból K. szuverenitása
hagyják el, azonban még ennek letelte eltt Ket- alá helyezte és csupán az a területrész (Liao-tungteler német követet az utcán meggyilkolták, mire félsziget), amelybl K. Oroszország részére már
nyolc heti harc következett az európaiak és ja- 1898. lemondott, került japáni fenhatóság alá. Az
pániak ellen. Végre Seymour admirális a szövet- orosz-japáni háború hatása K. belügyeire abban
séges csapatokkal és japáni segítséggel aug. 24. nyilvánult, hogy a Juan-si-káj vezetése alatt álló
Pekinget heves harc után bevette. Most már az reformmozgalom újból feléledt, amint azt a vaseurópai hatalmak a kedvez helyzet kiaknázásá- utaknak a K.-i kormány által való kiépítése, az
hoz láttak. Az egyesült európai sereg vezetését ópium-élvezés erélyes meggátlása, az amerikai
a német Waldersee gróf tábornagy vette át, aki- áruk bojkottja (a K.-i bevándorlásnak az Egyesültsikerült Államok részérl való meggátlása követkoztéton)
nek
bár jelents áldozatok árán
teljesen megtörnie a K.-i kormányseregek és a s a császár 1906 szept. l.-i alkotmányt igérö
szózata bizonyítják. A következ évben kiadott
boxerek ellenállását.
A németeken kívül az oroszok is igyekeztek császári odiktum pedig már határozott ígéretet
teret hódítani, amire els lépésük volt, hogy tett az els K.-i parlament összehívására. Ezt
Mandzsúriában katonai kormányzatot létesítet- megelzleg új államtanácsot szerveztek, az áltek. Hogy a küls béke helyreálljon, megkezdd- lam iHxlig több bizottságot küldött ki európai
tok a békotárg^'alások az európai hatalmak kép- tanulmányútra, az alkotmány és büntettörvényviseli ós Li-hung-csang alkirály közt, ki a tár- könyv -tervezet, az iskolaügy és kereskedelmi pofyalások bofejozóse után meghalt. Utóda Juan-si- litika európai mJnta szerint való kidolgozása céláj lett, aki már az 1882.-1 koreai felkelésben is jából.
részt vett, majd 1898. mint dandárparanci^nok a
1908 nov. 14. Kuang-hszi császár meghalt és
császár kogyonoo, késbb csl-li-l alkirály lett, de utána egy nappal az özvegy császárné, aki 50 évig
már 1906. kegyvesztetten távoznia kellett. A érvényesítette befolyását az udvarnál. Az elhunyt
K.-ra nézve megalázó béke 1ÍK)1 szopt. 7. jött uralkodó 3 éves unokaöccse, Puji, lett az új csálétre 8 fbb pontjai értelmében K. 465 millió telt szár s ennek atyja a régens. Juan-si-kájt 1909 jan
(1420 millió márka) tartozik fizetni az 1940. év 2. elbocsátották s utóda a szintén reformer Na;

;

—
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amoly körülmény, valamint K. tárgyaa killhatalmakkal azt bizonyították, bugy
irányváltozás nem jött lótro az új éra alatt som.
8 ez tényleg nem Is volt lohotségo.s a binxlalom
hlhototlon zilált pénzügyei miatt, ami mindig
ujabb kölcsjön felvételére kényszerítotto a kormányt, így a Han-kou-Szocsuán közti vasút kiépítése, Németország, Anglia, Franciaország ós az
lígyesült-ÁUamok 7 millió font sterling kölcsöne
ellenében jöhotott létre, oly foltétol alatt, hogy az
(>ml(tPtt hatalmak eg>forma engedményeket kaptak. Vis/niit a mandzsúriai vasutakat ós Ninr-;u,j kii Oltót a japáni kereskedelmi érdekeknek
tung

lett,

lásai

:i

ki K.

Minthogy még ugyanazon év-

megnyitották a kizárólag K.-i
uuTiK.ki.k által épített peking-kalgani vasatat,
a/ ido^ren vállalkozások iránti ellenszenv egyre
hevesebb lett. Ezt növelte az angolok által rendezett 1910.-Í nankingi nemzetközi ipari kiállítás, amelyet egj'enasen nemzeti szégyennek minsítettek, amit mind a mandzsu-uralom rovására
írtak. Ez okozta, hogy az addigi mandzsu szár
mazású alkirály, Tuan-gfan helyére(1909 nov. 23)
Csang-jon-csünt nevezték ki, egy hónappal késbb
(dec. 27) pedig a régonsherceg ellen merényletet
követtek el. A dinasztia iránti ellenszenv nem.-iokára oly nagy lett, hog>' midón a déli provinciákban a rizs ára magasabb lett, a forradalom eljelei már érezhetvé váltak. Ezekhez járult még
K.-nak Oroszországgal és Japánnal szemben
való gyengesége, amelyet ismét csak a vasutak
kiépítésének kérdése okozott. E két veszélyes befolyás mellett kedvez megoldásnak látszott az
i:gyosült-Állam()k külügyi álla:ntitkárának,Knoxnak az ajánlata, amely a vasutakat az orosz és
japáni befolyás alól kivenni és amerikai kézre
játszani törekedett. Minthogy azonban az érdekelt hatalmak ebbe nem egyeztek bele s azonkívül az Oroszországgal és Japánnal való esetleges
rossz viszony veszélyeztette volna K. fonhatóságát Mandzsúriában, e terv egyelre kivihetetlen
maradt. Valamivel sikeresebb volt K. politikája
a íJalai-Lámával szemben, aki az 1907 aug. .Sl.-i
orosz-angol szerzdésre hivatkozva, Tibet szuverénje akart lenni. Ezért K.-i csapatok vonultak
be Tibetbe, ahonnan a Dalai-Láma Indiába menektllt. E-'vébként azonban külpolitikai tekintetben
M III \ It sikere K.-nak. Az örökös pénzhiány és
Uiüszir.-í/.ággal és Japánnal való egyenetlenség
Mandzsúria fonhatéeágát illetleg, arra birták a
K--i kormányt, hogy az amerikaiaknak adott koneesníók által nyerjen magának küls támogatást.
Bgyszersmind li)ll áprilisban 100 millió dollár
kölcsönt vett fel K. az amerikai, angol, francia
ée német bankcsoportoktól.
Mindezen külpolitikai események azonban csokély fontosságúak ahhoz a nagy és gyors váltoíáshoz képest, amelyhez foghat*^ az egész világtörténelem alig ismer s amely K. 6000 éves múltját mintegy lezárta. Ez a korszakalkotó változás
1910. kezddött, araidn a már megígért parlament összehívását egyre inkább sürgette a K.-i
nép. Válaszul 1910 jan. 30. egy császári rendelet
a parlament összehívását azzal a megokolással
halasztotta el, hogy a nép még nem érett meg
arra egyszersmind azonban korszakalkotó refor•

;

okt.)
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mokat léptetett életbe, így ta igazságszolgáltatás
elválasztását a közigazgatástól (febr. 10), a rabszolgaság megszüntetését (márc. 10); a máj. 9.-i
császári rendelet pedig nov. l-re összehívta a 90
tagú nemzetg^fülésl (Cu-heng-juan), amely a kormíiny akarata ellenére Is sürgette a két kamarából álló K.-i parlament összehívását. Egyidejleg
ezzel lépéseket tettek egy felels minisztérium
megalakítására, amelyben a had- és tengorészotUgy is képviselve lenne. 1911 májusban teljesen
európai mintára megalakult az els felels minisztérium, Cídiu] herceg elnökletével.
Az alkotmány követelésével egyidejleg mozgalom keletkezett a déli tartományokban és novemberben már nyíltan követelték a köztársaság
proklamálását, Juan-si-káj elnöklete alatt. A moz-

galom vezetje Szitn-ja-cen dr. volt, akit dec. 30.
Nankingban elnöknek választottak meg. 8zun-jacen, mint a forradalmi szocialisták embere, elnökké választása után nyíltan kijelentette, hogy
ftörekvéso Honrj' George földreformjának megvalósítása. 1912 jan. 4. vette át Szun-ja-cen az
ideiglenes kormány vezetését. E körülmények
hatása alatt febr. 5. az özvegy császárné elismorto a dél-K.-i köztársaságot és egyben kijelentette a mandzsu-dinasztia leköszönését. Ugyanezt
egy császári ediktum (febr. 12) végkép megerósítotte és Jiuin-si-kájt ismerte el az egész K.-i köz-

társaság elnökének. E rendeletek következtében
Szun-ja-cen lemondott az elnökségrl, mire a nemzetg^\-ülés Juan-si-kájt választotta meg az elnöki
méltóságba, amit ez márc. 10. Pekingben el is
foglalt.

nyugalom bámulatos gyorsasággal
most már a pénzügyek rendezése
kormány fgondja. Ez a hat nagyhata-

.Minthogy a
helyreállott,

volt az új
lommal történt együttas megállapodás folytán
úgy jött létre, hogj' á hat állam összesen 60 millió
font sterlinget kölcsönöz K.-nak, amelynek visszafizetésérl a következkben gondoskodik az ezen
:

államok érdekelt bankcsoportjainak kiküldött
képviseli vám- és adóügyben öt évig a K.-1 kormány tanácsát képezik öt éven belül K. újabb
kölcsönt nem vehet fel a sójövedék a kölcsönz
hatalmakat illeti meg. Juan-si-káj ezután p<jlitikai
tanácsadóul öt évre dr. Mornsont, a Times angol levelezjét, katonai tanácsadóul pedig a fran;

;

cia Bfissot-DesmaUlet vette maga mellé s hozzálátott a hadsereg újjászervezéséhez, magát pe-

dig valósággal pretoriánns gárdával vétette körül. 1912 aug. 18 án törvényes eljárás nélkül az
els K.-l felels minisztérium elnökét, Szung-csaojent, valamint több tábornokot eltett láb alól, más
jelentékeny politikusokat és kormányzókat részben letartóztatott, részben megvásárolt, a parlamentet pedig a legdunább módon kijátszotta
akkor, amidn a többségbon lev Kuo-ming-tang
(egyesült köztársasági párt) akarata, st kérése
ellenére 1913 máj. 21. újabb 25 millió font ster
ling kölcsönt vett fel egy európai konzorciumtól.

Úgy a

.szenátus,

mint a képviselház

elítélte

Juan-si-káj eljárását, mert ebben K. kiszolgáltatását látták. Július elején Dél-Kinában forradalom
tört ki

Huanghszing tábornok

vezetésével.

A

fop-

radalmárok kikiáltották Nanking függetlenségét
8 júl. 22. Cen-csvnn-tupot köztársasági elnökké
40«

;

—

Kína

628

választották. Idközben Hsziungliszüing lett a
miniszterelnök. Augusztus vógóré, hosszabb harc
után sikerült a forradalmat leverni s Nankingot
a kormány csapatai bevettók. Szeptemberben
Japánnal volt kisebb konflktusa K.-nak, mert a
harcok folyamán néhány japánit megöltek. K.
azonban teljesítette Japán elógtótelkórésót s az
incidensekórt hivatalos formában bocsánatot kért.
Október elején a parlament megállapította az
elnökvál asztás'módj át s okt. 6. Jtuinsikájt elnökké,
Liiuanhungot pedig alelnökké választották. Ezután Ausztria-Magyarország, Németország, Oroszország, Belgium és Japán elismerték az új köztársaságot. Nov. 5. aláírták az orosz-kinai egyezményt, melyben Oroszország elismeri K.-nak
Külsö-Mongolia felett való szuverenitását, K. pedig elismeri Külsö-Mongolia autonómiáját. Köz-

ben a zavarok Dél-Kinában még mindig nem simultak el teljesen, mire a kormány a forradalmi
Koumingtan-pártot feloszlatta, majd midn e miatt
a parlament határozatképessége illuzóriussá vált,
ISli jan. 11. Juan-si-káj a parlamentet feloszlatta
s az alkotmány megváltoztatására bizottságot
küldtek ki. Juan-si-káj ezenkívül aj reform létrejöttéig felfüggesztette a tartományok önkormányzatát egy ediktumával több kikött megnyitott
a külkereskedelem számára s febr. 8. behozták
K.-ban az ezüstvalutát. Hsziunghsziling miniszterelnök lemondása után febr. 13. SzunpaocJii

Klnafa

ang. 1895 Little, 1899 Matignon, franc. 1899 Heigl, ném.
1900; Navarra, 1901. Magyarul megjelent: Cholnoky, A
sárkányok országában, Veszprém.
Történelmi Lóczy, A mennyei birodalom története, Budapest 1902; Sykes, The Taiping rebeilíon in China, London
Neumark, Die Revolution in China, Berlin 1867
186a
Spielmann, Die Taiping-Revolution in China, 2. kiad.,
Halle 1900; Boulger, History of China, 2. kiad., London
Pries, Abriss der Qeschichte Cbinas, Wien
1898, 2 köt.
1884 Mac Gowan, A history of China, liOndon 18!)7 Pouvouroille, L'empire du mllieu. Paris 1902
u. a., Iia Chine
des Mandarins, u. o. 1902 Wenlersse, Chine ancienne et
nouvelle, u. o. 1901; Wildman, The story of the Dragon
Empire, New York 1900 Parker, China, her history, diplomacy and commerce, London 1901 Cordier, Uistoire des
relations de la Chine avec les puissancee occidentales
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Paris 1902, 3 köt.; u.

a.,
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Sinica,

1878—81, 2 köt. és supplemeut 1893—1908; Scheibert, Der Krieg in China, Berlin 1901, 2 köt. D'Anthouard,
Les Boxeurs, Paris 1902 Parker, China pást and present,
London 1903 Jerniqau, China in law and commerce, n o.
1905 Martin, The awakening of China, u. o. 1907 Sergeant,
Anglo-Chinese commerce aiid diplomacy, u. o. 1907 Wassiliev, Die Erschliessung Chlnas, német ford., Leipzig 1909;
Münsterberg, Chinesische Knnstgeschichte, Esslingen 1910.
u.
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Eina (héber), elégikus költemények, nevezetesen azok, melyeket a jeruzsálemi templom elpusztulásának évfordulóján a zsinagógákban elmondanak.
Kinaalkaloidák, 1. Kina-kéreg.

Kinabor, 1. Kinakészítmények.
Kinacsersav, a kinakéregben közel 3 százaléknyi mennyiségben foglalt, részben alkaloidákhoz kötött csersav, a gubacs-csersav hasonmása,
amelynek oldatát azonban a vassiik zöldre szívolt külügyminiszter lett miniszterelnök. Márc. nezik. Híg savakkal fzve elbomlik cukorra ós
18. megalakult egy 50 tagú bizottság, mely az alaktalan, szag- és íznélküli kinavörösre, amely
magában a kéregben is elfordul és kálihidrátalkotmányreviziót készíti el.
;

Irodalom. Földrajzi Gonzalez, História de las cosas nias
notables del gran reyno de la Chiria, Roma 1585; Navarrete, Tratadoa historicos do la monarchia de China, Madrid
1676; Lecomte, Nouveaux raémoires sur l'état présen t de
la Chine, Amsterdam 1693—98, 8 köt. ; du Halde, Déscrippolitiqiie et physique
tion géo<rraphique, chronologique
de l'empiro de la Chine etc, Paris 1735, 4 köt. ; Sonnerat,
Voyage aux Indes orientales et á la Chine dopuis 1774
J. Barrow, Travels
jnsqn' en 1781 etc, u. o. 1782 2 köt.
in China, London 1804; Qrosier, Üéscription générale de
la Chine, Paris 1819.7 köt.; Ábel, Narrativeofa journey
In the Interior of China in 1816 and 1817 etc, London
1818 Gtttzlaff, Journal o( three voyages along the coast
of China in 1831 etc, u. o. 1834; liavis, The Chinese,
u. 0. 1836, 8 köt.; Pauthier, La Chine; Bazin, La Chine
moderné. Paris 1837—52, 2 köt. ; Lobscheid (?), Topographie
of China, Hong-kong 1864; Edén. China, Historioal and desoriptive, 2. kiad. Jjondon 1880; Douglas, China, u. o. 1882,
8. kiad. 1900; Obnicsev, Aus China, Leipzig 1896, 2 köt.;
Cseng-kl-tong, China und d. Cbinosen, németül, 8. kiad.
Dresden 1896 Hesse-Wartogg, China uud Japán, Leipzig
1897, 2. kiad. 1900; Navarra, China und die Chinesen,
Bremen 1901 ; von Richthofen, Ergebnisse eigenor Reisen
und darauf gesrrUndeter Btudien, Berlin 1877-88, 8 köt.;
Putterer, Durch Asien, u. o. 1901, lkot.; E. és 0. Rccius,
L'empiro du milleu. Paris 1903; Lóczjr L. A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása,
Budapest, 1886. Megemlftendök & következ expedíciók
uti jelentései: Haussmann, Paris 1847—1848, 3 köt.; Huc
és Oabet, u. o. 1860, 2 köt. ; Korbes, London 1868 Jurien
de la Qraviöre, Paris 1854, 8 köt. Oliphant, London 1860,
% köt.; Fortune, u. o. 1847— 62— 63-67-68. ; Piasszeczky,
n. 0. 1880, 8. kiad. 1884; Széchenyi Béla gf., Budapest
188A; Colqahouu, 1883; Potaimo, 1893; Llndau, 1896;
Thomson, 1898 ; stb. A régibb utazásokra nézve t. ö. Ynle,
Cathay and the way thithor London 1867 és Bretschnoider,
History of Ruropuaii botanical dlsooveries in China, u. o.
1898, 8 köt. Uróf S):échonyi Béla keletáuiai utazásának
tnd. eredményei. Budapest, 1890—1897. 8 kötet. A nép,
állás, siokisok, m&veltaógi viszonyokra stb. nézve v. ö.
a következk mOvett : Williams, ang. 1848, > köt. ; Sirr,
1049; Milne 1857; Boarth. 18S0; Roy, 1868; Edkins, 1H68;
Oray, 1878: Piton, ftano. 1880; Martin, 1881; Hirth. ném.
1890; De Qroot, ang. 1897; Dakes és Pield, ném. 1892;
Brandt, 1898, 1900; Dvofak, 1896; Möllendorff, 1896; Smitb.
:

;

;

;

;
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tal olvasztva protokatechnsavra és ecetsavra
bomlik el.
Kína-ezüst, vastagon ezüstözött alpakka (l.o.).
Einafa v. kininfa (növ., Cinchona v. Chitichona
L.),

a Rubiaceae-család génusza,

fa,

ritkán cserje.

30—40 faja Dél-Amerika Andesein terem a
lejtkön,
lenes,

keleti

1600—2400 m.-ig. Levele örökzöld,

épszól

;

illatos virágai

átel-

bugában állanak

;

toktermése kétüregíi magva apró, köröskörül
szárnyas. A kinin termfája. Kérgét lefejtik s
mint vékony lemezt megszárítják. Az ismert
fajok mintegy felének jó a kérge, de még kevesebb azon fajok száma, amelyrl a kinakéreg
egyenesen a patikába jut. A legjobb fajtát Ecuador déli részérl, Loxa tartományból küldik, hol
1200-2400 méter magasságban a 12— 20» C. hmérsék e fa életének egészen megfelel. Itt a K.
többnyire szálonkint n, v. kisebb csoportot alkot,
ritkán van belle erdcske. Legnevezetesebb fajai
a Oinchona succii-ubra Pav. (kérge a cortex chinae ruber), Cinchona caUsa>/a Wodd., var. Ledgeriana (kérge a cortex chinae regius), Cinchona
scrohiculaia Humb. ot Bonpl., Cinchona puhescens
Vahl, Cinchona condaminea Humb. et Bonpl..
Cinchona heterophyüa Pav., Cinchona lancifolia
Mutis., Cinchona micrantha R. ot. Pav. (huanukókórog), Cinchona nitida R. et Pav. Loxa liidoglolös helytartója 1630. egy bon.szülött tanácsára
a kinlnkéregtöl gyógyult meg (loxa-kérog) ós
Cinchon gróf beteg nejének is ajánlotta (grófnpor). 1649. a jezsuiták sok kininkérget hoztak
Spanyolországba, azért jezsuitapornak is nevez;

ték.
por).

kardinális Rómába vitette (kardináliskinin híre ezután Olaszországból terjedt

Lugo

A

Kínai kérdés

Kinafü
tovább, do csak XIV. Lajos ismertette meg általában, ki 1679. ezt a hideglelést gyógyító tltikoe
szert (ft-brifugum) az angol Talbor Róbert orvosvctto meg. Orvosi szemx> '1 2C)00 Louis d'or-on
jMdiiból 1. Kina-kéreij és Kinin.

Kinafü (növ), a ramirost, 1. Boehmeria.
Kinagabacs (qOv.), a Kelet-Ázsiában term
li/iu.s- nemiatata levelein egy lovéltetli (Aphis
hint'nsLs) sziíriivsa folytán támadó gubacs, mely
i'.s4>r/ anyagban igen gazdag s a múlt század
közei* óta az európai kereskedelem fontos cikke.
Kinagyolás, valamely anyag mechanikai megmunkálásakor az a munkafolyam, mollyol a kívánt alakot olószór nagyjában mogközoUtik. Kinagyolja a szobrász a kívánt alakot agyagból,
kóból vag>- fából az asztalos nagj'oló gj'aluval
leveszi a deszkáról elbb a durvább részokot stb.
Kinagyolni szokták a nagyméret szálfák vasta;

gabb végoit. Az ilyen fákat két v. négy oldalról
durván megfaragjak, hogy a létesített lapok között a kéreg még részben épen maradjon, miáltal
a négy oldali megfaragásnál a törzs homloklapja
négy, hanem nyolc él lesz. A külkereskedésro szánt épületfát is ily alakban szállítják.
Kinagyökér (növ), 1. Poteufilla ós Smüáx.
Jamaikai K., 1. ExosKinahéj, IKina kéreg.
temtna.

nem

—

Kinaiak, 1. Kína.
Kínai alligátor, 1. Alligúíor.
Kinai alma v. kinai narancs (Citrus sinensis
Uisso, Aj)t'cl'>'ine. növ.), 1. OUrus.
Kinai bronz, 1. Japáni bronz.
Kinai bujtáa, 1. Bujtás.
Kinai burgonya (növ.), 1. Dioscorea.
Kinai címet (növ.), a. m. ka^sziacimet, 1. CinnaDioniuni-

Kinaidia (gör.) a. ULvederasztia (1. o.).
Kinai építészet, 1. Kinai mvészet
Kinai év, 1. Ev.
Kínai ezüst, 1. Alpakka.
Kinai faggyú l. Nwényfaggyú.
Kínai f aggyúfa (oöv.), 1. Sapiutn.
Kinai fahéj (cimet, növ.), a. m. kassziacimet
(l. Cinnamomion).
Kinai fal (Jün-mönn., Van-li-esang cseng, mongolul Jagau Kerme), kb. 5000 li, azaz 2450 km.
hosszú hatalmas falépltmény a tkp. Kinai birodalom védelmére építve, a föld legnagj'obb építménye. Eredetileg 3 darabíxJl állott, amelyekkel
<'siii. Csaó és Jen az államaikat elzárták az É.-i
;u iíirok becsapásai elöl. Ezeket a darabokat Sihuuug-ti császár (237—221. Kr. e.) egyesítette.
A fal Sz'-esounál kezddik Kan-szuban, kétszer
a Hoang-hoval megszakítva Pe-csi-li tartományba
húzódik é.s a Líau-tung öbölnél végzdik Sanbaí-knan erdítménnyel. Anyaga legtöbb helyen
k, néhol vályog, magassága az 1-5 m. magas
mellvéddel együtt 16*5 m., alul 8, felül 5 m.
:

t

vastag, tornyai kétemeletesek, fkapui közül nevezetes a Kü-jung-kuani (Pekingtl ÉNy.-ra)
szan.^zkrit, kinai, mongol, ujgur, tibeti és csun-

guz nyelv fölírásokkal. Amig a mongolok nem
Kina urai. addig nagy jelentsége volt, mivel azok pusztításai ellen védte a kinai kultúra
területét, azután azonban fölösl^essé vált és
pusztulásnak indult. A K. eltt Yisszaverödö nép-

lettek

tömegek azután Ny .-felé indultak és Így a népvándorlás szempontjából
dorf, Dle grosse

is

jelents. V.

ö.

Möllen-

Mauer von China(Zoit8chrift der

Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft .35.
Wylie, Ueber die In.schriften von Kü-jungkuan (a Journal of the Royal Asiatic Societyben, 1870 doc.).
Kinai faolaj, 1. Aleurües.
Kinai fénymáz, 1. Angia.
Kínai gnbaos, 1. KinayubafS.
Kínai írás. A mai K. régi képíráson alapszik,
amelynek eredettít kinai régészek bizonyos Thszan
Ko-nek tulajdonítják, ki 2650. mint udvari krónikás említtetik. Ez a kezdetleges írás tulajdonképen kezdetleges rajza a jelölend tárgynak,
amelybl késbb egyszersítések által alakult a
mai írás. Az ecset használatának behozatala alkalmával fejldött ki az ú. n. li v. hivatalnokírás és ebbl az ú. n. cao (növény)-írá8, a kinai
gyorsírás. A mai napig használatban lev kUii v.
mintaírá.st a Kr. u. IV. sz. óta használják. K.-ban
minden szónak külön jegye van. Eleinte kevés
jegy volt forgalomban, így a Kr. u. 100-ban írt
Hju-sin-féle szótárban csak 9353 szójegy foglal-

évf.)

;

Kr. u. az V. sz.-ban már 24,000-re növekedett a betk száma. Az 1716. megjelent Jelek
törvénye c. szótárban 42,000 szójegy van azonban még ez sem teljes, mert ma az összes jelek
száma meghaladja a 60 ezret. Ezt a rengeteg jelet azonban nem kell mind tudni az olvasónak,
mert igen sok jel ritkán fordul el és sok az elavult, csak régi írásokban használt jel is. Kétháromezer jegyet tudva, csaknem minden könyvet
kevés fennakadással el lehet olvasni. V. ö. Hirth,
Die Chinesift'he Sprache in Wort und Schrift
(Leipzig 1902).
Kínai irodalom, 1. Kinai nyelv és irodalom.
Kínai keleti vasút. Az 5 millió rubel alaptökével 1896. létesült K.-társaság 1897. kezdte s
1901-ben fejezte be az Onantól Khaibaron, Ciciháron, Karbinon és Ninguton át Nikolszkojeig
terjed, 1,54 m. nyomtávolságú, 2049 km. hosszú
vasutat, melybl 1521 km. kinai területen van.
Kina 36 év multán megválthatja, 80 év múlva
pedig háramlás útján tulajdonába megy. A szibíriai vasúthoz való csatlakozása miatt nagy stratégiai jelentsége van.
Kinai kérdés. Kina túlnépesedése következtében, kb. a rault század közepe óta, a kinaiak folyton növekv mértékben vándorolnak ki egyrészt
Amerika nyugati államaiba (Kanada, Kalifornia,
Arizona, Mexikó, Peru, Chile), másrészt Ausztráliába. Mint iirénytelen és szorgalmas munkások
tatott.

;

a munkabéreket mindenütt leszorították. Ehhez
még a kinaiak erkölcstelen életmódja (1880.
jutott) s az, hogy beván100.000 férfire 4000
dorlásuk után is kinai állampolgárok maradtak.
Az ellentétek idvel annyira kiélesedtek, hogy
1885. az Egyesült- Államokban nyílt zendülés tört
ki ellenük, melyben sok kinai életét vesztette.
Ennek következménye az volt, hogy a parlament
bilit léptetett életbe, mely megtiltotta a kínaiaknak a partraszállást Azonban a kinaiak ezt kijátszották és Kanada fell még nagyobb számban
lepték el az Egyesült- Államokat. A konzervatív
politikusokon kívül fleg a kaliforniai és arizonai

járult

n
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(japáni, koreai) bevándorlás ellen. B szervezetek
agitációjának hatása alatt léptették életl)e az em-

hen másolják, mint két-háromezer évvel ezeltt.
A Han-korszakban azonban (Kr. e. 206 — Kr. u.
221,), midn Kína Ázsia Ny.-i részével, Indiával,

lített két nyugati államban 1913. aug. az AntiAlien-BiU-t, mely megakadályozza a mongoloknak, mint idegen állampolgároknak a földvásárlást és bérletet, egyúttal állampolgári jogaik el-

st a római-birodalommal is összeköttetésbe jut
ós dél felé a Jang-ce-kiangon túl ersen terjeszkedik, igen sok idegen, fleg asszír-perzsa elem
kerül a K.-bo, úgy hogy az e korszakban mezopo-

nyerésében is meggátolja ket. B bilit még Roosevelt támogatásával készítették el, de csak Wilson elnöklete alatt léptették életbe, jóllehet ö és
a demoki-aták igyekeztek azt megakadályozni
Ausztráliában már az ötvenes években megkezddött a bevándorlás, mely azóta egyre növekedett. Elssorban az aranybányákból és a mezei
munkákból szorították ki a kínaiak a fehér munkásokat, majd egyes iparágaknál. Minthogy a
béreket hihetetlenül lenyomták, már 1860. rendszabályokat hozott ellenük némely ausztráliai
állam. De ezeket itt is kijátszották, épúgy. mint
Amerikában és a bevándorlás egyre fokozódott.
Ezért az ausztráliai munkáspárt, mely idközben
kormányra jutott, 1901. kierszakolta az Immigrations Restrictions Ad-ot, mely azáltal akadályozza meg a kínaiak tömeges bevándorlását,
hogy csak egészséges, erkölcsös, büntetlen és
valamely európai nyelven írni tudó bevándorlóknak engedi meg a partraszállást.

támiai jellegnek nevezhet. Ez idbl már sok
emlékkel rendelkezünk. Ilyenek elssorban a vésett ábrázolásokkal és domborumvekkel díszí-

munkásszervezetek küzdenek a kínai és mongol

—

Irodalom. Qibson, The Chinese in America, Cincinnati
1871 ; Withams, Onr relations with tlie Chinese Empire,
Saa Francisco 1877; Richmond H. Smith, Bmigration and
immigration, New York 1890; Brown, Bxclosion o( the
Chinese, Boston 1891 ; Orazer, Bin Rassenkampf in der
aeuen, Welt, Breslan 1891 ; Cailleux, La Qnestion Chinoise
aox États-Unis et dans les possessions des puissances
ótrangéres, Paris 1898.

Kmai

krep,

1.

Cripe.

Einai mftvészet

(1.

a két képmellékletet). Kína

mvészete voltaképen egyértelm

Keletázsia

m-

mert irányadó jelentsége a szomszéd Korea és Japán egész mvészetében érezhet volt. A K.-et mindazonáltal kevésbbé ismerjük mint a japánit, mert egyrészt kevésbbé ismert
maga a kínai birodalom, másrészt a K. emlékei
aránytalanul nagyobb számmal pusztultak el.
Japánban, hol mint klasszikus mintákat szenvedéllyel gyjtötték 8 különös gonddal rizték a
kínai mtárgyakat, ma is jobban tanulmányozható a K., mint hazájában. A K. sformái az újabb
kutatások szerint közeli rokonságban állanak a
vészetével,

csendes-tengeri szigetek és partvidékek régi ós
primitív mvészetének termékeivel. A kínai ókor
vagyis a három nagy dinasztia (Hsia Kr. e. 2205—
1766. Shan 1766—1122 és Csou 1122—255)
korabeli mvészet csendes-tengeri jelleg. Kenmaradt emlékei a vallásos szertartásokban használt bronzedények és az si írásjegyek, amelyek
híeroglífákból keletkeztek. A bronzok nagy részét domborumv szimbolikus-misztikus jelleg

ékítmények borítják. Legfbb motívumaik a görög m(\anderhez hasonló, felhornamentum, mely
a kínai díszít stílus alapformájának tekinthet, a
:

falánkságot jelképfiztao-tieh-azörnyeteg(raa(«kaszemmol, szarvasagancsokkal, horgos orral) és a
sárkány néhány primitív ábrázolása (szintén különböz állatfajok formáiból összeállítva). A kínai öskulturára nózre katasztrofális jelleg Cin
uralom (Kr. e. 2t6 -206) véget vetett a régi fejldésnek. A klasszikus bronzformákat ma is oly

kbl

tett, faragott
való sírboltok, ill. sírládák.
(Legnevezetesebb a Vn-család sírboltja, Santung
tartományban, 14'7-bl Kr. u.) Ezeken a figurális
disz a taoizmus eszmekörének, az asszír-perzsa
és részben indiai mvészet formáinak irányító
hatására vall. Az iparmvészet (kerámia) emlékei
is mezopotámiai jellegek. Domború figurális díszük stilizált hegysorokat, vadászjeleneteket, a

Kínában el nem forduló oroszlánt, nyilazó lova-

A zsinórra fzhet kerek bronzszllövenyigék és fürtök láthatók, melyek élénken emlékeztetnek a dekadens
római formákra. E motívumok, a szllvel együtt,
szintén Nyugat-Ázsiából jutottak a távol keletre.
Kínában, mint a kulturális hatása alatt álló
országokban, a festés a fmüvészet. A kínai
ókorban már nagy naturalisztikus festmvészet
virágzott. Az els plasztikusabban kibontakozó
sokat stb. ábrázol.

tükrökön

stilizált

festöegyéniség, Ku k'ai csíh (1. Ku k'ai csih)
a IV V. sz.-ban élt. Ez a kor, vagyis az öt dinasztiáról nevezett korszak (221
582) a legnagyobb forrongásban mutatja Kína szellemi életét
s ennélfogva mvészetét is. Ekkor fejldhetett
ki a monochrom tusfestés abban a szellemben,
amelyben a legújabb idkig mvelték, ekkor vetették meg a tájfestés (shansni) esztétikájának
alapját és Hsio Ho híres hat kánonja ugyancsak
ekkor fogalmaztatott. Ezek szerint a festés f törvénye az, hogy a mvész ne a látottak másolására,
hanem a dolgok szellemének, hangulatának
egyéni visszaadására törekedjék. A kínai festészet klasszikus kora a Tang korszakba (618—960)
esik. Legünnepeltebb mesterei Vu-Tao-ce (1. o.),
Vang-vei (1. o.) és Han kan. Az elbbi figurális
ábrázolásairól, a költeményei miatt is híres Vang
Vei tájfestményoirl és az utóbbi állatképeirl,
különösen lóábrázolásairól híres. A következ
Sung-korszakban (960—1260) éri el a kínai festmvészet legnagyobb finomságát,, költiséget.
Fejedelmi pártfogók míndont elkövetnek föllendítésére, köztük elssorban Hui-csung császár
(1101—1126), aki maga is fest volt s nagyszer
gyjteménnyel rendelkezett, melynek katalógusai
a legértékesebb forrásmunkák közé tartoznak.
Hui-(ísung égisze alatt élt a két legnagyobb kínai
tájfest. Ma jüan ós Hsia kuei A Sung-korszak
figurális festésének legnagyobb képviselje, Li
lung mién (1. o.) Vu-tao-oe nyomdokain haladt s
ennélfogva közvetve Ku k'ai csih leszármazottja
volt. A kor legnagyobb tusfestje Mu-<;si különösen a japáni mvéezetre gyakorolt óriási hatást,
A mongolok uralma alatt (12(i0— 1368) már nnturalísztikusabb jelleget öltött a kinal festmvéCsaó meng
szet, de azért egyes kiváló mesterei
szerencsésen egyeFu, Csien-sun-csü, Ma Lin
sítik a megfigyelés abszolút finomságát az em-

—

—

—

—
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Az elözö korok nagy flgura- már a legendás ókorban nagy tökéletességre vehagyományait múvelto Yon hui. A Ming- zetett. Az ájabbkori emlékek naturalisztikusabkorszak (13«8— 1644) fosU>szoto már állandó ha- bak és kevésbbó anyagszerek, mint a régiek.
nyatló irányzatot mutat. Nem hiányoznak ebbl a
Nagy népszerségnek örvend az egész világon
korból 8em a nagy mostorok (Tang-jün, Lin-liang, a kinai kerámia s különösen annak legismertebb
Tai-ven-csin),dea festk íigyolme általában inkább fajtája, a porcollán.Akezdetleges fazekasságomlékeit nem fedte zománc. Ez az anyag mezopotámiai
a szórakoztató elbeszél motívumuk felé fordul
OrömQk fként a tlnomkodá.sban telik. Ez a ten- találmány és onnan jutott Kínába, hol a Han-kordencia még nagyobb arányokat ölt a .Mandzsu-csá- .szakban nagy elterjedtségnek örvendett. A kínai
szárok (1644—1912) korában. A knlönbözö fosti kerámia általában sok nyugatázsiai hatásról
lékszerú felfogással.

llstáinak

irányok egyik logérdekosebbike az

ú. n.

Ven-sen

tanúskodik.

A porcellán

feltalálása eltti korámiá-

hua (japánul Bunjingwa, 1. Japáni mvészet), nak fénykora a Sung-korszakba o.sik, amikor a
mely a Ming-korszakban fejldött ki ós a Mandzsu- kedények formája nemes arányaival, szlnezé.se
Idökbt»n óriási elterjedtségnek örvendett. Ez pedig az árnyalatok (különö.sen a kékes és zöldes
ntóbbi korszak legnagyobb mQbarátja Klen lung

csásxár (1736- 1796) volt.
A kínaiaknál nagyon korán fejlett ki az a szokás, hogy jelesebb festk mveirl kbe vésett
másolatokat készítsenek (a Han-korszakból való
emlékek már ilyenek) és azokról papirosra dörzsölt sokszorosításokat készítsenek. Ebbl fejldött ki a fametszés, amel,\^ek egyik emlékét már
1331-bl ismerjük. A szines fametszetek elállítását is korán felfedezték a kínaiak. A japániak
bizonyára tlük tanulták e sokszorosító eljárást.
A buddhizmus a Han-korszakbeli Miag-ti császár pártfogásával jutott a kínai birodalomba
(Kr. n. 67.) ée a III. sz.-tól kezdve hódított nagyobb tért a Tang-korszakban pedig a misztikns
Tien-tai szekta jut hatalomra. Mindezen vallási
irányzatok ersen hatottak a mvészetre. Több
festiskola keletkezését eredményezték. A kinai
szobrászai emlékeinek pedig javarésze buddhisztikns jelleg. Ilyenek az északi Vei-dinasztia korából (V— VII. sz.-ból) sziklába vésett emlékek
Ta-tang, Lung-men ée Jdn-kang mellett és számtalan kisebb-nagyobb fa- és bronzszobor. A Tangkorszak szobrásza ta természetes továbbfejldése
e mvészetnek, emlékszor irányban. A kinai
szobrászat a Tang- korszak után állandóan hanyatlott, mindinkább a vallásos tárgykörre szorítkozott és egyre konvencionálisabbá, ertlenebbé lett.
Vele szemben a kisplasztika sidktl fogva
napjainkig a K. egyik legeredetibb, legterméke
nyebb és legérdekesebb ága maradt. Ijegkedveltebb anyaga a nefrit, ill. jadeit, továbbá a hegyi
kristály ós az ametiszt. A ki.splasztika természetesen minden idben a nagymvészetek stílusát
tükrözte vissza és újabban különösen eklatáns
módon képviselte a K. és iparmvészet általános
irányát, a halmozottságra és az ékitményos formák szertelen kombinációjára való törekvést.
A kinai építés általában konzervatív jelleg.
Alaptípusa a szells oszlopcsarnok széles kiugró
ereszü fedéllel, amelynek sarka a Han-korszakban még egyenes, de késbb a lepeckelt sátorvászon széléhez hasonlóan felhajlik. A vallásos
építkezésre természetesen nagy hatással volt a
buddhizmussal behozott indiai épités, amint az
a sokemeletes pagodán megállapítható. Különösen jellemz alkotásai ezenkívtil a kinai épít;

tónusok) leírhatatlan tlnouLságával tüuík ki. A
porcellán feltalálá.sa a Ming-korszak nagy mvészeti eseménye. A kinai porcellánt színezése szerint szoktuk osztályozní.Leghíresebb fajtái a kékfestés fehér, a kékeszöld (seladon), a vörös (sang
du boeuf), a tiszta fehér (blanc de Chine) és a
tarka festés fehér porcellán. Különösen virágzott
a porcellángyártás a mandzsu-dinasztia két hatalmas császára, Kang-hszi (1662—1723) és Kienlung uralkodása alatt.
A selyoragyártás eredeti kinai iparág, melyet
az emberi.ség állítólag Huang scsászár (2704
2595 Kr. e.) nejének, Lei-csunak köszön. A kinai
selyemipar fejldése mvészeti szempontból úgyszólván azonos az ornamentika fejldésével, melynek fmotivumai, a sárkány, kilin, fnix, a taigiomamentum, a szerencsegomba, a lótusz, a fellegek stb. ékítményes ábrázolása mind szimbolikus
jelentések és nagyrészbon a taoizmus oszme-

körébl

születtek.

is, amely azonban Japánban érte el mvészi tökéletességét. (L. Lakk.) A
kinai lakkmúvészot legszebb példái a T'ang korszakból valók és a Shósóinban(l.Jfl^aHt mvészet)
találhatók. E tárgyak ékítményeinek stílusa ers

Kinai találmány a lakk

perzsa hatás mellett bizonyít. Nyugatázsiai szár-

mazású a kinai zománcmvészet, amelynek emlékei, amenyiben nem utánoznak egyes hagyományos kinai formákat, perzsa vagy indiai jellegek.
N>'ugatázsiai hatá.s állapítható

meg a

gyapjú- ós selyemsznyegeken

is.

híres kinai

írodniom. Pkléolof^ae, L'Art chlnoto, Paris 1887 ; Bashell,
Art, London 1904; Fenollos», Bpocbi of Chlnese
ftnd Japanesa Art, London 1918; u. *., Ursprong nad
Bntwickelan!^ der ehtnesiseben nnd Japanlschen Knn«t,
Lelpzi^ 1919; Blnyon, Palntin? in the Far P.ast. London
1908; a. a. Tlie Klij^bt of the Dragon; KUramel. lilastrierte

CUneM

Qeachlchte des K anstgewerbes, Kap. ni., 1910; Qiles, An
Introdoctionto the History of Chinese pictoral Art, Shan^^bai 1906 ; Hlrth, üb«r fremde BlnflfliiM ín der chlne<iiBchen Knut. Mflnohen 1896; n. a. Serapa from a Colleotors Note Book, Leyden 1908; Ctaarannea, La soalpture
snrplerreen Chine, Paris 1893; n. a. Misaion archéolo^qne
dana la Chine septemtrionale, u. o. 1909; MOasterberg,
Chineeische KunHtgeschichte, Ksslingen I91ü-191t; The
Kokká, folyóirat. 18S9-tAl ; Tajlma, Selected Relica of Japanese Art, Tokyo 1900; n. a. Masterpiecea Selected from
the Pine krU of the Par Baat, o. o. 1910 ; Okaknra K»kazo, The Ideals of the Baat London 1004; Laafer,Chiaea«
Pottery of the Haa Dynaaty.

Kinai narancs (nör), stCitrus sinen-fit, \.CiírHS.
Kinai nyelT éa irodalom. A kinai nyelv Keletpavillonok, amelyek Európában is Iskolát csinál- Ázsia legfontosabb egytagú nyelveinek egyike.
Minden szó maga a gyök az egyes szógyökök
tak.
A kinai iparmvészet egyik legfbb ága a egymás mellé sorakozásából áll a mondat A szóbronzöntós, amelynek gyakorlata, mint láttuk. nak a mondatban való elhelyezésétl függ annak

mvészetnek a szabados

álló

oszlopokon nyugvó

:

-
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nyelvtani szerepe. Minden gyök lehet fnév, ige,
melléknév. Pl. ez a szó an lehet mondatbeli
helye szerint nyugalom, nyugodt, nyugtatni. A
kinai nyelv általában szószegény. A müveitek
nyelvében alig lehet öOO-nál több alapszó. A kantoni dialektusban 700, a f ukieni-ben körülbelül
600 szógyököt lehet kimutatni. A szószükségen
különböz hangsúlyozással segítenek. Ugyanazon
szó más-más hangsúly szerint ejtve mást-mást
jelont. Ilyen hangsúly pedig öt van. A hangsúlyváltoztatással képezett szavakat tekintetbe véve
mintegy 1500-ra tehet a mvelt nyelv szókészlete. A kinai nyelvnek, mely az ural-altáji nyelvcsaládhoz tartozik, a tatár nyelvekhez való viszonyát Schott tárgyalta Altaische Studien (Boriin
1860—72); Magyar szavak kinai rokonságáról
Podhorszky Lajos írt Etymologisches Wörterbuch der magyar. Sprache aus chines. Wurzeln
und Stámmen erklárt (Paris 1877). A legjobb
kinai nyelvtanok egyike: Von der Gábelentz,
Chinesische Grammatik mit Ausschluss des niederen Stiles u. der heut. Umgangsprache (Leipzig
1881) és Anfangsgründe der chin. Grammatik
(u. 0. 1883)
jó szótár : Giles, Chinese-engl. dictionjvry (Sanghai 1892).
kinai irodalom legrégibb emlékei a Kr. e.
XII. sz.-ba nyúlnak vissza. A Kr. e. XIV. sz.-tól
kezdve napjainkig tudjuk fejldését szemmel kisérni. Szembeötl a kinai irodalom önállósága; az
idegen befolyástól csaknem egészen való mentessége régiségére nézve pedig kiállja a versenyt
az ókor legrégibb irodalmával. Kelet legérdekesebb és legfontosabb irodalma. Kina sok találmányával jóval megelzte a nyugati népeket, így pl.
a könyvnyomtatást Kina 860 évvel elbb találta fel
a nyugati népeknél, vagyis a Szui-dinasztia uralkodása alatt 593-ban. Érthet ennélfogva a könyvnyomtatás felvú-ágzása ós a könyvek elterjedése.
Minden mvelt embernek van kisebb-nagyobb
könyvtára. A kinai irodalom termékei között maguk a kínaiak els helyen említik a klasszikus öt
King-nok nevezett szent könyvet. Az egész kinai
tudomány és nevelés egészen a legújabb idkig
kizárólag ezen alapult I. Az I-king v. az átváltozások könyve. Mai napig homályos
amelyet
maga Konf ucius sem tudott mindenütt megérteni.
:

:

:

;

A

—

Kinai nyelv és Irodalom

könyvet. I. Ta-hio, a nagytan v. mvészet a népek jó kormányzásáról. Az els fejezetet Konfuciusnak tulajdonítják, a többit tanítványának,
Ceng-co-nek. II. Csung-jung, a változhatatlan
középút, Cecétl, a bölcs Konfucius unokájától,
amelyben az arany középútról, az igazi erény és
tudomány míveléséröl szól. III. Lün-jü a. m. beszélgetés, Konfucius bölcs mondásai. IV. Meng-ce,
latinosan Mencius híres kinai bölcsésznek, Konfucius legjobb tanítványának iratai politikai és
erkölcsi kérdésekrl. A négy könyv fordítását
angolul és jegyzetekkel Legge adta a Chinose
c. nagy mvében íHÓngkong 1862). Ezen
könyveken kívül még nagy száma van a több-

classics

nyire vallásos könyveknek, amelyek között legbecsesebb az ú. n. Hiao-king v. a gyermeki kegyelet könyve.
A Dalok könyve mellett Kínának elég nagy
költi irodalma van. A versekben nagy szerepet
játszik a képletes irály ós a szójáték, amire a sok
egyforma hangzású szó bven nyújt alkalmat. A
kinai líra virágzása a Thang-dinasztia idejébe
esik. A VIII. sz. kinai lírikusai sorából magasan
kiemelkedik Li-tai-pe és Tu-fu. Li-tai-pe szül.
702. Ö a kínaiak egyik legnagyobb lírikusa, ki-

nek életrajzát a monda korán át- meg átsztte a
mese aranyszálaival. Mveit 30 kötetre számítják.

Kortársa a szintén nagyrM-/M,aki 714. szül. Költeményei színes nyelven vannak írva; szereti a
tormészetet s azt a mélabús hangulat kifejezésére
igen jól fel tudja használni. Elegáns nyelvéért az
elegancia virága elnevezést kapta. A IX. sz. legjelesebb lírikusa Vaug-niei. A késbb fellép költk, kiknek száma meglehets nagy, ezt a három
koszorús poétát utánozták. V. ö. Davis, The poetry of the Chinese (London 1870) Fooke, Blüthen
Chinesischer Dichtung (Magdeburg 1899).
A történetírás elkel helyet foglal el a kínai
irodalomban. Els kezdete a Su-ki)i{f, mely után a
legrégibb kinai évkönyvek, az ú. n. hamhuszcíwZeAtrrttoAkövetkeznek.Bzek Hoang-ti fellépésével kezddnek a Kr. e. 299-ig terjednek. Kínának els, rendszeresnek mondható történelmét,
mintegy száz évvel idszámításunk eltt, Vu-ti
cíiászár parancsára Sze-macien írta 294 könyvben. Majd kétezerötszáz év eseményeit írja le Kr.
A legrejtettebb kozmológikus és bölcseleti igaz- e. 122-ig terjed munkájában. Késbb az
ságok klmagyarázására igyekeztek felhasználni. vét a többi bircjdalmi évkönyvekkel és történelmi
Angolul kiadta Legge, a Sacred Books of the East mvekkel kiegészítve, a Huszonnégy történelem
XVI. köt. II. Suking v. az évkönyvek könyve c. óriási, 3705 kötotü gytíjteménj-t állították ös.szo.
csak a három els dinasztia történetérl szóló amely 1643-ig az egész kinai történelmet magában
egyes töredékeiben létezik. Angol és eredeti szö- foglalja. Jó kinai történelmet írt Cs^i-hi. a jeles
vegben kiadta Moelhurst (Sanghai 1846). III. Si- polihisztor és bölcsész, akinek
franciára is
king V. a dalok könyve régi dalosgyültemény, le van kivonatosan fordítva (Mailla, Histoire
mely népies dalokat is tartalmaz. Vannak benne générale de la Chine, Paris 1777—83, 12 köt.). A
becses darabok is, azonban igazi becse inkább nemrég elbukott mandzsu dinasztia történetérégiségében rejlik. Jó német fordítását Strauss nek nevezetesebb eseményeirl szóló évkönyvek
(Heidelberg 1880) adta. IV. Csün-ty a Lu hübér- 1820-ig meg vannak írva.
állam története a Dzsúk alatt, mely Kr. e. 770.
Kina ós a szomszéd államok leírására már igen
kezddik és Konfucius idejéig tart. Kz az egyedüli korán tettek kísérleteket. A mi idszámításunk
Konfuciu.s tollából származó
V. Li-ki v. a els évében keletkezett egy
Kínának vízrajzászertartások könyve, amely az élt minden esemé- ról. A IX. sz.-ból is ismerünk egy részletes földrajnyére kiterjed törvények és szokások gyjte- zot. Legnevezetesebb e
munka az 1774. kiménye. Franciára fordította Callery (Torino 1853). adott Thai-Cing i thung-csi a. m. a nagy Cing
Az öt king után legnagyobb tiszteletben tartják (t. i. a mandzsu dina.sztia) leírása. A Ming-ek alati
a Konfucius tanítványától való üze-su, azaz négy jelent meg a Ming i thung-csi a. m. A Ming birc
;

;
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Klnal papiros

dalom
dokok

Igen érdekesek a baddhista zaránAz enciklopédiák nagy elterjedésinek örvondonok, ezek közt legnevezetesebb
Matuan-liu-i}, amely 500 füzetet tesz ki.
A .sziiimtrszet a Kr. u. VI. sz.-ban kezdett ismeretessé lenni Kínában. A Thang-koraboli drámák (Kr. u. 720-901.) regényesen mesés ée osodá.s
tartalmúak ezek és a Szunf? dinasztia idejobeli
drámák (960-1 1 19.) nem oly ismorotesM^k Kurópában, mint a Juen-dinasztia korabeliek (11 2Ü—
134-1.). amelyek száma 56 t-re megy 100 szerztl.
'i a jó erkölcsre buzdítás. Az elsó heA dr
leírása.

átleirásai.

:

'

'

drámák foglalják ol. Vannak vlgaiiielyekbon Tao követi s a buddhista
papok vannak pellengérre állítva. Híres kinai színmüvek a franciáru is lefordított Pi-jniki vagy
A lant története Kao-tong-kiától 24 képben;
Han kesenri Davistól angolra fordítva; Hiiilan-ki V. A krétakör története (franciára ford.).
Regényeik, amelyek a nép erkölcseit és szokásait híven tükrözik vissza, nagy számban vannak. Legnevezetesebbek : a S2<7n-kuo-csi, a. m.
A három királyság története, a Kr. u. II. sz.-ból
King-ving-mei, egy gazdag kéjenc története pollyet
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Kinai-tenger, a Kína keleti partjai, Korea,
'Japán és Bomeo közt lev tenger összefoglaló
neve, három részból áll: Sárga-tenger. Keletkinai-tengor s a Délkinai-tenger, amelyek közül
az utóbbi önálló me<leneéj beltenger.
Kinai tus, 1. Tus.

Kinai tz, a kínaiaknál srégi idk óta használatos vegyületek, amelyeket tzi szerekhez és
lporul ha.sználnak. E vegyületek az európai lporhoz hasonlítanak és újabb idbon ez ki is szorította amazokat a használatból. Néha a bengáli
tüzet is K.-nek nevezik.
Kinai viasz, 1. Növényi viasz.

Kinai zab (növ), 1. Ziib.
Kinai zöld indigó (növ.), l. Benge.
Kina-kéreg (cortex chinae, növ.), számos CinchoTui-ta}, az úgynevezett Kinafa (1. o.) kérge,
mely gazdag többféle alkaloidában. A kérget kivált a következ Cwc/íO/ía-fajokból nyerik Cinchona síiccirubra (kérge a cortex chinae ruber)
Peruban otthonos s most Ceylon-szigetén ós KeletIndia némely vidékén (Nilgiris) 700—1800 m.
magasságban sikeresen tenyésztik. Cinchona calisaya (kérge a cortex chinae regius) kivált Bolígári tai^yú regény a Hao-kieu-csuan, a. m. A viában otthonos (500—600 m. magasságban). Cinszerencsés egyesülés Ju-kiao-li a. m. A szép Ju chona Ledgeriana Bolívia Caupolican tartomáés a szép Li, a két unokatestvér története. Kelle- nyában terem, most pedig Kelet-Indiában, de kimes olvasmányok a novellagj'üjteniények ezek- vált Jáva-szigetén rendszeresen ültetik ez adja
bl, valamint meséikbl sok le van fordítva euró- a legjobb kina-kórget. Cituhona lancifolia csak
pai nyelvekre, különösen angolra és franciára. V. Columbiában terem (2500—3000 m. magasságö. Gntbe, Gr^hiehte d. chinesischen Litteratur ban). Cinchona officnmlis Peruból és Ecuadorból.
(Loipzig 1902) Zottoli, Cursua litteraturae Sini- Azeltt a kina-kérget csak Dél-Amerikából hozcae (Shanghai 1879—1882); Forke, Blüthen ták mihozzánk és annak szedését igen helyteChinesischer Dichtung (Magdeburg 1899) Hau- len módon végezték, amennyiben a fákat egyser, Chinesische Dichtung (Berlin 1907) Oiles, szeren ledöntötték s aztán róluk a kérget lehantolták. Ez eljárással a kinafákat nagyon pusztíChinese poetry (London 1898).
Kinai papiros. A legtartósabb papirosfajta. tották s attól lehetett tartani, hogy a K. lassan^
Ehhez a kínaiak és a japániak a gampi, kodzsu ként egészen elfogy. Ezért a hollandi kormány
és micumata néven ismert rostanyagokat hasz- 1854-ben Hasskarl botanikussal kinafacsemeténálják, amelyek vékonyabb s hosszabb sejtekkel ket és mag\'akat vitetett Dél-Amerikából Jávabimak mint a len, miért is az ezekbl készült szigetre, hogy azokat ott elültesse és tovább szapopapiros sokkal tartósabb s ebbl folyólag sokkal rítsa. Ugyanezt tették 1859. az angolok Indiában
vékonyabbra is készíthet. A K.-ból, tartósság^ és Ceylon-szigetén, valamint Dél-Amerikában
folytán, oly cikkeket is készítenek, amelyeket ná- (Bolívia és Columbia) is elkezdték a kinafák ültetését. Mind e helyekon a fák ültetése és szapolunk szövetbl vagj' brbl szokás készíteni.
Kinai porcellán, 1. Agyag ipar (története) és rítása, valamint a K. szedése rendszeresen törtéQuina a kéregnek eredeti, az vinkao
nik. China
Pomlláti.
nyelvbl vett neve «quin-quina» kitn K.
Kinai rizspapiros, 1. Araliabél.
K. kétféle van a kereskedelemben a nagy fák
Kinai rózsa (növ), a Hibiscus rosa siiiensis., I.
törzsérl lefejtett, ami 15—20 cm. széles. 30—60
Hifriscus.
cm. hosszá, 5—8 mm. vastag, párájától megfoszKinai sárga, 1. Okra.
Kiixai sertés, Kelet-Ázsiában, Dél- és Kelet- tott nagy, lapos darabokban jön a kereskedésbe,
Kinálmn otthonos fekete, szürkésfekete, fekete- és a gályákról, fiatal fák torzséról lefejtett göntarka vagy fehér szín, magas homlokú, rövid gyölódött csöves kérgek, amikon a pára is rajta
orrmányú, dongíis törzs, rövid lábú, apró test, van. Ez utóbbi a racionális kinafaterm«?ztés terigen hlzékony sortésfajta, amellyel az olasz, spa- melése, túlnyomó a piacon, olc-^úbb és ép oly jó.
nyol, portugáliai és Dél-Franciaországban tenyész- Nálunk a vörös K. ilyen darabjai hivatalosak, 6«/o
tett sertések rokonságban vannak. Az angolok is összalkaloid tartalommal. Porával maoeratumoigénybe vették a K.-t kultúrfajtáik kitenyészté- kat, fzetket szokás készíttetni 10—20:150
arányban. Legfontosabb és hatásosabb alkotósénél.
része a kinin (l. o.) alkaloida, mely mellett még
Kinai szalonnakö a. m. agabnatolit (1. o.).
Kinai-szoros (China straits), tengerszoros néhány hasonló, de g>'engébb hatású alkaloidot
Új-Guinea DK. 1 vége s egyes apróbb szigetek is tartalmaz (kinidin, konkinin, ctnkonin, cinkO'
közt. 1873. Moresby fedezte föl és nevezte el így, nidin), melyek részben a kinacseraavhog, réwmivel az Ausztráliából Kinába vezet utat kb. á)0 ben a kinasavhoz vannak benne kötve. A kéreg
teng. mérfölddel rövidíti meg.
fogyasztása a lázellenes vegyi termékek mai kor-
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Kincstár

szakában is óriási, 8 a szükségletet nagyrészben 1774r. megkapták az oroszok 1855. elfoglalta egy
a keletindiai, jávai, borneoi, új-zélandi, délame- francia-angol hajóhadosztály. 1860-ban lerombolták. Ma kis halásztelep.
rikai, ausztráliai kinaültet vények fedezik.
Kinoardine (ejtad kinkárdin), azeltt The Meams,
Kinakészitmények, a vörös kinakéregböl készülnek a következ, nálunk hivatalos galenikus county (K.-shire) Skóciában, 992 km* területtel,
készítmények extractum chinae sicciim, száraz (1911) 41,007 lak. Ffoglalkozás a halászat és az
;

:

:

alkaloidtartalommal extr. állattenyésztés, különösen a rövid szarvú marha
alkaloidával feleslegessé teszi tenyésztése. Az ipar kezdetleges ós durva posztó
a különben elterjedt extractum chinae Nanning-ot ós vászon szövésére szorítkozik. A fváros Stono{ó'/o) tinctura chinae simplex ós composita (v. haven.
Kincardine, skót grófi cím, 1. Elgin.
tinctura roborans Whyti), utóbbi kinakéreg, gentiana, narancshéj, fahéj szeszes kivonata vinum
Kinek, Hans E., modern norvég író, szül. 1865
chinae (kinabor) a kéregnek tokaji borral és aro- okt. 11. Loppen-ben (Finnmarkén). A kilencvenes
más tinkturával készült kivonata. Mindezek csak évek óta megjelen regényeiben a termószotelleaz étvágy, emésztés elmozdítására és ersít sze- nessógig sajátságos fantáziával többnyire a
rek gyanánt használtatnak, míg láz ellen, malá- vészet és természet, ész ós ösztön közti konflikria ellen ma már csak a tiszta kinint (1. o.). iUetve tust tárgyalja. Híres regényei: Tavaszi éjek
annak sóit adják.
(1901), Ha a szerelem meghal (1903), Emigránszeszes kivonat

12''/o

chinae fluidum 4c^

;

9

;

;

m-

Hina knprea

(n»v.), 1. Ladenbergia.
Kínálat, egy-egy piacra és egy-egy árura vonatkozólag jelenti az eladási ajánlatok összegét.
Az egyik csoport pénzért árút keres, ez a kereslet; a másik csoport pedig ugyancsak pénzért
árút kinál, ez a K., amely utóbbinak éppen annyi
fajtája van, mint a keresletnek (1. o.). A K. nagyságára és sürgsségére leginkább ekét körülménynek van nagy hatása 1. az eladásra kínált árúk
termelési költségének, 2. a piacon lev árúk menynyiségének. A kereslet ós a K. tehát olyan relatív
fogalmak, amelyeknek egyes feltételei ós következményei kölcsönösen korrespondeálnak egymással e korreláció eredménye lesz a piaoi, vagy
szabad ár. L. Ár.
:

;

Kinaldin (chinaidin), a-metilkinolin
C,He(CH,)N

:

A kinolin homológja. Színtelen, a kinolinra emlékeztet szagú, 246— 247''-on forró folyadék,
savakkal kristályos sókká egyesül. Vizes oldata,
ferrikloridtól megvörösödik. Elfordul a kszénkátrányban. Mesterségesen anilinbl paraldehiddel, vagy pedig ortoaminobenzaldehid ós aceton
kondenzációja útján állítható el.
Kinampo,

kitn

kiköt Korea

kb. 20,000 lak. Fö kiviteli cikkei
rizs és aranyéré.

:

Ny.-i oldalán,

fzelékfélék,

sok (1904).

Kincs

(lat.

thesaurus), valamely ingatlanban

vagy

(elásva, befalazva stb.) talált pénz, ékszerek

más drágaságok, melyek

oly sokáig voltak elrejtve, hogy tulajdonosukat kitudni nem lehet. A
K.-leletet szabályozó királyi rendeletek szerint a
talált K. az ingatlan tulajdonosa és a találó között, ha azonban értéke 300 koronát meghalad, a
K.-tár, az Ingatlan tulajdonosa és a találó között
egyenl részekbon osztandó fel. A K.-lelet a hatóságnál nyolc nap alatt bejelentend. Ennek elmulasztása, mint a talált K. jogtalan elsajátításának
vétsége 2000 koronáig terjedhet pénzbüntetéssel
és a talált K.-ek elkobzásával büntetend. A hatóságnál elre bejelentett kutatás esetében a bejelentési határid 30 nap.
Kincs István, író, szül. Felsrön 1867. dec. 20.
Pappá szentelték 1891-ben. 1899-ben plébános lett
Kszegen, késbb c. apát. Müvei Tarka világ
(novellák, 1895) Testvérek (iíj. elb., 1894) ;
vadon gyermeke (ifj. elb 1897) Gonosz idk (ifj.
elb., 1898) Romok a rom fölött (ifj. elb., 1902)
Magyar ég alatt (novellák, 1898); Rajzok a
kumcvilágból (1899)
leánymamák fia (regény
4 kötetben, 1904) és számos tárca, kivált az Alkotmány c. napilapban.
:

A

;

,

;

;

;

A

Kincsisö-babonák. Ásatások eredményeibl,
Farkaskoldus. véletlen kiszántásokból stb. keletkezett felfogás,
Kinasav, chinasav, hexahidrotetraoxibenzoe- amely szokatlanabb földformákat kincsek lelsav: C-H,(OH)<COOH, kalcium-sója alakjában ós helyének állít. Európaszerte elterjedt babonák,
kina-alkaloidákkal vegyülve a kinakérgek alkotó- amelyekkel a népmese ismert töipéi, földalatti
része. Más növényekben ós a kávébabban is talál- szellemei, szakállas öregjei fzdtek össze. V. ö.
ható. A kinin elállításánál melléktermékül kap- Szivos Béla, K. (Ethnogr. 1913. évf^.
juk. Színtelen és szagtalan, savanyú-íz kristáKincsem, világhür versenyló, 1. Versenylovaklyok. Op. 162'. Sói is oldhatóak. A szervezetben
Kincses, kisk. Kis-KüküU vm. radnóti j.-ban.
a K. hippursavvá alakul, miért is köszvónynél (laio) 613 oláh lak. u. p. Radnót, u. t. Ádámos.
gyógyszerül használják. A K.-as lítiumot urosin
Kincsesi (azeltt Kincses), kisk. Marosnéven hágysavas diatézisnél alkalmazzák.
Torda vm. régeni alsó j.-ban, (löio) 532 oláh lak.
Kinatinktura, 1. Kinakészitményeku. p. és u. t. üörgényszontimre,
Kinavörös, 1. Kinwsersav.
Kincsindzsinga, hegycsúcs, IKancsindzsanga
Kinazöld (zöld vuiigo, Lokao), Kínából szárKincslelet, 1. Kincs.
mazó és némely ott term Rhamntts-tAi (RhamKincstár, általában véve az állami kormánynus utilis Ó8 Rhamnus chlorophora) kérgébl zat egyes bevételi forrásainak v. az állami pénzkészül, vízben oldható festék. L. Rhamnus.
tárnak megjelölése. Elbbi értelemben szólunk
Kinbnm (Kili-Burun), egykori vár Taurisz pl. az erd-, bánya-, vasúti K.-ról. Magánjogi érorosz kormányzóságban, a róla elnevezett föld- telemben K. alatt magát az államot mint birtonyelven, amely a Dnyeprllmant a Fekete-tenger- kost, vagy átvitt értelemben az államvagyont
tl olválaüztja. A várat a törökök építették; értjük. Ilyen értemben pl. a katonai (honvédelmi)

Kinantrópia (kutyaember),

1.

;

:

-
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K. szóval jelöljük annak a vagyonnak öasieesé- jár; a kir. adóhivatalok lejárat eltt Is elfogadmely a hadi^ereghez (honvédséghez) tartozik. ják oly fizetések teljesitéséro, melyeknek nem
A beváltottak helyett
kell pénzben történni.
L. Királyi kincstár.
ugyanazon értékben újak bocsáthatók ki, a proKincstári birtokok, 1. ÁUamjavak.
Kincstári erdök^az állam ma^ánva^^yonának longációk is gyakoriak. A K. által képvLselt függ
ogy részét alkotják, molyot erdökimstár núvon adósság évi összege rendesen nem haladta meg
jelölnek. A K. ot a földiuívelésüiryi minisztérium az 50 millió koronát (legkisebb volt évi 4 millió
vezetése alatt ö crdöigazgatöeág. ö föerdöhivatal, korona), az utóbbi évek pénzügyi viszonyai azon8 erdöhivatal és 18 erdteendezteég kezeli, molyok ban oly rendkívül súlyosak voltak és a járadékok
közill 1 ordöigazgatóság, 1 föerdöhivatal. 1 erdö- elhelyezése oly nehézségekbe ütközött, hogy a
hivatal és 3 erdörend«!Öeóg Horvát-Szlavonor- magjar állam rendkívüli összeg K. kib(K"sátászágok területére esik. Az ojfyes ordóhatt'wági sára szorult. Nevezetesen 1910. 250 millió kor.
koriilptokbo tart4)zó erdk több-kovetíobb számú érték, 4Vf"/oos kamattípusú K. bocsáttattak ki,
ós kisebb-naíyobb kiterjedés erdgazdasági ke- 1914 jan. l-re szóló lejárattal, ezek a pénzpiacnak
rületekre oszlanak. Az erdgazdasági kerületek további súlyos helyzete miatt 1916 okt. l-re szóló
ismét t<>bb, átlag 2000 holdnyi kiterjedés erdö- esedékességgel tovább prolongáltattak, a különöri korületekböl állanak- A K. kiterjedése és ér- sen a nagy katonai kiadásokból a magyar államra
Klierjedéi
téke kitett:
v a-».sik— háruló folyószükségletek fedezésére pedig újabb
150 millió márka (vagyis 177 millió kor.) névér50«.487,257
1.639,377
1891. *Tben
ték szintén 4Vs"/o-os ós 1916 ápr. 1. esedékes K.
gót,

1901.
1911.

•

...

._

—

•

...

.„

...

gokn

_

BilaTODonz*Mett 1911. évben ...

Bbb61 HorvAt

1.549,121
l.S46,0S3

907.982,000
215.081,898

354,540

60.769,570

-

A

gazdasági tervek szerint 1911. boerdösítendö
volt 14.484 ha. és az erdsítésekhez kiadatott a
kincstári

erdhatóeágok

által kezelt

3657 ha.

ter-

ki. L. még Államadósság.
Kincstári jogügyiigazgatóság, az államkincstárt érint jogügyok képviseletével s az összes

bocsáttattak

kincstári jogüg>'i képviselet vezetésével megbízott
közigazgatási hivatal s egyúttal valamennyi minisztérium központi jogi kópviselóje. Horvát-

jedelm csemetekertekbl 47 millió db. csemete. A Szlavonoi"szágokban a zágrábi pénzgyigazgatóK. területébl a bükk és más keménylombfaordkre .ság mollett külön jogügyi igazgatóság áll fenn.
740,761 ha., a fenyerdkro 40^,122 ha., tölgyfa- k K. feladatai közé tartozik különösen a kincserdkre 158,000 ha. esik, a másnem ordOkre asö tárt érint perek vitele, a kincstárt érdekl jogterület aránylag kicsiny. Kihasználtatott 1911. ügyletek és okmányok létesítésénél való közre8673 ha. erdterület. Az 1911-iki zárszámadás mködés, jogi vélemény adása a minisztériumok
adatai szerint a K. 23.917.000 korona nyers bevétel mollott 7.630,000 koronát jövedelmeztek.
Kincstári javak (hona camerialia), a kincstár
tulajdonát tev ingatlan javak, melyeknek jövedelme az államszükségletek fedezésére szolgál.
Ezek .Ma^ryarországban az államjószágok (domania). L.

Aüamjavak.

Kincstári jegyek, másként állampénztárt jevagy kin- st ári utalványok (ang. eocchequer
trensory bilis, franc, bons du trésor, ol.
buoni di tessors, ném. Schatzscheine v. Schatzanweisungen), az állam által kibocsátott rövid
lejáratú, kamatozó adósságlevolek, amelyek a
biztosan elvárható késbbi bevételek erejéig szoktak kibocsáttatni és az állam függ adósságának
egy nemét teszik. Kibocsátásuk törvény alapján
történik, amely a maximális összeget, a lejáratot

(fyek
biüs,

8 általában a többi feltételeket

is

megállapítja.

A

kamatláb nagyságára a pénzpiac helyzete Irányadó, rövid lejárat mollett a kamatláb kisebb, mint
az államkötvényoké. Rövid lejáratuk miatt, ha
az összeg aránylag nem nagy, könnyen elhelyez-

hetk.
Háziakban 1870 óta vannak forgalomban. Pe
dezotüket rond.szerint a bélyogilletékok és díjak
hátralékaiból származó állanii követelésekben
találják, tehát ezt az összeget nem haladhatják
meg. A K. 200, 2000 és 20,000 koronás összegekben bocsáttatnak ki, elmntatóra szólnak, a kiállítás napjától 6 hó alatt lejárnak, amikor az
állampénztár a kamatokkal együtt beváltja. Eddig a legmagasabb kamatláb 5V',''/o, a legkisebb
pedig 3V,« • volt (1898), de ez utóbbi K. lejárata
C8IÚ: 3 havi volt. A lejárat napján túl kamat nem

egjéb állami hatóságok felhívására, a kincsügyészségek mködésének ellenrzése stb. A
K. a pénzügyminiszternek van alárendelve, kinek évenként tevékenységérl jelentést tartozik
V,

tári

tenni.

Kincstári számvitel, 1. Számi'itel.
Kincstári uradalmi ügjészségek az állami
mezgazdasági és más uradalmi birtokok, továbbá
a bányászat, valamint az erdészet körében felmerül jogi ügyeket látják el. így birói úton behajtják az uradalmi haszonbéreket, pereket visznek, az uradalmat érdekl jogi kérdésekben véleményt adnak, közremködnek a jogügyletek kötésénél stb. K. vannak Aradon, Kolozsvárott, Lúgoson, Mármarosszigeten, Nagybecskereken, Temesváron és Zomborban.
Kincstári utalvány, 1. Kincstári jegyek.
Kind, 1. Johann Friedrich, német költ és író,
szül. Lipcsében 1768 márc. 4., megh. Drezdában
1843 jún. 25. Szerencsével komponált operettlibrettókat: Nachtlager V. Granada (Kreuzer zenéjével)
A Bvös vadász (magyarra fordította
Pály Elek Kassán 1828. és Ormai 1874.), amelyet
;

Weber

zenéje tett halhatatlanná.
Theodor, német új-görög filológus
és jogtudós, szül. Lipcsében 1799 okt. 7., megh.
2.

u. o.

K, Kari
1868

dec. 7.

Szülvárosában ügyvéd, 1836-

1846-ig a jogi fakultás tasya. 1821-tl nagy kedvvel foglalkozott az újgöröjí irodalommal kiadott
újgörög népdalokat eredetiben és fordításban
(ürimraa 1827). továbbá : Neugriech. Chreetomathle (Leipzig 1835); kiadta Sutaos: Panoráma
Qriechenlands-át magyarázatokkal és szótárral
;

(n. 0.

1835)

;

megírta a görög szabadságharc

tör-

;

-
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Kinematikus lánc

Handwörterbuch der való egymásra való vetítéssel természetes színeténetót (u. o. 1833, 2 köt.)
deutschen und neugriech. Sprache (u. o. 18il) s ket adnak. Az eljárás bonyolódottsága és drágakiadott még több nópdalgyüjteményt és antho- sága miatt azonban az olcsóbb és egyszerbb kifestóst alkalmazzák.
lógiát.
Kinemaszkecs, kinematográfiai eladás, melyKindermann, 1. Albert, kiváló rovargyöjtö.
1820-ban Budán telepedett meg ós itt halt meg ben a képek vetltóae a íllmen szerepl személyek
184-7. Pia, Albert, szintén szenvedélyes rovar- tényleges színpadi szereplésével váltakozik.
Kinematika (phoronomia), a mechanikának az
gyüjtö, ki e célból bejárta a félvilágot. Különösen
sokat gyjtött ázsiai Törökországban és az orosz a része, mely tisztán a mozgások leírására szobirodalom területén, hol huzamosabb ideig lakott rítkozik, ellenbon a mozgások okaival (vagyis az
erkkel) nem foglalkozik. Egyetlen egy pont mozis. Meghalt 1860 febr. 15. Ciprus szigetén, a larnekai öbölben. Gyjtéseirl szóló tudományos gását a pont K.-ja tárgyalja, míg az oly testek
jelentéseit feldolgozták és kiadták rovartani szak- mozgását, melyeknek pontjai ogjTnástól állandó
munkákban.
távolságra vannak, a merev rendszerek (szilárd
2. K. József Károly, földrajzi író és térképész, testek) K.-ja vizsgálja. E]z utóbbinak logismereteszül. Zsámbékon 1744 márc. í., megh. Bécsben sebb tétele, hogy egy merev rendszer bármely
1801 okt. 16. Orvosi tanulmányai abbanhagyásá- kezdeti helyzetbl bármely véghelyzetbe (ha a
val külföldre ment és Hollandia szolgálatába lé- mozgás lefolyására, vagyis a közbon elfoglalt
pett. Fokföldön és Ceylonban járt. Hazatérve, helyzetekre nem figyelünk) cscwarmozgással hozStiriában Judenburgban telepedett le, majd Grác- ható, azaz a merev rendszer bármely elmozdulása
ban és Bécsben élt. Fbb müvei: Historischer u. egy tengely körül való forgásból s o tengellyel
geographischer Abriss des Herzogthums Steier- párhuzamos eltolásból tehet össze. Ha pedig a
mark (Graz 1778); Der steiermárkische Volks- mozgás egész lefolyását akarjuk szemmel tartani,
freund (4 köt., u. o. 1787) Geographisches Hand- akkor az végtelenül sok, végtelenül kicsiny csabuch von I^'rankreieh (u. o. 1791); Die Provinz varmozgások egymásutánjának tekinthet. MinInnerösterreich u. Steyermark otc. (12 térkép den egyes pillanatban az éppen akkor történ
;

;

csavarmozgás tengelyét momentán tengelynek nevezzük. A pillanatnyi csavarmozgás lhet puszta
Potsdamban 1817 febr, 6., megh. Münchenben forgássá, ha t. i. nincs eltolás, v. puszta eltolássá
1891 márc. 6. Már 16 éves korában olyan szép is. Az oly mozgást, mely pusztán eltolások egymély baritonhangja volt, hogy Spontini a berlini másutánja, sikló mozgásnak mondjuk, az olyant
udvari opera énekkarába szerzdtette és néhány pedig, mely pusztán forgások egjonásutánja, görr
év múlva kisebb magánszeropekre alkalmazta
dülö mozgásnak.
1839—46. Lipcsében énekelt olyan sikerrel, hogy
Ha a mozgó rendszerben felkeressük mindazon
Lortzing neki írta Hans Sachs c. dalmüve cím- egyeneseket, melyek egymásután momentán tenszerepét. 1846-ban a müncheni opera tagja, 1855 gelyekké losznek.másrészt pedig a szilárd (nyugvó)
óta frendezje volt.
Leánya K. Hedvig, szül. térben is felkeressük mindegyik tengely helyzeMünchenbon 1853 júl. 15., megh. Triestben 1883 tét abban a pillanatban, midn momentán tengejún. 2. Reicher Emánuel recitátor (szül. 184;6. lyül szolgál, akkor két oly felületet nyerünk, moly
Bochnia) felesége lett, késbb elvált tle. Pálya- csupa egyenes vonalból van alkotva. Az elst
futását a Müncheoer Hoftheatemél kezdte, késbb a mozgó, a másodikat a szilárd tetigelyfelületnek
a Theater am Kamtnerplatz operettprimadonnája vagy áxioidiiak mondjuk. A merev rendszernek
volt 1876. Bayreuthban, 1876. Bécsben, 1880— mozgásánál minden pillanatban az els felület
82-ig Lipcsében, 1882. Neumann Angelo vándorló egy bizonyos egyenese egybe esik a második
Wagner-Theaterjánál énekelt.
felület megfelel egyenesével, a rendszer pedig
Kindi (Kendi), arab íilozófus, 1. Alkendi.
ugyanekkor a két felület ezen érintkezési vonala
Kindrovo, adók. Pozsega várm, bródi j.-ban, körül egy végtelen kicsiny forgást végez ós ezen
(1910) 198 horvát lak.
u. p. Podvinj, u. t. Brod. érintkezési vonal irányában egy végtelenül kis elKineas (latin formája Cineas), thesszáliai ere- tolást szenved.
Irodnlom. Horváth Ignác, Mechanika,
köt.
A pont K.-J»
det görög szónok, Demosthenes tanítványa, ki
köt.
Klméleti physika,
diplomata-ügyességével oly hasznos szolgálato- (töbl) nem jelent meg); Fröhlich,
1

:

2.^6,000, u. o. l-8y, 1797).

Kindermann, Avgust, német

baritonista, szül.

—

;

;

I.

:

1.

kat tett Pyrrhos epirusi királynak, hogy a közbeszéd szerint több várost nyitott meg neki ékesszólásával, mint amaz fegyvereivel meghódított.
De a római szenátussal szemben minden rábeszél
tehetsége kudarcot vallott maga K. úgy jellemezte a szenátust, mint királyok gyülekezetét. Az
itáliai görög városokkal is alkudozott K. Pyrrhos
megbízásából, ennek szicíliai átkelése eltt.
Kinegetika (kijnegetika, gör.), a kutyákkal való
vadtiszat módja.
Kineit, 1. Robbanó szerek.
Kinemakolor. Színes mozgófényképok. A fel;

Burmester, Lehrbuch der Kineraatik, Leipzljr 188ft-88 ;
R^sal.Traité de Cinematlqne pare.Paris 1862 Villié.Traité de
Cinematlqne, n. o. 1888; Reuleaux, Theoretlsche Kiacm&tik,
u. a. Dle praktiscben BezieBraungchweiK 1875. 8 köt.
huii^en der Klnematlk zur Qeometrle und Mecb&nlk. 1900;
ürashof, Theoretische Mascbineiilehre, Hamburg 1878—90;
A. Chrlstmann u. H. Baer, Grundzüjre der Klnematlk,
Berlin 1910; Föppl, Vorlesunsren über tecbnlsclie Mochanlk,
1910, 6 köt.; Marcolongo-Tlmerdlnfr, LehrLelpzltr 1903
buch der theoretlschen Mechanlk, n. o. 1910, 2. köt.

K.

;

;

;

Kinematikus lánc. Reuleaux a kinematikát a
gépek mozgávsára alkalmazva, azt az okozati
összefüggést keresi, mely a gépek mozgáísjolenségeiben létezik ezt ú. n. kinematikai elemekre
vezeti vissza s ezeket elompárokká egyesíti, mevételeket festí^k- és ecsettel egyenként színezik. lyekbl aztán a K.-ot alakítja. Zártnak nevezi a
Készítettek valódi háromszln eljárással is (1. Fo- láncot, ha az ezt alkotó elemek bármelyikének
tográfia) felvételeket, melyek a 3 alapszínben helyzetváltozása a szomszédoshoz képest, minden
;

-
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más ólom holyzotváltozását vonja maj^a után. Ha
a zárt láncban egy tag megrögzít«>tt helyzet, ami
kóuyszormozf^ást okoz, akkor elóáU a mechanizmus mint a {gépnek alapja.
Kinematográi, 1. Kinematográfia.
Kinematográfia. Mozgást roltttntot^ foto^rtai képok készítése és vetítése. A K. fizikai és
élettani alapja már a mnlt század közepe eltt
ismorotos volt (Platoau, Uchatios stb.). Elöfutárjai
a sztrol)oszkúp, bvös korong, mntoszkóp stb. E
készülékek c»'lja volt, hogy a szemben keletkezett
ut<')kt'p It't<>zt'sét bemuta^ák. Az emberi szemben
keletkezett képet t. i. még egy ideig azután Ls
látjuk, miutun a fény megsznt. Ha tehát a megvilágított tiirgy egy pillanatra elsötétül, do utána
oly gyorsan ismét megvilágosodik, hogy az alatt
még az utókép nem tnt el, akkor az elsötétedóst
alig, V. ha a változás elég gyors, egyáltalában
nem vesszük észre. Ha az olsötétedés után a kép
nem ugyanaz, hanem a tárgjat más és más, de
a megelztl csak kis mértékben különböz helyzetbon tünteti fel, akkor a képek egybe folynak
8 a rajt lev változott helyzet alakok mozogni
láL>;zanak. Az emiitett régi készülékekben a képekot még rajzolni kellett, a íotográflai technika
fejldésével azonban már az 1870-es évek óta sokan próbálkoztak fényképfelvételekkel is.
Mint els, jelentékeny eredményeket ért el Mareij (Vénusz-átvonulás, repül madarak), aki egy
•fotografáló puskát* szerkosztett, melyet vállhoz
emelve és célozva kellett elsütni, amire egy revolverszerkezet az érzékeny lemezt szakaszosan,
gyorsan körbe mozgatta. Késbb Muf/bndge és
Anschütz sok egymás mellé helyezett kamrával
dolgoztak. A felvétel tárgya (vágtató ló, khajító
ember) a gépek eltt szaladt, s eközben a gépekre

szabályos sorban lyukak vannak, amelyekbe a
íllmot mozgató fogasken-k fogai Iwlekapaszkodnak. \ fogaskeréknek tehát szakaszosan kell mozognia. Ezt a mozgást többféle szerkezettol állítják el. Legközönségesebben a máltai kereszttel
(l. az ábrái) :
a fllmcsavaró henger, két oldalán
a fogaskerékkel, Stx máltai kereszt (nevét a lovagrend kere.sztjéhez való hasonlatossága folytán
korongra
keréken lev
kapta). A kereszt talpa
támaszkodik, tehát a kerék forgásakor a kereszt
és a vele összefügg fogaskerék nem mozoghat.
korong melleti
pecek
Amikor azonban az
forgás közben a kereszthez érkezik, közé megy
a kereszt két szárának ós azt a pecek melletti
kis vájulaton átbillenti a kereszt következ tal-

W

B

A

E

A

pára.

Az Így nyert filmet, mely 50 és több méter
hosszúságú is lehet, sötét szobában nagy motollákra csavarják és teknkben lev oldatokban forgatva hívják el.
A negatívokról teljesen hasonló filmre másolatot készítenek és azt vetít készülékkel (1.

B-

vös lámpa) vetítik.
Bioszkóp elnevezés alatt ugyancsak a kinematograflút értik. Fonokinetoszkóp oly készülék,
amely a képvetítés mellett a hangot is visszaadja
fonográf segítségével. Ez a készülék még tökéletlen.

A K. ma nemcsak szórakoztató és oktató eszköz, hanem a tudományos vizsgálódásoknál is
fontos szerepet játszik. Ilyenkor szükség lehet
arra, hogy a felvételek sokkal gyorsabban kövessók egymást. A fllm a túlgyors rángatásra elszakadna. A film tehát egyenletesen mozog, de a

képet forgó tükrök mégLs kell helyre vetik (alethorama). Még szaporább felvételeket lehet kékötött vékony fonalakat eltépte. A fonalak meg- szíteni sötétben magnézinmpálcák közt átpattogó
rántása a gépeket eg>Tnásután elsütötte. Ezek a elektromos szikrák fénye mellett. F'olmentek egéképek tulajdonképen csak a mozgások egyes fá- szen másodpercenkint százezer felvételnji gyorsaságig. lg>' készülnek a repül puskagolyókról,
zisainak a tanulmányozására szolgálhattak.
azok által eltört, v. felrobbantott tárgyakról való
.\ ÖO-es években Éditon kinetoszkópjával már
jelents eredményeket ért el. A K. mai alakja felvételek. V. ö. J. P. Liesegang, Handbuch der
praktischon Kinematographie Wolf-Czapek, Die
Lumiére testvérektl származik (1895).
A K. ala])elve a következ egy fénymontes Kinomatographie. Legajánlhatóbb az Aus Natúr
kazettába zárt felcsavart, hosszú filmszalag a u. Goisteswelt 358-as sz. kötete.
Kine8ia8,görög ditiramboszkölt Athénból Kr.e.
fels tekercsrl az alsó
tekercsre csavarodik át. i20 táján. Újításait, melyekkel a dallamot cikorEközben pedig a középs, nyássá tette, Aristophanes éles gúnyban részesílaposra kisimított része tette.
;

:

egy fotográfkamrán ha-

Kinesis

(gör.),

1.

Kiriezis.

Kinesma, az ugyanily nev járás székhelye
csavarás nem egyenle- Kosztroma orosz kormányzóságban, a Volga és
tes, hanem szakaszonkint Kinesmka összefolyásánál, vasút mellett, kb. 9000
való rángatá.ssal törté- lak., br-, szöv- és kémiai gyárral kényelmes
nik. Mikor a film egy pilla folyami kikötvel.
Kinesztézia (gör.), a mozgás megérzése, a. m.
natra megáll, akkor történik a felvétel, amikor izomérzés (1. o.).
Kinesztéziás módszer, az írás-olvasás tanítás
pedig ugrik egy egyenlad keresztül.

A

gyors

;

:

letesen forgó korong eltakarja a fényt. A korong
• m.-ilui kereotteL
nak azon a helyén, amely
akkor jut a film elé, mikor a film áll, kivágás
van a fény átbocsátására. Ily módon másodpercenkint mintegy 20 felvétel készül. Az egyes ké-

pek nagysága 18X24 mm., a fllm teljes szélessége 30 mm. Az ekként fenmáradó két széli részen

egyik újabb módszere, mely hasonlatosan a fono-

mimikához

(1.

o.)

magyar

földön keletkezett.

—

A

mint
ami szembeötlik, hogy nem
a fonomimika
a kéz, hanem a beszódszervek
K.-nél els,

—

mködését használják

fel a tanításban. Az elögyakorlatok, különösen a hangok érzékeltetése,
emlékeztetnek a sikotnémák hangbeszédtanításának módjára. E módszerrel a boszédszervekkel
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alaposan mogismertetott gyermek azoknak öntudatos használásával meglep könnyedséggel
hozza létre az egyes hangokat, hangkapcsolatokat: szavakat. Az egyes hangok tiszta kiejtésekor látható szájállásból vezetik azután lo elször
a nyomtatott nagy betíi s ebbl a kis betüalakokat, majd meg az írottakat. A K. tehát nem a fül
egyoldalú igénybevételével tanítja meg a gyermeket írni-olvasni, hanem a tüd, a gége, a száj
öntudatos együttmködtetésén alapul. A K. kezdje lAikác-sné Szász Irén, budapesti magánelemiiskola igazgatója volt és szép eredménnyel
már sok tanító alkalmazza. V. ö. Juba Adolf,
A kinesztéziás írás-olvasástanításnak módszere
élettani és orvosi szempontból (különlenyomat a
Gyógyászat 1909. évf.-ból) Szász Irén, A kinesztéziás Irás-olvasástanltáeról (Gyakorló iskola, a
Magyar Tanítóképz melléklete 1913. évf.).
;

Klnsra

K. (növ.), az az ingerelhetség, amelynél fogva
a körtilmónyek szerint bizonyos ingerek a mozgást lassúbbá teszik vagy gátolják, illetleg meg-

vagy gyorsítják.
ugyanazon ingerek hozzák

A

valószínleg
mint a taktikus
ingerjelonségeket (1. Taxis), st az utóbbiakkal
kombinálódik. Foszforsav és foszfátok a Saprolognia rajzók mozgási irányát megváltoztatják,
de egyúttal rövidebb-hosszabb id múlva nyugvásra kényszerítik (chemo-K.). Foto-K., midn
a mozgásra képes organizmust a fény mozgásra
indítják

K.-t

létre,

indítja.

Klng

(angol) a. m. király.
King, 1. kínai srégi üthangszer, melyrl
kínai forrásmunkák már négyezer évvel Kr. e.

írnak. Kétszeres

jában hangolt

embermagasságú fakeretben sor-

k-

kis fakalapáccsal

(1.

v.

bronzlemezeket ütögettek

az ábrát).

—

2.

K. kínai nyel-

Kinetika a. m. dinamika (1. o.).
Kinetikai energia a. m. mozgási energia,
melynek mértéke az ú. n. eleven er, vagyis a
tömeg és a sebesség négyzetének fél szorzata.
Kinetikai g&zelxuélet, 1. Gázok kinetikai elmélete.

Kinetit,

Robbanó

1.

szerek.

KinetográJ a. m. kinetoszkóp (1. o.).
Kinetoszkóp, Edison által a kínematográf
tezése olött szerkesztett készülék

mozgó

lé-

felvéte-

lekre.

mozgás, rázás útján támadt
tengeri betegség.
Kinevezés, a közhivatalok botöltésének egyik
módja, mint ellentéte a választásnak. A K. rendszerint állandó alkalmazást biztosít a kinevezettbizonyos feltételek fenfornek, st ezenfelül
magában foggása V. bekövetkezése esetére
lalja a fokozatos elléptetésre való igényt is, ami

Kinetózok

betegségek,

(gör.),

pl.

—

—

az automatikus elléptetésnek mindinkább terjed
intézményével van biztosítva. Az állami hivatalok

módja nálunk a K., amely miniszteri
ellenjegyzéssel a királyt, bizonyos terjedelemben
az illet szakminisztort, illetve a K.-sel megbízott
hivatali fnököt illeti meg. A király nevezi ki
jelesül a miniszterelnököt ; ennek elterjesztésére
és ellenjegyzése mellett a minisztereket (1867.
betöltési

VIII. t.-c.) a horvát-szlavon-dalmátországi bánt
(1868. XXX. t.-c. 51. §-a) az illet szakminiszter elterjesztése s ellenjegyzése mellett az államtitkárokat, a miniszteri tanácsosokat, osztálytanácsosokat a törvényhatóságok fispánjait. A
király nevezi ki továbbá a képviselház kezdeményezése folytán az országgylés által kijelölt három egyén közül, a miniszterelnök ellenjegyzésével az állami számvevszék elnökét. A kir. bírákat
és kir. ügyészeket kivétel nélkül a király nevezi ki.
;

;

King.

ven annyit is jelent, mint fváros pl. Peking =:
északi fváros, Nanking
déli fváros.
3.
Ugyancsak K. néven nevezik Konfucius 6 kanonikus könyvét is.
King, Clare^ice, amerikai geológus, szül. 18i2
jan. 6. Newportban Észak-Amerikában, megh.
1901 dec. 24. az arizonai Phönix városkában.
Kalifornia aranymezit tanulmányozta. 1870 —
1876 között a Rocky-Mountains hegységet kutatta.
Kutatásának eredményeit Roport of the geologi-

=

cal exploration of the iO'h parallel

—

cím 7

kötetes

közzé Washingtonban. Ugyan
szervezte az United States Geoiogical Survey in-

munkában

tette

tézetet, amelynek 1879—1881 között els igazgatója is volt. Az els amerikai geológus volt,
aki a gyakorlati geológiai eredményeket a bányászatban alkalmazta. Müvei közül fontosabbak:
Systematic geology (Washington 1878) s Produetion of the precions metals in the United States,
amely utóbbi az Ann. Rep. of the U. S. (Jeol.
Kinezioteripia v. kineziatrika a. m. mozgási Survey 2. kötetében jelent meg.
gyógymód, gyógytnniázás.
Kinga v. Kunigunda, 1. IV. Béla király és LasKinezioterápiás fürd. A fürd felhasználása karis Mária logidsb gyermeke, szül. 1224 márc. 5.
gyógyító tornában. Vízben a tagok mozgatása 1238-ban Boleszló krakói és szendomiri herceg
könnyebb. Vannak fürdben alkalmazható gyógy- (Leszkó fia) jegj^ezto el s udvarába vitette, hogy
tomakészülékek. Föltalálója v. Leyden és Gold- a lengyel nyelvet megtanulja. Egy év múlva megschoider.
történt ugyan a lakcxlalom, de a házaspár testvérKinezis (gör.) a. m. mozgás, mozdítás. A moz- ként a legszigorúbb aszkéta-életot folj'tatta. K.
dltá.s elve (argumentum kineseos) mint Isten létét Szandecbcn nagyszer apácazárdát alapított s férbizonyító érv.
jével Prandotha krakói püspök eltt letette az
;

:

:
:

Klng^an

KlniT**

rük

szúzossóg fogadalmát. Midn Boleszló 1279
meghalt, özvpfr>'e a szandoci zárdába
vonult vissza. A nép sokat beszélt csodatételeirl.
Moírh. 1292 jul. 24. Sírjánál a legondairók szerint
60 vak ós 200 más beteg gyógyult meg, ugy hogy
Biandeo csakhamar a lengyelek, magyarok és
morvák búcsújáró helye lett. Boldog^ avatta
VIIL Sándor 1690.. XI. Kelemen pedig 1715.
Lengyelország és Litvánia patronájává tette mog.
V. ö. Ketrzynski Wojciech, Vita et miracula
Sanctae Kíngae ducissao Craoovionsis (I^emborg
1884. 8-r. 84 lap); Schmied W., Die K.-8age
(Ungar. Revne XL, 1891. 82 1.).
2. A'., 111. Ottó brandenbur>ri rgróf és Bozena
cseh hercegn leánya, 12t7 táján született s Béla
mag>'ar boroeggol a házasságot 1264 okt. 25-én
szemkápráztató fénnsrol kötötte mo^. Béla herceg azonban már 1269. meghalván, a gyermekdee. 7-én

Oarman

lakion

mutatható összefüggés áll fönn. A mai vllágkpreskedolom mellett ez a szabály egyee országokra vonatkoztatva már elvesztette jelitöeégét

King George snnd (^jm: dnordn), kis öböl
Nyugat .\u82trália brit államban, ennek nyugati
végében Albany kikötváros.
King George sziget (György királysziget), a
Dél-Shotland-szigetek legnagyobbika, mintegy 90
km. hosszú és 26 km. széles.
Kingi, Babilónia déli részein fekv sumír
ország

si

elnevezése.

Kingo, Thomas, dán költ, szül. 1634 dec. 15.
Slongerupban (Sceland), megh. 1703 okt. 14-én.
Lelkész, késbb püspök volt. Ma is mint a legnagyobb dán vallásos költt tisztelik. Bensséges,
mesterkéltségtl ment, mély órzésú vallásos költeményeibl áll a Kingos salmebog cím dán és
norvég egyházi énekkönyv legnagyobb része,
telen özvegy Umburgi IV. Walramhoz ment férj- noha ebben mások költeményei is helyet foglalnak. Világi költeményei kevésbbé értékesek.
hez. Megh. 1288.
Mini^'s Benck v. Queen's Bench (ang., oiM.3. K., Rasztiszláv macsói herceg s Anna magyar hercegn leánya, IV. Béla unokája általá- — bencs, v. The Couii ofKtng's [Queen's] Bench)
nos feltnést keltett rendkívüli szépségével Bécs- a. m. a király v. királyn bírósága. Angol legfbb
ben, hol szüleivel 1261. tartózkodott. II. Ottokár bíróság nevét onnan nyeri, mert abban régente
cseh király 1261 okt. 25. feleségül vette K.-t, a király ill. királyné személyoson elnökölt s a bíkirl még 18 év múlva is azt írták, hogy tekinte- róság azután is határozatait «a király jelenlététével a halottat is föltámasztaná. Prágában Eppen- ben » hozta. Állott egy fbíróból (chief justice) és
stein Wemer mainzi érsek még azon év karácso- 4 bíróból (puisne justices). Mert az «aula regiá»nyán Csehország királj-néjává koronázta. IV. Béla hoz tartozott, nem volt székhelyhez kötött, hanem
halála után Anna számos drágasággal együtt leá- a királyt követte, azért a király nevében kiadott
nyához, K.-hoz menekült. Ottokár nemcsak megta- perek oda voltak hozzá feltorjesztendók (ubicungadta kiadatását, hanem háborút is kezdett V. Ist- quo fuerimus in Anglia). Hatásköre búnügj'okro
ván ellen s 1271—72. két békében biztosította és polgári üg>'ekre terjedt ki. Búnügj'i osztálya
anyósa igényeit. A stillfried-dümkruti csatában the crown side v. crown offlco polgári osztálya
(1278 aug. 26.) Ottokár elesvén, K.-t s hét éves the plea side (of the court) a K.-el össze volt
kis fiát, Vencelt gyámja, Brandenburgi Ottó Be- kötve bizonyos ügyekre szorított hatáskörrel a
sing sziklavárába vitte. Onnan a királyné meg- Practíce Court v. Ball Court, melyen a puisne
szabadulván, a nemesség fegyvert fogott mellette, justicas egyike elnökölt. 1873 óta a K. a High
de csakhamar elfordult tle, midn értesült, hogy Court of Justice ogyíkosztálya(Divísion). Az 1881.
titokban nül ment udvarmesteréhoz, Rosonberg évben beléjo olvasztották a Common-Pleas és az
Záviához. Mikor azonban Brandenburgi Ottó sza- Exchequor osztályokat, 188.S-ban a London Baakbadon bocsátotta a kis Vencelt, a gyermek-király ruptcy Coxirt-ot.
Kinj^'s Clianibers (ang., ojtad: kinir** «*<udvarába hivatta anyját, st Rosenberget is, kit
1284. f udvarmesterévé tett s nagy fénnyel ülték berM, királyi kamarák) névvel nevezik azokat a
mog anyjának most már nyilvánosan is meg- nagyobb tengeröblöket, amelyekre vonatkozólag
kötött házasságát. A még mindig igen szép ki- a területi jurisdictiót az angol állam igényli. Ily
rályné 1285 szept. 24. hunyt el. Ottokártól szüle- igényeket az északamerikaí Egj'esült- Államok is
;

;

;

;

Vencel, 1278— 1305-ig volt Csehország
1301 -bon Magyarország királyává is
megválasztották, de igényeit fiára, III. Vencelre
tett fla,

II.

királya,

st

ruházta át K.-nak Rosenbergtl Is volt egy János
V. Jessko nev fla, ki utóbb johannita vitéz lett.
Kingán (Ckingan), a mongol pusztáknak kelet
felé véget vet nagy íves fölvetödés Ázsiában,
amely a kinai oldalról magas hegységnek látszik,
de feljutva rá, látható, hogy ez a mongol síkságnak leszakadó pereme a Luang-hotól az Amurig
;

;

húzódik.

támasztottak az északamerikai part mellett

lev

nagy tcngoröblökro. Ezek az igények azonban
beleütköznek a n^ilt tenger szabadságának az
elvébe, azért általánosan nincsenek ellraierve.

Kinn;** College (ang., ^MmI: kingn icoiiedM), a
londoni egyetemhez tartozó, 1829. alapított iskola,
melyben a latin és görög nyelv és a matematika
mellett újabb nyelveket, történetet, fizikát, jogtudományt stb. is tanítanak.
KinK*s eoaniiel (ang.), 1. Counsel.
King's County (cútad — taanti), county Leínster Ir
:

Kingani (Rufu, Mbtszi), folyó Német-Kelet- tart«iraányban, 1995 km« területtel, (isin 56,769
Afrikában. Ered a G«wngere és Mgeta öeszefolyá- lak. .\z óriási kivándorlás következtében 1841 óta
ból. Bagamojó mellett az Indiai-óceánba torkollik, a lakosság majdnem Vi-ával megfogyott. A föld
mocsaras s hatalmas turfa-rétegek borítják. A
Dxmdáig hajózható.
King-féle uabály, a szerzje, King Uregory lakosság állattenyésztés.<^i foglalkozik. K. 12 keangol nemzetgazdász (1650—1710) után elneve- rületre oszlik fvárosa TuUamore.
Klnir** eermaa leci*B (aog.), L Jdegm
zett tétel, mely szerint a gabonaárak és a t^méeeredmények között bixonyoe Hiánwwrflleg is ki- légió.
;

;

6M

Klnffsley

Kingsley (egtsd: kingszU), 1. Cluirles, angol író,
1819 jún. 12. Holneban (Devonshire), megh.
1875 jan. 23. Eversleyben (Hampshiro). A keresz-

szül.

tény-szocialista mozgalomnak legkiválóbb szószólója volt ós sokat tett a munkásosztály helyzetének javítására. Village Sermons (1844)
mvében egy minden dogmatizmustól ment, sze-

cím

retettl áthatott kereszténységet hirdet. Eszméi
terjesztésére alapította a Folitics for the People
c. folyóiratot és ugyané cél szolgálatában állott
els regénye, Yeast (1848) is, amely a közönség
széles rétegeit nyerte meg tanítása száraára. Alton
Locke, tailor and poet (1850) c. regénye a modem
viszonyok és a keresztény szellem közötti konfliktusnak megkapó rajza. Két legkiválóbb regénye közül Hypatia or new foes with an old
face (1853) az ókeresztóuységnok a pogánysággal
való harcátdolgozza fel és a Kr. u.-i V. sz. egész
:

Klnhidron

EUngs-sziget, Tasmaniához tartozó erds szia Bass-csatorna Ny.-i bejáratában, nagysága
1123 km^ azeltt állandó lakosai nem voltak és
csalc olykor-olykor keresték föl halászok, újabban

get,

azonban

kzd

telepesekkel benépesülni.
Jamaika szigetének
és Surroy countynak fvárosa, az angiikan püspök és a viceadmirális székhelye, a Port Royal erdítményekkel védett tágas nagy kikötvel, vasút mellett, (i9ii) 57.379 lak., egy gyarmat-bankkal, tengerész- és polgári kórházzal. Kikötjét a
nyílt tengertl a közel 16 km. hosszú «Palisados» homokos földnyelv választja el K. eliszaposodott kikötje közvetíti Jamaika, Haiti Ny.-i
és Kuba D.-i része küLkereskodelmét. Hajójáratai
Southampton, Liverpool, New-York, Colon és
New-Orleans kikötkkel köti össze. Környékén a
kaktuszokkal borított magaslatok villákkal vannak beépítve. 1907 jan. 15. földrengés és tengerrengés a város nagy részét elpusztította.
2. K.,
ülster county székfielye New York északamerikai
államban, a Hudson jobb partján, a Hudson-Delaware-csatoma mellett; Ronduot kikötvel (igio)

Kingston

(ejtsd: kingsztn), 1.

;

kultúrájának nagyszer képe (magyarra átdol—
gozta Zigány Árpád, Budapest 1904), Westward
Ho (1855, 3 köt.) pedig az Erzsébet korabeli Angolországot jellemzi. További mvei Two Years ago
(1857) Herewardthe Wake, the last of the English
(1866) Hódító Vilmos korában játsz történeti re- 25.908 lak.. Nagy szénbányák, cement s egyéb
3. K. upon Thames,
gény Andromeda and other Poems (1858) The gyárak; felsbb iskolák.
Saint's Tragedy or the true Story of Elisabeth of város Surroy angol countyban, (i9ii) 37.977 lak.,
Hungary (1848) c. drámai költeménye reánk ma- téglagyárakkal, jelentékeny zöldségtermeléssel,
4. K., város
gyarokra különösen érdekes, ebben a középkori a londoniak számos nyaralójával.
kegyesség egy megható példáját dolgozza fel mély Frontenac countyban, anglikán és kat. püspöki
ós igaz érzéssel. The Heroes Greek Fairy Talos székhely Ontarióban (Kanada), az Ontario-tóból
magyarul is megjelent (A hsök, kilép Szt. Lrinc É.-i partján, (lüio) 18.000 lak.,
(1856) c.
ford. Pulszky Ágost, Pest 1865). Összes müvei szeszégetkkol, sör-, gép-, hajó-, szappan-, brLondonban (1879-81, 28 köt.) jelentek meg. V. ö. gyártással, vasmüvekkel élénk fa- és gabonakeCharles K. Letters and Memories of his Life. Edi- reskedéssel, fiskolákkal. Kikötjét ersségek véhadi
ted by his Wife (London 1876) M. Kaufmann, dik. Mellette van a Navy-Bai, az Ontario-tó
Charles K. Christian Socialist and Social Refor- kikötje, amelyet a Fort Henry ersség védelmez,
mer (u. 0. 1892) C. W. Stubbs, Charles K. and arzenálokkal és hajógyártással. 1673. Frontenac
itt építette a Cataraqui-ersséget. 1840— 18-í;3-ig
the Social Movement (u. o. 1899).
2. K., Henry, angol író, Charles K. öccse, Fels-Kanada fvárosa volt. A 200 km.-nél hoszszül. 1830., megh. 1876 máj. 24. 1853-ban na- szabb Rideau-csatorna Ottawával köti össze.
Kingston Lacy (ejtsd: kingsztn lészi), a Bankesgyobb utazást tett Ausztráliában. Visszaérkezése
után írta els legjobb regényét The Recollections cealád lakóhelye Dorsetshire angol couut>'ban,
of Geoffroy Hamlyn (1859). Nagyszámú késbbi Wimbornetól 3 km.-re ÉNy.-ra, híres képtárral.
Kingstown (^tfid:kingsztaun). 1. K. (azoltt Z)«Mregényei közül kiemolondk Ravenshoo (1862)
Tales of Old Travel (1869) Old Margaret (1871). leary), elbb önálló ír város Dublin közelében,
190Í óta Dublin (L o.) egyik városrésze és kikö3. K, Mary H., afrikai utazó, szül. 1860.,
megh. 1900 jún. 5. Fokvárosban. 1893-96-ig be- tje.
2. K., a brit St.Vineont sziget (^Ílw-J.«/í7utazta Nyugat- Afrikát és tapasztalatait a követ- lák) fvárosa, a sziget DNy.-i partján, (1911) 4300
kez munkáiban dolgozta fel Travels in West- lak., fa-, cukor-, rum- és kakaó-kivitellel.
King-sund, a Timor-tenger egyik öble NyugatAfrica, Congo P^ran^iais, Corisco and Cameroons
(1897); West-African Studies (1899); Story of Ausztrália brit-állam ÉNy.-i partján, ebbe ömlik
West-Africa (1899).
a Fitzroy folyó.
King's Lynn (Lynn Regis), vároa Norfolk anKingswood (^t«d: kingasrúd), váfos Glouoestergol countyban, (i9ii) 20,205 lak., kötél-, vitorla- shire angol countyban, Bristol közvetlen szomvászon-, hajógyártással és halászattal. A várost szédságában, (1911) 12705 lak. Közelében szónbáa Nar és a csatornák több, hidakkal összekötött nyák.
részre osztják.
King Williamstown (^ted: — niiiiemssuan), a FokKingsmill, a Gilbert-szigetok (1. o.) D-i csoport- föld K.-i részónok 1866. Brít-KaffVíiria egy részéjának legrégibb neve.
bl alkotott kerülete a Kei jobb partján, 3437 km«
Kinga Norton, Birmingham közelében újon- területtel, (191 1)99,538 lak. K. hegyes terület, szánan létesült gyárváros Worcastershiro angol coun- mos jól öntözött termékeny völgygyol. A Queenstyban, (1011) 81.163 lak. Hasonlóuevü kerületónek town-East-Londoni vasút szeli át. Fvárosa K.
lélekszáma ugyanakkor 233.1 56-ra rúgott. Papír-, a Buffalo fels völgyében, vasút mellett épült,
kakaó-, csokoládé- és csavargyártiis, kbányászat. 9(XX) lak., a Fokföld ezen részének
forgalmi
King's rooms (^tsd: kioersc mmsi), tengeri fürdk helye.
Portsmouth mellett.
Kinhidron (chinhydron), 1. Kinonok.
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Kiniatria ílyniairia, gör.), a kutyák onroelAsával foirlalk'i'/o tutiomány görög neve.
Kinidin, vkinidin, conchittM^ • kloakéregben
ol-sfordulu ú. n. kina^kaloldák egyike. 1833-ban
Hnity és Delo}vire állították elö. Képlete:
C,oH,4N,0,,
a klninnol stereoizomor. A kénsavas kinin gyártásakor a ktnsava^ K. az anyalúgban marad,
amelybl clhh a oincbonint én a cincbonidint,

majd a

K.-t választják le. Színtelen, nagyon keÍ2ú kristálykák. Op. 171*.
poláros fény
síkját joblxti forgatja. Víz alig, szesz, éter elég

A

ser

ammonia-oldat és éter nebezebmint a kinint. Kénsavas oldata a ként^hez hasonlóan íl aoreskál, úgyszintén a
'i-reakoíót is adja. Magasabb hömérsék-

b/^Réim«(>n oldja
)

;

1

t

a kinin, a K.

injnt

a vele

—

6él

üjui:

stJszerú vpL-

is

könnyen átalakul
n). Savakkal
kémavas K.
i

(i

.\,u.^^.n,>u,.-ri,u,

,,ti

a sósavas K. C.«H,4N,U,.HC1.H,0
''

akini-

'

i

giai
1

*

ben és 90

8. r.

saeszben oldható. Vizes oldata saaifiiben flooreezkáL A kónaavas
n. henniathit-reakoiót adja. A só-

vanyú ée kékes
K. jóddal az

.

savas K. (chininmn kydroehloriatm) :
C^H,<N,0,.HCI.2H,0
fehér, selyemfény, gomolyokká öeoetqpadó, nagyon keserú iz kristálytúk. Kb. 3ö s. r. víz, 3
s. r. szesz ée 9 s. r. kloroform oldja. Vizes oldata
semleges és nem fluoreszkál, csak ha kénsavval
megsavanyítjuk. A csersavas K. (ekminum tannicrnn) sárgás csapadék, gyógyszerOl a néhai
Bozswyau Mátyás aradi gyógyszerész kiesselte
eljárással elállított Rozsnyay-féle íztelen csersavas K. (chininum tannicum insipidum Rozsnyay) használatos. Ez sárga azinü, Íztelen por.
Vízben csaknem oldhatatlan 40 s. r. szesz ol^ja.
Legalább 2bo ^ K.-t tartalmaz. Más oldhatatlan és így csaknem íztelen, tehát nem keserú K.készítmények pl. az euchinin (K.-szénsavas etil;

eszter), aristochin (di-K. -szénsaveszter), salochi(K.-€zalicilsavas észter) stb.

amelyek nin
fizioló-

A K. ers sejtméreg már nagy hígításban meg-

megegjezik a kininével.

a protozoonokat, infusoriumokat, s ezért az
ezek által okozott betegségeknél (malária, recurrens, spirillosis) kiváló gyógyszer. Váltóláz ellen úgy használ csak, ha ers adagját (1—2 g.)
a rázóhideg beköszöntése eltt 3—4 órával veszik
be, mert ennyi id kell a felszívódására. A hidegrázás és láz a sporulatio tünete, akkor áll be, mikor a fiatal plasmodiumok sertéstl szabadon
vannak a vérben és a K. csakis ebben a fejldési
szakban tudja ket elpusztítani. Baktériumokra
hatása sokkal gyengébb.
Fontos a K. fermenthatásokat, oxidációkat
gátló hatása, ami a szervezet anyagcseréjében,
hgazdaságában idéz el lényeges változásokat.
A sejtek oxidativ energiájának csökkentésében
rejlik a K. hcsökkentö hatásának titka (l. Lázcsökkent szerek) és mivel legjobban a fehérjék
elégését tudja csökkenteni, megóvja a sejtek e
lo^ontoeabb alkotórészét a sorvasztó lázaktól
(ersít szer). Fertz betegségeknél az élösdiek
által termelt formentumok, toxinok káros hatását is szelídíti organizmusunk sejtjeivel szembon.
Helybeli hatása izgató, br alá adva fájdalmas,
a gyomorban kis adagok elnyös izgalmat, élénkebb emésztnedvelválasztást okoznak, tehát

hoz hasonlóak.
•:^

Kiiuii.uooj».,

stb.,

Kinin

A

K.

tiitkusok.

Kiniladan. Assurbaidpal (1- <>•) asszír király
neve mint Kabilonia uralkodójáé (Kr. e. 647—626).
Kinin, cln'niii, quiuin, C.oHj^NjO, összetétel
kina-alkaloida, amelyet a kinafa kentébl 1820.
Ptíktier és Caventou állítottak elö. összetételét
lÁebig és Begnault állapították meg, szerkezete
még nem ismeretes. Rendszerint a
kénsavas sójából állítják elö, úgy hogy ennek
meleg\izes oldatából ammóniával lecsapják. A
kiválott amorf K. la*5sacskán krb^ályos K.-trihidráttá (chininum hydratuni^ chiiiin)

véglegesen

C,oH,,N\0,.3H,0
alakul, amelyet vízzel" mojjva, alacsony hmérsékleten megszárítanak. A kristálj'vizet tartalmazó
K. laza. fehér, kristályos por. íze keser, kémhatása kissé lúgos. ö7*-on olvad, majd kristál}'\'izét
veszítve megszárad ; a víztl mentes K. 175«-on
olvad. Vízben alig oldódik ; 5 s, r. kloroform, 6
- "7PSZ és 20 s. r. éter oldja Kén.sawal megsavatt
vizes oldata kékes színben fluoreszkál.
w.wonykénsav színtelenül oldja, k K. híg kénsavas oldata vagy sóinak \izes oldata klóros víz
.

bozzáelegyítése után ammónia-oldatból szép smaragdzöld színt ölt (thaUeiochin-reakció). Jellemz a K.-re, hogy kina-alkaloidák közül ammoidft-oldatban ( Kemer-próbája) és éterben a legbségesebben oldódik és így azoktól megkülönböztettethet. illetleg tisztaságára meg>-izsgálható. A
K. és sóinak oldatai a poláros fény síkját balra
fordítják. Savakkal aöszerö vegyületeket alkot.
LeghaasnAlatoeabb a szabályos kénsavas K.
(chimnttm sulfúriam) (C^H,^N,0,),il,804.8H,0,
flnom. hajlékony, Oesaetapadó, nagyon keeerú
íz kristál}-tk. Kb. 800 s. r. hideg és 25. s. r.
forró vízben, 90 s. r. hideg és 6 s. r. forró szeszben oldható. Vizes oldata semleges és fképen híg
kénsa\-A-al savanylt\'a (amikw savanyú kénsavas
K. keletkezik) kék színben flnoreszkáL A satxmyú
(chinintan bisulfuricum) :
kénsavas

:

öli

étvágyjavitók, ersítk.

Az izmok

erejét

múlóan fokozza, de a

kifáraszivet embernél csak igen
nagy adagok gyengítik. A sima izmok contractilitását fokozza : ezért elsegíti a méh összezsugorodását vérzéseknél, a szülfájdalmakat (koraszülésre is veiettiet), az epekövek és vesekövek
kiürülését, az ellazult záróizmok funkcióját, meg-

dás gyorsabb

kisebbíti

A

a

lesz.

A

lépet.

központi idegrendszerre

is

van hatása. Els-

sorban bódítja a hszabálynzó központot is (lázcsökkent), azután a fájdalomérzett. Nagy adagok fülzúgást, bódulást, résx^séget okoznak
gondolatzavarral. Gyakran vakság, sOketBég áll
be, amik gyógyulnak, ha a K.-tatóahagyJtik. Halált még nem okomtt.
C»H,«N,0,.H,S0,7H,0
Hivatalos sói : a sóeaTas. kénsavas, kótsaerszíntelen, hasábalakú, nagyon keser íz kris- kénsavas, karbaminsavas oldhatú K.-siU^ mikiiek
tálykák. Száraz levegn mállik. Kb. 10 s. r. viz- adagja Uz ellen </|— 1 g., robonuBSol 0-1—0^ g.

K

41

;

—
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642

az utóbbi bór alá is fecskondezhotö. Klninum
ferrocitricum 307o vasat ós 9»/o K.-t tartalmaz,

csak roborans 02— 05 g. Klninum tannicum,
csersavas oldhatatlan és így íztelen só, amibl 307o
K.-tartalma miatt 3-8zor akkora adagok kellenek.
Ilyen a nem hivatalos etJiinin is (öOVo K.-karbon;

savas-otilesztor). L.

még Lázcsökkentö szerek.

Kininía (növ.), 1. Kinafa.
Kinioidin (chinioidin) v. kinaidin (chinoidin),
barna gyantaszerü tömeg, melyet a kina-alkaloidák gyártásakor az anyalügokból leválasztanak;
lényegében az amorf kina-bázisok keveréke.
Kinizarin (chinizarin), Cj4Hg02(OH)j, dioxiantrakinon, tehát izomer az alizarinnal, keletkezik hidrokinonnak ftálsavanhidriddel való kondenzálásakor, primer aromatikus bázisokkal kezelve kicseréli a hidroxil csoportjait az elbbiek
maradékával. A nyert testek aminek benzol-

—

Kinnamos

nult s az egyháztörténet magántanára lett a bonni
egyetemen. 1837-ben mútörténeti tanulmányok
végett Svájcban és Olaszországban nagyobb utat
tett. Visszatérvén, mivel kat. elvált nt vett
feleségül, egyházával ellenkezésbe jutott, s az
egyetemen a mvészettörténeti és irodalmi tárgyakra tért át. Résztvett a 48-as badeni eseményekben, ezért és köztársasági érzelmeiért életfogytiglani fegyházra ítélték. A spandaui fogságból egy Kari Schurz nev diák segítségével megszökött, Angliában telepedett le s a német irodalett. 1866-ban a zürichi megyetemre

lom tanára

m-

hívták meg a mvészettörténet tanárának itt
ködött haláláig. Versírásra Geibel és Freiligratb
ösztönözték, de inkább politikai szereplése szerezte meg a költ hímevét, mint Ottó der Schütz
c. elbeszél költeménye (1846); ez romantikus
szentimentális bájának köszönhette, hogy 87 kimagjába szulfurálhatók, midn is értékes sav- adást ért (1911). Egyéb mvei: König Lothar
festékek, alizarincianinzöld és alizarintisztakék (dráma, 1842); Gedichte (1843); Erzáhlungen
(nejével együtt, 1849) Nimród (dráma, 1857).
keletkeznek.
Kinizsi Pál. Szinte mondai alakká vált ma- vészettört, mvei Geschichte d. bildenden Künste
gyar hs, ki I. Mátyás és II. Ulászló király bei den griech. Völkern (1845) Rubens (1874)
urakodása alatt aratta babérait. A hagyomány Mosaik zur Kunstgeschiehte (1876). V. ö. A.
szerint a biharvármegyei Kinislett volna születése Strodtmann, G. K. (Hamburg 1850) 0. Henne am
helye. Apja állítólag molnár volt ós az ifjú Pál is Rhyn, G. K., ein Lebensbild (Zürich 1883); J.
H. PoscMnger, G.
e mesterséget gyakorolta volna. Csodaszerü ere- Joesten, G. K. (Köln 1904)
jérl számos mese keringett a nép száján. Magyar K.-s Haft ím Zuehthaus zu Naugard (Hamburg
Balázs alatt katonáskodván, csakhamar kiemel- 1901) G. Noll, Ottó der Schütz in der Literatur
kedett az ismeretlenség és alacsony származás (Strassburg 1906).
2. K, Johanna, az elbbinek neje, írón és
homályából, vezérének társa lön és annak leányát,
Benignát feleségül vette. 1468-ban Morvaország- zeneszerz (leánynevón Mockel), szül. Bonnban
ban, 14:74:. Lengyelországban,1477. pedig Ausztriá- 1810 júl. 8., öngyilkos lett Londonban 1858 nov.
ban mint vezér mutatta ki vitézségét. 1479 okt. 15. Els férje Mathieux zenemúkeresked volt,
13. a Báthory István erdélyi vajdától már-már ettl elvált, evang. lett és K.-hez 1843 máj. 22-ón
elvesztett kenyérmezei ütközetet (1. Kenyérmez) ment férjhez. Elbeszéléseket, korrajzot írt ós daa magyarok javára döntötte el. A «kenyérmezei lokat zenésített meg. Mvei Erzáhlungen (1. az
hs» ezután még 1481. ós 1482. is nagy sikerrel, elz cikkben, Stuttgart 1849) Hans Ibeles in
sok fogolyra és prédára téve szert, harcolt a dél- London (u. o. 1860). Dalszerzeményei közül legvidéken a törökök ellen. Mátyás király méltá- ismertebb a Vogelkantate. V. ö. A. v. Astennyolni tudta a nagy vezért. Bács-, temes- ós bihar- Kinkel, J. K. in England (Deutsche Revue, 1901).
Kinker, Johannes, németalföldi nyelvész, filovármegyei fispánná tette ós számos birtokkal
ajándékozta meg. Mindazonáltal a hála köteles- zófus és költ, szül. Nieuwer-Amstelben 1764
ségérl megfeledkezett K. Pál. Mátyás király jan. 1., megh. Amsterdamban 1845 szept. 16.
halála után (1490) II. Ulászló pártjára állva, jól- Költeményei jórészt szatirikus tartalmúak és kotevöjének fia, Korvin János ellen harcolt és az rának ferdeségeit ostorozzák. Mint filozófus Kant
ifjú trónkövetelt 1490 júl. 4. a Csontmezön Bá- követje s Kant rendszerét több értekezésében
thory Istvánnal együtt megverte 1491. helyre- ismertette. Késbb Schelling fllozóflájának híállította a közbékét azzal, liogy sikeresen vívta vévé szegdött. Nagyobb bölcsészeti mvei Briemeg a Miksa császár hatalmában lev Székes- ven over het natuurregt (Levelek a természetjog
fehérvárt 1494. megütötte a szól. De II. Ulászló körébl, 2 köt.) ós Essal sur le dualisme de la
király a gutaütés következtében már csak da- raison humaine (2 köt.), ez utóbbi halála utájj jedogni képes K.-t mégis megtette országbírónak. lent meg 1850—52.
Kinnabari, 1. Dracaena.
A betegség a hst nem tudta annyira megtörni,
Kinnamos (Cinnamus), Joliannes, bizánci
hogy élte fogytáig ne harcolt volna a törökök
ellen. Éppen Szendr ostromához akart fogni, történetíró, szül. 1145 körül, megh. 1185 után.
midn ismét kórágyba esett ós Szt.-Kelemenben Ifjú korában Mánuel császár udvarába került
meghalt (1494 uov. mint annak titkára, résztvett urának minden
ahová idközbon vitték,
29.). Állítólag Vázsonyban temették el. V. ö. Te- európai ós ázsiai hadjáratában. Megírta az 1 1 IH
—1176. évek történetét. E munkája hiányos kézleki. Hunyadyak kora. III. köt.
Kinjaöka, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, iratban ós, úgylátszik, kivonatosan maradt meg.
K. nagy ellensége a pápaságnak és a német csáu. p. ós u. t. Blinjski Kut.
(1910) 479 szerb lak.
Kinkéi, 1. Johann Gottfried, német mtörté- szárságnak mereven ragaszkodik a keletrómai
nész ós költ, szül. Oberkasselban, Bonn mellett, tradíciókhoz s Mánuel császárról, mint ennek
1815 aug. 11., mogh. Zürichben 1882 nov. 12. képviseljérl magasztaló hangon ír. Pontos ós
Bonnbíin ós Berlinben teológiát ós filológiát ta- lelkiismeretes író, különösen a hadjáratok leírá;
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osászár magyarországi dáló anyag (nitrobenzol v. arzénsav) jelenlétében.
aézvo elsrangú kútf. Megjelent a A glicerinbl kénsav hatására akrolein keletke.;itoruin Historíao Byzantinae c. gyüj- zik, mely az anilinnal kondenzál és az oxidáló
nuMiybon (Bonn IScU)). V. ö. Krumhacher, Go- anyag hatására víz lehasadása mellett gyrú•lUhto dor byzantisolien Litoratur sóit Justinian záró^ következik be.
Kinolin-kék (chinolin-kék), 1. Oianin
(Muiu-hen 1890).
Kinolin-sárga
Kinnch. eíí>iptomi került és város, 1. Kena.
C„H„NO,v.C,H,NCHCC,H^COO
Kinnekulle. 307 m. magas Izolált hegy a VosárgaszínQ festék, melynek alkoholos oldatát
*'t'r tó partján Svódurszáglúui^ pompás kilátással.
Kinneret, az ó-testamentomban Gonezáret ta- lakk- és viaszfestéknek használják.
C„H,gN,HCl, sárgás-vörösKinolin- vörös
giak novo.
színú festék, melyet leginkább a fotográfiában
Kinning P&rk, Glasgow elvárosa.
szenzibiláló anyagnak használnak.
Kinnlevség. 1. Kintlevség.
Kinonikon (gör.), neve a gör. egyházban a
Kinnór, a bibliában súrfln említett háromszög
hárfa, 2H}-2\ bélhúrral (1. az zsoltárokból vagy a szentírás más helyeirl vett
ábrát). Ugy a K., valamint a versnek, melyet a szent liturgia alatt az áldonrltel (1. 0.) ó-ogyiptomi eredetre zás tartamában énekelnek és rendszerint az oltári szentségre v. az illet ünnep tárgyára vovall.
Kinno Saar, sziget, 1. Kün- natkozik.
Kinonimid-iesték, a kátrányfestékek egyik
holm.
Kin ("awiwÍH/i- stb. kin), 1, csoportja, melyek a közönséges kínon imidjeibl
Cserzniny:uyek. L. még Acacia, és azok analógjaiból vezethetk le.
Kinnek (chinonok), benzolszármazékok, ameButea, Coccoloba ; ausztráliai
K., I. Eiicalyptus ; gambiai, lyek a szénhidrogénekbl úgy vezethetk le,
kolotindiai. malabári K., 1. Pte- hogy azokban 2 hidrogént 2 oxigénatommal helyettesítünk. Tekinthetk a dihidrobenzol diketónjain-ocarpus.

MAve Mánael

../..rnti

i

.

,
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Kin, az Ememann-gyár kicsiny kézi kinematográfjának a
neve.

nak

Ez utbbi felfogás jogosultságát igazolja
hidroxilaminnal oximekot adnak. Ismerjük úgy a kinonmonoximet CgH. NOH mint a
Kinodeznaion (gör. kifiwdes- kinandioximet CgH^íiNOH,). Ezideig csak orto- és
Kinnór.
parakinon ismeretes, metakinon nem.
mion) a, m. inttbuláció (1. o.).
Kinolória (gör. kt/nophoria, a. m. kutyahorC:0
C:0
nómet tartomány középkori büntetési
dán'

htii.wi

•

.

y szerint az erre itéltnek az egyik
n másikba kutyát kellett vinnie.

Kinoidin,

1.

is.

az, hogj'

:

/

\

HC

Kinoki

(növ), 1. Chamaecvparis.
Kinolin (chinolin) : C^H, N. A kondenzált gj--

/

CH

HC

/

\

\

C:0

riLs

piridin-gyfiriit

CH CH

li
C

mérgez, sárga v. vörös szín vegjületek.
Könnyen vesznek fel 2 hidrogénatomot és hidro-

kinonokká alakulnak. Legismertebb a közönséges
V. benzokinon, C,H^O,, mely a hidrokinou oxidációjakor képzdik.Sárga, átható szagú kristálykák

'

CH

\/\^
CH N

ból áll. 116 Co-on megolvad, hideg vízben kevésséoldható, borszesz, éter könnyen oldják. Hidro-

izomer az izokinolin (1. o.). A K. színtelen,
n forró,
ISó'-on olvadó folyadék, dj,
.Ui^. Levegn lassanként megsárgul. íze csíps
^ keserú. Vízben kevéssé,
alkohol, éter, klorolorm és széndiszulfidban jól oldódik. Mint tercier
bázis savakkal sókat alkot. Ezek közül legoldhatatlanabb a bikromát sója: (C,H7N);,H,Cr,0,.
Káliumpcrmaníranáttal oxidálva K.-.-^avat (a, Ppiridindikarbonsav). redukciókor tetrahidro-K.-t
szolgáltat. K.-gyúrüt tartalmazó alkaloidák lázcsökkontó hatásúak legfontosabbak ezok között a
kinakéreg alkaloidái. K. elfordul a csontolajban.
Keletkezik kininbl és cinkoninból. ha azokat
mésszel hevítjük. Ez úton fedezte fel Gerkardt
1842. és innét származik neve is. Mesters^es
elállítására a Skraiiptéle szintézis szolgíál,
.\nilint glicerinnel és kénsawal melegítenek oxiVcli'
L>:;

=

—

'

;

ortokinon

szagú,

/\/\
HC C CH
'

parakinon

CH

^
CH

Régebben ismertek és fontosabbak a parakinonok, melyek az ortokinonokkal ellentétben átható

tartalmaz:

HC

C:0

II

HC

heterociklusos szénvegyületek csoportjába
tartozó szénvegyület, mely egy benzol- és egy

\

HC

C

II

Kinioidin.

;

klnonná való redukciójakor közbees termékként
kinhidron C,H^(OH),-C.H«0, keletkezik, mely kínon és hídrokinon vogyüieténok tokinthet. Sötétzöld prizmás kristályok oxidációkor kinon. redukciókor hídrokinon keletkezik belle. Az ortokínonok szagtalan és nem illékony vegyületek.
;

Kinonoximek, 1. Kinonok és Nitrozófenol.
Kinoplazma (növ.), 1, Alveoláris plazma.
Kinorány (azeltt Chinorán), nagyk. Nyitra
:

vm. nyitrazsámbokrétí

j.-ban, (i9io)

2147

tót lak.,

vasútállomás távíróval, postahivatal.
Kinorhyncha (*Mat), 1. Echinoderidoe.
Kinoszkefalai (gör. Kynoskepkalai a. m. kutyafejok), ebek fejéhez hasonló 2 vad ós terméketlen domb Szkotussza mellett Tosszáliában
(most Mavro Vmo) ; itt ölték meg Polopidast
Kr. e. 36Ö. Pberaea fejedoimének, Sándornak
4i»

Klnovin

644
ugyancsak

—

Kint a farkas, bent a bárány

gyzte le Fla-

Kinsale (ejtsd: kinszéi), város Cork írcountyban,
a Bandon torkolatánál, amelyet a városnál K.
Képlete Harbournak neveznek, vasút mellett, (1911) 5342
biztosan nem ismeretes. Liebemiann szerint lak., tengeri fürdvel, halászattal
a Castle in
CigHgjOji. Gummiszerü tömeg; szótdörzsölve fe- Park kastély romjaival. 1386. és 1601. a spahér, rendkívül keser, vízben oldhatatlan por. nyolok foglalták el. 1689-ben itt szállott partra U.
Alkohol, éter és kloroform oldja. Oldata jobbra Jakab.
forgat. A kinakéregben fordul elö és abból állítKin-san, az Altat hegység (1. o.) kinai neve.
ják el. Alkoholos oldatban sósav hatására elKinsbergen, Jan Hendrik van, Doggersbank
bomlik kinovasavra és kinovacukorra. A kinova- grófja, hollandi tengernagy, szül. Doésburgban
sav vízben oldhatatlan apró fehér tükböl áll. (Geldern) 1735 máj. 1., mogh. 1819 máj. 22. A
Alkáliakban oldódik. ^-K. az ú. n. cuprea-kina- hollandi tengerészetbe lépve, gyorsan altengerkéregben fordul elö. 235''-on olvadó kristályok. nagy lett. 1770-ben II. Katalin cárn szolgálaVízbon és éterben oldhatatlan.
tába lépett s 1773 szept. a Fekete-tengeren féEinoxalinek (clnnoxalinek) keletkeznek orto- nyes gyzelmet aratott a sokkal nagyobb török
feniléndiamin és 1, 2. diketonok kondenzációjakor. hajóhad felett. 1775-ben visszatért hazájába s
Gyenge, egysavú, a piridin és kinolinra emlékez- 1781. a doggersbanki eldöntetlen tengeri csatátet szagú bázisok. Forró vízben kevésbbé old- ban a hollandi hajóhad egyik vezére volt az anhatók, mint hidegben alkohol és éterben jól ol- golok ellen. A francia támadás idején 1793. és
dódnak. Oxidáló hatásokkal szemben ellenállók, 1794. K. is résztvett az ország védelmében.
redukciókor hidrokinoxalinekké lesznek. A kino- 1795-ben a batáviai köztársaság felállításakor
xalin CgHgNj fehér, 27''-on olvadó, 229o-on forró visszavonult. 1806-ban Bonaparte Lajos király a
kristályos tömeg. Ortofeniléndiamin és glioxalból hollandi flotta fvezérévé nevezte ki és gróü
keletkezik. Belle számos festék
kinoxalinfes- rangra emelte. Hollandia bekebelezése után 1811.
Napóleon szenáton'á tette. Ó alapította az amtékek
származtatható.
Kínozol, elmosol, oxikinolinból és kálium- sterdami tengerészeti iskolát.
zsoldosai

;

197. pedig

itt

minius makedoniai Pülöpüt.
Kinovin, a-chinomn, kinovakeser.

;

;

—

—

piroszulfátból elállított, vízben oldható, sárga,
kristályos por. Állítólag CgH^NO.SOg.OR összetétel oxikinolinszidfosavas kálium. A tabletták
alakjában árusított K. híg vizes oldatát mint nem
izgató dozlnflcienstésantiszeptikumot használják.
Kinövés (növ.), általában a növényeknek, többnyire a falinak kemény csomói v. görcsei, melyek
nagyon különböz eredetek és természetek le-

Kinsky (tvchmitzi és tettaui), cseh fnemesi
melynek származása a XIV. sz. elejéig
vihet vissza. Tagjai a XVI. sz.-ban az utraquista
család,

(husszita) vallás hívei voltak és élénk részt vettek
A grófi címet Wallenstein köz-

a rendi harcokban.

benjárására K. Wilhelm kapta meg (1628), aki
Wallenstein seregében ezredes volt és a fvezér
bizalrnas hívei közé tartozott. Ezért is áldozatul
hetnek. A fák K.-Q\% görcsnek v. göcsörnék^gelyvá- esett Égerben 1634 feb. 25. a Wallenstein elleni
nak y.görvélynek, csomornak v. puskósodásnak, a összeesküvésnek. A K. család javait ezután elkokisebb növényekét gelyvának, gugÚTiak, kelésvek bozták, de késbb A' Johann óktavian, ki a kat.
v. kelevénynek stb. szokás nevezni. Magának a je- hitre tért, visszakapta az si javak egy részét
lenségnek botanikai neve göcsörösség, csomoros- (Chlumetz, Böhmisch-Kamnitz). A K. család jeleníógf. Okozója a szabálytalan növekedés, a rügyek leg is virágzó két ágának se K- Weu^el Norbert
tönkremenetele vagy más patológiai, sokszor egé- Óktavian (megh. 1719.), khiek idsebb fiától
szen individuális baj, gyakran bogárszúrás ilyen- Franz Ferdinándtól (szül. 1678., megh. 1741.)
kor a K. a bogárnak fészke, tulajdonképen gubacs. származott a grófi ág, míg ifjabb fia, Stephan Wilhelm (megh. 1749), ki 1746. oseh, majd 1747. biroKínpad, 1. Kínvallatás.
Kinrim, a mesterkélt rímeknek az a faja, ame- dalmi hercegi rangot nyert, a hercegi ág megalalyekben a versszerz a rímet alkotó hangok tö- pítója lett. A hercegi cím csak az elsszülöttet
kéletes összecsengését nagy veszdséggel éri el illeti meg, az utószülöttok a grófi címet viselik.
s e célból föláldozva az értelmet és Ízlést, szokat- A család egyes tagjai 1687., 1723. és 1741. magyar
lanul fzi össze a szavakat v. éppen a vers ko- honosságot nyertek. A grófi ágból említend A'.
molyságához nem ill szavakat használ. A K. Franz Josej)h gróf (szül. 1739., megh. 1805.), táborolyan váratlanul rímelteti össze a sorokat, hogy szernagy, ki részt vett a hétéves, az 1788— 89-iki
hatása akaratlanul is komikus. A K. leggyakoribb török és az 1792-iki francia háborúkban. Kitnt
módja az ü. n. rakott rím, mely az utolsó eltti mint hadtudományi és pedagógiai író. Nagy része
szó végét is fölhasználja a rímelésnól. Nagy köl- volt a bécsújhelyi katonai akadémia megalapítátink közül Arany János készített néha jókedvé- sában. A liercegi ág jelenlegi feje A'. /vTir/herceg
:

;

ben, tréfából K.-eket.
KinroBS, 1. (K.-shire), county Skóciában Porth
és Pifo között. 188 km« területtel, (1911) 7528 lak.
Dombhátakkal és kies tavakkal borított föld.
Legeli igen jók. Szenet a Fife-felli határon bányásznak. Egyes helyeken vásznat ós pamutot
county széksznek.
2. K., az ugyanily
fte/j/eaLevon Ny.-i partján, egy hosszá utcából áll,

—

nev

2618 lak.
Kin-sa-kian0 (a. m. arany homok
Jang-ce-kiang egyik neve (1. c).

folyója),

a

(szül. 1858.), titkos'tanácsos és

Ennek

öccse,

Ferdinánd gróf

aranygyapjas

vitéz.

(szül. 1866.), titkos

tanácsos és 190Í) óta ö Felsége fólovászmestero.
Kint a farkas, bent a b&rány, népszer s
igen elterjedt társasjáték, melj'et fiúk ós leányok
egyaránt játszhatnak meglehets nagy számban
is. A gyermekek
kett kivételével — kézfogással körbe állanak, arccal befelé fordulva. .\ soron
kívül maradtak egyike a bárány s ez beáll a
körbe, mig a másik, a farkas, a körön kívül marad. Adott jelre a farkas megkezdi a bárány ül-

—

—

Klntal
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—

Kioko

kezek alatta körbe igye- a terhelt eskü alatt megersítette. Csakhogy a
a báráoy menekül elöIe. Szabály, terheltnek, ha a beismnést meg nem ersíti, a
hogy a báránynak a kezek felemelósével szabad K. ismétlését helyezték kilátásba. Hazánkban Vorutat kell adni menekülésében; a farkast azonban bczy Hk. Hl. R<^ 20. címe szerint a nemeseket
u karok letartásával akadályozni kell az Uldö- a bíintett helyén kívül (extra delicti locum) K.-nak
alávetni nem volt szabad. Az Elszó 16. címe 4.
/.i'sben.
§-a szerint pedig K.-nak csak az ellen lehetett
Kintal, mérték, 1. OtdntaL
helye, akit tanuk v. más bizonyítékok alapján a
Kintampo, afrikai kiköt, 1. Kunttapoh.
Kintár, súlvmt'rtt'k Marokkóban, körülbelül 50 bnösségnek nyomatékos gyanúja torhelt. Kitonich Diroctio Mothodicájában (Cap. 6. quantio 8.)
k- tTtvklM^n
100 artal (L c).
Kin tatárok, a kinai emlékek szerint nü-csí, részletesen ismerteti a hazai gyakorlatot. A K.nép, mely a XI. sz. nak Mária Terézia vetett véget, ki azt elébb kor!, tunguz ivcármazású
t)orgatta a mennyei birodalmat. A kinai látolta, 1768. pedig végkép eltiltotta, mit késbb
országos törvény is megersített (1791. XLIl.
.ii..i. ./.suk ezektl származnak
k Bp. kifejezetten kimondja, hogy a terKintle^ftség, a vagyonnak az a része, melyet t.-c.).
nem saját gazdálkodásunk keretében értékesi- helt vallomásának vagy beismerésének kieszköztunk, hanem idegen gaxdaságokban. Mivel pedig lése végett nem szabad sem Ígéretet, biztatást,
a K.-ek értéke erejéig azzal az egyénnel szemben, ámítást, fenyegetést, erszakot vagy kényszert
kinek vagyonunk vaJamely részét átadtuk, köve- használni, sem a terheltet éjjeli kihallgatással
telésünk támad, a kereskedelmi életben K. alatt vagy más módon célzatosan kifárasztani.
Kinyilatkoztatás v. kijelentés (lat. revelaMo)
a keresked követeléseit értik.
Kintorna, magyar neve az általánosan ismert a híttudományban lst<?nneK az a mködése, amely
verklinek, meljTÓl elször 1780. emlékszik meg által valamely igazságot ad az emberek tudomáa Magyar Hirmondó. Régi alakjánál a zárt szek- sára, amivel bepillantást nyernek Isten lényegébe,
r»>nybon elhelyezett sípokat érintkkel ellátott müveibe és szándékaiba. Amennyiben ez a teiri^'o henger szólaltatja mog (sipláda). A múlt
remtés és gondviselés által történik, beszélünk
század közepén találták fel a külvárosok udva- természetes K.-ról, mert az ember eszének terrain annyira népszer zongora-verklit. Ennek m^zetes világával, önmagától ismert fel egyes
forjíó honikerén elrendezett Ids fogak aoélrudakat igazságokat (pl. van Isten, ki mindenek legfbb
ura stb) ha pedig Isten ezenkívül még kíUönötérítenek ki esryensúlyi helyzetükbl.
Kintyre, félsziget Skótországban, 1. Cantyre. sebb, az emberi ^zt felülmúló módon jelenti ki
Kinurénsav, Jq^nurensav, y-oxikinolin-p-mono- magát, ennek neve természetfölötti K. Ez utóbbi
karlKjn.<av C,Hj(OH)N— COOH. A hússal táplált v. közvetlen, amikor Isten maga szól az emberkutya vizeletében fordul el. Egy molekula vizet hez (pl. az els emberpárhoz, Ábrahámhoz stb.),
tartalmazó színtelen kristályok, 140^>-on kristály- v. közvetett, amikor valakinek v. valaminek közvizét elveszíti, 257«-on megolvad. Vízben alig, al- vetítésével tanit az igazságra (pl. az egyháztakoholban és éterben kevé^ oldódik. Úgy savak- nítói, a szentírás stb. segítségével). Történelmileg
kal, mint bázisokkal egyesül. A K. kevés kálium- beszélünk s, ószövetségi és újszövetségi K.-róL
kloráttal és sósavval szárazra párologtat\'a vörös A természetfölötti K.-on alapszik a keresztény
maradékot hag>', mely ammóniától elbb barnás- vallás, melyet Jézus Krisztus, az Isten fla, szerzöld, rövidesen smaragdzöld színt ölt.
zett. Énnek bizonyítására szolgálnak a szentírás
Kinoria (Kynnria), 1. Árkádia DNy.-i része, újszövetségi könyvei, az evangéliumok. L. az
az .\Ifeiosz középs folyása mentén.
2. Az Apologetikákat.
Ar^'^oliszi (ma naupliai) öböl Ny.-i hegyes partKinyomozás, a vadászok azon eljárása, mellyel
vidéke.
havon v. nedves, puha talajon látható nyomok
Kin vallatás fíor^ra,ami«$íio>), az emberi elme útján a vad tartózkodási helyét, minségét és
li'iTna/yobb tévédéinek í^yike. A logmegbiz- mennyiséget megállapítják
K. büntetj<^
ti.itotih
bizonyítékot a vMlott beismerésében szempontból, 1. Nyomozás.
i- mi Ttok fol, amelyet azért a bizonyítékok kiKinyras, a görög mondában Adonis atyja
rálynéjának (regina probationum) neveztek. A (1. o.).
ttit<-i''kvés azért arra irányult, hogj' a vádlott
Kinytijtás, orvosi értelemben, 1. Extensio.
Kinzig, 1. a Majna 82 km. hosszú jobtoldali
>'<>iámorö vallomást t^^yen, beismerésre birask, arra, ha máskép nem lehet, kínzással kény- mellékfolyója Kassel porosz kerületben Hanau
-/oritteesék. A findokon kívül
beismer val- mellett torkollik.
2. A.,
a liajna 112 km
'Di'isra való kényszerítés
a K.-t alkalmazták hosszú jobboldali tneüékfolyja Badon nagyheraz<rt is. mert a vádlott vallomásaiban ollenmondá- cegségben. Ered Württembergben a Schwarzwtd
sdklift ktn eredott
a bntársaknak felfedezése vé- keleti oldalán s a Schiltach, Gutach és Schutter
i;ott V. azért, h(^y kitudódjék, vájjon vádlott nem
fölvétele után Kohl mellett torkollik.
kinetott-o el ni^ más bÁacselckménjt is, mint
Kinzigit, kzet, plagioklász földpátot, biotitot
amely miatt vádolva van. A K. alkalmazása kez- és gránátot tartalmazó ^rafit-gnájsz a Schwarzd(Jdött a K.í^X való fenyegetéssel (territio verbá- waldbólés Od«iiwaldból. Gyakran tartalmaz járulis), a kínvaUató eszközök felmutatásával (territio
lékos elegyrész gyanánt szillimanitot, spinollt,
ronlis) stb. Az igazságot, hogy a kicsikart beisme- oordieritet.
rés nem bizonyít, annyiban ismerték fel, h<^y a
Kioko (quioco), afrikai néptörzs a Kongo-áUam
kínpadon tott beismerés csak úg)' volt érvényes, s DNy.-i részén, ICimbundu környékén (azeltt
isak úgy bizonyított, ha azt a K. megszntével Moata Jamvo országa). A K. törzs kiváló vadász
(Id/eHÚt s az összefogott

kezik hatolni

;
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és méhtenyészt, erdeikböl sok mézgát nyernek.
V. ö. Pogge, lm Reiche des Muata Jamvo (Berlin

—

kok kezdették

KIplIngr
helyettesíteni. Építészeti

ötletszer, festi. Most

nemcsak kertek

módjuk
díszéül,

hanem városok nyilvános terein, sétahelyeken
midn stb. kávézó, étkez helyiségekül is szolgálnak.

1880),

Kioltás (kristályoptika), az a jelenség,
valamely ketts tör kristálylemez a keresztezett

Kiotó (Miako, Szaikio), a VIII. sz.-tól 1868-ig
a japáni mikádó székhelye, jelenleg Szaikio janikolok között elsötétedik.
Eionga, némotkeletafrikai város és kisebb ki- páni f u (kerület) fvárosa Nippon szigetén, a Kaköthely a hasonlónev folyó torkolatánál. 1894 mogava jobbpartján, vasút mellett, (i908) 442,462
lak., akik nagy mennyiségben készítenek igen szép
óta német birtok, azeltt a portugáloké volt.
Kiosz, 1. (Chios, törökül Szakviz-Adasszi), selyem kelméket, porcellán- és lakkozott tárgyaSzámosz és kat amiért is K. Japán egyik központja. A halsziget Kis-Ázsia Ny.-i partjain
Leszbosz közt fekszik, s az 1881-iki földrengés mokkal körülfogott síkságon épült város ÉK.-i
eltt az Égei-tenger görög szigetei közt a leg- részében van a gozi(dairi, kinri), a mikádónakrégi,
szebb volt. A 826" 7 fan* terület szigetet észa- fallal körülvett lakóhelye, ezt körülfogja a jasziki
kon kopár mészhegyek övezik, melyeknek leg- vagyis az udvari nemesség városrésze, amelyet
magasabb (1264 m.) csúcsa az Oros (régente ismét fal vesz körül. A város Ny.-i részén emelkeHagiasz Iliosz) D.-i része dombos vidék, s csak dik a niziö (sziro), a sogunok
épült paloközepén, a fváros körül sikság, melyet narancs- tája, amely sokkal több díszítést mutat, mint a
os citromerdk födnek. Éghajlata száraz; egy- mikadóé. A templomok közül jelentékenyebb a
két patak öntözi földjót, mely az ókorban hires Nisi-Hongancsi, Amidának (Buddhának) szentolt
volt termékenységérl. Most bort, olajat, gya- pompás épület; a Kiomicu, Buddhának 25 m.
potot, fügét, déli gyümölcsöt és fleg mózgát magas aranyozott faszobrával és a Szanjoszautermel. A sziget azeltt a Dzsezairi-Bari-Szefld jendo (a XII. sz.-ból) 686 aranyozott bálványképtörök vilajet alá tartozott, de 1913. Görögország pel. K.-t egy házsor köti össze a 13 km.-nyire
birtokába jutott ; akis körülfekv szigeteket is D.-nek fekv Fusimivel, ahonnnan a Jodo-gaván
hozzászámítva 75,000 lakost számlál, kik legna- hajók járnak le Oszakáig.
gyobbrészt görögök. Fvárosa K. (Kasztron-Jiak
Kiova (kioivay, ejtsd: kájové), kihaló északameis nevezik), kb. 15,000 lakossal, görög püspök rikai indiánus törzs az Arkansas fels folyásánál.
székhelye. Története összefolyik az iónokéval,
Kiöblösödés, 1. Diverticulum.
akik a dór vándorlás után elfoglalták. Kyros óta
Kiömlés, 1. Kifolyás.
a perzsák birtokolták, azután hol Athén szövetKiönt, konyhákban, mhelyekben a mocsokségese, hol ellenfele (peloponnezusi háború) volt. víz kiöntésére szolgáló medence v. kagyló, kbl,
Nagy Sándor óta pedig a többi görög városok öntött vasból (ez utóbbi belseje emaillozva) stb.
sorsában osztozott. A mvészetek korán kifejldKiöntve v. ömlesztve. A szállítás egyik neme,
tek K.-ban tekintélyes szobrásziskolája volt az melyet rendesen az olasz «alla rinfusa" kifejeepikus költészetet a homeridák iskolája mvelte, zéssel jelölnek és különösen gabona szállításánál
mert K. is azon hét város egyike volt, ahol állító- szokásos. L. Álla rinfusa és Gabonaszállítás.
lag Homeros született Jon ditirambokat, elégiáKiösztendil, 1. Küsztendü.
kat írt, Theopompos híres történetíró volt. Mint
Kip, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban, (i9io)
a pergamumi birodalom része Kr. e. 133. Rómá- 332 szerb ós cseh lak. u. p. és u. t. Daruvár.
hoz csatoltatott, s aztán a bizánci császárok bírKipállás, orvosi értelemben 1. Interfrigo.
ták. 1666-ban a törökök elfoglalták. Az 1822-iki Mezgazdasági értelemben K. v. kirothadás, kisagörög felkelés alkalmával a törökök csaknem vanyodás az szi vetéseknél elforduló azon kóros
egészen elpusztították K.-t, mely csak lassan tért állapot, hogy a növények megsárgulnak, elhermagához 1881 ápr. 3—11. földrengés pusztította vadnak vagy rothadásba mennek át és kiveszel, melynek .3000 ember élete s K. városa teljenek. A K. oka a talaj túlnodvessége, mely a nösen áldozatul esett. Az 1912— 13-iki balkáni háború vények gyökereitl a levegt elzárja s ezáltal a
után a sziget Görögország birtokába jutott. V. ö. gyökerek elhalását idézi el. Elfordul különösen
Pauli, Die Insel Ctíios (Hamburg 1881) Pemot, alacsony fekvés területeken. A K. legbiztosabb
L'lle de Chio (Paris 1903).
ellenszere a felesleges nedvesség elvezetése, ne2.
(Ghio, tör. Gemlik), srégi kikötváros vezetesen az alagcsövezés (1. o.). Ahol ez nem alKis-Ázsiában, Khodavendikjár török vilajetbon, a kahnazható, ott a csapadékvíz, kivált a hólé gyors
Márvány-tenger Indzsir Limán nev öble mentén. elvezetésérl kell gondoskodnunk, moly célra
A nicoai érsek székhelye, 5600, nagyrészt görög vizvozet barázdák s nyilt árkok szolgálhatnak.
lakossal, akik selyem-, gyapjú- és olajbogyókeresKiparisszia, ókori város Messzeniában, a nyukedéssol foglalkoznak. A porta hajógyárai itt van- gati part mentén. Bpaminondasnak Kr. e. 369-ik
nak. K.-t a monda szorint Horakles alapította Mi- évi gyzelmével kezd emelkedni. Akkor róla neletos gyarmata volt ós a hellén korban Pi'ti»ias vezték el azt az öblöt, mely késbb a Peloponnevolt a neve.
zus központi tájékáról Arkádiai-öböl nevet nyert.
Kioszk (perzsául kösk a. m. kerti ház, muKipcsák (kapcsák), ázsiai nép, 1. Karakiplatóház), rendszerint valamely halmon emelt, kl- csákok.
cshiy, több oldah:ól nyitott pavillonszerfl éptUet,
Kipfelhanser, Tóth Kálmán (1, o.) Bolond
mely pihenésre vagy a tájkép élvezésére szol- Miska c. ellapjának egyik alakja.
gál. Nálunk többnyire a XVllI. század végén s a
Kipling, 1. John Lockwood, angol szobrász és
XIX. század elején keletkeztek, midn a szigorú fest, Rudyard K. atyja, sziU. 1837. PIckeringbon
Bzlmetriáju francia kerteket a festi angol par- (Yorkshire), megh. 1911 január 19. Londonban.
;
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;
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;

;

;

;
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186&-töl fogva a bombay-i School o( Art szobrászat-tanára, utóbb a lahorei Qovemment Museum
igazgatója volt. Kiváló érdemeket szerzett India
mavészeti emlékeinek g^újtéiíÓTel és megrzésével. Beast and Man in India (1891) o. nagyillasztrált múve nevét széles körben ismertté tette.

Fiának több

kün)'\-ét lllasztrálta.

2. A'., Rudyard. angol Író, szül. 1865 dec. 30.
Bombayban. 1889-beD az allababadl Pioneer meg-

bízásából Angliába ment, ahol gyorsan ismertté
lett. 1891-ben bejárta Délafrikát. AosztráUátés
Új-Zélandot. 1898 elején családjával Délafrikába,
1899 elején pedig Amerikába utazott. Elsó jelentsebb múve a Depaitmental Ditties (Laboré 1886)
c verskötete, az Indiai viszonyokat tárgyaló szatírák és paródiák gyjteménye. A Plain Tales
from tbe üills és Soldiers Three, In Black and
VVhite, The Story of the Qadsbys rövid tömör

dbecnílések, melyeket a megfigyelés pontossága
és ers realizmos jellemez. Hasonló iránya a
Life's Handicap (1891). Elsó terjedelmesebb regénye, The Light that FaUed (1891) egy fest
élettörténete, aki szemevilágát elveszíti. K. költi
ereje legmagasabbra emelkedik The Jangle Book
(1894) és The Second Jungle Book (1895) c. fómüveiben. Az serd állatvilága K. költészetében

egységes társadalommá lesz, melynek megvannak a maga külön törvényei, szokásai és erkölosei. A dzsungel egész varázsát, a vadállatok éle-

meleg szeretettel írja le, hogy e két könyv
páratlan a \iIágirodalomban. Késbbi mvei:
The Seven Seas (1896); Captains Courageous
(1897); The Day's Work (1898); Stalky and Co.
(1899) ; From Sea to Sea (1899) színes útleírások
Kim (1901) A Just so Stories for Little Childron
11902) bájoe gyermekmesék, The Five Nations
(1903) újabb költemények, Puck of Pook's Hill
(1906) ée Rewards and Fairiee (1910) történelmi
tárgyíi elbeszélések. K. az angol imperializmusnak lelkes hirdetje és a ma él angol írók között
e^ike a legkedveltebbeknek. 1907-ben a Nobeldijjal tüntették ki. Magyarul megjelent Elborult
világ (ford. Ny. J., Budapest 1893) Indiai történetek (ford. Mikes Lajos, u. o. 1898) Történetek az ösordöbl (Jungle Book, forditotta Békési
Gyula, bevezetéssel ellátta Ballagi Gyula, MOhlbeck Károly képeivel, u. o. 1899) ; ugyanezt Mikes Lajos is lefordította A Dzsungel könj've címmel; Gyermekmesék (ford. Milxs Lajos, u. o.
(1904) ; A fekete Jack (n. o. 1904) A birmai
leányzó (u. o. 1904) ; Purun Bhagat csodája (ford.
Demény Dezs, u. o. 1908) ; Újabb Dzsungel-történetek (ford. Békési Gyula, u. o. 1909) Quiquöm
(Pesti Napló 1898). V. ö. Monkskood. Rudyard K.
The Man and his Work (London 1899); Knowles.
A K. Primer (u. o. 1900); R. Le GaUienne, Rudyard
K. A Criticism. (u. o. 1900) Cecü Charles, Rudyard
K. His Life and Works (u. o. 1911) W. A. Jowtg,
A Dictionary of tbe Characters and Soones In the
Stories and Poems of Rudyard K. 1886—1911 (u.
tét oly

;

:

;

;

;

:

;

;

o. 1911).
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m. levágni és irippen
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hollandi kippeii

m. rácsapni

—

—

Kirakó készUlék

összeolvasztották és abból rosszabb minség
pénzt vertek, a hiányzó súlyt pedig iásgm

anyaggal pótolták. A 30 éves háborúban azok a
feje^lmek, akiknek pénzverési joguk volt, ezt a
szokást általában zték és a zsoldosokat ilyen
rossz pénzzel fizették, viszont a polgárságot arra
kényszOTitették. hogy ezeket a pénzeket teljes értékben fogadják el. 1619 és 1623 között ez a pénzhamisítás oly mértéket öltött, hogy egy jó tallérért
7—20 hamisított tallért kellett adjii. A hamis
pénzeket nevezték Kippergeldnek, a kort pedig,
melyben ez a pénz annyira elharapódzott K.-

Zeitnek.

Kipróbálás (ang.

trial), turfkifejezés,

annak

a próbafutásnak a neve, amelyet ismert és ismeretlen képesség lovak között rendeznek a tréningben, abból a célból, hogy a K. alá vett lónak
vagy lovaknak a képességét megismerjék. A K.
alapján szokták az istállók a versenyre benevezni
lovaikat s gyakran nagy fogadásokat is kötnek
a trialban jól szerepelt lovaidra.
Kiprosz, sziget, 1. Ciprus.
Kipsz, így nevezik a Kelet-Indiából származó
apró fajta marha, a zebu brét, amely Kalkuttán
át kerül Európába. A rothadás ellen húsos oldalukon mész- és gipsz-péppel vagy arzénoldattal
kenik be. K.-bórböl felsbrt, fénybrt és talpbélésbórt gyártanak.
Kirakási id, tengeri szállításoknál a címzettnek a rakomány partraszállítására engedélyezett határid. Ellentétes megállapodás hiányát)an
a K. engedélyezésének kedvezményébl folyólag
a szállító (hajótulajdonos) részéri külön illeték
nem szedhet.
Kirakat, kereskedk által használt különleges
berendezés, hogy áruikat a közönségnek bemutassák. A legels reklámeszközök egyike. Az elhelyezés szempontjából háromféle K. van: 1.
olyan, mely csakis a falnyilásban van 2. mely a
falra van függesztve s melyet este a boltba visznek be ; 3. mely állandóan a falon van megersítve és a bolt egész homlokzatát elfoglalja. Leggyakoribb ez utóbbi alak. Éjjelre spalottaszorú
fa- V. vastáblákkal, zsaluszerQ vasszerkezettel, de
leginkább rednyökkel, ujabban rednyös ers
dróthálóval zárják el. A K.-i ablakot hol helytállóan, hol befelé, de többn>'ire kifelé nyílóan készítik. Télen a jégvirágképzés elkerülésére a K.
belsejét állandóan szellztetni kell, ami gázvilágításnál úgy történik, hogy egj'os lángok fölött
szívócsöveket helyeznek el. Nagyobb boltokban ez
gyakran külön exhausztorokkal történik. Szeiicezete azeltt mindig fából készült, ma réz v. bronz;

lemezbl is készítik.
Kirakodás (ném. Löschen, Ausladen: ol.

scari-

ang. to discharge), hajózási mnyelven a
szállítmánjrnak, miután az rendeltetési helyére
érkezett, vagy más okból, a hajóról való eltávo-

care

;

Hajórakodás.
Kirakó kéasfllék, a gyorssajtóval kapcsolatos
szerkezet, mely a nyomúhenger alól kikerül
lítása. L.

nyomtatott ívet azú.

n.

kirakó-asztalra rakja.

F-

a része félkörben forgó tengely, amelybl gereblye
mérlegre rádobni úgy, hogj- az folhillonjen — sza- módjára sima falécek állnak ki. A nyomtatott
vakból). Különösen a XVII. sz.-ban volt szokásos ivek ezekre a lécekre s azokkal a tengely forduláa pénzeknek olynemú hamisítása, hogy a jó pénzt sakor a kirakó-asztalra kerülnek. Ha a lécek az
a.

a.

t. í.

;:

-

KIráld
ívet lerakták, ismét fölemelkednek.

szerkezet K.-ek is,
Királd, kisk, Borsod vm, ózdi

magyar ós tót

pof, 1873-ban átalakította

j.-ban, (1910)

880

lak.,

Borsod vm. ózdi
lak.

;

j.-ban, (1910)

u. p, és u,

t.

Király

Vannak más 1860-ban megalapította a Festi Hölgy-Divaila-

vasútállomás, posta- és táviróhivatal. Barnaszónbányászat.
Királdi bánya, Királdhoz tartozó bányatelep

német

-
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683 magyar,

tót és

Királd.

Király (ném. chunig, Kuning, König, ang. king,
gót. chuni, lat. rex, rranc. roi, ol. re, cseh kral,
orosz korolj, lengyel kral), az sidkben a törzs-

fnökök

címe, majd a monarchilcns államformákban a legelterjedtebb uralkodói cím, olyan, mely
az uralkodói hatalom önállóságát, függetlenségét
szintén kifejezi, habár e tekintetben eltérések is
mutatkoznak. Valamely államnak K.-sággá alakulása a középkorban a pápa v. a császár adományozásával történt, midn ennek jeléül K.-i koronát küldtek az illet népnek, vagyis uralkodónak.
A múlt század elején pedig I. Napóleonnak, a franciák császárának védnökségével keletkeznek K.ságok az etruriai (1801), a nápolyi és hollandi
(1806), a bajor és württembergi (1807), a vesztfáliai
és a szász. Ugyanebben az idben Napóleon magát (1801) Olaszország K.-ának tette meg. Napóleon bukása után keletkeznek a németalföldi és
a hannoveri K.-ságok. Újabban pedig több függetlenségre jutott nép uralkodóját K.-i címmel ruházta föl nemzetközi elismertetés mellett. így
Belgiumban (1830), Romániában,Szerbiában,majd
Bulgáriában és legközelebb Montenegróban. A
K,-i hatalom megszerzése választás, választással
vegyes örökösödés, vagy örökösödés útján történik. Az els a középkorban és a rendi világban
volt inkább szokásos, míg napjainkban az örökösödés elve talál általános elfogadásra. A K. címe
«Felség». Hatásköre igen különböz a különböz
államokban. Lehet abszolút uralkodó, ha az öszszes állami hatalom kezében összpontosul és önkényüleg élhet azzal, vagy alkotmányos, ahol a
közhatalmat a nép részesedésével, az alkotmány
korlátai között gyakorolja. Hazánkban a K.-ság
:

1000. keletkezik, amidn Szt. István, H. Sylvester
pápától nyert koronával, els magyar K.-lyá
koronáztatott. Könnyen érthetleg most azokat az

intézményeket ápolják elszeretettel, melyek az
új K,-ságot vannak hivatva szolgálni, de anélkül,
hogy azáltal a nép befolyása a közügyekre egészen megsznt volna. Majd az aranybulla a nemzet jogait ujolag kifejezi és megersíti, az utolsó
Árpád, vagyis III. Endre idejérl pedig határozottan mondhatjuk, hogy a közhatalom teljesen
a K. ós a nemzet között oszlik meg és ez az elv
alkotmányunk további fejldésének mindenkori
alapja. Az alkotmány szerint a K.-t megillet
jogokat K.-i felségjogoknak is nevezzük. L. Fel-

Budapesti Bazárrá^
1873-75. kiadta a Magyar Regénycsarnokot,
1889—90. pedig a Divat-Tükör c. nöidivatlapot.
Munkája
takarékos háztartás (Pest 1860, elször rövidebben és eltér címmel 1858).
3. K. János, jogtörténész, szül. Kszegen 1858
márc. 17. 1885-ben ügyvédi oklevelet nyervén,
ügyvéd és Pozsony város tb. ügyésze lett. 1888ban fhadnagyi rangban a honvédhadbiróság
szolgálatába lépett, 1896. mint százados-hadbírót
a budapesti egyetemen az európai és magyar
alkotmány- és jogtörténet rendkívüli tanárává
nevezték ki, 1902. rendes tanár lett. Az 1905—
1906-íki tanévben a jogi kar dékánja volt. Mvei
A pozsonyi nagy-dunai vám- és révjog története
(Pozsony 1890, németül is megjelent) Pozsony
város joga a középkorban (Budapest 1894) Adalékok a magyar és európai tudományos élet
kölcsönhatásaihoz (u. 0, 1905); Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel az európai viszonyokra (u. 0. 1908).
:

A

;

;

4.

K. József, pécsi püspök, szül. Komáromban
4,, megh. Füreden 1825 jún. 17. Pappá

1737 ápr.

szenteltetvén, 1764. mocsi, 1794. udvardi plébános, 1802-ben pozsonyi, 1805-ben pedig esztergomi kanonok és a nagyszombati papnevel kormányzója lett. 1808-ban pécsi megj-és püspök.

Számos nagy

alapítványa közül kiemelend
207,000 váltóforintnyi ösztöndíja a komáromvármegyei nemes katolikus ifjak nevelésére, A
nemzeti pozsonyi zsinaton a Káldy által magyarra fordított szentírás megjobbítására rendelt tagok feje s elnöke volt. Kiadott egy szent
beszédet Ditsöséges Szt. István Maayarország
els királyának tiszteletére (1803). K. Vas Gereben
Dixi c, korrajzának egyik falakja, mint a ma:

gyarság rettenthetetlen úttörje.
5. K. József Fái (harcsfai), író, szül. 1810 jan.
20. Nyíregyházán, megh. 1887 ápr. 26. Kismartonban. 1842. a selmeczbányai ág. ov. líceumban

majd igazgató,

tanár,

igazgatója

lett.

1853. a soproni gimnázium
1856. európai körutat tett, melyen

egy Sopronban felállítandó magyar tanítóképz
intézetre gyjtött hitsorsosai között. 1869-ben e
tanítóképzöíntézet igazgatója lett. Mveibl emlí(Vindobonae, 1843)

tend Epigrammafa nova
:

Erinnerungen (Oedenburg 1866). Több munkája
kéziratban van meg a Nemzeti Múzeumban.
6. K. Fái (dadai), tanár és író, szül. Csobádon
(Abauj) 1841., megh. 1902 okt. 12. Gimn. tanár
volt Nagykrösön, majd a budapesti ref. gimnáziumban, honnan 1880. az állami paedagogium
magyar nyelvtudományi tanszékére neveztetett
ki. Mint író a földrajzi és nyelvtudományi irodalom terén dolgozott. Nagyobb mvei Egyetemes
ségjogok.
földrajz (3 köt. Ballagi Károllyal, Pest 1868-71)
ICirály, 1. a sakkjáték (1. 0.) egyik fontos figu- A Föld (Reclus két kötetes nagy mvének fordírája 2. a magyar, francia és a tarokk-kártya tása. Révész Samuval, Budapest 1879) A növéegyik alakja.
nyek élete (Emery egy kötetes nagy müvének forKirÜy, 1. Ádám, 1. Szathmáry Király.
részt vett az Akadédítása, Mondlik Alajossal)
2. K. János (királyfalvi), liirlapíró, szül. Újmia Nyélvemléktárának szerkesztésében elejétl
vidéken 1825., megh'. Budapesten 1906 ápr, 29. kezdve fmunkatárs volt Az osztrák-magyar
1848-ban Perczol Mór hadseregében önként(?s ka- monarchia írásban és képben cím vállalatnál.
pitány lett, 1849-ben Kiss Pál parancsnoksága
7. A". Pál, archeológus, szül. Révkomáromban
alatt a péterváradi helyörségben honvédszázados. 1853 jún. .30., elbb (1877 óta) a dévai rw'vliskola
:

;

;

;

;

:
;

—
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tanára, majd a fehértemplomi áll. föglmnáziam
igaigatója volt. Történeti tanköDjrvekea kivUl
Dada ós Erdély történetére vonatkozó tobb értékeséét irt Fömavei : ülpia Trajana
co-

Au^ta

Dacica Sarmizegetusa mdropolts, Dácia
fSvárasa (Bpeet 189 1 ) Dacia provincia Angusti
(Na^beoskerek 1893, 2 köt).
Kírilybinyatoplieza, kisk. Hányad vm. vajdaloitia

;

hunyadi j.-ban, (19101 ÓIM oláh és magyar lak.; u. p.
Gyalar. u. t. Vajdaliiinyad.
Királybíró. Hrdtlyboii a siókely ssékelc közigazgatási tisztviselöinok olnevMtéee. Pó-K. a szék
ftiqpinja, kit a megyékben (6i$i)ánnak, a vidéken
(Pofraras és Nasiód) fökapitánjTiak neveztek.
Királybocsa (azeltt Bocza), kisk. Liptó vm.
liptóújvári j.-ban, (i9io) 363 tót lak. u. p. Szentivánbooza, u. t. Liptóójvár.
:

;

Királybog, 1. Agam.'i.
Király csatorna (Dityepr-Bug vagy BresztLUovszki csatorna), csatorna Oroszországban,
amel^' a Dnyeprt a Visztulával köti össze. 80 km.
bosszú, 1*5 m. mély, az árúforgalom igen élénk

A^^ít

rajta.

18il. fejezték be.

Királydárda (nOrj, az Aspihoddus (L o.) magyar
rr\ 0. Az Asphodelus ramosus, Asphodelus aíbus,
^phodelus negkctus Sebit gumóit, valamint az
eltér tnrbánliliom hagymáját affodiHo-gyökér
vagy aranyhagyma néven mint vizelethajtót,
valamint a havi tisztulást elösegítt. külsleg
. 1

pedig kiütésre és

Királydaröcz,
j.-ban. (1910) 2633
tallal

;

u.

t

más

fekélyre használták.

nagyk. Szatmár vm. erdödi

magyw és oláh

lak.,

postahiva-

Érszentkirály.

Királyd&ru (Balearica regulorum Benn.), a
haruaiakuak rendjébe tartozó madárfaj. Szine
sxfiikósfekete. Csupasz torokzacskója van s ez ha
megdmzad, a hangadásnál mködik közre. Hossza
130 cm Hazája I)él- és Nyugat- Afrika.
KiráIy-<Uj (lósport), a budapesti versenypályán
a tavaszi meeting legérdekesebb száma. Értéke
120,000 korona és tiszteletdíj távolság 1800 m.
részt vehetnek három-öt éves lovak, természetesen a megfelel súlyktllönbözet (korteher) alatt.
A korteheren kivtll azok a lovak, melyek már nagyobb összegeket nyertek, még külön súlytöbbletet kapnak, miáltal a nyerési esélyek némi le?
ki^yenlitdnek. Az els K.-at 1896. futották le,
és akkor a 3 éves Dandár szerezte meg azt tulaj;

donosának, Blaskovich Ernnek.

Királydinnye

(oöv.),

l.

Trümlus;

K.-félék, L

Zygophyllaceae.

Királydomb, máskép koronázási domb. így noveidk aat a dombot, melyet koronázás alkalmával
kéadtenek a vármegj'ékböl összehordott földbl,
8 OBAlyTe a király a koronázás ntán, teljes koronáiási díszben, lóháton ogyedUl felvágtat s ott
8zt István kardjával a négy kardvágást az ornág négy tája felé megteszi, jeléOl, hogy az oroágot rhonnan jöv támadás ellm kész megvédeni.

Királyért és hazáiért, a magyar kír. honvédség
jelszava.

;

Klrálysralóca

friss metBxési felületeken sötét piros-ibolyás színfl,
világosabb és sötétebb, st feketés övekkel;
hosszabb ideig a levegnek kitéve, sötét ibolyásbama, st egészen biborfekete lesz. Ez a szép és
jól politúrozható fa becses mflfa. Más K.-k s
Fagraea fragrans-tl, a Ferolia guianeusis-tól
és egyéb fáktól származnak.
Királyia, Idsk. Pozsony vmegyeszenczi j.-ban,
(1910) 938 tót és magyar lak., posta- és távbeszélhivatallal. Pálffy János gróf mkincsekben gazdair ka.Ntélyával. A proszeniorátos kezelése alatt
álló kaj^tély az örökhagyó gróf végrendelete szerint bárki által megtekinthet.
Királyíácán (áiut, Phasianus Reevesí Gray.), a
Tyúkok rendjébe és a Fácánfélék családjába tartozó madárfaj. Szine aranysába. A kakas fejteteje fehér, mcllo és oldalai fehérek, fekete foltokkal tarkázva, eveztollai aranysárgák, fekete
harántsávokkal. Csóré és lábai szürkéssárgák. A
nstény fejteteje szürkésbarna, melle vörhenyesszürke, fehéren pontozva. Hazája Kina É.-i része.
Egyike a legnagyobb fácánoknak, különösen farktollai igen hosszúak (160 cm.). Európába 1831.
hozták. Könnyen tenyészthet. Állatkertekben közönséges. Hazánkban némely fácánosban (Cseklész, Ábrahám, Haraszti stb.) tenyésztik.
Királyialva, kisk. Vas vmegyo szentgotthárdi
j.-ban, (1910) 1183 német lak., postahivatal, u. t.
Gyanafalva.
Királyfia, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
(19101 47 magyar lak., u. p. és u. t. Somorja.
Királyfiakarcsa, kisk. Pozsony vm. dima-

200 magyar

szerdahelyi j.-ban, (i9io)
és távbeszél-hivatallal.

lak., posta-

Királyfia Kis Miklós, vagy csak egyszerOen
Kis Miklós, magjar népmesei alak, 1. Miklós.

Királyüszállás (azeltt: Szolocsina), kisk.
Berog vm. szolyvai j.-ban, (i9io) 600 rutén és
német lak., u. p. és n. t Polena.
Királyiöld (lat. Fundus Regius, ném. Königsboden), az erdélyi szászok föídjénok elnevezése.
A törvényhatósági torüloteknek az 1876. XXXIII.
t. -cikkben történt szabályozásával a K.-re nézve a
közigazgatás körébon addig fennállott különbeé-

gek megszntek.
Királyfü (ní5v.),

1. Mdüotus.
Barályfürd (azeltt: Kérulj), Lövéte közelében fekv borvizesfürd Udvarhely vmegye homoródi j.-ban, szép fenyveserdk közepette.

Királygalóca v. császárgalóca, királygomba
(amanila caesaria [Soop.J Quel., növ.). Kitn
gomba, melyet azonban könnyen össze lehet téveszteni a légyöl gombával. Kalapja felül sárgás narancsszín v. cinóber-narancsszínú, 7—16
cm. széles, teljesen sima v. fehéres hártyafoszlányokkal fedett. A kalap széle bordásán ráncos.
Húsa és lemezei sái^ák. Sárgás tönkje felül lelógó hártyás gyrt alnl pe^ széles, fehér hüvelyt visel. A tönk alsó része sima. Szaga és izo
kellemes. Spórapora fehér. Fképen a lombos wdkbon terem. A rómaiak legkedvesebb gombája
volt A légyöl gombától megkülönböztethetó
következ tnlajdonságai révén lemezei és a tönk
sárga (a légyölöpél fehér) a tönk alnl sima (a
légyölnél szemötesös) vui hüvelye (a légyölö-

(dSv). E névvel több fát jelölnek ; a vamadagaszkári K. valószínleg egy Dalteraút-fajból való
igen kemény, vízben alámerül, könnyen, de nem simán hasadó fa, mely nek

Királyia

liidi V.

—

:

;

;

nincs).

;

—

Klrályeróblcs-félék
KirálygébicB-fólék,

Barálygomba

1.

(növ.), 1.
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Tyranvidae.
Királygalóca.

Királygyakorlat a király jelenlétében az 6
Tezetése mellett végrehajtott nagyobbszabású
íszi hadgyakorlat.

—

Királyi

vasgyár szükségleteinek, nem használták még eddig ki. A K. környéke fontos vízválasztó vidék,
körüle erd a Garam, Gölnicz és Fekete- Vág, Sajó,
Hernád. Éghajlata elég zord, csapadékokban gazdag a tél 6 hónapig is eltart. Leginkább fenyves
erdeinek fája luc-, jegenye-, veres-, erdei-feny, a
magasabb vidékeken törpefenyö. Az erd határa a
D.-i oldalon 1600 m., az É.-in 1400-1500 a törpefenyé pedig kb. 1700 m. A K. környéke nem igen
lakott, néhány házzal a faúsztatás céljából épített
vizfogók mellett. A hegyet bármely oldalról
könny megmászni. V. ö. Podhraczky A., A K.
Magy. Kárpátegy. Evk. 1881., 332-47. old.;
Kalchbrenner K., A K. (u. o. 1875, 198-217 old.)
;

Királygyertya (növ.), 1. Verbascum.
Királyhágó, nevezetes hegynyereg a Rézhegysógben, Bihar vármegye K.-i részében. Nem nevezhetjük hágónak, mert nem vízválasztón visz
át, de a kocsiút kénytelen volt ezt az utat választani, mert Erdélybe az Alföld fell a Sebes-Körös
róvi szurdukán kocsival bejutni lehetetlen volt,
hanem a halmok tetejére kellett fölkerülni s azután ismét leereszkedni a Sebes-Körös völgyébe.
Igen nevezetes és forgalmas kocsiút visz át rajta
Királyhegy (azeltt: Piskorócz), kisk. Zemp686 m. magasban Nagybáródtól a régi Bucsa, lén vm. sztropkói j.-ban, (loio) 153 rutén lak.,
mai K. község felé. Régebben a K.-t vették Er- u. p. Sztropkó, u. t. Kelese.
dély és Magyarország közt határnak. A kocsiforKirályhegyalja (azeltt: Sumjácz), nagyk.
galom szempontjából ma is jelents, mert csak a Gömör és Kishont vm. garamvölgyi j.-ban, (i9io)
vasút tud bejönni több alagúttal a révi szakadék- 2558 tót és magyar lak., u. p. ós u. t. Veresk.
;

völgyön.

Királyhegyes
(azeltt
Kiskirályliegyes),
Királyhágó (azeltt Bucsa), kisk. Bihar vm. nagyk. Csanád vm. központi j.-ban, (1910) 1078 maélesdi j,-ban, (i9io) 924 oláh, tót és magyar lak., gyar lak., postaügynökség, távbeszélállomás.
vasútállomás távíróval, posta- és távbeszél-hiKirályhelmecz, nagyk. Zemplén vm. bodrog:

:

vatal.

Királyhágóntúli kerület, Így nevezték régebben Erdélyt. L. Királyhágó.
Királyhágóntúli nyelvjárások, 1. Nyelvjárás.
Királyhal, a söregtok (Acipenser stellatus
Pallas) népies neve. (L. ToA:.^ A norvégek K.-nak
nevezik a közönséges macskahal (Chimaera monstrosa L.) hímjét, melynek szeme között vékony,
elrelógó nyujtványa van.
Királyhalma, kisk. Nagy-Küküll vm. khalmi j.-ban, (1910) 930 oláh és magyar lak., u. p.
Felsötyukos, u.

t.

Alsóvenicze.

Királyhalom, Szegedhez tartozó népes puszta
Csongrád vm.-ben, (igio) 4741 magyar lak., vasúti

megállóhely (Horgosi K.) s

irúhivatal.

u. o. posta- és táv-

—

Királyharaszt (öv.), l. Osmunda.
K.-félék,
Osmundaceae.
Királyháza (azeltt: Királyháza- Tölgyesfalva),
nagyk. Ugocsa vm. tiszántúli j.-ban, (i9io) 3167
magyar és rutén lak., vasútállomás távíróval,
postahivatal. A középkorban Felszásznak hívták
(v. ö. Századok 1894, 494 1.). L. még Nyalábvár.
Királyhegy (Kralova-hola), az Alacsony-Tátra
1.

legkeletibb tagja Liptó ós Gömör vármegyék határán. A hegyet Pohorellától északra 1-407 m.
mély hágó választja el a Vapeniczától (1692 m.),
keleten a pusztamezöi völgy s a Csuntava nyerge
választja el a Gömör-Szepesi-Érczhegységtöl. A

K. maga 1943 m. magas, magasabb pontjai még
az Androsovo (1521 m.), Orlava (1841 m.), Királyszikla (Kralova szkala, 1734 m.). Királyhogyalja,
Garamf ós Teplicska községek határain emelkedik enyhe lejtj, széles hátú, érett alakú hegy,
oldalain fenyvesekkel, a tetején pedig havasi legelkkel. Mint a Kárpátok l)olsö kristályos vonulatának tagja, gnájsz-, csillám, kloritpalából áll, néhol
triász-, dolomit-mészkvol takarva, ÉK.-i lábán
melaflr kitöréssel. A hegybon vas, réz, ezüst ós
arany fordul el, az utóbbi kettt Királyhegyalja
vidékén bányászták is, de nem sok erecnónnyel
a vas- ós rézércet pedig, dacára a sok közelben lev
;

közi j.-ban, (1910) 2725 magyar lak., járási és járásbirósági székhely; van azonkívül adóhivatala,
posta-, távíró- és távbeszél hivatala, valamint

csendrségo.
Királyhida (azeltt: Bruckújfalu), nagyk.
Mosón vm. nozsidori j.-ban, a Lajta mellett, az
osztrák Bruck várossal szemben, jelentékeny
vasúti határállomás, (1910) 1034 magyar ós német

van posta-, távíró- és távboszélhivatala.
Királyhimnusz. A múlt század 80-as éveiben
mozgalom keletkezett magyar K. megteremtése
érdekében. A mozgalmat az országos magyar dalárogyesület kezdeményezte nagyobb pályadíj
kitzésével. Egész halmaza keletkezett azóta a
magyar K. -oknak, de a pályázatnak eredménye
még ma sincs. L. Néphimnusz.
Királyi, kisk. Nyitra vm. vágsellyei j.-ban,
(1910) 1441 magyar ós tót lak., u. p. és u. t. Molak.,

csonok.
Királyi Pál, politikus és publicista, szül. Szepetneken (Zala vm.) 1821 aug. 12., mogh. Budapesten
1892 máj. 25. Jogi tanulmányokat végzett smint
jurátus résztvott az 1843— 44-ikí országgylésen,
majd a hírlapírói pályára lépett s 1848 elején az
akkor már hanyatló Jelenkor-nak, Széchenyi lap
jának szerkesztését vette át. Miután végígküzdötte a szabadságharcot, a világosi kapituláció
után közlegénynek sorozták be az osztrák hadseregbe. Csaknem hat évig katonáskodott Dalmáciában és Lombardiában s ez id alatt szabad
idejében Dalmácia Árpádkori történetének megírásához szükséges anyaggyjtéssel is foglalkozott
1858-bíui átvette a Pesti Napló szerkesztését, d>
a cenzúra folytonos zaklatásai miatt 1860. a szerkesztéstl visszalépett és Kemény Zsigmondnak
adta át. 1860-ban országgylési képvisolövé választották, do a kiegyezés meghiúsulása után
Pest város fjegyzjévé választatván, politikai és
hírlapírói mködése a törvénytelenségek ellen
való petíciók szerkesztésébon merült ki, amiért
htlenségi perbe fogták. 1869-l)on újból képviselvé
választották, 1881. pedig Deák régi kerülete, a

;

-
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föTáros bolvároái választókerülete küldte öt az
oraiáKgjrAlésre. Eleinte hiv volt a Deák-pártnak,
de a foztö után inkább a mérsékelt ellenzékhez
hajolt, otöbb egyikévé vált Apponyi Albert gróf
iegsiemétyeeebb híveinek s a nemzeti párt elnöki
tisztét töltötte be. WSaOígséken kivUl buzgó mecénása volt a múTéssetakink, fleg a amei kaitorának 8 els sorban neki köszönhet, hogy Liszt
Peroné elfogadta a Zeneakadémia igazgatóságát
és hogy az országos Erkd-ünnepély 1888. nemzeti esemény lett If int szépiró is érdemes munkásságot fejtett ki, irt egy négykötetes történeti
regényt Szigetvár 1356-ban (Pest 1858—1859),
:

több novellát, azonkivül hírlapi cikkeket. V. ö.
Vasárnapi Újság 1861 51. sz. Ország Tükre 1862
'
Századok 1895 jún.
1\
Jyi adóhivatal, 1. Adóhivatalok.
Királyi adomány (donniio regia), 1848 eltti
;

;

magánjogmikban a király kormányzati cselekménye, mely által jeles honfiak érdemeit nemes
birtoknak örök idkre átruházásával jutalmazta,
li. Arhmányrendszer és Quökeres jog.
Királyi ar, 1. Postaregme.
Királyi bandérium, I. Bandérium.
Királyi béke (nem. KöiiigsfrieAen), Nagy Károly birodalmában «a birodalom közrendje* fentutásában a királyi küldöttek mködtek közre.
Királyi biztos, a végrehajtó hatalom rendklvtUl szerve, akit a király egyes területek igazgatására V. egyes kormányzati cselekmény foganatosítására esetenként és pedig rondi^zerint teljhatalommal kirendel. Az intézmény törvényességének igazolására az 1805. V. t.-c.-re hivatkoznak, mint amely törvény kirendelésük tekintetében szabályt tartalmaz. K.-okat küldtek ki az
;

1822-iki

megyei

ellenállás leküzdésére,

amidn

a megyék orszá^ylésileg meg nem ajánlott
adók behajtását és újoncok besorozását az alko^
mánynak megfelelen megtagadták. Ugyancsak
K.-okat küldtek ki a provizórium idejében a törvényhatósági gylések feloszlatására azokba a
tör\'ényhatóságokba, amelyek az országgylésnek
1861.

történt

feloszlatása ellen

tiltakoztak.

A

Pejérváry-kormány alatt 1906 febr. 17. Nyiri
Sándor tábornokot nevezték és küldték ki K.-ul
az országgylés feloszlatásának foganatosítására,

majd pedig K.-ok küldettek ki Pest-Pilis-Sol^
Kiskun vmegyébe és Budapest székesfvárosba.
Hajdú vármegyébe és Debreczenbe, Maros-Torda
vármegyébe, Somogy. Zala, Szatmár vmegyékbe,
amely vármegyék közönsége a kormány által
kinevezett fispánok székfoglalását megakadályozta 8 tisstviseli a kormány rendeleteit nem
foganatosították. Horvát-Szlavonországok kormányzatának élén 1912 ápr. 4-tl 1913 nov. 27-ig
bán helyett kir. biztos állott azzal a hivatással,

hogy a normáliB yinonyokat helyreállítsa. Megemlítend még, hogy a gör. keleti egyház alkotmánya szerint a kongresszust K. nyitja meg v.
oszlatja

fel.

Királyi csalid. A magyar királyi családot alkotják a király neje, a meghalt király özvegye, a
magyar királyi (örökös) hercegek és ansztriai fhercegek, akik a trtoörököeödéei törvénye értelmében a közös tOrzaatyátöI egymurangú ée törvényes hánaságböi HTármaznak, valamint nejeik.

—

KlrAlyi

eskU

esetleg özvegyeik továbbá ugyancsak az említett
származású BrtUyi hwoegnk, aoaztrial f<Uiereeg;

nk

férjhezmenetelkíg, de idegennel házasságra

A

K. tagjai ugyan
lépve, elválnak a családtól.
már alattvalók, de azért több tekintetben kivételes jogállást élveznek. A királ>'né, aki szintén
már alattvaló, osztozik a király tiszteleti jogaiban, címe afelségs ée a király után els személy
az államban. Hajdan, I. Ferdinándig, külön udvartartással bírt, külön zászlósai, palotatisztjei stb.
voltak. Mindebbl a mai napra csak az maradt
fenn, hogy a veszprémi püspök a királyné kancellárja cünet viseli. A királyné is megkoronáztatik
(1. Koronázás), de hitlevelet nem ad ki és a koronázással az állam ügyeire befolyást nem nyer. A
királyi hercegek és hercegnk címe «fen8ég»,
magasabb büntetjogi oltalom alatt állanak, bizonyos ügj'ekre ki vannak véve a közönséges törvényszékek hatáskörébl, különös bíróságuk van
a fudvamagyi bíróságban (1. o.) és a nagykorú
királyi hercegek a magyar frendiháznak tagjai
de másrészt meg alá vannak vetve a király családfi hatalmának, valamint a házi törvényeknek,
ami szintén több jogi eltérést okoz. L. Fherceg.
Királyi eladások (propositiones regiae), 1848
eltti közjogunkban a korona által elkészített s
talpalás végett az országgylés elé terjesztett
tárgysorozat. A királyi eladások egyik módja
volt annak, ahogj'an az országgylési tanácskozás és határozás alá tartozó tárgyak az országgylés elé hozattak a másik mód a Karok és Rendek kívánalmai (postulatumai) voltak, melyeket,
ha tárg^'ukat valamely sérelem miatt emelt panasz képezte, sérelmeknek (gravamen, 1. o.) neveztek. A K. tárgyalása minden más tárgj'at megelzött. Nem egyszer megtörtént, hogy a K. letárgyalása után az országgylést hamar berekesztették, s igy az orszá^ylés kívánalmaival szóhoz nem juthatott.
Királyi ember (homo regius), az iktatási parancsban névszerint kijelölt az az ember, aki a
káptalani emberrel (homo Capitularis) az iktatást
véghez vitte. L. még Homo regius.
Királyi eskü v. koronázási eskü, a király által koronáztatásakor az alkotmány biztosítására
letett és az ország törvényei közé beiktatott eskü.
Ha a trónörökös még eldének életében koronáztatik meg, az esküt szintén leteszi és a beiktató
törvényt az uralkodó király szentesíti. A K. már
srégi szokáson alapszik. Valószín ugyan, hogy
a királyság els idejében a koronázással csak az
volt kapcsolatos, melyben a király
egyházi
általában Ígéri Isten egyházainak oltalmát, a közbéke fentartását és az igazságos uralkodást. De
II. Endre óta annak nyomaira is akadunk, bogj
a K.-ben az alkotmány megtartásáról is szó van.
Kezdetben csak általánosan említik, hogy az ország jogait és a kcwona tekintélyét megrzik, III.
Endre esküje azonban már részletesebb. Hosszú
idn keresztül, úgy látszik, az egyházi és a
közjogi esküt együtt tették le és szétválasztás
csak V. László idejében következett be, aki a
nemzet kívánságára az alkotmánybiztosító esküt
külön letette, ü. Ulászlóról pedig határozottan
tudjuk, hogy az alkotmányra a szabad ég alatt
külön eskttt tett Bz idtl fogra a K. a karonásás
:

e^

:

—
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késbb az 1687. II., királyok választásuknál az alkotmány megtartá1715. II. és az 1723. II. és III. t.-c.-ek is kifejezik. sára Ígéretet tettek. Lehet, hogy ez kezdetben
A K. tartalma a királyi hitlevél (I. o.) rövid kivo- csak szóbeli ígéret volt, mely a trónralépós után
nata. Szövegét, mely I. í'erdinánd, illetve III. kiadott dekrétumban nyerhetett megersítést. De
Károly óta alig változott, az országgylés álla- 1. Ulászlóról már tudjuk, hogy írásban tett ígérepítja meg és elfogadás végett a királynak küldött- tet és ezt az 1440-iki dekrétum foglalja magában.
Ez azután idvel általában elfogadásra talál és
ségileg nyújtja át.
szokás útján a koronázásnak kiegészít része
Királyi felségjogok, 1. Felségjogok.
lesz, míg végre a K.-nek kiadását az 1687. II.,
Királyi fenség, 1. Fenség.
1715. II., 1723. II., III. t.-cikkek elírják. Szövegét
Királyi fiskus, 1. Fiskus.
Királyi fkegyúri jog (ius supremi pof róna- jelenleg az országgylés állapítja meg és küldötttus). Az apostoli követség jogából, amelyet Szt. sége által nyújtja át a Felségnek, aki aláírja,
István nyert (nem ugyan a XVII. sz.-beli kohol- megpecsételi és a magát bemutató országgylés
mánynak bizonyult, ú. n. Szilveszter-féle bullá- eltt a prímásnak törvénybe iktatás végett visszaval) II. Szilveszter pápától, a katolikus egyház adja. Miután a K. az alkotmány biztosítására
körüli nevezetes felségjogok származtak Szt. Ist- szolgál, természetesen ezzel összeütközésbe nem
ván utódaira. A magyar állam területén belül jöhet s ha a király és az országgylés valaminden egyháznak, mely nem áll magánkegy- mely törvényt megváltoztatni óhajtanak, Q^t csak
uraság alatt, a király a kegyura és a magán- a koronázás után új törvénnyel tehetik. Továbbá
az 1715. III. törvénycikkbe foglalt K. kijelenti,
kegyurak fölött ö gyakorolja a felügyeletet.
kegyúri jogánál fogva a király adományozza az hogy jövre az örökös királyok ezen hitlevélbeli
éreeki, püspöki, apáti, préposti és kanonoki java- biztosítékot adják ki és ugyancsak erre utalnak a
dalmakat a pápát vagy más egyházi hatóságot trónörökösödési törvények is, ami azonban nem
a király által kinevezett egyén irányában csak a zárja ki, hogy a K. lényegét nem érint válmegersítés joga illeti. A király a katolikus egy- toztatások, elavult szóknak újakkal fölcseréléso,
ház vagyonának ós az egyházi alapítványoknak megfelelbb szövegezés, egyes tételek különös
ffelügyelje, nevezetesen egyházi vagyon álla- kiemelése, vagy a megváltozott alkotmányjoghoz
gára nézve érvényes rendelkezés a király hozzá- idomítása stb. létre ne jöjjön. Mai szövege, mely
járulásához van kötve. A K.-nak kifolyása, hogy a lényegében III. Károly óta ugyanaz, a bevezetés
királyi kincstárt illeti az elhunyt fpapok szerze- után öt pontból áU 1. általában szól az alkotményének (1. Kollonich-féle egyezymny) bizonyos mánynak és az öröklési rendnek megtartásáról
része és hogy a javadalom üresedése alatt annak 2. a szt. koronának az országban rzésérl 3. a
jövedelmeit a kincstár húzza. Az egyházkormány- visszaszerzett, vagy ezután visszaszerzend rézati felosztást (a Szentszék hozzájárulásával) a szeknek az ország területéhez kapcsolásáról 4. a
király megváltoztathatja új érseki tartományt, pragmatica sanctióban elismert nöágak magvaszapüspöki megyét létesíthet stb. A K. gyakorlatá- kadásának esetére a nemzetet megillet szabad
nak módját törvény szabályozza igen számos vo- királyválasztási jogról; 5. elismeri, hogy a jönatkozásban. Az 1848. III. t-c. értelmében a ki- vre koronázandó örökös királyok kötelesek leszrály e jogát a vallás- és közoktatásügyi minisz- nek ezen hitlevélbeli biztosítékot kiadni és arra
ter útján gyakorolja. V, ö. Az egyházjogi, jog- esküt tenni.
történeti és közjogi tankönyveken felül Fraknói
Királyi Ítéltábla, 1868-ig a pesti K. a királiy
Kúriának része volt, elnöke a királyi személynök
Vilmos A magyar királyi kegyúri jog (1894).
Királyi
a király által a budapesti és (Personalis Praesentiae Regiae in Judiciis Locumkolozsvári tudományegyetemen a középiskolai és tenens), kit régi szokás szerint a köznemesek soegyetemi tanulmányaikat kitn sikerrel végzett rából neveztek ki. Az 1723. XXV. t.-cikk szerint
ifjaknak tudorrá felavattatásuk alkalmából ünne- 23 tagból állott, ezek között 2 fpap, 2 fúr, az
pélyes szertartások közepette adományoztatni alnádor, alországbiró, a 4 ítélmoster és a királyi
szokott gyr. A
kéken zománcozott arany- ügyek igazgatója. Két közbirót a primás nevezett
lapból áll, mely körül 14 pompás brilliáns van á ki. Idvel a szükséghez képest a bírói tagok száma
jour foglalásban. Az émail-lap közepén apró gyé- jelentékenyen emelkedett. Ez a K. azokban a pemántokból a király monogramja és a magyar rekben, melyekben a gyökeres jogot (1. o.) kellett
korona van kirakva.
bizonyítani, továbbá a privilégiumok érvényét s
Királyi haszonvételek, 1. Regálé.
értelmezését tárgyaló, valamint országgylési peKirályi helytartótanács, 1. Helytartótanács. rekben, felségsértési, htlonségi, nagyobb hatalKirályi herceg, 1. Fherceg és Herceg.
maskodási, lázadási, pénzhamisítási s más fontoKirályi hitlevél v. koronázási, felavatási ok- sabb bnesetekben mint elsfokú bíróság, egyéb
levél (diploma inaugurale), amelyet királyaink esetekben mint fellebbviteli bíróság járt el,s 1848-ig
az alsó
koronázáskor az alkotmány biztosítására kiadnak
két fpap és két fúr kivételével
és az ország törvényei közé boiktattatik. Ha pedig táblának egyik alkotórésze is volt. Polgári ügyeka trónörököst még eldének életében koronázzák ben az 1868. LIV., bnvádi ügyekbon az 1871.
meg, is ad ki K.-ot, de a becikkelyezés a trónra- XXXI. t.-cikk a K. elsfokú birói hatóságát moarlépés után legkésbb "hat hónapra összohivandó szüntotto, azóta tehát a K. kizárólag fellebbviteli
országgylésen történik. Az alkotmány biztosí- bú-óság. Az 1868. LIV. t.-cikkol megállapított birói
tására kiadott oklevelekkel nálunk már az srégi szervezettel a K. megsznt a királyi Kúria alkotóidkben találkozhatni. Hasonló célja volt az arany- része lenni és mint önálló másodfolyamodásíi bíróbullának is, mint elszavából kitnik. Késbb a ság szerveztetett. Elbb a pesti, illetleg budakiegészít része, amint azt
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csak egy K. volt Maroe-Vásárholyen, az erdélyi részotare kiterjed hatáskörrel,
de az 1890 X\V. t.-o. az eddigi két K. helyett
pesti K.-án klvttl

1 1

:

K-t

ezen,

m^ pedig

:

c>

Nagyvit
vár sz< n

:

Badapest.

DelM^

Kolonvár, Bfaro»-Vá8árhely.
Pozsony. Sxeged és Temes-

1.

A

:

K. csekélyebb fontosságú

i. a törvényszék s másodfolyamodású bir6ság, harmadfokban, egyéb
ügyekben másodfokban jár el. Gyakorlati birói
viBgát csak a badapesti K.-nál, ügyvédi vizsgát
a budapestinél és ftdélyben a maroevásárbelyi
K-nál lehetett tenni; as 19U. évtl kezdve e
vizsgák helyébe lépett egységes bírói és ügsrvédi
vizsgát a budapesti és a marosvásárhel]^ ítéltáblán lehet tonni. A K. személyzetét alkotják az

ügyiben, amelyokbon t

elnök, megfelel számú tanácselnökök és birák,
az elnöki titkár, tanácsjegyzöí szolgálatra berendelt bírák és j^yzök és a kezelszemélyzet. Határozatát tanácsban hozza, amely polgé*! fellebbezési ügyekben öt tagból, felülvizs^ati vagy

felfolyamod&si ügybon. továbbá minden büntet
tagból áll. A budapesti K. elnöke
hivatalánál fogva s annak tartama alatt a frendiháznak tagja. A K. elnöke a kerületébe tartozó

ügybn három

bíróságoknak felügyeleti hatósága
szen-ezet és

FdügyeleH jog.

is.

:

L, Birói

-

KlrAlyi Kúria

egyébként a perben érintett igazgatási ág. Sxokás beszélni katonai kincstárról és honvédldiiostárról is, bár ezeknek az államkincstártól fOggetlen létezése közjogi szempontból tagadásba
vonandó. L. Kincstár.
Királyi kivUtságok (privilégiumok), a magyar
koronás király kegyelemievelei. Egyeseknek adott
kegyelmet, de általános jogszabályokat is tartalmazhatnak, így MagjrarorBzágboD s szabad kir.
városok és a szabad kerflletekn^, Erdélyben a
8zá8zot3iak különös joga Uváltságokon al^)8zlk.
A K. tárgyában fszabály Vorböczy HK. II. R.
7—17. címei. Ezek szerint a K. ér>'ényénok alaki
kelléke a törvény által megszabott alakszerségek (solennitates lege praescríptac) me^rtartása
a) hogy a kmcelláría útján kiadassanak b) hogy
a szokásos módon (stilo modoqne recepto) szövegeztessenek. az a záradék «salvo jnre alieno»
(mások jogainak sérelme nélkül) magától érte:

tdvén

;

c) királyi s kancellári aláírás

;

d) királyi

nagyobb pecsét valamelyikének (arany, ketts,
titkos pecsét) alkalmazása e) a K.-nak egy év
alatt az illet megyében kihirdetése és foganatosítása. Anyagi kollékok hogy a K.-at a koronás
király adja, hogy az eladás valódi legyen s hogy
a K. az ország törvényeit és mások jogait ne
sértsék. Az elsorolt kellékek hiánya miatt vannak
érvénjrtelen K. s voltak jele.sül királyaink, kiknek
minden, s királyaink, kiknek csak bizonyos nemú
;

:

Királyi jog (jusregium), a magyar magánjogban az ország szt. koronájának hatósága (Jnrisdictio Sacrae R^ni Coronae), amelynél fogva a privilégiumaik érvénytelenek. így újabb idbl
korona az összes földbirtokot képviseli s közvet- 11. József privilégiumai én'énytelenek. Az erdélyi
lenül minden magánjogi birtoknak alapja. L. Ado- jogra is az itt kifejtettok irányadók.
Királyi korona, l. Korona.
mányrend-'^zer.
Királyi könyvek (Libri Regii) azok a könyKirályi kamara, a magyar királyság jövedelmeinek kezelésére a XVI. sz. els felében Budán vek, amelyekbe régebben a királyi adománylevefelállított pénzügyi kormányzati szerv. Aláren- lok, nemesítések, vásárjogadományozások, egyéb
delt közegei voltak a selmeczi fkamaragrófl hi- fontosabb királyi kiváltságok majd szószerint,
vatal, a bánsági kir. bányaigazgatóság, a kincstári majd kivonatosan bevezettettek. Nyomai vannak
és koronái jószágok nradalmi hivatalai, a kassai, annak, hogy már az Anjou-házból származó kirátovábbá a szepo.-^!, máramarosí, zombori, temesi lyaink alatt vezettek K.-ot.decsaka Habsburg-házés zágrábi K.-i hatóságok és végttl a harmincad- ból származó királyaink idejébl maradtak fenn,
és sóhivatal. Az 1848. III. t.-c. által alkotott fele- eleinte hiányosan, 1690 óta nagyobb teljess^el.
ls miniszteri kormányrendszer következtében A K.-et a kancelláriák vezették. Most résztxm a
felség személye körüli minisztériumban, részben
az alkotmány helyreállításával megsznt.
Királyi kancellária, 1. Királyi tidvari kan- az országos levéltárban riztetnek. A K. a régibb
jogszerzésnek, családi nemesítésotmek stb. nagycellária.
Királyi kegyúri jog. 1. Királyi fkegyúri jog. becs forrásai, bár a valóban adományozott kíKirályi kézbl történt adomány (donatío >ae váltsásrnknak csak kis hányadát tartalmazzák.
Királyi közegészségügyi felügyel, 1. Közmanibus regtis), a ttskus által már elfoglalt, tehát a koronának már tényleg birtokában lev ne- egészséáü^yi felügyel.
Királyi közigazgatási biróság, 1. Közigazmesi jószágnak adományozása, mely azért az adományozott jószágnak tényleges átadásával járt gatási biróság.
Királyi Kúria (Föméltóságú, Excelsa Curia
enont«'tl)on a peres adománnyal.
Királyi kincstár (államkincstár, fiscus, aera- Beais) az ország loirfbb bírósága. Ered abból a
rí«m^, maga az állam, mint vagyoni jogok alanya. bíróságból, amelyet az ország nagybiráí birótárEzért szólnak: kincstári jószágokról, kincstári sslkkal ^yütt a király székhelyén, in Cnría Reerdkrl, épületekrl stb. Az állam vagyonát a gis, tartottak. Az ntóbb bíráskodó nyolcados törK. javára kell telekkönyvezni, az állam követe- vényszékek (l 0.) nem lévén állandó bíróságok,
lését a K. perli, az állammal szemben fennálló a XVIU. sz. elején noár azflkBégsnek mntattokövetelésekért a K.-t kell perbevonni. A K.-nak zott állandó ftörvényszék simTSBéee. Az 1723.
korábbi magánjogi kiváltságai jórészt megszn- XXIV. és XXV. t.-c. szervezte a hétszemélyes
tek (az ura-fogyott hagyatékban most is örököl) táblát (l o.), amely a kir. Ítéltáblával együtt al8 inkább pénzügyi kedTesmányekbai (adömentMh kotta a K.-t; ehhez 1840., mint a K.-nak önálló
ség, illetékmentesség stb.) rtanflOL A K.-tperaB osztálya, a váltófeltörvényszék (L o.) járult A
g>ekben a kincstári jogflgyl igasntöság képvi- K. elnöke a nádw, késbb az otatkf^ii volt Az
seli, bármely miusztérinm kndaiöbeii tsd is abszolút koránk ntán ta aJkotmáiiy TiaszaálUtá:

;:
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sával az 1868. LIV. t.-c.-ben megállapított birói
szervezetbon a K. két osztályban mködött, mint
sommltöszék csak az alsóbb bírósági eljárás megsemmisítése iránt emelt semmisségi panaszok felett, továbbá, mint legfbb ítélszék harmadfolyamodású bíróságként érdembeli kérdésekben.
Az 1881. t.-c.-kel létesített birói szervezés, minthogy ez a törvény a külön semmisségi eljárást
megszüntette, a K. két osztályát egyesítette s
azóta az mint magyar K. mködik az ország legfbb bíróságaként. Személyzetét alkotják a magyar K. elnöke (1881 után az országbíró méltósága különvált a K. elnöki tisztétl; az 1883.
gyilkos kéz által kimúlt Majláth György volt az
utolsó országbíró, aki a K. elnöki tisztét viselte),
a másodelnök, 10 tanácselnök és 76 bíró (ide
értve a számfeletti bírákat is) továbbá az elnöki
titkár, tanácsjegyzí szolgálatra berendelt bírák
és jegyzk s a kezelszemélyzet. Legfels bíró:

;

ságként eljár polgári és büntet ügyekben eljár
továbbá fegyelmi ügyekben, képvíselválasztási
ügyekben és ügyvédi ügyekben. Fontos mködése
a jogegység biztosítása (1. Jogegység). A K. tanácsokban határoz van 9 polgári és 4 büntet tanácsa. A tanácstagok régebbi hetes számát az
1912. VII. t.-c. megszüntette s most a K. minden
polgári és büntet ügyben öttagú tanácsban határoz (1912. VII. t.-c. 13—14. §.). Az elnök és a
másodelnök hivataluk alapján és tartamára a frendiház tagjai. A Budapesten szókel kir. törvényszékek elnökei is a K. bíróínak létszámába
tartoznak s vidéki törvényszékek elnökei, a budapesti kir, törvényszék másodelnöke és a budapesti központi kir. járásbíróság vezetje kúriai
bírói címmel és jelleggel ruházható fel. (L. Birói
;

:

Királyi udvartartás

lyozó 1786 márc. 6-ikí rendelete a görög
egyház jogviszonyait szabályozó K.
;

keleti

Királyi személynök (personalis), az ország
egyik nagybírája 1848 eltt. L. Személynök.
Királyi tábla, 1. Királyi Ítéltábla.
Királyi tanács (lat. consilium regium), az
Árpád-házi királyok idejében a királyi kormányzat
és törvénykezés fontos tényezje, amely a fpapok és a bárók összességébl alakult. A Habsburg-házbeli királyok idejében a helytartótanáccsá
ós a kancelláriává alakult át.
Királyi tanácsos, cím, amelyet a király ado-

mányoz.
Királyi tanfelügyel, 1. Tanfelügyel.
Király ítélszéke, a király, mint az igazságszolgáltatásnak fökezelje (Summus justitiaríus
regni) által az állam legelkelbb méltóságainak
és legjelesebb jogtudósaínak közremködése mellett személyesen gyakorolt igazságszolgáltatás.
Az 1222-íkí arany bulla rendeleténél fogva a király minden évben Székesfehérvárt K.-t tartott.
Ilyen K. volt a német birodalomban a Curia Príncipum Franciaországban az Assísos du Roí Angliában a Curia Regís.
Királyi tized, 1. Tizedjog.
Királyi udvari kancellária, a középkorban a
királyi udvaroknál az okiratok kiállítására, megrzésére, jegyzkönyvezésre, általában az irodai
munkák végzésére létesült hivatal, amelybl
utóbb a legtöbb királyságban a legfbb kormányhatóság fejldött ki. Hazánkban már az Árpádházi királyoknak volt kancelláriájuk, de hatásköre ós politikai jelentsége a Habsburg-házi
királyok alatt emelkedett nagjTa, mint olyan
hatóságnak, amelynek közvetítésével az uralkodó
;

;

fentartott kormányzási jogait, bíráskodását, a
l!iATklYÍknldöttek(niissidominici.missiregii), törvényhozás köriül jogait gyakorolta. I. FerNagy Károly birodalmának közigazgatási szerve- dinánd a magyar K.-nak szókhelyét Bécsbe hezetében a királynak közegei (egy gróf és egy lyezte át s az ott az osztrák császári kancelláriápüspök), kik évenkint az egyes grófságokban a val többé-kevésbbé a függés viszonyába került.
grófoknak és más közigazgatási közegeknek híva- Magyarországon a hadügyi és a pénzügyi igaztaloskodását megvizsgálták. K.-kel találkozunk a gatás kivételével az egész belígazgatásnak élén
magyar kezdetleges Árpád-kori igazságszolgálta- állott, a belügyeknek Magyarországon székel
kormányszéke a helytartótanács tle vette utatás terén is.
Királyi meghívó levél az országgylést egybe- sításait. III. Károly és Mária Terézia a K.-t x^jra
hívó királyi levél mmdazokhoz, akik az ország- szervezték. Személyzete a fkancellár és 2 alkangylésen személyesen v. képviselk által meg- cellár alatt a fpapi, fnemesi és nemesi osztályjelenni jogosítva vannak.
ból vett 12 tanácsosból állott. A K.-t a felels
Királyi mérték eke (arcUrum regalis men- minisztériumot behozó 1848. III. t.-c. szüntette
surae), a régi magyar jogban dívott mértéknem meg. Az 1860 okt. 20. kelt ü. n. októberi diploma
szántóföldek, erdk stb. terjedelmének meghatá- visszaállította, mígnem 1867. a felels miniszrozására. Egy K.
150 kir. mérték hold (jugera térium kinevezésével megsznt. A kancellárok
reg. mens.); egy holdnak hossza 72, szélessége hazánk politikai történetében nagy szerepet ját12 kir. öl (ulna regalís). Verböczy közli az alap- szottak, mint az udvari politika és a nemzet kímórtéket, mely 16-8zor véve, egy kir. mérték vánságainak közvetíti. Erdélyre nézve Bécsben
ölet tesz. Az alapmértéknek hossza nem egészen külön udvari kancellária látta el a kormányzati
19 cm. A Corpus Jurísban közölt alapmértók az tennivalókat, a magyar K.-hoz hasonló, de szeredetinél 1 cm.-rel rövidebb.
kebb hatáskörben.
Királyi mvészet, 1. Szabadkmvesség.
Királyi udvartartás. A magyar királyi udvarKirályi pálca (jogar), I. Koronázási jelvények. hoz tartoznak a) a zászlós urak és pedig elször
Királyi pecsét, 1. Pecsét.
az úgynevezett nagyobb zászlós urak, úgymint a
Királyi privilégiunlok, 1. Királyi kiváltságok. nádor (Palatínus Rogis), kinek választását az 1867.
Királyi rendeletek, a király által kibocsátott VII. t.-c. elhalasztotta mindaddig, míg a nádori
rendeletek. Mint különösen fontos K. említendk
móltóság hatásköre a felels kormányzat elveivel
amiksai bányarondolet 1573-b<!)l az urbáriumok
megegyezöleg szabályozva nem lesz az országII. Józsefnek a protestánsok házasságait szabábíró (Judex Curiae Regiae) ; a horvát-szlavón ós
szervezet).

:

=

:

;

;

;
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ügyéaiaég

dalmátországi bán és a királyi fötámok-mestn
iTavernicormn Beg«liiim llagister), ai 1687-iki
X. t.-c. szerint ax itt Msorolt rendben ée rangfokozatban másodszor, kloevesieléei^ sorren^fe
szerint az úgyBerozett klaobb zászlós urak, úgymint királyi föloTásimester (AgaKmnm Begaliam
;

föpohármA (Flnoeniamm BegmUum
Magistar), fökamarás (Cnbicolariomm Regaliom
Magisler), föosztalndk (Dapiferorum Regállóm
Magister), föajtönálló (Jaoi^mun Begaliam Magistar), föndvarmestm (Comes Coriae Begiae. v.
Curtee Begiae Magister). a magyar királyi teetMagister).

6f8ereg kapitánya (1766. VI. t-cikk alapján):
h) 8aent István vttázrend bvagjai (a rendet Mária
Teréaia alapította 1764 máj. 6.) ; c) a királyi ndvarwAiA (Aolae Begiae Familiares, Mária Terézia
által feWjlttatott 1773 máj. 1); á; a magyar királyi nemes testrsereg (alapíttatott 1760). A részletekre vonatkozólag 1. Udvar, udvartartás.
nrilyi igfétamég (ném. SkuUsamoaUschafi,
franc, le parqueL, ang. director of putiic proseeution, ol. mimistero pubblico ; kir. ögyész
franc. Uproettreur, oL iíprocuratore delleStaio),
az igazságszolgáltatás körül az állam közérdekeinek képvteletére rmdelt szerv. Tagjait (királyi
korouAgyéss és helyettesei, kir. fügyész és
helyettesei, kir. ügyész, kir. alügyész) az igazságügymtadsrtereUeqjegyzéséyel a király nevezi ki.
A K. a Wróságtól független, valamint a biróság is
független a kir. ügyészségtl közvetlenül alá
van rendelve az igazBágOgyminisztemek és tagjai áthelyezhetk ; az ügyészi megiiízást el lehet
vonni, de a K. tagja el nem mozdítható, a megbízás megvonása esetében pedig az illet ügyészségi tag a megtékl rangú birák sorába lép át.
K. szflkeM) értekeaibea a kir. törvényszék mdUtt
mSköd ügyészi katóság. A K. a todomására jutott hivatalból fildSzend bncselekmények tárgyában a nyomozást teljesítteti és a bnvádi eljárásban a közvádat képviseli; meghallgatása
nélkül érdemleges határozat nem hozható. A K.

=

:

megtagadhatja a vád képviseletét, ha meggyzdése szMint a feljelentett csdekmtoy nem büntetiiet vagy ha az eljárás sikeréhez szükséges
bizonyíték nem szerezhet meg. Ha pedig a vádlottat elitélhetnek nem tartja, a vádat indokoltan elejtL

A magánvád

alapján megindított,

ille-

eljaiás alatt a vád képviseletét bármikor átveheti. A vádat indokoltan

tleg

folytatott

KlrAlykék

666

bnvádi

megváltoztathatja. A K. Uletékességét annak a
bíróságnak iUetékeesége határozza meg. amely
mellé rendelve van. K. ktat félmerfll illetékessági aesnatkftzést a fügyész dönti el. A f5Ugyéutég hatásköréhez tartozik: a felügyelet a
kedUetébez tartozó K. felett ; a K.-ttek kötelez
utasítást adhat; ffelügyeletet gyakorol a törvényszéki ée a járásbirósági fogfa£ak felett, elbírálja a K. azon határozata eUen használt folyamodást, amdlyel a sértett a vád k^iseletét
megtagadó határozat ellen élt ; fegyelmi ügyekben közvádlói teendket végez. A koroma&guésM
a Kúria eltt képviseli a közvádat ; köireink&dik a legfbb fegyelmi biróság eltt a vád képviseletében : bíróküldéei, UletékeaBégi OeszeUközósi, döntvényalkotási kérdésekben mrOatkoaOc
perorvoslattal élhet a Jogegyaég érdekében. A

járásbiröeág eltt a vádat az ügyészi megk^viseU. de eaaék teendöita iLmás tag»
is TégeshetL A K. héMuitáai •emnsségi pert indíthat és az ily perben aboan az esetben is részt
vehet, ha a tArrény szerint félként fel van léphet résrtvebet bizonyos mértékben bármely másházassági perben is.
A K.-«t annak a felismerése fejlesztette ki.
hogy a vádolási tennivaló az ít^kés féladatával együtt ugyanazon személy kezében helyesen
nem egyesítiMtö. Az intézmény francia eredet
és els szerves szabályozását ott az 1810 á|vilis
20-án kelt törvteyben nyerte. A franda ministére
pnUic assonban egyszersmind a Uróeágoknak felügyeleti és ellenrz fömma is. A német Staatsanwi^tschaft ily hivatást nem gyakorol, sem az
osztrák. A régi magyar tiszti ügyészség lényegesen különbözött a mai K.-tól. A tiszti figyéos a
közbátorság és közerkölcsiség re volt, aki gondoskodott arról, hogy a vétkes büntetlen ne maradjon és a sértettet kármentesítse, de a tiszti
üeyészs^ tagjai látták el a védelmet is. L. Vády
Ügyészségi megbízott. Legalitás, Opportuniiás.
Jogforrások: 1871. XXXm., 1^1. XVII.,
1896. XXXIII.. 1897. XXXIV., 1911. L t.-cikkek.
Királyi városok, 1. Szabad királyi városok.
Királyi végzemény (decretum), így nevezik
nálunk 1848 elótt a tör^•ényt.
Királyka, kisk. Zólyom vm. beszterczebányai
j.-ban. (1910) 412 tót lak. u. p. Tajó, u. t. Beszterczebánya. Az itteni kbányában építkezésekre
és síremlékekre alkalmas homokkövet fejtenek.
Királyka (üiat), 1. Királykafélék.
kir.

Irizcü

;

;

Királykafélék
Ivdae,

áii»t),

az

v.

Aranypipókefélék (Regu-

Énekl madarak

(fíisseriformes}

egyik családja. Némelyek a Cinegefélékhez vagy
a Poszátafélékhez sorolják ket. Ide tartoznak
honi madaraink legkisebbjei, még az ökörszemnél
is kisebbek. Különös ismertet jelük a fejközépen
végi^úzódó sárga sáv, mely a hímeken még túzví^rös színt is matat. Az orrlyukakat fed fedi.
Elsrend eve^k száma 10. A fark hegye gyengén kivágott sszel és tavasszal nagyobb csapatokban, cinegékkel együtt kóborolnak. Gyönyör, lágy fészkükbe 6—10 sárgásfehér, néha
vörös pettyekkel tarkított tojást raknak. Hasznos
rovarpasztítók. Hazájuk az egész palaearktikus
zóna. 7 fajuk Ismeretes nálunk kett fordul el a
túzfty' K. (Regulus ignicegnllus Brehm) és a
közönséges K. (Regulus requlus L.). Nyáron csak
a magas hegyek fenyveseiSen találhatók.
Királykegye (azeltt: Königsgnad), nagyk.
Krassó-fiaörény vm. boksánbánytü j.-biui, (i»iov
U22 némot, krassován és cseh lek., vasúti állo;

:

távíróval, posta- és telefonállomás. A falut
az 1809. évi szerenosétien francia háború után
hazájukból menekült tiroliak alapították. I. Ferenc király 1812 szept 16. a Königsgnad nevet
adta az új telepnek, melyen akkoriban összesen
30 ház állott V. ö. 128 Original-Doeumente. die
Colonie K. betretrend (Századok 1890).
Királykák.az aiélénkkék.flegkissé vörösesbe
játszó kék. amin a amalte, a kobaltkék éa
a berUni kék. Az ebeveiés azoktól a kékaslnA
egyenruháktól ered, amelyeket a franda királyok
testrei és Qdvari tisz^ XIV. Ujos óta TtBeUek.

más

—
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KirálykeselyU (áiiat, Sarcorhamphm papa L.),
a Ragadozók rendjébe, a Gathartviae családjába
tartozó madárfaj. Háta vörhenyesfehér, fekete
ovezötoUakkal és farkkal. Hasa fehér, arca hússzín, nyaka világossárga. Csörtöve fekete, közepe vörös és vége sárgásfehér. Hossza 90, farkhossza 2.3, szárnyhossza 52 cm. Hazája Közép- és
Dél-Amerika erds síkságai. Veszedelmes ragadozó. Rokona a kondor.
Királykö, a Keleti-Kárpátok egyik homokkláncának, a Porsányi hegységnek legdélibb és
legmagasabb pontja Fogaras vmegye és Románia
határán, a Bucsecstl a Törcsvári-hágó választja
el. Zernyest fölött emelkedik, legmagasabb pontja
a Nagy-K., 2241 m. magas, míg a keleti Kis-K.
1814 m. Ez a két csúcs fogja közre a rendkívül
vadregényes Krepatura szakadékot (1. o.). A K.
hirtelenül, impozánsan emelkedik ki, konglomerátum ós leginkább jura mészkövekbl áll kristályos pala alapon, sebbe a mészkbe van a Krepatura s a szintén nevezetes Propásta völgy is beszakadva. A K. egy nap alatt Zernyest fell megmászható, a Siebenbürgischer Karpathen-Verein
tartja az utat jó karban s az erdhatáron menedékházat i8 építtetett. V. ö. Mltsch, Die Stadt
Kronstadtund derén Umgebung (Wien 1886, 116—
125 1.); Emke úti kalauz (268 1.).
Királylak, kisk. Zala vm. csáktomyai j.-ban,
(1910) 219 horvát lak., u. p. Miksavár, u. t. Stri-

a bécsi Képes krónika forrásául. V. ö. Toldy,
Irodalomtört. Beöthy, Képes Irodalomtört Négyesy László, Árpádkori compositio (Budapesti

legjobb lövészének kiválasztása verseny-célbaazután egy évig a « lövészkirály »
lövóssel. A

zsidó fogság után nyerték.

;

Szemle 1913, 437.

;

sz.).

Királyné, a társasán él rovaroknál (pl. méh,
hangya) a teljesen kifejldött, szaporításra alkal-

mas nstény

neve.

Királyné, a sakkjáték (1. o.) egyik figurája.
Királyné-díj (lósport), 1. Erzsébet királyné-díj.
Királyné-fém, az Engstrom-féle tutánia, 88o

71 rész ólom, 3'5 rész réz és 09 rész
mut ötvénye.
Királynéf (növ.), Dohány.
rész ón,

bisz-

1.

Királynémeti, kisk. Besztercze-Naszód vm.
besenyi j.-ban, (1910) 515 német, cigány és oláh
lak.,

vasúti megállóhely, u. p. Szeretfalva, u.

t.

Sajómagyaros.

Királynépe (azeltt Királynép), kisk. AbaujTorna vm. kassai j.-ban, (1910) 446 tót és magyar
lak., u. p. Rozgony, u. t. Lemes.
Királyn a. m. nkirály, aki szintén a teljes
királyi hatalomkört gyakorolja. Hazánkban a nk
örökösödési jogát a trónon az 1723-iki I. II. III.
t.-cikkek állapítják meg. Ez alapon uralkodott
Mária Terézia.
Királyok könyve (regum libri), a bibliai történet könyveinek, a zsidó kánonban ú. n. «els
próféták)) könyveinek egy része. A görög bibliafordításban a K.-i négy részbl áUnak Sámuel
két könyvébl és a királyok két könyvébl. A
dóvár.
Királylehota, kisk.Liptó vm. liptóújvári j.-ban, zsidó kánonban csak az utóbbi kett viseli ezt a
(1910) 541 tót és magyar lak., vasúti állomás, posta- nevet s eredetileg egy egészet képez. A K.-i Izrael
és Juda történetét tárgyalják Dávid király halahivatal, u. t. Hybbe.
Iától Jeruzsálem els pusztulásáig. Szerkesztjük
Királylika, barlang, 1. Ahaliget.
Királylövés, lövésztársaságoknál a társaság régi krónikákból merített, de jelen alakjukat a

gyz

címet viseli.
Királylubella, kisk. Liptó vm. németlipcsei
j.-ban, (1910)

652

tót lak., postahivatal, u.

t.

Német-

lipcse.

:

:

Királyorr, a Magas Tátrában a Nagyszalókicsúcsból kelet felé nyúló sziklagorinc kiemelked
csúcsa (2281 m.) Tátrafüredek fölött.

Királypálma (növ.), 1. Oreodoxa.
Királyparadicsommadár, 1. Paradicsomma-

kisk. Máramaros vm. taraczvizi darak.
Királypatáka, kisk. Alsó-fehér vm. magyar906 német és magyar lak., postahivatallal, u. t. Taraczköz. Lakói kincstári famunká- igoni j.-ban, (1910) 477 oláh lak., u. p. ós u. t. Masok, kiknek eldei a múlt században Ausztriából gyarigen.
Királyponty v. tükrösponty, a ponty egyik
telepedtek ide. Van kincstári erdögondnoksága ós

Királymez,

j.-ban, (1910)

el

Ponty.
Királyrév, kisk. Pozsony vm. gálán tai j.-ban,
(1910) 785 magyar lak., posta- és távbeszélhiva-

régi

tallal.

fajtája. L.

csendrörse.

Király-mondák. Király-mondakörnek nevezte
Toldy Ferenc 1851. Irodalomtörténetében a
magyar mondák közül azokat, melyek az
Árpád-házbeli királyok idejére vonatkoznak. E
mondák a krónikákban, els sorban Kózainál, a
Képes krónikában és Turóczinál maradtak fenn,
akik azonban egy XII. sz.-beli, de elveszett krónikából merítettek. Tagjai Toldy szerint István
király halála, Béla herceg párviadala a pomerán
herceggel, Endre és Béla Várkonyban, a cserhalmi
:

ütközet, Salamon király viszontagságai, László
király és Charitas, Kálmán és Álmos, Vak Béla
és Borica. Ma a K.-at inkább Szt. László uralkodásának végéig tekintjük befejezett csoportnak,

tehát azon naiv hagyományokat, melyek Szent
István személye, továbbá a Szár László családja
tagjai (Endre, Béla, Salamon, Géza. László) körül
képzdtek. Ezeket megrizte II. Géza korának krószolgált
nikása, kinek ma többé nem ismert

mve

Királyság, az a monarchikus államalkat, melynek uralkodója király (1. 0.) címet visel továbbá
jelenti összességét azon elveknek, melyek a K.-ot
mint^llamfonnát ós kormányrendszert megállapítják, valamint a királyi méltóságot és hatalmat
a maga egész teljességében.
Királysárga, 1. Auripigment.
Királysas (Áquila heliaca Sav., parlagi sas),
a Ragadozók rendjébe, a Sólyomfélék családjába
tartozó madárfaj. Fekotobama; farka szürke,
ílnom, keskeny harántsávokkal, vége fekete. Fiatalok sárgásbarnák sötétebb foltokkal. Csfldje sötétszin foltokkal fedett. Orrlyukai harántul állnak. Hangja rekedt. Egyike a legmerészebb ragadozó madaraknak. Igen óvatos és ravasz. Tápláléka nyúl, ílatal z, túzok, lúd és más omlös
;

:

;

—
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ée madár. SxttJcaég osetén a dögOt sem veti meg. állampolgárok részére útlevelek kiállítása, valaHossza 80—88, ssárayfaoessa 60—63, forkht^ssza mint a nemesi é& egyéb okmányok kiállítása, stb.
KirályszentiatTán (azeltt: Szent istván), kisk.
32 cm. Hazája Európa DK.-Í résiei. Nyuí^at Ázsia
t\>i
Kina. Magyarurszag, nagyobb erdiben nem Veszprém vm. veszprémi j.-ban, (laio) 363 magyar
ritka, kUlöDÖeen délen. Állandó madár. Erdkben lak. vasúti megállóhely, u. p. Hajmáskér, n. t.
;

költ.

PapkeszL

KirilysérUs. E fogalom alá szokás sorolni a
király .szoiikIvo ellen intézett mindazokat a merényleteket, amelyek a királyt nem uralkodói állá8iibtm érik, valamint a királyi ház ta^ai ellen
olk.'.vptott merényleteket is. Idetartoznakla követ-

Királyszin, az égpiros szin népies neve.
Király-Szinház, Budapesten 1903 nov. 6. nyilt
meg Beöthy l^zló igazgatása alatt. Kezdetben
operetteket és drámai müveket adott el, 1907

óta, amikor a Magyar-Szinház vezetését is Beöthy
selekmények: 1. a királybántalmazás László vette át, a K. kizárólag az operettet
nelyet az követ el, aki a királyt tett- veli.
Királytelekpnazta, Nyíregyházához tartozó
;i,
amennyiben cselekménye nem
ntetéslO 15 évig terjedhet fegy- puszta Szabolcs vm.-ben, (i9io) 689 magyar lak.,
vasúti megállóhely s ugyanott posta-, táviró- és
:ui liivatalveeztós és a politikai jogok
inak felfüggesztése: Btk. 139. §.): 2. távbeszélhivataL Dessewffy Alajos grófnak kiügetóló-tenyésztelepe van itt.
a h. rttsége: ebben bnös aki a király ellen
Királytigris, l. Tigris.
sértést követ el, v. a király tényeit sért módon
Királytopáz, a nemes korundnak egyik fajbírálja (büntetés két évig terjedhet fogház, a
politikai jogok gyakorlatának felfgge^tóse és tája igen hasonlít az orientális jácinthoz (ver-

m-

l

—

tn

:

;

hivatalvesztés: 1913.

XXXIV.

t.-c. 2. §. 1.

bek.)

súlyosabban (bárom évig terjedhet fogházzal,
4000 K-ig terjedhet pénzbüntetéssel ós az említett mellékbünteté.-^kkel) büntetend e vétség
miatt az, aki e cselekményt nyomtatvány útján
v. pedig irat vagy képes ábrázolat közszemlére
tételével v. nyilvánosan szóval követi el (1913.
XXXIV. t.-c. 2. §. 2. bek.); 3. a királyi család valamelyik tagjának tettleges bántalmazása (bünteté.s
5 évig terjedhet fegyház és mellékbüntetések
Btk. 141. §. 1. bek.) i. a királyi ház valamelyik
tagja ellen elkövetett sértés (büntetés egy évig
terjedhet fogház, de irat, nyomtatvány stb. által
elkövetve 2 évig terjedhet áHamíogház Btk.
;

;

141.

§. 2. bek.).

Királyszék, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
174 vend és cigány lak. ; u. p. Vashidegkút,
u. t. Battyand.
Király személye körüli minisztérium, hatáíikörét eredetileg az 1848. Hl. t.-c. állapította
meg, az e törvényen alapuló hatáskörét azonban az 1867-iki törvények jelentékenyen meg-

(i9to)

szorították.

A

VII. tör\-énycikk kijelenti,

hogy

Felsége mindig személyesen kormányoz, akkor
is, ha külföldön tartózkodik és így megsznt
az ok, hogy az ügyek egy része, mert a Felség
személyes kormányának fenntartották, az illetékes miniszter hatáskörébl kiszakítva a Felség által kezelteeseo^ A XII. t.-o. pedig bizonyos
értelemben a kfllfigydcet, a hadügyet és az ezekre
vonatkozó pénzügyet közöseknek jelenti, a közös
minisztérium kormánya alá helyezi és Így kivonja a K. hatáskörébl. Nagyban jelenleg a
Bécsben székel K. hatósága alatt a következ
ügyek állanak Kitüntetések, noneMég, rradjeIck, címek adományozása, rangemriések, kamarás! ügyek, magyar állampolgároknak külföldi
kitüntetéeére vonatkosö ügyek, udvari szállító
címek iránti tárg3ralások. A külföldön tartózkodó
magyar állampolgárok adó- és katonai ügyeiben
bizonyos intézkedések, ö Felségének felajánlott
müvekre vonatírazó tárgyalások, valamint ö Felségéhez intézett feliratok közvetítése. A magyar
minisztériumok ós az udvari hivatalok közt folyó
levelezés közvetítése. A Bécsben lakó magyar
()

:

Réemi

San

XL

hm.

meille orientáló).

Királyválasztás,

l.

Pragmatica sandio, Trán-

öröklés.

Királyvíz, így nevezik a kémikusok a sósav és
salétromsav elegyét. Rendesen 2—3 sr. tömény
sósavat 1 sr. salétromsavval elegyítenek. E savelegy neve arra vonatkozik, hogy a « fémek királyát», az aranyat feloldja, hasonlóképen a
platinát és a platíuafémeket, mely fémek különben más savakban nem oldhatók. A K. azért
oldja a fémeket, mert a melegítéskor belle szabad klór és a nitrogénoxidklór vegyületei fejldnek HXO,+3HC1^2H,0-f N0C1-I-2C1 és ezek
azok tulajdonképen, amelyek az illet fémet oldható kloriddá alakítják.
Királyvörös a. m. angol vörös (1. o.).
Királyzöld a. m. schweinfurti zöld (L o.),
Eoranti, néptörzs Nepálban, 1. Limbu.
Kirb., természetrajzi nevek után Kirby W.
(1. o.) angol ontomológus nevének rövidítése.
Kirbecrg, Ottó, német fest, szül. Elberfeldben
1850 máj. 16. Solm taníKánya. Tanulmányozta
a hollandi halászok életét és ebbl a körbl merítik tárgyukat legjelesebb képei
A tenger áldozata (1876. berlini nemzeti képtár) Aggodalmas
órák ; Hollandi búcsú, stb. Ezeken kívül megemlitendk még a Látogatás a gyermekágyasnnél és a Dámajátékosok c. festményei.
Kirby («üt84i körti), Wüliam, angol entomológns,
szül. Witnosbamban 1759 szept. 19., me^. Bar:

;

:

hamban 1850

júl. 4., ahol mint lelkész mködött.
Különösen a rovarok tanulmányozásával foglalkozott. Fontosabb mvei: Monographia apiimi
Angliáé (Ipswich 1882) és Introduction to Entomology (Spence-szel 1816—26, 4 köt. német nyelvre
lefordította Okén, Stuttgart 1823—33, 4 köt.).
Kirchbach. 1. Frank, német fest, szOL Londonban 1859.. megh. 1912 márc. 19. EleiDte Drezdában, majd Mttnchenben Wagner Sándornál tanult. 1889— 96-ig a Stadel-intánt luára volt
Majna- Frankfurtban. NevozeteseU) képei: Jelanetek a Nibelung-énekbl (falfestmények a Ri^jn*
melletti Dracbenbui^-kastélyban) ; Oiymedes^rablása Krisztus kizi a pénzváltókat a templomból Krisztus és a gyermekek, stb.
;

;

;

;

—

Klrchbergr
2. K.,

Hngo EwaU,
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gróf, porosz tábornok, szül.

meghalt Moholzon
(Sziléziában) 1887 okt. 6. Blöbb a vezérkarban
szolgált, 1866. mint dandárnok Naehodnál és
Skalitznál harcolt szerencsésen, 1870. pedig mint
az V. hadtest parancsnoka Weissenburgnál, Wörthnél és Sodannál küzdött. Résztvett Paris ostromlásában is. 1880-ban nyugalomba vonult, mely
alkalommal gróíi rangot nyert,
3. K., Wolfgang, német költ ós író, K. 1. testvérbátyja, sziíl. Landauban 1857 szept. 18., megh.
Nauheimban 1906 szept. 8. 1888— 89-ig szerkesztette a Magazin für Litteratur des In- u. Auslandes-t. Fbb müvei Salvator Rosa (1880), Kinder
des Reichs (1883, 2 köt.); Das Lobén auf der

Neumarktban 1809 máj.

23.,

:

Walzo

(1892).

1. K. am Wechsel, község Neunkirchen alsóausztriai kerületi kapitányságban a
Feistritz partján, a Wechsel lábánál, (1910) 1545
2. K.
lak., közelében szép cseppköbarlanggal.
in Sachsen, város Zvfickau szász kerületi kapitányságban, az Érchegységbon, vasút meUett,(i9io)
7227 lak., gyapjúszövéssel és brgyártással.
Kircher, Aíhanasius, német tudós, szül. Fulda
mellett Geisában 1601 máj. 2., megh. 1680 nov.
27. 1618-ban a jezsuiták rendjébe lépett, A wüi-zburgi egyetemen a matematika, fllozóüa, a héber
ós a szír nyelvek tanára volt. Késbb a pápa meghívására Rómába ment, hol a CoUegio románéban matematikát és héber nyelvet tanított. Sokoldalú ismeretei voltak. Feltalált ogy gyujtóüvetartják a laterna magica feltalálójának
get s
is. Az általa alapított Museo Kirclieriano a római
Collegio Romanobau 1870 óta az olasz állam tulajdona. Munkái közül említésre méltók: Ars
magna lucis et umbrae (Roma 1646) Mágnes, s,
de arte magnetica opus tripartitum (u, 0. 1641)
Pantometrum Kircherianum (Würzburg 1660);
Musurgia universalis (Roma 1650) Mundus sub(Amsterdam 1664) China illusterranöus .
Polygraphica seu artiücium
trata (u, 0. 1667)
linguarum (Roma 1663). Mveiben sok furcsaság

Kirchberg,

—

t

;

;

,

;

.

;

található.

—

Klrchhoff-féle törvények

Stúdión zur Geschichte des griech. Alphabets
1863, 4. kiadás 1887)
Über die Abfassungszeit des Herodot. Geschichtswerks (u. 0.
1868, 2. kiadás 1878) Thukydides und sein Urkundenmaterial (Berlin 1895). Epigraflkaiak ;
(u. 0.

;

;

Die umbrischen Sprachdenkmáler (u. 0. 1849—51,
2 köt.); Das Stadtrecht von Bantia (1853). Nagy
része van a Corpus inscriptionum atticarimi-ban
és Corpus inscript, graecarumban. 1866— 81-ig
egyik szerkesztje volt a Hermesnek. Kiadásai
közül nev, Plotinus (Leipzig 18.56, 2 köt.) Euripides kritikai kiadása (Berlin 1855, 2 köt.) és szövegkiadása (1867—68) Aeschylos szövegkiadása
(1880) továbbá Hesiodos, Xenophon De re publica
Atheniensium.
2. K., Albrecht, német történetíró és könyvkeresked, K. 1. öccse, szül. Berlinben 1827 jan.
30., megh. Lipcsében 1902 aug. 20, Lipcsében
Wigand Györgygyei antiquar-könyvkereskedést
nyitott 1856., melyet 1858 óta egyedül, majd Ottó
íivéróvel vezetett. Müvei
Fünfjáhriges Bücherkatalog (1851—60), melyet utóbb Hinrichs folytatott Beitráge zur Gesch, des deutsch. Buchhandels (Leipzig 1851—53, 2 rész); Die Handschriftenhándler der Mittelalters (u. 0. 1853, Nachtrag, Halle 1855)
Die Entwickelung des Buchhandels in Leipzig bis in das 2. Jahrzent nach
Einführung der Reformation (u, o. 1885) folytatta Kapp Fr. befejezetlen müvét
Gesch. des
deutschen Buchhandels stb, A lipcsei egyetem
1878. díszdoktorrá avatta,
3. K., Alfréd, német geográfus, szül. Erfurtban 1838 május 23., megh, Mockauban, Lipcse
mellett 1906 febr ,'.8, 1873 óta a földrajztanára volt
a hallei egyetemen. Mvei De labiatarum organis vegetativis (Erfurt 1861) Die Idee der Pflan;

;

;

:

;

;

;

:

:

;

zenmetamorphose bei Wolff und Goethe (Berlin
1867) Mensch und Erde (Leipzig 1905) stb. 1886
óta kiadta az Unser Wissen v. der Erde c, kézikönyvét (Leipzig u. Prag). Számos egyéb müvet
is adott ki és dolgozott át (Peschel Völkerkunde
müvét is). Szerkesztette a Forschungen zur deutschen Landeskunde c. vállalatot. V. ö. Ule, Alfréd
;

Kirchheimbolanden, az ugyanily nev járás K., ein Lebensbild (Halle 1907).
4. K., Gustav Róbert, íizikus, szül. Königsbergszékhelye Pfalz bajor kerületben, a Donnorsborg
lábánál, vasút moUett, (1910) 3560 lak., egykori ben 1824 márc. 12., megh. Berlinbon 1887 okt. 17.
fejedelmi kastéllyal. 1849 jún. 14. itt a poro- 1850-ben Boroszlóban rendkívüli, 1854. Heidolszok ós pfalzi fölkelk egymással megütköztek. bergben, 1874. Berlinben egyet, tanár. K. BoroszlóAz elesetteknek 1872. a temetben emléket állí- ban ismerkedett meg Bunsennel, kivel aztán
tottak föl. Közelében van a Schülerheim, Schil- szoros barátságban élt. Heidelborgben K. fleg
ler-emlékkel és Donnersberg klimatikus gyógy- a mágnesség ós elektromosság vizsgálásával foghely.

lalkozott s ott érte el legnagyobb sikerét a színfelfedezésével. A színkép vizsgálásával K. annyira tönkretette szemét, hogy vizsgálatait félbe kellottszakltania. Hazánktla, i/o/>>Min»
Károly folytatta a napszinkép felvételét. Nagy

Kirchheim unter Teck, az ugyanily nev jaras képelemzés
székhelye a württombergi Duna-kerületben,

(1910)

9668 lak., pamut- és vászoniparral, gyümölcs- ós
szöUtermoléssol D. -Németországban a legjelen;

tékenyebb gyapjuvásárokkal.
Kirchhoff, 1. Adolf, német klassz, fllológus,
szül. Berlinbon 1826 jan. 6., megh, 1908 febr. 26.
Egy ideig gimnáziumi tanár u. o„ 1865. berlini
egyetemi tanár, a -görög irodalom és epigraflka

fölfedezésének jelentségét fölismerték. Nevezetesebb mimkái Untorsuchungen ülx?r das Sonnon:

spoktrum und die Spoktren chomischor Elemente
(Abhandlungen der Berliner Akademio 1861) Voriesungon über mathematischo Physik (Leipzig
terén kiváló. Müvei Quaestionum Homericarum 1867, 4. kiad. 1897) Gosammelte Abhandlungen
particula (Berlin 1846) Dio Hom. üdyssee und (u. 0. 1882).
Kirchhofl-féle törvények, 1. az Ohm-féle törihre Entstohung (u. 0. 1859) Die Komposition der
Odysseo (u. 0. 1869). A két utóbbi egyesítve ós vény kibövítósoi áramolágazás eseteire. E törvébvítve: Die Homerische Odyssee (u. 0. 1879); nyek a következk: a) ^iinden elágazási ponton
:

;

:

;

;

—

Kirohhörde
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az áramorfieségek algeteai össMge nulla, ha a
(Hint felé tartó áram erönégét praitiv, az attól
cltávozóót negatív jellel veexUL bj Minden zárt
uramkörben, melyet elága«ás léteelt, az dektromóturos wM: Oessege e^^enlA az egyee ágakra
crvinyos árameröSBég ée ellenállás 8»Mnatából
alakított öeszeggeL
2. A bösngánána vonatkozó Kirchoff-féle törvény azt fejezi ü, ho^y
u^yauazon liöfokra vonatkozólag a testek bökibocsátási ás elnyelési képessége köaótt állandó
viszony lélecik. Mennél jobban sng&rozza tehát
vnlamoly test a hót, annál nagyobb mértékben
nyeli is azt eL Az említett viszony a ballámhossznak és abszolnt hmérsékletnek függvénye, mely
minden testre nézve ugyanaz és egyenl az abszolut fekete test hókibocsátási képességével.
Kirchhörde, fala Amsberg porosz kormányzósági
n. Hürde járásban, (imo) 13,523 lak.
\'ai.
iiploma és kfiezénbányája.
KuA^úuOiütí, porosz város az amsbergi közigazgatási kerületben, (i9io) 5320 lak. Köszén-

—

'

—

•

bán3rá8»it.

Kirchmann, Július

német

—

KIrsIzek

des tanára. Fbb müvei
(Jena 1897); Hygiene

:

Die Lepra

in

Russland

Soucbenbekámpfung

n.

(Berlin 1904).

w

Theodor, német aeaieniö, szül. ChemNeukirchenben 1828 dec 10., megh.
Hamburgban 1903 szept. 18. 1862-75-ig a zridii
zeneegyesület igazgatója volt. Mvei nagyobba'szt dalok ée Kmgoradarabok, remekei a zenei
miuiatürmflvéezetnek. Opus-számuk meghaladja
a százat V. ö. Niygli,Th. K. (1880).
5. K., Wühelm, német gazdasági tanár és író,
szül. Uóttingenben 1848 júl. 9. 1879-ben a hallei,
1889. a göttíngeni és 1890. a lipcsei egyotomen
r. tanár s az utóbbinál a gazdasági intézet (fakultás) igazgatója. K. egyik úttörje a tejgazdaság
haladásának, e téren elsrend szakteküitclynek
van elismerve. Fbb múvei Beitrage zur Konntnisö der Kuhmilch (Dresden 1877) Handbuch der
Milchwirthschaft (Berlin 1886, 5. kiad. 1907); e
4. K..,

nitz mellett

:

;

munka

Szentkirályi Ákos dr. fordításában mamegjelent, Budapest 1885) Die Fütterung dos Rindviehes nach den neueren For-

gyarul

is

;

8chung8e]^bni.sson (Dresden 1888) Die zweckmegh. mássigo Emáhrung des Milchviehs (xl o. 1901).
Kirchrath, város, 1. Kerkrade.
1884 okt. 20. Nagy szolgálatot tett a
Kirekesztés, 1. Egyházi büntetések.
k llloz<;)flai könyvtárával (Philosophische
Kirenaika (Gyrenaica), ókori vidék Afrika É.-i
Bibiiotiiek), melyet 1868. indított meg, s amelynek néhány száz kötetében az ó- és újkor fóbb partján, a mostani barkai fensík (1. Barka). Els
filozófusinak múvei eredetiben és fordításban teleposoi therai görögök voltak, akik a V'I. sz.-ban
(nem mindig kifogástalanok) jelentek meg. Ebben ide telepedtek és államot alapítottak, mely hajójelent meg K.-nak egyik müve Die Lehre vom zás, kereskedelem, iparés mvészet által egyaránt
Wissen aU Einleitung in das Stúdium der PhUo- virájgzásnak indult. Mikor a Ptolemaiosok a trónra
sopbie i. kiad. 1886). K. a maga rendszerét rea- kerültök. K. Ls függ helyzetbe jutott és öt fvárosáról (Apollónia. Ptolemais, Tauchira, Borenike,
lizmusnak nevezte.
Kirchner Béla, pedagógus, szül. Baranyasely- Kirone) Pentapclis nevet kapott. Az utolsó Ptolelyén 1864 ápr. 29. Tanítói, majd tanári képesítést maios, Apion, a rómaiakat tette meg utódaivá (Kr.
szerzett s az elemi iskolától kezdve minden maga- e. 96.), akik eleinte külön tartományképon kezelsabb fokú népoktatási intézetnél mködött. Mint ték, de késbb Krétával egyesítették. 1911 nov. 5.
felskereskedelmi iskolai figazgató 1914-ig a Tripolisz (1. o.) annektálásakor K. is olasz kézre
szül.

litik:ii ír.)

von,

filozófiai és po-

Scha^tadtben 1802 nov.

;

5.,

i

:

(

vallás- és közoktatásügyi minisztériumba volt
szolgálattételre beosztva. Számos tanügyi, különösen szakoktatási cikket írt. Miniszteri megbízásból megírta a párisi 1900. évi világkiállitásra a
közoktatási kormány által kiadott L'enseignement

került.

Kirenaiknsok, Kirenei iskola, görög filozófiai
Aristippos és Hedonizmus.
Kirendeltség, 1. Exposüura.
Kirene (Kyrene), ókori város Afrikában, melyen Hongrie rímú monográfiának a hazai kereske- rl a Kirenatka (1. o.) nev tartománjrt novezték
delmi oktatástlgyet felölel részét.
el, s az utóbbinak fvárosa. Theraiak alapították,
Kirchner, 1. Eugen, német fest és rajzoló, a hagyomány szerbit Battos vezetése alatt (631)
szül. Halléban 1865 febr. 20. Mvészeti tanulmá- és Peneios leányáról nevezték ol, akit Apollón
nyait a berlini akadémián elvégezve, München- szeretett és Tesszáliából Líbiába vitt magával (inben telepedett le, ahol a FUegende Blattorben nen az Apolló-kultusz). A város hírs volt jelos
meejelent, s a német nyárspolgárság fonákságait orvosairól itt születtek a bölcselök közül Aristippos és Annikeris, a költök közíU Kallimachos, a
ábrázoló rajzaival tnt fel.
2. A'., Friedrkh, német filozófiai író, sztü. 1848 tndóeok közüJ Eratosthenes és Kameactes. Rommáj. 1. Spandanban, me^. 1900 márc. 5. Berlin- jait most Gureva néven ismerik.
i>^n, mint reáliskolai tanár. A realisztikus irány
Kirenei iskola, 1. Aristippos ée Hedonismm.
híve. írt egy filozófiai szótárt Wörterbuch der
Kirezon (Kirezont), város Treblzond kis-ánUi
philosophischen Gnindbegriffe (6. kiad. 1911), török vilajetben a Fekete-tenger partján, 3—fiOOO
néhány müvet Leibnizrl ée Das Omndprincip dog lak., egy régi Uzánd orösség romjaival K. az
Weltprocessee mit beeonderor BerOekdchtigung antik Kerasos, Oerasns vagy Phamaia, ahonnan
Krohschammers (1882). Költeményeket és üroda- Lucullus elször hozott csoesznyét Rómába.
Kirgisek, kaizák- vagy kazak-K. A kara-K. (L
lomtörténeti míiveket is írt.
3. A'., Jtfarfm, német orvos, ssttl. Spandanban o.) szomszédságában lakó, nyelvileg rokon, de ft^i1854 júi. 15. Koch Róbert tanítványa volt 1898 laíg elüt középázsiai türk n^ a Volga mentén.
óta a porosz knltuszminisztérinmban eladó taná- Három tagra, ú. n. hordákra oszlik a nagy, nln
csos és tagja a kaiserl. Qesandheitsamtnak. 1906 dzsusz Turkesztánban, a Csnj. Tálas és Osiráak
óta a berlini egyetemen a awdális orroetan ren- folyók vidékén ; a közép, orta disoss a Tobol, btia,
iskola. L.

;

:

:
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Isim és Turgai folyók mentén a Szír-Darjáig a kis liturgiával, hanem a «Kriszte elejszon»-nal (Krisza Idesi dzsusz a Volga és az Arai tó mellékén tus kegyelmezz) meg is toldta.
KirUl (Kyrillos, Cyrill), 1. Cirill
(L. Bukei horda). Ezenkívül Tomszk és Tobolszk
kormányzóságokban vannak elszórt kirgiz-teleKirillov, az ugyanily nev járás székhelye Novpek, Európában Orenburg vidékén, ezek az ú. n. gorod orosz kormányzóságban, a Porozovica és
dzsatak-K. és Asztrakánban, úgy, hogy a kara-K. Sekszna összefolyásánál, kb. 5000 lakossal, az
és a kínai területen lakó K. együttesen mintegy 1369. alapított K.-Bjelozerszkij híres klastrom3 milliót tesznek ki. (Kirgiz férfi színes képét 1. mal, érdekes történelmi gyjteménnyel.
az Ázsia czikkhez csatolt kópmellókleten). UralKirima (Rhamphastiis tucamis L.), a Borsevk
kodó vallásuk az iszlám, Európában az orosz hit, (1. 0.) családjába tartozó, délamerikai madárfaj.
de a nép még mindig ragaszkodik si pogány haKirimba-szigetek (Querimba,Kerimba), hoszgyományaihoz. Életmódja és szokásai megegyez- szan elnyúló szigetcsoport a portugál-kolotaf rikai
noK a karakirgizekével, Ösi törzsrendszerét az partokkal szemben. Legjelentsebb a 28 sziget
orosz hatóságok beavatkozása megtörte ugyan, de közül Ibo.
a nemesség, a régi kánok ivadékainak eljogai
Kirimon, japáni jelvény (címer), mely a Pavmegmaradtak. A kormányzás és közigazgatás az lownia növény leveleibl s virágaiból áU.
orosz törvény alapján kiesett a nemesség kezébl,
Kirin, adók. Zágráb vm. toposkói járásában,
de befolyása azért nem csölckent.
(1910) 1116 szerb lakossal
u. p. Bovic, u.t. Vrginmost,
Irodalom. Göbel, Keise in die Steppen der K., Dorpat 1887
Schott, Ueber die echten K., Berlin 1864; Zaleslti, La vle
Kirin (Girin), tartomány a kinai Mandzsúriádes steppes kirghizes, Paris 1865 Finsch, Reise nach Westban, A mongol pusztákkal határos, területe ennok
sibirien, Berlin 1879
Radloff, Aus Sibirien, 1. liöt. Leipzig
1884; u. a., Kirgisische Mundarten, Pétervár 1870; n. a., a kizárásával 210,000 km*. A hasonlónevü fváDer Dialekt der Karakirgisen, u. o. 1886
Jadrinzew, Si- rosának kb, 90,000 lakosa van, Szungari egyik
birien, németül Jena 188G
Dingelstedt, Le régime patriarforrásfolyójának a Szun-hoa-kiangnak a partján
cal et le droit K., Paris 1891
Kovalevski M., Origines et
l'évolution de la propriété, u. o. 1891
Prinz Gyula, Máso- fekszik, a környékén lev nagy dohánji;ermelés
dik belsöázsiai utam néprajzi eredményei, Budapest 1911.
központja, fontos kereskedelmi útvonalon van,
Kirgiz-steppe, a kirgizektl lakott óriási terüKirjat (héber a. m. város). 1. K.-Arba a. m.
let Ázsia Ny.-i részén az Ural forrásvidéke, a Hebron (1. o.).
2. K.-Jearim (erd-város) PaTobol mente.Irtis, Száján- és Ala-tavak, Ala-hegy- lesztinában utóbb Juda törzsónok területéhez tarsóg, Csu és Szir-darja folyók, az Aral-tó, Uszt-jurt tozott. Ma Kariét el Enab, a jafifa-jeruzsálemi út
plató, Kaspi-tonger s az Ural folyó vidéke közt. mentén.
3. K.-Szefer (az írás városa), régebben
Területe körülbelül 1.900,000 km^, lakóinak száma Debir város Dél-Palesztinában. Ma Devlrbám.
Kirkby in Ashfield (ejtsd: körbi in esiiid), város
2.461,278. Síkságaiba az Ural s az Altáj-szisztéma egyes elrevetett ágai nyúlnak be. A folyók Nottinghamshire angol countyban, (1911) 15,379
legnagyobbrészt sós tavakban vesznek el, ezek lak., kszénbányászat.
Kirkby in Kendal, város, 1. Kendal
közül a legnagyobbak az Arai- ós a Balkhas-tó
s ezek mellett a Csalkar Dengisz és a Dengisz
Kirkcaldy (ejtsd: körkaide), város Pife skót countymocsár. Sok folyó homokpusztában vesz el. A bá- ban, (1911) 39,600 lakossal, jelentékeny vászon- ós
nyászat újabban kzd lábrakapni, ólmot, rezet és pamutiparral, linóleum- és nemozkészítéssel, fehészenet bányásznak és aranyat mosnak. Hmér- rítkkel, agyagiparral és gépgyártással tengeri
séklete rendkívül szélsséges, 40° és —38" közt fürdkkel. Smith Ádám szülvárosa.
Kirkcudbright (ejtsd: körkködbrAjt). 1. K.-shirey.
váltakozik, csapadéka kevés; a steppének jellemz növénye a szaxaul (Haloxylon Anamoden- East-Galloway, eounty Skóciában a SolwayFirth,
dron), jellemz állata podig a szaiga-antilóp (An- Dumfrios, Ayr és Wigtown közt, 2470 km* területtilope Saiga). Lakói Ijginkább nomadizáló kirgi- tel, (1911) 38,363 lak., akiknek száma a kivándorlás
zek (1. 0.), akik közt elszórtan élnek a kereskedés- következtében folyton apad. A 700—800 m. masel foglalkozó tatárok, A kirgizek 1734. Anna gas hegyektl borított county földje terméketlen.
cámönok önként meghódoltak, de sokszor betör- A lakosság fleg halászattal és állattenyésztéssel
2. A'., az ugyanily nev county
tek orosz területre s ezért az oroszok ellenük foglalkozik,
erdítésekkel védekeztek s 1820. a kirgizek vég- székhelye, {1911) 2191 lak., szép plóbánia-tomplomleges lecsendesítése végett a fontosabb útkeresz- mal; közelében láthatók Dundrennan-apátság
tezósi pontokon várakat emeltek állandó rség- romjai, amelyben Stuart Mária a skót földön az
gel. 1864-ben az oroszok elfoglalták Csenskendet, utolsó éjjelt töltötte.
Kirke (latinosan Circe), mitikus görög vas fölállították a Turkesztán fkormányzóságot,
1873. Khivát foglalták ol és így a K. egészen az rázslón, ki a világ Ny.-i végére képzelt, Aiaia
uralmuk alá került. 1882-ben szervezték ezt a nev meseszigeten lakott s az embereket állatokká tudta változtatni. Az Odysseia X. énekébl
területet.
Kirics, a halászmadarak (Slema L.) általában került ki a híres mese, hogy K. a szigetére veOdyssous társait disznókká változtatta. Mikor
használt neve, moly elnevezés állítólag zajos kiálutóbb Odyssous tengeri kalandjait az olasz féltozásuktól ered. L. Halászka.
sziget Ny.-i pontjai körül lokalizálták, Latimn
Kirid, török neve Krétának (1. o.).
állítólag alluvium-képzódraény. tehát
Kirie, helyesebben Kirie ekjszon (gör.) annyit egyik
tesz mint: «Uram irgalmazz*. A keresztény egy- eredetileg sziget jelleg
hegyfokát K. si sziházi liturgiában mint ima-formula van haszná- getének tekintették s Oirceiiis Alonsnak (ma
latban, melyet I. Gergely pápa is nemcsak át- Monté Girrdlo) nevezték,
vett s megtartott az általa reformált s kibvített
Kirke, Edmuttd, álnév, 1. GUmore.
tóig;
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Oircesium), görög neve Kar-

(cyrographum, literae per alphabettmi Incisae) voltak ezek s hazánkban már a XII. 8z.-ban elfordulnak: céljuk volt a hamí.>«ítá8ok megtörténtét megKirkintilloch (ojud: kOrkioiiUok), város Dnmbar- nehezíteni. Különböz eljárást követtek az okleton skót oountyban, (1911) 11,932 Uc, síénbányák- vél-példányokat legtöbbször ugyanegy hártyára
kal. virágzó vas- és kémiai iparral, mosszlin- írták, 8 a példányok közt lev tiszta pergamenre az
készltéssel.
ábéoé hezd betüü (ABC) jeg>'ezték. Ezt a tiszta s
Kirk-Kilisase, város Drinápoly török vilajet- csakis eme kezdbetkkel ellátott hártyarószt azbon, az Isztrandzsa Ny.-i lábánál, a Szutru köze- után közepén kettémetszették ol^-formán, hogy a
lében, 12—16,000 lak., akik sok vajat és sajtot kettémetszett hetük fels része -fítUi. az els
szállítanak Konstantinápolyba. A balkáni bábopéldányon alnl_\olt látható, a kettémetszett hetük
rúban 1912 okt. 12. a bolgár hadsereg megverte a
P^ig a második példányon
törököket ée elfoglalta a várost, amelyet azonban, alsó része
miután li)13. a második balkáni háborúban a tö- felül esett. Néha az ábécé több betje szolgált ily
rökök újra megszállottiik Drinápoljt, a török- célra, máskor bmét maga a K. szó jegyeztetett
Ivílsrár békekötés alapján kénytelenek voltak is- a pergamenre. Elfordult az is, hogj' az oklevelek
mét Törökorszáirnak visszaadni.
két példányban nem egymás alá
miként
hazánkban rendszerint szokásos volt,
Kirkman-féle egyenes, 1. Pascal-féle tétel.
hanem
egymás mellé voltak írva. A két szöveg közé
Kirkman-féle pont, 1. Pascal-féle tétel.
Kirk-para a. m. 40 pára
1 piaszter, török pedig egész hosszú mondatot írtak s ha ez a
eztlstérem.
hártya írás-oldalára rá nem fért, folytatták azt a
Kirk-vezir. híres török népkönyv, «A negyven hátlapon is, a betk közepén aztán a hártyát elvezér* története. Esrjike a számos népkönyvek- vágták. Ilyformán szükség esetén a két példányt
nek, melyek eredetüket az ind irodalomból veszik, összeilleszteni s az egyezésbl azok hiteles voltát
és többnyire arab vagy perzsa fordítás útján ju- megállapítani lehetett. Volt különben olyan eset is,
tottak a török irodalomba. Tartalma röviden az, hogy az oklevél szövege szerint cyrographumnak
hogy a padisah eltt bevádolja a szultán asszony nevezi magát, anélkül, hogy oklevél-pár kiadásáa mostoha fiát. A padisah halálra is Ítéli az ártat- nak szüksége felmerült volna (j)l. egyszer adolan ifjút, de a negyven vezér azáltal, hogy negy- mányozásnál) ily esetben a K. egyszeren csak
ven napon át egy-egy történetet mesél el a oklevelet jelent.
padisahnak, megmenti az ifjút és a negyven nap
Kirohanás, hadállást, különösen sáncot vagy
leteltével kitnik az ártatlansága. Hasonló tar- várat véd hadi er egyes csapatainak vagy ser^talmú, keretes elbeszélések nagy számmal vannak részeinek a támadásra való elnyomulása, mely
a keleti irodalomban.
célból a hadállásból kijön. Különösen sáncokért és
Kirkwall (^itad: kOrtrrai), Orkney skót county várakért vívott harcoknak a K.-ok a védelemnek
székhelye, Pomona vagyis Mainland-szigeten, a leghathatósabb hadmveletei, melyeknek célja:
K.-öböl mellett, (191 1) 3810 lak., halászattal és ke- az ostromló ellenséget fárasztó, sok csapatot
reskedéssel ; Szt Magnusnak 1137. alapított és igénybevev biztosító szolgálat teljesítésére kénynormann stílusban épített templomával és a XIII. szeríteni, a vár környékébl élelmiszereket a
sz.-boli Ortadi grófok palotájának romjaival. K. várba szállítani, az ostromló fél által készített
az Orkadok eg>'kori fvárosa, több mint egy angol ostromló mveket elrontani, az ezekben talált lömérföld ho.sszú utcából áll, amelyben nagy szám- vegeket és lszerekot hasznavehetetlenné tenni
mal vannak a középkori házak.
stb. A K. annál sikeresebb, minél váratlanabbnl
Kirman, I. Kerman.
indíttatik mog és minél gyorsabban és határozotKirmansah, 1. Kermansah.
tabban történik az elnyomulás. Néha a vár vagy
Kir-Moab, 1. Kerak.
hadállás parancíinoka, ha a védelem sikeres folyKim, város Koblenz porosz kerület Kreuznach tatását már lehetetlennek tartja, az alája rendolt
j.-ban. \'an vasútja, temploma, felsbb városi és hadiorkkel az erdítésekbl azért rohan ki, hogy
felsbb leányiskolája, posztó- és brgyára, (1910) az eUenség sorain át csapatait vagy legalább azok
7102 lak. Közelében vannak Kirburg ós Stein- nagy részét a hadifogságba való jutástól megKallenfels romjai, valamint Warienstein vára.
mentse; az ily K.-t tekintették mindig a várvédeKimberger, Johann PhiUpp, német zenetudós lem legméltóbb befejezésének.
A vívásnál a K.
és zenoszerzó. szül. a türingiai Saalfeldben 1721 (franc, passe) az a támadás, mely a jobb lábbal
iprilis 24., megh. 1783 júl. 27. Berlinben. Bach való gyors elrelépéssel 8 az ezzel egyidejleg in> bostyén tanítványa volt. Szerzeményeit elfe- tézett vágással vi^ szúrással hajtatik végre.
i'-dti'k. Elméleti munkái közül a legnevezetesebb
Kirohanö kapa, a régi várak azon kapai, moDio Kunst des reinen Satzes (2 kötet, 1774 79). lyok rendesen nem használtattak átjáróul, ban«n
Kimik, régi aranytermö hegy Alsó-Pehér v.- csak a küls mvekkel való közlekedésre és kimeg>-ében Verespatak (1. o.) mellett, ma már ki- rohanó csapatok kibocsátására az újkorban
merült.
tett várakban e célra használják a rendes UjáróKirognomika, 1. Kiromantia.
kat és fleg a poternákat (ala^tanrfl kijárat).
Kirográi (lat. cyrographum, chirographum v,
Kirologia (gör.), L Kiromantia.
Kiromantia (dieiromantia, gör.) vagy kirorheirographum). Az oklevéltanban (dlplomatica)
elforduló oklevélnév. Ily oklevelek akkor adattak gnomika, kirologia. ajn. kézbl való jóslás, vagyis
ki, midn egyidejleg több hiteles példányban való az a titkos ladomany, amely valakinek a tenyekiállításuk vált szükségessów Svágott oklevelek rébl és ai 9am látható vonalakhöl az ill^toric
(lat.

c'homis városnak, Mezopotámiában, az Enfrateez
nioUott.
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idk óta
sorsát fel tudja ismerni. A K.
egyike a legelterjedtebb jóslási módoknak ós az
arcismorettan (metoposkopia v. physiognomika)
meg a chirogrammatomantia vagy grafológia,
vagyis a kéziratból való jellemfejtós és jóslás mellett a legújabb idkig fenn tudta magát tartani,
st bizonyos tudományosság látszatával még
napjainkban is hódít, fleg a felszínes mveltség
elkel körökben, híveket, A K.-t az ókorban leginkább a khaldeusok és az ezek nyomain indult
zsidó misztikusok mvelték és terjesztették el
utóbb a görög-római mveltség egész világában. Az egész középkoron át is nagy tekintélyben állott s újabb lendületre kapott az újkor
elején, amikor egy Paracelsus (1494—1541) és
Cardanus (1501—1579) is hathatós szószólói valának. Abból az alapfeltevésbl indul ki t. i.,
hogy a világrendet ós az ember sorsát szabályozó isteni akarat a jövre irányuló határozatait részben a makrokozmosz, vagyis a világegyetem, részben pedig az ezt kicsinyben ábrázoló mikrokozmosz, vagyis az ember életjolenségoil)en elre
vetíti s az ily eljelekbl olvasni, következtetni
tudóknak elárulja. E tan szerint az ember tenyerét
a hét bolygókömek megfelel hét övre osztják
egyes rajta többé-kevésbbé ers kinyomatu vonalak. Szerencsésnek az olyan kezet tartották, amelyen a fvonalak mindenike megvan és jól ki van
fejldve. Ezzel a tudákos K.-val nagyjában megegyeznek s eszerint vele közös eredetek a cigányok gyakorolta kózjóslásnak az alapvonalai,
melynek elég részletes ismertetését adta Wlislocki
Henrik dr., Vom wandernden Zigeunervolke c.
munkája (Hamburg 1890) 2.36—244. lapjain.
Kiropedia (cheiropaedia, gör.) a. m. a kéz iskolázása, kézügyességi oktatás.
Kirothadás, 1. Kipállás.
Kirovó rendszer, 1. MunkásbiztosÜás.
Eirroah v. hirroah (növ.), 1. Ehretia.
Kirsch, Johann Péter, német történotbuvár,
szül. Dippachban (Luxemburg) 1861 nov. 3. Az
egyházi pályára lépett s Rómában végezte régészeti és egyháztörténelmi tanulmányait, itt alapította 1888. a Görres-társaság Történehni intézetét. 1890 óta a froiburgi (Svájc) egyetemen a
keresztény archeológia ós egyházi irodalomtörténet tanára. Nevezetesebb mvei Die christlichen
Kultusgobaude im Altertum (Köln 189.3); Die
Finanzverwaltung des Kardinalkollegiums im 13.
imd 14. Jahrhundert (Münster 1895) Die Akklamationen und Gebete der altchristlichen Grabschriften (Köln 1897) lUustrierte Geschichte der
Katholischen Kirche (München 1903) Die heil.
Cacilia in der röm. Kirche des Altertums (1910)
Die Geschichte der Kirche ein Zougnis ihror höh.
Sendnng (1913). Azonkívül ö dolgozta át Uergenröther Rgyháztörténelmének 4. kiadását.
Kirsohner, Loía (álnéven Ossip Schubin), német iróno, 1. Schubin.
Kirseliir, szandzsák-fhely Angóra török vilajetben a ICilidzsli-szu mellett, híres szönyegszövóssol és szép szelázsuk medreszo-romokkal, kb.
10,000 lak.
Kirsiranov, járási székhely Tambov orosz korraányzóságban, vasút mellett, 10,000 lak.
Kírton, város, I. Crediton.

jöv
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Kirúg a ló a hámból, mikor nyugtalankodik.
Képletesen is mondják, hogy K. a férfl a hámból,
mikor valami mulatozást enged mog magának.
Kirunavara (Kjeronavare), mágnesvask tartalmú hegyek Norrbotten svéd lanben a Kalix és
Torneá folyók közt, vasérce kb. 79*'/o vastartalmú
s így rendkívül nagyértók.
Kjrunga-csa-Gongo (Virunga),
vulkán a Kivu-tó É.-i partján Közép-Afrikában.
Kirva, kisk. Esztergom vm. esztergomi j.-ban,
(1910) 725 német ós magyar lak.
u. p. Úny, u. t.
Tinnye.
Kirván (Kairván), város, 1. Kairuan.
Kis, 1. Adolf, szociálpolitikai író, a Budapesti
Kerületi Munkásbiztosító Pénztár igazgatója,
szül. a vasvármegyei Kisczellen (Czelldömölk)
1867 máj. 8. 1886 óta a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár (akkor még Általános Munkásbotegsegélyz és Rokkant-Pénztár) hivatalnoka, 1904 óta igazgatója. A 80-as esztendk végén és a 90-es évek elején nagy részt vett az
akkor erteljesebben szervezked munkások mozgalmában. Ekkor egyideig szerkesztette a szociáldemokraták központi közlönyét, a Népszavát.
1910-ben megalapította és azóta szerkeszti a

mköd

;

:

Munkásügyi Szenüe
2. K. Ern, író,

c.

szociálpolitikai lapot.

Pápán (Veszprém vm.)
ref. fgimnáziumi
tanár.
A pápai ev. ref. fiskola története 1531
1895.
3. K. Farkas, Beöthy Zsolt (1. o.) régibb írói
szül.

1856 márc. 29. 1882 óta pápai

Fmve

:

álneve.
4. K. Imre, jezsuita, szül. Nagyszombatban
1631 nov. 3., megh. Bécsben 1683 okt. 25. A fiatal
Rákóczi herceg nevelje és a család gyóntatója
volt 18 évig. Nagyszámú, többnyire polemikus
munkáin kivül említend Az igaz hitre vezérl
könyvecske (Nagyszombat 1681).
5. K. István, reformátor és író, 1. Szegedi Kis.
6. K. István, ref. püspök, 1. Diószegi, 2.
7. K. János, református lelkész, 1. Diószegi, 3.
8. K. János, ovang. szuperintendens, író, íllozófus, szül. Szentandráson (Sopron várm.) 1770
szept. 22., megh. Sopronban 1846 febr. 19. A soproni líceumban tanult, hol a külföldi önképzkörök mintájára jelesebb tauulótársaival megalapította 1790. a Magyar Társaságot, mely mintája lett a többi ifjúsági önképzkörnek. Iskoláit
befejezve külföldi útra indult, elbb azonban az
ú. n. albízálással pénzt szerzett útjára, azaz
mint szegény sorsú ifjú felkereste hitfeleit, úti
költséget gyjtve. 1791— 1793-ig Göttingenben
ós Jénában egyetemi eladásokat hallgatott, viszszatórve a gyri ovang. iskolában tanárkodéit.
1796. pappá szentelve elbb Nagybarátiban, 1799.
Kvágóörsön, majd 1802. Nemesdömölkön, 1808
óta Sopronban lelkószkedott, hol 1812. szuperintendesnek választották. Példás papi mködéséért
és írói érdemeiért Ferenc király 1821. nemesi
rangra emelte. A M. Tud. Akadémia megalakulásakor, a Kisfaludy-Társaság 1846. rendes tagjai
sorába iktatta.
K. irodalmunknak félszázadon át ogyik legszorgalmasabb ós leghasznosabb munkása volt. Mindjárt pályája kezdetén Kjízinczyhoz csatlakozott s a
mesternek leghívebb, legmegórtóbb tanítványa
:

:

—
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lett Nem volt rös Írói egyénlaég. sem a költéewt, módjairól eszközeirl (1806). Ez az elsó tudosom a tudomány torén nom tnt ki eredetiségével, mányos munka, mely a kor legfontosabb kérdéde lolkos iró volt.aki ismerve toheLsíí^o korlátoltabb sét, a nyelvújítást tárgyalja. Verseit els Ízben

hasznosan ^'üinülosöztotte lelki adomáMunkásságát Kazinczy köre, s hosszú idig
a tudomány is a kellnél magasabb polcra állította. Mint költ többnyire idegen gondolatokat
tolmácsol, ami eredetit írt, abban mind tartalomban, mind formában keváaBó változatos. Dal és
olegiaféle verseket irt, melyekbon kevósbbé érzelem, mint inkább csendee szemléldés, józan elmélkedés szólal meg, gondos, de nem múvészl
eladásban. Legnagyobb kedvvel a régi magyar
voltát,

nyait.

verselést folytatta, csak szellemben közeledvén
Kazinczy és a németek hatása alatt a nyugati
niúvoltséghez. Már költeményeiben is, prózájában
meg inkább, gyakorlati célt tartott szem eltt
használni akart s ismoretterjosztó meg hézagpótló
munkák szerzésére és fordítására adta magát. E

téren egyike úttörinknek, s múködése a maga
idejében valóban méltó volt az elismerésre. Áz
irodalmat legnagyobb hálára azzal kötelezte,
hogj' 1803. meglepvén Berzsenyi Dánielt versei
mellett, rábírta, hogy lépjen föl velük Kazinczy,
majd a nagy közönség elé. Értekezéseinek, kisebb
dolgozatainak, ünnepi szónoklatainak száma meghaladja a százat, nagyobb munkáié az ötvenet.

Kazinczy adta ki (1815), másodszor bvítve (184^1848) a Kisfaludy-Társaság. Irodalomtörténeti
szempontból legbecsesebb mflve Kis János superiniendens Emlékezései életébl, mely elször
2 kötetben 1846—46, másodszor a kéziratban
:

maradt

III.

kötettel

tárban jelent

meg

mogbvitve az Olcsó Könyv-

(1890), de így Is töredékes.

Irodalom, életrajzát IdmerítAen megírt* .Toldjr Pereao,
Élete U. k. óa Ma^ar AUamférflak ét
írók n. k. Kiadatlan költeményei a PigyelA V. kfitetében.
MélUtáait adta KOlcsey Pereno a Juá. Oyfijt.. 1817 II k.
(Miaden mankái kOzt la) ; Oregnua Ágost, Pesti Napló, 1854,
elemelt Qálos
18. aziin ; költészetének idegen (német)
Rozsó mutatta ki as Egy. Pbllol. KOzlOny 1911. óTf.-ban.

Mkgjar KOltök

9.

K. Miklós, könyvnyomtató és

iró,

1.

Tótfa-

lusi Kis.
10. K. Pál, honvédezredes, az 1848— 49-íki szaszerb háború kezdetén
badságharc eg>'ik hse.
a bihari nemzetrök parancsnoka volt s Kiss

A

Ern

Longínus értekezése a fensíigesrl

táborában harcolt. Elször 1848 szept. 2. tnt ki
Periasznál. 1848 dec. 16. Damjanich alatt harcolt
a jarkováczi ütközetben. 1849 febr. 26. Gál Miklós helyébe az. aradi ostromsereg parancsnokává
nevezték ki. Ápr. 4. résztvett a tápió-bicskei ütközetben, hol a 9-ik zászlóalj élén Földváry Károllyal kezet fogva, halálmegvetéssel rohant a
híd elfoglalására. 1849 ápr. 26. a Komárom alatt
vívott els csatában az
dandára kelt át elször
a Dunán s már hajnali 3 órakor elfoglalta a bomokhegyet s ezzel a csata szerencsés kimenetelét vezette be. Májusban Pétervárad parancsnokává nevezték ki, melyet 1849 szept. 5. nyitott
meg az osztrákok eltt
11. .K. Fúl, Nagy Ignác (l. o.) írói álneve.
12. K. Sándor, tanár és mfordító, szül. 1854
nov. 18. Mindszenten (Csongrád vm.), megh. 1904
nov. 12. Szakok'zan. A piarista rendbe lépett s elvégezvén a bölcseletet és teológiát, tanított a rend

és Anaximenes rhetorikája (1846), Aristoteles
rhotorikája (1846). Kgyéb fordításai közül említésre méltók Knigge hiros könyvének átültetése
Az emberekkel vaíó társalkodásról (1798, majd
1811, 1821), Falusi élet (Delille verses mvének
fordítása, 1825). Ismeretterjeszt mvei és gyjteményes kiadásai közül, melyek jobbáia átdolgozások V. kompilációk s részben szépirodalmi tar-

több gimnáziumában. írt tárcacikkeket, értekezéseket és sok alkalmi, hazaílas költeményt. Legértékesebb alkotása P. Terentius Afer (római
drámaíró) vígjátékainak verses magyar fordítása
(1895), melyet a M. Tud. Akadémia a 200 aranyos
Karáfíonyi-díjjal tüntetett ki.
Kisábránka, kisk. Bereg vm. felsvidéki jár.ban, (19101 215 rutén lakossal u. p. Hátmeg, u. t

Alkalmi költeményei után els komolyabb múvo
Hercules választása ciraü allegorikus vers volt,
melyet 1791. az angol Lowth eredetijébl ültetett át, valamint munkásságának legmaradandóbb
érték termései általában a külföldi klasszikusok fordításai, így Juvenalis szatírái (1825), Terentius vígjátéka az Androsi leány (1828), Aulus
Persius Flaccus szatírái (1829), Horatius levelei
(1833), Iphigenia Taurisban (Goethe színmve,
1833 és újra 1836). Sokat olvasott könyvek voltak továbbá pootikai, retorikai, esztétikai fordításai, így Blair

leckéi (1878),

Hugó

rhetorikai és aosthetlkai

:

;

talmúak, fontosabbak Görög-római mythologia Ilosva.
(németbl 1805); Kellemes idtöltésre való elmés
Kisadorján, kisk. Maros-Torda vm. marosi
vyájasságok (1806) Fhra (kisebb versoí^ és köl- fels j.-ban, (1910) 146 magyar lakossal ; n. p. és
ti mvek, 4 köt.. 1806— 1808);
régi giiröqok u. t, Nyárádszereda.
v/í (Eschpnbur>?után, 1809); AeKisaia, az a fadarab, melyre halmázsálás alirháia (többekkel együtt szer- kalmával a kast akasz^ák. L. még Hámfa.
et., 1816—19); Helikoni h'dvtóltés
Kisagysátor (tentorium cerehelli), 1. Agy—20); Klio (eredeti és fordított, hártijasarlók.
Kisagyvel (cerébellum) szerkezetét l. Agyproziu e.-; vegyes darabok, Í82); Soproni estvék
(vegyes irodalmi dolgozatok, 5 füzet, 1839—44). vel. Élettani szempontból a K. mint önálló,' az
Vallásos dolgozatai közül kiomoljuk Vasárnapi agyvel mellé rendolt központ mködik, amely
és ünnepnapi predikációskönyv (dunánttUi prot. ^yrészt a középidegrendszer többi részeinok mttlelkészek közremködésével, fordítások, 1807); ködését bofolyá-solja, másrészt az azoktól érkez
Keresziyin új Énekeskönyv (ixnéuás&gokkal, 1811). impulzusok hatása alatt áll. Állatkis^letdcböl,
Eredeti munkái közül nevezetes az a pályamve, valamint beteg embereken tett megflgydéeekböl
mellyel 1804. a Kultsár Istvántól kitzött pálya- tudjuk, hogy a K. valamilyen úton a mozgások
kérdést megoldván, elnyerte a jutalmat A magyar finomabb 'szabályozásában vesz részt, a mosgások
nyehmek mostani állapotjáról. Kimívettdige koordinációját végzi ; beteg K.-Jú emberek moz:

;

^

:
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Kisajátítás
gásai rendetlenek, egyensúlyt tartani

nem

tud-

Ataxia), izomerejük
lecsökken, kényszermozgások és kényszerhelyzetek léphetnek fel, stb.
Kisajátítás (lat. expropriatio, ném. Enteignung). Minthogy a maga dolgával a tulajdonos
elvileg szabadon rendelkezik, más valaki az ö
dolgát rendesen csak az ö akaratával szerezheti
meg. A tulajdonos rendelkezési jogának feltétlen
respektálása azonban sokszor igen fontos közérdeket sértene, különösen ingatlanoknál. A közforgalmat, a honvédelmet és egyéb közérdeket
szolgáló müvek (pl. vasutak, erdítések stb.) létesítése gyakran lehetetlenné válnék, ha az illet
tulajdonosoktól függne, vájjon a jelzett célra
szükséges ingatlanaikat átengedik-e v. sem. Az
újabb jog rendszerek ezért lehetvé teszik, hogy
ilyen esetben a tulajdonostól az ingatlanát akarata ellen ére is el lehessen venni, úgy azonban,
hogy a tulajdonos ezért teljes kártalanítást kap.
Nálank fkép az 1881. XLI. t.-c. szabályozza a
K.-t. K.-nak közérdekbl helye van nálunk egyebek között közlekedési vállalatok (közutak, hidak, vasutak, távírók, távbeszélk, közhasználatú
kikötk és rakodóhelyek, közraktárak, csatoraák,
vizi munkálatok (folyamszabályozás, lecsapolások, védtöltések, vízmosások meggátlása), futóhomok megkötése, állami épületek és intézmények, hadi erdítmények céljaira, memlékek
fentartása érdekében stb., községekbon ezenkívül
új utcák és közterek nyitására, közdülöutak és
köztemetk létesítésére, községi iskolák, közkórházak, közfürdk, katonai laktanyák építésére,
víz- és gázvezeték és csatomázás céljaira, nagyobb városokban ezenfelül városszabályozási

nak

(cerebellaris ataxia,

1.

—
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nében katonai célokra átengedje, jog K.-ról az
1895. XXXIIl. t.-c. 14. §-ában, amely szerint a
találmányi szabadalom a feltaláló kell kártalanítása mellett a hader részére vagy az állami
egyedáruság céljaira az állam részére igénybe
vehet. A bányavállalatokat a K. joga külön engedély nélkül megilleti a bányamívelés üzletén
szükséges telkekre nézve. Az eljárás a bányahatóságok hatáskörébe tartozik és ezek állapítják
meg, a birói út fen tartásával, a kártalanítást is.
Kisajátítási törvények általában a kisajátítást
0.) szabályozó törvények; ilyenek (néra. Enteignwigsgesetze) azok, melyeket a porosz törvényhozás 1886 ápr. 26. és 1898 ápr. 20. hozott abból a
célból, hogy a Posenben és Nyuga^Poroszországban eladó lengyel birtokokat az állam megszorezze s azt német birtokosoknak törlosztésos áron
eladja. Erre a célra a törvényhozás mindkét ízben
100—100 millió márkát bocsátott az állam rendelkezésére. A K. végrehajtásával a királyi telepít bizottságot (Kön. Ansiedelungskoramission)
bízták meg. Ez 1886-tól 1901 jan. l-ig körülbelül
150,000 ha. földet szerzett meg és 4277 német
családot telepített le. 1902-ben újabb 200 millió
márkával gyarapították a telepít bizottság pénzalapját, hogy az állam részére nagyobb birtokokat vehessenek és azt német bérlök közt kioszszák. A K. célja a lengyelség megtörésére
irányul, melynek képviseli heves harcokat
is folytattak e törvények megszavazása ellen.
V. ö. Langhans, Karte der Tátigkeit der Ansiedelungskommission für die Provinzen WostPreussen und Posen 1886-1905 (Gotha 1905,
(l.

8. kiad.).

Kisakna, kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi
célokra stb. Iparfejlesztési célokból az 1907. 111. j.-ban, (1910) 658 oláh lak., u. p. és u. t. Magyarlapád.
t.-c. az 1915-ig terjed hatállyal K.-t különböz
Kis-Alföld, 1. Alföld, 3.
korlátozások mellett enged bármin gyár- és iparKisalmás, kisk. Hunyad vm. algyógyi j.-ban,
telep részére is. Maga a K.-i eljárás két fszakra
oszlik. Az egyik, a tulajdonképeni K.-i eljárás, a (1910) 518 oláh lak., u. p. Algyógy, u. t. Zalatna.
Kisalpár, Kecskeméthez tartozó puszta PestK.-i engedély megadása, a K.-i terv elkészítése
és az evégbl esetleg szükséges elmunkálatok- Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben, (i9io) 686 magyar lak.,
hoz az engedély megadása és, ha a kisajátító ál- vasútállomás s u. o. posta- és táviróhivatal.
Kisandacs, kisk. Nyitra vm. nyitrai i.-ban,
tal készített tervhez az érdekeltok hozzá nem járultak, a tervnek tárgyalás alapján való megálla- (1910) 110 tót lak., vasúti megállóhely, u. p. üzbég,
pítása. A K.-t, ha a törvény máskép nem rendel- u. t. Elecske.
Kisanna (azeltt Hánykovicza), kisk, Bereg
kezik, a kereskedelemügyi miniszter engedélyezi.
Második fszaka az eljárásnak a kártalanítás. Ha vm. szolyvai j.-ban, (i9io) 517 rutén és magyar
a tulajdonos és a kisajátító az árra nem egyez- lak., u. p. Hársfalvafürd, u, t. Szolyva.
Kis-Antillák, 1. Antillák.
nek meg V. a köztük létrejött egyességet valaKisapáczapuszta, Csanádapáczához tartozó
mely telekkönyvi érdekelt (pl. a jelzálogos hitelez) sérelmesnek tartja, a bíróság (az ingatlan puszta Csanád vm. mozkovácsházi j.-ban, (i9io)
fekvése szerint illetékes kir. törvényszék) álla- 4-30 magyar ós tót lak., u. p, és u. t. Csanádpítja meg. Ha a kisajátlt<') a kártalanítást meg- apácza.
Kisapahida (azeltt: Oláh-Apahida), kisk.
fizette, a kisajátított ingatlanokat tehermentesen
az ö nevére írják. Akiknek a kisajátított ingatla- Alsó-Fehér vm. nagyenyedi j.-ban, (i9io) 367 oláh
non telekkönyvi joguk (pl. jelzálogjoguk) volt, a lak., u. p. és u, t. Nagyenyed.
Kisapáti, kisk. Zala vm.tapolczai j.-ban, (i9io)
K.-l árból elégíttetnek ki. Ha az ingatlanra a kisajátítónak csak ideiglenesen van szüksége, az 654 magyar lak., vasúti megállóhely, u. p. Neingatlan használatát lehet évi haszonbér fjében. mesgulács, u. t. Nemestördemicz.
de legfeljebb 3 évi idre kisajátítani. Ug>'anazok
Kisapold, nagyk. Szeben vmegye szerdahelyi
a szempontok, amelyek szükségessé tehetik in- j.-ban, (1910) 2313 oláh lak., vasútállomás tavinigatlanok K.-át, indokolhatják ingók és jogok val. postahivatal.
K.-át is. Lényegileg ingó dolog K.-áról van szó
Kisapostag, kisk. Fejér vm. adonyi j.-ban,
az 1912. LXIX. t.-c. -ben, amely a lóbirtokost arra (1910) 630 magyar lak., u. p. Baracs, u. t. Dunakötelezi, hogy lovát megfelel kártalanítás elle- pontolo.
:
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Kiflapsa, Pelstepeihoz tartozó pnazta Mára- peznntban a júliusi középhmérséklet 24'3', a jamaros vm. szigeti j.-ban. (i»io) 801 mtén és né- noárinsl 6*8* és az évi 18'd*. A legdélibb részekon
met lak., u. p. Középapea, n. t. Nagybocskó.
a forróság nagy és nem ritkán föllép a malária
Kisar, kisk. Szatmár vm. fohérgyarmati j.-ban, is. A flóra igen változat^js. Az É.-i part erds ez
1910) 1018 magyar lak., u. p. Nagyar, u. t. Vehée- erdket a kitn gyümölcsfákon kívül olyan fák
^^armat.
alkotják, mint a Kaukázus íi.-i lejtjének erdeit.
Kisaranyos, kisk. Bars vm. aranyosmaróti A Ny.-i és D.-i, igen termékeny partvidék flórája
j.-ban. (1010) 338 tót lak., u. p. OeBztód, n. t. egészen olyan, mint a dél-európai. A Taurusz erAlsószelezsény.
dei, miként a Ubfuion, fenykbl és cédrusokból
Kisasasond, kisk. Somogy vmegye kaposvári állanak. A bels fensíknak steppel jellege van.
j.-ban, (1910) 472 magyar lak., u. p. és a. t. Kis- Az állattnlág nem nag>'on gazdag. Az emlsök a
korpád.
sakálon kívül délen és keleten acsilkos hiéna, a leoKisasszony, legsmrosabb értolemben úri csa- párd, többkisobb macskaféle(Pelischaus,caligat8,
ládból származott hajadon leány, újabban a haja- earacal), a medve, zoriila (Rhabdogale zorilla) és
donok általában divó társai cime. Hajdan igen többféle gazella. A lepkék és madarak olyanok,
mpírti.«*ztelö dm lévén, a régi magyarok a szz mint a dél-európaiak
a gyíkok és kígyók ellenházták fel asíai ás Mária születése nap- ben változatosabbak. Bánya-kincsMen K. nem
;

'

;

\ szeptember 8-ára esik, elnevezték kisoiutonifimmémak, az aagnsztos hónapot pedig
láatutzoKifMváHak.
Kiaasszonyia, kisk. Baranya vm. szentlörinczi
j.-ban, (1910) 416 raagj'ar lak., u. p. Magyarmecske, u. t. Bak.'^a.
,
Kisasszonyfáivá, kisk. Vas vm. szombathelyi

gazdag. Legismcretesebbek az Bszki-sehir melléki, az eronkiöii és a Purszak- völgyi tajtékbányák az Argana, Maden és Tokát melletti szén-,
ólom- és rézbányák. Ksót és petróleumot szintén
találnak. A földmívelés termékei közül a gabonafélék, különösen árpa, foglalják el az els helyet,
továbbá jelentékenyek a különféle g>'ümölcsök, a
j.-ban, (1910) 330 magyar lak., u. p. Söpte, n. t szll, dohány, pamut, burgonya és foghagyma
Acsád.
egyéb kiviteli cikkek még a házi szárnyasok, tojáKisaaazonyhava (augusztus), 1. Kisasszony sok, brök, marha, sznyeg, selyom, lenmag,
és Augusztus.
viasz stb. A forgalom eszközei a belsejében
Kisaaszonynapja, 1. Boldogasszony.
nagyon kezdetlegesek vasúti hálózata azonban
Kisaaazonypapacsa, a nebántsvirág, 1. Im- rohamosan fejldik (1. Kis-Ázsia va-fütjai).
patieris.
A lakosok között az uralkodó osztály az oszmáKis- Atlasz, 1. Atlasz.
nok, akiknek számát 1.200,000 fre becsülik ée
Kia átok, 1. Zsinagógai átok.
az egész félszigeten elterjedtek. Belsejében noKiaatanyodás, 1. Kipállás.
madizáló turkomán törzsek, kurdok, jürükök,
Kiaazar, kisk. Zemplén vm. gálszécsi j.-ban, taktadzsik és kizübegek. azonkívül betelepedett
(1910) 513 Ut% lak., n. p. és a. t. CNszéos.
cserkeszek, goorgiaiak, abkházok. bolgárok, ciKia- Ázsia (az ókori Asia ndnor, AnaioUa, a gányok, tatárok és zsidók laknak. A városokban
szorosabb értelemben vett Levante), Ázsiának Ny.-on a kereskedés a görögök és egyéb európaiak,
Ny.-i félszigete a Pokote-tengor, a Boszporusz, frankok, K.-en pedig az örmények kezében van
Márvány-tenger, Dardanellák és a Földközi-tenger végül Trapezunttól K.-re a hegyekben rabló lázak
közt; K.-en az Örmény-felvidékig és Eufráteszig laknak nagyobb számmal. A lakosok összes szánynlik DK.-en az Amani-kapu vozot át a Szlriai- mát 9.(XX),000-ra becsülik: ez a szám azonban
fensíkra. A felülete kisebbített kiadása Bels- v, bizonytalan. Közigazgatásilag a következ vilajeKözép-Ázsiának miként ez, K. is hegységektói tekre és kerületekre oszlik Khodavendikjar, Szikörülvett lefolyástalan fensík. Az átlag 1000 getvilág, Aidin, Angóra, Konia, Kosztamoni, Traméter m^gas fensík nagyobbára harmadkori réte- pezunt, Szivász, Adana, Iszmid és Biga, továbbá
geivel fedett ; belle sok helyen paleozoi láncok, Konstantinápoly ázsiai része. A balkáni háború
min a Szoltán-dagh, nyúlnak ki. Ezenkivül ki- óta mindenütt élénk tevékenj-séggel találkozunk.
alndt vulkánok is találhatók rajta ilyenek az A kormány és az ország minden erejével azon
Erdz8iá8z-da^ (4000 m.). a régiek Argaousa, a van, hogy a nyugati kulturállamokkal egyenranHasBiin-dagh (2900 nL) és a Karadzsanlagb. A D.-í gúvá tegyék a félszigetet. .\z ipart mindenütt
l^Ns, amely róla lovezet, a Tanrusz (1. o.). Vízben nagy kedvezményekben részesítik, az Európából
K. nem gazdag ; folyói nem hajózhatók. A legna- visszakívánkozó mohammedánokat pedig nagy
(2ryobb folyók a Jezil-Irmak (Iris), a Kizil-lmak kiváltságokkal telepítik le. A katonaság, közigazHalys) és a Szakaria, amelyek a Pehoto- tengerbe, gatás és a fbb állami hivatalok fnökei mellett
továbbá Gedlsz-csag (Hermus) és Meoderasi (Mae- európai szakemberek állanak, kik e reformok
andor), amelyek az Égei-tengerbe torkolnak. A keresztaivitelét tanácsukkal irányítják.
kisebb vizek sok helyen lefolyásnélkiUi, sósvlzfl
Története. K. politikailag sc^asem volt egysétavakba gyOlnek ; eadt kösfil a nagyobbak a Tnz- ges terfilet. de mint a keletet és nyugatot össwCsöUü. a Beiaefair-göl. as Bgerdir-göl. Ai éghajlat kapcsoló félsziget folyton küzdtere és zsáka Ny.-i és D.-i partokon ggnbtropUtna, belsejében mánya volt az itt érintkez népeknek. OnáUö bissánz és kontinentális ; csakis az É.-1 parton ér el rodalmak nem tudtak rajta állandó gyOkoret
az évi esmennyiség 600 mm.-t A bels róssek- OTui. mert idegen hatalmaknak estek áldozatul.
ben a tél meglebetösen lord, különöem a maga- A legrégibb idboi a phrygiaiak és a lydiaiak
sabb helyeken a hó és jég nem ritka az Ala-, dtak rajta hatalmasak; nyugati partsnigélyén
Hasszán -daghon augusztusban is látni havat. Tra- pedig görög telepek tefiéBMMHék nagy koresko.

;

m^

;

;

;

:

;

I

:

-
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Kisbári

Kisbabot, kisk. Gyr vm. sokoróaljai j.-ban,
delmet és szellemi mveltséget. A lydlai Kwiros
bukása után (Kr, e. 546) K. a perzsák birodalmá- (1910) 382 magyar lak., u. p. és u. t. Rábaszentnak lett kiegészít része. A tengerparti görög mihály.
Kisbács (azeltt: Bács), kisk. Kolozs vm.
városokért sokáig folyt a küzdelem a perzsák és
az európai görögök között, végro Nagy Sándor nádasmenti j.-ban, (igio) 1423 magyar és oláh
diadalmas hadmenetében e félszigetet is birodal- lak., vasúti megállóhely, postaügynökség, u. t.
mához csatolta. Halála után (.323) K. egy része a Kolozsvár.
Kisbácsfalu (azeltt: Bácsfalu), kisk. Hont
szíriai birodalomhoz tartozott, más részében pedig kisebb királyságok keletkeztek, így Pontos, vm. korponai j.-ban, (igio) 61 tót lak., u. t. Ledény,
Pergamen, Bithynia, Kappadokia stb. A rómaiak u. t. Teszér.
Kisbaczon (azeltt Baczon), kisk. Udvarhely
Kr. 0. 190. léptek föl K.-ban III. Antiochos ellen,
134. Pergament provinciájukká tették a mithri- vm. homoródi j.-ban, (i9io) 760 magyarlak., postadatosi háború után (63) pedig egész K.-t a római ügynökség, u. t. Nagybaczon.
birodalomhoz csatolták. Ekkor a földmívelós és
Kisbágyon (azeltt Bágyon), kisk. Nógrád
kereskedelem nagy fejldésnek indult, új városok vm. sziráki j.-ban, (i9io) 423 magyar lak., u. p. és
alakultak, a régiek fellendültek s a virágzás a u. t. Szirák.
kereszténység els századjain át is folyt, amikor
Kisbaja (azeltt Baja), kisk. Arad vm. máriaK.-ban hét püspökség alakult s nagy zsinatokat radnai j.-ban, (i9io) 624 oláh lak., u. p. és u. t.
tartottak Nicaeában és Chalcedonban. Ekkor a Tótvárad.
félsziget már a kolotrómai birodalomhoz tartoKisbajcs, kisk. Gyr vm. tószigetcsilizközi
zott. Az iszlám vallás elterjedésekor vad arab és j.-ban, (1910) 356 magyar lak., postaügynöksóg,
:

;

:

:

turáni néptörzsek pusztítottak rajta és telepedtek
egyes részein, de csak a szeldzsukok, kik a XI.
sz.-ban törtek be és Ikonionban szultánságot alale

m-

pítottak, irtották ki végleg a görög-római
veltséget, fleg mikor Oszmán a XIV. sz.-ban

Bithyniában önálló birodalmat alapított. Fia, Murád, elfoglalta Brusszát s ekkor egy új oszmán birodalom korszaka kezddik. A török uralom alatt
a félsziget teljesen aláhanyatlott a XV. sz. elején Timur és mongol hordái pusztították, a törökök pedig Konstantinápoly és Trapezunt elfoglalásával alapozták meg továbbra hatalmukat.
Azóta K. kapzsi basák kormánya alatt görnyedt
a hajdan viruló városok nagy része nyomorban
sínyldik. Mindazáltal a félsziget ma is legjelentsebb és legnépesebb provinciája a török császárságnak.
Kis-Ázsia vasútjai. Az ottomán birodalom
tkeszegénysége akadálya volt annak, hogy KisÁzsia vasúti hálózata kiépíttessék. A török kormánynak mindössze a Haidar-Pasa-Iszmidi, 92
km. hosszú vasutat sikerült kiépíteni 1871. 1888ban a berlini Deutsche Bank vezetése alatt létesült bankcsoport ennek a vasútnak az üzemét átvette ós Sociétó du Chemin de for Ottoman d'Anatolie cég alatt 1892. az iszmid-angorai 486 kra.-es,
1896. az eszkisehir-koniai 445 km.-es és 1898. a
haraidié-adabazári 9 km.-es ú. n. anatóliai vonalakat építette. 1903-ban a Société impériale Ottomane de Chemin de for de Bagdad koncessziót
kapott, hogy Koniától tovább vezesse a vonalat
végcélja, a Perzsa-öböl felé. Bulgurluig 1904 okt.
25. nyílt meg, innen Heliíig építés alatt áll, többi
része a Perzsa-öbölig már tervezve van. Különös
stratégiai, politikai és vallási jelentsége van az
1912 okt. 1-én Damaszkustól Medináig épített
1.05 m. nyomtávolságú 1302 km. hosszú Hedzsász-XMStnak (1. o.). Kis-Ázsiának jelenleg 5037
km. hosszú vasútja van, ebbl 1468 km. állam;

;

vasút.

Kisbáb, kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, (i9io)
681 tót és magyar lak., postahivatal, u. t. RócstSny.

Kiab&bony, kisk. ügocsa vm. tiszántúli j.-ban,
<iöij) 565 magj-ar lak., u. p. ós u. t. Halmi.

u.

t.

Gyr.

Kis))ajom, kisk. Somogy vm. nagyatádi járásában, (1910) 899 magyar lakossal, u. p. és u. t.
Kutas.
Kisbalázsfalva (azeltt: Balázsfalva-falu),
kisk. Alsó-Fehér vm. balázsfalvi j.-ban, (i9io) 1463
oláh és

magyar

lak., u. p.

Balázsfalva, u.

t.

Kü-

küUöszög.

Kisbán Miklós, Bánffy Miklós gróf

(1.

o.) írói

neve.

Kisbánat (lósport), neve annak az aktusnak, helyesebben bejelentésnek, amikor a tulajdonos
vagy általában az, ki nevezésre jogosult, valamely handicap futamba szabályszeren benevezett
lóra a handicaper által kiszabott terhet bármily
mit felhozni nem szükséges
oknál fogva
el
nem fogadja s a már megjelent teherközlés után

—

—

a versenybl egyszeren törölteti, lefizetvén azt
az összeget, amelyet ezen esetre az illet verseny
föltótelei megszabnak.
Kisbánya, 1. kisk. Szatmár vm. nagybányai
j.-ban, (1910) 833 oláh lak., u. p. és u. t. Felsbánya. Arany- és eztistércbányái vannak.
2. A'.
(Banka), Selmeczbánya egyik külutcája, (1910)
3. K., 1. Boicza.
518, túlnyomóan tót lak.
Kisbájiyahavas (most: Bmyahavas), kisk.
Torda-Aranyos vm. alsójárai j.-ban, (i9io) 1151

—

—

oláh lak., n.

p.

és u.

t.

Alsójára.

Kisbár, kisk. Hunyad vm. puji j.-ban, (1910) 367
oláh lak., u. p. Nagybár, u. t. Krivádia.
Kisbárapáti (azeltt Kisbár), kisk. Somogy
vm. igali j.-ban, (1910) 1155 magyar lak., vasút:

állomás, posta- és táviróhivatallal.
Kisbarátfalu (azeltt Kisbaráti), kisk.
vm. pusztai j.-ban, (loio) 449 magyar lak., u. p.

Gyr

:

Nagybarátfalu,

u.

t.

Kismegyer.

Kisbaráthegy (azeltt Kisbaráti), kisk. Gyr
vm. pusztai j.-ban, (1910) 1299 magyar lak., u. p.
:

Nagybarátfalu, u. t. Ménf.
Kisbarcsa, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban,
(1910) 321 oláh lak., u, p. Csernakeresztúr, u. t.
Piski.

Kisbári, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi
151 magyar lak., u. p. ós u. t. Sátor-

j.-ban, (1910)

aljaújhely.

;

-

Kisbárkány
Kisbárkány.
<toio)

kisk.

166 magyar

Kisbirtokosok Orsz. FOldhltelint.
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Nógrád vm. fUleki j.-bon.
Kisberény, kisk. Somogy vm. lengyeltóti j.Sámsonháia, o. t Kis- ban. (1910) 369 magyar lak. a. p. és n. t Lengyel-

lak., a. p.

;

terenye.

tóti.

—

Kiabáród (azeltt Báród), kisk. Bihar vm.
Kisbéres, gazdasági cseléd, I. Béres.
K.
719 oláh és mag>'ar lak., a. p. némely magyar mesében a Hüvelyk MatyUl. o.)
és u. t. Natrybáród.
történettel összefügg egyik legkisebb osiliagKisbaromlak (azeltt: Baromlak), kisk. Ko- képe a Göncöl-sseherhiek (L c).
márum vm. advardi j.-ban. (t»io) 412 magyar Ó8
Kisberezna,ki8k.üngvm. nagybereznai j.-ban.
tót lak., u. p. és a. t Udvard.
(1910) lOOti rutén, német és magyar lak., vasútKisbattyán (azeltt: Bathyán),\á&\s.. Baranya állomás s uiryanott posta- és táviróhivataL
vm. hojíjhiiti j.-ban, (i»io) 218 német lak., u. p.
Kisberezsnye (azeltt: Kisbrezsnyicse), tíak.
Zemplén vni. sztropkói j.-ban, (i»io) 149 rutén
Komló. u. t. Mecsekjánoei.
Kisbecskerék, nag3Í^ Temes vm. központi lak. u. p. éj o. t. Sztropkó.
j.-ban, ii»toi 3666 német, nerb és oláh lak., vasKLsbezivoj, kisk. Fogaras vm. fogarasi j.-ban,
átállomás távíróval, poete- és távbeezélöhivatal. (1910) 854 oláh lak.; u. p. Uerszény. il t VajdaKisbégány. kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, récse.
Kisberki, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban,
(1910) 807 magyar lak., o. p. Nagybégány, n. t.
a. p. es a. t.
(1910) 368 német és mag>'ar lak.
Kiabékaialra (azeltt Brost), kisk. Bihar vm. Mosdós.
Easberzseny, kisk. Veszprém vm. devocserí
vaskohi j.-ban. (i9io) 284 oláh laík., n. p. Dombro:

élesdi j.-baB, <t9io)

;

;

:

j.-ban, (1910) 397 magyar lak. n. p. és u. t. Tüskeu. t. Bény.
Kisbékés (azeltt Bikis), kisk. Krassó-Szö- vár.
Kisbesztercze (azeltt Bisztricze), kisk. Barény vm. facsádi j.-ban, (i9io) 888 oláh lak., u. p.
ranya vm. hegyháti j.-ban, (i9io) 248 magyar lak.
és n. t. Facsád.
Kiabelényes, kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban, u. p. és n. t. Bak(k;za.

vány,

;

:

:

(1910)

778 oláh

lak., u. p.

Belényes, n.

t.

Bondo-

:
Kisbittse), kisk. Troncsén
j.-ban, (1910) 794 tót lak. ; o. p.

Kisbicscse (azeltt

raazó.

vm. nagybicscsei

Kisbélicz, kisk. Nyltra vm. nyitrazsámbokréti
294 tót és magyar lak , kis fürdvel,
34' C. földes meszes forrással, vasúti megálló,
u. p. és u. t. NagybéliíM.
Kisbelleg (azeltt Belleg), kisk. Bars vm. verebél>-i j.-ban, (i9io) 286 töt és cigány lak., a. p.
és a. t. HarsfUaa.
Kis-Belt, tengosztffQS, L Bdt.
Kisbér, na}?yk. Komárom vm. gosztesi j.-ban,
(1910) 4048 magyar lak. va^^úti csomópont, postaés táviróhivataúal, telefonállomással. Itt van
ogyik legnagyobb m. kir. álladalml ménes, melyet
1853. alapítottak a Batthyány grófok egyedül
csak az angol telivér és félvér tenyésztésére. 1869.
átvette az állam és katonailag kezelteti. Létszáma 1914-ben 690 ló, melybl a telivér törzset
12 mén ée 18 kanca, a lélvér törzset 6 mén és 179
kanca k^>ezi. A leghíresebb kisbéri mének Buccaneer, Cambuscan^ Doncaster, Bona Vista,
Vemeuü, Adam, isiieve Oallion, Bard&n stb,
(1. Lótenyésztés). A K.-i kastélyt gr. Batthyány

t. Nagybicscse.
Kisbicsérd, kisk. Baranya vm. szentlrinczi
j.-ban, (1910) 527 magyar lak., vasúti megálló
hely u. p. Nagybicsónl, u. t. Pellérd.
Kisbíró, a községi biró mellett inkább szolgai
tennivalóra alkalmazott ^yén.
Kisbirtok. Országonkint különböz nagyságú
területet értenek alatta. Általában véve oly nagyságú birtoktest, amelynek járadéka nem elég a
tulajdonos megélhetésére, akinek ennéUogVA még
saját testi és szellemi munkájával is hozzá keU
járulni ahhoz, hogy akkora jövedelemre tegyen
szert, amennyibl megélhet A K., közép- és nagybirtok arányos eloszlása nemzetgazdasági szempontból rendkívül fontos. A K. elnyei 1. a tulajdonos jobban kiismeri földjét, mint a közép- és
nagybirtokos: üzemköltségeit a közvetlen felüg^'elet apasztja
2. elmozdítja a népesedést
3. a népe^ég ^yenletesebboi oszlik meg a Táros és vidék között ; 4. nagyobb poUtikai mulandóságra és demokratikus intézményekre vezet
K. hátrányos akkor, ha a birtok túlságos eliHirózására, törpebirtokokra vezet A túlságos elajvózást egyes országokban az örökösödési nndaaet
mc^elelö szaWUyozásával igyekeznek elhárítani,

j.-ban, (19101

:

Tivadar építette a XVIU.

sz.

v^n, ma benne

a

ménesintééet parancsnoksága van elhelyezve. Az

és u.

;

:

;

angolparkban van aWenckheim-halmon aWenckheim-manzoleom és eltte gr. Wenckheim Béla
lovasBiofara Padrosz Jánostól (1901) és Kozma ú. n. törzsöröklés.
Ferenc bnmzmellszobra Horváth Adorjántól, vaA kisbirtok hazája Franciaország, ahol azonlamint Erzsébet királyné mellszobra. A Wenck- ban a túlságos elaprózás már gazdasági bajokat
heim-halom alatt van az ú. n. Ritter-falacska (a okoz. Nálnnk az utolsó évtizedekben keresztültelivér kanoák istállói). A ménesMrtok területe vitt földeldarab(^ások szaporították a K.-t, de
6330 ha. és ezen kitn gazdálkodás, nagymérvfl még nem elég nagy mértékben. L. Birtokmegigásló-, szarvasmarha-, juh- és gertégtenyéawt áll oszlás.
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete.
fenn. Van itt keménj^tgyár, tqjmaniráskrtpgO
iskola, továbbá gzmalom, téglaéget, gépmhely, Az állam támogatása mellett az 1879. XXXIX.

A ménesÜrtcA saját területén
népiskolát tart fenn. A XVni. az. végén itt fayencegyár állott. V. ö. Bhickner, Geechichte des kgl.
unsar. Staatsgestüts za K. (Wien 1886).
Kisbér, híres versenyló, L Venmiiflowik.

2 takarékpénztár.

mködését 1880. kezdte meg.
Szervezete, melyet az alapító törvény tartalmaz,
hasonlatos a szövcttozptéhez ; az alaptke alapítványok ú^án jegyeztetett Tagjai kétfélék, az
intézeti alapítványok tolajdonosid éa mindenki.
t-c. alapján létesült

;

—

Klsblszterecz
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—

KIsch

Kisbosnya (azeltt Bosnyícza), kisk. Zemplén
aki kölcsönt vesz fol tle. Az intézet adó- és bélyegmentesség tekintetében és kölcsönei behaj- vm. gálszécsi j.-ban, (1910) Í46 tót lak. u. p. és
tása körül kiváltságokat élvez, melyek az alapító u. t. Parnó.
Kisbossány, kisk. Nyitra vm, nyitrazsámboktörvényben és az 1898. XI. t,-c. által az intézetre
u. p. és u. t. Nagyis kiterjesztett 1879. XLV. és 1889. XXX. t.-c.- réti j.-ban, (1910) 224 tót lak.
ben foglaltatnak. Kölcsönöket csupán jelzálogi bossány.
Kisbozinta, kisk. Szatmár vm. nagysomkúti
biztosítás mellett ad. Fcélja a kisbirtokosok hitelének ápolása s ezért már 300 koronától kezdve j.-ban, (1910) 499 oláh lak. u. p. Hagymáslápos,
ad kölcsönöket. Ezeket rendszerint záloglevelek- u. t, Buság-Misztótfalu,
Kisbózsva, kisk. Abau.]-Toma vm. füzéri j.ben engedélyezi, de a zálogleveleket maga értéu. p. és u. t. Pálkesíti. A kölcsönök törlesztéses természetek s ban, (1910) 139 magyar lak.
20—65 év alatt egyenl utólagos félévi járadé- háza,
(ol. violoncello v, rövidítve: cello),
kok útján ílzottetnek vissza. A kölcsönöket az
intézet fel nem mondhatja, az adós azonban bár- magyarul gordonkának is nevezik. A heged minmikor egészben vagy részben kifizetheti. A köl- tájára készült négyhúros vonóshangszer a hangcsönök alapján kibocsátott záloglevelek adómen- szer testének menzurája a XVII. sz. elején natesek, óvadék- és kaucióképesek és pupillárlsok. gyobb volt, alakja is különbözött a maitól. StraJelents üzletága az intézetnek a parcellázások divari szerkesztette meg az els, mai gordonkánklebonyolítása, melyeket nem saját számlájára, ha- hoz hasonló hangszert ugyancsak ö állapította
nem minden nyerészkedés kizárásával megbízás meg véglegesen a C—G—d—a hangolási módját.
alapján végez. Az intézet 1913 végéig 109,729 Applikaturáját Duport teremtette meg. A K. a
kat. hold parcellázásban vett részt, s 9892 vev- legnagyobb hangterjedelemmel biró vonóshangnek 43,126,540 korona kölcsön nyújtása által szer. A nagy G hangtól a kétvonalú a hangig,
tette lehetvé a vételt. Az intézet fbb adatai az st azon túl is biztonsággal játszhatók rajta futa1918-ik évben alaptke 8.435,200, tartalék 7 mU- mok, arpeggiók. Vonókezelése ugyanaz, mint a
üveghangjai, pizzicato-, saltato- és
lió 77,300 kor., záloglevélbiztosítéki alap 10 mil- hegedé
lió kor., kötvénybiztosítéki alap 31.000,000 ko- szordinált hanghatásai épúgy jelentkeznek a zenerona, záloglevélkölcsön 202.864,828 kor., biz- karban, mint a többi vonóshangszerek hasonló
tosítva 497.509,800 kor. érték ingatlannal; effektusai. Irodalma igen tekintélyes, Bach, Beekötvénykölcsön 10.909,457 kor., biztosítva 20 thoven K.-szonátái a litteratura örökbecs gyönmillió 250,463 kor. érték ingatlannal. Eddig gyei. Kiváló mesterei: Antoniotto, Boccherini,
folyósított összesen 66,264 darab kölcsönt 287 Ferrari, Duport, Levasseur, Dotzauer, Romberg,
millió 826,200 kor. összegben. Forgalomban zálog- Merk, Servais, Kumner, Davidoff, Goltermann,
Grützmacher, de Swert, Popper, Becker, Casals,
levél 198.392,100 kor., kötvény 10.918,800 kor.
Kisbiszterecz,kÍ8k.Árvavm.alsókubinij.-ban, stb. Legkitnbb iskolák a Klinger-, Dotzauer-,
Duport-félék magyar kiadásban a Sfhiffer gor(1910) 114 tót lak.
u. p. és u, t. Alsókubin.
Kisbobrócz, kisk. Liptó vm. liptószentmiklósi donka-iskola. A gordonka történetét Ghnllet isj.-ban, (1910) 289 tót lak. u. p. Nagybobrócz, u. t. merteti (Les ancétres du violon et du violoncelle.)
Liptószentmiklós.
Kisbölgyén, kisk. Nyitra vm. nagytapolcsányi
Kisbócsa, Bócsához tartozó puszta Pest-Pilis- j.-ban, (1910) 231 tót lak. u. p. ós u. t, NyltraSolt-Kiskun vm, kiskrösi j.-ban, (1910) 536 ma- koros.
Kisbresztovány (most Alsószil), kisk. Pozsony
gyar lak. u. p. Páhi, u. t. Soltvadkert.
Kisbocskó, kisk. Máramaros vm. izavölgyi vm. nagyszombati j.-ban, (19 10) 429 tót és magyar
j.-ban, (1910) 1056 oláh lak., vasútállomás távíró- lak. vasúti áUomás, u. p. és u. t. Felsszil.
val u. p. Dragomérfalva.
Kisbucsa (azeltt: Bucsa), kisk. Zala vm.
Kisbodak, kisk. Mosón vm. magyaróvári j.-ban, pacsai j.-ban, (1910) 505 magj'ar lak. u. p. és u. t.
(1910) 502 magyar lak.
u. p. Püski, u. t. Ha- Buesuszentlászló. Közelében hajdan bencés apát:

;

;

;

;

Kisbg

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

ság

lászi.

volt.

Kisbodolya (azeltt Bodolya), kisk. Bai'anya
Kisbucsony, a Hunyad vmegyi Bucsum kisvm. hegyháti j.-ban, (1910) 173 magyar lak, u, p. községnek az orsz. törzsköny^'i bizottság által
:

;

Magyarhertelend.
javaslatba hozott új neve. Bucsum a szászvárosi
KisbogácB (azeltt Boyács), kisk. Kolozs vm. j.-ban van, (1910) 484 oláh lak. u. p. ésu. t. Szászmocsi j.-ban, (1910) 240 oláh lak. u. p. Mezszava, város.
u. t. Bonozhida.
Kisbudaía, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi
Kisborosnyójkisk. Háromszékvm. sepsi j.-ban, j.-ban, Í1910) 160 magyar lak.; u. p. Egyházgelle,
(1910) 1602 oláh és magyar lak., a Tompa-család u. t. Sárosfa.
si fészke, postaállomás u, t. Nagyborosnyó.
Kisbudak (most Ahóhudak), kisk. BeszterczeKisborosznok (azeltt Borosznok), kisk. Gö- Naszód vm. besenyi j.-ban, (1910) 736 oláh és mamör és Ki.s-Hont vm. ratkói j.-ban, (1910) 86 tót gyar lak. u. p. és u. t. Beeztercze.
lak. u. p. Újvásár, u. t. Szkáros.
Kisbudmór, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban,
és u.

t.

;

:

;

;

:

;

;

Kisborove, kisk. Liptó vm. nemotlii.y'Sf)i j.-ban,
(1910)564 tót lak.; a. p. Huttl, n. t. Liptoszontmiklós.
Kisborszó, kisk.
Honda! j.-ban, (1910)
Nagyilonda,

375 német lak. u. p. és u. t. Villány.
Kisbukócz (azeltt: Zemplénbukócz), kisk.
Zemplén vm. sztropkói j.-ban, (1910) 70 rutén lak.
Szolnok-Doboka vm. nagy- u p. és u, t. Sztropkó,
210 oláh lak. u. p. ós u. t.
Kisch, Enoch Heinrich, osztrák orvos. szül.
Pr.igában 1841 máj. 6. A balneoterápia tanára a
;

(1910)

;

KIsdadövö

KlscsAkó
német egyetemm és kórháxigazgató M»rieobadban. Sok irodalmi dolgojcate Tan Mariénbad fOrdö kfllönbözö hatásairól, a kövérségrl.
{ffágai

Fö müvei: Handbach d. alig. u.
Wien 18 7ö) Balneotlwrapeatischee Lexikon (Wien 1896); Die
SterUitiU des Weibes (2 kiad.. Wien 1895) Das
Oeechlechtsleben dea Weibes (u. o. 1904).
Kiaoaákó, OrodiáiáboB tartozó poazta Békés
vm. OToeházi j.-ban, (t»io) 588 magyar lak. vasúts/ivbajiikról stb.

spec. tíalneotberapie (2 kiad..

;

;

;

állomás, posteOgynökség, n.

t Nagyszénás.

:

gyarmat
Kisesány, kisk. Baranya vmegye szentlörinci
528 magyar lak. vasútállomás, u. p.

Oazró, u.

t.

;

;

KÍ8csalomja«azeIött Kücsalomia, Cmlomia),
kisk. Hont vm. ipol>7iyéki járásában, (i9io) 297
mag}-ar és tót lakossal ; o. p. és n. t Balassa-

j.-ban, (i»toi

dolgoiznak. A magyar parlament hatalmas épületének tóglál szintén K.-ból készültek.
Kiaesmúc község, 1. Nagyczenk.
Kiaozétiny, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban,
(1910) 254 magyar és tót lak. ; u. p. Nagyczétény,
u. t. Nagyiapás.
Kiscsigánd, kisk. Zemplén vm. bodrogközi
j.-ban, (1910) 1985 magyar lak. u. p. Nagyczigánd,
u. t. Nagyköveed.
KJBcziklény (azeltt: Kiscziklin). kisk. Vas
vm. felsri j.-ban, (i9io) 136 német lak. u. p. és
u. t. Nagyszentmihály.
Kisdárda, kisk. Baranya vm. baranyavári
j.-ban, (1910) 302 német lak. u. p. és u. t. Eszék.
Kiadebreczen, kisk. Szolnok-Doboka vm. magyarláposi j.-ban, (i9io) 261 oláh lak. u. p. és u. t.
Magyarlápos.

;

;

;

Kisdebrek, kisk. Szolnok-Doboka vm. bethleni

Sellye.

Kiscsecs, kisk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban, j.-ban, (1910) 567 oláh lak. u. p. Ispánmezö, u. t.
u. p. Girincs, u. t. TLsza- Retteg.
(19Í0) 227 magjar lak.
Kisded cickány, 1. Crocidura.
lúcz.
Kisdednevelés, 1. Kisdedóvás.
Kiscsehi (Csehi), kisk. Zala vm. letenyei j.-ban,
Kisdednevelés, kisdedóvással foglalkozó szakn. p. Felsószemenye, n. t.
(19101 494 magyar lak.
lap, melyei az 1S69. alakult Kisdednevelök OrLetenye.
Kiscsepcsény, kisk.Turóczvm. stubnyafürdói szágon Egyesülete ad ki 1870 óta.
Kisdednevelö intézet, 1. Kisdedóvó és (gyerj.-ban, (19101 230 tót lak.; vasúti megállóhely,
mekké )i.
postahivatal, u. t. Moeócz.
Kisdedóvás, a köznevelésnek egy ága, melynek
Kiscserged. kisk. Kis-KüJdllló vm. radnóti
j.-ban, (1910) 458 oláh lak.; n. p. Nyárádtö, n. t. feladata az, hogy 3— 6 éves gyermekeknél, kikkel
szüleik kenyérkeres munkájuk miatt nem foglalNagyteremi.
Kiscserjés (azeltt Bdebele), kisk. Bereg vm. kozhatnak, a családi nevelést lehetig pótol ja J9alatorczai j.-ban, (i9io) 68 rutén lak. u. p. és u. t zánkban a K. intézménye Brunswick Teréz grófn
kezdeményezésére 1828. lépett életbe. Állami renFrigyesfalva.
Kiacaenia, kisk. Trencsén vm. zsolnai j.-ban, dezését az 1891. XV. t.-c. tartalmazza. Megkülönböztetendk az egyebekben egy céh'a szol312 tót lak. u. p. és u. t. Rajecz.
Kiseaert, HomokmégylMz tartozó puszta gáló : a) kisdedóvó intézetek, melyek kisdedóvóPeet-Pills-Solt- Kiskun vm. kalocsai j.-ban, (i9io) nk, és h) gyermekmenedékházak, melj'ek dajkák
422 magyar lak. ; u. p. Homokmégy, u. t Öreg- felügyelete alatt állanak. Az utóbbiak v. állandók,
vagj' ideiglenesek, ú. n. nyári gyermekmenedékcsertó.
Kiscsongova, kisk. Ugocsa vm. tiszáninneni házak. Kisdedóvóintézeteket és gyermekmenej.-ban, (1910) 416 rutén lak. ; u. p. Magyarkomját, dékházakat felállíthatnak az állam, a községek,
a hitfelekezetek, jogi személyek és engedéllyel
u. t. Nagj'szóUós.
Kiacsöta (azeltt Kis-Csausa), kisk. Nyitra magánszemélyek is. A kisdedúvóintézetek és gyer;

;

;

:

;

;

:

vm. privigyei
Nagycsóta, u.

j.-ban,

Kiscaömöte,
93 magyar lak.

(i9io)

638

tót lak.;

u. p.

Privigye.

t.

kisk.
;

Vas vm. kszegi j.-ban,

u. p.

Nagycsömöte,

u.

t.

(i9io)

Lukács-

háza.
kisk. Veezprém vm. deve565 magyar lak. u. p. Közép-

KÍ8C88S (Cssz),
cseri j.-ban, (isio)

iszkáz, u.

;

t Boba.

Kiscsola. kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban,
252 oláh lak. u. p. és u. t. Demsns.
Kiscsfir, nagyk. Szeben vmegye nagyszebeni
j.-ban, (19101 14Í5 német és oláh ]ak. ; vasúti megállóhely, u. p. Nagyszeben, n. 1 Vízakna.
Kisczég, kisk. Kolozs vm. nagysármási j.-ban,
(1910) 548 oláh és magyar lak. ; n. p. és o. t. Kissármás.
,
2. K., Ó-Buda
Kiacsell. 1. L Czelldömölk,
ti9io!

;

—

ogykor Nagy Li^ özvegyének lakóhelye,
késbb trinitárinsi temjAom, utóbb katonai ruhatár, most magántulajdon.
Kisczelli agyag, Budapest vidékén (a budai
felett

oldalon) az alsó olieocén legfeM emnlotébe tartozó agyag, melyet Budán a té^agytnkban fel-

mekmenedékházak

kellékeit és

munkakörét,

fel-

áUitásuk és fenntartásuk kötelezettségét, igazgatását és felügyeletét a törvény határozza meg,
mely egyúttal a kisdedóvónkrl és dajkákról s a
kisdedóvónöképz-intézetekrl is intézkedik. Szülök és gyámok, ha csak nem igazolják, hogy a
gyermek otthon is kell gondozásban ós felü^eletben részesül, gyermekeiket pénzbírság terhe
alatt a helybeli kisdedóvó intézetbe vagy gywmekmenedékházba járatni kötelesek. L. még KÍ8dedövó ós (hfermekkert.
Kiadedóvó, oly nevel intézmény, melyben kis
gyermekeket bárom éves koroktól hat éves korukig ápolásban ée gondozásban részesítenek, rendre
és tisztaságra szoktatnak s koruknak megfelel
módon szellemileg is foglalkoztatnak. Bíinthogy
a K.4E tnlajdonkép a családi nevelés póttására
vannak hivatva, annál jobban tesznek eugel nddeltetéeükn^ minél inkál>b hasonlítanak a családhoz s minél kevesebb olyan vonás van branflk,
mely az iskolára emlékeztet
a K.-ban iskolai értolonben vett tanolás nincs, a gyennekek
osak játsntnak, játéksierfl mankAval fo^alkoi-

Ez^

;
:

—
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imádságot tanulgyermekekkel való bánásmódnak olyannak kell lennie, hogy a K.-kat valóban az anyák
helyettesítinek lehessen tekinteni. A K. sei
Hollandiában, a XVIIl. sz.-ban keletkeztek s játékiskolák nevet viseltek. Nálunk gr. Csáky Albin

nak

Kisdomása.

Kisdevecser, kisk. Szolnok-Doboka vm. ké(1910) 270 oláh lak.
u. p. Czege, u. t.
Kékes.
Eisdi Benedek, Pázmán Péternek hú embere
és kegyeltje, szül. Szécsényben 1598., megh. Jászon 1660 jún. 22. Teológiai éveit Rómában tölminisztersége alatt 1891. jött létre a kisdedóvás tötte, onnét Pázmán udvarába, majd Püspökire
ügyét rendez törvény, mely szerint a községi K.-k ós Selyére került, mint lelkész. Késbb esztergomi
a polgári község, a felekezetiek a hitközség igaz- kanonok lett, 1644. már szerómi, 1646. nagyvágatása és közvetlen felügyelete alatt állanak s radi, 1648. pedig egri püspök. Mint a restauráez igazgatást és felügyeletet a polgári vagy hit- ció embere, egyik fcélja volt a katolicizmusnak
község legalább öt választott tagból álló felügyel visszahódítani az országot. E célból vette rá &
bizottság útján gyakorolja. Az állami K.-khoz a királyt is, hogy Kassán a jezsuiták részére egy
vallás- ós közoktatásügyi miniszter nevez ki fel- kollégiumot alapítson. E célját 1654. érte el és 1657.
ügyel bizottságokat. A ffelügyelet az összes K. már 60,000 forintot tett le a Kassán alapítandó
felett az állam kezében van. V. ö. Morlin Emil, akadémia alapjául, melynek a jezsuita-rend veA magyar kisdedóvás múltja és jelene (Budapest zetése mellett hittudományi, bölcsészeti és jogi
1896) J. F. Ranke, Erziehung und Beschafti- kara volt. Végrendeletében kassai házát, gönyi
gung kleiner Kinder in Klemkinderschulen (10. birtokát ós 30,000 frtot hagyományozott a Kaskiad., Elberfeld 1903); Kopp, Geschichte der sán létesítend papnevel-intézet javára. Mvei
Kleinkinderschule u. des Kindergartens (Schmid Cantus Catholici (Régi és Új Deák és Magyar
Greschichte der Erziehung c. vállalatában 5. köt., Egyházi Énekek és Litániák. Anno MDCLI. Nagy3. r., Stuttgart 1902). L. még Kisdedóvás és szombat). E mvet Toldy Ferenc Ragyóczi Péter
nak.

8 apró versikéket, dalokat,

A

kesi j.-ban,

;

;

egri kanonoknak tulajdonítja.
Kisdiós (azeltt reszkó), kisk. Nyitra vm.
KisdedÓTÓnö. Az 1891. XV. t.-c. 39. §-a értelmében a K. -képzkben évenkint egyszer az iskolai szakolczai j.-ban, (i9io) 274 tót lak.; u. p. Felsév végén K.-i képesít vizsgálatot tartanak. A rados. u. t. Szenicze.
Kisdisznód (Michelsherg), nagyk. Szeben vm.
képesít oklevél a növendékeknek csak 18. életévülc betöltése után adható ki. A K.-k fizetését az nagydisznódi j.-ban, (1910) 947 német lak., u. p.
1913. XXXIX. (áUami) és a XL. t.-c. (nem állami) és u. t. Nagydisznód. A gyönyör fekvés községa nagyszebeniek kedvelt nyaralóhelye van hiszabályozza.
:

;

intézetek. Az állami K.nek két évig tartó tanfolyamuk van. A növendékek gyakorlati oktatására minden kisdedóvónintézethez egy mintaszeren berendezett kisded-
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degvlzgyógyintézete, gazdasági egylete, lakói
szalmakalapokat, kosarakat s faragványokat készítenek.

A község közepén emelked meredek he-

gyen fekv vár a

XIII. sz.-ból való bástyái nagyóvoda van csatolva. A tanítás díjtalan. A kisded- részt leomlottak és régi roraánstüü temploma is
óvodába járó gyermekektl mérsékelt dij sze- rom. K. eredetileg Nagyszeben tulajdona volt kédend, de a szegénységüket igazoló szülk gyer- sbb a kerczi apátság kezére ment át, de ennek
mekeit e díj íizetése alól a kir. tanfelügyel fel- megszüntetése (1477) után ismét elbbi birtokomentheti. A K.-kel kapcsolatosan internátus is sára szállott. A község felett emelkedik a turisták
van, melyben a növendékek csekély díjért ellátást által gyakran felkeresett (1287 m. magas) Bálvúkaphatnak. Meghatározott számú szegény- és nyoshegy (1. 0.).
Kisdivény (azeltt Kisdivina), kisk. Trencsén
szorgalmas növendéket a vallás- ós közoktatásügyi miniszter az ellátási díj fizetése alól egészen vm. kiszuczaújhelyi j.-ban, (1910) 345 tót lak.
vagy részben fehnent. Magyarországon ez id- u. p. Nagydivény, u. t. Zsolna.
Kisdoba, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban, (19 10)
szerit kilenc kisdedóvónö-képz intézet míiködik.
Állami kisdedóvón-képz intézet van Hódmez- 554 magyar lak. u. p. és u. t. Szilágyszentkirály.
Kisdoboka, kisk. Szolnok-Doboka vm. nag>'vásárhelyen, latin szertartású róm. kat. képzintézet Esztergomban, Kalocsán, Nagyváradon, ilondai j.-ban, (1910) 263 oláh lak. u. p. és u. t.
Sopronban, Szatmáron és Temesvárott, ág. ev. Nagyilonda.
Kisdobra,kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,
Intézet (német-magyar nyelvvel) Brassóban és
társulati Budapesten. Az esztergomi és brassói in- (1910) 488 magyar lak.
n. p. és u. t. Bély.
Eisdobrony, kisk. Bereg vm. mezökászonyi
tézet kivételével mindegyiknél van internátus is.
Kisdemeter, kisk. Besztorcze-Naszód vm. jádi j.-ban, (1910) 1207 magyar lak, u. p. Nagydobj.-ban, (1910) 933 német, oláh és cigány lak. u. p. rony, u. t. Bátyú. Határában régi sírokat fedeztek fel a XIII. sz.-ban Csópánfölde és Csépánés u. t. Petres.
Kisdenk, kisk. Hunyad vm. szászvárosi j.-ban, telek név alatt fordul el.
u. p. ós u. t. Szászváros.
Kisdob sza, kisk. Somogy várm. szigetvári
(1910) 472 oláh lak.
Kisdér, kisk. Baranya vm. szentlörinczí j.-ban, j.-ban, (1910) 377 magyar lak., vasútállomás, u. p.
(1910) 280 magyar lak.
u. p. Baksa, u. t. Görcsöny. Istvándi, u. t. Darány.
Kisdolány (azeltt Kisdolhicz), kisk. Vas vm.
KisderencB, kisk. Zemplén vm. mezlaborczi
j.-ban, (üMO) 140 rutén lak.
u. p. Nagycsertész, szenttgothárdi j.-ban, 133 vond lak. u. p. Nagy:

;

:

;

;

:

;

;

;

;

;

:

;

Mezölaborcz.
Kisderzsida (azeltt Derzsidn), kisk. Szilágy
vm. tasnádi j.-ban, (i9io) 819 oláh lak., vasútállomás u. p, Nagyderzsida, u. t Sarmaság.
u.

t.

:

;

;

dolány,

u.

t.

Sal.

Kisdomása,
j.-ban, (1910)

Tavama.

266

kisk.

Zemplén várm. varannói

tót lak.

;

u. p.

Újszomotor,

u. t.

;;

;

—
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Kisdombró (azeltt Kisdombravicza), kisk.
Bihar vm. magyarcsékoi j.-ban. it»io) 408 oláh
:

Vonter, a.

Pusztahollód.
Kisdorog. kisk. Tolna vtn. völgysógl j.-ban,
<ii>iui 118() ncniot lak., postahivatal, n. t. Siomba.
Kisdörgicse, kisk. Zala várm. balatonfüredi
j.-ban. <i»io) 154 magyar lak. a. p. Alsódörgicse,
u. t. Alsódörgicse- A kaU.
lak.

:

a. p.

t.

;

Kisebb, mint matematikai jelzés, L Aritmetikai jelek.

Kisebb egyházi rendek, 1. Eayházi rend.
Kisebb hatalmaskodás, 1. Hatalmiukodás.
Kisebbik uram, 1. Rokonsági nevtk.
Kisebbítend, L Kivonág.
Kisebbitéa. Bgyrószt a helyee arányok megnllapithatáaa, másrészt a könnyebb kozelhctés
véi^tt az építészeti müveket a valódi nai^ysag
fhs' T,hs'

%Ss, i*í.

tV. f-rószében, vagyis kisebbímeg. Szobrokat, plakette-

tett léptékbeóa tervezik

—

Kisecset

ban fnöke, in spiritualibus közvetlenül a pápának van alávetve területe külön megyét alkot.
Köz-, nemzeti és tartományi zsinatokra s a pttspld
értekezletekre meghivatik. A püspöki renddel járó
jogok némelyikét Is gyakorolja, jelesül a kisebb
rendeket papnuvendékeinek maga feladhatja, st
különös kiváltság alapján megyéjebeli híveit megbérmálhatja s azokra az apostoli áldást adhatja.
;

A

A frendiháznak

többi K. hazánkban a
tagja.
királyi kinevezés aktján fekv jószágokkal bíró
szerzetes és világi apátok és prépostok, tágabb

értelemben pedig a címzetesek is. Az elbbiek, t. i.
a fek^'ö javakkal királyi kinevezés alapján felruházott valóságos apátok és prépostok (abbates
ot praopositi reales) 1848-ig az országgylés alsó
tábláján foglaltak helyet.
Kisebbség (minoritás), a dolognak v. mennyiségnek felénél kisebb része, avagy mennyiség,
amely a másikhoz viszonyítva, ennél kevesebb

áll. A inai alkotmányos államokban
a többség és K. kérdé.se különös politikai jelentségre emelkedett. A választásoknál, szavazásnál, határozásnál a többség a polgárok
vagyis a jogosultak összességének helyébe lép
üveg. Távlat.
Kisebb királyi haszonvételek, 1. Regálé.
a többség határozata mint közakarat jelentkeKisebb polgári peres ügyek, olyan jogügyek, zik és így az államhatalom kezelésére dönt beamolyokl)en a pertárgy csekélyebb értékkel bir folyású. A K. pedig, ámbár szabadon hasznM(Bagatelle). Némely peres eljárás, nálunk az 1877. hatja az alkotmányos eszközöket (sajtó, disXXII. t.-c. a 100 koronát meg nem haladó pénz- knsszió szabadsága, egyesületi, gyülekezeti jog),
követelésekre 8 egyéb ügyekre békebiró bírásko- hogy álláspontjának a többeéget megszerezze, de
dásával és a les'kisebb (40 koronát meg nem ha- míg ez valóban be nem következik, véleményét
ladó érték) küvetelések számára rövidebb, gyor- a közüg5'ekben nem érvényesítheti, a többség akasabb, ^yszerübb eljárást szabályozott. A K.-bon ratának alárendelt és az országgylésen esetleg
követend eljárás külön részeként szabályozta ez kell képviseletre nem talál. Ezeket elkerülend,
utóbbiakra nézve a községi bíráskodást (1. o.), de több elmélettel találkozunk a K.-i képviselet éraz 1893. XVIII. t.-c. hatályon kívül helyezte az dekében. Ig>' a francia Considérant szerint min1877 ^^" ' ''.rendelkezéseit, amennyiben nem a den párt, számarányának megfelelen, külön
idásra vonatkoznak, úgy hogy most választana képviselket Garth .Marschal javaskö/K.,n.w.; ^>.,
.szabályozott peres üg}*ek nincsenek. lata oda irányul, hogj' a kerület több képviselt
Kisebb prelátnsok v. alsóbb prelátusok (prae- választ, de a választó szavazatait egy jelöltre
l.iil ; r, riores), a püspöki hatóság alól kivett és a
is adhatja (kumulatív
választás); íajstromos
7. hasonló, de nem teljes hatósággal (juszavazásnál a kerület több képviselt vadászt
quasi episcopalis) bírnak. A K. három- és a választó ezek számának megfelelen több
félék a) egyszer vagy passzív kivétellel bíró jelöltre adja szavazatát; korlátolt íajstromos
pielAm.snk, Ilyenek a zárdafónökök, a tiirsas egy- szavazás, melynél a kerület pl. 5 képviselt küld,
házr<
rii s némely káptalani méltóságok
de a választó csak 3—4 jelöltre szavazhat elmé'k, kik valóságos vagy aktív exemb) (li
letben számos híve van még az angol Hare-féle
tíót ülvoziiek, amennyiben nemcsak saját szemé- rendszemek, mely a népképviselet egységét veszi
lyükre s intézetükre nézve bírnak mentességgel, kiindulási pontul és a választás nem helji, hanem
do bizonyos területen lakó egyházi s világi sze- személyi kerületek szerint történnék, a választök
mélyek felett is gyakorolnak püspökihez hasonló az ország bármelyik jelöltjére szavazhatnának
joghatóságot (inriS'i
-(«palis). Ilye- pártolja ezt különösen Stuart Miil, azzal a megnek a snnelesrand'
(^ralos), a tartoldással. hogy a szavazatok mórlegeltesaenek is,
tományfnOkök (provinciaie.sj, naiunk a benedek- magasabb mveltség több szavazattal birjon (töbrondi tihanyi és dömölki apátok
c) a tulajdon- bes szavazat).
képeni praelati nulllus dioeoesLs (pr.nullius díocaeKisebbségi képTÍselet, 1. Kisebbség.
sis cura torritorio separato, pr. vére, propríe nulKisebb zászlós arak, 1. Zászlós urak.
lius), akik pápai kiváltság alapján a plLspökmegyci
Kisebesedés, a br ellialása következtében
kötelek alól teljesen kivett torülot felett minden létrejött felületes anyaghiány, seb. Keletkezliotik
püspöki j(^t, mely nem közvetlenül a püspöki mechanikai, kémiai,
stb. behatásokra. Gyakori
rend (ordo epiBoc^aUs) folyománya, gyakorolnak. hoflBias, etorötímedéeBel járó betegségek ntíúi a
Bzeket semigpimxpi-nak (félpUspökök) is nevezik. test nyomásnak leginkább kitett bely^ (felfekHazánkban, st az egész osztrák-magyar monar- vés, decubitits, 1. o.).
chiában csak
ilyen értelembon vett praelatus
Eiaecset, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban,
nuUius van, t í. a szentmártoni pannonbaimi f- (i»io) 259 magyar lak. n. p. KétiAodony, o. t
apát, aki a szt. benedekrendieknek Magyartn^zág- Becske.

pénzérmeket Tiszont rendszerint nagyobb
arányokban szokás megmintázni s ezeket aztán
gépekkel kicsinyítik az elirt méretnek megfelelen. L. SeduhÜö gépek, Miniaiür., Kicsinyít
ket,

egységbl

:

,,

.

:

;

:

:

b
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;

;
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KIsefa
Kisefa a. m. kisafa (1. o.).
Kisefás ló, 1. Nyerges.

Kísérlet

helyzetének emelése és védelme nagy társadalmi probléma, amelynek kedvez megoldását
fkép az ú. n. demokrata pártok sürgetik.
Kisen, sziget a Perzsa-öbölben, 1. Tavila.
Kisenyed, kisk. Alsó-Fehér vm. kisenyodi
j.-ban, (1910) 926 oláh és magyar lak. u. p, ésu. t.
lis

Kisegít birák, kir. ítéltáblai birák, akiket a
miniszter, törvényben nyert felhatalmazás alapján, a m. kir. Kúrián és törvényszéki birák, akiket a kir. Ítéltáblán az ügymenet gyorsítása érdekében régebben alkalmazott. A királyi ítél táblák szervezése, az ú. n. táblai decentralizáció az
ítéltáblai, az 1912. VII. t.-c. 15. §-a pedig a

;

Szerdahely.

Kiserd
vm. puhói

kúriai K. intézményét megszüntette.
Kisegít iskola, a gyengetohetség gyermekek részére szervezett külön osztályok és iskolák
általánosan elfogadott elnevezése. A K.-k célja,

(azeltt:
j.-ban, (i9io)

Hiiorka), kisk. Trencsén
131 tót lak. u. p. és u. t.
;

Ledniczróna.
Kiséret, 1. oltalom erszakoskodás ellen, melyet a régibb idkben az államhatalom a területén
tartózkodó személyeknek részint írott ígérettel,
hogy az olyan gyengébb képesség gyermekek- részint fegyveres ernek kirendelése által biztonek, kik bár nem gyengeelmójüek, de azén még- sított (fedezet). Keleten s Afrikában ily viszonyok
sem képesek az elemi iskola többi tanulóival jelenleg is elfordulnak, míg a civilizált államokegyütt haladni, különleges gyógypedagógiai el- ban K. szüksége csak kivételesen, jelesül háborújárással ós redukált tanterv mellett az életben ban merül fel, amidn leginkább tengeri kereskelegszükségesebb elemi ismereteket megtanítsa. delmi hajók szorulhatnak hadihajó által teljesíA K. tárgyai jórészt ugyanazok, mint az elemi tend K.-re, amelyért rendszerint bizonyos díjak
iskolákéi, azonban a tanítói eljárás jóval körül- fizetendk. 2. Dísz-K. (Ehrengeleit), magasrangu
ményesebb nagy figyelemmel vannak a gyerme- személyek, fleg koronás fk mellé kirendelt
kek egyéniségére, s különös gondot fordítanak tisztek és csapatok. 3. A régi germánoknál K
érzékszerveik gyakorlására ós kézügyességük fej- (Gefolgschaft, Comitatus) alatt értették a kise
lesztésére. Szakszer kezeléssel meggyógyítják rknek (comes) vagyis azoknak összességét, akik
a gyermekek beszédhibáit, esetleges testi elhaj- vitézsége által kitnt valamely femberhez (ú. n.
lásaikat és egyéb testi bajaikat pedig gyógytor- princeps) csatlakoztak. A comesek a princeps
nával gyógyítják. A K.-k legtöbbjében a fiukat a iránt békében s háborúban feltétlen hséggel
leányokkal együtt tanítják. Az els K.-t 1859. lenni tartoztak, ki viszont eltartásukról s ellátáHalléban állították fel, azóta Németországban suki'ól gondoskodott.
már 613 s az összes kultúrállamokban számos
K. a zeneben (franc, accompagnement). Soloilyen iskola áll lenn. Hazánkban 1898. Budapes- hangszorekre vagy énekre írt darabokban K.-nek
ten létesült az els K. s ez id óta u. o, még 2, s mondjuk azt az instrumentális kiegészít részt,
Egerben, Brassóban, Kecskeméten, Csongrádon, amelynek nincs soloszer jellege. Ezt dalokban
Szatmárnémetiben, Nagybecskereken, Debreczen- túlnyomólag a zongora, koncertekben a zenekar
ben és Szegeden nyitottak 1—1 ilyen iákolát, leg- látja el stb.
Kísérlet (experimentum) az az eljárás, amidn
többjét állami támogatás mellett.
Kisegít kérdés az esküdtekhez, 1. Esküdt- valamely oksági kapcsolat kikutatására magunk
rendezzük el a jelenségek folyását célunk szembirsáfj.
Kisegyházas (azeltt: Kosztolnafahi), kisk. pontjából, magunk mködtetjük az okokat, melyeknek okozatait kutatjuk. Azért a K.-nóI minNyitra vm. privigyei j.-ban, (i9io) 351 tót lak.
dig valamely feltevésbl (hipotézis) kell kiindulu. p. Divékrudnó, u. t. Nyitranovák.
Kisekemez (azeltt: Ekemezö), kisk. Kis- nunk (annak a föltevésébl, amit be akarunk bizoKüküUö vm. hosszúaszói j.-ban, (i9io) 499 német nyítani), azonkívül pedig teljes járatosságra van
szükség a szóban forgó jelenségekre vonatkozólag
és oláh lak. u. p. és u. t. Kiskapus.
Kiselejtezés a. m. tenyésztésre vagy a hasz- s végül nagy technikai ügyesség is kell a K.-hez.
nálatra nem alkalmas állatoknak kiválogatása és A K. azért oly hatalmas eszköze a tudománynak,
értékesítése (közönségesen kimustrálás, mustra- mert megengedi, hogy a K.-oz a kérdéses okot elkülönítheti a rendesen vele egybekapcsolt jelenséállat).
Kisélesd (azeltt: Élesd), kisk. Zólyom vm. gektl, vagy ha nem különítheti is el éppen, a
beszterczebányai j.-ban, (i9io) 462 tót lak. u. p. nem hozzá tartozók, de vele egybekapcsoltak szerepét elzetesen ellensúlyozhatja v. számításba
és u. t. Beszterczobánya.
Kis ember, a közgazdasági Irodalomban, a veheti, továbbá az ok mködését a mennyiség
szempontjából is megfigyelheti. Azokat a tudomápublicisztikában, a szociális propagandában
használt kifejezés a kisbirtokos, kisiparos, kis- nyokat, melyekben a K. nagy szerepet visz, K.-i,
keresked, kístkés és kishivatalnok, az ú. n. kis experimentális tudományoknak is nevezik. A K.
exisztonciák összefoglaló megjelölésére, akik nem tudományos, módszeres alkalmazása különbözteti
tartoznak a munkás- vagy napszámososztályhoz, meg a modem természettudományt a régitl s
de jövedelmük olyan csekély, hogy birtokukon, neki köszönhetjük az exakt tudományok óriási
iparukban, kereskedésükben maguk ós családtag- haladását. A régiek inkább feltevésekbl indultak
jaik is nemcsak felügyel, hanem valóságos ki, melyeket nom tartottak szükségesnek igazolni
cselekv munkát végezni kénytelenek, tökét nem is az újak a tényeket keresik, melyeket a K.
gyjthetnek, illetleg tkéjüket nem szaporíthat- elbb igazolt. Az els, ki a K. fontosságára utalt
ják s a szélsségig
takarókosságra, sokszor és egyszersmind logikai szabályait iparkodott
nélkülözésre utalva, kényelmet vagy fényzést megállapítani, Bacon volt. Szokás K.-i fizikáról,
szolgáló javakat nom szerezhetnek. A K. szociá- kémiáról, fidoloffiáról, st újabban lélektanról is
;

;

;

srn

;
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;

—
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tudományoknak K.-eken alapuló lékedet a bntett elkövetésére teljesen alkalmatlan. Hogy a józan észnek ez az aberrációja hová
tár^alásáról s eladásáról.
K. a jogban. A magyar Btkv fogalommegba- vezet, mutatja Burínak, a szubjektív eünélet ftáruzá^a szorint az a «c8olekmény, mellyel a képviseljének ismeretes két példája, hogy aki
száodókolt bntett v. vótség véghezvitele meg- gyilkos szándékkal má.snak cukrot ad be, mert
kezdetett, de bo nem végeztetett*. A K.-nek tehát azt hiszi, hogy cukorral ölni lehet, vagy gyilkos
két eleme, alanyi (szubjektív) és tárgyi (objektív) szándékkal másnak haláláért imádkozik, mert
eloine van. Szubjektív elem a bOntett vagy vét- azt hiszi, hogy az illet az imádságtól meghal (az
ség véghezvitelére irányzott szándék (1. Szándék). ú. n. Todtbeten): gyilkossági kísérletért bünteAhol a törvény a búntett v. vétség alanyi téoy- tend.
álladéki eleméül bizonyos közelebbrl meghatáA K.-nek vannak fokai. Megkülönböztethetjük
rozott szándékot, célzatot, ú. n. dolus speciálist a be nem végzett és a bevégzett K.-et
amannál
követel, a K.-hoz ily specializált dolus fonforgása pedig a távoli és közeli K.-et. Be nem végzett a
szükséges (pl. a lopás t«'nyálladekához szükséges, K. akkor, ha a tettes még nem követett el minhwrj' a búnös az ingó dolgot azon célból vegye el, dent, ami a bntett bevégzésére szükséges; ha
bog)' azt jogtalanul eltulajdonítsa). Minthogy a K. ellenben a tettas mindazt már elkövette, de az
jellemz vonása épp abban van, hogy a szándé- eredmény akaratától független oknál fogva még
kolt eoredmány be nem következett, a K. fogal- sem következett be, bevégzett K. forog fenn. Nem
milag kriietetlen s ki van zárva a gondatlanságból büntetend a K., a) ha a tettes a megkezdett bnelkövetett búncselekményeknél, amelyeknek lé- tett vagy vétség véghezvitelétl önként elállott.
nyege éppen az, hogy a búnös gondatlansága által Mikor önkéntes az elállás? Nem szorítható az
nem szándékolt eredményt okozott továbbá az önkéntesség kizárása arra az esetre, ha fizikai
ú. n. praeterintentionalis hiúettek eseteiben, kényszer gátolta meg a tettest a merénylet végreamelyeknek lényege a szándékoltnál súlyosabb hajtásában. A tolvaj, aki a feléje közeled léptek
eredmény elid^ésében s okozásában áll, pl. a zajára megszökik, önként elállottnak nem tekinthalált okozott súlyos testi sértés.
het. Az önkéntes elállás szubjektív bnösségObjektív elemként a K.-hez a véghezvitel meg- kizárási ok részesség eseteben tehát a büntetlenkezdése sztikséges. Ez határolja el a K.-et a pusz- ség azokra a részesekre, kik nem önként állottán elkészflletí cselekménytl, amely a törvény tak el, ki nem terjed. Bevégzett K. esetében
által különösen meghatározott eseteken kt\ül pl. a tettes ráltt az eltte álló emberre
az elnem bncselekmény. Véghezviteli cselekmény az, állás lehetsége fogalmilag ki van zárva. Nem
amely magában hordja a büntetés alatt tiltott büntetend a K., b) ha a bntett v. vétség tónyeredmény elidézésének, okozásának veszélyeit, álladékához tartozó eredményt a tettes, mieltt
amely a hüntetéj> alatt tiltott eredményt elidéz- cselekménye felfedeztetett, önként elhárította,
hette. Aki ölési szándékkal mérget vagy pLsztolj-t így pl- gyilkossági K. miatt nem büntetend az,
vásárol, az elkészület határait nem lépte túl, aki az általa megmérgezett eg>'énnek idejekorán
mert ölésre alkalmas eszköznek vásárlásával önként ellenmérget ad s ekként a halálos eredölni nem lehet. A véghezviteli cselekedetnek a ményt megakadályozza. Ha a K.-i cselekmény
tényálladék meg%'aló.'íításának megkezdését tev már magában véve valamely más bncselekmény
cselekedetnek, rövidebben «tényálladékí csele- tényáUadékát megállapítja, az erre megállapíkedotneku kell lennie. Az elbbi példában tehát tott büntetés alkalmazandó. A tettes testi sérniHcs K. azért, mert a méregvásárlás az ember- tésért büntetend, ha a beadott méreg testi sértést
ölésnek a törvény által megbatározott tényálla- megállapító egészségháborítást okozott. Az idegen
dékához nem tartozik. Az ú. n. összetett tényálla- házba betört tolvaj, ha a lopás véghezvitelétl
dékokra megjegyzend különösen, hogy a K.-hez önként eláll, lopás K.-e miatt ugyan nem. de a
nem szükséges valamennyi, hanem elég egy tény- betorés által elkövetett magánlaksértés miatt igen
álladéki cselekedetnek megkezdése. így pl. a be- is büntetend. Hazai jogunk szerint feltétlenül
töréses lopás K.-éhez elég a betörésnek s nem szük- csak a búntett K.-e büntetend, a vétségnek K.-e
séges az elvételnek is megkezdése. Egy harma- ellenben csak a törvény által különösen meghadik és számos esetben igen használható LNinérv a tározott esetekben. Kihágásoknál a K. egj'általán
cselekmény egyértelmsége, vagyis oly miusége, nem bimtetend. A magyar Btkv azt rendeli, hogy
amely kétségtelenné teszi, h(^y az bncselek- a K. a bevégzett bntettnél v. vétségnél enyhébmény elkövetésére irányul. Oly cselekmény, mely ben büntetend, a büntetés a véghezvitt bncselekebben a tekintetben kétértelm, vagyis kétséget ményre megállapított büntetés legkisebb mértéhagy fenn az iránt, bntelen vagy bncselok- kén alól is, st a megállapítottnál enyhébb nemmén>Te íránynl-e, véghezviteli cselekménynek ben is kiszabható. Halállal büntetend bntett
nem tekinthet. A megkezdett véj^ezvitel hiá- esetében azonban a K. büntetése ö évi fegyháznyánál fogva nem K. 1. a gondolat 2. a bún- nál, életfogytiglani fegyházzal büntetendknél 3
tett elkövetésével való fenyegetés; 3. a bn- évi fegyh^ál enyhébb nem lehet.
szövetség 4. a meren elk^zít cselekmények
Kisárleti állattan, az állattannak (zo<dógia) az
ö. az ú. n. alkalmatlan K. Az ú. n. objektív el- a része, amely az állattani ísmeretoJcek szabatos
méletnek egyik sarktételét tev ezzel a tan- kísérletek següségével ig>'ekszik bvíteni. A K.
nal szemben az ú. n. szubjektív elmélet azt ta- a fizika, kénua és fiziológia módszerei hes hasonló
nítja, hogy a bntett elkövetésére irányzott s vég- módszereket alkalmaz. A természetben ható ktUönhezviteli cselekményben küls Ufejesésre jntett bözö tényezket (fény, h, kémiai és medianikai
szándék K.-et állapít meg akkor is, ha a kttlcsé- ingerek stb.) különválasztás eieknek, valamint
beeaélni, azaz e

:

:

;

:

—

:

;

;
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a csonkításoknak, szervátültetéseknek stb. hatá- részt nem vesznek, nagyon elsegítik a kristását az állatok testének alakulására tanulmányozza lyosodást, ezek az ú. n. kristály- vagy ásványs ilyen közvetett, alkalmas módon mesterségesen képz ágensek (borátok, wolframátok, foszfátok,
létesített körülmények között végzett kísérletek- fiuoridok, kloridok). Ezek jelenlétében nagy kokel igyekszik az alaki változások okát vagy leg- rund-, spinell- és ollvin-kristályokat sikerült elalább is ama körülményeket megállapítani, ame- állítani. Frémy és Feil kis kristályokban mesterlyek között az alaki változások végbemeimek. séges rab int és zafirt állítottak el (agyagedényA K.-nak egyik ága a fejlödésmechanika (1. o.). ben aluminiumoxidot és miniumot olvasztva
A K. szép eredményeket ért el az átöröklósnek, egybe) újabban Verneuil 1—10 g.-nyi ki-istályoaz ösztönök módosulásának és az állatok tanulé- kat is kapott, amelyek senuni tekintetben nem
konyságának kísérleti tanulmányozása terén is. térnek el a természetes kristályoktól. A szén az
A K. aránylag fiatal tudomány. Eredményei azon- olvasztott vasban feloldódik és lehléskor mint
ban már most is számottevk és a rendes körül- grafit válik ki ers izzítás és hirtelen htés után
mények között él állatokon végzett megfigyelé- a szén gyémánt alakban kristályosodik a massekkel karöltve több alapvet állattani kérdést torséges gyémántot Moissan állította így el. Havilágosítottak meg s új utakat nyitottak meg a sonlóképen válik ki a gyémánt az olvasztott olikutatásnak. V. ö. Roux W., Gesammelte Schrif- vinbl.
Gáz- V. gzállapotból szublimáció révén kristen ü. Entwicklungsmechanik der Orgauismen
(Leipzig 1895, 2 köt.) Przíbram, Experimental- tályosodik a kén, az arzén, a kalomel, a galeuit.
zoologie (Wien 1907—1910, 3 köt.); Morgan Vasklorid és vízgz vörös izzáson hematitot hoz
T. H., Experimentál zoology (London 1907, néme- létre (akárcsak a fimiarolákban). Vörös izzáson
rézklorid és kénhidrogénbl kalkozin kristályosotül Leipzig 1909).
Kísérleti állomások. Oly célból felállított in- dik, ónklorid és vízgzbl ónkö válik ki, titántézetek, hogy önálló vizsgálódások s kutatások fluorid és vízgzbl anatász, rutil és brookit krisáltal V. egyes fölmerült kérdések tudományos és tályosodnak. Vízbl sok ásvány ki-istályosítható,
gyakorlati megoldása által az egyes tudomány- pl. ksó, gipsz, timsó. Nátriumkarbonát és kalszakoknak V. foglalkozási ágaknak hasznos szol- ciumklorid oldatából a küls körülmények szerint
gálatokat tegyenek s azokat fejleszteni, illetve (hmérséklet, koncentráció stb.) kalcit v. aragonit
eredményesebbekké tenni segítsenek. Németor- válik le. Ha két oldható anyag egymásra hatása
szágban legelbb (1851) mezgazdasági K.-at lé- révén egy oldhatatlan válik ki, akkor az utóbbi
tesítettek s ezek eredményes mködése után (1870) csakis akkor fog jól kristályosodni, ha a két oldat
az erdészet körében is állítottak fel ilyeneket. Az igon lassan (pl. diffúzió útján) találkozik. Nyoegyes tudományágakban is (állattan, növénytan, más és hmérséklet elsegítik kristályos testek
;

;

;

;

éghajlattan

stb.)

mködnek

ily

K.

Nagy

hatá-

suk volt a K.-nak az iparágakban, különösen az
erjedési és malomiparok fejlesztésében. Nálunk
a Mezgazdasági kisérletügyi állmnások cím keretében számos ily intézmény mködik.
Kísérleti ásványtan. Célja 1. az ásványok
mesterséges elállítása (ásvány-szintézis), hogy
megismerjük az ásvány keletkezésének feltóteleit ós ilyen módon a természetben való elfordulás- és keletkezésre nézve biztos ismereteket nyerjünk 2. jól ki'istályosodott és kémiailag tiszta
anyagot akarunk elállítani, amilyen a természetbon gyakran egyáltalában el nem fordul;
ezen az anyagon akarjuk a fizikai tulajdonságokat megállapítani. Szép kristályokat kapunk néha
egyszeren az olvasztás ós lehtés útján a fé:

;

mekbl

,

ólom. Ha a ként v. bizmutot
megolvasztjuk, az olvadókot a felületén lehtjük
ós a bels folyós részt kiontjuk, akkor az edény falára tapadó forró anyag igon szépen kristályosodik.
Kén és antimon olvadókából antimonit kristályosodik magnéz ia, vasoxid és kovasav olvadékában pedig olivinkristályok keletkeznek. Fouqué
és Michol Léwy megfelel olvadékokból lassú
lehlés útján sok közetalkotó ásványt kristályoréz, ezüst és

:

;

sítottak
plagioklászt, leucitet, augitot, nefelint,
gránátot, magnetitet ; st elállítottak sok vul:

káni kzetet
loucititot.

is

:

andezitet, bazaltot, nefelinitet,

Némely -ásvány olvadékából más

vány kristályosodik

ás-

ki amflbolból augit turmallnból olivin-f spinell-|- üveg; gránitból anortit-j:

;

keletkezését, pl. vasszulfát -f- szóda oldata zárt
csben IGO^-on vaspátot hozott létre. Redukció
révén oldatokban a szulfátokból szulfidok lesznek
vasgálicból pirit. Az arany, az ezüst és a réz az
oldatokból könnj'^en szinállapotban csapódnak le.
Nátriiunbikarbonátoldatba gipszet mártva, erre
aragonit-kristályok rakódnak reá. Zárt csben
rézgálicoldat és szilárd márvány igOo-on azuritot hozott létre. Kalciumhidrofoszfát -|- nátriumkloridoldat 250''-on apatitot eredményez. Nagy
nyomáson a túlhevített vízgz sok anyagot tud
oldani,

amelyre máskülönben nem

hat. Zárt üveg-

csben a víz 500°-on (1000 atmoszféra) az üveget
megtámadja zoolitnem anyagok és kvarc kris;

tályosodik ki. Ez úton lehet amorf testeket a kristályos alakba átalakítani
pl. amorf alumíniumhidroxidból korundot lehet elállítani amorf káliumszilikát- és aluminiumszilikátból nagy nyomás alatt földpát keletkezik.
Sok ásvány vizes oldatból elektrolízis útján
keletkezik. A jól vezet szulfidok a fémsóoldatokból kiválaszthatják a fémet. Egy olyan oszlop,
amely pirit és galenitMl áll, a rézgálicból kivá;

;

lasztja a szinrezot.

A kohókban gyakran keletkeznek mesterséges
ásványok: augit, melilit, olivin, st szanidin is.
A Plombléros közelében lev hévforrások csöveiben, amelyek még a rómaiak idejébl származnak,
aragonit,

mészpát, zeolitek keletkeztek.

Római pénzeken

azurit, malachit, cerusszit kolot-

fluorit,

kezik. A régi görög ólombányák salakján ceruszmuszkovitból loucit --f- nefelin -\- üveg. Bi- szitet és foszgenitot találtak (Laurion). Sok ászonyos kisér anyagok, amelyek a reakcióban vány vizet abszorbeál (kamallit), mások vizüket

augit

;

:

—
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vesztik (azóda, keeersó). A gipsz forró konyhasós
oldatban vizét veszti ée anhidritté alakul át. Rendkívill
I

árdekeeek a zeoiitek elváltozásai.

hogy a két tábla egymástól mintegy 5 cm.re eltávolitható v. egymás alá sülyeszmet. Az összeNyomass tolt táblákra kiilönböz lízinú poralakú anyagot

a mésspát és nátriamsalétr<Nii kristályaiban rétegeznek. Ha az egyik táblát lassan sülyeeztjiik.
keletkeznek máaoknAl ugyanaz kO- akkor törés követioezik be, míg ha horizontálisan
be a hevítéskor (anhidrit) megint mások- távoUtjnk el egymástól, a lehajló posztósáv menftariemnsek a melegítéskor eltttnnok (lea- tén árokBzer törés áU el.
;

•JB

m

dQ, de

;

;

lehilléekor ájra elékerülnek. Melegítés,

folytan sokszor megváltoznak az
optikai talajdonságok.
Az ásványc^ ssdnét eok esetboi mesterségesen
lehot változtatni. Az adiát festése már régi kelet
«Jbersteinban 1819 óta) : 2—3 hétig langyos mézV. cokoroldatban fzik utána néhány napig kénsavban melegítik, a mire az impregnálódott cukorban a saén
válik ée feketére festi az achátot v.
ónixot. A karneol vörös színét vasszulfátoldattal
való impregnálAs ée hevítés útján nyerik stb.
Sokszor egyszerú hevítésre m^yáltozík a szín
a sárga Ivaziliai topáz óvatos melegítéskor rózsaszín lesz, a kék zaflr színét veszti. A színtelen
hanyn hevítéskor megkékfil : a kósó nátriumgz
kül, a kék ksó
jelenlétébon hevítve szint.
egymagában hevítve szi'
A katódsugarak hatítsára a világos g^'t'mnnt fekete lesz a
feketére festett gyémánt SOO'-on színtelen lesz.
Kiaérieti esztétika, 1. Esztétika.
Kiaérleti fejldéstan, 1. Embriolégia és FejlSésinechaiiika.
Kísérleti fizika, 1. Fizika.
Kiaérleti geológia, a geológiának az az ága,

nyomai;

«»8

hiizáíí

:

U

"

;

Egy ttve^emez torziójával a páriinzamoe repedéeebáiek több vonulata áll el, amelyek külön-

böz szög alatt metszik egymást, éppen úgy, amint
azt az érctelérek vonulatánál gyakran találjuk.

Párhuzamos repedések állanak el akkor is, ha
egy kaucsuklemezt kifeszítene s arra nedves
gipszet rétegeznek. Ha a kaucsuklemezt akkmr
engedik összehúzódni, unikor a gipsz kissé már
megszilárdult, a gipszrétegben párhuzamos repedési vonalak támadnak, melyek egymást többékevésbbé merlegesen metszik.
A merev kzetek plasztieitását úgy lehet bemutatni, ha kovácsolt-vascsöbe egy kis már\'ányoszlopot szorosan becsiszolnak s azt alulról és
felülrl nagy nyomásnak (kb. 1300atmoszf.)vettt
alá 8 egyúttal a vascsövet is felmelegítik 380
^iö^-ra. A nagy nyomás alatt a vascs kihasasodik s a benne lev már\'ányhenger is plasztikus
lesz és követi a vascs kiha.>^asodását.
Némely erupciós kzetnek a kihléssel kapcsolatos oszlopos elválasztását úgy lehet bemutatni, ha nedves agyagot lassan sz&redni hagyunk,

—

amikor is az többé-kovésbbé szabályos oszlopokra
szárad össze. L. még KisérleH ásványtan.
Kiaérleti kihelyezés, 1. Javítóintézetek, Jaamely a föld kér<r*'ben észlelt különböz geol^ial
j^enségeket, kiilünösen a hegységek képzdését v&nevelés.
Kísérleti lélektan, 1. Liélektan.
a laboratóriumban kísérleti úton igyekszik megKísérleti pálya. A vasúti felépítménynek és
magyarázni. Az els kísérletek a régi idbe nyúlnak vissza. így már Hall (1762—1831) kisérlete- járómúveknok tökéletesítése céljából megfigyelézett a kristályos mészkövek képzdésével. Az sek és próbamonotek szükségesek, amelyeket
újabb idben különösen nagj'számú kísérletet vé- kell számiban célszeren csupán erre épített kígeztek, hogy meggyorsítva utánozzák azokat a sérleti pályákon lehet végezni. Ilyen pálya Néfolyamatokat, melyek a tennészetben csak igen metországban az oranienburgi, különböz felépítlassan küvetkezuok be. Az ezen kísérleteknél al- ményi rendszerek tanulmányozására és ilyen volt
kalmazott erk részint kémiaiak és íizikaiak, ré- a marienfeld-zoss(mi, nagysebesség mraetek
szint mechanikaiak. Az elbbieket fleg az ásvá- megfigyelésére.
Kísérleti pedagógia. A K. érintetlenül hagynyok és kzetek képzdésénél, az utóbbiakat a
hegységképzdések mechanizmusának utánzásá- ván a pedagógiámé tisztán filozófiai, elméleti i^
nál alkalmazzák. Régebben Daubrée A. (Paris), szét, a célok tanát, a pedagógia egyéb tételeinek,
majd Reyer E. (Bócf^) foglalkoztak a K-val, újab- a rendszabályoknak, a didaktikai eljárásoknak,
lian vedig Paulcke (Karl.<ruho) végzett nagyfon- módszereknek s eszközöknek induktív megáltosságú tektonikai kísérletek et, amelyekkel elál- lapítására törekszik. Nem elégszik meg úgy,
litotta mindazon tektonikus formákat, amelyekot miként a régi pedagógia, a deduktív alkalmazáaz újabb vizsgálatok a gyúrt hegys^kben, külö- sokkal, hanem a segédtudományokból, a gyernösen az Alpokban kimntattak. ügyan^y kísér- mekfejldéstanból, továbbá az általános léleklet alkalmával keletkeaett egyszeren gyúrt hul- tanl)ól, etikából, szociológiából, esztétikából dedulámos terület, öassesznltott red, átbuktatott kált tételeket hipotéziseknek tekinti, amelye
ránc, fekv red, majd törés, pikkely és reétolodás. még induktiv bizonjrításokra szorulnak. Müitbogy
Paulcke váltakozva agyagot, homokot és gipszet a K. a neveléstudományt saját eljárásokkal saját
rétegzett Qssae egy olyan alapzaton, melynek egy tételekhez juttatja, azért azt az önálló tudomárészét pár cm.-re lesfilyeeitiiette, tehát az alapon nyos pedagógia megalapozójának tekintjük. A K.
vetdést hozott létre. Ás egész rélegcsc^rtot több a maga tételeinek megállapítására a következ
q. nyomásnic vetette alá. Az al^Mntegyrészének módszerrel használja 1. kisérleti módswerded^
pár cm.-rel való lesfilyesztéee ntán jöttek létre amelyeket as ittalános lélektanból vett át ; «. a
az emiitett tektonikus formák, még pedig legna- tudományosan keresztfllvitt rendsteres megfigyegyobb zavarodások az alapzat megtörése felett, léseket ; 3. a MrdMves mód szerint alkalmazott
statisztikai adatgyjtéseket, amdyeket, miként
mig attól távolabb az oiyhébb formák.
Törések bemutatására két tábla szolgál, melyek a megfigyeléseket is, a gyermektannlm án yból
Sesze, úgy. vett át. Azonban a K. munkája nemcsak a lélekvégeit rászegzett poeztöszalag
:
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tani laboratóriumokban folyik,

hanem az

iskolá-

ban, a családban s a társadalomban is, mórt fölhasználja a maga tételeinek kiópítósóre a gyakorlati pedagógusok tapasztalatait ós tudományosan
elkószített, tervszeren végrehajtott didaktikai
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A

K. eddig részint a régi pedagógia egyes részeit dolgozta át, részint új területeket tárt fel.
Eddigi eredményei a következ fbb kérdések körül csoportosulnak: 1. a gyermekfejldéstan,
amelynek adatait pedagógiai szempontból dolgozza fel és csoportosítja 2. a gyermek egyéniségének tana, amelynek különösen két fejlett fejezete van, a típusok tana s a gyakorlati pedagógiában, gyógypedagógiában s a gyermeki igazságszolgáltatásban nagy fontosságra vergdött
intelligenciamérések a gyermek szellemi mimkájának tana, ahová tartoznak különösen a tanulás
ökonómiája és technikája s a szellemi munka higieniája(szellemi munkabírás, f áradtságniérések);
I. a tanítási módszerek ós eljárások kísérleti
megállapítása.
Története. Az induktív pedagógia eszméjét elször egy magyar tudós. Felméri Lajos, a kolozsvári egyetem tanára vetette fel, aki 1890. a Neveléstudomány kézikönyve c. munkája 2. kiadásának elszavában a következt mondja «A neveléstudományban els sorban megfigyelésekrl
és azoknak alapján alkotott feltevésekrl vagy
általánosításokról, tehát indukcióról van szó és
teljességgel nem eleve megállapított tótelek, elvek követkestményei levonásáról)). Azonban Felmennek e gondolata nálunk Magyarországon
csupán éles kritikát váltott ki. A gondolat realizálása Németországban történt meg. Közel egy
idben s egymástól függetlenül két tudós végzett
;

;

:

kísérleteket s tanulmányokat. Az egyik volt Meumann Ern, akkori zürichi egyetemi tanár, aki a
Deutsche Schule 1901. évfolyamában ismertette
kísérleteit s 1903. jelent meg Lay Vilmos karls-

Kisórsejtek

nyert eredmények nem is vihetk át minden
esetben az emberi betegségekre, a tapasztalat
mégis megmutatta, hogy azok mennyiben képezhetik értékes összehasonlítások alapját.
Mvelésére a gazdag kultúmemzotek külön intézeteket állítanak és tartanak fenn, hol a tudomány munkásai az oktatás terhétl mentesen magukat csak a kutatásoknak szentelhetik. Egj-es
ágai a szubsztituciós terápia, az organotorápia,
immuno- és szórotorápia, kemoterápia már külön
is kialakultak, de ezeken kívül tere az egész orvostudomány, a sebészet is ezen kntatások vállán
emelkedik szédít magaslatára.
Kisérleti verseny (ang. trial-stakes, lósporti,
klasszikus versenyeknek (derby stb.) a próbaversenye. Ilyen versenyt Bécsben is rendeznek az
osztrák derby eltt s miként a derbyben, csak három éves lovak vehetnek benne részt. Eredeti jelentségét azonban a tróning-szisztéma változása

—

:

következtében elveszítette.
Kisérleti zoológia, 1. Kisérleti állattan.
Kisérletügyi Közlemények, 1898 júl. végén
alapított és idhöz nem kötött füzetekben megjelen szakfolyóirat, közrebocsátja a földmívelésügyi minisztérium mezgazdasági kisérletügyi
központi bizottsága. A K.-ben a mezögazda.>;ág
különböz ágaiban
kisérleti állomások
és szakintézmények munkálkodásuk eredményeit

mköd

teszik közzé.

Kisemye (Szászernye), Ernye (1. o.) Kisküküllö

vm egyei

községnek régebbi neve.
Kisérö hajók (ném. Begleitschiffe), valamely
flottának azon hajói, melyek nélkülözhetetlen
szükségleteit utána szállítják. Mennél nagyobb
egységekbl áll az illet hajókötelék, annál önállóbb s annál kevésbbé szorul K.-ra, különösen ha
flottatámpontokra (1. o.) számíthat. Ilyen támpontok híján azonban még az operáló csatahajók- és
vértes cirkálóknak is szükségük van legalább is
szén-, olaj- s egyéb anyag-szállító hajók, kórházhajók és mühelyhajók kíséretére. Torpedónaszádok, de különösen tengeralatti naszádok oly ér-

ruhei tanítóképz tanár munkája, az Experímentelle Didaktik, amellyel a K. tulajdonképeni megalapítója ln. Ugyanez évben, 1903., ketten együtt zékenyek, annyira rászorulnak mindennem szükmegalapították a Zeitschrift für Exporimentelle sógletök gyors kielégítésére, hogy el sem lehetnek
Pádagogik c. folyóiratot. Meumann 1907. kiadott K. nélkül. Az osztrák-magyar haditengerészetben
nagy kétkötetes müvével, Vorlesungen zur Ein- jelenleg (1913) a Pelikán hajó szolgál, mint a
führung ín dio experimentelle Pádagogik, magas tengeralatti naszádok tár- és kisérö hajója a tí)rszínvonalra emelte e hirtelen ntt tudományt. pedónaszád-flottillák kisérjeként fleg a 13.000
Hazánkban Dóri Zsigmond ismertette elször tonnás Gaa torpedó-tárhajó szolgál. A különieges
1905. és 1906. a K. eredményeit. Önálló kuta- célú hajók (l. Flotta) nagy része tehát K.-kent
tóink Ranschburg Pál dr., Naay László, Véiies szolgál.
Kisér hÍTatalnokok, a vámigazgatásban azok
0. József dr., Nógrády László dr., Q^int József,
a hivatalnokok, akik a vámmal terhelt árút biWeszely Ödön dr.
Irodalom. Döri 8. Zsls^mond, Kísérleti pedagógia és di- zonyos szállítiisi vonalon vámellenrzés végett
;

:

Ranachbarg Pál. A gyermeki
Nagy László, A Gyermek, 1—7.
évf.
Ballal Károly, A gvermektannlmánvozás módsserei,
1913, 8. kiad. Dr. W. Lay, Kxperimontelle Didaktik, 1918,
8. kiad.; B. Meumana, Vorlesungen zur KinfUhrung in
die experimentelle Pítdagogik, 2. kiad. 1911— IS.

daktika,
elme, u.

Badapest

o. 8.

1904;

kiad. 1908

;

;

;

Kísérleti terápia, az állatokon kísérleti úton
létrehozott betegségek földerítésével és gyógyításával foglalkozó tudomány, amely élettani és kórtan i alapon a gyógyszertan és bakteriológia
igónybovótelóvel önálló tudománnyá fejldött az
újabb Idkben ós amelynek az orvostudomány nagyon sokat köszönhet. Ha az állatkl-sérletekben

kísérik.

Kiséröjegy, külföldrl érkezett vámköteles
illetékes hatóság által a vám beszedése érdekében kiállított irat.
Kisér ló, az a rendesen öregebb, vagy kipró-

árúk mellé az

mely a nagyobb díjú futamokra
(amelyekben a K.-nak indulási jogosultsága nincs)
benevezett társának a versenyek eltt megtarbált versenyló,

tott pr(')bafutá8oknál (trial) segédkezik.
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o.

(növ.).

és Hátics) mellett

A rosta- v. szita-csövek (1.
lév kis üreg, megnyúlt,

vékonyfalú sejtek, melyek úgy keletkeznek, hogy

:

—
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megkapta a Ne-

a kambiom egyik sejtje két réesre, egy nagyobbra
egy kiaebae oextódik ; a nagyc^bik leez a
n>:>ta- V. szltaoBÖ, a kisebbik pedig a IC Koményitö
nincw soha bennük. Val<'»szlnüleg a rosta-csöveket támcoatják múküdú^Ukbon, söt Fischer szerint Mafcbon képzdnek a fohéijék, melyeket
a rostaeeövek szállítanak. Rassow K.-nek nevezi a harasztok trachoidái között lev kemé-

Fiskolában

nyítötartalmu pari'nchyma-sojtoket iá.
Kísér szólamok a dallamot vezet szólamnak alárendelt .szólamok. Néha töltelék-szólamok-

család mondai se Eld, a hét vezér egyike, kinek Árpád a Vértes-erdejét adományozta, fla Szabolís unokája Csák építtette a Vértes alján Csákvárt. Tényleg a IC-család a Csák-nemzetségbl
származik, de els oklevélileg igazolható se az
1146 körül élt Uarin comee, kitól a leszármazás
megszakítás nélkül jön le. Ugrin unokái közül
Lrinc, aki 1278. mint Kázméri v. Kisfaludi
szerepel, a K.-család megalapítója, testvérétl
Mihályi Jánostól származik a Mihály- és a
C^só/n'-család. E családból származik a költ Sándor és Károly (1. alább). A családot a Csák-nem-

és

nak

is

mondják.

Kísértés, az erkölcsi életben minden, ami az

embert ericölostelraségre
élet

:

Az

oeábltja.

erkölcsi

klIaMem egoisztikvs ée erkölcsi hajlamaink

közt; minden, ami ez egoisztikus hajlamokat az
erkölcsiekkel való ellenkezésükben erósbíti, K.

dolgozott. 1910-ben

mes grófné-ö6ztöndljat, 1912. pedig Finale c
szobormvére a Mcsarnokban a Radics-díjat
Szám(»s képmást faragott, temeti síremlékeket
is, pl. Szontirmay Elemérét Budapesten.

A Csák-nemzetaégbl ssárrégi magyar, jelenleg is virágzó család,
eredetét egészen a honfoglalásig viszi fel. A

JSÁBiaXuAj-tsulád.

mazó
mely

Kisirtet (hazajáró lélek, bolygó lélek), a nép
babonás bitének test nélküli, pusztán árnyképekül
megjelen K. -alakjai, különösen az olhiinyt emberek lelkei. E hit általános lelki jelenségeken zetségbl való leszármazás révén a nemzetség
alapul, mint az álom fantasztikus tüneményein, címere, az oroszlán illeti meg, de a család nem
aztán a látóér/éknek félelem elidézte csalódá- ezt, hanem a Zsigmond király által 1419. egy másain meg az agynak bizonyos testi betegségeket sik K. -családnak adományozott címert használja.
rendesen kisér kóros állapotain (káprázatok). E A családnak rendkívül gazdag levéltára, mely
bit minden népnél el van terjedve és mindig a úgy az idsebb, mint az ifjabb ágat egyesíti maléleknek a halál utáni állapotát értik alatta. A gában, a Magy. Nemz. Múzeumban riztetik. V.ö.
kereszténység révén a K. -ékhez való hit ers tá- Níuy Imre, A K.-ak címeres levele (Turul 1884.
maszt talált a purgatoriumról szóló tanban. Egy- évi.) Petrovay György, A K.-ak leszármazása
házatyák is a K.-ek létezése mellett nyilatkoztak. (Turul, 1896. évf.); Naay Imre, A K--család leMig a lélek bnei kiengesztelve nincsenek, addig származása (Turul, 1896. évf.). Nevezetesebb taghazajárhat, hogy a hozzátartozóit arra intse, jai a családnak
;

1. K. Árpád Béla, kat. teológus, egyet, tanár,
hogy miseszolgáltatással és jócselekodetekkel járuljanak megváltásához. Ezekhez csatlakozik az szül. Gyomorén (Gyr) 1847 máj. 31., megh. Budaéjjeli alakok egy másik csoportja a vampir és pesten 190.3 ápr. 26. Pappá szentelték 1873 jól. 27.
litlérc. melyek szintén álombeli állapotokból ma- Rövid idej káplánkodás után a gyri pü.'^pöki
:

gyarázhatók. A hazajáró lelkek (revenant*;) csak liceumban tanulmányi felügyel és teológiai taaz éjjel 12—1 óra közti idbon kísérthetnek. L. nár (1876). 1877 jan. 2. a bad{^)esti ^yetemen a
dogmatika tanára. 1890-ben a Szent István-tármég Spiriiizmus.
AwWmr. Ab ókoraak a kísértetekre Tonatkoió hitére sulat alelnöke. Tevékeny része volt a Szent IstSckarbe, De naiis, muübs< et laribas, Kaua ét
ván-társulat tudományos és irodalmi osztálya
animiamuí beLeipiir 1846; etnoló^al tekintetben
Dle- létesítési és szervezési munkájában. Önálló
A prímitiv mOTeltsé^l
kató tirgTSláaa TaylomAl

ém

u

m-

;

:

derlck.

Von Geapensternreschicbten, L«ipsig

1903.

vei:

Kísérve, címertani mszó, melyen értik, ha valamely címerben a falak körül kisebb alakok álla-

nak anélkül, hogy a falakkal érintkeznének, tehát utóbbit mintegy kisérik.
KíseskfiU, kisk. Kolozsvm. hidaLmási j.-ban,
119101

723 oláh és magyar

lak.,

postahivatal, u.

t.

Borsanjfalu.

Kísiagy&los (azeltt Szvidnicska), kisk. Sávm. felsvizközi j.-ban, (loio) 228 mtén lak.,
u. p. és n. t. Felsvlzköz.
Kisfala, ki.sk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
:

ros

103 magyar lak., u. p. és a. t. Pártosfalva.
StiényafürdS.
Kúdalnd, 1. nagyk. Sopron vmegye kapuvári
j.-ban, (1910) 1120 magyarlak., u. p. Mihályi, u. t.
Kapuvár.
2. A', (most: Angyalkúí), kL^k. Temes vm. újaradí j.-ban, (i9io) 1702 német lak.,
11910)

L.

még

—

po6taügynök.>^>g, u.

t.

Újarad.

Kisialudi-Strobl Zsigmond, szobrász, szttl.
18H4. Alsórajkon (Zala vm.). A budapesti Iparmvészeti Iskolában kezdte, két év molva Bécsben folytatta mvészeti tannlmányait, aztán
Stróbl és Teles mhelyében, végül a Képzmv.

Koszorú Pázmándi Horvát Endre

szüle-

tésének százados évfordulója alkalmából (Gyr
1879); Egyházi beszéd (1886 aug. 20. Budán,
u. o. 1886); Uumiszíika (Budapest 1886);
szent mise áldozati valósága (Gyr 1886); Vanrt
már magyar Kempisünk f (Budapest 1887) Levelek húgomhoz az olvasásról (u. o. 1888) stb. A
Kath. Szemia 1888-1891. szerkesztette és Pázmány Péter összeg mveinek a tud. egyetem nevében eszközölt kiadásában a Kempis-fordltást és
a Szentek tiszteletérl c. mveket recenzeálta.
2. K. Atala, költn, szül. Köccsén (Somogy
vntL) 1836., megb. Kaposvárt 1911 febr. 15. Atyí^
Mihály, a költ K.-nak volt rokona, nagyanyja
révén pedig Ányos Pállal és Endrdi Sándorral
állt
rokonságban. Férje néhai Szalay Károly
ügyvéd, országgylési képvisel volt, akivel haláláig Kaposvárt élt A mvelt lelk n, akinek
szellemére ée kedélyére a család költi tradiciói
8 a Balatonvidék természeti szépségei nagy hatással voltak, egy nagy betegsége után kezdett
verselni, mikor Ariostót olvasva gondolatai láaa
álli4X)tában önkénteleottl rímes formát öltöttek.
18ö8-ban lépett föl egy vödével a Hölgyfutárban,

A

;

—
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hónap

alatt, s hosszú ideig e néven ismerte
szerette fkép a dunántúli közönség a fiatal
írón verseit, melyeknek olsö gyjteményét, Atala

alatt elköltvén, otthagj-ta az akadémiát s
pén zért festegetett. Szúk viszonyok között élt, mert
igazi tehetsége nem volt a festészethez s arcké-

költeményei (1861) Szász Károly méltatta Arany
Figyeljében. Utóbb szembaja miatt keveset dolgozott, de a 70-es évektl kezdve újra tollat fogott s mind gyakrabban kereste föl verseivel és
prózájával a Fvárosi Lapokat s a pesti szépirodalmi folyóiratokat. Egyik terjesztje volt a rajz

peit, aquarelljeit,

Atala név

és

A nagymama kuku(legjelesebbek
Prózáját és verseit inkább hangulatosság és könnyedség jellemzi, mint eredetiség
ós mélyebb költi érték. A Petfi-társaság 1878.
mfajának

:

lája, Migraine).

megválasztotta tagjának. Munkái javát két gyj-

elefántcsontra festett képecs-

melyeket gyorsan, kenyth-keresetként készített, csak mérsékelten díjazták, amellett könynyelmen élt s nem becsülte a pénzt. Hú maradt
régi szenvedélyéhez is, a drámához, állandó látogatója volt a Burgszinháznak, megismerkedett
Korner Tivadarral, a népszer drámaíróval, s
lírai költeményeken kivül ekkor írta a Zách
Klára (1812) c. drámáját és fordította Voltaire
Brutusát. 1815 nyarán Olaszországba indult s egy
évet töltött a mvészetek hazájában. A következ
évben honvágya hazahívta, egyideig bolyongott,
járt nénjénél, majd Bécsben, azután Pozsonyban,
végre 1817. megtelepedett Pesten. Nénje és barátai iparkodtak megengesztelni atyját, de az kérlelhetlen maradt, fiát nem is engedte maga elé s
kéit,

teménye foglalja magában Rajzok (1879) és K.
A. összes költeményei (1880).
3. K. Károly, költ, költészetünk romantikus
és nemzetiesebb irányának megalapítója, a magyar vígjáték atyja s a magyar novella kezdje,
K. Sándor öccse, szül. Téten (Gyr vm.) 1788 febr. 1818. kelt végrendeletében kitagadta. Az önérze5., megh. Pesten 1830 nov. 21. Születése anyja tes K. mástól mint nénjétl nem fogadott el se:

keményszív atyja emiatt nem gítséget, így két évig sokszor nélkülözésekkel
tudta igazán szeretni. A szüli szeretetet nén- küzdve élt abból a pénzbl, amit ecsetjével szerjének, Trézsinek, odaadó ragaszkodása pótolta zett. Fként tájképeket festett, eleinte Magyarkiskorától mindvégig. Gyrött tanult 1799-töl, utcai szállásán egy becsületes csizmadia-mesterde mivel tehetsége és szívnemessóge mellett fék- nél, késbb, 1818--tól Bástj^a-utcai mtermében.
telen és ingerlékeny volt, tanáraival összeütköIdközben drámáin is szorgalmasan dolgozott
zésbe került, úgy hogy a közepes sikerrel vég- (Szécsi Mária,
kérk 1817, Stibor vajda 1818),
zett 5. osztály után odahagyta az iskolát s 1804. mikor egy szerencsés véletlen egyszerre más fora gyri katonai intézetbe lépett, majd még ugyan- dulatot adott életének. A fehérvári színtársulat
abban az évben kadétnak vétette fel magát a 32. történetesen hozzájutott
tatárok kéziratához
gyalogezredbe. A napóleoni háborúkban 1805. s 1819. nagy tetszéssel eladta elbb Székesmint zászlós vett részt, küzdött az olaszországi fehérvárt, majd máj. 3. Pesten, hol a társulat
ütközetekben s bátyja példájára már ekkor ver- ezzel a darabbal kezdte meg vendégszereplését.
sfá\^Q\fíti (Hadi ének, melyet maga készített dalla- A közönség kitör lelkesedéssel fogadta a drámát,
mára a táborban énekeltetett). 1806— 1809-ig a s K. neve országszerte ünnepeltté lett. Többi,
Szerémségben tartózkodott ezredével a lázadó gyors egymásutánban színre kerül drámái is
szerb bandák megfékezésére, s a tétlen nyugal- zajos hatást tettek, így az lika, Stibor és
kérk,
mat, a világtól való teljes elzártság unalmát drá- az els magyar színszer vígjáték, melyek még
mai kísérleteivel enyhítette (Gyilkos, 1808
az 1819., s a Szécsi Mária,
pártütk, Keméiuj
tatárok 1809). 1809-ben mint alhadnagyot a fran- Simon,
gyilkos, melyek az 1820. év milsordaraliciák ellen Münchenbe rendelték, a leobeni csatá- jai voltak. E drámák rögtön nyomtatásban is megban elfogták, de visszaszökött ezredéhez, s o bá- jelentek, kívülük még a színre nem került Baráttor tettéért fhadnaggyá léptették el. A schön- ság és nagylelkség és az Iréné (1820), amelyet
brunni béke után Pesten állomásozott itt bele- 1824. játszottak el, st egy részük Gaal György
szeretett a föltnen szép Heppler Katalinba, egy fordításában németül is megjelent vagy sikerrel
egykor gazdag keresked elszegényedett özve- szeropelt a pesti és bécsi német színházak msogyének leányába. Mivel atyja nem egyezett bele rán. A zajos sikerek, melyek K.-t rövid id alatt
házasságába, atyai támogatás nélkül pedig cse- a kor legüimepeltebb költjévé emelték, felismerkély tiszti fizetésébl nem tudott volna családot tették vele igazi hivatását, s innen kezdve mineltartani, lemondott rangjáról, abban a remény- den egyéb törekvésérl lemondva, egészen az írói
ben, hogy a polgári életben talál megfelel fog- pályára szánta magát. De sikere egyszersmind a
lalkozást. A számító leány azonban, akiért ezt az magyar drámairodalom diadala is volt
K. az
áldozatot hozta, idközben másnak nyújtotta ke- els hivatott költnk, az észrevétlenül dolgozó
zét. A szerelmében csalódott K.-t atyja is eltaszí- Katona József mellett, aki a régibb, németbl
totta, mire Trózsi nónjénél. Farkas Gábor nejénél fordított színmvek után eredeti és színpadon is
húzta meg magát Vönöczkön itt átdolgoata
hatásos drámákat írt s evvel megvetette a matatárokat s megkezdte írni Vallomások c. alatt gyar drámairodalom alapját. Dicssége nem kábíszerelme történetét. Szenvedésébl lassanként ki- totta el. Érezte, hogy irodalmi készültsége nincs
gyógyult, atyja is megengeszteldött volna, ha arányban gyakorlati érzékével, gazdag élettapaszkenyérkeres pályára lép, vagy jó házasságot talataival, emberismeretével és képzeletével, ezért
köt, de K. mvészi hajlamait nem akarván kor- hogy mveltsége hézagait kiegészíti, széleskör
látok közé szorítani, függetlenségét nem áldozta tanulmányokat tett. Kazinczy munkáinak olvaföl. Mivel ügyesen rajzolt, elhatározta, hogy fest sásával választékossá, mvészivé fejlesztottt^ stílesz. Anyai jószágrészét zálogba adva, Bécsbe lusát, elsajátította az újabb magyar irodalom
ment a festészeti akadémiára, de örökségét négy technikai vívmányait ós versel készségét, a küléletébe került, s
is
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földi romokeknek. fkép Ooetbe és Sohftkespeare népköltészet divatba jött, Idsérletoket tett a népies
müveinek szorgalmas tanulmányozásával kimQ- irtoyban Is. Termékeny és .sokoldalú volt, mvelte
volte izléijét 08 inérzékót, úgy hogy rövid id a lírát, epikát, de fként a drámát. Irt m- és nép-

kora legképzettebb Írója lett. Szóleekörú
mveltsége, gyors fölfc^ása, biztos ítélete, párosulva költi tehetségével és egyéni szeretetreméltóságával osakhamar az irodalom vezérejgyéniségévé emelte, kíllönösen mikor 1822. megindíalatt

dalokat, Goethe-Schiller Xéniái mintájára epigranmiokat, Kölcsey nyomán elégiákat, Goethe
hatása alatt balladákat. Az érzés heve, az élmény!
elem ereje hiányzik lírájából, de elégiái közül a

Mohácss egy pár népdalszer költcménje (Rákosi

szépirodalmi zsebköny^'óvel, az Aurorával, szántó, Szülfbldemen) nemzetünk közkincsévé
melyet haláláig szerkesztett, orgánumot terem- lettek, s balladái között is több népszer ma Is (Áltett irányának, s módja lett maga köré g^-üjteni a matlan király, Epr észleány). Novellái, melyek e
fiatalabb nemzedék tehetséges íróit, Vörasmartyt, mfaj els termékei közé tartoznak s részben SzaBajzát, Cznczort, Toldyt stb. és az egész ú. n. lay Benjámin álnév alatt jelentek meg, egészséges
Aurora-kört (1. Aurora). Tekintélyének, erkölcsi komikumukkal, kitör jókedvükkel, az érzelmek
álláíiának megszUárdolásával anyagi helyzete is tormészetes hangjával tnnek ki. A Tollam Jójobbra fordult, noha jószívsége ós költekezése tiás (I. rész 1823, II. rész 1827), Súlyosai Simon,
ezután is többször juttatták anyagi zavarokba, Mii csinál a gólya ? (1824), Sok haj semmiért
melyektói teljesen soha sem szabadult meg. Atyja (1825),
fehér köpönyeg., Bajjal ment., vlaan
nem béklilt ugj-an ki vele, de látva dicsségét, jöW(1826) nemcsak jeles alkotások, melyek találó
szívében megengeszteldött, s 1826. kelt végren- humorral rajzolják a vidéki társadalom jellenu
deletében visszaültette jogaiba. Elbben a korban alakjait, úgj' h(^y egyik-másik tlpnssá válva ma
ssövdött második, szintén szerencsétlenül vég- is él, hanem egész iskolát neveltek, s Kovács Pál,
nyomdokaiba lépvo lendíszerelni viszonya, szállásadójának, Löfflor Gaal József stb. az
tették föl a novella-irodalmunkat. TÍhamér-JA
Jakab orvosnak Nina nevú leányával. Bár a
velt szép leány is viszontszerotte a költt, sorsát érdekos kísérlet a komoly, történeti novella tenem merte az övéhez kapcsolni, ami K.-t majd- rén, do nem vetekedhotik humoros elbeszéléseivel.
nem búskomorrá tette. Eletének végén politikai A dráma terén szintén értékesebbek vígjátékai,
tenoket ápolt elvállalta Széchenyi alapítandó mint komoly színmüvei, melyeknek tárgyát jobpolitikai és tudományos hírlapjának szerkeszté- bára Fessler történeti munkájából és Mednyánsét, amelyet a magyar ellenzék politikai és iro- szky gyjteményébl merítette s kétségtelen fejdalmi reformjaínak orgánumául szántak. A ké- ldés állapítható meg bennük. Els drámái (az
sbb Jelenkor és Társalkodó c. alatt megindult 1819—20. színre kerültek) szerkezetileg gj'enge
lap elkészít munkálataiban nagy becsvággyal alkotások, a jellemrajzra kevés gondot fordítavett részt, de megjelenését nem érte meg, vala- nak s inkább hazafias célzatukkal, mint bels érmint a M. T. Akadémiáét sem, mert betegsége, tékükkel akarnak hatni. Színi hatás tekintetében
mellyel már régebben küzködött, tüdvésszé fa- azonban magasan fölötte állnak koruk többi drájalt, s kínos szenvedések után éppen akkor halt máinak. A Stibor vajdíi, moly a legkomolyabb
meg (1830 nov. 21.), mikor barátai hírül vették, köztük, demokratikus .szellemben adja az úr és
hogy az Akadémia nyelvtudományi osztályának jobbágy összeütközését. Müórték tekintetében legrendes tagjává neveztetett. Temetése (nov. 23.) becsesebb tragédiája Iréné, a Konstantinápoly
addig nem látott néptömeget gyjtött össze, s em- elfoglalásakor magát és szerelmét föláldozó görög
lékét a színtársulatok országszerte eladásokkal leány megható története. Nagyszabásúnak ígérünnepelték meg. Ugyancsak emlékezetének meg- kez Csak Máté-ia töredék maradt. K. költi
örökítésére alakult a Kisfaludy-Társaság, moly mködése vígjátékaiban tetzödik. Eredetisége
gyjtést rendezvén, kiadta mveit és a Múzeum- kisebb ugyan bennük (nagy hatással volt reá kokertben föl akarta állíttatni Ferenczy szobrásztól rának divabjs drámairója, a német Kotzebue) s
faragott márványszobrát (a szobor 1845. elkészült, inkább a bohózatot mvelte, mint a fensóbb, ü. n.
de helyette a Jablonszky szobrásztól elrontott jollemvigjátékot, de teljes ervel érvényesül benutánzatát leplezték le 1876.), majd irodalmi inté- nük gazdag leleménye s komíkai tehetsége. Elezetté alakulva át, ma is k^elettel ápolja emlé- ven érzékkel tigj^olí mog az emberek gyöngesékét (1. Kisfaludy-Társaság), s 1869 febr. 14. geit és a helyzetek fonákságait, melyeket koráels fölléptének félszázados fordulóját különös ban páratlan ügyességgel tud nevetségessé tenni.
fénnyel ünnepelte; ugyan rzi festményeinek Tisztult erkölcsi fölfogással s derült humorral
és emléktárgyainak gyjteményét. Az Akadémia viszi színre a magyar társadalom jellemz alak1882. Kiss 6y{^ytöl faragott márványszobrával jait, melyek közül nem egy (pl. Mokány, a jólelk
díszítette üléstermét, a gyri sétatéren 1892 okt parlagi földesúr) szintén típussá vált, már elsö
kérSk-VA kezdve.
2. leplezték le Mátray Lajos készítette bronzszob- nagysiker vígjátékától,
német elbeszélésre
rát, pozsonyi lakóháza 1863, Váczi-utcai háza pártütök, melynek magja
megy vissza, a nép szerepeltetésével a késffbbi
1900 óta emléktáblával van megjelölve.
csirája, a Leányrz (1827) és legjobb
K. irodalmi jelentségét egyrészt mveinek,
másrészt vezéri szerepének köszöni. Mint költ vígjátéka, a Csalódások (1828) már közelednek
hajolt ugyan Kazinczy németes irányához, elfo- a jellomvfgjátók felé. A jelen társadalmát festik
/.. A betegek (1827) és Suwt szeagadta tle a nyelvújítást s a nyngateorópai ver- még
u
sel eljárást, de mestere klasszicizmusával hatá- gel,
jószivüség (1828), Áltudósok,
rozottan szembehelyezkedve romantikns ós nem- Acm melwt ki a szobából (1829), Három egyzeti szellemben dolgozott, st mikor Európában a szerié (1830), a történeti Tigjáték els próbái a
tott
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népszer Mátyás deák (1826) s az értékes Hség
próbája (1830).
K. jelentségének másik, az elbbinél majdnem
fontosabbfele abban a szerepbon határozótlik, melyet irodalmunk életében játszott. Föllépése határ-

Munkássága nyomra juttatta irodalmunkban a romantioizmust s ezzel új korszakot nyit
meg, az irodalom elkészít korszaka után a
reformkorszakét, mely Petfihez és Aranyhoz vezetett. E korszaknak nemcsak megindítója, hanem
vezére is K., aki éles szemmel fölismervén irodalmunk hézagait és fogyatkozásait, egyfell
példát mutatott íróinknak pótlásukra, másfelöl
közönségünket megtanította, hogy az irodalom
pártolását ne hazafiúi áldozatnak, hanem a legnemesebb szórakozásnak tekintsék. Maga köré
gyjtve jóformán az összes fiatal erket, kivette
Kazinczy kezébl az irodalom kormányát neki
szabott
mutatták be a kezd írók mveiket,
irány t íróink mködésének,s orgánuma, az Aurora
lett a legfontosabb irodalmi tényez. Az Aurorakör által sikerült K.-nak Pestet irodalmi központtátenni, olvasóközönséget toborzott s az eddig

jelz.

:

szétszórt írói törekvéseket egyesítette. Egy új
költnemzedéket nevelt, mely a vezetése alatt
irodalmunkat fölvirágoztatta, nemzetivé tette,
megadta irodalmunk fejldósének útját szinte a

szabadságharcig s elsegítette müveivel Magyarország szellemi reformját.
Kiadások. K. egyes munkái óletóben nagyrészt az Aurora
évfolyamaiban vagy önálló kötetekben jelentek meg, sok
közülük azóta is több Ízben, gyjteményes vállalatokban
vagy kUlön. Munkáinak teljes gyjteményét Toldy Ferenc
rendezte sajtó alá 10 kötetben 1831. K. Károly minden
munkál cím alatt s azóta még ötször: 1842., 1843., 1843—
18*4., 1859—60; legteljesebb a hetedik, Bánóczl Józsefe
kötetes kiadása 1893. Legolcsóbb teljes kiadás Horváth
CyriUé, K. Károly összes müvei, 2 kötetben (1899). Müveibl bö szemelvények a Képes Remekírók (1902) s a Magyar Remekírók (1905—1907) 2—2 kötetében.
Irodalom. Életének és munkásságának kimerít ismertetése Bánóczl Józseftl, K. Károly és munkál, 1882—83.
Ezenkívül Toldy, Magyar Költök Elete 11. ós írod. BeszéBzontagh Gusztáv, K. Károly munkálkodásának
dek I.
Gyulai Pál,
kritikai irányáról, Kisf. Társ. Évi. I. 1841
K. Károly hatása, u. o. XXÜ. Heinrlch Gusztáv, K. Károly Irénéje, Budapesti Szemle, 1871. és bevezetései a
Magyar Remekírók K. kiadásának kötetei eltt; Szana
Tamás, A két K., 1876; Beöthy Zsolt, Színmírók és színészek, 1882; Erdélyi János, Pályák és pálmák, 1886;
Viszota
Bayer, A magyar drámairodalom tört, I. 1897
Gyula, Fessler hatása K. Károlyra, Irodalomtört. Közi.
Társ.
Évlap.
38. k.
Kisf.
hagyatéka,
1900. és K. Károly
Bomogyl Béla, Kotzebue hatása K. Károlyra, 1902 Pécsi
Jen, A Sturm u. Drang hatása K. Károlyra, 1907. K.
sorsával és küzdelmeivel foglalkozik Jókainak Eppur si
muove c. regénye.
;

;

;

;

;

K. SánJor, költ, K. Károly testvérbátyja,
sz. els évtizedeinek Csokonai mellett legnépszerbb költje, szül. Sümegen (Zala vm.) 1772
4.

a XIX.

szept.

27.,

megh.

u. o.

1844

okt. 28.
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Iskoláit

Megszabadított Jeruzsálem.) Az 1795-iki
badacsonyi szüreten megszerette Szegedy Rózát,
de a leány kikosarazta. K., akit idközben áthelyeztek Olaszországba, 1796 tavaszán Milanóba
ért, hol jún. 29. a várral együtt a franciák
kezébe került, akik a provencei Draguignanba
szállították. Itt egy mvelt párisi leány, D'Eselapon Karolin, ápolta már korábban felébredt versel hajlamát s megismertette a francia lírikusokkal. Petrarca hatása alatt ekkor kezdte versbe
(Tasso

:

foglahii

Róza

iránti szerelmét. Szept. 28. szaba-

don bocsátották s tengeren indult hazafelé. Életének ezt a szakaszát nagy közvetetlenséggel
örökíti meg a Napló és Francia fogságom c.
levélgyüjtoményben, a XVIll. sz.-i magyar próza
egyik legértékesebb emlékében. Az 1796 -97-iki
telet Klagenfurtban töltötte s felejthetetlen napokat élt egy Pepi nev grófnövel, 1797 év tavaszán
áthelyezték a Rajna-menti sereghez s vitézül harcolt a franciák ellen. Táborozás alatt felújult szivében Róza iránti szerelme. Újra hozzáfogott a
Himfy-dalok folytatásához s levélben megkérte
imádottja kezét s kedvez feleletet nyervén, 1799
nyarán lemondott tiszti rangjáról, hazatért s a
következ év tavaszán nül vette Rózát. Elbb
Kámban, majd 1805-tl Sümegen laktak. 1801-ben
megjelent szerelmi verseinek els gyjteménye,
majd Regéi az ország els költjévé emelték, s
népszerségét Vörösmarty föllépéséig meg is tartotta. A dunántúli írók fejüknek tekintették s mint
ilyen a Kazinczy-ellenesek táborába tartozott. Az
utolsó nemesi fölkelésben mint rnagy s a nádor
hadsegéde vett részt. A znaimi béke után a nádor
megbízta, hogy írja meg németül a fölkelés történetét. K. két évig dolgozott a munkán, de dolgozatát hazafias szelleme miatt elzárták a titkos
Regéit 1820. az egyetlen irodalmi
a Marczibányi-jutalommal tüntették
ki
a 400 frt.-nyi díjat átengedte öccsének, Károlynak, az Aurora megindítására. Tagja lett az
Akadémiának már megalakulásakor, de mikor az
1833-iki nagy jutalmat közte és Vörösmarty között megosztották, tagságáról lemondott. Ó alapította s kezdetben igazgatta a Balatonfüreden
épült színházat. Az öccse emlékére alakult Kisfaludy-Társaság 1842. megválasztotta tagjává, a
következ évben nevenapját nagy fénnyel ülte
meg a pesti Iróvilág. Élete utolsó éveit csöndben
élte le. Neje 1832. meghalt, nemsokára újra meg
házasodott, de második nejét is túlélte. Eletének
végén, elkeseredve Kossuth támadása miatt, a
kezében lév adatok alapján meg akarta Írni,
most már magyarul, az insnrrectio hiteles törtélevéltárba.

pályadíjjal,
;

netét.

Terve kivitelében megakadályozta halála,

Gyrött és Pozsonyban végezte, ahol az 1790-iki mely t hetvenkét éves korában ragadta el. Emnagy nemzeti fölbnzdulás lángra lobbantotta haza- lékét Balatonfüreden és Sümegen két-két emlékfiúi

lelkesedését

;

eladások hatása

lelkes kispapok s német színialatt 1791. már Bessenyei pél-

dájára a drámaírással is megpróbálkozott, 1792ben belépett az Erdélybon állomásozó nádorhuszárezredbe, 1793.- Zala vm. fölküldto a tostör8óghoz Bécsbe. Szívesen látott vendége lett a fúri társaságoknak, szerelmi viszonyt kötött Medhia Máriával, Bécs ünnepelt táncosnjével, de
amellett mvelte magát, nyelveket tanult, olvasta
a világirodalom remekeit s fordítgatott bellük

kel örökítették meg. Ott 1859. a Züllicht<5l. 1877.
a Vay Miklós bárótól mintázott szobrát állították
föl, itt 1870. szülháza eltt és a temetben emel-

tek márványemléket mindkettt Gerenday Antal
19at. Istók János applikálta Szegedy Róza dombormvét. Izsó .Miklósnak szintén 1870. készült pályamvének másolata
a budapesti Nemz. Muz. kortjében áll.
K. mvelte a költészetnek mind a három ágát.
Ifjúkori kísérleteit figyelmen kívül hagyva, a lí;

készítette s az utóbbira

:;
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rával kezdte, folytatta az epikával s legkésbb
kezdett a drámaíráshoz legnagyobb érték lírája,
mely bec«os ma Ls epikáját a maga idején általánoi< tetszéstl fogadták, de ma már fényttk megkopott; legkisebb bocsöok drámái. Szerelmi dalait Himfy álnév alatt mint Himfy szerelmei-t
tette kózzé. Els része a Keserg, második a Bol;

;

dog Szerdtm mindegyik 200 rövidebb dalból s
az elbbi 30 (késbb 21), az atóbbí 7 hosszabb
énekbl áll, minden dala egyenl szabású, zengzetes rítmasú. mvészi szerkezetté 12 soros Himfyszakban van írva (1. o.). A Keserg szerelem els
dalai még Provencoban születtek. 1798 végére az
<»gész gyjtemény elkészült, melyet a költ 1801.
;

adott ki Béc'slíen.

A

ciklus dalaiból

egy

kis reidealizált sze-

gény kerekedik ki, K.-nak ersen
relmi regénye szerelme és csalódása' kedvesében,
kit Lizának nevez. Hogy felejtse, háborúba megy,
de som enyhülést, sem halált nem lel. A kötet
rövid id alatt páratlan népszerségre tett szert.
Tetszett a tárgy, egy kötetnyi szerelmes vers a
maga szívhoz szóló lirizmusával, a természet
jelenségeinek változatos képei, egyszer, magyaros, kedves nyelve. K. bven élt idegen kölPetrarcáéval és RousXfík. segítségével, fként
aeanéval, azonban nem másol, hanem amit átvett,
azt összeolvasztotta a maga lelki tartalmával s
egységes, harmonikus malkotássá emelte. Házassága els évében kezte Imi a Boldog Szerelmet s két év alatt befejezve 1807. kiadta. Eredetibb, mint a Keserg szerelem, de bágyadtabb,
kevésbbé változatos. Tartalma összefoglalható o
mondatba Himfy boldog férje Lizának. Vannak
azonban jgen szép részletei, így a természeti képek
8 a reflexiók az ember rendeltetésérl. Az egész
afalosi nemes mindennapi foglalkozásainak vonzó
képe. Abban, hogy feleségét énekli meg, Petíl
elfntárja. A Himfy németre s egyes részletei
:

:

olaszra, franciára, angolra is le

vannak

fordítva,

K. még egjTiéhány lírai költeményt, de ezeknek nincs jelentségje.
A dalok után K. regéket írt szülföldjének, a
Balaton mellékének várromjairól, költött mondaszer történeteket fzve hozzájuk s beloállítva
hazánk dicí;ó.ségos és bonis századaiba {XIV
XVI.) Az els hármat (Csoháncz Tátika, Somló)
1807. adta ki Regék a magyar elidkbl c alatt
s nagy tetszést arattak. Ezek a legértékesebbek
is re^l közül. 1838-ig összesen 19 regét írt, melyek kózüllcgjelentüeébbekDobozy Mihály éshiti-ese, a könyvvé dagadó Oyula szerelme, Szigliget, Viola és Pipacs. Magjuk többnyire valamilyen tragikus szerelmi történet, szegényes leleménnyel, kell megokolás nélkül, egyszeren,
naivnl elbeszélve, de igen szép lirai helyekkel. A
nemesség sorsát, életét festvén, a korabeli, nemesekbl áUó közönség körében nagy volt hatásuk.
Egyes regéket németre ls átültettek. Drámaírói
kísérletei nem sok dicsséget szereztek neki, sem
tehetsége nem volt a drámához, sem jártassága a
drámai technikában. Hunyadi-\tí (1816) dialógusokba foglalt elbeszélés, az Eredeti magyar játékszin (2 köt., 1825— 26) c. alatt megjelentek
közül Az emberszívnek örvéixyei egy pszichológiai problémát akar megoldani, a
László
irt

—

Kn

történeti dráma,

A Dárday ház s A

lelkes

ma-

-
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gyar leány vlgjátéksaerúek. A kéziratban maradt

Bánk ugyanazt a tárgyat dolgozta fül, mint Karemekmve. Szintén csak halála után jelent
meg a Hattyúdal s egy cím nélküli [)rózai elbetona

Az elbbi egy pár versnek híján teljes.
énekes verses emlékirat, melynek els felében
Magyarország történetét adja Mária Teréziától
1840-íg, a másodikban a maga életét és fejldését
énekli meg 1800 ig. Az utóbbiban, a Két szertiÖ
szívnek történetében, Rousseau Nouvelle Heloisének mintájára s német írók fölhasználásával szerelmének a Keserg és Boldog szerelem közé es6
fordulatait alakította kis regénnyé, melynek beszélése.
l(j

fejezése

azonban hiányzik.

Kiadások, irodalom. K. mftTel kOzill ft Himfy
a R«gék
8ok8tor meirjelentek köIOn-kOlön (legkOonyebben hoztiférhetök az Olcsó KOoyvtárban t a Ma^ar Bemekírók c.
gryúJtemÓDyben). összes mvelt maga K. 18SS— 38. adta
ki 8 kötetben, halála ntán Toldy, teljes, kritikai kiadisu'
kat Angyal Uávid rendezte sajtó alá 8 kfit. 1893. K. Min-

den munkái cím

Az insarrectlo ttfrténete mindeddig
K.-nak nagj'obb életrajza egy van
a Klsf. Társ. KOltök ós írók c. fryBjteményében 1910., a kisebbek közül említend .Angyal
Dávidé (kiadásának VlII. k. 1893). életrajzi adatai kÖsU
Deagi János és Darnsy Kálmán sokat gyíijtöttek öeaza
nagyszámú dolgozataikban. A terjedelmes K. -irodalomból
a legfontosabbak Kazinczy bírálata a Himfyról, Brd. Maz.
1814 : Toldy Ferenc, K. vegyes leveleirl, Kisf. Társ. Bvl.
ÚJ folyam X. k. ; Széchen Antal gróf emlékbeszéde, u. o.
XVI. k.
Helnrlch Gusztáv a Naplóról, n. o. XVra. k.
alatt.

—

nincs kiadva.
Császár Blemértól

:

;

Imre Sándor, Az olasz költ. hatiisa a magyarra, Bndapesti Szemle XVI.
Réayi Rezsó, Petrarca éa K.. Pigvelö
VII.; Kisfaludy A. Béla, A Hlmfy-dalok mázsája, ü. o.
vm. Werner Adolf, K. levélregénye, Egy. Phll. Közi.
;

;

Pótkötet U. 1890; Helnrlch Oosztáv, K. regél, Irodtört.
Közi. 1891 ; Angryal Dávid, Petrarca és K.. o. o. ; Csásaár
Elemér, K. mint vígjátékiró, n. o. 1898; Beöthy Zsolt,
K.-ról, A XIX. sz. költészete, egjetemi eladások, 1905;
Császár Elemér, K. és a francia irodalom. Beöthy-emlékkönyv, 1908.

Kisfaludy-Társaság, az ország legteklntélye*
sebb szépirodalmi intézete, melyet Kisfaludy Károly halála után barátai és munkatársai, összesen tízen alapítottak, köztük Vörösmarty, Bajza
és Toldy. Eredetileg arra a célra egyesültek, hogy
gyjtés útján pénzt szerezzenek Kisfaludy munkáinak kiadá.<ára s a fenmaradó összegbl szerény emléket állítsanak a költnek. A fenmaradt
4475 frt-ot újabb gyjtéssel kiegészítve, megalakították 1836. a K.-t, mely eleinte csak széptudományi és költi pályadíjak kitzését és odaítélését tartotta föladatának. Igazgatójául Fáy Andrást, jegyzjéül Tóth Lrincet választotta meg.
Tagjai voltak többek közt Bajza József, Cscdó
Pál, Czuczor Gergely, Jósika Miklós báró, A'öícsey Ferenc, Toldy Yerenc, SzalayLéazló, lörösmarty Mihály. Toldy indítványára, aki a K. alapításától kezdve éltet és mozgató szelleme volt,
a társaság 1841-tl kezdve mködési körét kiterjeaztve irodalmi társasággá alakult, amint azt a
K. mellékneve, «magyar szépirodalmi intézet*
tanúsítja. Innen kezdve a közönség mvelésére és
az irodalom kifejlesztésére egjTe több úton kívánt hatni. Rendszeres havi ülébeket tartott költi és tudományos felöl vasávsokkal, ünnepi közgylést Kisfaludy Károly emlékére születése napján (febr. 5), amikor az irodalmi állapotokról,
törekvésekrl tartalma^ elnöki megnyitók tartattak. Egyszersmind Évkönyv-et is adtak ki,
mely hú képét nyújtotta a K. az évi mtJködéeének. A társaság elnökéül Jósika Miklós bárót
:

-
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választották meg s a tagok számát fölomeltók.
1842-töl 1848-ig tart a K. óletónpk els, eredményekben gazdag szakasza. Az Évlapok-on kívül
megindította Kisfaludy Károly mveinek újabb

Szépirodalmi Szemle c kritikai folyóiratot, a Széptant Bemekírók c. gyjteményt, a
Külföldi Begénytár-at, Erdélyi János szerkesztésében kiadta a Népdalok és mondák c. 3 kötetes
gyjteményt s támogatta a Toldytól megindított
NemzeiiKönyvtár-&t, mely irodalmunk java alkotásait gyííjtötte össze. B gazdag, széleskör munkásság, valamint az a körülmény, hogy tagjait
állandóan a nemzet legkiválóbb költibl és eszkiadásait, a

—

KIsfaludy-TArsasAer

közölni d) jutalmakat hirdetni széptani ós szépirodalmi dolgozatokra e) széptani és szépirodalmi
nyilvános fölolvasásokat rendezni. A pártoló tagok illetményei során oly kiváló
jelentek
meg, mint Erdélyi János, Salamon Ferenc, Beöthy
Zsolt, Péterfy Jen, Katona Lajos dolgozatai.
;

;

mvek

1872-bon megindult a Magyar Népköltési Gyjtemény, melybl eddig Í2 kötet jelent meg.
(A K. 1910-ig megjelent összes kiadványainak
jegyzéke az Évlapok 45. kötetében olvasható).
1879-ben Gyulai Pál lett a K. elnöke; az ö
nemes lelkesedése, biztos ítélete, finom ízlése
két évtizednél tovább vezette a társaságot célja

tétikusaiból választotta, rövid id alatt igen nagy
befolyást és tekintélyt szereztek számára, amit
teljes mértékben meg is érdemelt, mertjirodalmunkat céltudatosan vezette a legnemesebb irányban,
kiváló tapintattal óva a szélsséges irányzatoktól.

felé. Mellette másodelnök elbb Greguss Ágost,
majd Szász Károly, s másodtitkár elbb Csiky
Gergely, késbb Vargha Gyula voltak. Gyulái
és Szász Károly lemondása után 1901-ben elnöknek Beöthy Zsolt, másodelnöknek Berzeviczy
A negyvenes években mindjobban terjed mes- Albert, titkárnak Vargha Gyula, másodtitkárterkélt, érzelgs költi irányzattal szemben íróink nak Kozma Andor választattak meg s az új

és olvasónk figyelmét a népköltészetre irányította 8 a görög, latin, angol és francia szóptani remekírók fordításával a müelméleti kérdések tisztázását célozta. Legjelentékenyebb eredménye mégis Arany János fölfedezése volt (1846).
A szabadságharc ós a reá következett abszolutiz-

mus alatt a K. mködése megszakadt s csak 1862.
kezdhette meg újra Eötvös József elnöklete és
Arany János igazgatósága alatt mködését betöltötte a megüresedett tagsági helyekot, 9 új tagot választott, fölújította az Évlapokat (1914-ig a régi
folyamból 7, az újból 47 kötet), pártoló tagjainak
a 4 frt.-nyi tagdíj fejében a megindított Szépirodalmi Könyvtár évenkint 60 ívre terjed köteteit adta, hogy ily módon a külföldi remekek tömeges átültetésével jobb útra térítse a népies
irány túlzóitól meghonosított ízléstelenséget és
formátlanságot. E gyíijtemónyben jelent meg Madách Imre Ember tragédiája, melyet Arany
ugyancsak a K.-ban mutatott be. Ugyanekkor
vállalkozott a K. Shakespeare összos müveinek lefordítására, amit Tomori Anasztáz (l. o.) bkezsége tett lehetvé. A 19 kötetes nagy mvel
(1864 1878) irodalmunk egyik legfontosabb kötelességének felelt meg, s maga a vállalat páratlan hatással volt a közízlés fejlesztésére. Idközben a visszalépett Eötvös József helyébe Kemény
Zsigmond lett a társaság elnöke s Toldy F'erenc alelnöke (1866), sa tagsági helyek száma 40-rl 50-re
emeltetett, szerveztetett a levelez tagság. A K.
okkor megindította Moliére összes mveinek fordítását, a Spanyol szinmütár-at s a modem realista irányzat kiváló képviselit, az angol regónylr<')kat ismertette meg a közönséggel. Az elbetegeBodett Kemény Zsigmond helyébe 1872. Toldy Ferenc választatott meg elnölmek, majd 1876-ban
Lukács Móric, aki mellett Gyulai Pál mködött
mint alelnök, Oreguss Ágost inint ftitkár s a le;

—

mondott Tóth Kálmán helyett Beöthy Zsolt mint
raásodtitkár, 1879-bon alkották a jelenleg is érvényben lév alapszal)ály()kat és ügjTondet, moly
szerint a K. célja a) figyelemmel kisérni a magyar
szépirodalom fejldését h) bölcsészeti, történeti
és kritikai dolgozatokat nyújtani a széptan és
vészet körébl c) eredeti és fordított széptani,
szépirodalmi, népköltési
megjelenését esz:

;

m-

;

mvek

tisztikar, élén irodalmi életünk vezérével,

Beöthy

a régi hagyományokhoz méltóan vezeti
a K.-ot. A társaság újabb életének legnevezetesebb mozzanatai, hogy a magyarországi Shakespeare - kultusz terjesztésére egy Shakespearebizottságot szervezett (elnöke Berzeviczy Albert),
mely matinékkal, egy Magyar Shakespeare-Tár
c. évkönyvvel (azeltt folyóirat) iparkodik rendeltetésének megfelelni, megindította a Költk
és írók c. életrajzgyüjtemónyt (eddig 11 köt.) és
hogy 1913. a kormány támogatásával Beöthy
Zsolt, Négyesy László és Császár Elemér szerkesztésében egy 200 kötetre tervezett hatalmas
vállalatot indított meg, a Kisfaludy-Társasáa
Nemzeti Könyvtár-át, azzal a céllal, hogy irodalZsolttal,

munk

esztétikailag értékes vagy történetileg nevezetes emlékeit mintaszer kiadásban közrebocsátva, a modem magyar közönségnek fenyegetett történeti érzékét és ízlését fejlessze.
Ugyanezt a célt, a nemzeti köztudat ersítését
és kimélyítését, szolgálják azok a kegyeletes ünnepek, melyeket a K. nagynev tagjainak megtisztelése vagy elhunyt jeleseink emléknapjai alkalmával rendez, amilyenek voltak: Kisfaludy

Károly-ünnep 1869 febr. 14., Toldy Ferenc-ünnep
1871 nov. 12., Arany János-ünnep 1883 okt. 28.,
Jósika ünnepély 1894 máj. 5., Tóth Lrinc jubileum
1882 máj. 12. és 1891 doc. 9., Gyulai Pál-jubileum
1893., a Vörösmarty-ünnep 1900 nov. 25., Csokonai-imnop 1905 febr. 12., a Jókai-ünnep 1906
máj. 31., II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak
emlékünnepe 1906 okt. 27., Lévay József -ünnep
1911 nov. 19., az Eötvös-ünnep 1913 október 1. ós
a Kemény Zsigmond-ünnep 1914 febr, 8.
A K.-nak jelenleg 49 rendes tagja van, közöttük szépiróink és kritikusaink legkiválóbbjai és
18 küls tagja. Minden hónap els szerdáján fölolvasó ülést tart, minden év febr. 5-iko után es
vasámapján ünnepi közgj^ést. A társaság rendelkezésére álló jutalmak a következk Lukács
Krisztina-jutalom (2000 K) költi ós széptani föladatra Greguss-jutalom (2000 K) hat óvónként
felváltva a legjobb kritikai dolgozat, festmény,
drámai szerep, szobrászati m, zenei m, épület
szerzjének jutalmazására; Somogyi I)oz.sö-juta:

;

lom (200 frank) szónoki, költi, Irodalomtörténeti

;

—
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Balyovsiky Oyuláné ju- gyártás nagy lendületet vett. 1848-ban a maV. széptant föladatra
talmai40(J K) költoiut'iiyn> Széber Árpád-jutalom gyar kormány a fegy vergyártást rendezte be,
(1000 K) kéttivookuat ful váltva költi múvekro, 18&4. itt és ZólyombréióD a singyártást kezdték
esztétikai kérd^eekz* ; Bojárt Vigyásó Skid<Nr-jat»- m^. 1881 óta itt kizárólag vasöntéssel foglallom (1910-ig 240 K, azóto egyre emelked) törté- koznak.
neti elbeszélésre. A K.-nak ma 489 alapitó tagja
Kiagejöcs (azeltt Kis-Gcz),}k\&]i. Ung vm.
van, vairvona (ims) 497,ö8ö K, évi bevétele (i9is) ungvári j.-ban. (i»io) 937 magyar lak. n. p. Nagy63
üvsa öO,706 K. Az alapító tagság gejcz, o. t. Szttrte.
.<) frt.
dija
azóta 100 frt, illetve 200 K.
Kisgenes (azeltt: Cfenes), kisk. Gömör és
Legnagyobb alapitól: Greguss Ágoet ée neje Kis-Hont vm. rozsnyói j.-ban, (1910) 361 tót lak.,
(&0.000 K). Kaasellk Jen (10,000 K). Lukács Mó- vasércbányával ; n. p. és n. t Csetnek.
Kisgéroae, kisk. Ugocsavm. tiszántúli j.-ban,
ric (20.000 K). Széber Mihály (lO.OüO K), Tomori
Anasztáz UO.OOO K), Wodianor Anur (10,200 K). (19101 1739 oláh lak. n. p. Tnrcz, o. t Sárközújlak.
B[isgereblyé8 (azeltt: Hrabovka-Rosztoka),
Kis farigó pille, L Faragó lepkék.
Kisfarkasd (axeltt Farkasa), kisk. Trencséa kisk. Zemplén vm. nzinnai j.-ban, (1910) 148 mtén
vm. vágbentorcaei j.-ban, (i»io) 101 tót lak. u. p. lak. u. p. Ugar, u. t. N'agyberezna.
Kisgéres, kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,
Pelyváik V. t Vág^ye-Vágváralja.
(1910) 1245 magyar lak., kik háziiparilag foglalKia-Fátra. 1. Fátra.
Kisíehéregyház (azeltt Fehéregyház), kisk. koznak takarógyékény-kéezitéssel u. p. és u. t.
Királyhelmeez.
Besatercze- Naszód vm. besenyi j.-ban, (i»io)
Kisgeresd, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban,
német ée cigány lak. n. p. Dípse, n. t. Szeret;

;

:

;

•

'

;

:

;

:

:

;

49

:

228 magyar lak.: o. p. Nagygereed, u. t.
Vámoscsalád.
Kisgerge, kisk. Nógrád vm. szécsénjri j--ban,
vm. borossebesi j.-ban, (i9io) 414 oláh lak. o. p. (1910) 298 masryar lak. n. p. ée u. t. Litke.
Kisgergelyí alva (azeltt Gergelyfalva), kisk.
és u. t. Dézna.
Kisieketepatak (azeltt Feketepatak), kisk. Gömör és Kis-Hont vm. tornaijai j.-ban, (1910) 95
Gömör és Ki.s-Hont vm. rozsnyói j.-ban, (taioi 344 magyar lak. n. p. Fels vály, u. t. Tornaija.
Kisgeszt azeltt: Geszt), kisk. Pozsony vm.
u. p. Alsóeajó, n. t. Csetnek.
tót lak.
Kisfenes, Idsk. Torda- Aranyos vm. alsójárai nagyszombati j.-ban, (1910) 528 tót lak. n. p. Majj.-ban, (19101 1074 oláh lak.
o. p. és n. t Torda- tény, u. t. Magyardlóezeg.
falva.

(1910)

Kisfejüség, 1. Mikrokefália.
Kisieketeiala (azeltt Nyágra), kisk. Arad
:

;

;

:

:

;

:

1

:

;

szentlászló.

Kisgézsény (azeltt Hazsitia), kisk. Zemjrién
vm. homonnai j.-ban, (1910) 413 tót lak., vasúti
megállóhely u. p. és n. t Nagykemencze.
Kisgógánía (azeltt Gógánfa), kisk. Sopron
vm. csepregi j.-ban, (1910) 192 magyar lak.
:

Kiaientte, kisk. Szatmár vm. nagysomkúti
j.-ban. (1910) B41 olíh lak., vasútállomás, távtróhivataüal u. p. Kvárhosszúfalu.
:

;

:

Kis ienydarázs, 1. Fadarazaak.
Kisfrankvágása (azeltt: Ki3-Frankvágás\ u. p. és u. t. Sopronhorpács.
Kisgombáa (azeltt Grihó), idsk. Sáros vm
kisk. Szepes vm. szepesófalui j.-ban, ii9io) 297
felsvizközi j.-ban, (1910) 153 rutén lak.; n. p. és
u. p. Osztomya, u. t. Szepesófalu.
t«»t lak.
Kis fuvola, Fuvola.
u. t. Sztropkó.
KiagoroBzló, kisk. Szilágy vm. zsiböi j.-ban,
Kisiülpös, kisk. Kolozs vm. tekéi j.-l)an, ii9io)
o. p. Nagygoroszlö, n. t. Náp(1910) ^5 oláh lak.
t>8l magyar és oláh lak. u. p. és u. t. Tancs.
Kiaiüzes (azeltt: Füzes), kisk. Heves vm. rád.
peter%'ásári j.-ban, (19101 263 magyar lak.
Kisgömöri, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. riman. p.
és u. t. Pétervására.
szécsi j.-ban. (i<jio) 225 mag>'ar lak. n. p. és n. t.
Kisgáj, kisk. Temos vm. verseczi j.-ban, (1910) Várgede.
6t7 oláh és szerb lak. u. p. Alsósztamora, a. t.
Kisgörb, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban. (imoi
Xagygáj.
398 magyar lak., postahivatal u. t. ZalaszentKisgajdos (azeltt Gajdos), kisk. Ung vm. grót.
szotartod j.-baii, (i9to) 141 tót lak. a. p. Ubrezs,
Kiagörgény, kisk. Maros-Torda vm. marosi
iL t Saobránei.
alsó j.-ban, 1910) 497 magyar lak. n. p. SzékdyKiagalambialva, kisk. Udvarhely vm. székely- vaja, u. t. ijalavásár.
keresztúri j.-ban, (1910)664 magyarlak., vasúti
Kisgút, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban. (i9t«)
megállóhely u. p. és u. 1 Nagygalambfalva.
342 magyar lak. régi földvára volt, melynek
Kiagalgóes (azeltt: Ologovécz), kisk. Kis- nyomai a Szemye-tó mellett most is láthatók. B
Kükttll vm. hosszúMiói j.-Mn, (1910) ö09 oláh várat a nép hite szerint a régi idben Kis-Monlak. u. p. és u. t H08aÚMi6.
kacsnak hívták. C. p. Gút. n. t Barkassö.
Kisgyalán (azeltt: Gyulán), kisk. Somogy
Kiaganna, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban,
vm. igali j.-ban, (1910) 458 magyar lak. a. p. QdÜe,
(1910) 196 német lak. n. p. Pápakovácsi, u. t. Pápa.
Kiagaram, kisk. Zólyom vm. breznóbányai u. t. Mosdós.
j.-ban, (1910) 2145 tót és magyar lak. ; vasúti álloKiagyarmat, kisk. Hont vm. vámosmikolal
más, posta, táviró és távbeaél6. Az ittnii m. klr. j.-ban, 11910) 863 magyar lak., postattgynökaég;
állami vasmúvek a zólyom-bréióí vasgyári fiesz- a. t. Zalába.
Kiagye (azeltt: Kizdia), nagyk. Temes vm.
lethoz tartoznak, mellyel 6*5 km. iiosszú gyári
vasút köti össao. A K-i vasgyár egyik logiégibb lippai j.-ban, (i»io) 1766 oláh lak. il p. és n. t
ha.7.ánkb«i. már a XVIII. sz. végóo itt avas- aíí*.
:

:

1.

;

;

;

:

;

;

:

;

;

1

;

:

;

;

:

;

—

KIsgyékényes

Gyékényes), kisk.
Kisgyékényes (azeltt
Bare vm. verebélyi j.-ban, (i9io) 300 tót és magyar lak. u. p. és u. t. Nagykálna.
Sztropkóhrahócz),
Kisgyertyános (azeltt
kisk. Zemplén vm, sztropkói j.-ban, (loio) 30.3
:

;

:

lengyel lak.

;

u. p. és u.

t.

Kisisricze

684

mely csak futással menekülhetett meg. Jellacsics
ennek erösitósére rendelte a balszámyon lev Otekkor Guyon vezérlete alatt tört a
az ellenség meggyengült balszárnyára,'mire az egész ellenséges vonalnak Verbász
tingert, de

magyar sereg

felé vissza kellett vonulnia.

Kelese.

kisk. Alsó-Fehér vm. nagyn. p. és u. t.
(i9io) 819 oláh lak.

Kishelvény (azeltt: Ris-Chlivény), kisk,
Trencsén vm. báni j.-ban, (1910) 98 tót lak., u. p.
és u. t. Bán.
Alsószolcsva.
Kishely (azeltt: Mesztiszkó), kisk. Sáros
Kisgyr, nagyk. Borsod vm. miskolczi j.-ban,
u. p, ós n. t. Harsány. vm. felsövizközi j.-ban, (1910 387 tót lak., u. p.
(1910) 1736 magyar lak.
A harsány! határ szomszédságában van a még és u. t. Felsvlzköz.
Kisherend (azeltt Herend), kisk. Baranya
meg nem vizsgált Halomvár. Határában svm. pécsi j.-ban, (1910) 396 magyar lak., n. p.
kori telepek vannak.
Kisgyula (azeltt Gyula), kisk. Baranya vm. Egerág, u. t. Áta.
Kisherestény, kisk. Bars vm. aranyosmaróti
pécsi j.-ban, (leio) 252 magyar és német lak. u.p.
j.-ban, (1910) 125 tót és magyar lak., u. p. NagyBelvárd, n. t. Németbóly,
Kishajmás, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, herestény, u. t. Zsitvaújfalu.
Kishemád-Bársonyos malomcsatoma-táru. p. Felsömind(1910) 486 magyar ós német lak.
snlat. Alakult 1850. oly célból, hogy a Hernádszent, u. t. Bakóeza.
Kishalász, kis szerszámmal horoggal, keczé- ból 70*420 km. hosszú csatorna segítségével malmok hajtására vizet vegyen ki. A csatorna Abaujvel, emelöháíóval dolgozó halász.
Kishalmágy, kisk. Arad vm. nagyhalmágyi Torna, Borsod és Zemplén vármegyék területén
u. p. és u. t. Nagy- vezet át; összesen 14 malom van rajta. Befektej.-ban, (1910) 1404 oláh lak.
tése 200,000 K, az évi fentartás és igazgatás
halmágy.
Kishalom (azeltt Kis-Sztraczin), kisk. Nóg- költsége 3300 K.
Kishertelend, kisk. Baranya vm. hegyháti
rád vm. balassagyarmati j.-ban, (i9io) 300 tót lak.;
n. p. Kiskürtös, u. t. Eárosmúlyad-Nógrádszakál. j.-ban, (1910) 106 német lak. u. p. és u. t. Magyarszék.
Kishám (halászat), 1. Vállhám.
Kis-Heves, 1. Kemej.
Kisharangláb, kisk. Bereg vm. mezökaszonyi
Kishidegkút, kisk. Veszprém vm. veszprémi
n. p. Beregsom,
j.-ban, (1910) 357 magyar lak.
j.-ban, (1910) 340 német lak.
u. p. Tótváisony,
n. t. Bátyú.
u. t. Balatonfüred.
Kis harkály, 1. Harkályfélék.
Kishidvég (azeltt Faszika), kisk. Bereg vm.
Kishárs (azeltt: Kis-lApnik), kisk. Sáros
vm. héthársi j.-ban, (i9io) 687 rntén lak., posta- szolj^ai j.-ban, (191J) 771 rutén, magyar és német
Kisgyógypatak,

enyedi j.-ban,

;

;

:

:

;

;

:

;

:

;

;

;

:

hivatal

;

u.

t.

Paloncza.

lak.

Kisharsány, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,
u. p. Siklós, u. t. Baranya(1910) 517 magyar lak.
nagyharsány.
Kishársfalva (azeltt
Sopron-Hársfalva),
kisk. Sopron vm. felspulyai j.-ban, (i9io) 357
német lak. u. p. ós u. t. Sopronszentmárton.
Kishartyán, kisk. Nógrád vm. szécsónyi j.-ban,
(1910) 603 magyar lak.
u. p. Karancsság, u. t.
;

:

;

;

Pálfalva.

Kishatár (azeltt Kis-Lehotka), kisk. Nyitra
vm. privigyei j.-ban, (i9io) 248 tót lak. u. p. ós
:

;

vasútállom.-'is távíróval, u. p. Szolyva.

;

Kishind, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, (1910)
393 tót és magyar lak. u. p. Kalász, u. t. Zsitva;

újfalu.

Kishitség, rokon a kislelküséggel (1. 0.). A
nem bízik magában, de másokban sem,
fél mint remél, látóköre szúk, csak a legkisebbet látja, de azért a múló bajt túlságosan
nagynak látja.
Kishódos, kisk. Szatmár vm. szatmáraémeti
kishit
inkább

j.-ban, (1910)
u.

t.

356 magyar

lak., u. p.

Nagypalád,

Mikola.

t. Pri vigye.
Kishollód (azeltt Gavranyecz)^ kisk. Sároe
Kishavas, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési j.-ban, vm. felsövizközi j.-ban, (1910) 77 rutén lak. u. p.
(1910) 279 oláh lak.
u. p. és u. t. Kaezkó.
és u. t. Felsvlzköz.
Kisháza, kisk. Bihar vm. tenkei j.-ban, (i9io)
Kis-Hont, 1. Gömör és Kishont, i/o7í/( története).
1609 oláh és magyar lak., postaügynöksóg, távKishöflány, kisk. Sopron vm. kismartoni
beszél.
j.-ban, (1910) 920 német lak.; postaügynökség,
Kishegy, kisk. Szolnok-Doboka vm. nagy- u. t. Kismarton. Határában nagy lajtamészköilondai j.-ban, (i9io) 185 oláh lak.
u. p, Qalgó, bányák vannak.
u. t. Szamossósmoz.
Kishuta (azelölt: Sompatak-Kishuta), kisk.
Kishegyes, nagyk. Bács-Bodrog vm. topolyai Abauj-Torna vm. füzéri j.-ban, (1910) 230 mag>'ar
j.-ban, (1910) 6135 magyar lak., vasúti állomás, és tót lak. u. p. ós n. t. Pálháza.
posta- és távlróhivatal. 1849 júl. 13-14. itt csata
Kisida, kisk. Abanj-Torna vm. kassai j.-ban,
folyt le Jellacsics és a magyarok között. A mag^'ar (1910) 437 tót és magyar lak. postaügynökeég,
sereg a 8zenttamá.sl mocsarakat tápláló Barra- u. t. Semse.
patak mellett foglalt állást. Jellacsics júl. 13. éjjeKisigmánd, kisk. Komárom vm. gesztesi j.-ban,
lén Verbász fell akarta a magyarokat meglepni, (1910) 760 magyar lak., u. p. és u. t. Nagylgraánd.
de ezek egyszerre támadtak s a balszárnyon felKisigricze (azeltt: Igricze), kisk. SzolnokAUlt^itt magyar lovasság ós gyalogság együttes Doboka vm. szamosújvári j.-ban, (1910) 275 oláh
támmláeával visíJzaverte az ellenség jobbszárnyát. lak. u. p. Hlsztény, u. t. Páncaélcseh.

n.

:

;

;

;

;

;

;

;

:;

—
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—

KIskapos

Kisikunláa (tmíd. JárómAveknek a vágányokKisjakabfalva (azeltt: Jakabfalu), kisk. BaA kisiklások gyakrabban elöfor- ranya vm. siklósi j.-ban. 11910) 467 német lak.
daló ukai a váltók anbályeUenes állitása, a fel- u. p. és u. t. Villány.
épitmóDyen v. járdmav^en eUtfordoló hiányok,
Kis- Jáva, sziget, a. m. Báli (1. o.).
hetyteton yooKlOMnáUltáB, a Járúmavek egyeKisjécsa, nagyk. Torontál vm. csenei j.-ban.
netlen megrakása, helytden fékeaés stb.
(1910)
1363 német lak.; posta- és távbeszélKisikland, kisk. 1\)rda-Aranyo6 vm. maros- hivatal.
ludaAÍ j.-bnn. ii»io) 806 oláh ée magyar lak. a. p.
Kisjen, nagyk. Arad vm. kisjenl j.-ban, a
ról való leo^óee.
:

;

Mo/ókapus.
Kisiklód, kk. Sxolnok-Doboka vm. saamosújvári j.-ban, (isio) 465 oláh ée magyar lak., o. p.
és n t. Nagyiklód.
Kis Iliisz, 1. Epikus ciklus.
iüsülye azeltt Kisilye)^ kisk. Maroe-Torda
vm. régeni alsó j.-ban, (i»to) 315 magyar lak.
0. p. és u. t. Sáromberke.
KisilTa, nagyk. Beszteroze-Naszód vm. óradnai j.-ban. iisto) 1657 oláh és magyar lak. vasúté8 a.

t.

:

t

;

Fehér-Körös mellett, (i9iO) 2821 magyar ée oláh
a járási szolgabírói hivatal, járásbiróeág és
caendöröTB székhelye, van adóhivatala, közjegyzsége, takarékpénztára és alsófokú ipariskolája
vasúti állomás (Kisjen- Erdhegy), poéta-, táviróés távbeszélhivatal. József fherceg uradvármegyei uradalmának fhelye, fhercegi kastélylak.

;

lyal és parkkal.

Kisjeszen, kisk. Turócz vm. tmróczszentmár304 tót lak. u. p. és u. t Nagy-

toni j.-ban, (1910)
jeszen.

;

állomás, posta-, távíró- és távbeszélóhivatal.
KiaineT (oláhul Kiflanou), az ugyanily nev
Kisjeszencze (azeltt: Kisjeszenicz), kisk.
járásnak és Bestizarábia orosz kormányzóságnak Trencöén vm. vágbeszterczei j.-ban, (1910) 200 tót
fvárosa.
székhely, (i9ii) 120,710 lak., do- lak. u. p. Vágváralja, u. t. Vághéve-Vágváralja.
hány-, szeszgyártással, faggyufözéssel élénk gaKiska, folyó, I. Bolsaja-rjeka.
bona-, pálinka-, bór- és gyapjukereskedéssei .száKiskaba. Kábához tartozó puszta Hajdú vm.
mos templommal, több középiskolával, papi szemí- hajdúszoboszlói j.-ban, (1910) 349 lak. u. p. és
náriummal, kertésziskolával és városi könyvtárral. u. t. Kába.
K. két fórószböl áll az alsó város a Bik folyó partKiskágya, kisk. Bihar vm. székelyhídi j.-ban,
ján, a felsó város pedig 223 m. magas dombon (1910) 305 mag)'ar lak.
u. p. és u. t Székelyhíd.
épült. K. külseje egy nagy falué. Legnagyobb
Kiskaján, kisk. Szolnok-Doboka vm. bethleni
épülete egy tornyos nagy börtön. 1812., midn az j.-ban, (1910) 929 oláh lak. postaügynöks^. a. t.
oroszok hatalmába került, lakóinak száma csak Retteg.
7000 volt.
Kiskakucs (azeltt Oláh-Rakms), kisk. BiKisipar v. kéMtmtipar, az ipari termelésnek az har vm. élesdi j.-ban, (i9io) 350 oláh lak. u. p.
az ága, mely termeléset segédszemélyzet korlátolt Szászfalva, u. t. Rév.
számával ée kisebb gépek igénybevételével végzi.
Kiskalán (azeltt Kalán), kisk. Hunyad vm.
A K. határa a különböz államokban nagyon el- vajdahunyadi j.-ban, a Sztrigy folyó mellett, {1910)
tér. Svájc pl. 5 munkásnál nagyobb ée zárt hel>'i- 188 oláh lak. a píski-petrozsén>i vonalon vasúti
ségben úzött ipart már a g>'árípar körébe soroz
megállóhely, n. p. ée u. t. Pusztakalán. K.-hoz
Németországion 10 munkásnál kevesebb a K. tartozik Kalán fürd, alkalikus. 30** melegségú
határa, nálunk ellenben 20 munkás, illetleg se- gyógyitó forrással. Már a rómaiak idejében ismegéd v. tanonc ez a határ, az azon aluli üzemek a retes volt Ad Aquas, A^uae néven. A római toK.. az azon fölüllek a gyáripar körébe tartoznak. lep maradványai a mai falu helyén attól délre
és északra a Sztrigytl jó fél órára fekv temszIi'crpolifika.
Kisiparos v. kézmiparos, az az iparos, aki szon megtalálhatók. Legnagyobb nevezetessége
meeterségszerüen foglalkozik ipari termeléssel K.-nak a római «kfürd» 4 m. magas, 94 m.
V. az ipar körébe tartozó személyi szolgálattal. A kerület mésztufa-magaslat közepébe kalánalakülönbség a K. ée a gyáros között abban van, kulag bevésett medence. A kmedencéböl felhogy a K. egyéni munkatevékenységet végez, buzgó meleg víz most szabadon folyik ki.
segédsmnélyietével v. anélkül maga munkálja
Éskálló, kisk. Szabolcs vm. nagykállói j.-ban,
meg as Miyagot és teremt abból használati tár- (1910) 523 magjar lak. u. p. és u. t. NagykáUó.
yiifVAina. kisk. Bars vm. lévai j.-ban, (1910)
ir>'akat. mlg a gyároHuál ez nem követelmény.
!iót ritkán Ls fordul el, hogy saját maga termel
471 magyar és tót lak. n. p. és n. t. Nagykálna.
munkában résztvegyen. A K. -osztály nálunk még
Kiskalocsa (azeltt Kcdocsa), kisk. Szohiokma ls több mint 500,000 egyént foglal magában, Doboka \'m. csákigorbói j.-ban. (1910) 975 oláh
mestereket, segédeket és inasokat együttvéve. A lak. u. p. és u. t. Csákigorbó.
korai sxázadokban a K.-oeztály volt a vároeok
Kiskalota (azeltt Kdeczd), kisk. Kolozs vm.
legssámotteYöbb eleme, tnlajdonképen ez alapí- bánffybunyadi j.-ban. (1910) 785 oláh lak. ; vasúttotta a városokat. A gyáripar fejldésével jelen- állomás ée n. o. posta- és táviróhivatal.
tsége nagyon csökkent, de még ma is nagy
Kiskamond, kisk. Veszprém vm. deveoseri
j.-ban. (1910) 415 magyar lak. ; poslafigynMaóg,
gazdasági ée szociális jelentséggel bír.
Kisiratoe. nagyk. Csanád vm. battonyai j.-ban, u. t. Boba.
(t9toi 2210 magyar lak.; posta- ée távbesiélöKiskapoos. Jeczenyéhez tartozó telep 2S(Uyom
:

éoM

;

;

;

;

;

:

:

:

;

:

:

I ..

;

;

;

:

:

:

hivatal.

Kisistvánd (azeltt István falu),
vm. iglói j.-ban, (t9toi 185 tót lak.
:

;

ezena, u.

t.

Dobsina.

kisk.

vm. breznóbányai j.-ban ; az egyeefllt magyarlioni
Szepes üveggyárak részvénytárwiságnak tlveggyárávat

u. p. Sztra-

Kiskapoa, kisk. Ung vm. nagykapod j.-ban,
492 magyar lak. u. p. és o. t Nagyk^os.

(i»to)

;

;:

:;;

—
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kisk. Nagy-Kiiküllö vm. medgyesi
956 magyar és oláh lak. vasútállomás és u. 0. posta- és táviróhivatal. Jelentékeny
vasúti csomópont, itt ágazik ki a m. kir. államvasutak budapest-brassói vonalából a nagysze-

Kiskapus,

j.-ban, (1910)

;

beni szárnyvonal.

—

Kisk-i-Nakhud

1849 aug. 15. heves csata volt itt a magyarok és
az egyesült osztrákok és oroszok közt, mely küzdelemben az elbbiek a túlnyomó er ell visszavonulni kényszerültek. K.-tól indul ki az a tápcsatorna, mely a Temest a Begával összekapcsolja
(épült 1786., zsilipjéhez telepíttetett a község).

Kiskázmér, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi
Kiskarácsony, Krisztus körülmetéltetésének
ünnepe. Karácsony 8-ik napja, összeesik az újév j.-ban, (1910) 184 tót és magyar lak. u. p. Nagykázmór, u. t. Legenyemihályi.
napjával.
Kiskede, kisk. Udvarhely vm. székelykeresztúri
Kisk&ránd (azeltt Puszta- Kiskáránd), kisk.
Bihar vm. magyarcsékei j.-ban, (loio) 190 oláh j.-ban, (1910) 217 magyar lak. u. p. Rugonfalva,
u. t. Székelykeresztúr.
lak. u. p. Miklóirtás, u. t. Drágcsóke.
;

:

;

;

Kiskarasztos, kisk. Vas vm, felsri j.-ban,
226 német ós cigány lak. u. p. Pinkamiske,
u. t. Nagyszentmihály.
(1910)

;

Kiskelecsény,
90 tót lak.

(1910)

;

Kiskemencze

kisk.

Trencsén vm. illával j.-ban,

t. Máriatölgyes.
(azeltt: Kis-Kolacsin), ki.sk.

u. p. és u.

Kiskáxna, kisk. Zemplén vm. homonnai j.-ban, Zemplén vm. homonnai j.-ban, (1910) 526 tót lak.
286 tót ós lengyel lak.; u. p. Göröginye, u. p. és u. t. Nagykemencze.
Kiskend, kisk. Kis-Küküll vm. erzsébetvárosi
u. t. Homonna.
Kiskárolyfalva (azeltt: Károlyfalva), kisk. j.-ban, (1910) 402 magyar lak. u. p. Nagykend,
Krassó-Szöróny vm. üjmoldovai j.-ban, (1910) 407 u. t. Bála vásár.
Kiskér, nagyk. Bács-Bodrog vm. kulai j.-ban,
oláh lak. u. p. ós u. t. Újmoldova.
Kis-Kárpátok, a Kárpátok kezdete a Duna (1910) .3550 német lak. vasúti megállóhely, postadévényi áttörésétl kezddöleg. Pozsony vmegyé- és távbeszélhivatal.
ben a Duna balpartján Dévény ós Pozsony közt
Kiskerék, kisk. Alsó-Fehér vm. balázsfalvi
kezddik és ÉK-i irányban húzódik, kb. 70 km. j.-ban, (1910) 671 oláh lak. u. p. Szászcsanád,
hosszú és 10—20 km. széles. A hegység szerkeze- u. t. Ladamos.
Kiskereki, nagyk. Bihar vm. székelyhídi j.-ban,
tileg tulajdonképen két részbl áll, egy kristályos
vasúti megállóhely
részbl, amely a dévényi gránit-szirttel (514 m.) (1910) 1026 magyar lak.
(1910)

;

;

;

;

;

kezddik

a szorosabb értelemben vett K.-ban
folytatódik, ennek folytatása a Vágón túl a KisFátra. A 2. rész a FeMr-hegység dolomit és
mészk vonulata, amelynek folytatása a Vág
völgyében mészszirtekben bukkan el. Fbb csúcsai: a Wetterling (724 m.), Vidata (631 m.),
Rachsthurn (748 m.), Viszoka (754 m.), ördöghegy
s

Kiskereki-Aszonyvására, u. p. és u. t. Székelyhíd.
Kiskerény (azeltt Kurimján), kisk. Szepes
vm. lcsei j.-ban, (1910) 195 tót lak. u. p. és u. t.
:

;

Lcse.
Kiskereskedés.

A

K. a nagykereskedéssel

el-

lentétben kis mennyiségben adja el "árúit a fogyasztónak, akivel közveteilenülénr\\kez\k.. Kész-

(747 m.), Smelech (709 m). A Fehér-hegység letét vagy a termeltl, jobbadán azonban a nagykarsztosodott s benne barlangok is vannak, híre- kereskedtl szerzi be. A K.-nek hatalmas ellenés gyümöl- ségei a nagyárúházak, a szövetkezetek, valamint
sebb a detreköi. DK.-i lejtin
csösök, a hegyeken lombos erdk, a legmagasabb a tisztességtelen versenybl ered végeladások.
vidékeken fenyvesek vannak. A K. Ny.-i olda- Ipartörvényünk szerint a K. engedélyhez nem
lán Stomfa és Nagyiévárd közt Pálffy herceg kötött szabad ipar. A kiskereskedkre, akiknek
óriási fenyves erdeje és vadaskertje van. Mária- üzlete a kisipar körét meg nem haladja, a K.-nek
völgy mellett palakövet, Borostyánk közelében a cégekre, a kereskedelmi könyvekre és a cégrezet, Bazin mellett pedig aranyat és piritet bá- vezetésre vonatkozó intézkedései nem alkalmaznyásznak. Pozsony vidékén, Szentgyörgyön és hatók. L. még Kereskedelem.
Bazin mellett (vasas) fürdk is vannak. A hegység
Kiskereskény, kisk. Hont vm. báti j.-ban, (1910)
tövében sürü település van, nagyobbak Pozsony, 246 tót és magyar lak. postahivatallal, u. t. Léva.
Szontgyörgy, Bazin és Modor, amely mellett láKiskeresnye, kisk. Bars vm. oszlányi j.-ban,
togatott erdei villa-telep is van. Várromjai
u. p. és u. t. Simony.
(1910) 413 tót lak.
Vörösk, Borostyánk, Szentgyörgy, Detrok,
Kiskereszt (azeltt Krizse), kisk. Sáros vm.
Szomolány, Nádas érdekessé teszik a hegységet, bártfai j.-ban, (1910) 232 rutén lak.; u. p. ErdA Nádas és a Jablonicz-patak közti hágó vá- vágás, u. t. Bártfa.
lasztja el a hegységet a Brezovai hegycsoporttól
Kiskeresztes, kisk. Szolnok-Doboka vm. csáki(1. 0.). V. ö. Hunfalm/, A
magyar birodalom ter- gorbói j.-ban, (i9io) 591 oláh és magj'ar lak. u. p.
mészeti viszonyainak leírása (Pest 1863, 1. köt.)
és u. t. Szurduk.

szUk

:

;

;

:

:

Kiskeresztúr, kisk. Somogy vm. kaposvári
246 német lak. u. p. Gödre, u. t.
Mosdós.
Géza
Kiskeszi. kisk. Nyitra vm. érsekújvári j.-ban..
u. p. Bánkeszi, u. t. Nagy(1910) 362 tót lak.

Heksch, 111. Führer durch die Kleinen Karpathen
(Pozsony 1882).
Kiskartal, Vérséghez tartozó puszta Pest-

megye

aszódi járásban, b. Podmaniczky
csillagvizsgáló intézetével.
Kiskassa (azeltt Kassa), kisk. Baranya vm.
pécsi j.-ban, (1910) 851 német és magyar lak.
u. p. lÜczjKítre, u. t Áta.
Kiakastóly (azeltt Kiskostély), kisk. KrassóSzörény vm. lugosi j.-ban, (lOio) 349 oláh lak.
vasúti megállóval, u. p. és u. t. Szapárfalva.
:

:

j.-ban, (1910)

;

;

surány.

Kiskeszthely, kisk. Zala vm. keszthelyi járásában, Keszthellyel összeépült helység, (1910) 1901
magyar lakossal u. p. és u. t. Koszthely.
;

Kisk-i-Nakhud, város Afganisztánban, lásd
Knsk-i-Xn kh ud.
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Abaoj-Torna vm. szikszói
Í96 magyar lak.; a. p. Csobád, u. t.

Kiskinizs, kisk.
j.-ban, (ívioi

Hulmaj.

-

Kiskorúság

vezzük, szemben a nagykorúakkal vagy

komákkal, akiknek

t<>ljes

cselekvési

teljes-

képess^^k

A ki.'^koruak között megkülönböztetjük: 1.
nem törvényes koruakat — akik 12 éven alul

van.

KiskirÜTinez

(azeltt Glcbukrajova), kisk.
Krasiió-SzörLny vm. orsóval j.-ban, (!9io) 861 oláh
lak. u. p. KLsmiháld, u. t. Bélajabláncz.
Kiskinra, kisk. Máramaros vm. taraczvizi
j.-ban, 1910) 718 rutén és német lak.
u. p. Bedóháza, u. t. Técsö.
Kiskoh, kisk. Bihar vm. vaskohi j.-ban, (i»io)
1002 oláh lak. u. p. Dombrovány, u. t. Rény.
Kiskohány (azeltt Kohány), kisk. Sáros vm.
:

;

;

;

a

—

vannak

és teljesen cselekvképtelenek, serdütovábbá 2. a törvényes koruakat
12—24 évesek
akik korlátoltan cselekvóké|jesek. Mai magánjogrendszorünk szerint a nk úgy,
mint a fértlak, a 24.év bt»töltésével teljeskoruakká
válnak és a t<>l jeskorusággal járó minden jogélveletlenek,

zetébe

is

—

—

:

lépnek. (1877.

XX.

t.-c. 1.

§ és 1874.

XXIII. t-e. 1. §-a.) .Minden n, tekintet nélkül
irirálti j.-ban, ii9io) 189 tót lak.; a. p. Magyar- életéveire, férjhezmenetelével teljeskomvá lesz s
kaprunoza, n. t. Margonya.
e jogot akkor is megtartja, ha a 24. életév betölte
Kiskolcs, kisk. Szatmár vm. szatmárnémeti eltt özvegjségre jut, férjétói bíróilag el választaj.-ban, (19101 687 magyar lak. postaüg^nökség, tik v. házassága fölbontatik. A cselekvképessi^
korhatára a 12-ik életév. 12 éven aluliak házassáu. t. Arany osmpggj'ee.
Kiskolon (azeltt: KolofHcza), kisk. Zemplén got nem köthetnek. (1894. XXXI. t.-c. 6. és 127. §.)
vm. szinnai j.-ban, (i9io) 516 mtén lak. a. p. és 12 18 éves kiskorúak, amennyiben végrendelkezési képességgel birnak, csak közvégrendeletet
u. t. Takc.-íány.
KiskolozBTár (azeltt Kolozsvár), kisk. Vas tehetnek. (1876. XVI. t.-c. 21. §.) Ki.skoruak, kik
vm. németújvári j.-ban, (i9io) 339 német lak.; életük 14. évét betöltötték, arról, amit szolgálatuk
és mimkájuk által szereznek, szabadon rendelu. p. é.« u. t. Németújvár.
Kiskomárom, kisk. Zala vm. nagykanizsai kezhetnek, ha fentartásukról maguk gondoskodj.-ban, ity(Oi 1999 magyar lak. posta- és táviró- nak (1877. XX. t.-c. 3. §.) A 16-ik életévét betölhivatal.
tött kiskorú a pályaválasztásra befolyást gyakoKiskomáromi lecsapoló táraulat. Alakult rolhat. Életpálya választásánál
ha atyjukkal
1836. oly célból, hogy a Zala vármegyei Ba- egyet nem értenek
a gyámhatóságnál elterlatonmogyoród, Kiskomárom, Koroe, Garaboncz, jesztést tehetnek (1877. XX. t.-c. 26. §, 2. bek.) Ha
Kisrada, Nagyrada és Szabar községek határá- a kiskorú az iskoláztatását illetleg a gyám, az
ban elterül 2-Í4Ö kataszt. hold nagyságú vizes anya és nagyszülk, illetleg rokonok között létreföldet lecsapolja. A társulat 1876. újjáalakult. jött megállapodással egyet nem ért, tartozik a
Létesített 9*722 km. hosszú csatornát, melynek gyám gjámhatósági jóváhagjást kieszközölni
segítségével a mocsarak nagyrésze szárazzá (1877. XX. t.-c. 91. §.) A házasrógkötés szempontvált. A sikerhez hozzájárult a Balaton vizének jából a
16., a férü 18. évének betöltésével éri el
leszállítása is. Befektetése összesen 56,886 K., fejlett korát. (1894. XXXI. t.-c. 7. §.) L. Házassági
az évi fentartás és igazgatás költsége 3400 K. joq. A 18. év betöltésével bárki szabadon választférjhezmenetelök
Kiskomlós, nagyk. Torontál xm. zsombolyai hatja vallását. Azonban a
j.-ban, (1910) 1855 német lak., posta- és távbeszél- után, ha e kort el nem érték volna is, áttérhetnek.
hivatal.
(1868. LIII. t.-c. 2. § és 1895. XIJII. t.-c. 21. és 23.
Kiskondoros, Kondoroshoz tartozó puszta Bé- §-ai.) 18 éves kiskorúak magán végrendeletet alkotkés vm. szarvasi j.-ban, (i9io) 245 lak.
u. p. és hatnak (1876. XVI. t.-c. 21. §.) Eletük 18. évét beu. t. Kondoros.
töltött kiskornak teljeskoruakká válnak, ha a
Kiskopács (azeltt: Kopacsel), kisk. Bihar gyámhatóság által nagjkorusíttatnak. (1877. XX.
vm. magj'arcsékei j.-ban, (i9io) 760 oláh lak.; t.-c. 4. § 1. bek.) Kiskornak, életkoruk 18. évének
betöltése után az atyának, illetleg a gyámnak
u. p. és u. t. Tasádf.
Kiskoma (azeltt Koma), kisk. Nógrád vm. gyámhatóságilag jóváhagyott beleegyezésével
losonczi j.-ban, (laio 426 tót és magyar lak. u. p. önálló ipart zhetnek s ez által teljeskoruakká
IpoljTóna, 11. t. Csehberek.
válnak. (1877. XX. t.-c. 5. §.) Kiskorúak, kik életKiskorpád, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, koruk 20. évét betöltötték, teljeskoruakká vál(1910) 799 magyar lak., vasútállomás, posta-, táv- nak, ha az atyai hatalmat gyakorló atya 1. a
kiskorúnak vagyonát az ö szabad rendelkezéíró- és távbeszélhivatal.
sére átadja vagy 2. beleegyezik abba, hogy az
Kiskorú, 1. Kiskorúság, Életkor, Onjogú.
Kiskorúak rászedess, a Btk. 385. §-a értel- önálló háztartá.st alapítson. .Mindkét esetben a
mében csalás, amelyet az követ el, aki valamely gyámhatóság jóváha^rása szükséges. (1877. XX.
kiskorúnak vagy gondnokság alá helyezettnek t.-c. 6. §.) A váltójogban a cselekvési képessé a
tapasztalatlanságát, könnyelmúségét v. szorult- 24. életév betöltésével szereztetik meg. Ha azonságát, saját vagy mások nyerészkedési céljára ban kivételesen bizonyos esetekben elbb áll be
valamely okirat a teljeskoruság, ezzel a váltóképesség is elbb
felhasználja oly módon, hogy
aláírására bírja, melyben jelentékeny kárára va- szereztetik meg. Eg>^ esetben a váltóképeaség
gyoni kötelezettséget vállal, valamely jogáról nem vág össze a teljeskorusággal. Ugyanis a nAk
rendelkezik, vagy pedig mást vagyoni kötelezett- férjhezmenetelükkel a 24. életév eldtt viUiuik
sége alól egészben v. részben felment, 1. Csalás. teljeskoruakká, a szenved váltóképességet mégis
Kiskorúság. Azokat a személyeket, akiknek ily esetben csak a 24. életév betöltésével nyerik
cselekvképe^égttk egyáltalában nincs v. pedig el. A K. m^osszabbítandó, ha az atyai hatalom
korlátozva van, kiskorúaknak (minorennes) ne- ^<^ gyámság alatt álló személy testi v. lelki
:

;

—

;

:

;

—

—
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;

:

;
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Kiskörtvélyes, kisk. Szolnok-Doboka vm. káfogyatkozásai miatt életkora 24. évének betöltése után sem képes önmagát fentartani vagy polnokmonostori j.-ban, (1910) 430 oláh lak.; u. p.
vagy ha K.-ban és u. t. Kápolnokmonostor.
tigyeiröl kellleg gondoskodni
Kiskszeg nagyk. Baranya vm. baranyavári
magát tetemes adósságokba bonyolította, vagy
oly kicsapongó életet folytat, mely miatt öt to- j.-ban, (1910) 2746 magyar, sokác és német lakosvábbra is atyai hatalom vagy gyámság alatt kell sal, egy Leányvár -n&k. nevezett váromladékkal
tartapi (1877. XX. t.-c. 8. §.) L. Cselekvképes- vasút- és hajóállomás, posta- és táviróhivatal.
Kiskövesd, kisk. Zemplén vm. bodrogközi
ség, Éleikor, Gondnokság, Gyámság, Nagykorúj.-ban, (1910) 601 magyar lak. u. p. és u. t. Nagyság, Teljeskorúság.
Kiskossó (azeltt Kossovicza), kisk. Krassó- kövesd.
Kisközség, 1. Község.
Szörény vm. facsádi j.-ban, (iwo) 152 oláh lak.
Kiskrassó (azeltt Lupák), kisk. Krassó-Szöu. p. Kossó, u. t. Holgya.
Kiskoszmály, kisk. Bars vm. lévai j.-ban, rény vm. resiczabányai j.-ban, (1910) 854 krassou. p. és u. t. Resiczabánya.
(19101 613 magyar lak. ; u. p. Újbars, u. t. Nagy- ván lak.
Kisktmczíalva (azeltt Kiskunchfalu), kisk.
kálna.
Kiskosztolány (azeltt Zákosztolány), kisk. Szepes vm. lcsei j.-ban, (1910) 164 tót és lengyel
Nyitra vm. pöstyóni j.-ban, (iwo) 416 tót lak.
lak. u. p. és u. t. Lcse,
Kiskundorozsma (azeltt: Dorozsma), nagyk.
u. p. és u. t. Nagykosztolány.
Kiskovácsi, kisk. Veszprém vm, veszprémi Csongrád vm. tiszáninneni j.-ban, (1910) 3288 házj.-ban, (1910) 403 magyar lak.
u. p. és u. t. Ber- zal és 17,779 magyar, r. kat. lak., a járási szolgavan állami méntelep-osztálya, takahida.
bíró széke
Kisko vácsvágása (azeltt Kovácsvágás),k.isk. rékpénztára, szíksós fürdje, néhány gzmalma
Gömör- és Kis-Hont vm. rozsnyói j.-ban, (1910) és gzfúrésze, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala, telefon-állomása. Termékeny határa
271 magyar lak. u. p. és u. t. Dernö.
Kiskovalló, kisk. Nyitra vm. szakolczai járá- 18,600 ha. Itt szül, Jerney János, a keleti utazó.
sában, (1910) 360 tót lakossal; u. p. Felsrados, V, ö. Reizner cikkét a K.-ikbáránjTÓl, mely most
u. t. Holics.
a szegedi múzeumban van («A régi Szeged», II.
;

:

:

:

;

:

:

;

;

;

:

;

Kiskozár, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1910)
1036 magyar és német lak., postaügynökség, u. t.
Üszög.
Kisköcsk, kisk. Vas vm. czelldömölki j.-ban,
(1910) 370 magyar lak., postaügynökség, u. t. Czelldömölk.
Kiskökény (azeltt Kökény), kisk. Sáros vm.
eperjesi j.-ban, (1910) 111 tót lak.
u. p. és u. t.
:

;

Kapi.

1887).

Kiskuniélegyháza, rend. tanácsú város Pest
Pilis-Solt-Kiskun vármegyében, (i9to) 5859 házzal és 34,924 magyar lakossal, hitfelokezet szerint 33,435 r. kat., 348 ref.,
1051 izrael. K. a kiskun-

alsó járás szolgabírói hivatalának, járásbíróság-

nak, adóhivatalnak, köz-

Kiskökényes (azeltt Kökényes), kisk. Kolozs jegy zségnek székhelye,
vm. hidalmási j.-ban, (1910) 232 oláh lak. u. p. van közs. fgimnáziuma,
:

;

Váralmás, u. t. Bánffyhunyad.
Kiskölked, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban,
(1910) 148 magyar lak.
u. p. és u. t. Bgyházas;

rádócz.

Kisköre, nagyk. Heves vm. hevesi j.-ban, (1910)
3171 magyar lak., vasútállomás táviróhivatallal,
posta.

Kiskrös, nagyk.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun

vm.

K.-i j.-ban, (1910) 2.347 házzal és 11,562 lakossal,
hitfelekozet szerint 1678 róm. kat., 8930 ág.

evang., 306 helv. 482 izraol, egyéb 166 a járási
szolgabírói hivatal székhelye, van járásbírósága,
adóhivatala, kir. közjegyzsége, ipartestülete, takarékpénztára, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és telefonállomása. Határában (17,369
kat. hold) jó rozs ós egyéb gabona, gyümölcs és
;

szll terem marhatonyésztése csökken.l398-ban
;

Zsigmond király ide hirdetett országgylést. 1718.
Vattay István és János birtokosok Nógrád, Hont,
Nyitra és Turócz vmegyék tót vidékeirl hoztak
Ide lakosokat, kiket az úrbéri teher alól felszabadítottak. Lakói azóta érzésben teljesen magyarokká lettek s az öregeket kivéve, magyarul is
hibátlanul beszélnek. Itt született Petfi Sándor,
kinek szülháza emléktáblával van megjelölve,
szobra pedig a piacon áll.
Kiskrösf, kisk. Sáros vm. eperjesi j.-ban,
(1910) 279 tót lak.
u. p. ós u. t. Kapi.
;

tanítóképz intézete,
Constantinum tanítón-

áll.

képz

intézete, közs. polg.
leányiskola, alsófokú iparés kereskedehui iskolája,

3 takarékpénztára, dohány- [KisIcanfélegyháM tAtm
beváltóhivatala, vasúti álcímere.
lomása (elágazás 5 irány
felé), posta- és táviróhivatala, telefonállomás, K,
lakossága egyike az ország legvagyonosabb polgárságának, a város azonban csekély vagyon
felett rendelkezik. Óriási határa (72,000 h.) igen
termékeny és sok gabonát, bort és gyümölcsöt
termel. Fökiviteli cikke a baromfi, melyet lakosai
nagy számban nevelnek, azonkívül az egész környékrl hordják ide össze a kereskedk az apró
jószágot és tojást, hogy külföldre szállít"<ák. Ipara
nem jelentékeny, van 4 gzmalma, gyufagyára,
mükgyára, táska- és szipkagyára, cement- és
tégla- és sepr-gyára, villamos müve,
járványkórháza és gözferttlonlt intézete. K.
lakói általában tanyás gazdaságot znek s a
homokon szöllót tormelnek. A város, moly noni
a mostani helyén feküdt, a török uralom alatt elpusztult, új megszállása 1743. Podraczky György
jász-kun kerüioti fkapitánysága alatt történt.
amikor Jászfényszaruból 219 családf költözött
ide, 1754-ben Halasról ide tétetett át a Kis-Kun-

mk-,

Klakunhalas

Kiskunhalas

1772. mezöv&roesá s azóta a homok ée bucka. A város egy Halasnak nevezett
Kis-KuDság legnépeeebb Tarosává lett. Határából tó mellett fekszik, ebben sziget van, mely a tatár
tartoznak Páka, PereooaiáUáBy Jakabssállás ée és török dúlások alkalmával a lakosságnak menCsólyos puszták.
helyül szolgált K.-tóI É.-ra van a szikes Sós-tó,
Kiakanhalaa. rend. tanácsú város Pest-PiliA- a kitünö gyógyhatású Sóstó-fürdövol. A város
S< fit Kiskun viQ. D.l részében, (i»io) 5056 házzal határában Pehértó vasúti állomás mellett ^X)
cs iH.381 magyarlak., hitfelekezet szerint 18,972 holdas szép erdeje van, melynek madárbösége
r. kat., 1M07 ref.. 681 izr. Van itt járásbíróság, kir.
páratlan, az erd mellett van a 400 holdas Fehértó,
ko/jivyzóeég, Máv. osztályinémökség, kir. tan- mely fürdésre alkalmas (ebben nagyszer halgaz-

8ái{ kerületbáza,

fi'lüí^yelöi
Ki S;

:

ref.

kirendelts^, seiyembeváltófelUgyelö- daság) 8 az országos omithológiai központ állandó
és ref. polg. leányiskola, meggyelése alatt áll. K. réu:i nevezetes szaba-

fgimnázium

KISKUNFÉLEGYHÁZA
Mérték-1:25.000

múzeum (régiségtár), ipartestület, takarélq)énztár
és 3 bank, vasúti állomás (elágazás 6 irányban),
posta- és táviróhivatal, telefonállomás. Lakóinak
ffoglalkozása az állattenyésztés, sertéshizlalás,
földmívelés. szöUö- és gyümölcstermelés. Jelentékeny a baromflkivitol, bor- ée g^'Umölcskereskodés. Van mészhomokkötéglag^ára, néhány gzmalma, villamgyára. A vároonak közgylési termében Erzsébet királyné márványmellszobra
<Nagy Kálmántól). 1904-ben emelték a kurucemléket(Damkó Józseftl) az 1703. itt elesett 234
Imruc emlékére. Határa 64,508 ha., részben futólUvmi ífuft tuftwin

XL

fc«.

dalmi, város a legrégibb kun telepek közül való.
1461-ben már kun kapitánysági és tör\'ényszéki

székváros volt Az 1475.1 pestis alatt lakossága

nagyon megfogyván. Mátyás király m^^ngedte,
hogy akárhonnan telopodhessonok új lakosok.
1643— 96-i^ török járom alatt volt, e közben 1647.
Pest

vmegye hatósága alákerült 1693-ban ismét

a kun helyek közé soroltatott, de 1702.a jást-knn
kerülettel együtt I. Lipót a német lovagrendnek
adta

el.

A

Rákóczi-korban majdnem teljesen ^—46. a pesti rokkantak kónáxának

pusztult, 1731

birtokában volt, melytl úgy váltotta

meg magát
44

-

:
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Kiskunlaozháza

a többi jászkún városokkal együtt 1745. innen
Pélegyházára tétetett át a kiskun-kerületi bünfenyítö törvényszék. V. ö. Tóth János, K. város
története (Nagykörös 1861) Dr. Molnár István,
K. város helyrajzi, természetrajzi és orvosi tekintetben (Kecskemét 1878).
Kiskunlaczháza, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ráckevei j.-ban, (i9io) 4980 magyarlak.,
;

;

—

Kls-KUkUIIö

Környéke termékeny és medre

tutajozható. Említésreméltó tavai és mocsarai nincsenek, azonban
több helyen só-forrás található, melyeket_a nép
fürdésre használ.
Éghajlata mérsékelt, évi középhmérséklete
12 C".
w.ít;v 4'

Termterülete 164,290 ha., ebbl szántóföld
83,943, kert 3165, rét 28,164, legel 21,204, nádas
vasútállomás, posta-, táviró- és távbeszélöhiva- 269, szöllö 3535 és erd 28,959 ha. a terméketlen
terület 7458 ha.
tal. Terjedelmes határa igen termékeny.
Búzája (20,041 ha. területen) tiszta és acélos.
Kiskunmajsa (azeltt Majsa), nagyk. Pestfilis-Solt-Kiskun vm. kiskunfélegyházi j.-ban, Rozsot igen keveset termesztenek, árpát 1730 ha.
on. Kukoricája (29,145 ha.) is jelentékeny, hizla(1910) 15,949 magyar lak., vasútállomás, posta- és
táviróhivatal. Kiskunfélegyházával h. é. vasút lásra és szesrfzésre fordítják. Termesztenek még
burgonyát, paszulyt, babot, lencsét, borsót, káköti össze. Termékeny határa 24,805 ha.
posztát, sárgarépát, cukorrépát, komlót és doKis-Kunság, 1. Kunság.
Kiskunsági nyelvjárás, az ö-zö alföldi nyelv- hányt. Van elég takarmánynövénye, ú. m. burjárások közé tartozik (1. o.). Az ö-zésen kívül ke- gundi, karó- és kerekrépa, bükköny, muhar, lóvéssé különbözik a köznyelvtl. Az hjé& /j helyett here, lucerna. Az erdkbl 15,942 ha. tölgyerdö,
mindig ;-t ejt ijen, kiráj, hajjá stb. Az l hang 12,979 ha. egyéb lomberd és 38 ha. fenyves.
Épületfának a Maros folyón szállított feny-,
szótag végén (szó belsejében) legtöbbször elvész
aszik, nyévem, fd, kúcs, stb. de ragok végén is tölgy-, cser-, szil-, nyár- és krisfákat használják.
mindig elmarad fejjé, kézbú, kémé, stb. Az U- Sok jó gyümölcse terem, a szilvából és barackból
képzös igék fölszólítója így van tanijja, pusz- és a bor seprjébl pálmkát fznek. A vesszkbl
kosarakat és kocsikasokat készítenek. Borai jók,
tíjjon. V. ö. Simonyi, A magyar nyelv (1905).
Kiskurima (azeltt Kurimka), kisk. Sáros az 1912. évi termés volt 12,396 hl., túlnyomóan
;

:

:

;

:

:

:

(i9io) 438 rutén lak. u, p. fehér bor.
Állattenyésztése a vármegyének a kövér leFelsvizköz.
Kiskutas, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, gelk következtében kedvez. Szarvasmarhát,
u. p. Egervár, u. t. Zala- tehenet, ökröt és bivalyt sokat ós szépet nevel(1910) 299 magyar lak.
nek és ezekkel nagy kereskedést folytatnak. A
egerszeg,
Nagy-Küküllö folyó völgyében különösen sok biKis kutya, csillagkép, 1. Canis minor.
Kis-Küküll vármegye, a Királyhágón túl egyik valyt tenyésztenek. A lótenyésztésre is gondot
legkisebb vármegyéje.Határai keleten Udvarhely, fordítanak. A juhtenyésztés is virágzó. A sertéD.-en Nagy-Küküllö vmegye és a Nagy-Küküll sek tenyésztése, hizlalása a lakosság egy részének jövedelmi forrása. Az állatlétszám a következ szarvasmarha 47,663, ló 4638, szamár 69,
öszvér 5, sertés 4í,109, juh 105,780, kecske 1474.
Erdségeiben farkas, róka, nyúl, vaddisznó stb.

vm. felsvizközi j.-ban,
Pelsöodor, u.

;

t.

;

:

bven

található.

Lakólnak száma 1869. 100,161 volt, 1890. szintén csak 101,333 és 1910. 116.091. Egy kmí-ro
67'3 lélek esik s így K. a közepes népsúrüségil

vármegyék közé tartozik. Nemzetiség szerint van
a vármegyében 34,902 magyar (301«/o), 20,272
német (17-5o/o) és 55,585 oláh (47-9o/o). A magvarság utolsó 10 évi szaporulata 2411 lélek, vacyis
7-4o/o- Az oláhok földmívelk, állattenyésztk és
pásztorok, vallásuk gör. kat., de vannak görög
keletiek is. A magyarság a Kis-Küküll jobb- és
Kl8-Kükttllö vármegye címere.
balpartján, valamint a Maros folyó mellett lev
folyó, Ny.-on Alsó-Fehér vmegye, E.-on Torda- községekben lakik; a szászok földmívelk, szllö-,
Aranyos és Maros-Torda vraegyék. Alakja sza- gyümölcs- és fatermelk, többen iparral és keresbálytalan négyszög. Területe 1724 km*. A termé- kedelemmel is foglalkoznak. Vallásra nézve van
kenyebb vármegyék közé tartozik. Fölülete több- 6488 r. kat., 41,328 gör. kat., 19,438 gör. kel
nyire hegyes, dombos, de vannak szép völgyei is. 20,159 ág. ev., 21,995 ref., 4916 unit ós 1766
A vmegyének három folyója van a Kis-Kü- izraelita.
Fogrialkozásra nézve a népesség 828«/o-a sküll, a Nagy-Küküllö és á Maros folyó. A KisKvküUö Balavásárt/jl, a vármegye keleti részétl termel, 6-40/0 iparos, 1 -40/0 keresked, l-l«»/o közNy.-i irányban folyik, partjain szép völgyek terül- lekedéssel foglalkozik
Sl^/o tartozik a közszolnek el szántóföldekkel, de fként buja rétekkel. gálathoz és a szabad foglalkozá.sokhoz, llo/o napFolyása lassú, csendes; vize igen zavaros. A Nagy- számos és 1-50/0 házicseléd. A tényleg keres né:

;

Küküllö^ vmegye

keleti csú<'siit(>l (>!xész Balázsfalváig Ny.-ra folyik, mindenütt a vánnogye D.-i
határát alkotva, mígnem a Kis-Kük(illvel egyesül. A Maros folyó a vmegye É.-i határán folyik.

pesség 49,4-í'3, mibl östermelésro"^ 40.818. iparra
8066, kereskedelemre 611. közlekedésre 872, közszolgálatokra 1223, véderre426, napszámosokra
597 ós házicselédekre 1534 jut. Nagyipari válla-

:

—

KIs-KUkUII
Int (2U nál több monkással) az egósz
nincs. Iparral kevesen fo^íiUkozmüc.

dósi

cikkei:

báza,

rozs,

gywja,

691

vmegyében
Fökonaske-

disznó,

ló és

szarvasmarha. Marbavásánd Dicsfiawntmártonban, Ka(ln«')tnn, Bonyhán ée Betfalensamtmiklóson
vannak. Borkoreskedéee élénk. A vmegye területén van 6 bank és takarékpénztár és 42 hitelszövetkezet, összesen

(i»i2)

7249.000

K

betéttel.

Közlekedése. A vmegycben 127 km.

állami,

161 km. türvénybatósági és 360 km. községi út
van. A vasutak hossza 112 km., mibl 42 km.
állainva-íút és 70 km. a Máv. kezeléso alatt lev
nuuTiinvasüt. A vármegj'ét a kisküküllöhelyparajdi vonal egész hosfflában szeli, a bndapeetpnMieali fvonal D.-en, a székelykocsárd-marusvtuiárhelyi vonal E.-on érinti K.-t. Van 30 postaés 36 táviróhlvatal. továbbá 232 távbeszélállomás.
Közmveldés tekintetében még igen sok a
teend a vármeeje 6 éven felüli lakosságából
61-6«'o (18í'0-bpn 68-9«/o) nem tud sem írni, sem
r.lv.Kiii
a tanköteles gyermekek közül 2880
;

-;

kólába.

A vmegje területén van

-ÁOla, ú.

össze-

m. 1 gimnázium (Erzsébetvá-

2 ipariskola. 2 polgári iskola (Dicsszentmárton), 151 elemi, 146 ismétliskola és 7 kis'!
lovó. Az összes iskolákat 14,940 tannló látóros

).

ira t ja.

Közfgrazeratás. K. vármegye 4 járásra oszlik
s

van benne 2 rend.
Jária.

r.

t.

t.

tan. város, ú.

m.

—
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KiskUkUllvölgryl

—
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h. é. v.

szontmárton. Mikor épült KüküUövár, nem állapítható meg, de hogy hajdan tekintélyes vár s
nagy uradalomnak középpontja volt, adatok mutatják. Els idben királyi vár volt. Nagy Lajos
király korában vámagya, Veres Péter, a Vlajkó
oláhországi vajda ellen vezetett hadjáratban 1369.
esett el. Mátyás király a várat 1471. Pongrácz vajdának zálogosította el, késbb a magyar fonsöség
alatt álló moldvai vajda birtokába került Csicsó
várával, kárpótlásul a török által tle elvett várakért. Ez alapon birták a moldvai vajdák, míg Péter vajda Szapolyaitól Ferdinándhoz pártolván,
Bzapolyai a várakat visszavette s több uradalommal együtt mátkájának, Izabella lengyel hercegnnek kötötte le jegyajándékul. János Zsigmond
fejedelemtl Despotes vajda is visszakövetelte,
János Zsigmond halála után a vár a fejedelmek
kezére került s Apaíi alatt Thököly Imre birtokába
jutott, aki nótáztatván, a rendek a várat ifjú
Apaü Mihálynak adományozták. Halála után a
ílskusra szállt, ahonnan a Bethlenek kezébe ment
át 1764. A hajdani KüküUvár nem a mostaninak helyén állott, amelyet 1769. Bethlen Miklós
építtetett újból a halmon, amelyen bástyáival,
toniyos kapujával, köilllte elterül parkjával, festöileg fekszik, hanem lent a KüküUö lapályán, hol
a régi vár sáncai még most is látszanak. Nevezetes
városa a vm.-nek Erzsébetváros (1. o.). A vm.nek E.-i része a Maros folyó terére nyúlik át, ez
több történelmi eseménynek volt szintere, mint a
Kis-Küküllö csendes völgye. Radnót a Maros partján nagy uradalomnak középpontja, mely a nemzeti fejedelmok eltt a gyulafehérvári káptalan
birtoka volt. A jelenleg is fennálló kastélyt Serena
Ágoston velencei építész által I. Rákóczi György
építtette. Azeltt is kastély állott ott, melyet az
uradalommal a Báthoryak alatt Kendiek, Bogáthiak. Komisok bírtak, végül a Rákócziak zálogosították el II. Rákóczi György bukása után Apafi
Mihály tartotta meg magának. A XVIII. században
a Bethlenek birtokába jutott. Radnótnál állott

Kislibercse

Kisladna, kisk. Sáros vm. lemesi j.-ban, (1910)
270 tót lak., vasútállomás, posta- és táviróhivatallal.

Kislak

(török), 1. Jajlak.
Kislaka, kisk. Bihar vm. béli j.-ban, (i9io) 963
oláh lak. u. p. Bélkirálymez, u. t. Bél.
Kislakos, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (1910)
245 magyar lak. u. p. Szécsisziget, u. t. Csömödér.
Kislankás (azeltt Lnkavicza), kisk. Sáros
;

;

:

vm. bártfai

314

j.-ban, (1910)

tót lak.

;

u. p. ós u.

t.

Bártfa.

Kislapás, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, (1910)
tót lak. u. p. és u. t. Nagyiapás.
Kislápos, kisk. Szepesvm. szepesófalui j.-ban,
(1910) 321 tót lak. ; u. p. Újterebes, u. t. Szepes-

212

;

ófalu.

Kislaposnok (azeltt: Lapusnicsel), kisközség
Krassó-Bzörény vm. bozovícsi j.-ban, (1910) 977
oláh lak. u. p. Porhó, u. t. Bélajabláncz.
KisléczfaJva (azeltt Léczfalva), kisk. Bereg
vm. munkácsi j.-ban, (1910) 649 rutén lak. u. p.
;

:

;

Szentmiklós.
Kislédecz (azeltt Lédecz), kisk. Sopron vm.
csepregi j.-ban, (1910) 261 magyar lak. u. p. és
u. t. Sopronhorpács.
Kislednicz (azeltt Lednicz), kisk. Troncsén
vm. vágbeszterczei j.-ban, (1910) 476 tót lak.; u. p.
Demóny, u. t. Rajecz.
Kislég, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban, (1910)
és u.

t.

:

;

:

442 magyar lak. u. p. és u. t. Nagylég.
Kislekencze, kisk. Maros-Torda vm. marosi
fels j.-ban, (1910) 172 oláh lak. u. p. MezörOcs,
u. t. Mezösámsond.
Kislelkség, annak a tulajdonsága, aki magát
kevesebbre becsüli, mint amennyit ér ellentéte a
nagy lélek, aki nagjTa tartja magát, de annyit
ér is. Szépen jellemzi Aristoteles e két jellemet
;

;

;

az etikában. (V. ö. Platón- és Aristoteles-szemelvények, kiadta Alexander Bernát.) A kislelkü
nem gyáva, de esetleg hátrál, mert alábecsüli ereszemben 1575 jún. 8. Békés Gáspár trónkövetel jét, elveszti bátorságát; a balsors leveri, mert
nyomon követ Báthory Istvánóval. nem bizik magában.
serege az
Kislengyel, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (1910)
Másnap korán roggol azonban Békés seregével a
fennebb fekv Kerolszentpálra vonult, ahol el- 265 magyar lak. u. p. Barabásszeg, u. t. Nova.
Kis-Lengyelország (Polonia Minor, Malofogadta a csatát, amely Báthory gyzelmével
végzdött. A radnóti kastélyból vonult be nagy polska), Lengyelország DNy.-i és D.-i része, ellenpompával Székelyvásárhelyre a másodízben feje- tétben Nagy-Lengyelországgal (1. 0.). Szkebb érdelemmé választott II. Rákóczi György itt ütött telemben K. alkotórészei Krakó, Szandomir és
tábort a fejedelemtev Ali pasa, innen intézte ki- Lublin vajdaságok, tágabb értelembon podig még
áltványát I. Apaü Mihály 1661 szept. 17., tudtul Podolia, Galícia, Volhinia és Podlachia voltak.
Kislepkék, 1.
pillékadva a három nemzetnek, hogy a haza gondviseKisles (azeltt Lesiyóra), kisk. Arad vm.
lése ö reá bízatott. 18-i8-ban a kastélyt oláhok foglalták el, ahonnan azonban a székelyek csakhamar nagyhalmágyi j.-ban, (1910) 256 oláh lak. u. p.
és u. t. Nagj'halmágy.
megugrasztották.
Kisléta, nagyk. Szabolcs vm. nyírbátori j.-ban,
Kisküküllövölgyi h. é. vasút. A Máv. KüküUszög állomásától Parajdig vezet, 113'3km. (!!)io) 1647 magyar lak., postahivati\l, u. t. Sláriahosszú, rendes nyomtávolságú, gzüzem h. ó. pócs.
Kisléva (azeltt Illiavka), kisk. Trencsén vm.
vasút a Máv. kezelésében. Megnyílt Küküllöszög—
Bonyha között 1898 jún. 16., Bonyha-Sóvárad illavai i.-ban, (1910) 175 tót lak. u. p. és u. t. Illava.
Kislevárd, kisk. Pozsony vm. malaczkai j.-ban,
között 1898 okt.2.,Sóvárad— Parajd között 1906
(1910) 1675 tót lak.; postaügjuökség, u. t. Nagym&rc. 2.
Kiskürtöa, kisközség Nógrád vmegye balassa- lévárd.
Kislibercse, kisk. Nógrád vm. gác^íi j.-ban,
gyarmati járásában, (i9io) 808 magyar és tót
Balassa- (1910) 210 tót és magyar lak. u. p. Alsósztregova,
lak.; postaügynökség, utolsó táviró
u. t. Gács.
gyarmat.
;

t

;

;

Apr
:

;

:

;

;

;

;

Kismarton

Kisllppa

Kismánya, kisk. Nyitra vm. érsekújvári j.-ban,
742 magyar és tót lak., vasúti megáUóbely
tornya, n. t. Belatincz.
n. p. és n. t. Nagymánya.
Kismányok, kisk. Tolna vm. völgységl j.-ban,
Kislippó (azeltt Lipoviata), kJsk. Baranya
n. p. Nagymányok, u. t.
vtii. liaranyav&ri j.-ban, (loto) 482 német, magyar
(1910) 601 német lak.
- ></orb lak.
Bonyhád.
u. p. és n. t Magyarböly.
Kismargita, nag>'k. Torontál vm. alibunári
Kislócsa, kisk. Bars vm. garamasaiUkeraszti
Kislippa (azeltt
j.-ban,

li-iulvai

:

tíak. Zala vm. alsó839 vend lak.;Q.p. Bán-

Lippa)

(t9io!

(1910)

:

;

;

V 705tótlak.;n. p. Garamkttrtöe,n.t
t kereszt.
'/í^iAtt: Löcz), kisk. Bars vm. ara;n, (i»io) 457 tót lak.; n.p. Qee:^

"

Kw^.
nyosi!.
T'-d, u.

:

...

:

,

'losány.

j.-ban, (1910)

1114 szerb lak.

;

u. p.

és u.

t.

Árkod.

Kismáriahavaa (azeltt Márieikavas), kisk.
Vas vm. muraszombati j.-ban, (i»io) 397 német
lak. u. p. Ferostó, u. t Felaölendva-Mátyásdomb.
Kismarja, nagyk. Bihar vm. szalárdi j.-ban,
(1910) 3476 magyar lak., vasútállomás távíróval,
:

;

Kislomnicz, kLsk. Saepee vm. ólablói j.-ban,
:oi 701 nómet lak.
posta- ós távbeszélhivatal. K. egészen szabad
o. p. ée n. t Podolin.
Kislónya, kisk. Bereg vm. mezökászonyi j.-ban, volt már 1848 eltt, utolsó földesura Bocskay
Mo 677 magyar lak.; n. p. Nagylónya, u. t. István volt s ennek, valamint Báthory Gábornak,
Rákóczi Zsigmondnak, Bethlen Gábornak adoBátj-ú.
Kislosoncs (azeltt: Losoncz), kisk. Pozsony mánylovelei eredetiben a köxség levéltárában
m. nagyszonibati j.-ban, (i9io) 71ö tót lak. a. p. riztetnek. É.-i részén régi földvár maradványa
s a. t. Szomolány.
látható.
Kismaros, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban,
Kisld, kisk. Veszprém vm. devecseri j.-ban,
9101 1628 nemei ée magyar lak., vasbámortelep- (1910) 615 magyar és német lak., vasúti megáll6pel, vasútállomás távíróval (Városlöd-Kislöd), u. p. hely, postaügynökség u. t. Nógrádvoröcze. Közelében van a kies fekvés Migazzi-vár, mely hajVároslód.
Kialúcs, kisk. Pozsony vm. donaszerdaholyi dan Migazzi váczi püspök nyaralója volt.
Kismarton (Eisenstadt), Sopron vraegye kisj.-ban, (1910) 234 magyar lak.; u. p. Egyházgelle,
martoni j.-ban fekv 4 egymástól függotíen, de
u. t. Királyflakarcsa.
Kismarton
Kisladas, kisk. Alsó-Fehér várm. kisenyedi teljesen összeépült közs^, ú. m.
j.-ban, iiyio 9i9 oláh ós német lak. n. p. Nagy- rend. tanácsú város, szab. kir. város címével, (i»io)
375 házzal és 3073 róm. kat. lakossal (közte 8at
luda<, u. t. Ki.-iapold.
Kism (Turilak), sziget a Perzsa-öböl bejára- magyar, 2074 német) Kismartonváralja (Eisentánál Parsz perzsa tartomány közelében, 1333 stadt-Schlossgmnd), kisk. 19 házzal és 164 német
km» tertilettol, kb. 15000 lak. ügjanily nev-ü fvá- és magyar lakossal Alsókismartonhegy (Bisenrosa (5000 lak.) a keleli csúesán fekszik. Felszíne stadt-Unterberg), nagyk. 31 házzal s 348 német
száraz, néhány oásiasal, rajta szenet bányásznak, lakóval (71 róm. kat., 276 izr.) és Felskismartonhegy (Eisenstad^Oberborg), kisk. 170 házzal
a parton pedig korált és gyöngyöt halárának.
Kismicaéd, kisk. Pozsony vm. galántai j.-ban, és l.H^ német és magyar Ifü^ossal a 4 község(1910)696 magyar lak.; u. p. és u. t Ifagyar- ben összesen tehát 555 ház és 4873 lakos van. K.
;

;

;

;

:

;

;

;

;

aLajta-b^ys^

tövcbeo, felette kies vidéken fek-

Legszebb része a régies jellegú szab. kir.
zsony vm. somorjai j.-ban, (i9io) 65 magyarlak.; v^Y)8, itt van a városháza, 3 takarékpénztár, kaszinó, 2 könyvnyomda, katonai freáliskola nagy
u. p. ós a. t. Fél.
Kismaglód (azdtt : MaguUcsa), kisk. Arad épülete, parkkal, a fM^ncick kolostora (idapíttatott 1622) az Esterházy hercegi család díoses
vm. nagyhalmágyi j.-ban, (i»io) 630 oláh lak.
sírboltjával, továbbá a csúcsíves plébánia- (Szt
u. p. és u. t. Halmágycsúca
Márton) templom (1494. évbl), a Trefort-téren
Kis-Magnra, 1. Fátra.
Kismagyar, kisk. Pozsony várm. somorjai az állami polgári fiú- és leányiskola s lakatostanj.-ban, (i9io) 470 magyar lak. n. p. és u. t. Nagy- folyam díszes épülete, a Rókus-utcában az álL
elemi iskola, Szendrey-árvahás stb. Kismartonmagyar.
váralja az Esterházy-kastélyt és környékét, a
Kis Magyar Alföld, 1. Alföld, 3.
Kismagyaród (azeltt Magyarod), kisk. Zala kastély eltti nagy teret foel^ja magában a kasvm. Csáktornyái j.-ban, (i9io) 133 horvát lak.; tély egyike Magyarország legnagyobbszerú palotáinak, melynek belseje valóban fejedelmi pazar
u. p. és u. t. Stridóvár.
Kismajtény, kisk. Szatmár vm. nagykárolyi fénnyel és pompával van berendezve. A kastélyt
j.-ban, (1910) 1674 oláh ée magyar lak.; vasút- Esterházy Pál nádor 1672. építtette mai alakját
állomás, p(»tatlgynök8ég, táNÓjrúhivatal (Doma- Morean építtl nyerte, hátsó homlokzatát 20
hiila Kismajténv). Lakóit a gr. Károlyiak tolopí- óriási ión oszlopból álló oszlopcsarnok díszítL A
tctttk ide. 1711. itt tette le fegyverét 12,000 ku- kastéllyal szemben vannak az istállók, két nagy
ruc vitéz. Az 1711 máj. 1. megkötött szatmári épület, köröskörttl toszkánai oszlopokkal díszítve,
béke emlékére itt a XIX. 8S. hetvoMS éveiben belül pazarul berendezve; a kastély mögött pedig
;>ot állítottak fel.
az Esterházy Miklós hercegtl 1801. alapított gyö.a. kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (i»io) nyörú angolpark csatlakozik, s abban a L^poldina2r>i< ii<.:\L'\ ar lak.
csamok, Liechtenstein Loopoldina hercegnnek
tL p. ée n. t Vasvár.
Kismálnás (azeltt Málnás), kisk. Vas vm. Canova által karrarai márványból készített gyömuraszombati j.-ban, (i9io) 328 vend lak. n. p. nyör szobrával. A városi ssépít-egyesület a
város fölött lev Lajta-hegységet kedvelt kiránés u. t. Muraszombat.

Kismadarisx (azeltt yfadarász),
:

kisk. Po-

szik.

;

;

:

;

.

:

:

:

;

;
;

;

—

Klamartonváralja

Alsókismartonhegy
alakította át.
zsidó község. K. élénk s fejld iparos
város, különösen a br-, vasm- és faipar virágzik; székhelye a járási szolgabírói hivatalnak,
dulóhoUyó
(1.

Kisnyárád

694

0.) tiszta

járásbíróságnak ós adóhivatalnak, római katolikus
esperességnok, kir. közjegyzségnok. Borkereskedése felette élénk s fleg Ausztria felé irányul
nevezetesek az Esterházy- uradalom mintapincói.
Jótékony intézetei: az irgalmasok kórháza, a
városi aggok és szegények menedékháza, az árvaház. Páratlan a maga nemében az Esterházy Pál
nádortól 1701. építtetett Kálvária fából faragott
szobraival. Van vasúti állomása, posta- és távíróhivatala, telefonállomása. A várostól ÉK.-feló
van a hercegi nagy vadaskert 1300 ha. területtel.
K. helyén már a rómaiak idejében volt nagyobb
telep, az Árpádok idejében castrum. A XIV.
sz.-ban a Kanizsaiak alatt fejldött várossá, 1373.
kiváltságokat nyert és kfallal vétetett körül,
építették a várat és zsidókat telepítettek be.
1491— 1647-ig Ausztriának volt elzálogosítva.
Magyarországhoz visszacsatolása után III. Ferdinánd 1648. sz. kir. várossá emelte. 1622-ben gr.
Esterházy Miklós 400,000 írtért zálogba vette a
fraknói grófságot és a K.-i uradalmat, melyet
utóbb adományképen nyert el. A város az Esterházyak alatt emelkedett jelentségre, kik 1663—
1672-ig a nagyszer kastélyt felépíttették. V. ö.
Virágh Elek, A fraknói grófság és a K.-i uradalom
1622-ig(Sopronóvnélkül) StesseUózBof, Castrum
volt-e K. az Árpádok alatt ? (Századok 1898) K.
neve és története (Sopron 1881. évf. 77—90. sz.).
Kismartonváralja, község, 1. Kismarton.
Kis medve (Ursa minor), már Thales által említett csillagzat az északi sark tszomszédságában. 58, szabad szemmel látható csillaggal, melyek
közül 7 feltnbb, teljes, de fordított mása a nagymedvének. Utolsó farkcsillaga, a ursae minoris
másodrend, és jelenleg csak l«15'-cel áll el az
égi pólustól. 18" távolságban kilencedrend kísérvel bu". A mitológia szerint a K. Arkas, Kallisto fia és árkádiai Lykaon unokája, kit Zeus
medve képében az égre tett azért, mert medvévé
átváltozott anyját, Kallistót, Zeus kedvesét üldözbe vette és megölte.
Kismedve-félék (Ailurinae, áiiati, a Medvefélék (1. 0.) egyik alcsaládja. Ide tartoznak a f ekete-

b

k

;

;

Kismihály (azeltt MiJiajl), kisk, Zemplén
vm. színnai j.-ban, (1910) 190 rutén lak, u. p.
:

;

Kelen, u.

Kisberozna.
Kismihályf alva (azeltt Mihályfalva), kisk.
Zala vm. csáktornyai j.-ban, (1910; 169 horvát lak.
u. p. Viziszentgyörgy, u. t. Csáktornya.
Kismikosfalva (azeltt Tyapkó), kisk. Nyitra
vm. pöstyéni j.-ban, (1910) 155 tót lak. u. p. Rákt.

:

:

;

Nagykosztolány.
Kismindszent (azeltt Mindszent), kisk. AlsóFehér vm. tövisi j.-ban, (1910) 257 oláh lak. u. p.
és u. t. Borosbenedek.
Kismodró, kisk. Nyitra vm. vágújholyi j.-ban,
(1910) 126 tót lak.
u. p. Nagymodró, u. t. Brunócz.
Kismogyorós, kisk. Bereg vm.latorczai j.-ban,
u. p. Beregsárrót, u. t. Szo(1910) 360 rutén lak,
falu, u.

t.

:

;

;

;

rednye.

Kismonostorszeg

(azeltt
Monostorszey),
Szolnok-Doboka vm. dési j.-ban, (1910) 432
oláh és magyar lak, u. p, Kozárvár, u. t. Dés.
Kismóriczhida, kisk. Gyr vm. sokoróaljai
j.-ban, (1910) 420 magyar lak.; u. p. Nagymóricz:

kisk.

;

hida, u.

t.

Tót.

Kismotorok néven a

kisipar

szolgálatában

motorokat értjük, melyek gzzel, gázzal, benzinnel, benzollal, naftalinnal, petróleummal, spiritusszal, meleg levegvel, vízzel v. elektromos
árammal dolgoznak. Megkülönböztetünk független K.-at, melyeket minden vezetéktl függetlenül állíthatunk fel és dolgoztathatunk és függ
motorokat, melyeknek felállításához és üzemiéhozatalához cshálózat vagy vezetdrót szükséges. Elbbihez tartoznak a gz- és tzgépek, utóbbiakhoz pedig a srített levegvel, vízzel vagy
elektromos árammal dolgozó gépek.
Kismúlyad (azeltt Mulyadka), kisk. Nógrád
vm. losonczi j.-ban, (1910) 142 magyar lak. u. p.
és u. t. Rapp.
Kismuncsel, kisk. Hunyad ^^n. marosülyei
j,-ban, (1910) 206 oláh lak.
u. p. Hunyaddobra,
álló

:

;

;

Branyicska.
Kismutnok (azeltt Kismutník), kisk, KrassóSzörény vm. facsádi j.-ban, (1910) 343 oláh lak.
u. p, Facsád, u. t, Igazfalva-Rakitta.
Kisnamény, kisk, Szatmár vm. fehérgyarmati
j,-ban (1910) 883 magyar lak.
u. p. ós u. t. Jánk.
Kisnána, nagyk. Heves vm, egri j.-ban, (i9io)
vállú medvék (Aüuropus).
1412 magyar lak, u. p. Domoszló, u. t. Vorpelét.
Kismedvés (azeltt: Medvedze), kisk. Sáros
Kisnarda, kisk. Vas vm, szombathelyi j,-ban,
vm. folsvlzközi j.-ban, (i9io) 168 rutén lak. u.p. (1910) 212 horvát lak. u. p. Torony, u. t. Csajta.
u.

t.

:

;

;

;

;

Ladomérvágása, u. t. Pelsövlzköz.
Eisnémedi, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm,
Kismegyer, puszta Gyr vmegyében, Szent- váczi j.-ban, (1910) 826 magyar lak. u. p. Vácziváu nagyközség mellett, 1809 jún. 14. itt folyt le hartyán, u. t. Galgagyörk.
a gyri csata néven ismert ütközet. L. Cfyöri
Kisnémetek, az 1848— 49-iki frankfurti német
csata, 1.
nemzeti parlamentnek az a pártja, mely Ausztria
Kismesterek (nóm. Kleinmeister), XVI. sz.-i kizárásával akarta a Németbirodalora egységét
német rézmetszk, els sorban Pénz Georg, a megvalósítani. Ellenfeleik, a nugynémetek, AuszBeham testvérek, Aldegrever, Altdorfer stb., kik triát is tenn akarttUc hagyni a Német-Szövetségigen finoman kimunkált rézmetszeteik apró mé- ben. A K, elnevezést eredetileg gúnyos értelemretei miatt nyerték ez elnevezést.
ben használták Poroszország párthiveire.
Kismezö, kisk. Szolnok-Doboka vm. nagyKisnezsény (azeltt: Horvát- Neuzina), nagyk.
llondai j.-ban, (i9io) 666 oláh lak. u. p. Kocsolád- Torontál vm. módosi j.-ban, (1910) 482 horvát, mafalva, u. t. Aranymoz.
gyar, szerb ós német lak., posta- és táviróhiva;

;

Kismiháld (azeltt Meliadika),
:

Szöróny vm. teregovai
lak., postahivatallal

;

u.

j.-ban,
t.

kisk. Krassó-

(iwo)

Somfa.

2290 oláh

tallal.

Kisnyárád, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban,
621 német lak, u. p. Babarcz, u. t. Mohács.

(1910)

;

;

;

KIspapmez

KIsnyéflrerfalva

Nyégerfalva), kisk. húzás után. Ugyancsak K. által határozzák meg
4ö2 magyar és as oegtáhfsoríijáték nyer sorsjegyeit és a szám^
8ornát&c ny«t6 sxámait.
oláh lak. u. p, és u. t Belényes.
usor8olá8Í8serz6dés(ném. Autspidvertrag),
Kisnjirea, ki.sk. Szolnok Doboka vm. nagyiloudai j.-ban, tmo 645 oláh lak.; o. p. és a. t. az a jogviszony, amelyben kisorsolásnál, vagy
hasonló szerencsejátéknál a játékban résztvevk
HtKSázúrév.
Kisnyulas, kisk. Maroe-Twdavm. marosi fels egymással állanak. A K.-bl, mint általában a
j.ban. a»io) 6ö6 oláb és magyar lak. u. p. ésn. t. játékból és fogadásból származó nyereséget perrel követelni nem lehet, de a vesztes, ha a veszMt'zörményes.
Ki ^A^sa,kisk. Zólyom vnt nagj^szalatnal j.-ban, teséget önként kifizette, ezt többé vissza nem
u. p. Nagyócsa, u. t. Nagy- követelheti. Államilag engedélyezett K.-re ez a
tót lak.
szabály nem áll. (Az ált. polg. tvk\Tiek a képloa, kisk. Uunyadvm.8zá8BVáro6i j.-ban, viselházhoz benyújtott II, tor\-ezete 750-752 §.).
Kisortovány (azeltt Porubka), kisk. Zempn. p. Szászváros, u. t Ross.
1 oláh lak.
Kis oktáva, a zenében a kis c, d, e, f, g, a, b lén vm. homonnai j.-ban, (i»io) 2ö5 tót lak. il p.
és n. t. Uomonna.
betkkel jelzett hangokat öleli fel.
Kisostoros (azeltt: Ostoros), kisk. Sopron
Kisolaszi, kisk. Liptó vm. németlipcseí j.-ban,
vm. folspulyai j.-ban, 19101 327 német és magymr
iiuiix 210 tót lak., vasútállomás, postahivatal;
Kisnyégerfalva

(azeiört

Bihur vm. belényesi j.ban,

:

(i»to)

;

;

;

;

:

;

;

(

u.

t.

lak.

Liptótepla.

;

u. p.

Alsórámócz,

u.

t.

Léka.

Kis ostromállapot 1. Odromállapot.
Kisóvár (azeltt úvár), kisk. Hars vm. lévai
szopesváraljai j.-ban, (i9io) l8 tót lak. u. p. és
j.-ban, (1910) 311 magyar lak. u. p. Vámosladány,
n. t. Szepesolaszi.
Kisolysó (azeltt Olysavka), kisk. Sáros vm. u. t. Nagysáró.
Kisökrös (azeltt Tót- Volova), kisk. Zemplén
fel^vízközi j.-ban, (loio) 291 rutén lak. u. p. és
vm. homonnai j.-ban, (i9io) 227 tót lak.; u. p.
u. t. Sztropkó.

KisoUva (azeltt Olysavka), kisk. Szepes vm.
:

.

;

;

:

:

;

Ompolyicza), kisk. Alsó- Göröginye, u. t. Homonna.
Kisölved, kisk. Hont vm. vámosmikolai j.-ban,
938 oláh lak.
(1910) 440 magyar lak.; n. p. C^ramsalló, u. t.
u. p. Sárd. u. t. Metesd.
Kisón (Kvízön), régi héber neve a mai Nahr Zalába.
Kisrvistye, kisk. Nyitra vm. pöstyéni j.-ban,
el Muketta folyónak, mely a üilboa-hegységbon
ered. Izakár és Mcnasse törzseinek a határvonala (1910) 182 tót lak. u. p. és u. t. Pöstyén.
Kissi (azeltt össi), kisk. Bihar vm. élsdi
és nem messze Haifától az akkói tengeröbölbe
j.-ban, (1910)675 oláh lak.
u. p. Élesd, u. t. Rév.
ömlik.
Kisösz, nagyk. Torontál vm. pcrjámosi j.-ban,
Kisorossi, nagyk. Peet-Püis-Solt-Kiskan vm.
pomázi j.-ban, (i9io) 1095 magyar lak. n. p. Dmia- (1910) 2017 német lak., vasútállomás távíróval,
posta- és távbeszélhivatal.
bogdány, u. t. Visegrád.
Kis-orosz nyelv és irodalom, 1. Orosz nydv
Kispáhi, Páhihoz tartozó puszta Pest-PiUsSolt-KLskun vm. kunszentmiklósi j.-ban, (1910) 581
és irodalom.
KisoroBzok, 1. Oroszok.
magyar lak. u. p. Páhi, u. t. Izsák.
Kis-Oroezország (McUorosszija), tágabb érteKispaka, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban,
lemben Ukrajna (1. o.); magátan foglalja európai (1910) 161 magyar lak.; u. p. Nagypaka, u. t.
Oroszország DN'y.-i részét, illetleg Ki jev.Harkov, Nagylég.
Csemigov és Poltava kormányzóságokat.
Kispalád, kisk. Szatmár vm. szatmárnémeti
Kisorsolás a. m. sorshúzás útján való kiválasz- j.ban, (19101 849 magyar lak.; u. p. Nagypalád,
tás. K. útján törlesztik többnyire a kötvények v. u. t. Tiszaújlak.
sorsjeiTjek alapján felvett állami és magánkölKispáli, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban.
csönukot. tizeknél elre meghatározott idközök- (19101 296 magyar lak. u. p. Egervár, u. t. Zalaben, évenként egyszer vagy többször bizonyos egerszeg.
számú kötvény vagy sorsjegy kerül kihúzásra és
Kispalina, kisk. Zala \'m. alsólendvai j.-ban,
beváltásra, illetölog a rá es nyeremény kifize- (1910) 707 vend lak. u. p. Bántomya, u. t Belatésre, aszerint, amint a kihúzott kötvény bir- tincz.
t(4[oea (pl. kamatozó kötvényeknél) a köt^'ény
Kispálos (azeltt: Pálos), kisk. Bereg vm.
beváltására vagy pedig (pL kamat nélküli kötvé- szolyvai j.-ban, (1910) 575 rutén ée német lak.
nyeknél), sorsjegyeknél a sorsjáték nyereményére u. p. és u. t. Polena. Több szénsavas savanyúvlztarthat igényt. Vannak esetek,hogy a törlesztési K. forrással.
és a nyeremény-K. egyesíttetoek, néha azonban
Kispalngya, kisk. Liptó vm. liptószentmiklóei
külön választatnak, s ilyenkor a törlesztési húzá- j.-ban, (1910) 1144 tót ée magyar lak., papírgyárson kisorsolt kötvények a nyereményhúzásnál ral, spodium-, faanyag- és lemezgyárral posta-

Kisompoly (azeltt

:

Fehér vm. magyarigeni

j.-ban, (i9io)

;

:

;

;

;

;

;

;

még

szerepelnek s megfordítva. A sorsjegyek és
kötvények rendeeen sorozatokba vannak osztva,
amelyek mindnyájan bizonyos mennyiség számot (1— 100-ig stb.) foglalnak magukban ; éppen
azért kell megkülönböztetnünk a soroeatkúzást a
számhúzásti, amelyek némelykor egysaerre ejtetnek, máskor pedig a számbúzás csak bizonyos id
(egy vagy több hó) múlva következik a sorozat-

hivatal, u.

Liptószentmiklós.
Kispap az, aki papnak készül, vagyis a püspök
által a papnövendékek sorába felvétetvén, rendesen kék (a budapestlekDél fekete) reverenda viselésére feljogosítva, vagy
gimnáziumi tanulmányait, v^y a teológiát vé«zi.
Kispapmez (azeltt : Papmez), kisk. Bihar
vm. magyarcsékei j.-ban, (1910) 330 oláh lak.;
t.

m^

;

;

postaügynökség,

u.

Bihardobrosd.

t.

Itt

(

t.

Nyitranovák.

Paradicsommada-

1.

u.

;

Zseliz.

t.

Kispeterd, kisk, Baranya vm. szentlrinczi
344 magyar lak. u. p. Nagypeterd,

j.-ban, (1910)

;

Szigetvár.

t.

Kispéterf alva (azeltt

:

Péter falva), kisközség

Nagy-KüküU vm. medgyesi

rak).

Kispásztély, kisk.
(1910) 280 rutén lak.

Ung vm.
u.

;

p.

perecsenyi j.-ban,
ós u. t. Bercsényi-

met

és oláh lak.

u. p. és u.

;

j.-ban, (1910)

t.

463 né-

Bolya.

Kispetöfalva (azeltt Petfalva), kisk. Zempvm. sztropkói j.-ban, (1910) 187 rutén és tót
:

lén

falva.

Kispatak (azeltt Bicska), kisk. Máramaros
vm. ökörmezi j.-ban, (1910) 941 rutén és német
:

u. p. Repenye, u. t. Ökörmez.
Kispatic Mihály, horvát mineralógns, szül.
1851. Eszéken. A zágrábi egyetemen az ásványkzettan tanára. Els munkáját 1881. Bécsben
Irta a gleichenbergi augit-andezitek félopáljáról,
késbb fkép a boszniai és szerémségi szerpentinekkel foglalkozott. A m. kir. földtani intézet Év-

lak.

j.-ban,

u.

Kis paradicsommadár,

Kisrákos

Kispeszek, kisk. Hont vm. vámosmikolai
(1910) 114 magyar lak.
u. p. Tergenye,

hajdan

mely várul is szolgált, ma csak
romjai vannak meg.
Kispapszabadi (azeltt: Kis-Lehota), kisk.
Nyitra vm. privigyei j.-ban, 1910) 524 tót lak.
kolostor volt,

u. p. és u.

—
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;

könyvének

VIII. kötetében

1889. becses tanulszerpentin-

u. p. és u. t. Kelese.
Kispetri, kisk. Kolozs vm. hidalmási j.-ban,
(1910) 650 magyar és oláh lak., vasúti megállóhely u. p. Váralmás, u. t. Sztána.
Kispetrös (azeltt Kis-Pritrzsd), kisközségNyitra vm. szakolczai j.-ban, (1910) 392 tót lak.

lak.

;

;

:

u. p.

Várköz,

u.

Holics.

t.

Kis-picés, tutajos horoggal dolgozó halász.
Kispirit, kisk. Veszprém vm. devecseri j.-ban,
u. p. Nagypirit, u. t.
(1910) 3^9 magyar lak.
;

mányt közölt a Fruska- Gora-hegység

Boba.

kzeteirl.
Kispécz, kisk. öyr vm. sokoróaljai j.-ban,
(1910) 705 magyar lak.; u. p. Kajár, u. t. Gyomoré.
Kispeleske, kisk. Szatmár vm. szatmárnémeti
j.-ban, (1910) 421 magyar lak.
postaügynökség,
u. t. Nagypeleske.
Kis pelikán, 1. Felikánfélék.
Kispereg, nagyk. Arad vm. magyarpécskai
j.-ban, (1910) 1859 magyar lak.
posta- és távbe-

Kispolány (azeltt: Sztropkó-Polena), kisk.
Zemplén vm. mezlaborczi j.-ban, (1910) 268 rutén
lak. u. p. Havaj, u. t. Mezlaborcz.

féle

;

Kispolgárság, a polgári osztály alsóbb tagozata, melybe pl. kisiparosok, kiskereskedk, szerény fizetés hivatalnokok tartoznak.
Kis-Popo (lAttle Popo, Aneho), a német Togoföld legfontosabb kereskedelmi helye a tengerparton, 3000 lak. 1911. évi külkereskedelmi öszszos forgalma mintegy 18 millió márka volt.
szélöhivatallal.
Kisporuba (azeltt Poruba), kisk. Liptó vm.
Kispereszl (azeltt Priszlop), kisk. Zemplén liptóújvári j.-ban, (1910) 1333 tót lak.; postaügyvm. szinnai j.-ban, (1910) 159 rutén lak. u. p. Czi- nökség, u. t. Liptóújvár.
rókaófalu, u. t. Takcsány.
Kispöse, kisk. Vas vm. kszegi j.-ban, (1910)
Kisperkáta, nagyk. Fejér vm. adonyi j.-ban, 142 magyar lak. u. p. Nagycsömöte, u. t. Lu(1910) 1037 magyar lak.
u. p. és u. t. Nagyper- kácsháza.
káta.
Kisprázsmár, kisk. Nagy-Küküllö vm. nagyKisperlász (azeltt Periász), kisk. Gömör és sinki j.-ban, (1910) 868 oláh és német lak.; u. p.
Kis-Hont vm. nagyrczei j.-ban, (1910) 213 tót és és u. t. Nagysink.
magyar lak. u. p. és u. t. Jolsva.
Kis próféták könyvei, a biblia prófétai könyKispest, nagyk. Pest-Pilis-Solt- Kiskun vm. kis- veinek, a zsidó kánonban ú. n. «utolsó próféták*
pesti j.-ban, (1910) 3359 házzal és 30,212 lakóval, könyveinek egy része. Körülbelül 300 évi idtarközte 28,164 magyar, 1352 német és 221 tót, fele- tamban (760—460) él tizenkét prófétának a
kezetre nézve 22,460 r. kat., 4069 ref., 1575 ág. beszédeit foglalja magában, amiért a zsidók köevang. és 1652 izr. Budapestnek egyik külvárosa, zött «A tizenkett)) (Téré aszar) nevet viselik. A
a múlt század hetvenes éveiben keletkezett So- K. legrégibb könyve Ámosz (l. 0.), a legfiatalabb
roksár határában, 1880. csak 1820 lakosa volt, Malcachi (1. 0.).
1887. alakult községgé, de még 1900. is csak
Kispróna, kisk. Nyitra vm. privigyei j.-ban,
9777 lakosa volt. Azóta rohamosan fejldött s bár (1910) 496 lak. u. p. és u. t. Németpróna.
1909. belle Pestszentlrincz (7812 lakossal) önKispulyon (azelt: Pulyon), kisk. Szolnokálló községként kivált, mégis 30,000-nél több la- Doboka vm. kékesi j.-ban, (1910) 455 magyar és
kosa van. Lakosai túlnyomórészt a fvárosból oláh lak. u. p. és u. t. Czege.
költöztek ki legújabban az állami munkásteleppel
Kis-Rába, 1. Rába.
(Wekerletelep) gyarapodott. Élénk iparral, gyárKisrada, kisk. Zala vm. pacsai j.-ban, (i9io>
telepekkel. A fvárossal villamos- és gözvasüt 377 magyar lak.
u. p. Garaboncz, u. t. Kiskoköti össze van posta- és táviróhivatala, telefon- márom.
állomása; állami polgári fiú- és leányiskolája,
Kisradna (azeltt Kis-Oradna), kisk. Trenalsófokú iparostanonc-iskolája. Az 1912. év óta csén vm. báni j.-ban, (1910) 339 tót lak. u. p. és
a kispesti közigazgatási járás székhelye, kir. adó- u. t. Bercsény.
hivatallal. A közrendószetet és közbiztonságot a
Kisrákócz, kisk.Ugocsa vm. tiszáninneni j.-ban,
budapesti m. kir. államrendrség kispesti kapi- (1910) 1673 rutén lak.; u. p. Nagyrákócz, u. t.
tánysága látja el.
Bilke.
Kispestény, kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban,
Kisrákos, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (1910)
(1910) 581 oláh lak.
u. p. Várhely, u. t. Demsus. 454 magyar lak. u. p. Viszák, u. t. Pankasz.
;

;

:

:

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;
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Kisnua (azeltt Boksa), kisk. Tnrócz vm. tanúsított. Mint a Hannover-huszárezred akkori
stnbnyafUrdöi j.-ban, (isio) 167 tót lak. ; a. p. Mo- parancsnoka, az 184H-iki mozgalmak els kitörése
alkalmával a kikindavidéki rác lázadás elnyomá8ÓCZ, u. t. Stubnyafürdö.
Kisrápolt. kisk. Hányad vm. algyógyi j.-ban, sánál kezdett parancsnoki minsében szerepelni.
Azután átvonult az úgynevezett római sáncokba,
(1910) 889 o\M\ lak.
u. p. és u. t. Nagyrápolt.
Kiaráaka, kisk. Zemplén vm. naf?ymihályi kiszállott a csajkáskerUletl felkel rácok megfékej.-ban, (1910) 314 magyar lak.; u. p. Abara, u. t. zésére, de ott sikert nom érhetve, visszament a
Bánságba s Nagybecskerokcn foglalta el a FehérÜeregnyö.
Kiarát, kisk. Ung vm. nagykiqKwi j.-ban, (i9io) templomig nyúló védvonal fparancsnokságát, ily
minségében legnagyobb fegyverténye Periasz
099 mag>'ar lak. n. p. ée n. t. Sztlrte.
Kisrebra, nagyk. Besztercze-Naszód vm. na- bevétele volt 184« szept. 2-án. 1849 jan. 3. erod.>izódi j.-ban, (i9io) S42H oláh lak., vasútállomás
mény-telenül küzdött Pancsován Knityanin ellen»
távíróval
u. p. Naszód. A Nag>'-Szamoe felett mire a kormány Debrecenbe rendelte parancs1876 nagjobb bronzkincsre akadtak, melyet a nokul, helyét pedig Damjanics foglalta el. A
naszódi alapítványi gimnáziumban helyeztek el. világosi fegyvorietétel után, régi katonapajtása,
Kisrécae, kiak. Zala vm. nagykanizsai j.-ban, Haynaa segítségével megmenthette volna életét,,
11910) 843 mag>'ar lak., vasútállomás; n. p. Nagy- de ^yenes jelleme nem tudta elviselni, hogy a
dicsségben osztályos társaitól hútleniil elszakadrécse, n. t. Zalaszentjakab.
Kisrékaa, ki.^k. Temes vm. lippai j.-ban, (i»io) jon, így is, mint a forradalmi kormány által
kinevezett altábornagy, az aradi Golgothán vé187 német lak. ; u. p. és n. t. Rigósfürdö.
Kiarépény (azeltt Nezsdteripény), kisközség gezte be nemes életét. Emlékére a nagybecskerekl
Nyitra vni. nagytapolcsányi j.-ban, (i9io) 451 tót hölgyek 1906 máj. 27. a város fterén szobrot
í*s
magyar lak., vasútállomás távíróval a. p. állítottak, mely Raidnai Béla mve.
Irodalom. Andi Tértaank alboma, BadApest 1890, Veadrey
Nagyrépény.
:

;

;

;

:

;

U

(Ascbemuuui) Pereac lSé9-iki hoBTédesredettöl,

Kis részvények,

jückor

1. Részvények.
K. BroA alUbonuig7 sefédtíanje Tolt a Hua s KfilfOld
Kisrétialu (azeltt: Kis-Lucska), kisk. Bereg 1867, 87. n., arcképpel MMgyaronMkg é» a Nagyrilág, 1867,.
vm. munkáciii j.-ban, (t9io) 187 mtón lak.; a. p. 80 SS., arcképpel
Kiss, 1. Arnold, rabbiésíró, szül. Ungvárt 1869
Beregleányfalva, u. t. Munkács.
nov. 2., 1901 óta budai frabbi. A zsidó egyházi
Kis róka-pille, 1. Csalánlepke.
Kisróna (azeltt BaviiaJ, kisk. Arad vm. bo- szónokok között egyike a legkiválóbbaknak. Igen
rossebesi j.-ban, (i9io) 518 oláh lak., vasúti meg- termékeny író. Egyházi beszédeken kivül eredeti
költeményeket és elbeszéléseket is írt, azonkívül
állóhely u. p. és u. t. Dézna.
Kisrozvigy, kisk. Zemplén vm. bodrogközi sokat fordított a közép- és újkori z.sidó költktl.
A pap hárfája
j.-ban, (1910) 577 magyar lak. ; postahivatal, a. t. Eredeti költemény gyjteményei
(Budapest 1904) Jób (bibliai drámaköltemény
Nagygércs.
Kiarcze, kisközség Gömör és Kis-Hont vm. n. 0. 1904) Köd és napsuaár (u. o. 1911) Gettnagyrczei j.-ban, (i9io) 471 t^)tlak. n. p. ée n. t. dalok, Morris Rosenfeld költeményeinek fordítása,
Mirjam, eredeti maN'agyrcze.
(u. o. 1908). Imakönyvei
;

;

:

;

:

;

;

;

;

:

Zemplén vm. gálszécsi j.-ban, gyar nyelv imádságok nk részére (30. kiad.
Noémi, eredeti magyar nyelv imád(1910) 164 tót lak.; u. p. Pelejte, n. t. Tkete- u. 0. 1908)
ságok leányok részére (u. o. 1909) ós Echody
rebes.
EÍ8B-€salád {eleméri és ittebei), örmény oro- imádságok gyermekek részére (n.o. 1913). Egyéb
dota család, mely 1760. nyerte Mária Terézia mvei OUeád, egyházi beszédek és elmélkedések
királytól nemességét és melyet Izsák emelt (n. 0. 1900) Ifjak és öregek, elbesz. (u. o. 1909)

Kismaxka,

kisk.

;

:

;

vlrá^ásra, ki Erdélyben a kincstárnak tett szol- Álom és valóság, kultúrhist. emlékezések (1913).
gálatai révén 1782. szerezte meg kir. adomány
2. K. Áron (hegymegi), református püspök,
útján a szép és terjedelmes ittoboi és eloméri ura- szül. Kisnaményban (Szatmár) 1815 nov. 20.,.
dalmakat Torontál vmogyébon. Unokája Ern, a megh. Debreczenben 1908 máj. 30. Mint szatmári
szabadságharc tábornoka (I. alább).
B család- egyházmegyei fjegyz, jelen volt az 1848. XX.
ból való Antal, ki 1911. magyar bárói rangra t-c. tárgyában b. Eötvös miniszter által Bnda-

—

emeltetett.

Ern,

a magyar szabadságharc vértanuja,
szül. Temesvárt 1800., kivégeztetett Aradon 1849
okt. 6. Hajlamait követve, már sordiU ifjú korában katonának állott be. Pályáját a huá^iroknál kezdte, majd ómagyságig a dzsidásoknál s
mint aiecrédee ismét a bu^rok közt szolgált.

K.

Dúsgazdag atyja büszkélkedett gavallér tlában
s a legnagyobb bkezséggel táplálta uinak

•

pestre összehívott értekezleten. A szabadságfaarc
alatt
szerkesztette a nemzeti kormánynak kfUdött hódoló feliratot. \ honvédeket mint tábori pap
az erdélyi hadjárat alatt Deésig kis^te s mikor
vége volt a harcnak, szenvedte az üldöztetéseket.
A pátens-küzdelem idejében rendületienfll küzdött az önkormányzati jogokért, s mikor az egyház az önvédelmi harcból gyztesen bontakozott
ki. egyházmegyéje esperessé választotta. 1892. a-

katonás szenvedélyét. Az oeztrák hadseregbon tiszántúli egyházkerület püspökévé, adebrecznü
töltött hosszas szolgálata alatt az ott uralkodó egyház pedig egyik lelkészévé választotta. 1899^
s/ollomtl és szokásoktól teljesen áthatva, minden óta tagja volt a frendiháznak. Irodalmi munkásizébon kat^ma volt, do e mellett magyar nemzeti ságából megemlitendök : CMeji KaUma IsMmérzelmoil)en tántoríthatatlan áldozattcész hazatl is
maradt, mit annak idején a haza oltárára letett

nagy tömeg ozüstnemii odaajándékozásával

is

kánonai s a ssaimámémetii wemseH s»r
SntmármentU végiései (Kecdcemét 1876);
gyében tartott négy dsö prot. Msiiuft végtéseu
egi/hási

A

:

;

—
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{Budapest 1877) A 16. században tartott mazsinatok végzései (u. o. 1881) Károlyi
Gáspár küzdelme a szentháromság tana védelmében Egri Lukács ellen (Károlyi emlékkönyvl890)

pesti Hirlap-nÁl kezdte (1881) s bár idközben
dolgozott másfelé is, mindig visszatért hozzá,
melynek közönsége nagyon megbecsülte az ö
alapos, mély perspoktivájú, egész korokat megelevenít történeti tárcacikkeit. Nagyobb iroEgyházi beszédek (1901).
Áron (hegymegi), pedagógus, K. 2. fla, dalomtörténeti dolgozatai a Pesti Napló albumai3.
5ZÜ1. Porcsalmán (Szatmár) 1845 jún. 21., megh. ban jelentek meg, így a Kisfaludy Sándorról
Budapesten 1908 okt. 15. Tanulmányait a sáros- írt (Himfy-album 1900) és Katona Józsefrl irt
pataki akadémián végezte s egy évig az ottani monográfia (1901).
7.
(eleméri és itté)ei), 1848— 49-iki
tauítókópzöintézetben segódtanárkodott. Három
évi magánnevolsködés után 1870. a nagykrösi honvéd-tábornok, vértanú, I. Zm-család.
8. IL Ern, f gimn. tanár és irodalomtörténetreformátus tanítóképz intézet igazgatója lett.
1875-ben a budapesti állami polgári iskolai tanltó- író, szül. Makón (Csanád vm.) 1868 júl. 27. Szülképzöintézet pedagógia-tanárává, majd 1899. városában és Temesvárott tanult, hol belépett a
igazgatójává neveztetett ki. 1907 nyarán nyu- kegyes tanítórendbe. Tanuhnányait Váczott, Kecsgalomba vonult s az udvari tanácsosi címet keméten, Nyitrán folytatva és Budapesten befemunkái Lélektani kézikönyv (Dittes jezve, ugyanitt, majd Váczott és Nagykanizsán
ícapta.
Fr. után németbl, Budapest 1875) Nevelés- és tanárkodott, hol a Zalai Közlöny-^: szerkesztette.
oktatástan (Öreg János dr.-ral, u. o. 1876) Rö- A rendbl kUépve 1901. a kolozsvári unit, gimn.
népiskola tanára lett. Többizben volt tanulmányúton Olaszvid nevelés- és oktatástan (u. o. 1886)
módszertana (Dittes Fr. után Gyertyánffy Ist- országban, Németországban s az Egyesült-Állavánnal, u. 0. 1876)
neveléstörténet kézikönyve mokban. A magyar irodalomtörténet terén dolgo<u. 0. 1872) Adalékok Magyarország nevelés- és zik. Igen sok tanulmánya jelent meg Vörösmartym^igyar ról (Egyet. Phil. Közi., Erd. Múzeum, Magyar
oktatásügyi történetéhez (u. o. 1874)
népiskolai tanítás története (u. o. 1881—8.3) Ma- Shakespeare-Tár). Önálló mvei Verstechnikánk
gyar gyermekjáték-gyjtemény (u. o. 1891) Ve- fejldése{ÍS92) Mikszáth Kálmán (1910) Dávid
^érkönyv a népiskolai történeti tanításhoz (Mayer Ferenc (1910); Szemere Bertalan (1912). FordíMiksával, u. o.)
protestáns népiskolai val- tásai Occioni A latin irodalom története Groce
lástanítás módszertana (u. o. 1880) Jáiéktanüó Esztétika (1914).
9. K. Ferenc (kissárosi), régészeti író, szül.
vezérkönyv népiskolai tanítók számúra (Kun Alajossal, u. 0. 1894);
polgári iskolai tanító- és Bécsben 1791 dec. 8., megh. Budán 1859 júl. 25.
tanüónöképzés (Sebestyénné Stetina Ilonával, Aferenccsatornai és bácsi bérlett jószágok kormá;

ífifar ref.

;
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K Ern
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;

;

A

;

;

A

;

:

;

;

;

A

:

:

;

;

;

A

nyánál ülnök volt. 1839-ben a Magyar Tud, AkaSzámos tankönyvet is írt.
K. Bálint, ref. lelkész, szül. Vésztn (Békés démia levelez tagjává választotta. Archeológiai
vm.) 1772 dec. 9., megh. Szentesen 1853 márc. dolgozatai a Tudománytárban jelentek meg. önDie Zahl- und Schmuck-Ringgelder
25. 1799-bon szentesi lelkészszé választották s e álló mvei
hivatalát 54 évig viselte. Az Akadémiának 18.39. (Pest 1844) Einige Blicke in die ráumliche ünu. 0. 1896).
4.

:

;

levelez tagja

Fmunkája

Helvét hitvallást endlichkeit des Weltalls (Buda 1849).
10. K. Ferenc, 1848— 49-iki honvédalezredes,
Mvetö békés-bánsági egyháziMék vallási, polgári,
tudomány- és fölaleirási története, 4 kötetben. szül, Csík-Madarason 1825., megh. Meranban
5. K. Bálint, fest, szül. Szentesen 1802 dec. 1878 febr. 1. 1848-ban mint fhadnagy a 34.
21., megh. 1868 jan. 19. Pesten. Korán kezdett ezreddel Lembergbl Magyarországba jött. A
festegetni, behatóbb tanulmányait 1826. kezdte a schweehati ütközetben kitüntette magát és 1849
bécsi akadémián, 1831-töl otthon arcképeket fes- májusban a 3-ik utászzászlóalj parancsnoka
tett, külföldi körutat tett, 1836. pedig letelepedett lett. Egymásután rnagyi és alezredesi rangot
Pesten, ahol 1847. kinevezték a Nemzeti Múzeum nyert. Késbb Dembinszky vette maga meUé,
képtára révé. Nagy sor szerényebb igény tört. majd öt ktüdték ki a Magyarországba vonuló
festményébl néhány krajzú sokszorosításban is orosz császári segédhadak egyike ellen utászmegjelent. Müvei közül Pethes János búcsúja fnöknek azzal a megbízással, hogy a hadsereg
•leányától c. képe a Szépmvészeti Múzeumban útjába mennél több akadályt gördítsen. A vilávan. V. ö. Századok, 1874 és Mvészet, 1912.
gosi fegyverletétel után az aradi hadbíróság ha6. K. Béla (Zilahi), hírlapíró (írói áhíeve: lálra ítélte, de Haynau az Ítéletet 16 évi várfog•Június), szül. Kolozsvárt 1857 ápr. 23., megh, ságra változtatta. Miután hotedfélévet kitöltött
Gödölln 1911 júl. 26. A középiskolát Kolozsvárt Königgrátzben. kegyelmet kapott ós visszatért
•elvégezve, a fvárosba jött s az egyetemen tanári Magyarországba. 1867. a közlekedési minisztépályára készült, de behatóan foglalkozott jogi riumban kapott álhist. Több katonai röpirattal
tanulmányokkal is. Szolgált egy ideig az Orszá- ós cikkel magára vonta a figyelmet, s az egyegos Levéltárban ós a Kolozsvári Egyetemi Könyv- temen a hadi tudomány eladójává nevezték ki.
tárban, volt tanár s a Kolozsvári Nemzeti Szín- Ekkor kezdte írni Utászszolgálati utasítás-itX és
ház dramaturgja, de csakhamar egészen a hír- Katonai földrajz-éíX, melyeknek befejezésében
lapirodalomnak szentelte magát, amire élénk, meggátolta a halál. Munkája: Elmélkedés a mamozgékony szelleme, könnyed tolla egyenesen gi^ar katonai nevelés fölött, tekintettel a Ludopredesztinálta. líz újságíró erényekkel K. igen vtcaeumra (Budapest 1869).
értékes írói tulajdonságokat egyesített: alapos
11. K. Ferenc, ref. tool. tanár, szül. Kenderesen
tanultságot, biztos ítéletet, szerkeszt-ügyességet 1862 dec. 7. Debroczenben elvégezvén a tool. tan>üs stilusérzékot. Hírlapírói
pályáját a Bi^- folyamot, BécsboQ tanult, majd földesi, püspöklett.

:

;

—
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ládányi lelkész, alsófizabolcs-bajdúvidóki esperes,
ti.sxántúli o^hk. fjegyz és 1913. debreczeni teol.
tanár lett. A Kálvinoam (1. o.) ügyének buzgó apostola. Számos tanulmánya és eildce jelent meg egyházi. Iskolai, pulitlkai folyóiratokban és lapokban.
12. A'. Qúbor, vízimérnök,
József (1. K., 21.)
testvéroocse. SztUetésének éve és helye nem ismeretes inegh. Bécsben 1800 ápr. 17. A bécsi os. ée
kir. inérnökakadémiÁban nyerte klképeztetósét
.\ torok háborúk kezdetén meglátogatván József
bátyját Zomborbao, elhatározták, hogy a Dunát
a Tiszával összeköt nagy hajózó csatornát létesítene 8 e célból a királytól engedélyt is nyertek,
kinek nevérl aztán a csatornát Ferencz-csahrnáMk (L o.) nevezték el. Ezenkívül tervbe vett
egy másik csatornát is, mely a Dunát a Dráva,
Száva és Kulpa folyók útján összekösse a tengerrel. De a francia háború csakhamar a csatatérre
szólította s így a bácskai csatorna építését József
bátyja, a károlyvárosi csatorna tervezését pedig
Szeth igazgatómémök vezette. 1797-ben a campoformiói béke után mint ómagy hagyta el a sereget Távolléte alatt azonban a hajózási társaságból bátyjával együtt kibuktatták. Ettl kezdve,
rövid id múlva bekövetkezett haláláig, vissza-

K

;

;;

^

; .

Ktas

rainak egy részét, 1896. Berzsenyi Dániel szombathelyi szobrát 1906. Veres Páiné szobrát (Budapest).

16.

16.

K. Imre, író. 1. ZOahy.
K. Irén, szinésznó, szül. Ugrán (Bihar vm.)

1869 márc. 1. i89l-ben lépett föl elször a debreczeni városi színházban, hol tíz évig mködött,
1902. Szegedre, 1905. Budapestre smidött a
Vígszínházhoz, majd 1912. a Nemaeti síiiiház
szerzdtette tagjai közé. A komikai szerepkörben
kiváló. Fbb szerepei
Pbilaminto (Tudós nök)
Szidónia (Buborékok) Szeratin tXag>'mama) stb.
17. K- István, építész, szül. Körösladányon
(Békés vm.) 1857., megh. Budapesten 1902. jan.
9. Külföldi tanulmányútjairól hazatérve, a buda:

;

pesti

megyetemen magántanárnak habilitáltatta

k

A

Mvei
(Budapest
szentmargittai
1884); Északnyugati Eurépa építészete (u. o.
1885) ; A ferde dmgaboltozcUok köszerkezetei (u.
o. 1886). Fbb építészi mvei a Baross-utcai ni
klinika, a Rákóczi-úti László-féle ház .'ttb.
18. K. István (rugonfalvi), történetíró, sz. 1881
jan. 14. Csíkgyimesen. A budapesti egyetemen
filozófiát végzett és jogot hallgatott. 1906-ban
magát.

:

:

Gyór vm. flevéltárnoka lett. 1910-ben egyetemi
magántanárrá képesítették, 1911. a debreczeni
13. K. Géza. római jogász, szül. Nagj'szebon- ref. bölcsészeti akadémián a magyar történelem
ben 1882 ápr. 26. Tanulmányai végeztével snb nyilvános rendes, a jogakadémián a jogtörténet
auiipioüs Regis avatták jogi doktorrá (1903). magántanára lett. Fbb mvei Természetes áb190^ ben mint bírósági aljegyz az igazságügy- rázolás a mohácsi vész eltti magyar ámerdc-

vonultan

élt.

:

^

•••'rm mködött
a polgári törvény- ben (Budapest 1904) Radvánszky György djegy-zít bizottság segédtagja is volt. zése és házassági pöre (u. o. 1905); Magyarok
190.7 .-.. .. ..cigyváradi kir. jogakadémián rend- Mária Terézia prágai koronázásán (u. o. 1905)
ki völi, 1907. rendes tanár lett. A kolozsvári egye- A Radvánszky család története 1738-ig (Sajótemen a római jogból magántanári habilitációt kaza 1905); //. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedenyert. Mvel Az örökség didegenüése a római delemméválasztása (Budapest 1906); Báró Radjogban (Budapest 1905) Kriiilcai istrevétdeh a vánszky Béla emlékezete (u. o. 1907) A magyar
római Jogi képviselet kifejldéséhen (u. o. 1906) helytartótanács története I. Ferdinánd korában
A pozitív szerzdésszegések (u. o. 1907) A jog- (u. 0. 1907) Az utolsó nemesi felkelés (Gyr

mini

*

:

kön;

:

;

;

;

;

alfsalmazás módszerérl (ti. o. 1909) Interpre- 1909-11, 2 köt).
19.
János, ref. teológus, sztU. Szentkirálytáció és szokásjog a római maaánjogban (u. o.
1909) Gesetzauslégung u. unbescoriebenos Recht szabadján (Veszprém vm.) 1821 ápr. 14., megh.
(Jena 1911): Verleitung zur Vertragesverletzung 1906 aug. 17. 1856 ban teológiai tanárrá válaszKeresztyén hittan (Pápa
(Leipzig-Münchon 1913); Soziologische Rechts- tatott Pápára. Mvei
tlndung im romischen Recht (Berlin 1913). E Lexi- 1862—65 ; ennek kivonata hasonló címmel u. o.
konnak is munkatársa.
1874. jelent meg) ; Kálvin éleU (u. o. 1876) ; Pan14. A". György, szobrász, sziiL Szászváron (Ba- theismus és theismus (n. o. 1876).
ranya vm.) 18Ö2 ang. 17. Már pásztorflú korában
20. K. János, kat. egyházi író, szüL Szegeden
feltnt faragásaival, s néhány jóakarója támoga- ia7 nov. 21. Pappá szentelték 1880 júl. 7. 1882-ben
távSával Gráicba, majd 1875. a müncheni akadé- Temesvárt a dogmatika és filozófia tanára, idmiára mont, hol Irgalmas satnaritánusával tilnt közben tanulmányi felügyel 1889. a budapesti
fel. Hazajvén, az operaház számára faragta Feri Szent István tái-sulat igazgatója. Alapítója az
operaköltnek ée fbZestrMaMoemúvésznek szob- Aquinói Szt. Tamás-társaságnak, tagja a Saent
rait; a honvédelmi paJota részére Árpádot, a István-társulat kebelében fennálló tudományos és
Deák-manzolenm számára a Gyászoló émuszt. irodalmi osztálynak. 1894-ben pápai kamarás,
Rómában egy évet töltött, ott mintázta az Apa- 1897. a csMádegy házmegyei papság autonómiai
gifilkost. 1883. Rafaebiak nrbinói szobra {Alyá- képviselje, 1898. eg3retemi nyilvános rendkívüli,
/.atán K. is résztvett és 64 versenytárs közt a 1904. rendes tanár, 1902. pápai prelátus, 1912harmadi dijat nyerte el. 1885-ben a székesegyház 191 3-ig rector magniflcus, 1913. címzetes apát Iroküls szobormúvoin Pécsett dolgozott, hol több dalmi munkássága: Számtalan különféle lapban
más szobormvé Is van; így egy Immaadata ée folyóiratiMui megjelent ciklcein, értekeaéeein
conceptiója az Irgalmasok temploma boml<ricza- klYttl önáUó mvei .Levelek egy fiatal látószhez
tán. 1892-ben leplezték le Pozs^^ a város meg* (németbl, 2 kötet); JénM Knsztus (franciából,
szabadítójának, Imbriszinovics Lukácsnak szob- 2 kötet) Hitelemz beszédek (németbl, 3 kötet)
rát ö készítette továbbá Szepessu Ignác pécsi püs- Katholikus ágazatos hittan (Katschthaler mvépap a szerétét
pök szobrát (1893) s az Országbás diaadM szob- nek fordítása, 6 köt. 1896);
;

K

;

:

:

-

;
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hitrl (1897); Vasárnajn
apostola (1897);
kat. Magyarszentbeszédek (németbl, 1898)
széprl és szépmvészetekrl
ország (1901)
;

A

A

;

Jézus élete (1903) Az okságról és az
oksági elvrl (1909) Isten megismerése a látható
világhói (1909) A bölcselettuaománn jelentsége
(19U3)

;

;

;

;

A

hölcselettudomÁny
(rektori szókfoglaló, 1912) ;
mvelési módjáról (rektori ünnepi beszéd, 1913)
stb. és

kor.

számos szentbeszéd különböz alkalmak-

1886— 1905-ig

cseleti Folyóiratot,

szerkesztette és kiadta a Böl-

1889— 1913-ig a Hittudományi

Folyóiratot, 1914 óta szerkeszti a Religiót. Számos cikket írt a Pallas Nagy Lexikonába.
2i. K. József, mérnök, a magyar vízmüépítés
els mestere, szül. Budán 1748 máre. 19., megh.
Zomborban 1813 márc. 13. A mérnöki tudományokat a bécsi katonamémöki akadémián sajátította
el. Zomborban volt kincstári mérnök s építészeti
igazgató. Bz állásában számos lecsapoló munkálatot hajtott végre. Ez apróbb sikerek után fölbátorodva, tervet készített a Dunát a Tiszával

összeköt hajózó csatorna létesítésére. A csatorna
Monostorszegnél torkollott ki a Dunából és Tiszaföldvárnál szakadt a Tiszába összes hosszúsága
13Ví mérföld, mélysége 1'86 méter, ós rajta 5
;

kamara-zsilip volt (1. Ferencz-csatorna). A terveket öccsével, Gáborral (1. K. 12.) együtt készí-

szabadahnat kapott, hogy 50 tagú
társulatot alakítson a csatorna létesítésére. A
munkát 1793 jún. kezdték meg és 1802. fejeztette 8 1792.

tek be, úgy hogy máj. 2. a Ferencz-csatomát megnyitották és a forgalomnak átadták. Azonban K.
nem élvezhette fáradozásai gyümölcsét. 1797-ben
meg kellett válnia a csatomaügyek vezetésétl,
mert ellenfelei a hajózási társaságból kibuktatták. A klasszikus mveltség férfiú naplóját,
melyet II. József császár is átlapozott, a nemzeti
múzeum rzi. V. ö. Koch József, A Ferencz-csatorna rövid története.
22. K. József, költ, sziU. Mezcsáton (Borsod
vármegye) 1843 nov. 30. Szüleivel elbb Tiszacsegére, onnan 1850. Serkére költözött, hol atyja
regálebérl volt. A magyar és német költök müvei iránt már igen korán érdekld fiút szülei
elbb Miskolczon héber tanulmányokra fogták,
majd gimnáziumba adták, 1857. Rimaszombatba,
1861-ten a debreczeni református kollégiumba.
A következ évben atyja tönkrement s így magának kellett föntartásáról gondoskodni. Mint tanító
hat óv alatt vagy kótszerannyi helyen fordult meg,
legtovább az Alföldön, Hevesben és Biharban tartózkodott s a zsidó érzelem világnak ismerete mellé,
amelyet még a sztlli házból vitt magával, itt
szerezte meg a magyar népélet ismeretét. 1868.
Pestre költözött, ahol elbb korrektor volt, késbb
lapot szerkesztett ('AT/je.s Fifóíjr 1870— 73), majd
amikor lapja megsznt. Szentesi Rudolf álnéven
egy füzetes rémregény (Budapesti Rejtelmek,
8 kötet, 1874) írásából tartotta fönn magát. Noha
Zsidó dalok
vorsfüzote hitsorsosai körébon
kedvez fogadtatásra talált s értékére a Pesti

cím

—
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az országban s érdekldéssel várták költészetének újabb terméseit. 1876ban megjelentek K.
Józsefkölteményei 1868—1876 (azóta mégnógyszer), ez a gyjtemény a Zsidó dalok öt darabján
kíviíl a Regény c. családi életére vonatkozó ciklu.st
s a De profundis c. költi beszélyt foglalta magában, mely utóbbi az eddig szokatlan tárgyat, a
bukott
sorsát énekelte meg. A következ évben a Petfi-Társaság megválasztotta tagjának,
költi neve ünnepeltté lett, fként balladái által.
1876— 1882-ig Teniesvárott tartózkodott mint a
zsidó hitközség jegyzje, 1882. újra Pestre költözött s a Magyar-francia bizt. társaság kötelékébe
lépett. Ugyanekkor, az antiszemita-mozgalmak
idején írta Az ár ellen c. költeményét, mely németen kívül héberre is lefordítva, Oroszországban
zsinagógai énekké lett. A pesti izr. hitközség magyar egyházi énekek szerzésével bízta meg s K.
a régi zsoltáreszméket modern foglalatban sok
egyéni fölfogással dolgozta fel. Dogmatikus észrevételek merülvén fel az énekek ügyében, a
szerz nem ment bele a kívánt változtatásokba,
hanem lemondva a kitzött jutalomról s arról,
hogy. müvét énekkönyvül elfogadják, maga adta

lett

n

Ünnepnapok címen mint költemónyífüzetet
(1888-ban kétféle kiadásban, egy kisebb alakúban s egy nagyobb, rajzokkal díszítettben).
ki.

Ugyanekkor irta Mese a varrógéprl cím
költi elbeszélését (1884). Kisebb költeményei is
egyre szaporodtak a legnagyobb hatásnak közülük balladái (Rabasszony, Gedvár asszonya.
Szép Batóné, Roboz Ágnes s a korábbi, de legbecsesebb Ágota kisasszony) s lírai költeményei
közül az újabbak, melyek tartalomban és hangban tisztultak ós mélyültek a régiekhez képest.
Jehova c. terjedelmes költeményét Jászai Mari
szavalata (1893) az egész orezágban népszervé
tette. E versei K. József újabb költeményei
1883—1889 címen 1891. jelentek meg. 18"90.
megindította
Hét cím szépirodalmi hetilapot, melyet irodalmunkban szokatlan eleven;

A

séggel, ötletességgel, változatossággal szerkeszt.
Nemcsak egész írói gárdát toborzott maga köré,
hanem írókat nevelt s lapja irodalmi életünknek

határozott szellem

sajátos,

orgánumává

lett.

Összes költeményei, a régiek és újabbak, K. költe-

ményei címen 1897. elsrangú mvészektl

illusz-

díszkiadásban jelentek meg (olcsó kiadásban 1899, 1900, 1902, 2. köt. 1913). Legújabb költeményei Letelek hullása c alatt 1908. jelentek
meg, legutolsó nagyobb verses müve Legendák a
nagyapámról 1911. K. nem termékeny költ, de
mgonddal dolgozik, s míg régen balladái népszerségüket Arany hagyományainak folytatásán
kívül fként annak köszönhették, hogy kiaknázták a zsidó népszokásokban és érzelemvilágban
trált

:

rejl poézist, újabban mind mélyebb hatí'ist ta^^z
lírája is, melyben bjlnatos melankólia és megható báj olvad harmonikusan össze. Hangja változatos borongós és szatirikus, sóvárgó és lelke:

sed, eladása sajátosan

színes, szinte keleti szín-

Naplóban Rákosi Jen^B nyomatékosan utalt, K. pompájú. Az 1868 óta föltnt költink között
versei eltt az elkel szépirodalmi lapok sehogy- egyike a legizmosabb tehetségeknek, amit el issem akartak megnyílni, mígnem Toldy Ferenc mert a magyar közönség, több ízben rendezve tiszSimon Judit c. balladáját 1875. bemutatta a Kis- teletére fényes ünnepeket (1907, 1908, 1913), a
faludy-Társaságban. Neve egyszerre ismeretessé

Petfi-Társaság, mely 1897.

tiszteleti

tagjának.

.

—
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a Kisfalody-TárBaság, mely 1914. rendes tagjánuk kai laboratórium N^rendezésérel és Tewtésóvel
\ ;il!t>7.U)tta 8 méltányol a
ilmányoztaaBtatgennémet közOnség te, bízták meg. B('h a'
-lámpát szerkeaÜBtt,
incliycl liewíasky szavalatai 8 Nougebaner László, sogarakatstöbbfi
Sturm Albert és Steinbadi József fordításai Í8- késbb pedig kültju Kuiit;:L'n-laboratóriumot namortotték mocr K. verselt. 1914-ben a király a dezett be. Kémiai, fizikai, az üvt>gt(vhnika körébe
vágó, továbbá fölf(Hk'zé8í'it ismertet dolgozatai
lul középkeresztjével tüntette ki.
ForeiK
hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg.
v.K. József (1904).
V.... f27. A'. Károly, Zilahy K. Károly írói neve.
23. /\
/. posta- és távirdafigazgató,
/svárt, mogb. 1909 nov. 19. Bu- L. Zilahy.
szül. In
28. K. László, 1848-49-iki konstantinápolyi
díiixv>t(Mi. i^:_ i-on állami távirószolgálatba lépett. IssT tn-ii a tavirónak a postával való egye- magyar követségi titkár, szül. Nagykanizsán
sítése alkiilinaval pt)8ta- és távirdatanácsossá ne- 1822., megh. Budapesten 1886 máj. 27. IfjúságáY(>zt.'k ki, 181)5. igazííató, 1898. figazgató lett. A ban a zágrábi teológiai szeminárium növendéke
koroákedelmi minisztériumban ügyosztál3rvezetö s volt, de elhagyván a papi pályát, Triesztbe ment,
1888 óta a posta- és távirótisztképzö tanfolyam hol beiratkozott a tengerészeti iskolába. Majd
tanára volt Nevezetesebb munkái A tnüamos Konstantinápoly ba költözött, onnan pedig, mikor
túrirás kézikönyve (Budapest 1884); Távirdai 1848. kiütött a szabadságharc, visszatért Magyargép- és kapcsotástan (u. o. 1891) A táviró és országba. Kossuth Lajos 1849. kinevezte köVettavheszéi gépek és készülékek szerkezetének és ségi titkárnak Andrássy Gyula gróf mellé, 1849
kezelésének ismertetése (u. o. 1897). Cólszor át- után Parisban, majd Londouban telepedett meg
alakítást végzett a Morse-féle távírógépen s az át- s az emigráció tagjaival volt összeköttetésben. Mialakított gép Kiss-fóle írógép név alatt ment át a után egy ideig egy nagy belfasti vászongyár kép;

i

'

:

;

használatba.
2i. K. Károly, kapitány, hadtudományi író,
szül. Budán 1793 aug. 12., megh. Pesten 1866 febr.
17. 16 éves korában a 37. gyalogezred kötelékében rósztvett a napóleoni hadjáratban. 1824.
Budára tétetett át a gránátos osztályhoz, 1833.

mint kapitány ment vissza ezredéhez, 18^37. pedig
nyugalomba vonult. 1840-ben az Akadémia rendes tagjává választotta. Különösen nagj' érdemei
voltak 1845. a pesti polgári magyar órhad rendezése és 1848. a nemzetrség szervezése körül.
Az 1848-iki márciusi napokban a fóhadikormány-

viseletében beutazta Olaszországot, Spanyolországot, Franciaországot és a Keletet, 1861. álnéven

mint Kossuth megbízottja Magyarországba jött.
Rövid id múlva amnesztiát kapott és Pesten ügyvédi vizsgát tett.l864-ben Mexikóban mint a csí'iszári kabinetiroda fordítijja mködött, Miksa csuszát kivégzése után pedig az Egj'esült-Államokban egymásután mint aranyásó, törvényszéki tolmács, korcsmáros, nyelvmester, színész és prédikátor kereste meg kenyerét. Hazatérve Magyarországba, a sokat hányatott embernek Kozma Sándor fügyész szerzett állást. Naplóját, melyben
konstantinápolyi litját és Andrássy Gyula gróf

szék öt hívta meg a pesti nemzetrség szervezéa miniszterelnök a nomzetrségi országos ta- ottani mködését írja le,Reiner Bertalan dolgozta
nácsnál osztál>-fönökké és iwlitikai eladóvá ne- fel Gráf Július Andrássy als Diplomát der Revovezte ki. Késbb ezredessé neveztetett ki s a nem- lution c. tárcasorozatában (N. Fr. Presse 1890
zetrségtl a belügyminisztériumhoz, azután a
29. K. Menyhéii, tanár és író, szül Nyárádhonvédelmi minisztériumhoz helyezték át Ká- köszvényesen (Marostorda vm.) 1880 márc. 19,
roly fherceg hadtudományi nag-y munkájának Tanulmányait Marosvásárhelyen, Budapesten és
magywításán (3 kötetben) és Hadi mszótárán Kolozsvárt elvégezve 1904. hírlapíró lett a fvákívül több hadtudományi értekezést közölt a folyó- rosban, 1906. megyei, 1909. állami szolgálatba
iratokban, nevezetesen a Tudoraányos Gyjte- lépett mint pénzügyi fogalmazó, 1913. fels koményben. Újabb munkái a magyar akadémiai resk. Isk. tanár lett Budapesten. Egyszer, kö:;Értesítkben, melyek külön lenyomatban is meg- vetlen elbeszélésekkel tnt föl 1905., melyeknek
Olvasmányok a hadi tiirténelemböl és tálcát szívesen veszi szülföldje világából.
jelentek
Himyadl János utolsó hadjárata Bolgár- és Szerb- Verseibl Is kiérzlk ragaszkodása a székely f^
országban (Pest 1857) A várnai, rigómezei és ni- höz és néphez. Nevezetesebb mvel Veröp
jjó.wj,-; i.tVozetek hadtudományi leírása stb. V.
ö. emberek (elbeszélések 1905); Az aranypók
v
». K.
K. 1833-1866; Gyászbeszéd egyéb elbeszélések {id06); Versek {1907); A Har7,
iictl K. felett. Irodalmi bsz. 2. köt gita alatt (elbeszélések, 1908) Asi ember vissza2h. K. Károly (szentktiti), ev. ref. lolké.sz, szül. tér (regény, 1909)
gyémántos harang (versek,
l'ozban (Bars) 1841. 1887-tl nagyigmándi lelkész. 1911)
örök tz (új versek, 1913).
Nagyobb mvel : MonograjiiwKi vázlatok a borsi
30. K. MHiály, jogi író, szül. GaramszöUsön
református emházmeyye muitja és Jdeyiébl (Bars vm.) 1856 szept 9. Miután tanulmányait
(Pápa 1879) Üj magyar Athenas (Újabbkorl ma- elvégezte és a boszniai okkupációtvégigküzdötto,
gyar protestáns írók életrajz-gyjteménye, (Buda- 1880. Bar8vm.-ben segódszolgablró, 1889. fszolpest 1882-87); &f»iMe/ //. könyvéndc magyará- gabíró, 1896. árvaszéki elnök lett. A Magyar
zata (188Ö); TöretWcek Nagyigmánd és vidéke Közigazgatás c. szaklap állandó munkatársa. A
hazai és külföldi szaklapokban megjelent számos
múltjából (u. 0. 1893).
2^. K. Károly, kémikus, szül. Debreczenben cikkén kívül önálló munkája A naturalismus
1858 márc. 27. Az állami gyakorló fgimnázium- Itefolyása az európai gazdászati életre (Budaban 1881. a fizikát és ásványtant tanította, 1882. pest 1912, az Akadémia kiadása).
Than Károly asszisztense lett. 1886-ban a buda31 AT. Mihály, színész, szül. Arad(Hi 1857. Szini
pesti tudomány^yetemen felállított üvegtechni- pályáját 1880. kezdte, vidéki szinésskedós után a
sére,

.

:

'

;

:

-

M

,

.

.

;

;

^

;

A

;

:

702

Kiss

budapesti Népszínház elsrangú baritonistája lett
8 fökóp mint népszinmú-énekes ért el nagy sikerekot. Ha nem is tudta feledtetni Tamássyt, pótolni tudta szép énekével, magyar ós jellemzotes
játékéval. 1910-bon nyugalomba vonult. Irt néhány népszínmvet is: Gzifra Jancsi (1880);

Szikra Panna (1885) A2 árva pipacs (1887);
Szép Borcsa (1889). Fbb szerepei Göndör Sándor, Andris bojtár, Rip van Winkle stb.
32. K, Miklós (nemeskéri), 1848— 49-iki honvédezredes és emigráns, szül. Somogy vármegyében 1820., mogh. Parisban 1902. Tanulmányait
befejezve ügyvédi oklevelet szerzett s hosszabb
kíilföldi utat tett, majd hazatérése után mint fogalmazó és titkár a helytartótanácsnál mködött.
1848-ban résztvett a fváros márciusi mozgalmaiban, majd a budai nemzetrség parancsnoka
és rnagy lett s e minségében vett részt a parndorfl táborozásban. Ezután budai várparancsnokká ós ezredessé neveztetett ki s a debreczeni
kormány megbízta azzal, hogy a szabadságharc
ügyét Piemontban és Angliában diplomáciailag
is
képviselje. A szabadságharc leveretése után
az emigránsokhoz csatlakozott s miután 1849
végén a pradoi tengeri fürdben nül vette a vagyonos Le Charron marquiset, özv. De Roy grófnót, anyagi viszonyai megengedték neki, hogy
honfitársai érdekében mködhessen és érdekükben fülléphessen. 1867 után Magyarországon
Vóglesen is vásárolt birtokot s ettölfogva az óv
egy részét itthon töltötte.
33. K. Mór, római jogász, szül. Kolozsvárt
1857 máj. 12. Tanulmányait igen üatalon elvégezte, már 1876., 19 éves korában a jogtudományok doktorává avatták és már 1878., 21 éves
korában magántanárrá habilitálták a kolozsvári
egyetemen, 1880. a nagyszebeni jogakadémián
;

:

—

Kissármás

Az Akadémia 1846.

tiszt, tagjává válaszpedagógiai munkát és tankönyvet
és megírta Széchenyi Ferenc gróf életrajzát.
35. K. Pál (nemeskéri), volt államtitkár, K.
Miklós honvédezredes (1. K. 32.) fia, szül. St.-Ange-ban (Franciaország) 1856. Tanulmányait Franciaországban végezte, 24 éves korában hazajött,
1882. országgylési képviselvé választották szalett.

totta. Irt több

badelv programmal, 1895

—

96. Zólyom vraegye
fispánja, 1896—1903. pedig földmivelésügyi
államtitkár volt.
36. K. Rezs, fest, szül. 1889 dec. 26. Budapesten. Elbb Budapesten, aztán Nagj'bányán ós
Parisban tanult s már növendék korában feltnést keltett grafikai munkáival. Londonba telepedvén, ott 1909. gyjteményes kiállításban mutatta be mveit s ugyanott festette az irlandi alkirály lányát és Pejacsevics Elemér gr. arcképét. Ezt a kiállítást követte müveineK bemutatása 1910. Budapesten, 1912. Bécsben és 1913.
ismét a londoni Fine Art Society-ben. Müvei közül megemlítjük: Ego sum via, veritas, vita
(1909) Leigh of Sea, Boulevard Montparnasse
stb. Legújabban a Nemzeti Szalon ezüstérmét
kapta (1912).
Kiss, Attgust, német szobrász, szül. Paprotzauban (Felsö-Szilózia) 1802 okt. 11., megh. Berlinben
1865 márc. 24. Berlinben Rauchnak volt tanítványa. Hímevét 1839. a tigrissel küzd lovas
amazon mozgalmas szobrával alapította meg,
mely bronzöntvényben a berlini Altes Museum
eltt van felállítva és mindvégig K. legismertebb,
népszervé vált
maradt. Egyéb mvei:
Nagy Frigyes lovasszobra Boroszlóban 111. Frigyes Vilmos király szobra Potsdamban ugyanannak lovasszobra Königsbergben Szent György
lovasszobra a berlini kir. palota udvarán ; Beuth,
helyettes, 1881. rendkívüli, 1882. rendes tanár továbbá Winterfeld és Schwerin tábornokok emlett, 1884. pedig a jogakadémia föloszlatásakor a lókszobrai Berlinben, stb.
Kissajó, kisk. Besztercze-Naszód vm. besenyi
kolozsvári egyetemre helyezték át, ahol 1886.
a római jog rendkívüli, 1890. rendes tanára lett. j.-ban, (1910) 894 oláh lak. u. p. és u. t. NagyAz egyetemnek több Ízben dékánja, az 1904/05. sajó.
Kissalló (azeltt Mezö-Kissalló), Idsk. Bars
tanévben pedig rektor volt. 1910. udvari tanácsosi
ctmet kapott. A hazai és külföldi szaklapokban vm. lévai j.-ban, {1910) 604 magyar lak. u. p. és
megjelent cikkein kívül önálló munkái
vég- u. t. Nagysalló.
Kissándori (azeltt ; Kis-Sztricze), kisk. Trenrendeleti alakok kifejldési története Justinian
császár törvémjhozásáig (Kolozsvár 1876, egye- csén vm. báni j.-ban, (1910) 331 tót lak. u. p. és
temi pályadíjat nyert) Adatok a bonorum posses- u. t. Nagysándori.
Kissár (azeltt Sár), kisk. Szatmár vmegye
sio conlra tabulas eredetének kérdéséhez (u. 0.
corpusjuris civilishöl készített és fel- szatmárnémeti j.-ban, (1910) 186 magyar lak.;
1880);
dolgozott magánjogi gyakorlati esetek gyjte- u. p. Szárazberek, u. t. Lázári.
ménye. Kézikönyvül a római jogból tartott prakKis-sárfütej, 1. Euphorbia.
tikumokhoz (Budapest 1883). A Fodor-féle MaKissarkad (azeltt Sarkad), kisk. Berog vm.
gyar Magánjogban írt dolgozatai külön kiadásban felvidéki j.-ban, (i9io)695 rutén lak. u. p. Bere?is megjelentek Jogügyleti kötelmek (Budapest kisalmás, u. t. Ilosva.
Kassarlósfti (növ.), 1. Teucrium.
1898) ós Jogi alapfogalmaink (u. 0. 1903) c.
alatt.
Kissármás, kisk. Kolozs vmegyo nagysármásl
34. K. Pál (nemeskéri), apát, szül. 1793-ban j.-ban. (litio) 890 oláh és magyar lak., vasútálloSzentgróton (Zala), megh. Bécsben 1847 okt. 31. más, posta- és táviróhivatal. K. hirne\ét gázkútjáA gyri egyházmegye papnövendéké lett, majd nak(\. a képmellékletet) köszöni, amelyet a m. kir.
a bécsi egyetemi könyvtárnál segédtiszt volt és a pénzügynunisztérium 1908 nov. havában a falu
Teréziánumbanmagyar n a yolv tanáraként
mellett lev Bolygóróten 325 m. t. f. m. térszínen
ködött. Ferenc Károly fherceg fiait, köztük a ké- fúratott. Ugyanis a ra. kir. pénzügyminisztérium
sbbi I. Ferenc József királyt is tanította a ma- Mály Sándor min. tanácsos buzgólkodására az
gyar nyelvre. Bóc.sl)on magyar könyvvizsgáló Erdélyi Medoncóben kálisókutatások céljából 1907.
volt majd nagyváradi kanonok és Icirályházi aput fúrásokat kezdett Az 1. számú fúrást Nagysármás
;
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hóczy Lajos és Tapp
Károly geológasok kijelölése alapján, 1907 szept.
havában kesdték ée 1906 okt. havában 627 m.
mélységben beszüntették. Ebben a fúrásban 460470 m. és
580 m. mélységek ktaött sésvlz
és kevés gáz mutatkozott. Az I. számú fúrásból
vont következtetések alapján Tajm Károly m.

átlagosan 10 m', vagyis óránkint 36.000 m*. 24
óránkint 864,000 m*. Erejére nézve ezidószerint
a földkerekségnek negyedik gázkútja, minthogy
csak hi^m ésnkamerikai ^kút múija fölül.
nevewtesenaPittrtmrg melletti 83,000m*, a pennsylvaniai Hogo-kút 70,750 m* és a kaliforniai
Matson Terrain-kút 41,150 m* óránkénti gi«számú fúrás odyét a K.-i m^inyiségével.

vasúti állomása mellett,

70—

kir.

g<eológus a

II

Ai

1911. okt.

í9-«n

tfirtént gfáskitörétek

X., XI.,

A

XXm. %ú.m\i friskotak
kissármási bolyffórét helyszínrajza.

Xn.. Xm.. XX.,

Fíolygóréten, Veszprémy Antal fszolgabíró tanyája mellett jelölte ki. A II. számú fúrást Böhm
P'erenc bányamérnök ós Neumayr János hallei

(Dr.

Papp Károly felrétele sserlat)

K.-on azóta több kutat is fúrtak, de ilyen nagy
erejQ gázömlést a többi fúrásban nem találtak.
Ezek a K.-i fúrások a következk

gáaBeaaylgépészmérnök vezetésével Thumann Henrik hallei
Kissármici
mélysége
nyomiM
fúró vállalkozó 1908 nov. 26. kezdte és 1909 ápr.
uponkint
22-én 302 m. mélységben végezte. Ez a II. számú
II. námú gáskttt
801-9 bl, 86 5 ataosifén, 864,000
•
t
68-6
8-5
X.
<
*
M.S71 <
kút a 20 m. mélységtói kezdve folyton növekv
•
86-8 «
XI.
12-0
•
65.000 •
mennyiségben adta a földi gázt, többször elpusz- XII. •
•
886-8 «
.
85^
S04.063 *
títva a fúrótornyot és két izben is felrobbantva a Xin.
.
8-8
.
108D .
70,000 .
14-0
189D <
•
169,000 •
SKxnsiédos réteket A gázlnitat végül mégis sike- XX.
.
XXIII. •
880-4 •
80-8
«
66,000 t
rült elzárni s az ipari haszniUatra hozzáférhetvé
A K.-i gázkutak desses gázmennyisége megtenni. A K-i 11. számú gázkút a földkerekség
legtisztább földigázát szolgáltatja. A gáz fiesae- közeliti naponként a másfél millió m*-t A g&
40«/, hidrogén (H), minden m»-€ egyenérték lévén 1-23 kg. 7000
tétele 99<»;o metán (CHJ,
0-40«/, oxigén (0) és 0-20»/, nitrogén (N). Faj- kalóriás kszénnel, ilymódon a K.-Í gáanezök
súlya 0-5Ó, elégési hsége kezdetben 8530. jelen- fútöoreje naponkint több mint SOO waggoa k6leg 8600 kalória, úgr hogy fútercje a legjobb ssénnek felel meg. A földigáz fútéere, világításra,
porosz szenet is magasan fölülmúlja. A kiöml gépek hajtására, kohászati és kémiai iparcikkek
gáz ereje 26 atmoszféra, mennyis^ mp.-enkint elállítására nagy(Hi alkalmas^ pompásan lehetne

*

•

.
•

.

——
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üveggyártáshoz használni, mert a metán a legtisztább tüzelanyag. A rendkívül sokféle tervezés közül, amelyeket a K.-i gáz elvezetésére és
felhasználására készítettek, eddigelé csak a kissármás—torda—marosíijván vezetékmü készült
amelyet 1914 márc. havában a forgalomnak
Ez az els nagyobbszabású gázvezeték Európában. A vezeték a K.-i XII. számú gázkútból ágazik ki és Nagysármáson, Báldon, Csehtelkén, Magyarfrátán, Egerbegyen, Aranyosgyéresen át az utak mentén Tordáig halad, ahol a
((Magyar ammóniák sziksógyár» telepéig van
vezetve. Innét a vezeték elágazik és Felvinczen,
Marosveresmart községeken keresztül Marosújváron, ér véget a ((Magyar Solvay-mvek részel,

át is adtak.

vénytársaság)) ipartelepén.

A kissármás— torda

marosújvári vezetékmü építését az Els Erdélyi
Földigáz Vezetékmü Részvénytársaság és a Magyar kolvay-müvek Részvénytársaság 1913 máj.
havában kezdte ós 300 munkással, 3 millió K
költséggel 1914 márc.-ban végezte be. A vezeték
14, 12, 7 és 6 m. hosszú csövekbl áll. A kissármás— tordai rész 250 mm., a torda— marosújvári
rész 143 mm. bels átmérj csövekbl készült
6'5 mm., illetleg 4*5 mm. falvastagsággal. A forrasztás nélküli acélcs veket a zólyombrézói állami
vasgyár készítette. A vezetékmbe a terepviszonyoknak megfelelleg a mélyebb vagy magasabb
pontokon vízleesapolók, szelepek, tolók vannak
beiktatva, a gázkútból hozott vízpára, sósvíz,
homok stb. lecsapolására. A vezeték hossza 73

km. A kissármás— torda— marosújvári gázvezeték a XII. számú gázkútból naponkint 190,000 ms
gázt vezet el, azonban a vezeték úgy van méretezve, hogy naponkint 500,000 m» gázt képes
szállítani, ha a fkútba bekapcsolják.
A földigáz az 1911.VI. t.-c. alapján az egész materületén az államot illeti meg s
így a K.-i gáz elvezetésére is am. kir. kincstár adta
az engedélyt a zalatnai m. kir. bányakapitányság
útján a nevezett vállalatoknak. A K.-i gázmez
geológiailag a miocénkori sóformáció, vagyis a
mediterrán kori mezségi rétegek alatt fekv sós

gy »r birodalom

agyag dómszerü felpuffadásában terül el. Böckh
Hugó selmeczbányai tanár tanulmányai szerint
a mezségi rétegek K. körül antiklinálisszerú
boltozatba vannak felemelve. Ez az antiklinális
nem nyúlik hosszan el, hanem inkább
köröskörül zárt boltozatot formál, úgy hogy helyesen dóra-alaknak nevezhet. Ugyanolyan képzdmény van itt, mint a sóbányákban, azzal a
különbséggel, hogy a dómszer boltozat magjában nem só, hanem gázokat tartalmazó homokos
képzdmény van. A gáz homokos rétegekbl, a
boltozatból tör el és pedig valószínen nagy

azonban

mélységekbl ered, ahonnét vetdéses vonalak
mentén szivárog fölfelé. A K.-i gázmez eddigelé
2 Ízben tört ki nagy ervel és pedig a gázkútelsö
elzárásakor 1910 jún. 25., majd a végleges elzárás után 1911 okt. 29. Különösen az utóbbi kitörés nagy pusztítást okozott a környéken, amelyet valósággal földrongésszerúen rázott meg.
Pontosabb irwlalma Papp Károly, A K.-i gázkút
:

Kolozsmegyébon (Földtani Közlöny 40 köt., 305

-

Klssingren

magyar királyi pénzügyminisztérium

pest 1911, a
kiadása).

Kissáró, kisk. Bars vm. lévai j.-ban, (i9io) 572
lak. u. p. és u. t. Nagysáró.
Kissáros, kisk. Sáros vmegye eperjesi j.-ban,
(1910) 698 tót lak.
u. p. és u. t. Eperjes. Hozzátartozik Gzeméte (1. o.) fürd.
Kissároslak, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban,
(1910) 435 magyar lak.
u. p. és u. t. Egyházas-

magyar

;

;

;

rádócz.

Kissebes, kisk. Kolozs vmegye bánffyhunyadi
(1910) 1238 oláh és magyar lak., vasútállomás távíróval, posta- ós távbeszélhivatal.
Jelentékeny dácitkgyárral, mely leginkább építkövet szállít.
j.-ban,

Kissebespatak (azeltt: Sebespatak), kisk.
Szatmár vm. avasi j.-ban, (igio) 583 oláh és magyar lakossal, vasúti megállóhely u. p. és u. t.
;

Iloba.

Kisselew, Pavel, orosz államférfi, 1. Kisszelev.
Kisselmecz, 1. kisk. Liptó vmegye rózsahegyi
j.-ban, (1910) 186 tót lak.
u. p. és u. t. Nagysolmecz.
2. K. (azeltt
Stiavnvska), kisk. Turócz vm. turóczszentmártoni j.-ban, (i9io) 704 tót
;

—

és

magyar

:

lak., posta- és táviróhivatallal.

Kisselyk, nagyk. Nagy-Küküll vm. medgyesi
j.-ban, (1910) 1966 német és oláh lak., postaügynökség, u. t. Nagyselyk.
Kissenköcz (azeltt Kissenkvicz), kisk. Pozsony vm.szenczi j.-ban, (i9io) 396 tót lak., vasútállomás táviróhivatallal (Modor-Nagysenkcz)
u. p. Nagysenkcz, u. t. Modor.
Kissikárló, kisk. Szatmár vm. szinérváraljai
j.-ban, (1910) 241 oláh és magyar lak., vasútállomás táviróhivatallal u. p. Nagysikárló.
Kissikátor (azeltt Sikátor), kisk. Borsd vm.
:

;

:

ózdi j.-ban,

háza,

u. p.

(laio)

412 magyar

lak.

;

u. p.

Doma-

Ózd.

Kissingen, járási székliely és híres fürd a bajorországi Alsó-Frank kerületben, a Frank-Saale
és vasút mellett, 198 m. magasban, erds hegyektl körülfogott völgykatlanban, (1910) 5831 lak.
A jelenleg használatban lev források közt a
nevezetesebbek a Rákóczy-forrás, melyet 1737.
fedeztek fel vize (90 R.) kékesen átlátszó, ersen
habzik, kissé kesernyés íz ós kevés vasat, de
annál több szénsavat tartalmaz. A Pandúr-forrás (8O70 R.) a legrégibb mindenben hasonlít
az elshöz, csakhogy kevesebb szilárd alkatrésze
és több szabad szénsavtartalma van. A Miksaforrás (8"75" R.) vize kristálytiszta, ersen pezseg,
csíps, savanykás íz ós igen üdít ital. A Kissingentl 2 km.-nyire fekv Solo-Sprudel (2*',o
konyhasó, 18° C.) vize szintén ersen pezseg;
nagyon sós, kissé vasízú, kesernyés utóízzel. A
Schönbom-Sprudel, Hausen falu mellett, mindenben hasonlatos az elbbihez. Van Kissingenben
ezeken kívül egy keservízforrás is, mely hasonlít a friodrichshallei vízhez. Fürdésre csak a SoleSprudel (ritkán a Pandúr-forrás) vizét, az ivókúrához ellenben mind az ötöt használják. 1866 jul.
10. a poroszok itt Wrangol vezérlete alatt gyzedelmeskedtek a Károly herceg vozórelto bajorokon.
1874 júl. 13. Bismarck ellen morónylotot követett
:

;

;

Böckh Hugó— BóAwt Korenc, Az Erdélyi el egy Kullmann novü kádárlogény. Bismarck szeMedence földigázt tartalmazó rétegeirl (Buda- rencsés megmenekülósónok emlékére 1877 ápr.
3.S6. 1.);

:;

-

Kissink
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29. leplezték le a Bismarck-emlékot, 35 m. magas
broDJOBslopot. 1905 jún. 2i. avatták fel az új
királjrl színházat.
Kissink, nairyk. Nairy-KUktiIlö vm. nagysinki
(t»toi 985némot és oláh lak., postaOgyj -ban,

Alsószombatfal va.
Kissitke, kisk. Va8 vm. sárvári j.-ban, (i9io)
TS mairyar lak.; a. p. Nagysitke. u. t Sárvár,
Kissling, Richárd, svájd swbrász, szUl. Wolfwylban (solothurni kanton) 1848. Ifjúkorában a
Solothurn mellett lev jural kbányákban dolgozott, de már akkor oly nagy mintázó tehetségrl
ten tanoságot, hogy Schlöth svájci szobrász fölvene római mfttenóébe. Itt készítette el A versenyfntó (baaeli mnzeom); A nagyságát mér
fiatal leány (Calla) ée A jelenkor géniuszának
alakjait. Pömflve Teli Vilmos és fiának 1895.
leleplezett (Máai auAmí Altdorfban azon a heljren,
hol Teli a auada Bzerint fla fejérl leltto az
almát.
Kiasolymár (azeltt Kis-Folkmár), kisk. Szepes vm. golniczbányai j.-ban, (i9ioi 187 tót lak.

nukséí

:

u.

t.

:

t Kassahámor.
Kiasolymos, kisk. Udvarhely vmegye székely-

n. p. és a.

1089 magyar
Székely keresztúr.

j.-ban, (1910)

V

ul

j

;

u.

t.

lak., postá-

Kiasomkút, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési
j.-ban, <i9io) 633 oláh lak. n. p. és u. t. Dés.
Kissomlyó. kisk. Vas \'m. czelldömölki j.-ban,
19101 666 magyar lakossal; u. p. és u. t. János;

-

Klsszelav

folyó ós a Kassa-orlói vasúti vonal mentén, (i9io)
487 házzal és 8888 lak., közte 1168 magyar. 841
német. 1640 tót és 120 oláh. felekaaetre nézve
1898 r. kat., 610 gör. kat.. 268 ág. ev. és 497 izr.

A K.-Í járás saolgabirói széke, járásbírósággal,
telekkönyvvel, adóhivatallal, csendrí^rasel ; aiámos régles épIUete közül kiválik a XV. sz.-hól
való gót izléeú, teljesen rendben lévó és megtekintésre méltó plébániatemplom régi Tárfalai
nagyrészt még fennállanak. Van kegyearendl f6gimnáziuma, famegmunkáló gyára, kefe-6s téglagyára, mmalma ós papirlemezgyára, kis fürdje (SvabKiivka) ée nyaralótelepe, villanytelepe
és keretfúréiize, posta- és táviróbivatala, telefonállomása. Környékén jó gyiimölcs terem, specialitása a kajszinbarack. K.-t a 11. Géza alatt a
;

Rajna mellékérl

flamand eredet nép

betelepített

alapította már 1333. szabad kir. város volt. iparcikkeivel Eg> iptomig kereskedett. Z.sigmond király 1405. évi rendeletére várfalakkal vétetett
körül. A mohácsi vész után K. Ferdinánd pártjára
állott ; a reformációt hamar befogadta s az üldözött prot. lelkészeknek egyik menedékhelyévé
vált. Thököly Imre idejél)en sokat szenvedett,
1703-ban II. Rákóczi Ferenc eltt tárta fel kapuit,
:

ki 1704. K. és Orkuta közt dönt gyzelmet
aratott a császáriakon; K. ekkor porrá égett,

utóbb békés fejldésnek indult, mozgalmasabb
napokat csak akkor látott, mikor az önvédelmi

harc új próbára totte régi hazaflságát ezt a próbát fényeson megállotta, s azért a nemzeti közKiaasabadi (azeltt : Ohábicza), kisk. Krassó- vélemény Hü-Szd>ennek nevezte. Ez elnevezés
Szörény vm. resiczabányai j.-ban, (i9io) 345 oláh olva-^iható 1849. kiadott papírpénzein is.
Kis8zéc8<toy (azeltt Szécsény), kisk. Krassólak. u. p. és n. t. Delényes.
Kisasabadka (azeltt Szoboticta), kisk. Zala Szörény vm. fa(»ádi j.-ban, (i9io) 406 oláh és mavm. perlaki j.-ban, (19101 796 horvát lak., vasút- gyar lak. u. p. és u. t. Bozsor.
Kisssederjes, kisk. Maros-Torda vm. r^nl
állomás távíróval, postahivatal.
Kisszabados (azeltt: Oroszvolya), kisk. Sáros alsó j.-ban. (1910) 245 oláh lakossal ; u. p. és n. t
vm. irirálti j.-ban, (19101 81 rutén lak.; u. p. Re- Sáromberke.
Kisszedrea (azeltt: Szudrics), kisk. Bihar
raenyo. u. t. Tapolyhanusfalva.
Kisszabos (azeltt : Kisszlabos), kisk. Gömör vm. vaskohi j.-ban, (t9io) 560 oláh ée magyar lak.,
és Ki.s-Hont vm. rozsnyói j.-ban, (i9io) 188 tót vasútállomás, posta, távíró és távbeszél.
Kiaszegyed (azeltt: Segyestel), kisk. Bihar
lak. u. p. és u. t. Csetnek.
Kisszaláncz. kisk. Abaúj-Toma \Tnegye füzéri vm. vaskohi j.-ban, (1910) 3&4oláh lak. ; u. p. Rézban, 1910) 234 magyar és tót lak. ; u. p. és u. t. bánya, n. t. Vaskoh.
j
Nairyszalánr'z.
Kisszék, kisk. Szolnok-Doboka vm. szamosn. p. és n. t.
Ki.sszalatna. kisk. Zólyom vnL nagyszalatnai újvári j.-ban, (1910) 533 oláh lak.
1910) 318 tót lakossal ; o. p. és n. t. Nagy- Szék.
.:i:a.
Kisszékely, nagjk. Tolna vm. simontomyai
Kisssállás, nagyk. Bács-Bodrog vmegye báos- j.-ban, (1910) 1519 magyar lak., postahivatal ; n. t.
almási j.-ban. (i9io) 1780 magjar lak., vasútállo- Nagyszékely.
Kisasekerea, kisk. Szatmár \in. fehérgyarmati
más, posta- és táviróhlvataL
KÍMsalók. kiak. Siqws vm. késmárki j.-ban, j.-ban. (1910)595 magyar lak. u. p. és u. t. Nagysaekeres.
(1910)
tót lak. a. p. és n. t Késmárk.
Xiaaselev, Pavel Dimitrijevics, gróf, oroai
yiMiaiiia»IA (aaelött: Kii-SÉUmkkM). kisk.
hadvezér és államférfiú, szül. Moszkvában 1788.,
Trencsón vdl treoeséni j.-ban, (itto) .362 tót lak.
megh. Parisban 1872 nov. 26. Az 1812-iki hán. p. VágszáUás, n. t Tornyos.
Kisadmtó. kisk. Bihar vm. biharkevesztesi borút mint Bagration lieroog hadsegéde küzdötte
j.-ban. 11910) 470 magyar lak. ; n. p. Nagyarimtö, végig, azután I. Sándw cár szárnysegéde lett.
Mint a 11. hadsereg veoéikari fnöke Irányította
M. t. NagyzomlíiL
Kisasir, Etió{rfában hasaasált lantamtl hang- az i828-iki török hadjáratot. A háború után
kor 4—6 bélhúrja valószlniU^ diatudkna sort Moldva és Oláhország kormányzója lett. 1833-ban
6 vésette azt az oroez hadtestet, mely a szultán
adott.
segitBégére sietett Mehened Ali eUen. i838-ban
Kisszavoss, theaszáliai hegy, 1. Osiza.
Kisszeben (Ztí)en. Szobinovl r. t. város Sáros a cári uradalmak minisztece lett s nagy érdememlotegy 18 milUóoyi
ket szerzett az azokon
\ m.-lien. szabad királji város címével, a Tarcza
;

háza.

:

:

:

:

:

:

;

4é

;

:
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Kistéslás

parasztság soi-sának könnyítésével. Iskolákat,
Kisszombat, kisk. Vas vm. muraszombati
mintagazdaságokat emelt és gondoskodott jóigaz- j.-ban, (1910) 297 vend és cigány lak., u. p. és u. t.
tiágszoígáltatí'isról. 1856
62-ig pái'isi követ volt Muraszombat.
öccse,
s azután is Parisban maradt haláláig.
KisszöUös, kisk, Veszprém vm. devecseri
K. Nikolaj Dmitrijevics (szül. 1800., megh. j.-ban, (1910) 4'83 magyar lak., u. p. SomlószöUs,
1869.), naint követ mködött 1853— 54-ig Paris- u. t. Tüskevár.
ban, azután a pápai udvarnál s 1864; óta Turinban
Kisszurdok (azeltt Kisszurdvk), kisközség
és Firenzében az olasz király mellett.
Krassó-Szörény vm. facsádi j.-ban, (1910) 791
Kisszelmencz, kisk. Ung vmegye nagykaposi oláh lak., u. p. és u. t. Bozsor.
j.-ban, (1010) 278 magyar lak. ; u. p. Dobóruszka,
Kistalmács, nagyk. Szoben vm. nagjdiezníjdi
u. t. Szrte.
j.-ban, (1910) 1608 oláh lak., u. p. és u. t. NagyKisszentgrót (azeltt: Szent-Grót),7íaXa,yríi. talmács.
zalaszentgróti j.-ban, (1910) 1328 magyar lak.;
Kistálya, kisk. Borsod vm. mezkövesdi j.-ban,
u. p. és u. t. Zalaszentgrót.
(1910) 1202 magyar lak., vasúti megállóhely, postaKisszentlászló, kisk. Kis-KüküU vármegye és távbeszélhivatal.
er^ébetvárosi j.-ban, (1910) 721 német lak.; u. p.
Kistamási, kisk. Somogy vmegye szigetvári

—

—

:

Bonyha, u. t. KüköUöszéplak.
Kisszentlrincz, kisk. Maros-Torda vm. nyárádszeredai j.-ban, (1910) 283 oláh és magyar lak.
u. p. és u.

t.

Nyárádszereda.

Kisszentmárton, kisk. Baranya vm. siklósi
315 magyar lak. u. p. Sámod, u. t.

j.-ban, (1910)

;

Vajszló.

Kisszentmihály (azeltt: Kis-Német-SzentVas vm. felsri j.-ban, (1910) 319
német lak., vasútállomás táviróhdvataílal (Nagy-

mifiály), kisk.

j.-ban, (1910) 274;
u.

t.

magyar lak.,

u. p.

Görösgalpuszta,

Szigetvár.

Kistanje, község Dalmácia benkovaci kerületi
kapitányságában, a bukovicai-Karszt vidéken a
Kerka közelében, (1910) 1876 (mint község 10.74-3)
szerb, horvát lak. Keletre tle van a Sant Arcangolo srégi kolostor bizánci templommal ós Burnum római város romja.
Kistápé (azeltt Tápé), kisk. Tolna vmegye
dunaföldvári j.-ban, (1910) 364 magyar lak., u. p.
:

u. p. és u. t. Nagyszentmihály.
Vájta, u, t. Nagydorog.
Kisszentmildós, kisk. Temes vmegye újaradi
Kistapolcsány, kisk. Bars vm. aranyosmaj.-ban, (1910) 2871 német, oláh ós magyar lak., róti j.-ban, (1910) 1602 tót és magyar lak., vasútvasútállomfis táviróhivatallal (Újarad-K.), posta. állomás, kincstári posta-, táviró- és távbeszélKisszentpéter, kisk. Temes vm. vingai j.-ban, hivatal. Díszes kastélyát a hozzátartozó urada(1910) 643 német lak., u. p. és u. t. Kétfél.
lommal együtt, mely elbb Wimpfifen gróf tulajKisszer (Kiszer), kis mészksziklákból álló szi- dona volt, 1889. Károly Lajos fherceg vette meg,
get a Banda-tengerben, Timor K.-i végétl 22 km.- ki gyakrabban tartózkodott itt. Jelenleg József
nyire, 154 km* területtel, 9000 lak. Amboina fherceg birtoka. A kastély a Rákóczi-korból
hollandi kormányzósághoz tartozik. K. annyiban való és benne számos mkincs van összehalérdekes, hogy rajta az európai hollandok a XVII. mozva. Gyönyör park övezi. Közelében Hnissó
sz.-ban telepedtek meg és ezeknek korcsutódai né- várának romjai vannak.
hány európai sajátságot (kék szem,szke haj) megKistapolcza (azeltt
Tapolcza), kisk. Bariztek.
ranya vni, siklósi j.-ban, (1910) 200 magjar lak.,
Kisszerdahely (azeltt: Szerdahely), kisk. vasútállomás táviróhivatallal, u. p. Nagyharsány.
Vas vm. muraszombati j.-ban, (1910) 225 magyar
Kistarajos (azeltt Kischocholna), kisközség
lak., u. p. és u. t. Pártosfalva.
Trencsén vm. trencséni j.-ban, (1910) 293 tót lak.,
Kisszered (azeltt
kisk. posta- és táviróhivatallal.
Kisszredistye),
Temes vm. vorsoczi j.-ban, (1910) 637 oláh lak.,
Kistarcsa, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
u. p. és u. t. Nagyszered.
gödölli j.-ban, (1910) 1732 magyar és Xé% lak.,
Kisszeretva, kisk. Ung vm. nagykaposi j.-ban, vasútállomás, postahivatal, u. t. Kerepes. Gép(1910) 296 tót, oláh ós magyar lak., u. p. Pályin,
es vasútfolszerelési gyár.
u. t. Nagykapos.
Kistárkány, kisk. Zemplén vm. bodrogközi
Kissziget, kisk. Zala vm. novai járásában, j.-ban, (1010) 1068 magyar lak., u.p. Nagytárkán v,
(1910) 509 magyar lakossal, u. p. Páka, u. t. u. t. Bély.
Csödömér.
Kistarna, kisk. Ugocsa vm. tiszántúli j.-ban,
KisszUva, kisk. Sáros vm. kisszobeni j.-ban, (1910) 934 rutén és magyar lak., u. p. Nagytarna,
(1910) 24;2 tót lak., u. p, Temye, u. t. Magyarrasz- u. t. Királyháza.
lavicza.
Kistámok (azeltt Kist&rák), nagyk. ToronKis-Szirtisz (Gabeszi öböl), a Földközi-tenger tál vm. nagybecskeroki j.-ban, (1910 2850 oláh

szentmihály)

;

:

:

:

:

öble az északafrikai tongorparton, a tuniszi öböltl délr(i a Dzsobado sziget ós a Kerkenah-szigetek között, kelet felé nyílik s ott 120 km. széles

lak., u. p.

és u.

t.

Nagytámok.

Kistata, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban,

(loio*

275 magyar lak., u. p. Szil, u. t. Szil-Sopronnéraoti.
középmélys(?ge 60 m.
Kistavas (azeltt Zemplén-Sztaskócz), kisk.
Kisszokond, kisk. Szatmár vm. erddi j.-ban, Zemplén vm. raezölaborczi j -ban, (loio) 103 ru(1010) 665 oláh lak., u. p. Nagyszokond, u. t. Kö- tén lak., u. p. Havaj, u. t. Sztropkó.
zéphomoród.
Kisté (gör.), 1. Cüta.
Kisssolyva, kisk. Bereg vm. alsó-vereczkei
Kistéglás (azeltt: Téglás), kisk. Ung vni.
j.-ban, (1910) 1085 rutén, német és magyar lak., nagykaposi j.-ban, (i9to) 487 magyar lak., u. ]).
vasútállomás táviróhivatallal, u. p. Volócz.
és u. t. Szrte.
:

::

Kistelek
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—

KIsudva

Kontrapunkt (190Ö) ; Der dreifacho und mebrfache
Kontrapunkt (1908).
ptjsta-, távíró- éa távbeszélöhlvataL Nagy határa
Kistokaj, kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban,
1 1.274 ha) igm termékeny, a földmlvelée ée ál(1010) 704 magyar lak., n. p. és u. t. Hejcsaba.
lattenyéasiéB virágxó.
2. K., Cxeglédbes tarKistolmácá (azeltt: Tolmács), kisk. Zala
tozó paszta Pe8t-PiIÍ8-Solt-Ki8kan vm.-ben, (1810) vm. letonyoi j.-ban, (isio 365 magyar lak., u. p,
477 mag>'ar lak., u. p. Czegléd, a. t. Nyársapát. Qyrffjborsfa, n. t. Letenye.
Kiateleki Ede, birlapiró, szüL Kisteleken
Kistompa (azeltt: Tompa), Idsk. Hont vm.
(Csongrád vm.) 1H61 nov. 26. Elvégéivé Szeg- Ipolysági j.-ban, fisio) 191 magyar lak., vasútáldén a gimnáziumot, Budapesten fllozoflát és jo- lomás, táviróhivatal és postatt^miökség.
got hallgatott 8 közbon hirlapiróskodott. Utóbb
Kistopoly (azelótt Kistopohvecs), kisk. Teeeéí«zen e pályára lépott, elóbb fvárosi, majd a mos \Tn. temosrékási j.-ban, (i9io) 1815 oláh lak.,
'.HU*^ ivok óta szegedi napilapoknál dolgozott, vasútállomás táviróhivatallal (Topolovecz), n. p.
legutóbb a Szegedi Ni^>ló rendes munkatársa. és u. t. Nagytopoly.
Foglalkozott tanyai gazdálkodással is. Novellái
Kistopolya (azeltt Topolya), kisk. Zemplén
ée versel a fvárosi ^pirodalmi lapokban jelen- vm. szinnai j.-ban, (i9toi 604 rutén lak., n. p.
Kistelek,

1.

iu>ni j.-ban, <i9io)

tíszánin-

8744 magyar lak., vasútáUomáfi,

1

-

:

:

meg

tek

:

nevezetesebbek

önálló kötetei közül

KöUemények

Szabad ég

alatt (elbeszélések. 1894);
reporier (költi elbeszélés, 1898);
Vándorúton (elbeszélések, 1900) ; Feltámadunk
(versek, 1903) ; Földön és az égben (versek, 1912).

(1888);

Á

Kistelep, ki8k. Temee vm. vingai j.-ban, (i9io)
lak., u. p. és u. t. KétféL
Ki8temaecker8((üt«i: —m»3íetm),Henry, franciabelga író, szüL Floresseben 1872 okt. 13. Parisban telepedett meg. Eleinte sikamlós történetkéket irogatott, majd komolyabb erkölcsrajzokat,
mink L'illégitime (1896), Le frisson du passé
(1900) e. regényei s végül nagysiker színmüveket La blessure (1900) L'instinct (1905. nálunk
Az öaztön cimen 1906. adta el a Nemzeti Színház)
La rívale (társszerz Delard, 1907) ; La
flambée (1911). Magyaml megjelent Az ösztön,
ford. Ábrányi Emí]( Budapest 1912) A kém, ford.
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;

:

:

;

Göth Sándor

(u.o. 1913).

Kisterebes (azeltt
Trepecz), Idsk. Zemplén
vm. varannói j.-ban, (iBio» 246 tót és lengyel
lak., u. p. Nagydobra, u. t. Kelese.
Kisterem!, kisk. Kís-KOküli vmegye radnóti
:

j.-ban. 1I910I

173 magyar

lak.,

u. p.

Nagytoremi.

ütczás, u.

t.

Rt'vhely,

Kistorboszló (azelótt: Trdfosztó), kisk. Tnrócz vm. szentmártoni j.-ban, (loio) 421 tót lak.,
u. p. Kostján, u. t. Pribócz.
Kistormás, nagyk. Tolna vm. simontornyai
j.-ban, 110101 1014 német lak., u. p. és u. t. Kölesd.
Kistorony, nagyk. Szeben \Tnegje nagyszebeni
j.-ban, 11010) 2831 német és oláh lak., vasútállomás táviróhivatallal, u. p. Nagyszeben.
Kistoronya, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi j.-ban, (1010) 567 magyar lak., u. p. és u. t.

Csörg.
Kistószeg, kisk. Torontál vmegje zsombolyai
939 német és magyar lak., u. p. és
n. t. Nagytószeg.

j.-ban, (1910)

Kistótialn, kisk. Baranya vm. sildósi j.-ban,
371 magy. esném, lak., u.p. Vokány, u.t. Áta.
Kistótlak (azelótt: Tótlak), kisk. Vas vm.
szentgotthárdi j. ban, (1910) 685 német lak., n. p.
Liba, u. t. Gyanafalva. Templomában XIV. sz.beli falfestmény.
Kistke, Szenteshez tartozó pnszta CTsongrád
vm.-ben, (1010) 1389 magyar lak., vasúti megálló(1910)

hely, u. p. és u.

t.

Nagytke.

t Nyárádtó.

Kistölgyes (azeltt: Dubrava), kisic. Zemplén
Kisterenye (azeltt: Kisterenne), kisk. Nóg- vm. szinnai j.-ban, (101O) 295 rutén lak, u. p.
rád vm. füleki j.-ban, (i»io) 2896 magyar lak., Ugar, u. t. Kisberezna.
vasútállomás, posta- és táviróhivatal.
Kistövis (azeltt Szpin), kisk. Kis-KüküU
Kistétény, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kískun vm. vm. bosszúaiszói j.-ban, (1910) 400 oláh lak., u. p.
biai j.-ban, a Duna partján, (i9io) 1435 magyar és u. t. Szépmez.
és német lak., vaiJÚtí- és gózhajóállomás, postaKistribün. a lóversenypályák olcsóbb helyéügynökség, u. t. Budafok. Hegyen fekszik, kiter- nek a tribünje. A budapesti pályán az 1500 méter
jedt szllk közt, a fvárosialiak kedvelt nya- távolságú futások célja van a K. eltt
ralóhelye.
Kistidu*. kisk. Hont vm. Ipolysági j.-ban, (1910)
Ki8-Tibet. 1. Baltisztán.
411 magyar lak., o. p. ésu. t Ipolyság
Kistikvány, kisk. Krassó-Szörény vm. oraKistnrjaszög (azeltt Kisturicza), kisk. Ung
viczattányai j.-ban, (t9io) 1408 oláh lak., vastit- vm. perecsényi j.-ban, (1910) 681 rutén lak., u. p.
állomii^ táviróhivatallal (Kistikvány-Geroz), u. Nagj'turjaszög, u. t. Turjaremete.
Kis t&kör V. Hármas kis tükör, 1. Losonczy.
p. Kakófalva.
Kistler, Cyrill, német zeneszerz, szül. 1848
Kiancaa, a Vág jobboldali mellékvize, ered a Janiiin*. 12. Gross-Aítlngenben Ang&bni^ mellett, V(ffnik-4iegy8égben, Trencsén vármegye és Morvamogb. 1907 jan. 1. Klssingenben. 1878-ban a ország ha&im, eleintén ÉlC-folé folyik, majdCsásonderhauseni konzervatórium tanára lettMúvei
czánál D.-re kanyarodik és DNy.-i folyással a Vág
1. operák: Kuníhild (1884); Enlenspiegel (1889):
felé tart, melybe Budatinnál ömlik. Hoesza mintArm Elslein (1902); Röslein im Hag (1903); Der egy 60 km., forrásának torkolatától való távolVogt auf Mühlstein (1904); Baldurs Tod (1906); sága ellenben csak 28 km.
Dio dentschen Kleinstádtor 2. szimfonikus kölKisuezaújhely, I. KiszuczaAjhdiy.
temény Hexenküche 8. loaeelméieti munkák
Kisadva (azeitt Kimgyics), kislc Trencséo
Harmonielehre (1898); Der einfache Kontrapunkt vm. vágbeeztercsoí j.-ban, (1910) 229 tót lak. n.p.
und die einfaohe Puge (1904); Der duppelte és n. t VágbesBtercze.
u.

:

:

;

:

;

:

:

«•

;

;

—
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kisk. Nyitra
178 tót lak.
p. Nyitrabajna, u, t. Nagytapolcsány.
Kisudvarnok, kisk. Pozsony vm. dunaszorda-

Kisudvar (azeltt Kisdovorán),
:

vm. nagytapolcsányi
u.

helyi j.-ban,

(1910)

j.-ban,

(1910)

é^ö magyar

lak.

;

u. p. és u.

t.

Dunaszerdahely.
Kisugárzás, 1. az energia különböz formáinak a testekbl kiinduló és a térben hullámszerüleg történ tovaterjedése. Leggyakoribb megindítója a testek höállapota. A legapróbb részecskék
rezg mozgása átszánnazik az éterre és huUámszerüleg terjed tova. Mlg valamely test hfoka
nem éri el az 525 C-ot, a belle kiáradó sugárzó
energia nem hat a szemre, de érzékeny mszerekkel (termo-oszlop, bolométer) kimutatható. 525"-on
a vörös izzás kezddik s ez már hat a szemre. A
hmérséklet növekedtével a rövidebb hullámhosszúságú sugarak energiája is fokozódik s a
szem a narancs, sárga, zöld, kék színeket veszi
észre. A fehérizzáskor az összes szinek egyesülése
alapján a fehér szín érvényesül. Az ibolyántúli
sugarak, valamint a vörösön innen levk a szemre
nem hatnak az elbbiek kémiai hatásuk révén
mutathatók ki, míg az utóbbiak hhatásuk által.

—

KfsUIési

sugarak

az alsók. Ezt nevezik a hmérséklet megfordulásának s ezt sok helyen sikerült mérésekkel beigazolni. Naplenyugta után, éjjel és reggel napfölkeltéig a nehéz, hideg leveg a talaj közelében
marad meg, fleg völgyekben s azért itt a hmérséklet jóval alacsonyabb, mint a hegyek lejtin
és magaslatain. Különösen ersen érvényesül a
K. lohüt hatása a fensíkokon, ahol a leveg ritkább, mint a mélyebb helyekon. Napközben a nap
sugárzása ersen fölmelegíti a talajt, de éjjel a
K. igen erteljes ez okozza a nagy különbségeket a nappali és éjjeli hmérsékletek között.V. ö.
Jöawn, Lehrbuch der Meteorologie (Leipzig); Chol;

noky

J.,

A leveg

fizikája (Budapest).

Kisugrócz, kisk. Hars vm. oszlányi j.-ban, (1910)
434 tót lak. u. p. és u. t.,Simony.
Kisújbánya (azeltt Újbánya), kisk. Baranya
vm. pécsi j.-ban, (igio) 314 német lak. u. p. Hosszú:

:

:

hetény, u. t. Pécsvárad.
Kisújfalu, nagyk. Esztergom vm. párkányi
j.-ban, (1910) 881 magyar lak., vasúti megállóhely
u. p. és u. t. Köbölkút.

Kisújlak, kisk, Zemplén vra. bodrogközi j.-ban,
198 magyar lak, ; u. p. és u, t, Szomotor.
Kis Újság, képes politikai napilap. Alapította
E különbözknek látszó sugárzások csak a hullámhosszban különböznek, lényegileg azonosak 1885. Wodianer Fülöp, mint a Budapest politiés a sugárzó energia különböz nyilvánulásai. kai napilap testvérlapját. Els szerkesztje Pajjp
Elektromos töltésekkel is idézhetni el sugárzó László volt, akit László Elek, majd Gara József
energiát, moly elektro-mágneses hullámokban ter- követett. 1901 óta Kovács Dénes szerkeszti. A lap
jed tova (Hertz-féle hullámok). A Maxwell-féle alapítása óta Kossuth Lajos eszméit szolgálja.
fényelmélet a fényt nem tekinti egyébnek, mint
Kisújszállás, rend. tan, város Jász-Xagykunelektromágneses hullámok eredményének. A tes- Szolnok vm.-ben, (1910) 3294 házzal és 13,538,
tek höállapotától függ, ú. n. kalorikus sugár- túlnyomóan ref, magyar lakossal van ref, fzásra nézve fontos törvényeket állapítottak meg. gimnáziuma, közs, polg, leányiskolája, ipariskoStefan törvénye szerint a sugárzás energiája lája, ipartestülete, járásbírósága és adóhivatala,
arányos a sugárzó test abszolút hmérsékletének vasúti állomása, posta-, távbeszél- és táviróhivanegyedik hatványával. Wien eltolási törvénye tala. Termékeny határa 19,786 ha.
Kisújszállás-dévaványa-gyomai h. é. vasút,
szerint a sugárzó energia maximális értéke, mely
valamely hmérséklet esetében a spektrum bizo- l. Mátra-körösvidéki egyesült h. é. vasút.
használt turfkifejezés, azt
Kisúlyozás,
nyos hullámhosszaságú vonalának felel meg, a
hmérséklet emelkedésével a kisebb hullámhossza- jelenti, hogy a versenyben valamelyik lónak naságú vonalak felé tolódik ol. Kirchhoff törvénye gyobb terhet kell vinnie a nyergében, mint amenyszerint minden test azon sugárnemeket nyeli el nyit képességeihez viszonyítva elbírna.
Kisunyom, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban.
bizonyos hfokon, amelyeket e hfokon kibocsátani kói)os vagyis valamely test elnyelési képes- (1910) 484 magyar lak,, vasútállomás, posta- és
sége bizonyos sugárnemre nézve arányos ugyan- táviróhivatal.
Kisülés, ellentétes elektromosságoknak szigeezen sugámemre vonatkozó K.-i képességével. E
törvény mennyiségtani kifejezése a Plánoktól tel közegen át történ kiegyenlítdése, L. ERekered energiaegyenlet, melyet Kirchhoff óta sokan trmnos kisülés.
kerestek és mely hosszú elméleti és kísérleti vizsKisülés, kisk, Bars vm, aranyosmaróti j,-ban,
gálatok eredménye. A sugárzás egyéb fajtáira (1910) 1309 tót lak, u, p. Dóczyfürésze, u, t. Pálosnézve l. Lumineszcencia^ Elektromos kisülés, nagymez.
Kisülési áram, 1, Akkumulátor.
Geissler-féle csövek. V. ö. Chwolson, Lehrbuch
dor Physik 2-ik kötete (Braunschweig 1902);
Kisülési elektrométer, olyan elektroszkopScheiner, Populáre Astrophysik (Leipzig 1908).
szer mszer, melynek lemezkéi legnagyobb szét2. 7i., a meteorológiában a földnek és légkör- hajlásuk alkalmával a mszer falazatával érintnek h-K.-a a hideg világtór felé. Hatása leg- keznek s így annak adják át elektromos töltésünagyobb éjjel és fleg napfölkelte eltt derült ket. Ha a széthajló lemezkékre állandóan áramlik
idben szakadatlanul végbemegy nappal is, csak- elektromosság, összeesés nti\n ismét szétválnak ós
hogy a napsütés hatása ekkor ellensúlyozza, st ez ismétldik, A széthajlások másodpercenkénti
túlszárnyalja. A leveg hömónsékleto ennek meg- száma mértéke az átáramlott elektromosságnak.
felelen napfölkeltö eltt a legalacsonyabb, míg
Kisülési sugarak, Wiedemann E. szerint olyan
kb. egy órával a nap delelése után a legmagasabb. sugarak, melyek az elektromos kisülés útjának
A lehlt talaj a fölötte lev levegórétegektöl me- minden részébl indulnak ki, de erósebb mértékleget von el és pedig oly nagy mértékben, hogy ben mégis a katódbtM. lígyenes vonalban terjednek
éjjel a magasabb levegrétegek melegebliek, mint ós egyes testeket, mint pl. a gyémántot, márványt
;

(1910)

;

srn

;

;

;

;;

.

KlsUrOffd

;
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fi»szforitot és folypátot terranluralnwszcenciára Indítanak, vagyis gyenge raelegi u-skor mutatkozó
világltApra. Szilárd testeken, ágy látszik, nem
birnak áthatolni.

Kisürögd, kisk. Bihar vm. központi j.-ban,
u9to) 764 oláh lak. u. p. és n. t. Váradles.

KisTarsány, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban,
1034 magy. lak., vasniáll.; u. p. és n. t. Gyüre.
Kisvásárhely, kisk. 2^1a vm. sümegi j.-ban,
(1910) 248 magyar lak.
u. p. Mihályfa, u. t. Zalagógánfa.
(

1910)

;

Kiavaskút (azeltt: Vaskút),

;

KiafitA, elektromos kísérleteiméi használt eezküz, mely láiyegében izolált nyélen lev vesetö

utóbbi rondeeen két mozgatható részbl

áll,

me-

lyek mindegyike golyóban vésiödik. A vezet
résszel két kiUünböz fenttltsé^ töltött vezetót öeaaekötve, az elektromosBágok kiegyenlítdnek, UatUnek. Innen az étatmtét.
Kisttaem, ellentétben a mesAgazdasági és ipari
nag>üzemekkel a kisgazda és kisiparos Uzomi
rondszere.
Kisvadas, kisk. Bereg vm. szolyvaí j.-ban,
i»to) 26U rutén és oláh lak. n. p. és u. t. Polena.
Kisvajdaíalva, kisk. Fogaras vm. fogarasi
j.-ban, (luioi 432 oláh lak.
u. p. Posorta, n. t.
Alsószombatfal va
KÍBT«J8zló (azeltt Viszlava), kisk. Sáros vm.
folsóvízközi j.-ban, (i9io) 255 mtén lak.
u. p. és
n. t. Sztropkó.
Kisvalkó (azeltt Valkó), kisk. Zemplén vm.
sztropkói j.-ban, 11910) 270 rutén lak. u. p. ésn. t.

németújvári

j.-ban, (i9io)

Vasvm.

kisk.

389 horvát és nemét

u. p. Kukmér, u. t. Szentelek.
HiarttMiit (alsóbbrend vasút, ném. KleiiibakH,
ang. light railtcay). A vasutakat általában há-

lak.

;

rom osztályba

sorozzák, úgymint: fvasutak,
mellék- (helyiérdek) vasutak és K.-ak némely
ország törvényei azonban a helyiérdek vasutakat is a K.-ak közé számítják. cAz alsöblNreiidfl
vasutakrób 1908. szerkesztett magyar törvénytervezet négyféle K.-at különböztet meg, úgymint: 1. helyiérdek 2. gazdasági 3. közúti ée
4. saját használatú vasút. E tervezet szerint tehát hazánkban az áliamvasúton és a társasági
fövasutakon kívül minden egyéb vasút K. volna.
Míg pl. Poroszországban már az 1892 júl. 28-án
kelt törvény intézkedik a K.-ról, az emiitett magj'ar törvénytervezet, ámbár azt 1908. az összes
mértékadó körök nagy örömmel üdvözölték, még
ma sem emelkedett törvényerre és így hazánkban a K. -aknái, különösen pedig azoknak a törKelese.
vénytervezetben 2—4 alatt felsorolt fajtáinál az
KisYalkócs, kisk. Hars vm. aranyosmaróti engedélyezés sok tekintetben még mindig csak
j.-ban, (19101 189 töt lak. ; tL p. Nemcsény, a. t jogszokásokon alapul. 1911 végén hazánk kereAranyosmarót.
ken 27,424 km. pályahosszúságú vasúthálózatáKisrár (azeltt Hradiszkó), kisk. Szopes vm. ból 18,380 km. volt a K. ; és pedig helyiérdek és
lcsei j.-ban, (1910) 181 töt lak.; n. p. Lcse, n. t. gazdasági vasút 11,945, közúti vasút 360, végöl
Roszkin.
ipar- vagyis nem közforgalmú, hanem saját haszKisvárad, kisk. Njritra vm. érsekújvári j.-ban, nálatú vasút 6075 km.
u. p. és u. t. Nagysnrány.
11910) 10+1 tót lak.
Kisvaszar (azeltt: Vaszar), kisk. Baranya
Kisvárda, nagyk. Szabolcs vm. klsvárdai j.-ban, vm. hegyháti j.-ban, (i9io) 560 német és magyar
iiuioi 10,019 magyar lak., nagyforgalmú vasúti
lak., postahivatallal u. t. Mágocs.
állomással, kincsttri posta-, táviró- és távboszélKisvejke, kisk. Tolna vm. völgj^ségi j.-ban,
I

;

:

;

;

;

:

;

:

;

:

;

;

Nyíregyháza után a vármegj'o legfontosabb ipari és kereskedelmi középpontja.
Van 8 osztályú állami fgimnáziuma, polgári
fiú- és leánjriskolája, iparos- és kereskedótanonciskolája s az egyes felekezeti népiskolákon kívül
több parallel osztályú állami népiskolája. Szolgabiróság, járásbíróság és a felsszabolcsi ármentesit tánnlat székhelye; van azonkívül kir.
közjegyzósége. adóhivatala, m. kir. dohánybeváltóhivatala, pénzügyri biztosi állomása, csendrsége, kereskedelmi nyilvános áruraktára, több
hivatallal.

kitnen
jól

men iparvállalata, modem közvágóhídja, mü-

gazdasági egyesü-

több hetilapja (köztük a Pelsfezabolcsi Hírazeltt Kisvárdai L^)ok, több mint 30 éves
múltra tekinthet vteBZS). A K. és vidéki gazdakör
tenyészállat-vásárai ée klálWtáeai országos birüek
8 a m. kir. földmíTelésflgyi minisztMnm áUandóan
képviselteti magát azokon. A község legszebb látványossága a régi várrom, mely állítólag
Szent Láodó idejébl maradt fenn. V. ö. \togyarország Timiegyéi és városai Szabolcs vároMgye
lete,

:

m^

:

(RudiHiest 1896).

t.

771 német ésmagj'ar
Lengyel.

lak..

postaOgynökség

Kisvendég, kisk. Nyitravm. njritrazsámbokréti
435 tót lak., postaUgynökség n. t

j.-ban, (1910)

;

Ribény.

Szabadszentkirály, u.

Gusztávmüve.

'1910)

;

;

u.

t.

Barstaszár.

Kisvicsáp, kisk. Nyitra vm. nagytapolcsányi
j.-ban, (19101 321 tót, magyar és német lak. postahivatallal, u. t. Meröcze.
Kisvisnyó, kidEözség Gömör és Kis-Hont vm.
tornaijai j.-ban, (i»io) 145 magyar lak. ; n. p. ée
u. t. Szkáros.
Kisvités, kisk. Sáros vm. kisszebeni j.-ban,
;

876

u. p. Siroka, u. t. Istvánhuta.
Vízállás.
Kisvölgy (azeltt: Krizslöcs), kisk. Zempléa
vm. sztropkói j.-ban, (1910) 70 mtén lak. n. p. ée
u. t. Sztropkó.
(1910)

Kisviz,

tót lak.

:

1.

;

Kisvarjas (azeltt: Varjas), kisk. Baranya
vm. szentlrinczi j.-ban, (1910) 139 magyar lak.
u. p.

u.

Kisverbócz, kisk. Ung vm. szobránczi j.-ban,
290 tót lak. u. p. és u. t. Nagymihály.
Kisveszverés, kisk. Gömör és Kis-Hont vm.
rozsnyói j.-ban, (1910) 644 tót lak., vasúti megállóhely (Veszverés) u. p. és u. t. Nagyveszverés.
Kisvezekény, kisk. Bars vm. verebélyi j.-ban,
szituált és vezetett pénzintézete, néhány (1910) 282 tót és magyar lak.; postaOgynökség,

jt'gg>-ára s több kulturális és
lap,

(1910)

t Magyarszentiván—

Kiasombor, nagyk. Torontál vm. nagyszentmiklósi j.-ban, (tsio) 4107 magyar lak., vasútállomás, posta-, táviró- és távbeszélöhivatal.

;
:

—

Kiszeám

;
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—

Kit

Kiszorítás, használt turfkifejezés. Meg nem
engedett és inkorrekt eljárás a versenyben, amikor egyik ló a mellette haladó lovat erszakos
módon eredeti irányából eltéríti. A K.-ért a szabályok értelmében diszkvalifikálás jár.
Kiszorulás, 1. Inkarceráció.
Besztercze, u. t. Petres.
Kiszöce, 1. Kiszebáb.
Kisz, a szóihajtó küsz (Alburnus lucidus
Kiszögelés, valamely épületszárnynak, rizaHeckel) nópies neve.
Kisz V. kisze, keszer (török) a. m. erszóny (1. o.). litnek (1. 0.), párkánynak, pillérnek stb. kiugrá.'ia
Kiszács, nagyk. Bács-Bodrog vm. újvidéki az épület falsíkjából.
Kiszt, nép, 1. Csecsenc.
j.-ban, (1910) 4507 tót ós szerb lak., vasútállomás
Kisztadenoma, kisztoadenoma, kisztoma,
posta-, táviró- és távbeszólöhivatal.
kystoma,cystoma, cisztonia, cystadenonia, cystoKiszáradás, 1. Elhalás.
Kiszárítás, 1. Exsiccatio, Szárítás, Szigetelés, adenoma (gör.) szinonim kifejezések, amelyekkel a tömls daganatokat jelöljük. A K. a tipusos
Víztelenítés.
Kiszebáb, kisze, szalma- v. rongyváz neve, organoid daganatokhoz tartozik, egy- vagy többmelynek teljesebb alakja a cibere-leves szláv neve rekeszü töml kötszövetes fallal, egy- v. többkiszelica (a. m. savanyú léi vagy ebnagyaro- réteg, többnyire hengerhám béléssel és savós,
nyálkás tartalommal. A K. leggyakoribb a petesítva kiszöce. A szokásról 1. Télkihordás.
fészekben, melyben óriás nagyságot érhet el,
Kiszedö-lék, 1. Ajtólék.
Kiszela csorba, ürühüsból készült becsinált, ököl-, emberfnyi v. még nagyobb lesz lehet egycitrommal savanyított lében, fszerezve és apró rekesz, unilokuláris v. többrekesz, multilokugombóckákkal tarkítva. A magyarországi szer- láris. A tömlket szétválasztó sövényben többnyire mirigycsövekre emlékeztet csövecskéket
beknek kedves eledele.
Kiszelfalu, kisk. Bars vm. garamszentkereszti találunk (K. glandulare), v. bolyhok nnek ki a
j.-ban, (1910) 735 tót lak. u. p. Jálna, u. t. Garam- töml bels felszínérl (K. papillare). A K. mindaddig jóindulatú, míg a falát át nem törte, de
berzeucze.
Kiszetö (azeltt Kiszetó), kisk. Temes vm. ha a bolyhok a falat áttörik s a hasüreg felé nötemesrékasi j.-ban, (1910 1315 oláh lak., vasút- vekednek, rákká alakul a K. (kisztokarcinoma).
A K. a helyzetének megfelel tüneteket okoz
állomás posta-, táviró- és távbeszólöhivatal.
Kiszilcek (kyszylcek), a jenisszeji türk tör- egészen mások persze a petefészektömlk tünezsek tatár eredet népe, az acsinszki kerületben. tei, mint az emlö-K.-ké. Gyógyításuk a daganat
eltávolítása. A petefészken és emln kívül elKiszivó gép a. m. exhausztor (1. 0.).
Kiszlev (hóbor), a zsidó polgári év harmadik, a fordulnak K.-k a legkülönbözbb szervekben, a
vallási óv kilencedik hava (dec. körül), mely majd herében, a vesében, májban, brben stb. L. Pete29, majd 30 napból áll. Ennek a hónak 25-én fészektömlk.
Kiszte, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi
ünneplik a zsidók a chanukka (1. o.) ünnepet.
Kiszlingstein Sándor, magyar könyvárus ós j.-ban, (1910) 361 tót és magyar lak. u. p. Bodzás-

Kiszs&m, kisk. Temes vm. verseczi j.-ban,

(loio)

1089 oláh, szerb ós magyar lak. postaügynökség,
u. t. Nagyszered.
Kiszsolna, kisk. Bosztercze-Naszód vm. jádi
j.-ban, (1910) 602 nómet, cigány ós oláh lak. u. p.
:

;

;

;

:

;

:

megh.
Budapesten 1913 ápr. 17. Elbb mint könyvkeresked, majd mint Gottermayer könyvköti üzletónok vezetje mködött. Sokat írt a Corviná-ha.,
szerkesztette a Russel-féle könyvjegyzék hazai
részét. Munkái
Magyar könyvészet II. 1876—85
(1890) A magy. irod. húsz éves statisztikája
1876-95. (1897).

újlak, u.

Kiszljar, orosz város, 1. Kizljar.
KiszloTodszk, kozák falu Sztavropol orosz kormányzóságban, az El-Kuma forrása közelében,
vasút mellett, szép vidéken, (1907) 464-i lak., vastartalmú ásványvízforrásokkal, melyek egyike, a
Nardszan, 24 mp. alatt 126,000 akó vizet szol-

fvárosa Gantur.
Kisztoadenoma

bibliográfus, szül.

Léván 1852

jan. 14.,

:

;

gáltat.

Kiszmajn, város Brit-Kelet-Afrika szomáli
mintegy 10,000 lak., kik parti kereske-

partján,

znek.
Kiszmet

dést

(arab) a.

m. osztályrész, sors

;

t.

Kiszté

Velejte.

(gör.),

1.

Cista.

Kisztna (Krisna). 1. elindiai folyó, a WestGhat hegységben ered a Ny.-i parttól kb. 64 km.nyire, keresztültöri az East-Ghat hegységet s deltával a Bengáli-öbölbe ömlik. Vízterüloto 2-40,000

—

2. K., disztrikt Madrasz
presidencybon, területe 21,939 km*, 1.548,480 lak.,

km=, hossza 1280 km.

(gör.),

l.

Kisztadenotna.

Kisztoforok (gör.), pénzek, l. Cistophori.
Kisztokéle (gör.), 1. Húgyhólyagsérv.
Kisztoma (gör.), 1. Kisztndenoma.
Kisztoszkóp (gör.), 1. Hólyaytükör.
Kisztoszkópia (gör.), 1. Hói yay tükrözés.
Kiszuaheli, 1. Szimlieli nyelv.
Kiszucza, folyó, l. Kisíwza.
Kiszuczaújhely, nagyk. Trencsén vármegye
járásában, (1910) 2014 tót és
lakossal, vasútállomás, posta- és táviró-

a mo- kiszuczaüj helyi

hamiuíídúnok a fátum jolölósóre használják.
Kiszolgáltatás, 1. Kiadatás.
Kiszolgáltatási dij v. jutalék (nóm. Auslieferioigsproinsinn)., az a díj, amit eladási bizomány
esetébon a bizományos a bizománybaadótól az
árú visszaadásakor követelhet, ha az eladilst a
bizományos hiábáján kívül nem lehetett foganatosítani, feltéve, hogy a helybeli kereskedelmi
szokás a K. követelését megengedi.

magyar
hivatal.

Kiszumu. Brit-Keletafrika koronagyarmat
Nyanza tartományának egyik kerülete s vámsa.
Maga a városa Mombaíiszából kiinduló vasútogyik
jelentsebb állomása.
Kiszva, l. Kába.

KUm növénynevek
nevének

rövidítése.

mellett Kitaihel Pál

(1.

o.)
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Kita, kAtonai állomás Prancia-Szenogambiában, PuladiMm tartományban. Bgy 2d0 m. magas
homokkö^ziklán épült várból és 14 falából áll.
Kitáb (arab) a. m. könyv ; gyakran fordul él
nríontális

könyyoimekML A koránt kiválóképeo

al k if áh -iiak (a könj-v) nevezik.

-

Kitaibel

A szilárdtestek tágulá.sát a közéletben sokszorosan felhasználják. Jól járó ingaóra ingájának bármely hmérsékleten egyforma bosszúnak kell
iffai^nJR Bz et^betö az ú. n. rostHymgávol (Iacélaz L ábrái). As eae-vel jelzett kerot vasból való és csak lefelé tágulhat. Az alsó vízszintes rúdon megersített zz keret cinkbl való és
csak fölfelé tágulhat. Az eziaa függ n'id tartja
az inga lencséjét. Ezzel elérhet, hogy az inga
hossza állandó maradjon. A zsebórák billegjét

.

Kitáblázás. Kuznyelven a telekkönyvbe beterheknek törléee. Tulajdonképen az
lrtÍ4). XXI. t-c értelmében veietett, de a telekkönyvi intéaanéDy behoamUlával megbflnt betábláiási kfinyrekbe b^Jegyiett adtöSBági követelés- két, egymáshoz forra.'sztott és különbözen táguló
fémszáláéból készítik. A hóokozta tágulás és a lenek törlését értették alatta.
Küagadáa Oat. exheredalio), a törvényes oeztályré8ire;(La),má8ként kötetes részre jogosultnak
a törvényes osztályrészbl klzántoa az örökhagyó
által. As Országbírói Ért. 7. fi-a szerint K.-nak a
HK. QL 62.'é8 53. dmeibra meghatározott esetekbon. vagyis azokban az esetekben van helye, me»^n elbbi jogunk szerint az atya fiát s viszont
atyját az ösi javak felosztására kényszeríthette. Ezen, részben már elavult szabályok szerint a szüló kitagadhatja gyermekét, ha 1. ellene terhes s nevezetes méltatlanságot követett ol 2. ellene bnvádi feljelentést tett a felségsértés és hdtelenség eseteinek kivételével;
3.8zfllatnek életére tört; 4. a szül akarata ellenére
gonosz emberekkel cimboráskodott s tékozolt;
6. fogságba esett atj-ját, mikor tehette volna, ki
nem váltotta v. érte kezeskedni vonakodott. Viszont a gyermek kitagadhatja szüljét 1. tékozlás 2. a vagyonnak pusztítása miatt 3. ha a
igazságos ok nélkül gonoszul és kegyetsztll
lenül megfenyítette; 4. ha öt a törvényes kor
betöltése után háasságra lépni nem engedte ; ö.
vétkezni kényoecitette. A K. hatályosságáha
hoz ssftkséges, hogy azt az örökhagyó az ok megj^lésével érvényes végintézkedésben jelentse
ki és hogj- a megjelölt ok való legyen.
Kitágtilás (lat. dilatio), a testek höokozta térft^atnagyobbodása. A szilárd testeké nagyon
esekély és csak szúk határok között arányos a
melogitéssel a folyadékoké jóval nagyobb, de
G8^ n^iány folyadék tágul annyira egyenletesen,
hogy hméri anyagul használható. Ilyen a higany, tömény kénsav, vízmentes alkohol magasabb hfokok jelzésére ezek sem alkalmasak.
Legnagyobb mértékben és tág határok közt
egyonletesen tágulnak a gázok, melyek térfogatuk j', részével tágulna ha hmérsékletük 1
C«-al emelkedik (Gay-Lussac törvénye). Homogén
szilárd test minden irányban egyformán tágul s
azért rúd-alakban használva, csak a hosszklterjedést szokták meghatározni. E végbl a rudat
úgy hdyezik el, bogy egyik vége szilárd akadályba ütközik, mig másik vége táguláskor köny-

jov^yzett

>

i

:

;

:

;

:

t

t

;

;

nyen fwgó emelt nyom, mely mutatóval van
ellátva. Ha a rúd hossza 1 m. és tt hmérséklet
1 C.>-al emelkedik, a méterekben kifejezett hoszszúságnövekedést az illet anyag hoeszkiterjedési
eg^titthatójtoak nevezik. Ilyent:
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Nevezetesen ö volt az els, aki a tetanus-hacillus
nevezett el. Waldsteinnel együtt, ennek költségén tiszta kultúráját tenyésztette és az anaerob kultada ki a Plantae rariores Hungáriáé indigenae túrák készítésének új módját megállapította.
descriptionibus et iconibus illustratae cím 3 köte- Behringgel együtt dolgozott a difteria- és tetanustes, 280 táblával illusztrált müvet, mely a hazai szérum elállításán. Ó fedezte fel a moschus
flóra ismeretének alapját teszi. A nagy mü 1799- gombát, 1894. a bubopestis okozóját és 1898. a
1812-ig jelent meg és a mostoha viszonyok okoz- vérhas (dysenteria) bacillusát.
Kitchener (ejted kicsener), Horcdio Herbert lord,
ták idóeltti befejezését. Terjed hire, melyet az
is fokozott, hogy a tellurt már Klaproth eltt angol tábornagy, szül. Crotta House-ban (Írország)
felfedezte, 1802. a rendes tanárságot szerezte meg 1850 jún. 24. 1878-ban Alexandriában résztvett
neki. K. mint rendes tanár még Winterl halála az Arabi pasa által támasztott felkelés leveréséután sem adott el az egyetemen, hanem egész ben, majd pedig századosi ranggal belépett az
idejét hazánk beutazására ós a flóra felkutatására egyiptomi hadseregbe, melynek lovasságát újjáfordította. Számos útja közül nevezetesebb a fe- szervezte. Az 1883—85. szudáni hadjáratokban
hérmegyei, 1810., mikor a földrengés sújtotta vi- Wolseley alatt vett részt és 1886. rnagy lett,
dékeket vizsgálta meg Tomcsányi és Fábrici 1888. a mahdistákkal Handoub mellett vívott üttanártársaival. Miután a botanikus kertet a Hat- közetben súlyosan megsebesült, de még az év vévani-utcából a Muzeum-körútra áthelyezte, 1816. gén újra a-csatatérre indult, hol a dzsemaizahi ütkénytelen volt szemei gyengesége miatt nyuga- közetben vett részt. 1892-ben az egyiptomi hadselomba vonulni. K. keveset írt, de hímeve mégis reg élére állították. Mint fparancsnok sokat tett
messze szárnyalt számos külföldi társaság vá- (1892—95) a Nílus-menti stratégiai vasútvonal kilasztotta meg tagjának. Gyjteményét és kéz- építése körül. Mikor a mahdi halála után kitört
iratait a nádor vette meg a Nemzeti Múzeum szá- háborúban fparancsnokká (sirdar) nevezték ki,
mára. Halála után sok évvel Kanitz Ágost adta els diadalát 1896 jún. 7. Firkeh mellett aratta a
Reliquiae Kitaibelianae, Bota- dervisek fölött s több nagy gyzelem után 1898
ki több kéziratát
nische Reisen in Ungam (Wien 1862—63) és Ad- aug. végén dönt diadalt aratott Omdurmannál,
ditamenta ad floram hungaricam (Linnaea 1864) ahonnan Khartumba folytatta útját. A franciák
címen. K. legterjedelmesebb életrajzát Schuster Marchand rnagy alatt a Khartumtól délre fekv
Fasodában tzték ki a francia lobogót. Chamberírta meg.
Kltaibelia Willd. (növj, a Malvaceae (Mály- lain gyarmatminiszter parancsára K. 1898 szept.
vafélék) család génusza. Egyetlen faja, a K. viti- Fasodába sietett, ahol Marchand tiltakozása dafolia WiUd. (szUölevelü K.) nálunk Horvát- cára az angol zászlót tzette ki a francia mellé.
Szlavonországban terem, de igen ritka, ével Késbb a francia kormány Marchand-ot és expenövény. Néha 2 m. magas. Levele rendesen 5 díciójának tagjait Fasodából vissza is rendelte.
karélyú, egyenetlenül fürészes, a szUéhez ha- Viktória királyné Kfiartum lordjává tette, a parsonlít. Júniustól szept.-ig virít. Virága jókora lament pedig 30.000 fontot szavazott meg szánagy, fehér vagy igen gyengén rózsaszín, a levél mára. 1899 jan. 21. a khidiv Szudán fökormányhónaljában ered, ketts csészéje van. Akárminö zójának nevezte ki K.-t. A búrokkal vívott hábojobbfajta földben megterem, ha gyökerét mélyre rúban Roberts lord visszahívása után (1900 nov,
eresztheti. Meleg helyet szeret. Néhol kertbe ül- 30.) K. lett a délafrikai angol csapatok fparancsnoka. A király 1902. tábornaggyá és viscounttá
tetik 8 e célra igen ajánlatos is.
Kitaiszkaja Szloboda, helység, 1. Maimacsin. tette. 1904-ben K. az indiai hadsereg fparancsnoka lett, mely állásából 1909. lépett vissza. Ez
Kitara, hangszer, 1. Kithara.
Kitartás, az akarat állhatatossága egy kit- év szept. havában tábornaggyá nevezték ki s az
zött célra irányuló tevékenységében. Mennél tá- Imperial Defence Committee (honvédelmi-bizottvolabb a cél és mennél több akadályt kell legyzni, ság) tagja lett. Sir Eldon Gorst (1. o.) halála után
míg eljutunk hozzá, annál nagyobb K.-ra van egyiptomi fökonzullá s diplomáciai ügyvivvé
szükség. A K. a nevelés mve, akár az iskoláié, nevezték ki. Ebben az állásában a tripoliszi háakár az élet iskolájáé, mindenesetre meg kell ború során fölvetdött és Egyiptom nemzetközi
azt szerezni, nem születik velünk, ámbár néme- helyzetét érint kérdések tisztázása körül na^y
lyek könnyebben szerzik meg, mások meg nem szerepet játszott. V. ö. Stee^ens, With Kitírhener
to Khartum (London 1898)
képesek rá.
Aitken, Lord K. of
Kitartó, az a versenyló, amely nagy távolsá- Khartum (u. o. 1900).
got képes befutni.
Kitelel növény, (ével, verennis), több éven
Kitartó növénye^ a. m. ével növények, l. át él oly képen, hogy a föld Deli része, tehát gyökérzete és gyökórtörzse életbon marad télen át
Kitelel növény ós Élettartam.
Kitasato, Sibasnburo, japáni bakteriológus, is és csak földfeletti szára pusztul el esztendrólszül. Kitasatíjmurában, Higo provinciában 1856. esztendre, úgy hogy a gyökértörzs rügj-éból in1886 óta Koch Ról)ert intézetében tanult, ahol dul meg tavasszal a kisarjadzás, illetleg a földasszisztens lett, 1892. pedig német professzori cí- feletti részeinek fejldése.
met kapott. 1893-ban visszatért Japánba és átKitelepítés (ném. Abban), a német birtokrenvette az újonnan épült egyetemi bakteriológiai dezési jogban a falukban birt gazdaságok helyett
intézet vezetését Tokióban, aztán 1896-tól a Si- a birtoktagnak a falu határában történ kiosztetóban és Yechigóban alapított hasonló intéze- tása.
teket is. K. a bakteriológiába vágó számos munKitérés, 1. (lat. diressio, egressio : gör.parekkával és felfedezéssel gazdagította a tudományt. bazis), a stilisztikában néhány felvilágosító S2ó,
zett génuBZt Waldsteinia-nak és Kitaibelia-nak

:

:

:

;

:

-
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melyet az eladás menetébe egy szóba került osönöeion, az eg^'irányban haladók közül pedig az
Qtólértnek Jobbra kell kitérni. Havaiamely okból
tárgyról mdtedeg kttebeoCvIUik.
a JMáben kfirttlbelfll esyértelnifl hmodth ez a arendess kitérés nem lehetaéges, ftz eUeo2.
Iái ival (1. 0.). Bizonyoe teaKUSkaaok aionban kezö irányban azaz • visszára* kitérésre a szemben
kevt>eebbet értenek alatta: inkább egy hangfaj- találkozók kOzttl a fölfdé men, az e^yirányban
haladók közül az utóiért, a K.nak a hajó jobb
tx'l e(r>' másikba való futólagos (nem végiegee)
oldalán való lengetésével ad jelt, amelyet a máiitmeiieU't.
sik hajó ha.sfjnlóan viszonozni, s azután min<lkét
3. A'.. 1. Kilépés.
4. A', a tengeren. Ha két hajó a tengeren akkép hajó <(visszára» kitérni tartozik.
Kitétel, 1, Gyerniekkitétel.
közeledik egymáshoz, bogy eddigi irányukat és
seltosségüket megtartva, egymásba
ütköznéKitev (exponens), a hatványozásnál az a
nek, akkor a kett kösQl as egyik kitérni köteles. .szám, mely megmutatja, hogy az alapszámot
még pedig úgy, hogy lehetleg a másik hajó hánysz<»r kell tényezül venni. A kitevt az alapfam iniiött haladjon eL A kitérési szabályok .számhoz annak jobbján felül kicsinyre írjuk, pl.
ileg vannak ssabályozva. A jelenleg a harmadik hatványát így írjuk a'.
Kitevé függvény. Ha a vm. állandó pozitív
*n>'ben lev sabályok a mag>-ar ket^5ékedeüui tengeréeaetnél a m. kir. kereskedelmi számot jelent, s^or a z bármely valós értékéhez
mini^ter 1897. évi 26,673 számú rendeletével a* hatványnak egy és csakis egy értéke tar1897 jül. 1-én léptek ér\én>be. E szabályok tar- tozik. A függvénytanban a» a z exponenri/Uis
talma röviden a következ a) Vitorlások egy- függvénye v. K.-e. A szó szorosabb értelmében
mÁs közt. Kitérni általában a kedvezbb .széllel K.-nek azonban csak e* függvényt nevezzük, hol
vitorlázó hajó köteles. Tehát a .szél mentében,
lú„(l
-'yenesen hátulról jövó széllel vitorlázó e
jÍ3+...
••n más ell kitér; ha mindkét hajó éle2-718281828459...
sen a fzt'iiel \itorlázik, a baloldali széllel haladó
Ha e»-t hatványsorba fejtjük

K

:

:

=

Gzhajók egymás közt. Ha 2 hajó homlokegyenest ellenkez irányb<'>l közeledik egymáshoz, akkor mindkét hajó jobb felé tér ki. Má.s éjietekben csakis azun hajó tér ki, amely a másikat
a jobb kéz irányában látja, c) Gzhajó és vitor-

+ i)"=l+;+jL +
=

tér ki. b)

lás közt.

A gzhajó mindig kitér egy

kivévén azt az
egy gzhajót.
ból,

Kiterjedés,

metriában
[l

1.

esetet,

Tér, a geoa flzikálmn a. m. kitágulás

tilozóflai

Méret

:

vit(^>rlás újámikor a vitorlás utolér

értelemben

1.

o.).

Kiterjedési együttható (vagy velejáró), valamely egységnyi hosszaságú pálca tágulása l*-nyi

höem^kedés

esetében.

A

<

z

,

" = '+1 +
I

z«
1.-2

,

z»

,

+ 1.2:3 + -

E

sor (exponenciális sor) z komplex értékeire
is összetartó
arra alkalmas, hogy
az e» K.-t a kitev komplex értékeire vonatkozólag is értelmezze. E sor részletes vizsgálatánál
X -|- iy komplex kitev esetében
az
iy
ex
e»
e* (cos y -f- i sin y),
hol cosy iü. siny annak a szögnek koszinusza
ül. szinusza, melynek mérszáma ívmértekben
y-nal egyenl. A K. legfontosabb tulajdonságai
en+v és 2. hogy e» értéke nem
1. hogy en e*^
változik, ha z helyébe z
2n-i kerül, bármily

vonatkozólag

=

=

+

=

=

+

geometriájának általáno- pozitív vagy negatív egész számot jelent ti más
a K. oly szakaszos függvény, melynek
sítása tet.s/.t/ts^zerinti sok dimenzióra. A geometria szóval
2ni.
szakasza
e részét Grassmann U. fejtette ki.
Ha u e*. akkor z-t ta u termésiéi logaritKitérn (Kithaeron), erds mészkhegység
Bccia, .\ttika és Megarisz közt, legmagasabb musának mondjuk és így jelöljük 2 u. Ha u
0,
pontja az 1400 m. magas Elatea. A K.-i orosz- akkor hozzá ily 2 érték nem található, minden
...
ndája errl a hegyrl szólt, úgyszintén más M-hoz ellenben végtelenül sok ily z érték tar:r»
volt a Dionys<Js-ti8ztelet központja.
tozik közülük azt, melynek képzetes része
ikiv^i^. oly korlátolt berendezés pályaudvar, és -\-r.i közé esik, l u fértékének mondjuk,
ahol az egy v. két átjáró fvágányon kívül a vo- jele
(l u). Belle / u többi értékei al.u
natok találkozhatá.si\ra legalább még egi/ fvá- (l.u)-\-2n-i képlet szerint
gány van. MegkUiunbc>ztetünk forgalmi és hadi- adóanak, hol n tetszleges
K.-t. k forgalmi K. álland('jan használatban van, egész számot jelent. Ezekmíg a hadi K. a hadi forgalom lebonyolítására után az általános K., t. i. a>>
.<zolgál, illetleg csakis akkor, s annak tartamára szintén z tetszleges értényitják meg. A kit^pftk aMmély- és árúforga- keire értelmezhet, még pelomra nincsenek berendesve és kizárólag vasút- dig a« =«•('•»>, bármily poitzemi célokra valók. L. még Felépibméwu.
zitív szám legyen az a alap.
Kitéró vágat (báay.). Ha omladozó, tOramiy és St, ha nem akarjuk fentarnedves kzetbe jutnak a vágattal, célszer egy tani, hogy a hatványozás
K.-tal eltérni az egyenes iránytól a kzet oly i^ egyértékü múvelet legyen,
tegébe, melyben a vágat kevesebb költségei akkor x^ fogalma x és t bárKiterjedéstan.

tér

;

:

=
=

:

I

1.

.

=

-

—

;

.

:

.

.

=

mely komplex értékére kihelyreállítható és k&inyebben fentartható.
Kitér zászló, folyami hajókon az ú. n. «vi8z> terjeszthet és pedig
KitbAIIL
X.
í»
szára kitérés* jelzésére snigáló négysaOgletee
x»
legelkelbb
pengetett
kékszín zászló. A hajózási szabályok szerint
Kithara, a görögök
ugyanis a szemben találkozó gzhajóknak köl- hangsawe. Alakja az ó-kelta eredetú krottáéra

=

1

:

7U

Kitharodia

0.) emlékeztet. 7—9 húrja diatonikus rendben
sorakozott. A K.-val és a forminxszaX (1. o.) kisérték az Apolló tiszteletére írt himnusokat, valamint a Terpander szerzetté n6>wos-okat.
(1.

Kitharodia a görögöknél a húros hangszertl
ének neve kitharódosz énekes, ki énekét

kisért

;

lanton kiséri.
Kitid, kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-han, (i9io)
843 oláh és magyar lak. u. p. és u. t. Pusztakalán.
Kitiltás, 1. büntet törvényeink értelmében
mellékbüntetés vagy államrendészeti intézkedés.
A Btk. 64. §-a szerint külföldiek bntett miatt a
büntetésen felül az országból való kiutasításra is
ítélhetk. A kihágási büntetötörvónykönyv ós a
közveszélyes munkakerülkrl szóló 1913. XXI.
t,-c. értelmében a csavargás, koldulás, munkakerülés miatt elitélteket, ha belföldiek, illetségük helyére kell utasítani, ha külföldiek, az országból ki kell utasítani. A közveszélyes munkakerülök kitiltása valamely községbl egy évnél
rövidebb és öt évnél hosszabb idre nem mondható ki. A toloncszabályzat és a külföldieknek
Magyarországon lakhatásáról szóló 1903. V. t.-c.
szerint ki lehet utasítani a külföldit bncselekmény elkövetése nélkül is, ha itt tartózkodása
az állam érdekére, a közrendre és a közbiztonságra nézve aggályos. Ha a kiutasított vagy kitiltott visszatér, kihágást követ el s egy hónapig
;

—

KitOmés

kapta a sziget a TJtermia nevet
(Khora, Messzaria), 1500 lak.

is.

Fvárosa K.

Kitoló-kása, tréfás elnevezése az üres, azaz
húsnólküli köles- vagy rizskásának, mellyel az
unalmas vagy nem kedvelt vendéget búcsúztat-

Kása.
Kiton (chiton), a mai ingnek megfelel alsó
ruhadarab a görögöknél. Hosszúkás négyszög
lepel volt, melyet kótrétbe hajtva úgy fektettek
a test körül, hogy míg
ják. L.

egyik oldala egészen
zárva volt, a másik oldalán nyitott maradt, legfölebb kapcsok tartották
össze két szélét. A zárt
oldalon a kar számára
nyílást vágtak a lepelbe,
a másik kar fölött pedig
a két fels csücsköt a
vállon kapocs fzte öszsze. A csíp táján öv szorította

a testhez.

A

sza-

bad polgárok K.-ja mind
a két vállat érte, a munkásoké és rabszolgáké a

jobb kart s a mell jobb
felét meztelenül hagyta.
Bz utóbbinak különös
neve is volt, exowiis-nak
K.-ja a
terjedhet elzárással büntetend. 2. Tankönyv v. hívták. A dór
sajtótermék kitiltása. A közoktatásügyi minisz- térdig ért s gyapotból készült, az ú. n. ión K., mekülönösen államellenes irányú
ter egyes
tankönyvek v. taneszközök használatát a hazai lyet Athénben Perikies
tanintézetekben eltilthatja. Aki ilyen tankönyvet idejéig viseltek, hosszabb
Kíton.
vagy taneszközt használ v. használtat, kihágást volt s vászonból csinálkövet el és büntetés alá esik. Sajtóterméknél a ták. Ez utóbbiból fejldött a dupla K. (1. az ábrát),
K. egyértelm a terjesztés eltiltásával. Saj tótör- melynek jellemz sajátsága az volt, hogy a háton
vény imk (1914. XIV. t.-c.) 10. §-a szerint nem sza- és mellen duplán feküdt, lejebb a lábig aztán
bad terjeszteni az olyan sajtóterméket, amelyet egyszeren hullott alá. A K. szine_rendszerint a
birói határozattal lefoglaltak, amelyen a nyom- fehér volt.
Kitón, a kszénkátrány és agyag keveréke,
tatás helye s a nyomda tulajdonosa kitüntetve
nincs, a Magyarországon kívül kiadott v. nyom- melyet az utak kátrányozására használnak.
Kitonich János (Tcosztalnkzai), Magyarortatott sajtóterméket, ha terjesztését a minisztérium közérdekbl eltiltja. Az ilyen sajtótermékek szágba származott horvát családból szül. 1560.
a postai szállításból ki vannak zárva. 3. K.-t alkal- táján, megh.Nagyszombatban 1619 dec. 20. Mosón
maz valamely testület tanácskozási rendjének vm. alispánja, kir. ügyigazgató és koronái ügyész
fontartása végett olyan tagjával szemben, aki volt. Mvei Directio Methodica Processus ludimagatartásával a tanácskozást lehetetlenné teszi. ciarii luris Consuetudinarii Inclyti Regni HunFontosak e tekintetben a Házszabályoknak a kép- gáriáé (Nagyszombat 1619, számos kiadást ért)
visel kivezettetósére, távoltartására (elnöki in- Centnria Centarum Contrarietatum Et Dubietatézkedés) és kizárására (mentelmi bizottság hatá- tum, Ex Decreto Tripartito, Desumptarum & resolutarum(els kiadásban a Directio függelékeként
rozata) vonatkozó rendelkezései.
4. K; ha a versenypálya látogatóját csalárd, jelent meg, de több önálló kiadást ért).
inkorrekt üzelmek, hamis eljárás, tisztességtelen
Kitool V. Küld (növ.), 1. Rostnövények.
viselkedés stb. miatt a további megjelenéstl elKitöltés (Tympanon, Füllnn<j. béliét), az asztiltják 8 tle a belépés jogát egyszer s minden- talosiparban az anyag tulajdonságaiból természekorra megvonják s ezt hivatalosan is közhírré tes következmény' gyanánt szükséges rániarendteszik. A K. visszavonására csakis az azt kimondó szernél az a fatábla, amely egy ráma mezjét kitestület illetékes.
tölti. A K.-t a rámákkal szádacsappal kötik össze
Kitin a. m. chitin (1. o.).
úgy, hogy a szélesebb fölületot alkotó K. aszás és
Kition (Cüiumk gazdag és virágzó ókori vá- dagadás alkalmával szabadon mozoghasson. -—
ros Ciprus szigetének dóli partján, kikötvel. Itt Az ornamentikában vm. tárgy élesen körülhatászületett Zeno görög filozófus.
rolt részére es díszítés, pl. pilaszter-K.. sarok-K.
Kitnosz (Kythnos),m& TJtermia, a görög KikláKitömés, az a konzervál ási mód, mellyel az
dok egyike, terjedelme 85 km«. (too?) 8191 lak. Ter- állatokat holtuk után szárazon épségben iparkomékeny sziget. Meleg forrásairól híres ós ezért dunk a gyjtemények számára megtartani. Ki-

nk

—

—
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tömni szoktak föto^ emlsöket, madarakat, estex6mászókat, kétéltUekot. halakat és egyes puhább
tegtU rovarokat ós pókokat. A K. valóság
vészet, amelynek sok efiüij*>bínja van. Mieltt a
hnlln Mrét ha8án. hátán vagy oldalán felvágva
;iz állat hofleaBÍit, níélességét, egyes réii?3rsáj^át pontoMui megmérik, azntán
a búrt óvatosan lefejtik és bcdsö felét méregs.'ei jól bekenik.
Majd kóoeal körfllvott drótból
készült vázra, vagy az állat alakjának és nagy-

m-

megfelelen tarfából kifaragott movagy ha az állat nagy, akkor fedon^rák-

stMrának
dellre,

ból összeállított alkotmányra húzzák reá. Azután
a felváffntt hplyen a brt összevarrják, egyes
it'szt'it rPiullM^ hozzák, a hiányzó részeket pótoljak éü végül természetes helyzetben felállítják.
CsAsiöniáBiók, békák ée halak bels részeit többnyire a siájnyUáson át veszik ki, azntán az
állirto( bcmokkal kitöltve megszárítják. Ha már
tökflotoson kiszáradt, akkor a homokot kiöntik.
A kitömés a leíró állattannak egyik igen fontos
segédtndománjra, amelyet általában taxidermia

—
2.

Kitüntet Jelvény

K^ Rudolfjprot. teológus, szül. 1863márc 28.

Bhningenben (Württemberg), 1888. boroezlói a
1898. lipcsei teol. tanár lett Fbb munkái Oeschichte der Hebráer (Qotha 1888-92. 2 köi ; angolul London 1896) Die Anfftnge der oebrftisi^en
Geechiohtschreibung (Leipzig 1897) Die babylonisohen Ansgrabungen u. die biblische Crgeschichte
(i. kiad., n. o. 1903)
Der Babel-Bibelstreit n. die
:

;

;

;

(JCfenbarung (n. o. 1908) Kommentáré zn Jesaias
(u. o. 1898); Stndien zur hebr. Archáol. und
Religionsgeéch. (1898) Gesohichte d. Volkee Israel (2 köt., 1909—12)
Die alttestam. Wissensohaft nach ihren wichtigsten ErgebnlBsen mit
Beziehung auf den Religionsnnterricht (2. kiad.
1911., angolul, héberül, csehül stb.) kiadta Dillmann Handbuch der altteetamentlichen Thoologie
(Leipzig 1896) c. mvét is.
;

;

;

;

Kittenbcg^^ Kálmán,
Kittim

l.

Katona,

4.

igy nevezi a biblia Ciprus szigetének lakosait. Ciprus fvárosa, Kition után.
általában a görög tengerparti tartományokat és
(héb.),

N^a

szigeteket jelenti.

néven ismernek. Újabb idben a K. hazánkban is
Kitti, Emsi, osztrák paleontológus, Béc^)en
igen tökéletesbedett. Nagy érdeme van ebben fö- szül. 1854 dec. 2., megh. 1913 máj. 1. A bécsi
le^ dr. Lendl Adolfnak, V. ö. Kárpáti Endre, megyetem tanára és a természetrajzi udvari
.\llatmuzeura (Budapest 1875); Hermán Ottó, múzeumnak igazgatója volt. Számos slénytani
Mairyarország pókfaunája (u. o. 1878—79, a pokoli mvet írt a triász- és harmadkori kövületekrl,
kir.. Ülésével bven foglalkozik); Martin Philipp
így feldolgozta Déltirol és Marmolata triász csiL..
Die Praxis der Natnrgeschichte (Weimar ^t, az Esino-mész és St. Cassian gaszteropo1SK4) Vangd J.. Állatok konzerválása (Budapest dáit becses munkát írt a perzsiai Manóba e1892): Lendl A., Útmutatás az állatok K.-éhez emlóseiról. Kiadta Bécs vidékének és Salzkam<u. u. 1898): Kirándulók zsebkönyve (állattani mergutnak geológiáját
1886. Walbersdorf és
ri*sz
írták Soös Ijajos, if j. Entz Géza és Csíki 1887. Ostran-Karwin szénterületének miocén
lírnó. u. o. 1914) Bade, Naturaliensammler (Ber- rétegeit ismertette. Feldolgozta a bakonyi triász
;

:

;

;

:

gaszteropodákat, halobida- és monotida-féléket,

lin 1913t.

a vulkánnak az a möködése, midn
kráterébl gázokat, gzöket, bombákat, lapillikat és végre lávát hány ki. L. Vidkanizmus.
2. K., a galopp- és Ugetversenyeknél használatos kifejezés. A versenyben résztvev ló akkor
Tor ki. ha a lovas, illetve hajtó szándéka és akaKitörés,

1.

re helyes és befutásra kötelezett pár, vagy azt el is hagyja. K. a neve
aauHk iá, ha a ló megválik lovasától, vagy végfll,
ha lovasával az indiás eltt a starttól megszökik

s ro\idebb vagj*

hosszabb távolságot fut be.
Kitörlési kereset, 1. Bekeblezés.
Kitron V. A'
vség. 1. Pulna.
Kitt néven
t értünk, mely két egyV. különnem agj^ag közé téve, megkeményedése után aaokat eg^náshoz kOti. ki olajlttek lenolajból, lenolajflmiszbl és ólomgelétbl állanak, és különböz tölt anyagokat tartalmaznak. Örafitt:ement grafitot, oltott meszet,
baritot ée fzött lenolajat tartalmaz. Ismeretesek
még a masztixcement, az üvegkjtt, mely iszap<)lt krétát ée lenolajAmiszt tartalmaz. Gyantakitt, gUoerinkitt és kazeinkitt, mely táróból és

nem

amely mve a Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei c. vállalat 1. kötetében
számos táblával jelent meg.
Kitti.,

1.

Kittlitz.

Kittler, Erasmus, német fizikus és elektrotechnikus, szül. Schvrabachban 1852 jan. 25. 1882-ben
a darmstadti megyetem tanára lett, s ott rendezte be a fiskolák számára késbb mintegy mintául szolgáló elektrotechnikai laboratóriumát
Nagyobb mnnkái közt nevezetes alapvet tanulmánya a Daniel-féle elemrl (1882) és a Handnag>'
buch der Elektrotechnik (Stuttgart)
munkája, mely úttör volt az elektrotechnikai iro-

oim

dalomban.
Kittlits. Friedrich Heinrvh, báró (nevének rövidítése állatnevek után Kitti), német utazó, szfll.

Boroszlóban 1799 febr.

Müvei

16..

megh. Mainzban 1874

Kupfertafel zur Natnrgeschichte
der Vgel (Frankfurt 1832); Vegetationsansichten von den Kü.sten und Ins^ des Stillen Ozeans
ápr. 10.

:

(Wiesbaden 1845-52): Natorsoenen ans Kamtschatka; Reisen nach Rnssisefa-Amerika, Mikronesien und Kamtschatka (Qotiia 1868, 2 köt) stb.

mészbl áll stb.
Kittool V. KiUul (bBt.), 1. Bogtnöwhtffek.
1. JoKcmn Chriitian, német orgonaKitfintetée, jdes, áeteHas, kitttn érdenMkért
mvész, szül. Erfurtban 1732 febr. 18., megb. n. o. megdics^és, méltatás, magaisztalás, dm- . rendoltott

Kittel,

1809 máj. 18. Bach
hlrú orgonás volt.

nagy- jelek adományosása.
angeheode jnkKitüntetési jog. 1. Felségjogok.
tiscbe Oi^anist (3 részben, 1801-8) Nenes ChoKitüntet jelvény, a katonai nev^lntéMÍtekralbuch (1803) Grosse Pradadien Hymne an das ben a növendékek által a galléron vlsrtt sárga
Jahrhundert (1802).
sávok a Utltnen tannlók ketts, a jöl tannlk
S. S. ntolsó tanítványa,

Mvei Der
:

:

:

;

:

;
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viselnek, mlg a csak elégséges 2462 lak., kedvelt nyaralóhely, közelében állami
oredménynyel baladók gallérjaikon sávot nem rézórcbánya, vasas ásványvízforrások. Környékén vannak Kapsburg és Lebenberg várkastéviselnek.
Kitzés, 1. a geodéziában pontok vagy vonalak lyok, a Schwarzsee iszapfürdvel.
megjelölése. A vonalakat rendesen csak egyes
Kitzingen, az ngyanily nev járás székhelye
pontjaival jelölbetjük. A jelek különbözk asze- a bajorországi Alsó frank kerületben, (1910) 9113
rint, hogy milyen távolságra és milyen pontosság- lak., nagy sör- és festékgyárakkal, gzmalommal,
gal kell látszaniok. Egyszer cövekek melléjük bor- és sörkereskedéssel.
Kiugrás, 1. Kiszögelés.
tzött zsindelyen számozva akkor kellenek, ha
Kiu-kiang, város Kiang-hszi kinai tartománymérés közben a pont fölé szintez vagy tachimeteres léccel fel kell állni. Ideiglenes jelölésre ban, a Jang-ce-kiang jobbpartján, 1861 óta az
szolgálnak fehér és vörös szinüre festett karók, idegenek számára is nyitva. Lakóinak száma kb.
alul vasalva, fels végükön lobogóval vagy anél- 62,000, de a taipingek pusztítása eltt 800,000
kül. Állandóbb, messzirl látható jelek a nagyobb volt. Idegen kereskedelme leginkább indirekté
póznák, amelyekre fent két deszkadarab van egy- Sang-háj és Han-kou útján bonyolódik le.
Kiung-csou, sziget, 1. Hai-nan.
másra merleges irányban felszegezve és fehérre
meszelve. Nagyobb mérnöki munkákhoz, amikor
Kiung-csu, Hai-nan sziget fvárosa (1. 0.).
a jelnek 10—20 km. -re kell látszani (távcsövön
Kiusiu (Szaikaido), a japáni szigetek egyike,
keresztül) nagy gerendákból piramist ácsolnak, Nipontól DNy.-ra a Szimono széki (szoros), a
fent bedeszkázzák és fehérre festik. Hogyha a Bugo-csatorna, a Híradó- és Van Diemen-szorosok
pontot nagyon messzire akarják láthatóvá tenni, közt. Területe, a hozzá tartozó kis szigeteket is
akkor a heliotrópot (1. o.) vagy éjjeli mérésekhez beleszámítva, 43,615 km*, lakóinak száma (1908)
az elektromos lámpát használják. Olyan esetben, 7.748,752. Számos öböl nyúlik bele ezek közt
amikor nem lehet a földbe karót ütni vagy póznát a legmélyebb a Kagoszimai. Partjai körül a kis
leásni, mint pl. városok felvételekor a kövezetbe szigetek nagy számmal terülnek el. Magaslatai
v. egyéb burkolatba, akkor kitz állványokat, a sziget ftengelyének irányát, északdéli irányt
egyszer három lábbal megtámasztott karókat követnek alapjuk ki'istályos kzetekbl áll,
használnak.
amelyeken sok helyen trachit, tufla települt ie.
2. K., a vasútépítésben a vasút irányának, vala- A legmagasabb vulkáni csúcsok az Aszo-take
mint egyes létesítményeinek közelebbi és a ter- (1600 m.) és a Kiri-szima-jama (1672 m.), alacsomészetben való tényleges kijelölése.
nyabb az Uzenszan (1250 m.). A legnagyobb folyó
3. K., nehezen hajózható helyeken (sziklák és a Szira. A vulkánok közelében sok a meleg forrás
zátonyok között) a járóvíznek állandó megjelö- és a kénbánya. A szigeten gazdag só- és kszénlése, ami gallyazott karóknak, cölöpöknek a ta- bányák vannak, sok dohányt és cukornádat terlajba verése, faalkotmányok rendesen gúla alak- mesztenek. Porcellán és fayence-ipara híres (Szaban való építése, úszó hordóknak, tonnáknak le- cuma). A kerületei a következk Fukuoka, Nahorgonyozása és krakásoknak vagy k-pirami- gaszaki, Kumamoto, Funai és Kagoszima. Loirsoknak emelése által stb. történik. Fdolog, hogy nagyobb városa Nagaszaki.
a jelek a víz felszínén jól kivehetk legyenek és
Kiutahia, 1. Kutaíúja.
a hely, ahol felállíttattak, pontosan moghatározKiutalványozás, 1. Utalványozás.

egyszer sávot

:

;

;

:

:

tassék. Ily hajózási jeleket, kivált lapos partok

Kiutasítás,

1.

Kitiltás.

mentén, a hajósok tájékoztatására magán a parton is emelnek.
4. K., a) az a mvelet, amelynek célja az akadályversenypályán az egyes távolságok kimérése és megjelölése. Ugyanis a hosszabb távolságú (3200—6400 m.) akadályversenyek számára
fentartott pályán
melyet rendszerint a mindkét oldalon korláttal elkerített síkpálya vesz körül—a távolságokat csak magasabb póznák v.
oszlopok jelzik. E jelzkészülékeknek a lefutásra kerül akadályversenyek különböz távolságai szerint való elhelyezése
hogy a lovasok
tájékozhassák magukat
nemkülönben az ezen
lovö akadályoknak
vörös
legtöbbnyire
zászlócskákkal való ellátása, vagyis a nem állandó
jelleg versenypályákon esetröl-esotre történ K.

Kiütés (kiiteg, kivirágzás,efflorescentia, enaiithema, exanthema), az orvostudományban azt
jelenti, hogy valamely bels elváltozás következtében a br megbetegszik és látható elváltozásokkal felel. Egy idben minden brelváltozást igy
fogtak fel, ma tudjuk, hogy legnagyobb részük
nem bels bajok következménye, hanem a bcirön
vagy a brben ered és csak ott folyik le, tehát
nem kitörése valamely sejtett oknak.
Kiütéses láz, 1. Kiütéses tífusz.
Kiütéses tilusz, kiütéses láz (tifus exanthematicus vagy fehris exanthemaiica), éhiifmz,
foltos tifusz, morbus Hungaricus, rendkívül súlyos fertzbetegség, mely rendszerint járvány
alakjában lép fel. Okozója még ismeretlen, de az
újabb kutatások amellett szólnak, hogy a protoa versenytitkár felügyelete alatt megy végbe
zoák közé tartozik valószín, hogy terjesztéséh) K.-nek nevezik az állandó (sík-, gát-, akadály- ben a bolháknak és poloskáknak nagy szerepiik
vagy üget-) versenypálya készítésére szánt vagy van. Majdnem minden ember fogékony a betegség
casík. adandó alkalmakkor versenyek tartására
iránt, csak az els félévben lév gyermekek, s
használt térségnek' karók-, cövekek- s póznákkal azok, akik már egyszer kiállták, bimak fokozott
való elzetes ellátását Is.
ellentállással vele szemben. Különösen hajlamoKitzbühel, város Tirolban, K. kerületi kapi- sak a sanyart, egészségtelen viszonyok között él
tányság székhelye, a keleti Ache és vasút mellett, emberek, menhelyek, szükséglakások, börtönük,
760 m. magasban, a Kitzbühler Horn lábánál, (isio) táborok stb. lakói ezért pusztít járványok alakja-
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háborúk, éhinségek stb. idején. Euel siemben az anyagi jólétben^ kfidvea6 ecéanégOgyl viszonyok kösött Ó16 nápek ktat a K. A^^n^ván
~)ha^m lép föl. A K. lefolyása oéml hasonlósAmutat a tifuszóhuz, de azzal semminemú
lt •(
ix-zefüggéoben ninoara. 8-12 napos iappanc^ási
iii
után riatítááeggel kexdödik. a hómúrsókiet
Mn íO*-ra emelkedik, az érverés rendkívül gyors.
A/ í\a- duzzadt, Icipirult, a gége, garat, a szem
kott^hártyája hurutos. A betegek rendkívül levertek, azonnal lofekszenek bágyadtak, éjjelenként
deliráluak. Már az els napokban tapintható a
meyrnagyoMMdott lép. A 3— ö-ik napon megjelebito

—

Klváltsác

Kiváláa, a biológiai

értelm a

mvekben

rendesen egy-

m.
természet^ kiválasitás (sélecHo ntánralú}. h.
KimUiszfás.
Kiválaastia, í.(seUctio). A biológiában háromféle K.-t különböztetnek meg. A mesterséges K.
az állat- és növénytenyésztök ssgédesdcose és
abban rejlik, hogy csak a céljaitmak megfelel
egyedeket és változatokat engedik gondosan különválasztva a többiektl 8zap<»rodni. A természetes K. (selectio naturális) a szabad természetben
megy végbe s célja, hogy segítségével csak a környezetbe legbeleillbb állatok és növények maradnik a jeUenuA kiütés lenesényi elm*Ksódott ha- janak meg. A K. harmadik neme az ivari A.
tárú piroe foltok a hason, a végtagokon stb., csak (selectio sexualis), 1. Ivari kiválogatódás.
a/, arera óh a tenyerekre, talpakra nem terjed át.
2. K. (növ.), a növény sejtjeinek az a munkája,
tekben a kiütések közepén vagj' közöt- amellyel bizonyos meghatározott célra szükséges
•rzések keletkezhetnek a bör rétegei anyagokat, vagy már feleslegessé vált anyagokat
norrágiás alak). A láz eközben még alakit bizonyos készülékekben. Ij. Váladékanyalolkedik. A betogség tetfokát a máso- gok és Válíidéktartdk.
8. K. a. m. exkréoio (1. o.).
dik litíteu éri el ; a betegek ekkor már hol teljesen
Kiválasztógép, 1. Gabonát isztftó gépek.
knhultan fekaii^ arcuk kipirult, szemük véres,
KiválasztÓBzervek {organa urinaria), az ál~'kek. hol mormognak, hadonásznak,
takarót sokan kiugranak az ágyak- latok ama szerveinek gyjtneve, melyeknek
ikhoz rohannak stb. Nem esznek, nem feladata a hasznavehetetlen anyagforgalmi terkiválasst&ssai, pl. tennésielet K. a.

•

;

;

^

I

1

I

:

:

,in a vizeletüket is visszatartják.Súlyos
f^ftcKiw'u légcshurut, tüdógjTiladás fejldhet ki
az orr. ujjak hegj'e elhalhat. A nyelvet vastag,
fehér lepedék borítja. A második hét végén aztán a
i

mékek eltávolítása a szervezetbl. Ilyen szervek
a véglényeknél (Protozoa) a lüktet üreaecskék,
az alsóbbrend, testüreg (coeloma) nélkülíférgeknél a vízedények (protonephridium), a magasabb-

hüméraklet alacsonyabb, majd rá 2—4 nap alatt rend, testüreggel ellátott férgeknél (Gyrsférrendes leez; a kiütés elhalványodik, s a beteg gek) a hurok- v, szelvényszervek (nephridium), a
aránylag igen gyorsan szedi össze magát. A K. Fuhatestüeknél iMolla.sca) a pericardiális üreggel
n/ >n'tjfln H7eeetekkb.20o/e-ában halállal végzdik, összefügg vesék, melyeket rendesen Bojanusamennyiben vagy a féle szerv néven ismernek, a rákoknál (Crustaoea)
;i második héten,
ja íol a szolgálatot, vag>' az ideges za- a héj- és csápmirigyek, a rovaroknál a pericar?
varok, a ttidöbeli elváltitzások vetnek véget az diális sejtek és a Malpighi edények, a gerincesééletnek. A K. a legszigorúbb óvóintézkedéseket nél a vesék. L. Vese.
kívánja, hogy tovaterjedésében megakadályozKiválogatás a. m. electio (1. o. és Selectio).
hassuk. Hála a köz^éségflgyi viszonyok ja>'nKiválogatódáa, 1. Ivari kiválogatódds, Kila-íának, az azeltt annyira rettegett betogrség ma választás és Természetes Hválogatódás.
mar f-iak igen ritkán üti fel fejét. Nálunk még
Kiváltás, 1 a hadviselésben a foglyul ejtett kaliK)8 tavaszán volt eg>' kisebb járvány, amelyet tonák kölcsönös kicserélése, még piédig megelz
azonban idejekorán sikerült elfojtani.
megegyezés szerint embert emberért, tisztet tisztKiüts, labdajáték, 1. Kapós.
ért, egéssségee l^nységet egészséges legényKiva, 1. tulajdonképen a pneblo-indiánusok ségért.
gyülekez helye, földalatti temploma, hova a
2. K, az ácsmunkában gerendáknak, szaruktörzs asszonyainak és fel nem avatott legényei- nak megszakítása és a megnakltott végeknek egy
n*-k l^lépniök sem szabad. Itt folynak le a féríi- másik gerendába (a váltóba) való becsapolása ott.
i. yiilekt'zet titkos szertartá.sai, a kígyó- és phallushol ezek a gerendák vagy szaruk kéménybe,
r !'
»k. Híresek pl. a navaho-indiánusok K.-i. —
szelellyukba, lépcsházba stb. nyúlnának bele.
\'
_
gyjtnév a gyülekezetek alkalmával ké- Gerendáknál a K. szüksége l^:több eeetbra a ge-. .: 'tt bódító italok számára, pl. az irokézek a
renda-végeken fordul el; szamknál sokssor a
megcsapolt jávorfa nedvét erje^k, a jnima-tör- középen is.
/.sek bizonyoe aga ve-fajokból stb. készítik a maguk
Kiváltó (franc, échappeur), a zongora b^sö
hiKlito italát, floksxor mérges füvek nedvével. A mechanizmusának része, mely a felemelt kalmtál«>i;töl)b növény keményftolH a nyál ptíalinjával csokat a húr megUtése után vistuzatériti ereOBti
alakítják át cukorrá, azért a gyökeret, kérget helyzetükbe.
megrágva, tánc közben köpködik az edénybe. Ezt
Kiváltság (privilégium), a szónak tágabb
a tiilajdonképeni K.-ban tartott ünnepek alkal- értelmében minden DvétMee jog {jva dngnlare),
üiaval maguk a férfiak végzik s a kész italt is minden eltérée a rendes v. közönséges jocrtól (jns
'.variul fogyasztják el. Blás törzseknél a rágást generálé, commnne). A kivételes jog lehet kedv«aö
az a<>z!>nyok végzik. V. ö. Tgckireh, Handb. der (favorabile) vagy hátrányos (odiosnm) a sierint,
IMianna^osie I. (Leipzig 1910).
amint azoknak jogait, akiknek réaiére a«M, a
Kivadár, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban, közönséges joggal szemben kitágítja v. megúorítja. A kedvez K.-ot. ha mindenkire kítnjed.
(t9to) 508 magyar lak.
u. p. és n. t. Nagyatád.
aki a törvény által föltételezett állapotban van
Kivájás, 1. Ercavatio.
:

i

.
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KivAltságlevél

Kivándorlás

jogkedvezménynek (l. o.) nevezik. Szorosabb érte- sukat külföldön keressék s csak az a feladata,
lemben K.-on csak azt a kivételes jogot értjük, hogy a K.-ra csábítást tiltsa és üldözze, meggáamely bizonyos meghatározott személy, dolog v. tolja a védkötelesek K.-át, megóvja a kivánkövetelés javára v. kárára (ez utóbbi esetben ú. n. dorlókat kizsákmányoltatásuk ellen, evégbl a
privilégium odiosum) kivételt tesz a közönséges szállító hajóstársaságokat ellenrizze, a kivánjog alól. A személyre szóló K. privilégium per- dorlókat a külföldi munkaviszonyokról, vállalkosonae a dologra v. követelésre szóló K. privilé- zásuk veszélyeirl felvilágosítsa, védelmükrl a
gium rei. A K. lehet igenleges (privilégium külföldön is gondoskodjék, vi.sszavándorlásukat
afflrmativum) azaz bizonyos, másokat nem illet elsegítse. Magyarország szempontjából legnaeljog, vagy nemleges (privilégium negatívum gyobb fontosságú a tengerentúli, az északamevagy immunitás), azaz mentesség a nem K.-olt rikai Egyesült-Államokba, újabban egyes délaineállampolgárokat terhel valamely kötelesség alól rikai államokba (Argentína) irányuló K. Az északadható továbbá ingyen (privilégium gratuitum) amerikai K. méreteit általában s különösen hav. bizonyos ellenszolgáltatás mellett (privilégium zánkat illetleg az amerikai szenátus bevándoronerosum). A jogkedvezmények a tárgyilagos jog- lási bizottsága részérl közzétett adatok tüntetik
nak, a szorosabb értelemben vett K.-ok ellenben fel. Az 1820—1910. évig terjed 90 év alatt 25
müüót meghalad az Európából Amerikába beváncsak alanyjogoknak a forrásai.
A «K.» kifejezés helyett a magyar nyelvben dorlottak száma. Auszti-ia és Magyarország Nagyolykor a «szabadalom» kifejezést használják, pl. britannia és a Nómetbirodalom után a harmadik
cs.
kir.
((Szabadalmazott)) dóíi-vasút-társaság helyet foglalja el. Utána következik Olaszország,
(németül: ((privilegirt», nem «patentirt»). Az em- Oroszország stb. Az amerikai bevándorlás újabb
lített kifejezésmód azonban helytelen (1. Szaba- korszakait, csupán az utolsó négy évtizedet tekintve azonban Ausztria és Magyarország áll az
dalom).
A tulajdonképeni K.-ok osztására
a törvé- els helyen, a monarchia szolgáltatja a bevánnyek korlátai közt
Magyarországon a király dorlók legnagyobb kontingensét (1910. pl. 926,291
jogosult. Az újabb korban azonban a privilégiu- bevándorló közül 258,737 vándorolt be Ausztria és
mok már nem birnak azzal a nagy szereppel, mint Magyarország területérl, 215,537 Olaszország1848 eltt. Privilégium formájában történik azon- ból, 186,792 Oroszországból). Viszonylag magas
ban pl. még ma is a nemesítés, címer adományo- számokat mutatnak még fel a görög és a bolgár
zása. Régi idkbl fenmaradt némely privilégiu- kivándorlók, míg azoknak az országoknak (Nagymok (pl. vámszedési, vásártartási jog) még ma is britannia, Franciaország, Belgium) bevándorlása,
számot tesznek.
amelyeknek a bevándorlás korábbi szakában veKiváltságlevél, a kiváltságot magában foglaló zet szerepük volt, lényegesen csekélyebb mérv.
okirat, kir. rendelet, miniszteri rendelet.
Az amerikai adatok a magyar honos bevándorKiváltságos bntett az, mely a tipikus eset- lottakat külön nem tüntetik fel, hanem csak a
nél valamely különleges körülmény következté- magyar anyanyelvüeket. Az 1899—1910. évtizedben enyhébb ilyen pl. a gyermekölés (284. §.), ben Ausztria-Magyarország 3.164,661 bevándorszemben a szándékos emberöléssel (279. §.).
lója közt 374.624 volt tót anyanyelv, 333.429
Kiváltságos haszonvételek, 1. BegáU.
magyar anyanyelv, 331,154 horvát-szlavón. A
Kiváltságos kutatási engedély, 1. Bányajog. magyar honosoknak az 1898. óv óta rohamosan
Kiváltságos tartozások a tengerjogban azok, növekv K-át a következ hivatalos magyar adaamelyekért az adós tulajdonát tev hajó akkor tok tüntetik fel. A magyar birodalom területérl
is lekötve marad, ha azt az adós magánúton el- kivándorolt
adta. A K.-at a törvény határozza meg; a ki1898. évben
22.967
1899.
43,394
váltság csak akkor érvényesíthet, ha a tartozás
1900.
54,767
a törvény által megállapított módon bizonyítva
1901.
71,474
van. A kiváltság elenyészik a hajónak bírósági
1908.
91,672
1903.
180,849
eladása esetében, továbbá akkor, ha az eladott
190*.
97,340
hajó a vev neve alatt és veszélyére tengeri uta1906.
170,430
zást tett, s az ellen a hitelezk fel nem szólaltak.
1906.
178,170
1907.
809,169
Kiváltságos végrendelet, 1. Végrendelet.
1908.
49,866
Kíváncsiság, a tudás vágyának az a fajtája,
1909.
189,337
melynél a szubjektív vágy kielégítése a fdolog,
1910.
115,814
1911.
71.552
nem az igazság iránt való érdekldés de a kezdet
1912.
120,516 egyén.
rendszerint a K. ebbl fejldik ezután a tudás
vágya, mely az igazságot, v. magáért az igazsáA K.-nak feltn csökkenése 1908. az 1907. övi
gért v. a belle való valamiféle haszon miatt keresi. amerikai gazdasági depresszió következménye
Kivándorlás, kiköltözés az országból más or- az 1911. évi csökkenés az északamerikai elnök
szágba. A nagyarányú, végleges K. a nemzetnek választtlsi mozgalmakkal függ össze. Minthogy a
erövesztesóge, a nemzetet értékes munkabíró horvát-szlavonországi K. az összkivándorlásnak
tagjaitól fosztja meg. A tömeges K.-nak mólyen- 207o-ára tehet, 1912. mintegy 96.413 egyén vánfokv gazdasági okai vannak: a megélhetés dorolt ki az anyaország területérl. A vlsszavánnehézsége, a lekötött földbirtok, a munkaalkal- dorlottak száma 43,662; az ország vesztesége
mak hiánya, alacsony munkabér, súlyos közter- ebben az évben tehát 76,854-re tehet. Kivándorhek stb. Az uralkodó felfogás szerint az állam lóink túlnyomó része (50— 607o) mezgazdasági
nem tilthatja el polgárait attól, hogy boldogulá- cseléd és napszilmos, azután következnek ster;

—

—

;

;

;

:

—

KIvAndorlás

melök. ipari eegédmunkisok, egyéb nspssámoeok,
kis számban önálló iparosok, kereskedk és érteimi fuglaUuMiást Azok.
nem teklnn*e az 1881. XXXVUI.
A K.-i ügy
t.-t'.-et, amely a K.-i Ogynöksógek engedélyezésit a NMüL'yininiszterQek tartotta fenn és az úti'v.i tulkiil K.t tiltó nöbiuiy airyányoe rendeluut
uua lg törvényesen szabályozva nem
volt Kbbon uz évben hozták az els (Tisza-féle)
K.-i törvényt (1903. IV. t-c.), melyet ntóbbaz 1909.
11. t.-c. (az Andrássy-féle K.-i törvény) váltott
ft'l. K.-i ti>rv.'iivünk szerint nem vándoroliiatnak
olójének beleegyeiv és kiskorú nöfelkul, vútlküteleeek (ezeknek a

—

—

ter

óvadék mellett megenged-

k Liuutetö eljárás alatt állanak v.
iiég ki nem állották, akik itthon

ma:

:;irtozóik ellátásáról

kudt
nine?;, a/,

nem

—
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gondos-

k az utazáshoz szükséges pénzük
iiiuto állam bevándorlási feltételeinek

nem

tását (á. n.
d<Hrlókkal

Kivételes birósAgok
Pool-SMndés), kikötve, hogy a kivána SMntödéet bndi4)e6tí, vagy a meg-

határozott batáméü állomásokon felállított irodáikban kötik meg, a rendrség, illetleg a csendrség ellenrzésével, ügynökökkel azonban az
ország területén nem dolgoznak, minden kivándorló után a K.-i alap javára 10 K feji>énzt ílzotnek, évenként lüOü vagyontalan vi.s.sy-avandorlót
mérsékelt díjért hazaszállítanak, a szállítá<i díjat
120 K-nál lejebb nem .szállítják, a Cunarddal
kötend szerzdésbon a kivándorlók bizonyos hányadát a fiumei vonalnak biztosítják.

nem a meghatározott határszéli állomáson
az engedélyezett társaságok hajójegyével
vándorol ki, kihágást követ el. A Pool-szerzdés
hivatalos adatok szerint
csökkentette azoknak a számát, akik szerzdós megkötése nélkül,
tehát a törvény tilalma ellenére v. tilos úton vándorolnak ki. K.-i ügynökösködés miatt 1912-ben
8597 egyént büntettek meg ; ós 6101 olyan ogyént
utasítottak vissza a határszélrl, akiknek a torvény a K.-t
nem engedi.
A K.-i alap ez id szerint 3 millió koronát meghalad. New Yorkban magyar segélyegjiet támogatja a kivándorlókat, amely a kormány segítségével munkásközvetítessel is foglalkozó menházat létesített. A magyarok betéteinek megrzévsére és hazaküldésére megbízható pénzintézet felállítása tárgjalás alatt áll. Amerikai részrl
a bevándorlást az 1907. jan. 20-Lki törvény szabályozza. E szerint Amerika a szállító vállalattól
minden bevándorló után 4 dollár fejadót szed és
visszautasítja az olyan bevándorlót, aki testileg v.
lelkileg nem ép s akinek ellátása elreláthatólag
az államot terhelné (25 dollár pénzkészlet kimutatását kívánják meg). L. Imtnigration-Lttw.
.Aki

s

nem

—

—

m^

felelnek, akiknek a külállam v. a gyartársaság telepítés végett egészen vagy
ngyones szállítást helyezett kilátásba.
n-iNiiiiiiorolni csak útlevéllel szabad. Eg>'os országokba a K.-t a belügyminiszter a kivándorlók
érdekében eltilthatja a K.-t bizonyos út\onalakra korlátozhatja. Ivendelkezik a törvény a szállító vállalkozókról, a szállító és kivándorló közti
jogviszonyról (e tekintetben az írásbeli szerzdés
nieirkötését teszi kötelezvé), a K.-i alapról,
•:-nt az engedélyes vállalkozó részérl a
luk után fizetend díjakból alakul és a
vagyontalan visszavándorlók útiköltségének fedeléére s a kivándorlottaknak külföldön való
támogatására szolgál meghatározza végül a K.-i
Kivándorlási biztos, 1. Kivándorlás.
hatóságokat : a belügyminiszter véleményez hatóságaként szervezett K. i tanácsot és a K. leboKivándorlási illeték alatt értették azokat a
nyolításának ellenrzésére hivatott K.-i bizto- szolgáltatíisokat. melyeket a külföldre költözött

meff
'

*

;

:

sokat.

Fontos rendelkezése a korábbi és az új törvénynek, hogy a kivándorlók szállításával foglalkozó vállalatnak az engedélyt a belügyminiszter adja meg. Ezáltal az engedélyezési szerzdésben gondoskodhatik az eng^lyes társaság ellenrzés*-"' - "lásrészt erélyesen léphet fel a nem
engc
társaságok ügynökeinek a K.-ra
csábi:
ivei szemben. 1903-ban a kormány
kizárólag a Cnnard angol hajóstáreaságnak adott
engedélyt, még pedig Fiume- New Yorki hajójáratok kcötése mellett azzal a céllal, hogy így a
K.-t a nmei kikötn át irányítva, azt nemzetívé
tegye, az eÜMiörzést ebben a kikötben összpontosítsa. Bz a cél nem valósult meg. Az Üzletükben
veszélyeztetett kontinentális hajóstársaságok tarifaharoot indítottak a Cnnard ellen, titkos ügynökeikkel elárasztották az országot, a K. nagyobbik része továbbra is az északnémet kikötkön
át (Hamburg, Bréma) folyt le, a Cunard a K.-nak
csak alig *',-át volt képes lebonyolítani, st ntobb
engedélyt kapott arra, hogy kivándorlóinak egy
részét a kontinentális társaságoknak engedhesse
át. Ezért 1911. a belügyminiszter a Nordatlantiscfaer Damptlinien-Verbicuid-ban (ú. n. Continontal-Poolban) egyesült ö kontinentális hajóstársaságnak is engedélyezte a kivándorlók szállí-

polgárokt(')l a magukkal vitt vagyon nagyságához képest szedtek (detractus personalis). K.-et
szedtek azon örük.ségek és ajándékok után is, melyek külföldiek kezére kerültek (detractus reális).
A K.-nek elóbb említett faját, miután büntetés
jellegével birt, a modem felfogás eltörölte. Az
utóbbi értelemben vett K.-et, mint örökösödési,
illetóleg ajándékozási illetéket az erre vonatkozó
általános törvények alapján ma is szedik.
Kivándorlási tanács, törvény, ügynökség, 1.
Kivándorlás.
Kivándorlás joga. 1. Egyéni szabadságjoaok.
Kivándorlók, i. Kivándorlás, Emigránsok.
Kivándorlók biztosítása, L Biztosítás.
Kivégzés, 1. Halálbüntetés és Elektromos ki-

végzés.

Kivers, labdajáték,

1.

Kapós.

Kivétel a törvény alól, a fejedelmeket, külállamok uralkudúit, külországok diplomáciai képviselit megiUetó kiváltság, amely szerint reájok
bizonyos (különösen a bOntetó) törvénye reodelkezesei nem nyernek alkalmazást. L. bvebben
Területenkívüliség.

KiTételes bíróságok, a torvény által megállaannak meUtaésével egyes esetekre kirendelt különös bíróságok.

pított bhrói szervezet mellett s

L.

Birói szervezet.

ü

;
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Kivételes díjszabás

Kivételes díjszabás, 1, Díjszabás.
Kivételes törvények, 1. azok, amelyek nem
az államélet rendes viszonyait szabályozzák, hanem rendkívüli körülmények hatása alatt egy
esetre v. az állampolgárok egy osztályára nézve
alkottattak 2. azok a törvények, amelyek a kivételes (pl. háborús) viszonyok esetére meghatározzák a kormánynak ilyenkor igénybe vehet
kivételes jogait s a polgárok jogait (gyülekezési
jogot, sajtójogot stb.) az állam veszélyes helyzetére tekintettl korlátozzák. Ilyen az 1912. LXIII.
;

Kivitel

majd egészen átdolgozva 1864) els megjelent
müve a Kalevalából vett tárgyával ersen shakespearei hatásokat mutat. Igazi tehetsége megkapóan nyilvánul meg a Nummisnutaret (ligeti
csizmadiák, 1864) c. vígjátékban, melyet 2500
márka állami díjjal tüntettek ki. Még nagyobb

hatása volt a Seitseman veljekset (Hét testvér,
1870) c. elbeszélésnek, amelyben szülföldje népét kedves humorral ós szárnyaló képzelettel festi.
Lea c. szomorújátéka (1860), mint a finn színpad
ünnepi beköszöntje, irodalomtörténeti szempontból nevezetes. K, egész életén át gondokkal és
t.-c. a háború esetére szóló kivételes intézkedétesti bajokkal küzdve, 1870 óta elborult elmével
sek-röl (1. o.).
Kivetési lajstromok, az egyes adónemekrl Albert nev öccse tuusulai kunyhójában élt
közsíígenként az adókivet közegek (pénzügyi s ott is halt meg. összegyjtött munkái 1877-töl
tisztviselk, jegyzk stb.) által készített olyan kezdve több kiadást értek. Életrajzát E. Aspelin
hivatalos jegyzékek, melyekben a közsógbeli adó- irta meg.
zók adónemenként az adóalapok és az adóösszeKiviki emlék, hatalmas kkamrás sírhalom
gek nagyságával tételenként vannak felsorolva. maradványai Kivik mellett, Schonen (Svédország)
Az adózók a K.-at a közszemlére történt kitételük keleti partján, kerületén húsz kisebb khalommal.
idejében megtekinthetik s a kivetett összegek A sírkamra oldalfalait alkotó vésett díszítés klapokról nevezetes, amelyeken jeleneteket, emberi
ellen felszólamlást adliatnak be.
Kivetett adó, az egyenes adók nemeinél hasz- és állati alakokat és különböz tárgj'akat látunk
nálatos kifejezés az olyan adóösszegekre, amelyek ábrázolva. Az emlék a korai bronzkorban (Monaz egyes adónemekrl készített ú. n. kivetési telius, Bronzkor II.) keletkezhetett.
lajstromokban (1. o.) az egyes adózók neve mellett
Kivilágítás, 1. Illuminatio.
ki vannak tüntetve. A K. nem azonos jelentség
Kivindzse (Kivindje), kiköthely Kelet-Afrikáaz elírt adóval, mely alatt az adózókra az adó- ban, l. Küva.
fkönyvbe bevezetett és a törvényes határidkKivirágzás (efflorescentiaj az a jelenség, hogy
ben befizetend adókat értik. K. -összegek még likacsos testek felületét laza kristályos (mohaszer
nem tartozások, pl. ideiglenesen adómentes föld- V. pelyhes) halmaz lepi be. A likacsos" testbl a
részletek, házak után a lajstromban kivetik az nedvesség a kapillarítás folytán a felületre jut,
adót, de a fkönyvben nem Írják el, tehát ezeket ahol az oldott só a nedvesség elpárolgása folytán
az adókat nem is kell soha befizetni. A kivetés kikristályosodik. így az Alföldünkön a talajból vicsak azért történik, hogy az eszményileg meg- rágzik ki a sziksó és a salétrom nedves falakon
állapított adóösszegek után a pótadók (pl. köz- igen gyakori a salétrom K.-a.
ségi pótadók) ki legyenek róhatók.
Kivitel (export), a nemzetek keraskedelmében
Kivi (állat, Apteryx Shaw.), a laposmell ü F'utó- az az eladott árúmennyiség, melyet belföldi kemadarak (Ratae) rendjébe, az Apterygidák csa- resked a hazai terményekbl a külföldön helyeládjába tartozó madárnem. Hosszú csre nyúlánk zett el. Az áruknak ellenkez fogalmát, vagyis a
és vége lefelé hajlított. On'lyukai a csr végén külföldrl a belföldre szállított áruk mennyisévannak. Szárnya és farka egészen visszafejl- gót behozatalnak nevezik. A K.-rl és behozataldött. Evez- és kormánytollai nincsenek. Ers ról árúfajok és országok szerint pontos statiszcsüdje oly hosszú, mint a középs ujj. Lába négy tikai feljegyzések készülnek s évrl-évre « Külujjú, melyek közül három elre áll és ers karom- kereskedelmi forgaloma címen hozzák nyilvámal ellátott, a hátsó rövid és járás közt nem éri nosságra. Az országból kivitt és behozott ánik
a földet. Tollai szörnemüek. Kulcscsontja hiány- értékének egymással szemben való felállítását
zik. 4 faja ismeretes, melyek Új-Zéland szigetén nevezik az ország külkereskedelmi mérlegének.
élnek. A nappalt lyukakban töltik. Eledelük apró A K. az ország gazdasági, vagy természeti elrovarok,férgek, melyeket szalonkák módjára a nyein alapul s így a K. tárgya vagy oly nyersföldben keresnek. Egyszerre csak egy tojásuk van, termény, mely a belföldön bven terem, mlg a
melynek súlya az állat súlyának egy negyede. külföldön csekély mennyiségben, 111. egyáltalán
Minthogy se röpülni, se futni nem tudnak, kive- nem, vagy olyan iparcikk, melyet a belföld kedszfélben vannak. Közönségesebb fajok az ausz- vez gazdasági és kulturólis viszonyai alapján
tráliai K. (Apteryx australis Shaw. színes kó- jobban, nagyobb mértékben és olcsóbban tud elpét 1. az Ausztráliai régió cikkhez csatolt kép- állítani, mint a külföld. Egyenl gazdasági ós
mellékleten), házityúk nagyságú, barna színe- természeti elnyök mellett a K. és behozatal egyzet, Új-Zéland Í5.-i erds vidékein ól. Apteryr mással versenyez s ilyenkor a belföldi ipar és
(hveni üould., hamuszürke, hátán kis fehér fol- kereskedelem megvédésére egyrészt védvámok
tokkal. Hasonló nagyságú. Inkább Új-Zéland déli létesíttetnek, másrészt a K. jutalomban (prémium,
részeiben tartt')zkodik.
bounties) részesül (1. Kiviteli jutalom). Bizonyos
Kivi, Aleksis, flnö író, szül. ISS* nov. 10. Pala- árufajoknál a K. megszorítására van szükség
jokiban (Nurmijarvi), megh. 1872 doc. 31. Tiiusula- régebben, különösen a középkorban az ország
ban. Atyja falusi szabó volt és K. egyideig mel- gazdaságára nézve veszélyessé vált K. ellen egylette mint segéd dolgozott, késbb azonban az egye- szeren tilalom útján védekeztek, ma a K.-l tilatemet is látogatta. Kullervo c. tragédiája (1859, lom helyét a magas K.-i vám foglalta el.
;

:

;

Kiviteli

—

blzományoe
bizományos

m
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a kereBkedö. aki a
bizományba vessi a belföld gyhroí^ainalí vaj^'y DagykereskedAinek árúit. A K.
gyakran nem Is tartja raktáron a bizományi árúkat, banem csak nv"'"'"'-^ mintákat, meiyokot
KiTiteli

—

Kivonat

ségelt nyersanyagok,

takarmány

vetmag, szarvasmarha,

vámja), de azért a legtöbb
egyebek, mint adók, amelyekkel az
állam azokat az idegen államban lakó fogyasztókat terheli, akik a K. terhelt árukat fogyasztja
közszemlére tesz Magától értetdik, hogy az állam, a gazdasági
kivitoli mintatáráKi
termelés jelents veszedelme nélkíil, K.-at csakis
ki (L. ETjyort-mihtu, ^„u.. )
Kiviteli dij szabás, 1. LHiszabás.
úgy szedhet, ha az Illet áruk termelésében moKiviteli dokk, ul>- kikötömedenoe, amelyben a nopóliuma van (pl. a tropikus cikkeket termel
tengeri hajók csak külföldi rendeltetés árakat államok). K. csak néhány államban, mint a tropikus terményekre rótt, illetve mint a nyersvehetnek fel.
Kiviteli igazolvány, a vámigazgatásban az anyagok kivitelét tiltó vámok vannak. (Ilyen
az okirat, amely igazolja, hogy a vámterületre Kínában a tea, Chilében a salétrom, Kubában a
bevitt éii ez alkalommal a behozó koreekedö ter- dohány, Olaszországban a nyersselyem és selyemhére elvámolt árut a vev a vámterületrl ismét hulladékok, a magyar-osztrák vámterületen a
kiviszi, 8 amelynek alapján a lefizetett behozatali papirosgyártásra szolgáló rongyok és egyéb hulladékok kiviteli vámja.)
vám visszatérítésének van helye.
Kivitok, bóranemú szél Grönland Ny.-i partKiviteli jutalom (prémium) az a díj, amit az
állam a kiilföldre vitt árú után a kivivnek zet, ján.
Kivonás, 1. az aritmetikában a második, az
hogy ezáltal az árut kivitelképessé tegye, illetve
versenyképességét a külföldi piacon elmozdítsa. összeadás megfordításából származó alapmüvelet.
A nyilt, közvetien kiviteli jutalmon kivül különö- Ha az a számot mint a 6 és egy ismeretlen szám
sen fontos az a burkolt, közvetett K., amolyot az összegét tekintjük, az ismeretlen számnak megállam az országban már megadóztatott cikknek határozásához a K. vezet. Ebben a a kiseWitendö.
kivitel oeetében adó\is8zatórités formájában ad. b a kivonandó és a meghatározandó szám az a é«
A kivitelre megszabott kedvezményes szállítási b közti különbség, melyet a— t-vel szokás jolölnL
tételek is rejtett kiviteli jutalmat tartalmaznak. Az a— 6 jel érteimozését a következ egyenlség
A K. ellen az a külföldi állam, amely a maga adja (a—b) -|- 6 a. A különbség értéke változatpmcát meg akarja védeni, behozatali vámmal lan marad, ha úgy a kisebbltendúböz, mint a kivédekezik. Minthogy így a K. hatása megbénít- .vonandóhoz ugyanazt a számot hozzáadjuk, vagy
ható, visszatorlásokra vezet, a belföldi fogyasz- azokból ugyanazt a számot levonjuk. A közönséges számtanban a K. csak akkor végezhet el,
\i3í>x érzékenyen érinti, újabban a K.-nak a közgazdasági életben nagy ellenzéke támadt. Az hogyha a kisebbítondö nagyobb a kívonandónál.
1902. é\i brüsszeli konvenció kimondta, hogy a Hogy a K. más esetekben is el legyen végezhet,
cnkorkivitelt K.-ban részesíteni nem szabad. a számanyagnak a zérussal és a negatív számokkal való bvítésére van szükség.
Nyilt K. nálunk csak a szeszre néjsvevan.
2. K. a kémiában az a mvelet, amikor valaKiviteli kereskedelem, 1. Kivitel.
Kiviteli mintaraktár, l. Export-tninlaraktár. mely drogból V. keverékbl alkalmas oldószerrel
Kiviteli tilalom, a prohibitiv vámrendszemek bizonyos alkotórészt v. vegyületet kioldunk.
Kivonat (extradum). 1. oly munkalat, amely
az az eszköze, amelyet a merkantilisták gazilakönyv, irat vagy
sági érdekekbl azért alkalmaztak, hogy a nyers- valamely terjedelmesebb
termények kivitelére vetett tilalom által az or- beszéd tartalmának lényeges részeit röviden, töszág ipara részére biztosíthassák az olcsó nyers mören adja. K. okiratról az eredeti okiratnak
anyagot. A K.-nak káros hatása abban jelent- olyan másolata, amely a lényegtelen részek elkezik, hogy a nyerstermelö országok nem hagyásával csak az íiigyre jelents részeket tartudják áruikat eladni, viszont az életképes ipar- talmazza. A Pp. 133. §-a értelmében, ha a perben
ágakkal bíró országok nem találnak piacot ké- az okiratnak csak ^^es részei bimak jelentszítményeik számára, mert az egyik állam kivi- séggel, a keresethez el^ az olyan K. csatolása,
teli tilaünát a másik állam hasonlóval viszonozta amely az okirat bevezetését, a jelents részt, a
8 Így e természetellenes rendszer minden államot keltet és az aláírásokat tartalmazza. Az okiratm^akadályozott abban, hogy természetes gazda- tal bizonyítás esetében (323. §) is elég az okiratsági elnyeit fdhaMoálhasaa. Politikai tekinte- nak kivonatban felmutatása, ha csak az eredeti
tekbl fegyv««knek s a katenai felszereléshez okirat felmutatását az ellenfél nem kívánja, v.
asQkaégestái^yaknak, lovaknak, háború és éhín- a bíróság el nem rendeli.
2. £., oly ipari vagy patikai készítmény, amely
ség eSíMében az élelmi cikkeknek kivitelét szokták még ma is tilalom alá vetni. Ellentéte a valami oldószerrel áztatás, kioldás, kisajtolás és
K.-nak a behozatali tilalom (1. o.), amelynek célja esetleg besOrités útján készül és a kivont anyagmás államok termékeinek kizárásával a hazai nak minden oldható és igy hatékonyabb és (ontosabb alkatrészét tartalmazza. Lehetnek szára(ermdés elmozdítása.
Kiviteli vámok az oly vámok, amelyeket az zak, súrúek, félsflrek és hígak. A nyen aajugot
állam bizonyos ároknak a vámterOletrl való ki- apróra metélten az oldószerrel (vlz, azeei, éter
vitele alkalmával szed. A K., ellentétben a behoza- stb.) áztatják vagy fel is melegítik, azntánleszfitali vámokkai. fkép az állam pénzflgyi érdekeit rik, kisajtolják v. kimossák, az egyedtett sztlremozdítják el. Bizonyos körfllmónyek között dékeket elpárologtatják, s a szánu w»#r<t«vHf a
ugyan a K. is lehetnek gazdaságpolitikai ténye- kivonat. Ha vizszlvó és ki nem szárithatÚL ngyui(így pl. a gazdasági tennelés oéljaira szflk- annyi dextrinnel vagy tojcnkorral keverUc és igy
kivitel céljaira

eset bon

stb. kiviteli
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ki. Gyógyszerkönyvünk híg kivonatai tól s ma mint ág. ev. egyházkerület áll fenn. V. ö.
úgy készülnek, hogy a nyers drog ú. n. perkolá- Fabritius, Urkundenb. des Kisdér Kapitels.
Kizikosz (lat. Cyzicus), miletoszi gyarmat Fritorban nyert els szüredékót félretéve, csak a
mosófolyadékokat srítik be teljesen és ezek giában a Propontisz egyik félszigetén^ a Dindimon
maradékát feloldják az els szüredékben, amely- ós Arktosz hegyek lábánál. Itt verte meg Alkibianek súlya végül az eredeti nyers anyag súlyára des a spártaiakat 410. Virágzása tetpontját a
kiegészíttetik. Ezek tehát nem koncentráltabbak macedóniai és késbb a római uralom alatt érte.
a nyers anyagnál pl. 100 g. kóladió ugyanannyi Kr. e. 74. libera civitas lett Tiberius alatt végkoffeint tartalmaz, mint 100 g. folyékony kóla- képen római uralom alá került. Mindamellett ki-

szántják

;

;

kivonat.

Kivonó, a jég alatt való halászatnál az a lék,
melyen át a hálót kiszedik, 1. Ajtólék.
Kivu-tó, mély, halban gazdag tó Középafrikában, Német-Keletafrika és Kongó állam határán,
a Kirunga vulkán és a Tanganyika tó közt 1475
méter magasban, 30—40 km. széles, 80— 100 km.
hosszú. Lefolyása a Tanganyika-tóba a Russziszi,
1894-ben Götzen gróf fedezte föl. V. ö. Kandt.,
Karte des K. (1:285,000 Berlin 1902).
Kívül növök (növ.) a. m. Exogenae, 1. Endogenae.

Kiwisch von Rotterau, Franz, német nöormodern ginekológia megalapítója, született Klattauban 1814 ápr. 30., megh. Prágában
1852 okt. 24. 1845-ben Würzburgba, 1852. Právos, a

váló város maradt; pénzei és liliomból készült
arckencso (unguentum irinum) nem kevésbbé biztosították hímevét, mint középületei, melyeknek
romjai a Kapu-Dagh félszigeten máig láthatók.
Kizil (török) a. m. piros, vörös. Összetételekben, fleg pedig helynevekben gyakran fordul el.
így pl. Vörösvár törökül K.-hiszár. K.-gurus, 1.

Gurus.
Kizilbás

(török) a. m. vörös fej, a perzsák és a
törökországi síiták gúnyneve. B nevet onnan magyarázzák, mert a perzsa katonák, kik a Szofldinasztia idejében Törökország ellen harcoltak,
vörös sapkát hordtak a fejükön.
Kizil-Irmak (a. m. vörös folyó), az ókori Halys'y
Kis-Ázsiának legnagyobb, 915 km. hosszú folyója.
A Kössze-dagh D.-i lejtin Zarrától 26 km.-nyire
ered 2000 m. magasban, Baflra alatt ér ki a síkságra, itt 50 m. széles és számos ággal torkollik
a Fekete-tengerbe. Száraz idben vízben igen
szegény, mellékfolyói a Delidzse- és a Gök- Irmák.
V. ö. Flottn-ell, Aus dem Stromgebiet des K. (Potermanns Mitteilungen, Ergánzungsheft 114, Gotha

gába nevezték ki rendes tanárnak. K. volt az
els, aki u ngyógyászatban a reális alapra, a
betegészlelésre fektette a súlyt, amelyet az éppen
az idben fejld kórbonctani tudományok támogattak. Befejezetlenül maradtak korszakot alkotó müvei, melyeket azután Scanzoni dolgozott
át; a Vortráge über specielle Pathologie und 1895).
Kizil-jart, hegylánc a Pamirban, más néven
Therapie der Krankheiten des weiblichen Geschlechtes (3 kötet) az els tudományos német Bolor-dagk (1. o.).
Kizil-kum (a. m. vörös homok), sivatag Oroszginekológiai munka.
Kizále-tó, Belga- Kongó állam Katanga részé- Turkesztánban, az Amu- és Szir-darja és a Karaben, a Lualaba, a Kongó egyik forrásfolyója fo- tau közt, ÉD.-i irányban 350, KNy.-i irányban pedig
lyik rajta keresztül, 1909. Mauritzen fedezte föl. kb. 600 km. a kiterjedése. Homokját a szél dKizárás, 1. Kizárási jog, Birósági személyek nékbe és barkhánokba verve hajtja és DNy. felé
viszi, az ottani oázisokat fenyegetve eltakarással.
kizárása, Krimicsau.
Kizárási jog, a jog valakit valamely hivatalból Legtöbb helyen csak szakszaul van rajta, 2—3
v.

tisztségbl kirekeszteni. Így

pl.

nem

lehet

gyám

hatalmat gyakorló atya a gyámságbólkizárt. Különösen K. (jus oxclusivam dandi)
alatt értik az ausztriai császárnak, a spanyol királynak s a francia fejedelemnek azt a jogát,
melynél fogva pápaválasztásnál nekik nem tetsz egyént a választásból kirekeszthetnek. A K.
szándékát a választás végbomonetele eltt egy
meghatalmazott bíbomok által ki kell jelenteni
a megejtett választás után kijelentett tiltakozás
tekintetbe nem vehet.
Kizáró darabok, a valódi hetüknél alacsonyabb
betüfélék, melyek a nyomtatásban a papiroson
láthatatlanul maradnak. Az a rendeltetésük, hogy
a szavak közt fehér térközt tartsanak. Legnagyobb kizáródarab a négyzet, ezután van fogyómértékben fél, harmad és negyed. Az ennél vékonyabbakat spáciumoknak nevezik.

m.-nyiro iható vizet találhatni a földben.

Kiziltasszkoj-liman v. Kuham-öböl, 1. Taman.
Kizil-uzen (Szcfid-rnd). folyó Perzsia ÉNy.-i
részén oredArdilan tartományban, Azerbaidzsanban fölveszi a Zangaut és Karagult, a Sah-rudot,
szép szorosban áttör az Elburszon, a szoros bejáratánál Mendzsil és Rudbar közt át van hídalva. A
Kaspi-tóba ömlik, hajózhatatlan.
Kiz-Kalesszi (Kiz Knleszi. leánytorony), a
Márvány-tengeren a Boszporusz bejárásánál
egyik kis szigeten lev torony, amelyet világító
toronynak használnak. Leander-toronynak is hívták, bár alaptalanul, kapcsolatba hozván a Hero
és Leander mondával.
Kizláx aga, rendesen fekete herélt, vagyis
bizánci eredet elnevezéssel eunuch. A szultáni
hárem reit kizlár-agaszi-nak v. kadin-agaszinak (asszonyok agájának v. rének) is nevezik.
L. Kavu-aqaszi.
Kizáródás sérvnél, 1. Inkarceráció.
Kiz^ar (Kiszljar), az ugyanily novfl járás szókKizdi esperesség v. dékánság, több, értékes
kiváltsággal biró szász kerület volt az erdélyi helye Terek orosz kormányzóságban, a Terek lialegyházmegyében. 24 szász falu tartozott hozzá partján. kb. 8000 lak., szöUö-, gyümölCv-^termeszSegesvár és Khalom között. Segesvár is hozzá téssel és halászattal.
tartozott. Nevét a mai Szászkézdtöl (régen Kizd)
Kizsákmányolás, szocialista jelszó, mely arra
vette. 1556-ban teljesen elszakadt a kat. egyház- utal, hogy a munkások nem kapják meg munka-
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juk tsljee hozadékát, hanem annak csupán egy varigheten (Upsala 1890); ünionso, sádaa deo
töredékéi a többit a kapitaUslák magnknak skapades odi sádan den blifrit(Stoflldiolml80&tartják mesr.
1894. 8 köt); Riksrattsinstitates ntbOdning i
Kizsigerelés, vadászati nyelven jelenti a vad Sverigee história (Upsala 1896) ; Nationella saml>a«ianáJ hatatlan bels rssoinek, a komornak ée lingssUnjer (a. a 1906).
Kjellman, Frans Beinhoid, svéd botanikus.
botoknak (zstoar) és a hasmálhato rssataok (joh).
a srirnok, tficUnek. májnak. Tssékiiek, ai ú. n. ui- SZÜL Bromö szigetén. 1846 nov. 4., megh. Upsaládáunrétimdc kivételét A nagy vad K.-e régi ban 1907 ápr. 22. Több sarki expedícióban veU
^ntaa sMrint az egési vadásiMánaság Jetenlété- részt, 1883. Upsalában a botanika tanára lett. Az
y.onjos Ünnepélyességgel történik. A vadat 1872-73-ikl svéd sarki expedíciót lehrta (Stockti) rakott lombdora háttal fektetik. A vadász
holm 187Ö), az Északi Jeges-tenger algaflóráját
jtói állva felmetszi a bört(C6ahát) az álltól a kiadta a Vega-expeditionens wetenakapliga iaít-üsyig. kihúzza a gégét, elvágván a nyeldok- tagelser 2. ^tétében.
^eronavare, dombsor Svédországban, L Ki-rre b(^t köt, hc^ a bélsár ki ne jöhosson
\fo«it a hátulsó lábiOc közé állva, a végbélrtmavara.
"lUatói a mollkasig metszi fel a brt,
Kjemli.Theodor, norvég geológus, szül. KriszI.
.lartyát és folnyul a gyomorhoz ós a tiániában 1825 márc .30., m^h. u. o. 1888 okt 25.
ii;,.
bekulutt nyeldeklónt'l fogva kihúzza a gyomrot 1858-ban a krisztíániai egyetemen a geológia taés a beleket. Ezután kézzel ki.szedi a faggyút, a nára lett, u. o. geológiai intézetet szervezett Szágégével klh^^^** a szivet, tüdt, májat, végre a mos mvet írt Norvégia geológiai viszonyairól,
veséket. Bzatán következik a br lefejtése és a leirta a kri-sztiániai szilnr-medenoét s több tér' •"---".olá.sa.
képet adott ki.
h
orosz határváros, 1. Kiachta.
Ejöbenhavnt^itid: kjöTiüuu), dán neve Kopenialmi kiejtés.*iel kethuda. perzsa ere- hágának (1. o.).
.'.ó, a. m. segéd, kisegít, házfelüsryoló.
Kjöge. kikötváros Seeland dán sziget keleti
.....^j:ebbenng>'azállamihivataloknálmiiit partján, a K.-i öböl és vasút mellett, (1910) 4400
,,
a katonai tisztségekben is igen fontos volt. A nagy- lak. 1677 júl. 1. Niels Jnel dán tengernagy itt
vezérnek a titkárja, vag>iá az államtitkára ií.-iíégr, verte mog a Horn vezérlete alatt álló svéd hajóvagy más szóval vezir kjájászi (a vezér kjájája), hadat.
KJökkenmttddinger (dán), L Konyhakida belügyi dolgoknak állott az élén. A magyar
yolvben kihája meg tihája alakban fordtil el e ladékhalmok.
Kjölen, hegység Skandináviában (1. 0.).
Kjöprili (Kjöprülü), város, 1. KöpriiÜL
Kjankari (Kjangri), szandzsákság fvárosa
K.isztamiml kisázsiai török vilajetben, a KizilKjosztendil, bolgár város, 1. Kösztendü.
inak egyik mellékvizénél, mintegy 12,000 lak.,
Kjntahija. 1. Kutahia.
K. K. V. k. k.. .Ausztriában szokásos rövidítése
bányával. K. az ókori paflagoniai Gangra.
^eld (KUlce), 1. orosz kormányzóság Gali- Akaiserlich königlich (császári királyi) kifejezéscia. l'iotrkov és Radom közt, 10,093 km» terület- nek. K. und k. a. m. császári és (magyar) királyt
KK. és RR., a Karok és Rendek (Status et Orté:
>5,200 lak., akiknek ffoglalkozása a
fi
Jelentékeny a bányászat is, mely k- dines) rövidítése.
KI., 1. Klotzsch.
K«.-nt, vasat és cinket termel. Járásai : K.,
jev, Vioscsov, Mjehov, Olkus, Pincsov és
i)
Klaar, Alfréd, német Író, szül. Prágában 1848
/.tupüica.
2. JT., az ngyanily neN'ú kormányzó- nov. 7. Pályáját Prágában kezdette, hol a
egy kat. püspöknek egj'etem német irodalmi tanáras tekintélyes színiignak és járásnak
Hplye, a Szilnica és vasút mellett, 30,54o lak., kritikus lett. Késbb Berlinbe költözött, ahol szintén eladásokat tart a megyetemen az újabb
sörgyártással és malomiparral.
K Idahl. Johan Gtutav Christoffer Thorsa- német irodalom körébl és a Voesísche Zeitung
niikus, szül. Jágersprisben (Seeland- irodalmi rovatát vezeti. Fbb mvei: Daa modemé
^ t.« aug. 16., megh. Kopenhágában 1900 Dráma (3 köt, 1882-1884): König Ottokars Glück
^. 1876. Karisbergben az általa berendezett n. Ende (1885)
üriel Aooeta (1909).
li laboratórium igazgatója lett. ö a feUédeKlaatach, Hermann, német antropológus, szüL
/Ajy> a róla elnevezett nitrogén-meghatározásni^ BerUnben 1863 márc. 10. 1888-ban a beidelbergi
egyetemen tanár lett, majd Boroszlóba kerfllt
Kjelland. Alexander, L KielUvnd.
Kjellberg. Frifhjof, svéd szobrász, szül. Jön- Maradandó értékek a diluvíális emberi csontk..piti::ben laUí febr. 5.. megh. 1885 dec. 16. A maradványokon (neandervölgyi, spyi, krapinai)
t<)ckhotaii mvészeti akadémián, majd Kopen- végzett vizsgálataL Ö maga is végzett prehis^igában, Berlinben, Parisban és Rómában ta- tóriai ásatásc^t Prandaorezágban, Belgiumban,
nalt. Uasatteése után többnyire mitológiai tár- Németországbu. 1904-bea polig Ausztráliába
gyú. tr hM ^riiTta fölíogásA múveket alkotott. Ne- utazott ahol a beosittldttricBt tanulmáayodrta.
veoetes múvei a vas tört^ietét ábráacdó dombor- Vizsgálatai által az emberiség lewiármaTását, a
múvee nagy fríz és Linné emléksiohra Stock- rasszoknak egymáshoz való Tisaonyát új világitártw holyeste s az antropológiai kutatások módholmban.
KjeUén. Rudolf, svéd jogtörténész és geogtár nerait modem alapokra fektette. Pöbb munkái
fus, szül. Torsöben 1864 jún. 13. 1890-ben az np- Die fossOen Knochenreste des Mensoiiea (190(H;
salai egyetemen, 1891. a gotenboigi fiskolán Das GliedBussenskelett des Neandertalmeosotai
lett taiux. Mvei: Studier rörande ministMWis- (1901); Dto RntBtehnng u. Rntwfeklnngdss Mca•
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burgba került a Stadttheaterhez. 1882. Neumann
schengeschlechts (Weltall u. Monsehheit, 1902)
Occipitalia u. Temporalia der Schadel von Spy Angelo Nibolungentruppe-jének egyik primadonverglichen mit donen von Krapina (1902) Das nája lett, 1886. a hamburgi színház énekesGtesichtsskolett der Neandertalrasse u. der Austra- nje. Leghíresebb alakításai Fidelio, Izolde, Brunlier (1908) Die neuesten Ergebnisso d. Palaonto- hilde. Donna Anna voltak. 1892. Lohse 0. (1. o.)
logie d. Menschen (1909) Die Stellung des Men- karnagy lett a harmadik férje. V. ö. Ordemann,
Au8 dem Lében und Wirken von K. K. (Hameln
schen im Naturganze (1911).
;

;

;

Klacsanó, kisk. Boreg vm. latorczai j.-ban, 1903).
Klagenfurt (szlovénül Celovec), fvárosa Karin1099 rutén, német és magyar lak. u. p.
tíának a helytartónak, a kor. és bányakapitányOroszvég, u. t. Munkács.
Elaczko (ejtsd kiacskó), JuUan, lengyel író, szül. ságnak és a gurki érseknek székhelye 446 m.
Vilnában 1825 nov. 6., megh. 1906 nov. 26. Krakó- magasságban, a Déli és az osztrák államvasút és
ban. 1857— 1861-ig szerkesztette a Wiadomosci a Glan mellett, amelyet az 5 km. hosszú Lendpolskie c. lengyel folyóiratot s 1869—70. Beust csatoma, a Déli vasút és lóvasút köt össze a
alatt az osztrák külügyminisztériumban tanácsos Wörthi-tóval, (1910)28,958 lak., gép-, br-, dohány-,
volt. Mvei Une annexion d'autrefois. L'union de posztó- és ólomfehér-gyártással; bányászati termékek kereskedésével közép- és szakiskolákkal,
la Pologno et de la Lithuanie (2. kiad. Paris 1869)
a Rudolflnum múzeummal. A tartományi gyL'agitation unitaire en Allemagne (u. o. 1862)
Deux Etudes de diplomatie contemporaine (u. o. lés házában (a XVI. sz.-ból) a nagy teremben a
1866) Les préliminaires de Sadowa (u. o. 1868— karintiai nemesség címerei, déli szárnyában pedig
1869) Rocznini polskie (u. o. 1865, 4 köt.) Los a történelmi társulatnak gyjteményei és a terdeux chanceliers (Bismarck és Gorcsakov, .3. kiad. mészetrajzi múzeum láthatók. A ftéren áll Mária
Terézia szobra és a város jelképe, egy ércbl ön1877 magyarul is, ford. 7. J. K, Budapest 1878)
Causeries florontines (1880). K. kiadta Mickiewicz tött sárkány (Lindwurm). Az érseki téren van a
levelezését is (1861). Franciák számára ismertette pozsonyi béke emlékére felállított obeliszk. Emlía lengyel irodalmat a Revue des deux Mondos-ban tésre méltó épületei a dóm (1603), a plébánia(1862). V. ö. Stan. TarnoivsU, J. K. (2 köt., Krakó templom 94 m. magas tornyával. Emberbaráti
intézetei számosak (elmebetegek, vakok, siket1909).
Klada, adók. Lika-Korba va vm. zenggi j.-ban, némák, árvák, szegények stb. részére). A franu. p. és u. t. Donji Stari- ciáktól 1809. lerombolt erdítmények helyét szép
(1910) 521 horvát lak.
ültetvények foglalják el. Van növénykertje is.
grad.
Kladare, adók. Belovár-Körös vm. gjurgjevaci K.-ban volt internálva Görgey Arthur. A szomu. p. és u. t. Pito- szédos Kreuzbergen (584 m.) sétány és kilátój.-ban, (1910) 740 horvát lak.
torony. K. a XVI. sz.-ban St. Veit után Karintia
maea.
Kladno, bányaváros, K. cseh kerületi kapitány- fvárosa lett. 1797-töl 1813-ig francia uralom
ság székhelye, vasút mellett, (i9io) 19.339 lak. alatt áUott.
Klagenfurti medence, 1. Alpok.
Ausztria csaknem legnagyobb vasmüvoivol, száKlaic, Vjekoszláv, horvát történetíró, szül. Garmos iparteleppel. Köszónbányáiban mintegy lO.OCX)
munkás dolgozik. Épületei közül a legjelentéke- cinban (Szlavónia) 1849. 1893-ban a zágrábi egyenyebb a Szt. Margit Bencés-rendi kolostor kas- temen a történelem nyilvános rendes tanára lett.
Nagyobb munkái: Prirodni zemljopis Hrvatske
télya.
(Horvátország tört. földrajza, Zágráb 1877) ZemKladova, község, 1. Kalodva.
Kladovo, község Krajina szerbiai kertUetben, ljopis Bosne (Bosznia tört. földrajza, u. o. 1878)
a Duna mellett, a Vaskapu végének közelében, Poviest Bosne (Bosznia története, u. o. 1882
kerületi fnökséggel, vámhivatallal, élénk keres- e mvét Bojnicic Iván dr. német fordítása után
kedelemmel, 2000 lak. A római uradalom idején magyarra fordította Szamota István, Nagybocsitt volt Egeta városa Traján császár híres dunai kerek 1890) Hrvatvska plomena srednjoga vijeka
(Középkori horvát nemzetségek, kiadta a délszláv
hídjával. Közelében van Fetiszlem vára.
Kladmb, falu Pardubitz cseh kerületi kapitány- Akadémia, Rad 130 k.) Bribirski knezovi (Bribiri
ságban, vasút mellett, (i9io) 450 cseh lak. A Sel- grófok, Zágráb 1897) Krcki knezovi Frankopani
mitz községhez tartozó falu a II. Miksa császár (Prangepan vegliai grófok, u. o. 1901) Povijest
alapított és 11. József által újra szervezett állami Hrvata (Horvátok története, eddig 6 köt. 1608-ig,
u. o. 1899—1911).
ménesérl ismeretes.
Klaj (Clajus), 1. Johann, az ifjabb, német költ
Kladrubi ló, a leghíresebb osztrák tenyésztés.
Nagy trapp-akcióval rendelkez, rendszerint fe- és grammatikus, szül. Meissenben 1616., megh.
kete szín ló. Fképen a császári udvar részére Kitzingenben (Frankonía) 1656. Már wittenbergi
tanuló korában költvé koszorúzták. Késbb
tenyésztik.
Nürnbergbe ment, ahol Harsdörferrel a nürnbergi
Kladsko, Olcdz (1. o.) cseh neve.
Klafeld, porosz község az amsbergi közigazga- költi iskolát (Pegnitzschdfer) alapította. Mvei
tási kerületben, (i9io) 6679 lak., vas- ós acélm- Pegnesisches Schiifei^edicht, Harsdörferrel (Nürnberg 1644) Höllen- und Himmelfahrt (u. o. 1644)
vekkel, gépgyártással.
Klaisky Katalin, magyar származású német Heródes der Kindermörder (u, o. 1645) Geburtsszínpadi énekesn, szül. 1865 szept. 19. Mosón- tag des F'ríedens (u. o. 1660).
2. K., Johaiaies, az idsb, 1. Clajus.
BzentjánosoD, megh. 1896 szept. 22. HamburgKlak, több hegy neve Magyarországon. 1. K.
ban. Apja szegény csizmadia volt. Katalin hangját Marohosi asszony mlvelte kL 187ö-ben Salz- (Orrk), a Votema Hola-hogység egyik tagja
(1910)
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Klapka

Turócz és Nyitra vmegyók összesz* használatos volt utazáskor, vadászaton s hábol'acskó küzs<>g fölött, 1353 m. magas, rúban. A rómaiaknál hasonló volt a sagum vagy
a ered a Nyitra folyó.
K. botanikai érteíembeo. 1.
udameniwn.
2. K., a Nagyi'utra egyik csácsa Turócz és Liptó vármo^ék
er Mariska, fest, szül. Budapesten
határán, Szklabinyaváraljától keletre, a luboch1873. Tanulmányait u. l. kezdte a Képzmvénai völgy felett, 139ö m. magas.
Kl&kar, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban, (i»io) szeti fiskolán, azután folytatta Münchenben
Azbenél és Parisban Lucien Simonnál. Hazatérve
896 horvát lak. a. p. te il t Bród.
rendes IciálUtója lett a Mcsarnoknak. A Magyar
Kl&kk, 1. Claque és Claqueur.
Klam&rik Jéaioa, pedagögos, szül. Losonczon Képzmvésznk Egyesületének alelnöke.
Klampenborg, tengeri fürd Kopenhága kö1832 febr. 7., megh. Beszteroaebányán 1898
ukt 8. Egyetemi tanulmányait réesbi a pesti, zelében, mellyel vasát köti össze szép fekvéséréoben a bécsi egyetemen végezte s mintán ért sok idegen látogatja.
Klanac, adók. Modrus-Fiume vm. vrbovskoi
több helyen tanárkodott, 1861. a beszterczebányai fögimnázinmhoz került. Besiterczebányán j.-ban, (1910) 287 horvát lak. u. p. Severin na
•
a gimnázinm ekkor még valóságos pánszláv Kupi. u. t. Vrbovsko.
H
Klanicza Márton, ág. ev. lelkész, szül. 1740.,
fésaek volt K. oly sikeres lépésekot tett a baj
or\'oáIására, hogy a gimnázinm csakhamar meg- megh. Köviben (Gömör vm.) 1810. Wittenbergt a
hazitflatlan elemektl s a kormány ben tanult, honnan 1769. visszatérvén, több heitotta az Iskola élére igazgatónak. 1876-ban lyütt, 1784-tl kövii lelkész volt. Jeles egyháza beszterczebányai tankerület figazgatója lett s történeti forrásmunkákat írt: Christiana seculi
ugyanazon hazilas szellemben múködött tágabb XVI. per Hungáriám in religione tolerantia(Pest
hatáskörében is 1883-ig, mikor a minLsztérínmba 1783); Fata aug. conf. ecdesiarum. (u. o. 1865,
hívták be s itt nemsokiüiti osztáljtanácsos-sá, majd Fabó András adta ki).
Klai\jec, adó- és pol. község Várasd vmegye
pedig miniszteri tanácsossá nevezték ki. Új állásába kiváló tanügypolitiknsnak és adminisztrá- klanjeci j.-ban, a járási szolgabírói hivatal széktornak mutatkozott. 1897-ben államtitkári cím- helye, (1910) 1166 horvát lakossal, ferencrendi komel nyugalomba vonult. KözépLíkoláink újabb lostorral, járásbírósággal, posta- és táviróhivatörténetének minden mozzanata össze van fo- tallal és postatakarékpénztárral. A község felett
nódva K. nevével. A tanügyi irodalom terén is emelked Carova gora (51 1 m.) nev hegyei Ceearmnnkálkodott. Fmvei
vnagyarországi kö- grad (Császárvár) nev vár romjai állanak, szép
zépiskolákszervezete és eijáríwa (Budapest 1881) kilátás nyílik Zagoriára és Dél-Stiriára.
és .4 mag^iarorszáqi középiskolák újcAb szerveKlu\ie5ko Jezero, adók. Várasd vm. klanjeci
j.-ban, (1910) 869 horvát lak. u. p. és u. t. Veliko
zete töiiémti megvxlágüással (u. o. 1893).
Klamath, folyó az északamerikai Egyesült TrgoviSóe.
Államokban, ered a Cascade-hegység keleti lejtKlapancia a. m. erszakolt, mesterkélt rím,
jén a K.-tavakból Oregon államban 1260 m. ma- kínrlm (1. o.).
gasan, a Csendes-óceánba ömlik. Kis gzösök 64
Klapka György, honvéd tábornok, szül. Temeslan.-nyirefólmehetnek rajta, várt 1820 április 7., megh. Budapesten 1892 máj.
vízgyjt területe 36.000 17. Korán katonai pályára lépett s már 1842.
hadnagy a magyar testrségben, 1847. fhadnagy
km*.
Klamath, északamorikai a 12. határrvidéki hadosztálynál. A márciusi
indiánus törzs Oregon DNy.-i napok után a magyar kormány szolgálatába állott
részében, a módok, saszta, s elbb Erdélybe küldték, hogy a székely felkeromo stb. idegen nyelv tör- lést szervezze, majd szeptemberben Komáromba
zsek között faji jellegét és és Pozsonyba, hogy az erdítési munkálatokat
önálló nyelvét mindeddig vezesse. Mészáros Lázár visszalépése után 1849
megrizte. Szövés-fonásban jan.4. K. vette át a fels-magyarországi hadsereg
kitnik. A IC mocsárgázló vezetését s itt háromszor verte meg Schlicket
cipk híresek.V. ö. Gatschet, Tarczalnál, Keresztúmál és Tokajnál. 1849 febr.
The K. Indians (Washing- 26—28- a kápolnai, ápr. 6. az isaszegi csatában
vett tevékeny részt. Ekkor tábornoknak nevezték
ton 1890, 2 köt.).
Klamisz (chlamys ; 1. az ki. Mint ilyen vívta ki Göi^yvel (ápr. 10.)aváczi
brátK a régi görögök köpe- s kilenc nap múlva a nagysarlói, ápr. 26. a kománye, mely Tes^áliáböl vagy romi ütközetet. Ezután hadügyminiszter lett de
csakhamar lemondott ez állásáról, hogy Komárom
Makedoniáböl származott
Athénbe. Hosszúkás négy- várának parancsnoka legyen. Jún. 13. kirohanást
szög lepel volt, melyet bal intézett a várat ostromló Barco osztr. tábornok
vállon átvetettek, a jobbon seregére s visszaszorította a Duna balpurtj^ura a
pedig a nyilt végeit kiapocs- azután Gyrig nyomult elre s részt vett a Vág és
csal ersítették meg. Rendo- Komárom melletti csatában. A jún. 29-iki müiisziBOT gyapotszövetböl való
téri tanács határozata következtében 18,000 emKlamiss.
volt, a szegényeknél a gyapjú berrel Komárom védelmét bízták rá e várost tette
természetes színével biri mig a gazdagabbak a hadi mveletei középpontjává, innen foglalta ilsifekete szint szerették. A legfbb katonai szemé- sza Gyrt s fentartotta magát a várban seregével
lyek biborszinú K.-t hordtak. Egyébként a K. a vilt^osi fegjrverletétel ntán is (L Komárwni kar
Trtmcsí^n,
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pUuládó). K. ezután Londonba, késbb Gtenovába, majd Svájcba ment. Az orosz-török (krimi)
háború kitörésekor K. Konstantinápolyba ment,
de miutíln várakozásának megfelel alkalmazást
nem nyerhetett, csakhamar visszatért Genfbe, hol
1855. polgárjogot nyert. Késbb pénzügyi téren
szerepelt Konstantinápolyban. Az olasz háború
idejében (1859) Torinóba ment és ott Kossuthtal és
Telekivel megalakította a Nemzeti Igazgatóságot
és Magyarországnak az Adriai-tenger felöl szervezend inszurrekcióját készítette el, mi azonban a váratlanul bekövetkezett villafrancai békekötés által meghiúsult. 1866-ban Fels-Sziléziá-

—

atlaszszal)

Klarinét
;

Mémoires relatifs & TAsie (u. o. 1824—

1828, 3 köt.).
2. K., Martin Heinrich,

német kémikus, szül.
Wernigerodeben 1743 dec. 1., megh. Berlinbon
1817 jan. 1. 1787-bon a kémia tanárává nevezték
ki a berlini tüzérségi akadémián, majd pedig
1810-töl az üjonan alapított berlini egyetemen.
Az uránium, cirkónium és ceriumoxid, úg>'szinténa mellitsav felfedezje.
mve Beitráge zur
chemischen Kenntniss der Mineralkörper (Berlin
1795—1815, 6 köt).

F

Klára, szent,

:

Assisiban 1194. júl. 16.,
18 éves korában 1212
ban magyar légiót alkotott, hogy azzal Magyar- márc. 18. Assisi Szt. Ferenc kezeibe letette a 3
országba betörjön, de alig lépett magyar földre, szerzetesi fogadalmat. Ekkor a bencésrendü apáa hadvisel felek közt létrejött a békekötés, minek cáknak Szt. Pálról nevezett kolostorába vonult,
következtében visszavonulni kényszerült. Az míg késbb Szt. Ferenc ugyané rendnek pansói
1867-iki kiegyezés alkalmával amnesztiát kapott székházába küldte. Utóbb a S. üamiano-templom
és Magyarországba visszatérvén, az illavai vá- mellett egy kis házban az általa alapított Szt.
lasztókerület képviselje lett. Nemsokára a köz- Ferencrend apácákat, a klarisszákat (1. o.) megpályáról visszavonulva, leginkább Konstantiná- telepít. Ünnepélyes temetésén a pápa, IV. Ince is
polyban és Genovában élt. Politikai mködését megjelent. IV. Sándor pápa 1255. szentté avatta.
csak az 1876 77-iki orosz-török háború alkalmá- Emléknapja aug. 12.
V. ö. Goffin, La Vie et
val folytatta, amikor Konstantinápolyban hadi Légende de Ste Claire (1906).
tanácsokkal szolgált a portának, 1877. pedig MaKlára- barlang, cseppkbarlang Torda- Aranyos
gyarországon agitált egy Törökország javára vi- vármegyében, 1. Bedell.
selend magyar-orosz háború mellett, de ebbeli
Kláraialva, kisk. Torontál vm. törökkanizsai
szereplése medd maradt. A komáromi közönség j.-ban, (1910) 570 magyar lak.; u. p. és u. t.
1896. szobrot (Róna József müve) állított tiszte- Deszk.
letére. Irodalmi mvei Memoiren (Leipzig 1850,
Klára- szüzek, 1. Klarisszák.
angolraWenckstem Ottó fordította, London 1850)
Klar-elf 350 km. hosszú folyó a Skandináv félDer Nationalkrieg in Ungam und Siebenbürgen szigeten. Ered a Figelfjáll lábánál Herjeádalon
(u. 0. 1851)
Der Krieg im Orient (Genf 18p5, és Dalarna határán, a Famund-tóvá szélesül ki s
francia fordításban is megjelent u. o. 1855) Éle- ebbl kifolyva Fámimd-olf v. Tryzil-elf néven
tem és élményeim (Budapest 1881) Emlékeimbl folyik Norvégiában, míg Svédországban E. a
(Függelékül gróf Teleki László levelei, u. o. 1886). neve s a Vener-tó É.-i részébe ömlik.
V. ö. Krivácsy József, Görgei és K. (u. o. 1881)
Klarenbach, Adolf, 1. Clare)ihach.
Vajda E., Komárom hse (u. o. 1892).
Klarenca (Glarenca, hivatalosan Küllene, ol.
Klapka-induló, az 1848- 49-iki szabadság- Ghiarenza, a középkorban Clarence), kis kikötharcból való zenei emlék. Égressy Béni szerzetté hely a Peloponnozus eliszi partján a Tropito-fokkomáromi honvédhadnagy korában a várparancs- tól É.-ra, vasút mellett, tengeri fürdvel. L. Clanok, Klapka tiszteletére.
rence hercege.
Klapp, Michael, osztrák író, szül. Prágában
Elkii, nagyk. Torontál vm. csenei j.-ban, (i9io)
1834 febr. 15., megh. 1888 febr. 25. Bécsbon, hol 2646 szerb és cigány lak., vasútállomás, posta-,
újságíró és szerkeszt volt. Ismertté tette nevét távíró- és távboszélhivatal. L. még HorváfRosenkranz és Güldenstem c. vígjátéka, amelyet klári.
magyar színpadokon is játszanak (ford. Csiky
Klarinét (ol. clarinetto, franc, clarinette), n
Gergely, 1883).
egynyelv slprendszer legtipikusabb hangszen-.
Klappai, falu Raudnitz csehországi kerületi Üregének hengeralakú keresztmetszete következkapitíányságban Libochowitz közelében, az Eger tében alaphangsora után csak páratlan számú
egy kis mellékvizénél, (iqio) kb. 800 lak., a Hasen- felsöhangjai szólalnak meg, ezért a K., valamint a
stein-hegy tövében. 1898 ápr., 1899., 1900 márc- K.-csahid összes tagjai kvintolk. Hanglyukai és
ápr. 11. több Ízben nagy hegycsuszamlás és föld- billentyzetének mechanizmusa bonyolultabbak
omlás színhelye volt, ötven ház összeomlott, 20 mint a fuvoláé v. az óboáó, mert 19 alaphangra
megrongálódott.
van a K.-nek szüksége, hogy a legalsó hangja és
Klaproth, 1. Heinrüh Július, német orienta- annak legközelebbi folsöhangja közötti duodocinii
lista és utazó, K. 2. íla, szül. Boriinben 1783 távolságot áthidalhassa. Nehéz és bonyolult tedi
okt. 11., megh. Parisban 1835 aug. 28. 1805— nikája kövotkoztébon nyert a K. valamemni
1809. részt vett Qolovin gróf kinai követségi nyelvsip között legkésbb polgárjogot a zenekar
útjain, 1816-ban az ázsiai nyelvek tanára lett ban. Ha eltekintünk a görögök aM/06'i;-ától (1. o.),
Parisban. Mvel: Asiatischos Magazin (Wol- melyrl csak újabban derült ki, hogj' az inkább
mar 1802); Archív für dio asiat. Littoratur, nyelvsip volt, mint fuvolaszor hangszer, a mai K.
Goschichto u. Sprachkunde (Petorsburg 1810)
sét a középkori chalumeau-han kell keresnünk.
Rolso in den Kaukasus u. Georgián 1807 u. 1808 Knnek 9 hanglyukával a diatonikus F-dur hanir(Halló 1812—14. 2 köt., franc. Paris 1823) ;Tab- sor szólalt meg egy decima köretében. Csak Don
loaux historiquos de TAslo (u. o. 1823, é köt.. nor technikai újításai (1690 körül) tették lohc
szül.

megh. 1253 aug. U.

u. o.
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tövé, bof^y a K. kromatikusán 3 oktávát fogjon
át, minden megssakitás nélkül. Ez az új regiiszszembon a mély rogiszteterc a hangszernek
révül, niolyet még a klasszikus komponisták ko-

—

rában

Ls

Sdialmei^register'nék. neveztek

—

rös

a trombitának, a XVIII. sz. clanno-jának. Innon a darineüo név. Ma a K. hangterjedelme e^juknem négy oktávát fog át
vtítéiytiirsa lett

^

Klasszicizmus

janisszáknak is neveztetnek. Szt. Ferenc 1224.
e rend részére külön szabályokat írt, amelyeket késbb Bzt. Klára közbenjárása folytán
IX. Gergely pápa megersített. A K. rendkivfU
szigorú fegyelem alatt éltek. Olaszországból
csf^amar Spanyolcwszágban, Csehországban s
késbb csaknem az egész katolikus világban
elterjedtek. A rendnek kemény .«zabályait IV.
Orbán pápa 1264. enyhítette, amely enyhített
szabály követi urbanisszáknak nevezték magukat. A K. túlnyomó része azonban továbbra is
megtartotta a régi, szigorú szabályokat, melyeket különösen Szt. Coleta (1- o.) juttatott ismét
érvényre majd a baseli zsinat újból megersítette a K. eredeti szabályait Ugyancsak a K.-ból
keletkezett a Longa Mária Laurentia által lö38.
Nápolyban létesített kapucinus apácák rendje,
melyet VIII. Kelemen pápa 1600. ersített meg.
Francisca de Jesus Maria, a Famese-család egyik
tagja 1631. a legszigorúbb szabályú (severissimae
observantiae) Klarissza-rendet alapítá s ennek
számára Albanóban kolo.stort is építtetett. Ez
utóbbi szerzeten szigorúság dolgában csupán a
Barberini Ferenc által alapított s Alcantarai Szt.
Péterrl nevezett Klára-rend mezítlábas remetenk tettek túl. Szabályailüit X. Kelemen pápa
1676. hagyta helyben. A K. máig megtartották
eredeti rendi viseletüket szürke öltön ji viselnek,
deréköv\'el, hasonlóan a minoritákhoz. A .szekularizáció sok kolostort szüntetett meg. Nálunk II.
József törülte el ezt a rendet. Jelenleg 170 kolostorban 9600 rendtagot számlálnak.
;

legmélyebb hangjai u színezetek, közópsó regisztere igen könnyed, mozgékony, csak a legutolsó
ötödén hallunk élee, rikoltozó hangot. Minthogy
alaphangja sokféle változatban jelenik meg, a K.
Í8 a trctnszpotiáló hangszerek (1. o.) sorába tarto-

B

és az J. hangolást találzik. Leggyakrabban a
juk vezórkönyvekben, de írnak Asz-, F-, Esz-,
a követD- és GK.-ra is. A K. családjához

m^

kez

—

hangszerek tartoznak az alt-K. v. hasszetkürt, melyen a K. hangsora egy ötöddel mélyebben (vagyis F-hangolásban) szólal meg. Letnt a
partitúrákban. A basszus-K- ma nélkülözhetetlen
alkotórésze a modem zenekarnak. Háromféle
hangolása (C, B, és Á) közül legtöbbször a Bhangolás szerepel. Hangsora egy nyolcaddal szól
mélyobbon, mint a K.-é. Különösen kissé w-szineKlárist inöv.), 1. Coralliorrhiza.
zetü mély regiszterét használják fel sikerrel a
nyolvsipok halk basszusául. Legszebben Wagner
Klasnic, adók. és pk. Zágráb vm. glinai j.-ban,
Irt basszus-K.-ra. Néhány éve egy amerikai hang- (1910) 1929 szerb lak., u. p. Maja, u. t. Glina.
Klasszicitás (lat.), mintaszer tökéletesség, L
szei-gyáros kontrahasszus-K.-ot is készitett, melyrl kitünó szakemberek ismerték el, hogy ers KUtsszicizmus.
Klasszicizmus (új lat.), tkp. a klasszikus néversenytársa a kontrafagótnak. A K. leghíresebb
mesterei: Beor, Lefévre, Blatt, Barmann, Ben- peknek (gör., lat.) irodalmi és mvészeti életében
der, Möller, Schubert, Stadler, Klosé. K.-iskolá- nyilvánuló szellem; sajátosan, mint esztétikai
kai írtak: Blatt, Boer, Klosé és Stark Róbert. mszó, az a mód, amint a modem népek ezt a
V. ö. Antonolini, La rótta maniera di scrivere szellemet appercipiálták. Az eredeti K.-t, mely a
per 11 clarinetto Altenburg, Dio Klarinette (1904). görög szollem tulajdona volt, els sorban az eszK. mint harmónium- és orgona-regiszter 1. Har- ményiség kultusza, az eszményítés jellemezte;
legfbb törekvése a szépnek lehet tökéletes,
nióiiium és Orgona.
Kláris, 1. Nemes korall
minden hibától, esetlegességtl, idegen elemtl
KlárÍ8-ach4t(i«T.), az achátnak egyik változata, ment ábrázolása volt s legfbb törvénye a szaklari.«íszínú, élénkpiros, egyes pettyesen elszórt bályosság, a forma tisztasága, mvészi volta. A
folt«)kkal.
renaissance-szal megkezddik az új K. A kor az
Klixiscseresznye (nov), 1. Physalis.
antik világ bámulatától eltelten azt föl akarja
Klárisgomba. kecskegotnba. Clavaria coral- újra t'imasztaní, a görög mszellem alkotásait
loides L. (Döv.). Ehetó gomba. Korallszerüen ágas. ideálul tekintve irodalomban és mvészetben, a
Hasonló a Lasagombához, színe azonban nem görög remekek utánzását tartja a mvészet legfontosabb hivatásának. Ez az új K. lényegesebb
sánta, hanem fehér. Erdkben terem.
Klárisjácint (döv.), a Hyacinthus monstruosus eltérést mutat az eredeti K.tól, két okból is. Mint
L. ^.Muscari monstruosum Mill.) kerti fajtája, 1. minden utánzó irány, mintaképének jellemz voMuscari.
násait egyoldalúan túlozta, az eszménjitést, ai
Kláiisk a. m. pirosezinú nemes korall.
általáno^ágot, az ideális összhangot, a forma
Kl&risszák (Klára-szüzek, Klára-apácák, v. tisztaságát a maga merevségébon iparkodott mega szegény
szerzetet, Szt. Klára által alapított valósítani 8 ennek következtében a realitástól
apácarend, mely a minoriták ós terciáriusok mel- messze távozva elvonttá, sablonossá, hideggé,
lett Szt Ferenc második rendjeként szerepel és élettelenné vált s csak a legnagyobbak (francia
alapltónjétöl nyerte nevét. Mivel e rend els drámaírók, (joethe) tudták elkerülni a formalizlak«.helye a Szt. Ferenc által felújított Szt. Da- mus és utánzás hibáját A másik elvála.'iztó körülmiáu-templom mellett lev és Szt Klára által mény az eredeti s az újkori K. között, hogy minden
épített kolostor volt, dömés-apácáknak, dam- modem nép a saját egyénisége szerint niáskép és
:

:

:

:
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;
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máskép fogta föl az antik K.-t, s az épen a népek el- ti). 1777-tl körülbelül az 1820-as évekig a K.
és mássá fejldött. voltak költészetünk uralkodó versformái ekkor
Így alakult ki az egymástól eltér újkori K. az a nyugateurópai formák túlszárnyalták ket, a
olaszoknál (kezddik Petrarcával a XIV. sz.-ban), 40-es években, amint nemzeti formáink (Petfinél, Aranynál) újra fölelevenültek, a K. végkép
franciáknál (virágkora a XVII. sz.-i dráma
CorneLlle, Racine, Moliére), németeknél (Klop- elhanyatlottak. Az utolsó nagyobb alkotás e forstock, Lessing, Goethe, Schiller). Irodalmunkban mákban. Arany Elveszett alkotmánya, már mintaz antik K., többnyire modem közvetítéssel, a egy parodizálja a K.-at.
Klasszikus (lat.), értékjelz kiváló, elsrangú
XVIII. sz. végén honosodott meg, Bessenyeiék a

tér természete szerint mássá

;

;

francia, Kazinczyók a német,
latin

a deákosok a neo-

K. irányának hódoltak. Legtisztábban, de

már ersen nemzeti elemekkel vegyítve

Berzsenyinél jelentkezik. A mindjobban elbágyadó K.
ellen már korán föltámadt a visszahatás egy másik mvészeti irányzatban, a románt icizmusban,
K.-sal szemben
a képzeletet felszabadította, a tipikus ábrázoló
mód helyett az egyénítönek és jellemznek adott
helyet, a szép egyoldalú kultuszával ellentótben

mely a szabályokba merevedett

római király társadalmi osztályai közül az elsbe a legelkelbb
polgárok, a «classici» tartoztak.) A mai megállapodott szóhasználat szerint K.-ok 1. a görög és
római írók (auctores classici) és mvészek és alkotásaik 2. az újabb irodalmak és mvészetek
legkiválóbb mveli és termékei. (K. író a. m.

jelentéssel. (Servius Tullius

:

;

remekíró.)

Klasszikus iskola név alatt ismeri a magyar
irodalomtörténet azt a két költi irányt, mely a
helyet juttatott a rútnak, az antik világnézetet XVIIÍ. sz. hetvenes éveiben a klasszicizmus elkeresztény és nemzeti fölfogással helyettesítette. veit akarta megvalósítani, azaz a régi görög (is
Nálunk a fordulat a múlt század 20-as éveiben római költk példájára, az antik esztétikusok
állott be, mikor Kisfaludy Károly és Vörösmarty tanítása szerint mvelte a költészetét. Ezen
kora fölváltotta a Kazinczy-Berzsenyi-féle K.-t. irányzatnak fbb jellemvonásai az elvont eszManap a K. mint irány teljesen elvesztette tala- ményiség kultusza, a formai tökéletesség túlját, de mint irodalmi és mvészeti elv a realiz- becsülése, és merev ragaszkodás a klasszikus
mus, naturalizmus, egyéni elemek túlságaival hagyományokhoz. A fölújulás korában sok maszemben ma is ható er, különösen az építészet gyar Írónk hódolt ennek az irányzatnak, de egy
terén. Esztétikai irodalmunknak a K.-t tárgyaló részük nem a maga tiszta eredetiségében ipardolgozatai közül kiemelendk Kemény Zsig- kodott az elveket megvalósítani, hanem a XVII—
mondé Classicismus és romanticizmus (Koszorú, XVIII. századi francia írók (Corneille, Racine,
1864. 1.) Brossai Sámuelé hasonló címmel (Pesti Moliére, Boileau, Voltaire) módjára, az általuk
Napló, 1856. I.) Beöthy Zsolt A classicismus megújított ú. n. új vagy álklasszicizmus szelleidszaka a magyar költészetben (Fvárosi Lapok, mében. Ennek az iránynak hívei, az ú. n. franciás iskola tagjai, élükön az 1772. föllépett Besse1876. II.).
nyeivel alkották az új-K.-t, mely azonban mind
Klasszifikáció (új-lat.) a. m. osztályozás.
Klasszika filológia, 1. FHologia.
formában, mind szellemben modem volt. VirágKlasszikái versformák, így nevezzük azokat zása 1772— 1792-ig tart. (L. bvebben Franciás
a versformákat, melyek az antik (görög ós római) iskola.) íróink egy más csoportja szorosabban
irodalmakból kerültek a modern irodaünakba. csatlakozott a régi görög-római költészethez s »
Ilyenek : a heocameter, mely fleg epikus vers- reájuk támaszkodó neolatin költkhöz (fképen
alak; a distichon, az elégia és az epigramma a XVIII. századi latinul versel jezsuitákhoz);
verse a Urai formák, ú. m. az alkaiosi, sapphói, ezek az írók, Baróti Szabó Dávid, Rájnis Jóasklepiadesi, phalaekosi sorok ós szakok a jam- zsef, Révai Miklós, Virág Benedek, Ungvárbikus trimeter, mely a dráma formája stb. Mind e németi Tóth László, s a legkiválóbb köztük, Berformák tulajdonkóp görög eredetek a római köl- zsenyi Dániel alkották az óklasszikai, más szótészetben (jelesül az aranykorban) épen oly ven- val deákos iskolát. Mintaképük az epikában Verdégformák voltak ezek, mint nálunk a római köl- gilius, a lírában Horatius, szinte kizárólagos
tészet nemzeti ritmusai háttérbe szorultak mel- versmértékük a görög-római sorok, kedvelt
lettük. Az újabb nemzeteknél a K. a renaissance formájuk az óda. Ez az iskola, melynek elzmé
korában jöttek divatba. A humanista tudósok la- nyei a XVII I. sz. 60-as éveibe, st ami a verstin verseiket nem a középkori rímes latin vers- formát illeti, a XVI. sz. közepéig visszanyúlnak
formákban írták, hanem az antik költi formák- (Sylvester János Íb49. 1. o.), 1777. Baróti Szabóban. Majd nemzeti nyelven is megpróbálták e val vesz nagyobb lendületet s 1820-ig foglalt el
formákat olaszok, franciák, angolok, magyar, irodalmunkban jelentékenyebb állást.
német, cseh stb. verselk. A nyelv azonban nem
Klasszikus tanú. A törvényes bizonyítási rendmindenütt volt eléggé alkalmas e célra, úgy hogy szer (1. Bizonyttás) idejében a tanuk megbízhatóa K. versformák csak két nyelven, ú. m. a ma- ságuk szempontjából teljes hitelüekre (testis clasgyar és a német költészetben jutottak irodalmi- sicus), képtelenekre (testis inhabilis) és gyanúlag nagyobb jelentségi-e, ahol velük kapcsolat- sakra (testis suspectus) osztattak. A képtelen taban az irodalomnak egy klasszikái iránya is fej- nuk közé az eszük használatával s a kérdéses tény
ldött. Nálunk is humanista tudósok kezdték, észleléséhez szükséges érzékkel nem biró egyéelször Sylvoster (Krdsi) János 1641., még a né- nek, a nem törvényes korúak s az aggastyánok,
metek eltt, közvetlenül az olaszok kezdeménye valamint a bíróság által becsteleneknek nyilvántán. Költök csak a XVIII. század második felé- nított egyének Boroztattak gyanús tanuk voltak
ben karolták fel (az ú. n. kla.sszikai iskola köl- azok, akiknek észlel vagy emlékez tehetsége
:

:

;

;

:

;

;

;

;
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Kapucinus-klastromában Benvenuto Cellini egy
élet, a bntett miatt elitélt, az ismeretlen képe. Az András székesegyházban ujrug^zik Zunée kóbor emberek stb. Aki a tanúságtétel szem- genberg Ferenc tábornok (1. Csonkabég). Fontos
pontjából sem képtelen, sem ^anni« nem volt, sztratégiai fekvésénél fogva a tiroli háborúkban
azt K.-nak tel^intették. A bizonyítékok szabad szerepelt. K. felett emelkedik meredek sziklán
mérlegelése mellett ez az osztái^'ozás már elvesz- Sáben (a rómaiak Sabionája), boncésrendi kolostor
amely 992-ig Brixen püspökeinek székhelye volt.
tette jelentségét
Klaa»riknB verseny. Szorosabb értelemben DNy.-ra van Dreikirchen (1120 m.) alkalikus sós
vo csak az illet ország legnagyobb tenyész- gyógj'fürd.
\ fírsenyei hároméves mének és kancák számára,
Klaosen-hágó, Uri svájci kantonban, a Scháchentalt az Urner Bodonnel köti össze, 1952 m.
pl. Atiiíliabnn a Derby, az Oaks, a St. Leger,
a 2000 Guineás és az 1000 Gaineás, Ausztriá- magos.
Klaus-rétegek (íreoi.), a jura-szisztéma fel."^
ban a Derby, a Trial Stakes, nálunk a St. Loger
és a Nemzeti-Hazatl-dij. Ezek a vorsonyek a leg- doggereallovi-emeletének Klaus község után nejobb klasszis próbái és pönalitások vagy súly- vezett alpi (és kárpáti) fáciese, amely veresbama.
engedmtoyek nincsenek bennUk. Tágabb crtel- oolitos meszekbl áll és többnyire gazdag ammomoiésben azonban a K.-ek közé sorozzuk mind- nítos fauna jellemzi. Északi-Kárpátjainkban is
azcdcat, amelyeknek propoziciói nagy összegú dí- ismeretes e réteg, de leghíresebb az a mindösszejazás mellett csak mérsékelt pönalitásokat és en- 060 m. vastag pad, amely Sziniczénél a Dunán
gedményeket írnak elö úgy, hogy a legjobb klasz- keresztül a szerb Gróben fokához átvonul. Ez teszis domináló részvételét biztosítják. Ilyen K. mérdek ammonitesnek a fekvhelye, amelyek könálunk a Király-díj, ellenben a nagy dotációja zül a Sphaeroceras Imvi, Oppelia fusca, PhylloSzent LstvAn-dij túlságos súlyongedményei miatt cerasmediterraneus fajokat említjük meg, melyek
nem sorolható ezek közé.
az Alduna szabályozása alkalmával sok ezer pélKlasszikus zene elnevezéssel illetjük a zene- dányion kerültek el.
irodalomban a nagy mesterek ama mveit, ameKlausthal (Clausthal), város, az egykori Hanlyek úgy forma, mint tartalom tekintetében min- noveri Harz fhelye, Hildeshoim porosz kerülettául szolgáltak és szolgálnak, amelyekben a ben, (1910) 8268 lak.
szivar- és gyufagyártással,
forma egyensúlyban van a tartalommal, a mon- kötött árukészítéssel kanárimadártenyésztéssel
danivaló ekvivalens az elmondással. Ilyen meste- és kereskedéssel bányá-szakadémiával, amelynek
rek elssorban Bach, Haiulel, Haydn. Mozart szép gyjteményei vannak, bányahivataUal. A
és Beethoven, k K. mformái leginkább az ellen- Harz-hegj'ség legfontasabb bányászati helye.
pontozati formák (fugák, suite-ek, invenciók stb.),
Klausthalit (Asr.), 1. Clausthalit.
továbbá a szonáta, szimfónia, oratórium, vonósKlausztrofóbia (gör.), idegeseknek a szk, könégyes 8 a kat. egyházi zene nagy formái.
rülzárt helyektl való félolme, nom tudnak egyeKlastrom, 1. Kolostor.
dül a szobában maradni, a színházban a széksor
Klastrom, község, 1. Borsmonostor.
közepén ülni.
Klastromalja, kisk. Bereg vm. latorczai j.-ban,
Klknwell, Ottó Adolf, német zeneszerz, szül.
(1910) 379 rutén lak. ; u. p. Oroszvég, u. t. MunLangensalzában (Thüringia) 1851 ápr. 7. AÚpcsoi
kács. Felette emelkedik a Csomek-hegyi orosz konzervatóriumon Reinecke és Richter tanítvákolostor.
nya volt. 1905-ben Kölnben helyettesigazgató lett,
Klas2 Márton, vízi mérnök, kir. középítészoti Kompozíciói két opera (Das Mádchen vom Seefelügyel, szül. Stomfán 1819 okt. 30., megh. Bu- 1890, Die heimlichen Richter 1902) zongoradaradapesten 1881 márc. 16. Évekig a tiszaszabályozási bok. Könyvei Der Vertrag in der Musik (Berlin
munkálatt)knál mködött közre, majd 1871. a bu- 188.3); Geschichte der Sonate (1899); Theodor
dapesti Duna-szakasz szabályozási munkálatai- Gouvy, sein Lében und seine Werke (1902) Stúnak fnökévé nevezték ki, mely munkát sikerrel dión und Erinnerungen (Langensaka 1906).
végre is hnjtotta
Klauzál, 1. Gábor, a reformkorszak politikusa,
Klasztikus közetek alatt a más kzetek tör- szül. Pesten 1804 nov. 18., megh. Szegeden 1866
melékébl keletkezett kzeteket értjük, pl. brecs- aug. 3. Cseh eredet katonatiszti családból szárcsia, konglomerát, tufa. Magyarul törmdékes k- mazott, amely a múlt sz. elején magyar nemeszeteknek is szokás ket hívni.
séget kapott. Jogi tanulmányai után 1824. ügyKlattau (csehül Klatovy), város, K. cseh ke- védi vizsgát tett, majd Csongrád vármegye szolrületi icfiiiit.niv>;iirnak székhelye, a Cseh-erd lá- gálatába lépett s mint ennek a törvényhatóságbánál,
: nagyrészt cseh lak. XIII-XV. nak követe harcolta végig az ellenzék padjain
sz.-beli L
m, régi várfalak; van közép- 1832-tl kezdve az összes reformországgyúléseket
.
iskolája, fuldmivesískolája, múzeuma. Fejlett vas- Mint Deák Ferenc egyik leghívebb barátja és
ipar, szövipar, gyufagyár és nagyarányú virág- politikájának követje, a parlamenti kormánytermelés. Közelében van Loreta búcsújáróholy. rendszer intézményének szükségességét, a diéta
valamint Teinitzl falu a Kolowrat grófok kasté- évenkint való megtartását, a sérelmek orvoslályával. A huszita és a 30 éves háborúk alatt K. sát a régi klasszikus iskola nemes szónoki hasokat szenvedett.
gyományaival hirdette s fleg az 1840-iki orKlaus barát, 1. Flüe.
8:^gyUésen a záradékok v. clausulák formulaKlausen. község Bozen tiroli kerületi kapitány- sásában lett az ellenzék egyik vezérszelleme.
ságban, az Eisack jobbpartján, vasút mellett, (1910) 1848 tavaszán Nyáry Pállal egjrütt szervezte &
750 lak., réz-, ólom-, cink- ée ezüstbányával. pesti nemzetrséget és igyekezett mérsékelni az
iránt kétség támadt, továbbá az erkölcstelen, fes-

lett

;

;

;

:

;

:

;

:

:
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ifjú radikálisok mozgalmait. A Batthyány-kabinetben elvállalta az ipar- ós földmivelési tárcát,
de saját reszortjában nem igen volt alkalma fontosabb reformokat kezdeményezni a szabadságharc kitörése miatt. A kormányban egyébként
inkább a mérsékelt felfogáshoz hajolt, de Kossuth
felülkerekedése és a kamarilla aknamunkája
miatt már szeptemberben lemondott. A szabadságharc és a Bach-korszak alatt teljesen visszavonult életet élt, de 1860. Deák oldalán újból
megjelent az országgylésen. Mieltt azonban az
alkotmányos korszak felvirradt volna, meghalt.
Szegeden egy teret, a fvárosban utcát és teret
neveztek el róla. 1906 óta Szegeden áll K. szobra
(Vastagh Gy. müve). V. ö. Hajnik K., Országgylési emlékkönyv (1886) Vachot L, Ország-

rülmények nem változnak. K. derogatoria, a törvénynek vagy szerzdésnek az a rendelkezése,
amely a korábbi törvény vagy korábbi szerzdés
rendelkezését hatályon kívül helyezi.

Klauzara,

1. Clausura.
Klaveolin, hangszer, 1. Eolin.
Klaviatúra, 1. Billentyzet.
Klavicilinder, zongoraszor hangszer, melyben

üvegrudakat szólaltatott meg pedálgépezettel hajtott henger. Csak azok a rudak szólaltak meg,
melyeknek megfelel billentyit kézzel lenyomták. Feltalálója 1799. Chladni fizikus.

Klavicimbal (clavicembalo), Virdung szerint
kis háromszöglet hárfából
alakult ki. Neve is arra mutat, mert a K.
annyi, mint bülentyüsorral felszerelt cembalo. A
gylési Almanach (1843) Vasárnapi Újság (1861. hangszer szekrénye háromszögalakú volt s fként
abban különbözött
és 1906. évf.) és a halála évében megjelent maa clavichord-tól,
gyar újságok.
hogy elbbinél
2. K. Imre, gazda, K. 1. testvérbátyja, szül.
minden hangnak
Szegeden 1799 jan. 11., megh, Bécsben 1847
a pszalteriumból

—

—

;

;

ktUön húrja

volt,

míg utóbbinál a
húrok hosszát
érintkkel módo-

A húrokat Frátorius
szerint kihegyezett tollvégokkel
megtoldott farusították.

dacskák pendítették meg, ezért

Klavicimbal.

márc. 5. Mint Károlyi Lajos gróf iiradalmainak
kormányzója, különöseu a tótmegyeri uradalmat fejlesztette magas színvonalra. 1838. Rohonczon (Vas vmegye) gazdasági tanintézetet
alapított, mely azonban másfél év muIva megsznt. Néhány évvel késbb Batthyány Gusztáv
gróf tárcsái és borostyánki birtokait vette bérbe
azon célzattal is, hogy a nagybirtokok bérrendszer
útján való kezelésének okszerségét kimutassa.

sorolja a K.-t a Stromenti da penna csoportba.
A XVIII. sz. végéig dívott a clavichord-áaX (1. Klavikord) együtt, míg a kalapácsrendszer zongora
mindkettt kiszorította.

Utóbb Czilchert Róberttel társulva. Mosón vármegyében. Oroszváron növénytenyésztö ós nemesít intézetet alapított s ezzel a növénytermelési
és nemesítési kísérleti állomás eszméjét hazánkban K. már a múlt sz. negyvenes éveiben tényleg megvalósította. A Gazdasági Tudósításokban
sok cikke jelent meg.
Klauzula (lat.) a. m. záradék, az irat (államirat, szerzdés stb.) végére vezetett feljegyzés
annak megersítésére (konfirmatorius K. pl. jóváhagyási, megersítési záradók a hatósági jóváhagyásra V. megersítésre szoruló szerzdések-

tató érintkkel pótolták. Húrjai keresztben futottak, tompításukat pedig valószínen a balkézzel
eszközölték.
Klazány (azeltt: Kladzán), kisk. Zemplén
vm. varannói j.-ban, (1910) 380 tót lak. ; u. p. ós

nél, hitolosítésizáradék, szentesi tésizáradékstb.)v.

pedig a szerzdésbe foglalt fentartás (rezervatoami a szerzdés hatályát bizonyos körülménytl függvé teszi. K. intabulandi a. m. bekebelezési engedély. K. kasszatoria megsemmisít, hatálytalanító záradék, a váltójogban, a
váltómásodlatokra vezetett az a záradék, amely
szerint, ha azok egyikét kifizetik, ezáltal a többi
példány is hatályát veszti. Váltótörvényünk szerint ez külön záradékolás nélkül is így van. K.
rebus sic stantihus nemzetközi szerzdésekben
•szokásos záradék, moly a szerzdés hatályát attól
to^7Á függvé, hogy a megkötéskor fennállott körius K.),

:

1. Hárfazongora.
Klavikord (clavichord), a zongora egyik se.
Fjellemvonása, hogy több billentyje volt, mint
húrja, a hiányzó hangokat a monokord lábának
rendszere szerint a húr hangmagasságát változ-

Klavicitherium,

u.

t.

Varannó.

Klazomenae, egyike az iónok 12 városból álló
szövetségének (dodokapolisz) a szmirnai öböl mellett, itt született Anaxagoras. Nevezetes mint n
festett dlsz K.-i szarkofágok lelhelye.
Kleanthes, görög filozófus, Zenon után a stoicizmus egyik megalapítója, szül. Assosban (KisÁzsia), élt 331—232 közt Kr. e. Mint ökölvívó
jött Athénbe 4 drachmával, melyért Zenon eladásait hallgatta éjjel azután kenyeret díu^asztott
és vizet hordott, hogy kenyerét keresse. Állítólag
19 évig hallgatta Zenont, s ennek halála után 6
lett az iskola feje. 81 éves korában, úgy mondják,
önként éhen halt. Sokat írt, de csak kevés töredék maradt fenn mveibl. Legteljesebben megmaradt a Zeust dicsít éneke, melyet több ízben
kiadtak ós fordítottak. Úgy látszik, ö építette ki
a stoikus rendszert. Töredékeit kiadta Wachsmuth (1874) és Poarson (Cambridge 1849). Zeus
énekét kiadta és ford. Mohniko (1814) és mások.
;

:
;

—
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Klearchoe, 1. spártai hsjóevesér a peloponneháborúban. Id föIeg a Boezporassnál mOködütt, s midn Byzantion lakoeiU a rájuk tör
thrákok ollonében vezérükké fogadták (Kr. e.
403.), c^kbamar kén>niruk lett A spártaiaktól
elkergetve, zsoldoe csapatot nwvexett, moUyol az
ifj. Kynw pártján Artaxerxes Mnemon ellen a
kunaxai csatában gytaelmeeen harcolt (401)
visszavonulása alatt Tte^themes cselo követ2. K., a
keztében seregével t^yOtt elpnsztolt.
pontoei Herakloia kényura, ki ugyan Platón és
I<,.Lrrat«< t«nífv.,n\
yoU és uagy könyvtárt alaza.si

—

fj

i.

:,

:

...

._

-

.

.

zsamok mMjára kínozta néuralkodása után meggj-ilkolta

(302.).

Klebelaberg grófi család sei közül többon
neveaeles szerepet játszottak a magyar történelemben, különösön a török háborúk idején. K.
János a p^úrkányi és érsekújvári csatákban tanúsított vitézségéért a XVll. sz.-ban báróságot ka-

K

Fereticet pedig, aki Buda visszafogla1686. tnt ki hsies küzdelmével, ffrófi
méltóságra emelték. A'. János gróf, lovassági
pott,

láif;akor

tábornok végieküzdötto a napóleoni háborúkat s
'-'
!i
Schöngrabem-HoUabrunn mel/.elméén 1809. a Mária Teréziaí<'Luk ki. K. Ferenc gróí mint pénzrer szerzett érdemeket 1. Ferenc király
\n. Jelentós része volt az ország
/gazdasági viszonyainak megjavíalt a dunai gzhajózás kérdésében
Istvánnal. E családból származik
iUamtitkár, szül. 1875 nov. 13.
'

i

'

.

k1
I

maban

vm.). Középiskolai tanul-

ik székesfehérvári

.

ginmáziu-

_'yetemet Budapesten és Berlinben lát'
-^vík a budapesti egyetemen a
politikai tuduxuunyok doktorává avatták. Ezután
bnró Bánfty Dezs miniszterelnök idejében a mi>kségnél állami szolgálatba lépett s itt
iíicsosi rangra emelkedett. 1903 óta mint
oluaJu mködött s hosszabb ideig vezetjo volt
vi

_

'

a miniszterelnökség harmadik ügyosztályának.
1910-ben a közigazgatási bíróság itélbirájává
nevezték ki. Itt rövid idn belül a legfontosabb
közjogi természet ügyek, ig>' a fiumei dolgok
eladásával bízták meg. A közigazgatási biróeág
több elvi jelentöségö döntvényét is
szerkosztette. 19 Ivóban a k()ziirazgatási bíróság meg^•álasztotta a hatásköri biróság egyik tagjává, mvataio^odása idejében a néprajzi viszonyok és különböz közintézmények tanulmányozása végett
nagyobb utazásokat tett a külföldön. Tiz esztendn át üiryvezet igazgatója volt a Julián-Bgye0.) ós nagy érdemei vannak az egyeisos múködése körül. 1914 jan. 2. a
király a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
adminisztratív államtitkárává nevezte ki.
Kléber, Jean BapMe, francia hadvezér, szül.
Strassburgban 17&3 márc. 9.,
Kairóban
1800 jún. U. Egy ideig (1776-83) az osztrák
hadseregben szolét, azután hazatérve Belfortban mint épitész mAködött A forradalom kitörése
után 1792. a köztársasági seregbe lépptt s Mainznak a p<:)roszok ellen való Yédeimében annyira kitüntette magát, hogy Custüie dandártábornokká
.

mo^

;:

—

Kleemann

nevezte kL Mainz eleste után V«idéeban haroolt.
1793dec. 24. bevonult Nantesba. Azután as éecaki
badsOTse^ került s 1794 jún. 26. réeit vett a
gyzelmes fleuruf^i csatában. 1796-ban Jonrdan
hadseregében harcolt 1798-ban Bonaparte Napóleon magával vitte, mint hado8ztály-táb«>mokot
Egyiptomba. Itt az elhad élén tnt ki, különösen
a szíriai hadjáratban. Mikor Napóleon 1799 okt
titokban elhagyta Egyiptomot, K.-re, mint legjelesebb alvezérére bizta a francia sereget. K. belátta, hogy egyre fogyatkozó seregével nem tarthatja fenn magát, azért 1800 jan. Sidney Smith
angol commodoreval oly szerzdést kötött, melynek értelmében az angolok a francia sereg hazaszállítására kötelezték magukat De Keith tengernagy nem hagyta helyben o szerzdést és K.-tl
feltétlen megadást követelt. K. erre újra fegyverhez nyúlt s miután a fellázadt Kairót hatalmába
kerítette, 1800 márc. 20-án Heliopolis mellett
fényes gyzelmet vívott ki a négyszer akkora
török seregen. Néhány hónappal ezután egy fanatikus török, Szulejmán Kairóban orvul meggyilkolta. K. a francia forradalom egyik legkiválóbb
és legjellemesebb vezére volt Strassbui^ban
1840. ércszobrot emeltek emlékének. V. ö. Fajol,
K., sa vie, sa correspondance (Paris 1877) Rousseau, K. ot Menou en Égypte depuis le départ de
;

Bonaparte

(u. o. 1900).

Klebs, Éhein, német orvos, sztü. Königsbergben 1834 febr. 6. 1861-ben Virchow segédje lett
1871.Würzburgba, 1873. Prágáid, 1882. Zürichbe
ment mint a kórboncolástan rendes tanára. 1896.
a kórtan tanára lett Chicagóban a Rush medical
Collegeben. A bakteriológiai elméletnek egyik fképviselje. Dolgozatai a fertz bet^ségek parazitás természetével, azoknak gyógyításával foglalkoznak. Fbb müvei Handbuch der pathol<^schen .A.natomie (2 köt 1868—1880); Beitragezur
Geschwulstlehre (1877) Alig. Pathologie (2 köt
1887-89). 1903 óta kiadja a Die Kausale Therapie
:

;

folyóiratot
Klee, Heinrich, német kat teológus, szüL Münstermaifelden, Koblenz mellett 1800 ^r. 20.,
megh. Münchenben 1840 júl. 28. Pappá szentelték
1823. 1829-ben Bonnba, 18.39. Münchenbe hí\'ták
a dogmatika és exegezís tanárává. Müvei Katholische Dogmatík (3 köt, 4. kiad.
1861); De
chiliasmo primr, sac. (1824) Die Beichte (1827);
Encycl. der Theol. (1832) Die Ebe (2. kiad. 1835)
Lehrbuch der Dogmengeschichte (2 köt. 1837).
c.

:

;

:

Kleeman Miklós Ern, utazó, szüL Mosonban 1736., megh. 1801., pénzügyi tisztvisel, majd
keresked volt 1768— 1770-ig utat tett a Levanteban (Fekete-tenger, Krimia, Konstantinápoly, Szmirna, Gört^ország és Velence). Mve
Tagebuch der Rcisen (Wien 1783, franciául Neofchátel 1780) Briefe über die Sohifffahrt u. Handlung in Ungam, Slavonien u. Kroatien, geechrieben aoí einer Reise in diesen Landem i. J. 1773.
(eredetiig olasz nyelven jelent meg, Prag 1783).
Eleemann, Kari, német zeneszerz és karmester, szül. 1842 szept. 9-én Rndolstadtban.
1882-ben Dessauban hercegi zeneigazgató lett.
Irt ^y operát Der Klostersohüler von Mildenfurth
;

1898). szimfóniákat, dalokat, amét irt Qrillparzer
ein Lobon c. drámájálios és egy síim-

Der Traum

;

—

Kleffel
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fonikus köl töményt Des Meeres und dor Liebe
Wellen címmel.
Klefiel, Arno, német zeneszerz, szül. a tücin-

Pössneckben 1840 szept. 4., megh. Kölnben
1913 júl. 16. 1910-ben a berlini Hochschulén az
operai tanszak tanára lett. Müvei kórusok, dalok,
kisórö zene Goethe Faustjához.
Kléh István, a Pesti Hazai Takarékpénztár
olnökigazgatója, szül. Pesten 1824 júl. 25., megh.
Budapesten 1913 jan. 14. Már 1844. megszerezte
az ügyvédi oklevelet s résztvett az 1843— 44-iki
országgylésen, mint ablegatus absentium, majd
a fvárosi lapokban dolgozott, mint novellaíró.
1848-ban Kossuth mellé került a pénzügyminisztériumba mint fogalmazó, 1849. Szatmár vmegye
kormánybiztosaként egy honvédzászlóaljat szervezett. A szabadságharc után ügyvédi irodát nyitott a fvárosban, 1856. az Els Hazai Takarékpénztár választmányának tag ja, 1889. pedig elnökigazgatója lett. Mint a fvárosi polgárság egyik
vezérének, nagy része volt Budapest fejlesztése és
giai

:

A

müvei :
pesti forratörténete 1848-ban (1848) Az ausztriai
új büntetjog (1853); Az ideiglenes polgári perrendtartás Magyarországon stb. (1853); Törszépítése körül. Irodalmi

dalom

;

vényhozási rendeletek gyüjtemémje (1854—56).
A fváros törvényhatósága 1907. díszpolgárává
választotta.

—

Klein

A

Pilobotüntette ki. Nevezetesebb értekezései
Pinguicula
lus gombának fejldése és alakjai ;
:

A

A

vadgesztenye
alpina mint rovarev növény;
tengyökereinek ismeretéhez (Szabó Peronccol)
geri moszatok kristalloidjairól ; A Pinguicida és
Utricularia sejtmagjaiban elforduló kristalloidokrl ; A vampyrella fejldése és rendszertani
,•

A

A

modern növénytan törekvései Emlékállása ;
beszéd Heer Oszvald fölött Vizsgálatok a növénykeresztes virág allevelek rendellenességeirl ;
katáról bonctani alajJon stb. (v. ö. Akadémiai Al;

;

A

manach 1904). B Lexikonnak is munkatársa.
3. K. János Sámuel, evang. lelkész, szül. Bártfán 1748 jan. 22., megh. Gölniczbányán 1820 dec.
10. Hallebl hazatérve az eperjesi kollégium szubrektorává választották, késbb pedig mint lelkész
mködött Bártfán, Kassán, legutoljára Gölniczbányán.
munkája Nachrichten von den Lebensumstánden u. Schriften evangelischer Prediger aus allén Gemeinen des Königreichs Ungarn
(2 köt., Leipzig u. Ofen 1789). A harmadik kötetet Fabó András adta ki Pesten 1873. a Monumenta evangelicorum aug. conf in Hungária vállalatában, a 4. kötet kéziratban maradt. V. ö. Ifj.
Sziymyei J., A magyar irodalomtörténetlrás ismertetése (Budapest 1877) Zoványi 1., Theologiai Ismeretek Tára (Meztúr 1897).
4. K. lÁpót Gyula, magyar eredet német

F

:

.

;

drámakölt

és irodalomtörténeti író, szül. Miskolczon 1804., megh. Berlinben 1876 aug. 2. Bécsben
és Berlinben orvostudományt tanult, aztán hoszszabb ideig utazott Olasz- és Görögországban,,
honnan visszatérve, Berlinben telepedett le és
sz. második felében, aki a kassai evang. iskolá- az irodalomnak ólt. Drámáinak gyjteményes
nál mint rektor mködött. Magyar dolgozatait kiadása Lipcsében (7 köt. 1871—72) jelent meg.
többnyire Femer Kilény név alatt adta ki, s e te- Köztük nagyobb értékek: Maria von Medici
kintetben ismertebb tle Mindemiapi közönséges (1841); Zenobia (1847); Moreto (1859); Maria
Strafford (1862) és Heliodora (1867). K.
és barátságos levelek (Pozsony 1776) latin mü- (1860)
vei közül nevezetesebbek Phrases ex Langianis nevét Geschichte des Dramas (13 köt., Leipzig
tartja fenn. Á
colloquiis latiuis excerptae atque germanica, hun- 1865—76) cím hatalmas
garica et bohemica versioné donatae (u. o. 1774)
M. Tud. Akadémiának kültagja volt. V. ö. HeinSpecimen enucleatioris grammaticae hungaricae rich Gusztáv, Emlékbeszéd K. Lipót Gyula kül(Pozsony és Kassa 1776, 2. kiad. u. o. 1792).
tag felett (Budapest 1882).
5. K. Miksa, szobrász, szül. Gönczön (Abauj2. K. Gyula, botanikus, szül. Eperjesen 1844
máj. 5. 1864— 67-ig a bécsi egyetemen, állami Torna vm.) 1847 jan. 24., megh. Berlinben 1908
ösztöndíjjal 1867—68. a zürichi megyetemen, szept. 6. Pesten Szandház mhelyében tanult,
1868—69. a müncheni egyetemen tanult és fké- azután Berlinben, Rómában dolgozott, míg végül
pen botanikával foglalkozott, ez utóbbi helyen Berlinben letelepedve, mint szobrásztanár szélesNögeli mellett készült els jelents dolgozata a kör munkásságot fejtett ki. Egyik legjobb
Pilobolus gombáról. 1869— 70-ig a budai reál- az Oroszlánnal küzd germán rabszolga (1878),
iskolában helyettes tanár, 1870-tl a megyete- ezenkívül 1. Vilmos német császár lovasszobra,
men tanársegéd, azután magán- és helyettes tanár Bismarck (Grunowald), Manteuffel. Worder (Bervolt. 1872 okt. a budapesti megyetem rendes ta- lin, Zeughaus). Számos képmást is faragott, ilyenára lett és mint ilyen két izben, összesen 6 éven nek Helmholtz, Nietzsche, F'ritz Mauthner képát a vegyészmérnöki és az egyetemes szakosztály másai. V. ö. Mvészet, 1909.
dékánja volt. 188.3-ban a Magyar Tud. Akadémiá6. K. Mór, zsidó teológus, rabbi, az orsz. rabbi
nak levelez, 1898. rendes tagja lett. A kir. ma- képz intézet vezérlbizottságának tagja, szül.
gyar Természottud. Társulat növénytani szakosz- Miskolczon 18-42 júl. 7. Gimnáziumi tanulmányait
tályának 20 éven át elbb alelnöke, majd elnöke Miskolczon és Prágában végezte, az utóbbi helyen
volt, 1913.
tisztségrl leköszönvén, a szakosztály Rapoport rabbiiskoláján teológiai és egyúttal az
tiszteletbeli elnökének választotta meg s ogyttal egyetemen bölcsészeti tanulmányait is. 1880 óta
a Botanikai Közlemények német nyelv mellékle- Nagybocskereken rabbi, hol a városi és megyei
tének szerkesztésével is megbízta. 1910 l)en a ko- életben is közel ismeréssel mködik. Fbb munlozsvári egyetem tisztoletbofi bülcsészdoktoralott kája Maimonidos vallásbölcsészoti nagy munkáA Vampyrelláról írt tanulmányát, mely francia jának magyarázó jog>'zetokkel ellátott magyar
nyelven Is megjelent, az Académio fraafaise díjjal fordítása, mely
tévelygk útmutatója címen 3

Kleidomantia (gör.), l. Olomöntés.
Kleiduchos (gör., a. m. kulcsörzö), több görög
istenségnek, mint egy-egy város biztonsága rének mellékneve.
Klein, 1. Ephraim, magyar és latin író a XVIII.

:

;

;

:

mve

mve

:

:

A

;;

—

Klain

>

Kleln«rt
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kötetben jelent meg (Pápa 1878.. Nagybecskwek
1887 és 1891) : magyar és német hitsiónoklatai
aaonkivttl számos cikket küzölt a hasai és kiiif üldi
asidó felekezeti és tudomáayos folyóiratokban.
7.K (Clain) SámuH, román törtáoeti, nyelvészeti és egyházi iró, szül. a Nagyszeben melletti
Szádon 174., megh. Badán 1806. Balázsfalván a
szeminárium és rend feje lott, majd a bécsi Pazmanemnba ment. Hat évi itt idözése után 1772.
Balánfalvára tért vissza, hol a mennyiségtant és
etikát adta elö. 1780. megint Bécsbe ment, mint
yj fnöke. 1784-ben újra
a Paanaoeam *
littöl fogva élete folytoBaláasfalvára
nos bányattatti:^. .-i .'i<>j"r Sinkai-féie triásznak ö
volt harmadik tagja. A Sinkai által 1780. és má^..,i.,,,r is^v, i-ii.i..tt Elementa linguae Daco-Roae c. múvének nagy hatása

—

:

-

3. K.,

Franz, oeztrák jogtudós és

államférfiú,

Bécsben 1864 ápr. 24. Ügyvéd lett, de miután 1886. a béosi egyetemen a perrendtartásból
és a római jogból magántanárrá habilitálták és
egyetemi trodaigazgatónak nevezték ki, az \lgyvédségröl lemondott 1891-ben mint titkárt az
igazságUgyminisztériumhoz nevezték ki és itt
egész tevékenységét a polgári perrendtartás elkészítésén^ te éleU>déptetéÍBének szentelte. 190ö.
as igazságOgyminisztérium vezetje, 1906. pedig
iganágtt^minisiter lett, 1908. a Beck-kormány
visszavonulásával ö is lemondott. Pbb müvei
Die schuldhafte Parteihandlung (Wien 188ö);
Sachbesitz und Ersitzung (Berlin 1891) Pro fúturo. Betiaohtungen über Probleme der ZivUproszfU.

:

zessreform in österreich (Wien 1891) ; Mündlichkeitstypen (u. o. 1894) Vorlesungen über die
...... i>toria,lucrurlle gi intlmplárile Praxis der Zivilprozessordnung (u. o. 1900) ; Das
riA románok története, tényei és esemé- Organisationswesen der Gegenwart (Berlin 1913).
4. K., Hermanu Joseph, német csillagász és
ia elfo!?lalását s a románok történetét
mondja ol benno; Istoria domnilor táril meteorológus, szül. Kölnlx>n 1844 szept. 16. KezA két vajdaságjural kodéinak történoto); detben könyvkereskedéssel foglalkozott, késbb
líitoria domnilor járii Moldovei (Moldvaország matematikát és csillagászatot tanult. Kölnbon
fejedelmeinek története) Istoria schismel íntre magán obszervatóriumot alapított, melyen fképen
biserica rásaritoluT si apasnlaí (A keleti és nyu- a Holdat flg^'eite meg. Mvei Handbuch d. allgati egyház közti szakadás története) Istoria bi- gemeinen Hünmelsbeschreibung (3. kiad., BraunKosmologische Briefe (3. kiad.,
8ericea»cá( Egyháztörténet) ; História Daco-Boma- schwoig 1901)
norum sive Valachorum, s még számos egyházi, Leipzig 1891) Die Erde und ihr organisches Leszépirodalmi s tudományos munka, melyeknek ben (Stuttgart 1881, 2 kötet); Allgemeine Witterungskunde (2. kiad., Leipzig 1905) Astronoszáma 80 s mintegy 200 kötetet tesznek Ú.
Klein, 1. Bemhard, német zeneszerz, szili. mische Abende (6. kiad., u. o. 1906) Stem-Atlas
Kölnben 1793 márc. 6., megh. Berlinben 1832 (18 térkép, u. o. 1886) Führeram Stemenhimmel
* "
(2. kiad., u. o. 1903) ; Allgemeine Himmelskunde
1 812-ben Parisban Cherubini tanítványa
Die Wunder des Erd.'ben Berlinben az Institut für Kirchen- (2. kiad., Stuttgart 1893)
iuu rv w.iiárának és az egyetem zeneigazgatójá- balls (2. kiad., Leipzig 1902). Kiadja a következ
nak nevezték ki. Mvei Oratóriumok (Uiob 1820 folyóiratokat: Gaea (1864 óta), Sirius (1882 óta).
Jephtha 1828 ; Dávid 1830) egyházi zenemvek Jahrbnch der Astronomie und Geophysik (1890
(motetták, zsoltárok) ; operák (Didó 1823; Ariadné óta).
!

:

;

I

;

:

;

;

;

;

;

;

;

:

1823).

K., Félix, német matematikus, szül. Düsseldorfban 1849 ápr. 25. 1872-bon rendes tanár Erlangonbon. 1875. Münchenben, 1880. Lipcsében és
1886 óta Göttingenben 1875 óta Mayer Adolffal
és Dyckkel a Math. Annalen szerkesztje. 1899
óta kiadja az Encyklopádie der math. Wissenaehaften 4. kötetét (Mechanika). A Magyar Tudo2.

;

máayoB Akadémia küls

tagja. Elnöb) a matematikai oktatás reformálására alakult nemzet-

köxi Uiottrágnak. Sokoldalú, terjedelmes irodalmi mimkáaBágot fojt ki itíilönösen az újabb
és nom eokUdefkos geometria, az egyenletek
emelete és a fOggvénytan terén, önálló
vei : Tbeorie der algebraiscboi Punktionen und
ihrer Integrálé (Leipzig 1881) Vorlesungen Uber
das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen
vom r> CirnA, i]. o. 1884) Vorlestmgen ü. d. Theohen Modulfmsctionen (2 köt., u. o.
rie
rtr&ge 0. aasgewáhlte Pragen der
1890 jBlementargeometrie {xl o. 1895) Lectures on matiiematics (New York ée London 1894) Ober die
Tbeorie desKreÍ8el8(8omienfeld-del, 1897-1903,
Leipzig. 3 köt) Tbeorie der antomorphen Punktionen (Fricke-vel, 1901) Über eine zeitgemásííe
Cmgostaltung des math. Unterrichts an dcn böh.
Schulen (Leipzig 1904) ; Dor math. Unlerricht an
den höh. Schulen (u. o. 1907) stb.

m-

:

;

ti

;

:

;

;

5. JT., Jákob Tkeodor,német zoológus, szül.
Königsbei^ben 1685 aug. 15., megh. Danzigban
1759 febr. 27. 1718^banadanzigi botanikus kertet
alapította s egyúttal alapját vetette meg a múzeumnak is. A rovarok kivételével majdnem vala-

mennyi

állatcsoportról dolgozatokat

rendszert

is állított

mesterséges volt s
zetébl és helyzetébl indult

müve

:

pedum

írt,

st még

amely azonban teljesen
a végtagok számából, szerkefel,

ki.

Legnevezetesebb

Summa
et

dubiorum circa classes quadruamphibiornm in C. Lixmei syst. naturae

(Danzig 1743).
6. K., Kari, német mineralógus, szül. Banánban 1842 aug. 15., megh. Berlinben 1907 jún. 23.
Tanár volt Heidelbergben és Göttingenben, majd
a berlini egyetem ásvány- és kzettani gyjteményének igazgatója lett. Sokat foglalkozott a kristálj'ok optikai anomáliájával. Múvei : Über Zwillingsbildnngmi und Verzerrungon und ihre Beziehnngoi zu den Synunetrieverh&ltnissen der
KrystaUsysteme (Heidelberg 1869) Einleitung in
die Krystallberechnnng (Stuttgart 1875). A Jahrbuoh für Mineralogte-ban is számos dolgozata jelont meg.
Klein-Dombzowka, poroswniági kOoég, 1906
;

óta Eichenau (1. o.).
Kleinert, PauL néauBt pcot teológus, aai&l
Vielguthban (SzUézia) 1887 saepL 2b. 1877 óta

:;

—

Kleln-fle oldat
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tanár a berlini egyetemen. Kiválóbb müvei Kommentár zu Obadjah, Jonah, Micha, Nahum, Habakuk, Zophanjah a Lange-féle Bibolwerk-ben (1869);
Untersuchungon zur alttestamentlichen Rechtsund Litteraturgeschichto (1872) Zur christ. Kultus- und Kulturgesch. (1889).
Klein-féle oldat, 1. Fajsúly.
:

;

Megnyerte Lessing barátsábuá^tá,sára kiadta Seneca c. drámagát és az
'^'"bázottnak tartott. A kunereját, melyet maga
bátorsággal harcolt, de
dorfl csatában 1759.hösies
barátság,
halálosan megsebesi*- Elbeszélései: A
léziai hadjáfttban.

cünu müve

Arist és egy Irin cím'diU. Frühlmg
Kölsok kiadástért. Magyarrl ^o^d. Csokonai.

Kleinmichel, Richárd, német zeneszerz és teményeit kiadta Sauer {1§3- ^ ,.
j r,
FerdinardEmú,
2. K, Friedrich Heinrich
zongoramvész, ^zül. Posenben 1846 dec. 31.,
mogh. Charlottenburgban 1901 aug. 18. 1886-ban von Nollendorfgróf, porosz táboP«f 'f ^i" ^?g'^:
a lipcsei Stadttheater zenei igazgatója lett. Nagy ben 1762 ápr. 9., megh. u. o. 1823 ^^J^' u -rT
becsülósben részesült mint zongoramvész ós mint vett mint hadnagy a bajor örökös'^í^*^^^ trí-"'
zeneszerz is. Müvei dalok két szimfónia ope- ban 1803. hadsegéde lett a királjTiak,^*^' ^onk
rák (Manón 1883 Der Pfeifer von Dusenbach bözö megbízásokat adott neki. Részt \ev ^^ io"P
1881); kamarazenemvok. Nevének rendkívüli és 1807-íki háborúban, 1808. átvette az }}^r^^'^népszerségét azonban a Wagner-zenedrámákból léziai dandár parancsnokságát s 1809. Berl\? P**
készített kitn zongorakivonatoknak köszönheti. rancsnokavolt. 1813-ban altábornagy lett, kiti'^o^'
Kleinpaul, Rudolf, német író, szül. Grossgra- téssel harcolt Halle és Bautzen mellett, aug.^T:
benben 1845 máre. 9. Több útirajznak s Olasz- a visszavonulásnál NoUendorf mellett hátuíi
országról szóló díszmnek szerkesztje, neveze- megtámadta Vandamme hadtestét és megseír'
misítetto, ezért NoUendorf grófjává és a 6-ik po~
tessé lett népszer nyelvészeti könyvei által
Sprache ohne Worte (1888) Riitsel der Spracho rósz gyalogezred fnökévé tették.
3. K., Heinrich von, német költ, szül. 1777
(1890) Das Stromgebiet der Sprache (1892) Das
PremdwortimDeutschen (számos kiadás) Fremd- okt. 18. Odera-Frankfurtban, öngyilkos lett 1811
-i

•

•

;

:

;

;

;

;

,

;

;

;

leírásai.

nov. 21. a Berlin melletti Wannsee partján. Porosz katonatisztcsalád sarja volt. Szüleit korán

Kleinrosseln, elszász-lotharingiai község a
forbachi közigazgatási kerületben, (i9io) 6897 lak.

lépett,

wörterbuch

kiad. 1911) stb.

(2.

Becsesek néprajzi

Köszénbányászat.

Eleinschmidt, Artúr, német történetíró, szül.
Wiesbadonbon 1848 ápr. 8. A heidelbergi egyetemen 1887. tanár lett. 1900 óta Dessauban a herDie Elcegi könyvtár re. Nevezetesebb mvei
tem und Geschwistor Napoleons (Berlin 1886,
Charakterbilder aus der franzözischen
2. kiad )
Revolution (Wien 1889) Geschichte des Königreichs Westfalen (Gotha 1893); Drei Jahrhunderte
:

;

;

russischer Geschichte

1598-1898

Bayem und Hesson 1799-1816

(Berlin 1898);
bv. kiad.

(u. o.

1902). Helmolt Világtörténelmébe a Westeuropa
im Zeitalter der Revolution, Napoleons I. imd der
Roaktion c. részt írta (Leipzig 1903).
Kleinseite, Prága (1. o.) egyik kerülete.

elvesztette.

1792-bon a potsdami gárdaezredbe

majd részt vett a rajnai hadjáratban és
hadnagy lett (1797). 1799-ben kilépett a hadsereg-

bl

és beiratkozott szülvárosa egyetemére, ahol
és matematikai eladásokat hallgatott.
Rendkívüli és beteges becsvágya azonban már
filozófiai

is megzavarta lelkét. Eljegyezte Zenge
Vilmát, egy ezredes leányát, akivel csakhamar
szakított és egy párisi út után Svájcban a Thun
melletti kis Aare-szigeten telepedett le (1801).
Párisi tartózkodása óta valami igen nagyot akart
produkálni. Megkezdte Róbert Guiskard c. sokat

ekkor

Ígér darabját, melyet azonban nem fejezett bo.
Az Aare-szigetén.írta Die Familie Schroffenstoin
c. véres tragédiáját. 1802-ben Weimarba, 1803.

Parisba ment, ahol egy Angolország elleni tengeri expedícióban akart részt venni. 180i-ben
Kleinwáchter, FHedrich, osztrák nemzetgaz- Lujza porosz királyné közbenjárására hivatalt
dasági író, szül. Prágában 1838 febr. 25. Szül- kapott Berlinben, majd Königsbergben. Itt írta
városában 1866. magántanárrá habilitálták, majd meg Moliére után Amphitryon-ját, Der zerbrochene
1872. a rigai megyetemen, 1875. az újonnan Krug c. kitn vígjátékát (magy ford. Sebestyén
alapított czemowitzi egyetemen lett rendes tanár. József, 1905) és a borzalmas Ponthosileát, niely
1909-ben nyugalomba vonult. Fbb mvei Die az amazon királynnek Achilles iránti szerelmét
tárgyalja. 1807-ben Drezdába megy, ahol tolja^^en
Nationalökonomio als Wissonschaft (Berlin 1883)
Die Kartelle (Innsbruck 1883) Die Grundlagen az irodalomnak él. Adam Müllerrel Phübus c.
und Ziele des sogenannten wissenschaftlichen folyóiratot alapít, amelyben darabjaitól szemelSozialismus (u. o. 1885) Die Staatsromane (Wien vényeket közöl. Itt írja meg gyönyör mesodrá1891); Das Einkommen und seine Verteilung máját, a Káthchen von Heilbronnt (Holtein átdol(Leipzig 1896)
Lehrbuch der Nationalökonomie gozása után Komlóssy László fordításában gyakran adták a régi magyar színpadon újabban lo(u. o. 1902).
Kleio (latinosan Clio), a múzsák egyike. Mikor ford. Reviczky Gyula, Bpest 1887), a háborús idk
az egyes múzsák szerepkörét különválasztották hatása alatt szimbolikus darabját, a Hermán nK.-t a hösköítészot nemtöjének te- schlaehtot, melyben Napóleon-gylöletének ad ki(1. Múzsák)^
kintottíik, utóbb a hösköltészot ])rózai folytatójá- fejezést. A francia-osztrák háború kitörése után
nak, a történetírásnak védjét látták benne. Ez az osztrák tábor közelébe siet, hogy költeményeiutóbbi minségében él a modem köztudatban.
vel ellenállásra buzdítson. A wagrami csata után
Kleist, 1. Ewald Ghrvitian von, német költ, visszatért Berlinbe és megindította Berliner
szül. Zeblinben, Pomerániában. 1715 márc. 7., Abendbliitter c. lapját (1810—11). Utolsó és legmegh. Odera- Frankfurtban 1759 aug. 24. Mint tökéletesebb darabja Der Prinz von Homburg,
porosz katonatiszt résztvett az 1744— 45-iki szi- amely jellemzési mvészetét és kialakult világ:

;

;

;

;

'

—
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felfogását legmagasabb fokán matatja be. Idegessége miatt egy beteges barátnjével, a férjes Henriette Vogd-lel eg3rUtt balálra szánta el magát.
A Wannsee partján ol^bb barátnjét, aztán magát
ltte agyon. Danibjai realizmosnk által twlatos
^entétcí Schiller idealisztikus irányának. Bennük K. mint f\ kor!Ht!nn esyénieégek ée a nagy
•-{) fel.
A romantikas
oenvc
jelIe?

^iifinlemalkalmazásá'•n csak Der zer-

;

ithchen von Heil-

naiala után hatása
fk 1821. kiadta hátraiijiott munkáit. Novellái
uias mint a novella minta.

,.ii

nt

I

magyar ford. Mikes Lajos-

m^ magyarul

:

Két novella,

a (Bpest 1911). Mveinek legjobb
Ailhelra Herzog-tól (Leipzig 1909) és
- ..::iidt-tól íu. 0. 1905, 6 köt). V. ö. 0.
Hnihm. Das Lében H. v. K. (Berlin 1884, 5. kiad.
li'l 1
Rahmer. K. als .Men.sch und Üichter (u. o.
l'.íOyi
\V. Herz'M). H. v. K. (München 1911).
Kleist féle palack, 1. Leideni palack.
Kleisthenes (latin alakja Clvifhenes),\- Sik>on
utolsó kénjTira Kr. o. 600 körül, ki szelid és igaz;igos kormányzása alatt szép középületeket emelt
az osztályok közt fennálló különbséget azzal
tiyhítette, hoev a dórok kiváltságait eltörölte.
Mint hadvozt-r is kitnt az els szent háborúban
590), midón Delfl függetlenségét a szom(tíOO
széd Krissa lerombolásával biztosította.
2. K., athéni politikus, Megakles és Agariste
fia, az elbbi K. unokája, az Alkmeonida család
feje, ki a delfli templomot leégése ntán helyreállította, s íg>' a papság jóindulatát maga részére
nyor-T.. t,,i jital Kr. e. .lO. a spártaiaktól támo•:
-i.stratidák bukását vívta ki. Isagoras
vl_..'yan vele szemben egy ideig a nemesi
párt érdekeit, de 508. K. kikelhette az arisztokratákat é.>; ?olon demokratikus alkotmányát erIta. Az osztályok közt tiralkodó
rapíszüntette s így Athén ké':
alapköveit rakta le. Igen
aduit rabszolgát vett fel a
lido,
akiket újonnan szervezett tör'tt be. A régi családi
kötelékek fen.'árokat lakóhelyeik szerint száz
/okba) osztotta be s így a régi
tikának különWzö vidékein lak.,

1

i

;

1

.

:

'

—

—

•

—

Klement

biány következtében kleisztogám (pl. a kétsoros
vagy a magas vízállás miatt nem nyitja
ki virágait (vízi boglárka). A K. a virágtakaró
fejletlenségére vezethet vissza, melyet a küls
életfeltételek kedveztlen volta okozhat, mint az
emlitett esetekben, máskor ez nem matatható ki,
mint a Tuzson által ismertetett esztergomi
akácfák K.-ján (Robitna psevdacofia cleuftogama). V. ö. A. K. új esete, Matbem. Természettudományi Értesít XXIV. köt., 756 old. a K. irodalmával. A K. ellentéte a khazmo^ámia (1. o.).
Kleitarchos. görög történetíró, kr. e. 300 táján. Nagy Sándorról torjedolmes regényes történetet írt legalább 12 könys'ben, melybl más görög történetírók sokat merítettek. Töredékeit kiadta Müllor (Scriptores rerum Alexandri M. Paris
árpa),

1877). V. ö.

Ráun. De

Clitarcho.

Kleitomachos, Kartbagóból, görög filozófus,
eredeti neve iíiasrfruAaZ, Kr. e. 1.30. ment Athénbe,
ahol a skeptikus Kameades tanítványa, késbb
utódja lett az (újabb) akadémia élén.
Eleitor (KlitorJ, ógörög város Árkádia É.-i
részén, romjai Paleopoli mellett.
Kleitos (latin alakja Clitus), 1. a fekete. Nagy
Sándor egyik vezére, kinek életét a granikoei
csatában megmentette; késbb K. a testrség
egy részének feje, majd Baktria szatrapája volt,
kit 328. ura részeg állapotában megölt, mert egy
lakoma alatt a király túlságos magasztalását és
a perzsák iránt tanúsított kedvezését kifogásolta.
— 2. A'., a fehér, szintén Nagy Sándor szolgálatában, ura halála után visszavezette a veteránokat Makedoniába, a lámiai háborúban (.322) mint
a hajóhad vezére legj'zte Amoi^osnál és az
echidnai szigeteknél az athénieket, adiadochosok
küzdelmeiben is sokszor aratott diadalt, de 318.
Bizánc mellett vigyázatlansága miatt Antigonos
és Kassandros föléje kerekedtek és menekülés
közben megölték.
Klek, a Nagj'-Kapella hegység egyik kiemelked sziklás hegye (1182 m.) Modms-Fiume vm.bon Ogulintól Ny.-ra.
Klek, az Adriai-tenger 7 km. bosszti és 1 km.
széles kis öblo a dalmát tengerparton az u. i.
nevú kis várossal a Narenta torkolata és Stagno

közt, régebben Hercegovina fkikötje volt, de
jelentségét elvesztette.
Klekk, község, 1. Bégafö.
Klekner Alajos, ny. jogakadémiai igazgató,
szül. Rédován (Gömör vm.) 1837 jún. 1. 18«0-ban
12 három vidt-kro oszlott
a f- auszkultáns lett az osztrák minisztériumban,
' <'3 a tengermellékre, mind- 1861. kir. táblai fogalmazó, 1863. a kassai jc^akaidt^melyek mindegyike sors- démián segéd, 1864. n. o. a római ée az egyházjog
egét foglalt magában,
rendkívüli, 1868. rendes tanára, 1884. a jogakaüt és egy tengermellékit s démia igazgatója. Mvei
Az erdtörvény mar^tnít egy tönset. Ez tehát gyarázata (Budapest,
1881); Olaszhoni uf ázá•meeeketés új polgá- sunk emléke (Kassa 1887). Lefordította Feuchvidékeken lakó és leg- tersleben Adalék a lélek életrendjéhez (Budapest
Az egységes 1897) c. mvét is.
•^reket.
Kodott minden partíknKlement (Clemens), bolgár metropoUta és poUtikns, szttl. 18S6.. megfa. Szófiában 1901 júl. 24w
iáris erdfiv íoiott.
Kleisztogámia (gör., b6t.), az a jelenség, midn Kijevben végezte p^i tanulmányait s hazájába
a kétivarú virág ivaréréskor zárva marad és a vissntérve szóviU és írásban küzdött a bolgár
beporzás 0- o.) a csökött virágban történik m^. nenuetnA a török járom alól való felszabadnlásáIly esetek némely ibolya, maidársóska stb. fajo- ért. Elbb püspök, majd metropoUta lett s befolyákon ismeretesek. Némely növény fény v. mel^- sos állásában az (n^Ms-barát párt egyik veiér:

^y

:

I

.

—

;
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-

Klenze

alakja volt Bulgária felszabadulása után (1879). gatójának nevezték ki. A m. kir. kísérleti és
Battenberg Sándor fejedelem megbuktatásában anyagvizsgáló intézet bripari és analitikai osztá1886. neki is része volt. Ezután ö vezette azt a lyának vezetje. Önálló mvei: Ipari chemia
bolgár küldöttséget Kopenhágába, mely Valde- (Epitö munkavezetk könyvtára XXI— XXII.);
már dán hercegnek ajánlotta fel a fejedelmi Timárság (Iparosok olvasótára XV 1. évf.) és
móltóságot. Valdemár azonban nem fogadta el a cipészipar (Iparosok könyvtára). Számos cikke
bolgár trónt s K. hazatérve a régensek ellen izga- jelent meg a hazai és külf(:idi szaklapokban, ftott, mire szigorú fogságba vetették. Innen ki- leg az acetilén-, a bripar és az analitikai kémia
szabadulva Koburg Ferdinánd fejedelmet tá- körébl. Munkatársa e Lexikonnak is.
Klenak, politikai község Szerem vmegj'e rumai
madta meg s ezért újból letartóztatták (1893).
Felségsértósért 3 évi fogságra ítélték, de a feje- j.-ban, (1910) 1856 szerb ós német lakossal van gzdelem 1894 márc. megkegyelmezett neki, st ké- hajó-állomása,posta-, távbeszél- és táviróhivatala,
postatakarékpénztára, vámhivatala. Vele szemsbb régi méltóságába is visszahelyezte.
Klementina, 1. belga hercegn, II. Lipót király ben a szerb parton Sabác fekszik.
Klenau, Johann, gróf, janovici báró,osztrák tálegfiatalabb leánya, szül. Laekenben 1872 júl. 30.
Napóleon Viktor francia trónkövetelvel terve- bornok, szül. Prágában 1758 ápril 13., meghalt
zett házassága elé atyja politikai okokból akadá- Brünnbon 1819 okt. 6. A franciák elleni háborúlyokat gördített. Ezért e házasság csak II. Lipót ban Lüttichnél (1794), majd Handschuhsheimnál
halála után, 1910 nov. 14. Torinóban jött létre. (1795) kitüntetvén magát, ezredes, 1797-ben pedig
2. K., szász-kóburg-gothai hercegn, Lajos Fü- vezérrnagy lett. Aspern mellett az elrsöt velöp francia király leánya, szül. Parisban 1817 zényelte, Wagramnál egy hadtest élén állott. Lipjún. 3., megh. Bécsben 1907 febr. 16. 1843 ápr. csénél is vitézül harcolt s 1813.
szállta meg
20. nül ment Ágost szász-kóburg-gothai herceg- Drezdát. 1815. vezényl tábornokká nevezték ki
hez (szül. 1818., megh. 1881.), kitl a következ Brünnbe. Nevezetes, hogy egy Csillag nev magyar huszár kétszer mentette meg K.-t nagy bajgyermekei születtok Fülöp herceg (szül. 1844)
Ágost herceg (szül. 1845., megh. 1907), JJ. Pedro ból. 1799-ben Genovánál a fogságból szabadította
volt brazíliai császár veje; Klotild fhercegn ki, 1809 júl. 9. pedig a biztos haláltól mentette
(szül. 1846 júl. 8.), 1905 jún. 13. óta József fher- meg. V. ö. Hadtörtén. Közlem. 1888. II. 511. old.
KlengélyAugust Alexander, német zeneszerz.
ceg és m. kir. herceg özvegye Ferdinánd bolgár király (szül. 1861). Nagy része volt legifjabb szül. 1783 jan. 27. Drezdában, megh. 1852 nov.
fiának, Ferdinándnak a bolgár trónra juttatásá- 22. u. 0. Clomenti tanít\-ánya volt, 1816. Drezdában s azután is óriási anyagi áldozatokkal támo- ban udvari orgonás lett. Mvei közül különösen
gatta fiát és annak országát a válságos helyze- kánonjai és fugái tnnek ki. (Canons et fugues
dans tous les tons majeurs et mineurs, 1854).
tekben.
Klenócz, nagyk. Gömör és Kis- Hont vm. rimaKlementinák, 1. Clementinae.
Klemm, 1. Gustav Friedrich, német mtör- szombati j.-ban, (1910) 4700 magyar ós cigány lak.,
ténész, szül. Chenmitzbon 1802 nov. 12., megh. postahivatallal; u. t. Nyustya.
Klenovnik, adók. Várasd vm. ivanoci j.-ban,
Drezdában 1867 aug. 26. A drezdai kir. könyvtár tisztviselje volt s 1833 óta a Japanisches (1910) 2920 horvát lak. u. p. és u. t. Ivanci.
Klenovszki, Nikolaj Semenovics, orosz zenePalais porcellángyüjteményének is re, melynek
leírását kiadta (1842, 2 kiadásban). Nevezetesebb szerz, szül. 1857. Odesszában. Moszkvában a
mvei Handbuch der germanischen Altertums- konzervatóriumon Csajkovszki és Hrimaly tanítkunde (Dresden 1835); Allgemeine Kulturge- ványa volt. 1902-ben Szent- Péterváron udv. karSvjetschichte der Menschheit (Leipzig 1842—53, 10 mester lett. Mvei ballettek (Hasis 1885
Kulturwissenschaft (u. o. lana 1886 Salanga 1900) színpadi zene színmüköt.); Allgemeine
1854-55, 2 köt.) Die Frauen (u. o. 1854—59, 6 vekhez (Messalina, Antonius és Cleopatra) zenekari suite (Fata Morgana) kantátok (Puskin emköt.).
grúz liturgia (1902).
2. K, Heinrich, német könyvkeresked, szül. lékére) grúz dalok
Klenze, Leo von, német építész, szül. Hilde.^
Altfrankenben (Drezda mellett) 1818 szept 19.,
megh. Drezdában 1886 nov. 28. Kiadta 1851 óta heimban 1784 febr. 29., megh. Münchenben 1864
az Europáische Modezeitung-ot. Kiadóüzletét jan. 26. Számos nevezetes középületet épített.
1888. megvette Lehmann Ottoraar és Burckhardt A hadügyminisztérium (1824—1830), az Odeon
Max. Híres Inkunabula-gyüjtoményét 1885. meg- (1824—28), Miksa herceg palotája a Bramantevette a szász állam 400 ezer márkáért s alapját stílusban épült régi képtár (Alté Pinakothek), a
királyi palota, a pompás bizánci stíl Mindszentek
teszi a lipcsei Buchgewerbemuseum-nak.
Klemp Gusztáv, vegyész, szül. Budapesten temploma, a glyptotheka, a Ruhmeshalle, a propy1858 dec. 20. A buaapesti megyetem vegyészeti laouniok Münchenben, továbbá a liegonsburg melszakosztályának elvégzése után tanulmányainak letti Walhalla s a kelheimi szabadság-emlék stb.
kiogószítéso végett Wiosbadenbe ment, s ott Pré- K. mvei. 1839-ben Pétervárra ment s ott az
sen ius Remigius kémiai laboratóriumában mkö- Izsák-templom éplt<5sét vezette. Mint fest is
dött, ahol a quantítativ analitikai munkálatokat ködött. Azonkívül néhány munkát is Irt
Sammvezette. 1882-ben kinevezték rendes szaktanárnak lungarchitektonischer Entwürfe (München 1831
az állami fels ipariskolához, ahol az organikus 1850. 10 füz.); Die Walhalla in artistischer und
kémiát, valamint az organikus kémiai techno- technischer Beziehung (München 1843). V. ö.
lógiát adta el és a laboratóriumi gyakorlatok
Wiegmann, Ritter Leo v. K. n. unsere Kunst
vezetje volt. 1907 -bon ugyanazon iskola igaz- (Düsseldorf 1839).
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Kleobis Hatinoean CUobis) é6 Bitón, egy régi
görug (Honxlntos I. könyvébl megörökíteU) vallási legenda bsei. Anyjtücnak, Héra istenn papnöjénw a anrtartás értelmében szekéren kellett
az Istenn ttnnepén a templomba vonatnia, s mikor egyszer az ölcrük, melyA a sidceret búzni
szokták, nem álltak rendelkezésre, a flak magukat fogták a SKkór elé. Mikor anyjok ily módon
a templomba érve. imával fordult az istennhöz, hogy adja fiainak tettük jutalmául azt, ami
a legjobb, a ílnk elaludtak, s többé föl sem ébrodtrtk.

Kleoboloe, Lindos tirannusa, a hét bölcs (1. o.)
egyiko. Kb. tíOO. Kr. e.
kleoiás, atyja ifjabb Jakab apostoüiak (Máté
10. 3. Mark 3, 18 stb.), kiaz Úr fivérének is mondatik (Gal. 1, 19). tehát kétségen kívül Mária,
.leziis anyjanövérénekférje(Ján. 19, 25.). Alfeusn;ik i> no\ pzik. A névkülönhség a név kétféle kijtc'son alapszik.

Kleombrotoe, több kiváló spártainak a neve
öccse és

lieonidas

1.

fiának,

Pleistarchosnak

—

Kleopátra

achajaiak ellen, a polgárokat az arkadial táborban hag^-ta és hú embereivel Spártába hatolt,

né^

hol
efort m^letettés Intézményüket megszüntette, 80 elkel polgárt számkivetésbe kergetett, a földbirtokot pedig egyenletesen osztotta
(226). Csakhamar perioikoezokat vett fel a
polgárok közé, 4000 katonát szerzett, saját vagyona feláldozásával példát adott a méltányos
vajgyonosztásra, a szigorú és mértékletes életmódra, hogy így a régi ^yüttétkezés szokását
felújíthassa. Új államrendjének biztosítására ismét hadat vezetett Achaja ellen, de Aratos a makedón királyt, Antígonos Dosont hívta segíta^ül
és K. végül (221.) Sellasla hágójánál dönt vereséget szenvedvén, csak pár lovassal menekülhetett vissza Spártába. Polgártársainak a küzdelem
folytatását javasolta, maga pedig segítség kérése végett Egyiptomba ment, ahol azonban Ptolemalos Philopator elfogatta. Minthogy fogságából nem tudott kiszabadulni, társaival együtt
öngyilkos lett (220). Életrajzát megírta Plutfel

archos.

Kleomenes, az egyiptomi Naukratisból. Nagy
gyámja, a salamisi csata ntán spártai katonákkal m^^szállta az isthmost, hogy a perzsáknak a Sándor rábízta 331. Alexandria építését, de tisztét
Peloponnesosba való benyomulását megakadá- kapzsi módon végezte. A király halála után Ptolyozza. Pia, Pausanias, volt a plataiai csata hse. lemaios kivégeztette és vagyonát magának fog-

—

K., Spárta királya, kétszer (378 és 376.)
hadmenetet Théba ellen. 371ben Epameinondasszal szemben Leuktránál vere3. //. A'., 11. Leoszenvedett és elesett.
nidas király veje, aki ellen reformtörekvései miatt
IV. Agisszal szövetkezve trónra is került, de apósát 240. gyztes pártja visszahozta, mire K. menekült és bár neje. Chilonis, megmentette életét,
számkivot/'she kellett mennie.
Kleomedes, görög csillagász, a Kr. n. 2. sz.-ban
2. 1.

indított sikertelen

—

sét

szl

müvében a
Az égitestek körmozgásáról
eztoikns fllozfla világrendszerét tárgyalta, többnyip^ Posidonius szerint. Mvét kiadta Schmidt
'I.'i;i/.ig 1831). latin fordítással kiadta Ziegler
1.0. 1891). Életét tárgyalja Ziegler, De vita et
liptis Cleomedis (Meissen 1878).
Kleomenes, etrynéhány spártai királjrnak neve.
/. A'., .\naxandridasnak okos, büszke, spártai
•
'-ot kedvel fia, Kr. e. 520. jutott
gemoniájának kivívása végett
- támogatva hadat vezetett 510
idák kizésére, s így akarata elleili.idalra Athénben a demokráciát.
itt Isagorast. az arisztokraták
ilomra, kudarcot vallott (508);
isisig is hatolt, de uralkodótársa,
nzása és a korinthosiak elpártott vonulnia. Több sikerrel
!on Sopeiánál (495). Otthon
maratosszal; késbb
!>an és Árkádiában tarélt.

'

i

•

:vták,

ál-

Lo<iniaaá Kiraiy fia, Kr. e. 235.,
a trónra. IV. Agis király
0.) özvegyét vette nül, s egyúttal annak re-

2.

ill. A-,

11.

lyéves korában
'

rjöng

jutott

Is szem eltt tartotta. Nagy tethogy királyi tekintélyével ellen«(Uyosha8sa az eforok hatalmát, mely az alsóbb

rmtörekvéseit

tekre vágyott,

cépoeztályokat

BámtSkn

n^'omta.
XI.

Sikeresen

ML

harcolt az

lalta le (322).

Kleón (lat. Geon), athéni borkeresked és demagóg, ki mveletlen és durva jelleme miatt
nagy ellensége volt a Periklos korában szárnyát
bontó szabad gondolkodásnak és merészen támadta a kormányzó férfiakat, fleg a peloponnézusi háború elején kitör pestis zavaraiban. De
csak Perikies halála után (429) jutott nagy befolyáshoz, amikor a hozzá nem csatlakozó embereket rágalmakkal és perekkel üldözte, híveit jö-

vedehnez állásokhoz

juttatta, a népet pedig
természetes, de durva szónoklataiban hízelg
szavaival, a szövetséges államok nagjobb megadóztatásával és az esküdtbirák nagyobb díjazásával a maga részére nyerte. Minthogy csak zavaros viszonyok között érvényesülhetett féktelen
természete, ellene volt annak, hogy Spárta béketörekvései sikerre vezessenek. Dicsekv szavait
a szerencse is támogatta, midn hadvezérként
Pylosba küldték, hol Demosthones megelz munkálatai alapján Sphakteria szigetét elfoglalta s
az ott bezárt spártaiakat fogságba ejtette (425).
Habár nem volt katonai képzetsége, mégis elfogadta ezután (422) Trákiában a spártai Brasidas
ellenében a had vezérletet s Amphipolisnál nagy
vereséget szenvedvén, maga is elesett. Aristophanes több vígjátékban, fleg a Lovagokban állíja
K.-t pellengérre; mint politikai ellenfele, kissé
torzítva viszi a színpadra, de ugyanoly jellemvonásokkal mutatja be Thukydides múve is. V. ö.
Beloch, Die attlsche Politik seit Perikies (Leipzigl8at).
Kleonae, -görög város a Korinthosból Argosba
vezet út mentén, ma Kleniesz.
Kleopátra (lat. Cleopatra), 1. Boreas és Oreithya leánya, Phineus trák király neje.
2. K., XIII. Ptolemaios .\uleto8 leánya, ki apai
végrendelet alapján Kr. e. 51-ben, 17 éves korában, jóval ifjabb öoesteek neje és uralkodótársa
lett. A kormányt kM^eneeen Pothinos, ÁcfaiUas

47

,
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és Theodotos igazgatták, kik K.-t ama vád alaphogy testvérét a trónból kizárni iparkodik,

ján,

elkergették. Erre K. Szíriában sereget gyjtött
s mialatt az ifjú Ptolemaios Pelusionnál leste
visszatértét, váratlanul Caesar is Egyiptomba érkezett Pompeius üldözésére, kit akkor Achillas
megöletett. Caesar maga kívánt intézkedni a
testvérek ügyében alkudozás közben K. éjjel beosont hozzá Alexandriába és szellemével meg
bájaival a maga részére nyerte a nagy rómait. Ez
az eredeti végrendelet értelmében döntött s mi4:7-ben az ifjú Ptolemaios az ellene indított
háborúban elveszett, K.-nak és egy még ifjabb
öccsének adta át az uralmat, szintúgy Ciprus szi;

dn

getét is. Pár hónapig még Egyiptomban tartózkodván, K.-val beutazta az országot és tle született fiának Caesario nevet adott. St K.-t magával vitte Rómába, hol ez Caesar haláláig mint
Róma szövetségese nagy udvart tartott. Ezután
sok katonát gyjtött s mivel vezére, Allienus,
Philippinól Brutus ós Cassius oldalán harcolt,
Antonius K.-t él-ben maga elé idézte KilikJába,
is a bvös királyn hálójába keahol azonban
rült és ezentúl az ö politikáját támogatta. Nagyrészt Keleten tartózkodott, sokszor kicsapongó
mulatozásokban apasztva erélyét, miáltal mindinkább K. eszközévé sülyodt s a keleti tartományokat úrnje gyermekeinek ajándékozta. Az
actiumi csatából elször K. szökött meg hajójával, utána menekült Antonius is, kinek halála
után K. Augustust szerette volna hálójába keríteni s mivel ez nem sikerit, vipera mérgével oltotta ki önéletét, nehogy az új császárnak diadalmenetében rabn gyanánt legyen kénytelen szerepelni (Kr. e. 30). V. ö. Ferrero, Róma nagysága és hanyatlása (Budapest 1913). K. története
szolgált drámai tárgyul Shakospearenek, Sardounak, B. Shawnak, regénytárgyul Ebersnek.
Kleopátra kígyója (Naia haie L., áiiat), 1.
Pápaszemes kígyók ós tlréuszklgyó.
Kleopátra tje, így nevezik 111. Tahutmes két
ókori egyiptomi obeliszkjct az elst 1880. vitték
New Yorkba Alexandriából, a másik ugyanonnan
1878. Londonba kemlt.
Klepszidra (gör.) a. m.vízóra; szk nyílású edény,
;

által az id közelített meghatározására szolgált. Régebben törvónyszóki beszédek tartamának meghatározására használták.
Kleptománia (gör.), beteges lopkodás, valamely elmebaj tünete így pl. a hisztériás
K.-ja (ú. n. áru háztolvajok) elbutult elmebajosokon is elfordul.
Klerics, Lyubomir, szerb mechanikus, szül.
Szuboticzában (Krassó-Szörény vm.) 1844 jún. 29

mely víz kifolyatása

nk

;

;

megh. Belgrádban 1910 fobr. 3. 1875-ben a belgrádi fiskolán a mechanika tanára s késbb kereskedelmi miniszter lett. A M. Tud. Akadémia
18Ui. küls tagjává választotta. Új szénfúrót talált fel és 1882. Belgrád mellett gazdag kénestelepet (A válla) fedezett föl. Müvei Zur Theorie

—

Klérus

—

a kat. papságra szokták a K. jelzt alkalmazni.
Klerikális párt az a párt, mely a
katolikus egyház érdekeit védi és annak jogaiért
a politikában és a sajtóban síkra száll. L. Klerikalizmus.
Klerikalizmus (gör.), a politikai küzdtéren
telenül

—

használatos, sokértelm jelszó. Érthet alatta a
klérus uralma tisztán világi dolgokban (pl. államkormányzatban stb.) a törekvés a klérus jogait
ós kiváltságait tekintet nélkül a közjogra órvénjTe juttatni, amikor a klérus mintegy öncélként jelenik meg; a vallással való visszaélés
politikai célokra vagy a világi hatalomnak viszszaélése vallásos, egyházi célokra. Rendesen
azonban ott emlegetik a klerikalizmust, ahol a
vallásos érzület a nyilvános életben is kifejezést nyer (például az iskolai és házassági kérdésekben).
;

Klerikusok (lat. clerici), a kat. egyház papjai,
ellentétben a laikusokkal, a világiakkal. L. még
Klérus és Clericus.
Klerogámia (gör.), a papok nsülóse. A protestánsoknál feltétlenül, az egyesült gör. kat. és
a keleti egyház papjaira nézve annyiban meg
van engedve, hogy házasok is bocsáttatnak a felsbb rendek felvételére, hacsak másodízben nem
nsültek vagy özvegyet nem vettek el. Kivételt
tesz a pspöld rend, mely celibátushoz van kötve,
minélfogva a püspökök többnyire a szerzetesek
közül vétetnek. A felsbb rendek felvétele után

a házasságralépés tilos. A rendfelvétel utáu kötött házasság semmis és érvénytelen a gör. katolikusoknál, míg a gör. keletieknél az ily házasság érvényes, de az illet az egyházi rend gyakorlatától eltiltatik.

Kleruchok

(gör.),

az ókorban az áUami szem-

pontból alapított kolóniák lakóinak neve, ellentétben az apoikoszokkal (1. Apoikiák). A fegyver jogán elfoglalt új állami területeket (kleroi) a
gyztes állam saját polgárai között osztotta el,
akik ennek folytán a kléroszok birtokosai (K.)
lettek.

Klérus (franc, clergé, ang. clergy), a kat. egyházban a papirend,vagyis azon egyének összesége,
kik felszentelés által az egyházi hatalom gyakorlására képesítve vannak, míg a papi rendhez nem
tartozó keresztények a laikusok rendjét, a keresztény népet (Xaói;) alkotják. A K. görög szó a. m.
sors. A papi rend a K. nevét némelyek szerint
onnan nyerte, hogy Mátyás, kit az apostolok az
egyházi hatalomra való képességgel legelsöbben
ruháztak fel, sors útján lett kiszemelve (Szent
Ágoston), mások szerinv onnan, hogy a Levi zsidó
törzs Kánaán földjének elosztásánál nem nyert
osztályrészt, hanem a tizedre utaltatott s'igy
neki «az isten» jutott örökségül. A papi rendnek,

a K.-nak, mint az egyházhatalom gyakorlására
különösen hivatott s jogosított rendnek szoros
megkíilönböztetése a laikusoktól, egyik lényeges
klönl)ség a katolicizmus és a protestantizmus
der KomiKjnsation .des physischon Pondols (Bel- között, amely utóbbi a híveknek általános pap.ságrád 1879); Ebnéletl mechanika (szerbül, u. o. gát vitatja, s a papi rendet tíirtónetileg fejldött,
keresztény egyházban nem gyökerez in1881) Inga kompenzált súlyponttal (szerbül, u. o. az
tézménynek tekinti. A papi rendbe való felvétel
1881).
Klerikális (gör.) a. m. papi, a papság körébe egyedüli módja a felszentelés (1. Egyházi rend),
hely- mely, miként a keresztség, eltörölhetetleu és elvaló, a papsághoz tartozó. Els sorban
:

s

;

—

—
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veoithetetien jelleget kulceönöz, úgy hogy az
egyszer papi)á felszentelt többé lallroa8á nem le-
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1632
Pályája
kezdetén hazánkban, kéeöbb hosszú id6n át Németország különböz városaiban lelkészkedeti.
Mint teológiai író volt kiváló. Magyar vonattozású múve Suocíncta papisticae in XIII. Scepns,
oppidis Hungáriáé 1674. institatae deformatíonis
imrratio (Jena 1679).
Kleáic (^ttad: -€ic.) Pál (1390-1391), I. Tvrtko
li^tván bosáilai király bánja volt Dalmáciában,
okt. 16.,

.

ov. lelkéei. asfll. Iglón

m^. KrínrtiMUi 1706 fébr. 20.
:

mely 1390. Zsigmond királyunktól

teljesmi elpár-

és magát a boszniai királynak alávetette. K.
hivatalos dme « Horvátország és Dalmácia vajdája* volt. Hivataloskodása csak Tvrtko király
halalai2(13ltl mnrc 23.) tartott. Elkel boszniai
család sarja és kitn hadvezér volt.
Klestinszky László, szinmúlró, szül. Kassán
1809 jún. 9., m^h. a. o. 1889 szept. 30. Zemplén
vmegyét szolgálta, majd részt votta szabadságharcban mint nemzetr az abszolutizmus alatt
ügyvédi gyakorlatot folytatott, 1861. Kassa város szolgálatába lépett, ahol a városi fóbirói s
törvényszéki elnöki rangfokozatig emelkedett.
1872-ben nyugalomba vonult. Kora ifjúságától
kezdve lelkesedett az irodalomért és színészetért
s már a 30-as, 40-es években nagy bnzgalonmial
szervezett a felvidéken mkedveli szintársnlatotolt

;

melyekkel sikerült kiszorítani a német színészeket. A kassai társalatot egy évig, éppen a
legmozgalmasabb idkben (1848/49) maga is igazgatta. Cikkeket, elbeszéléseket irt a fvárosi
lapokba s igen nagy gst^mm*! szinmúveket, mekat,

—

Kllefoth

Laafenbarg-K.-1 ágának birtokából 1406. Sulz
grófjainak jutott birtokába. Biek kihaltával 1687.
a Schwarzenborg hercegi család tapXtk meg,
amolyik 1813. Badennak eladta. Jelenleg egy
része Badenhez tartozik (Waldshut ker.), másik
része Svájchoz. A Svájchoz tartozó rész (SchaflThausen kanton) a Pelsö-K. és Alsó-K. járások.
K. része volt még Zürich kantonnak. Jó bor- és
gabonaterm vidék. V. ö. Hanner, Porschangoi
zur ál testen Geschichte des K.-es(PraanteId 1887).
Klétos (Kilit), egri prépost és királyi kancellár
volt 1222., s mint ilyen
fogalmazta az aranybullát (1. o.) és ugyanakkor a magyar egyházi rend
szabadalomlevelét. A király jutalmul egri püspökké tette; 1232.
alapította a bélháromkútí

apátságot

(1.

BélapíUfalva).

Kleve (Cleve,

nev

(Uivia, Kleef), az ngyanily
járás székhelye Düsseldorf porosz kerületben
és
az egykori K. hercegség fvárosa a németalföldi
határ közelében,(i9io) 18.135 lak., vasöntvel,
gép-,

br-, dohánygyártással és pamutszövésseL
1S47'.
a városnál fakadó vastartalmú ásványvízforrás
mellett fürdót építettek. Az egykori K. heroegs^
a német birodalom vesztfáliai kerületéhez tartozott,

2200 km*

területtel és mintegy
100,0(X)
férflágának kihalta után 1.368.
örökösödés útján Mark grófjainak birtokába került és 1417. a konstanzi birodalmi
gylésen
lak.

A K.-i grófok

hercegség lett. 1609-ben János VUmos, a hercegi
család utolsó férfltagjának elhunytával a
berecseg föloszlott K., Mark és Ravensberg Branden;

burgnak

1801-ben Poroszország a liajna
balparti részérl, 1805. pedig a jobbparti részrl
is lemondott Franciaország javára. E
birtokok
jutott.

egy részébl alakult meg 1806. a bergi nagyhercegség. Napóleon bukása után azonban ezen
birke- tokok túlnyomó része visszakerült Poroszország-

lyek részben, s tíszt^séges sikerrel, színre is
rültek Kassán. Nyomtatásban is megjelentek közülük A rozgonyi csata (1830) Szigetvár ostrrma ; Az igaz szerelem (18.33). K. eredeti szinjátékai c. alatt megindította drámáinak gyjtemén3rQSkiadását,decsakegy kötet jelent meg 1836.
né?y kMfttlfw drámájával. Kéziratban öt eredeti és négy fordított színm ve ismeretes.
Kiette károly, fest, szül. 1793 okt. 18. Drezdában, megh. 1874 jún. 26. Budapesten. Tanulmányait Drezdában, Prágában, Bécsien végezte.
A húszas években Pozsonyban telepedett le. ahol
a Zichy-család foglalkoztatta l^nkább, majd a
nádor udvari festjévé nevezte ki s K. mint ilyen
a két fhercegnt s József fherceget is rajzolni,
festeni tanította. Fkép városképeket festett, ilyevannak tle a Székesfr. Muaeom birtokában
:

;

nt
is.

Egyik

fia

Kdely Gusztáv féstö volt V ö. Mvé-

szet. VII. köt. (1908).

Klettenberg. Susanne Kaiharina von, német
ironó, szül. 1723 dec. 19. Majna-Frankfurtban,
moiíh. 1774 dec. 13. (ioethe anyjával barátságban levén, nag>' befolyást gyakorolt az ifjúköltre pietista tanokkal ismotette meg öt Élete
in?
egyénisége Goethe Wllhelm Mdsterjtoek
Hekcnntnisse einer sdiOnen Seele c. féjesáóben

hoz és Düsseldorf kerülethez tartozik. V.
ten,

Zur Gteschichte der Stadt K.

ö.

Sdwl-

(1905).

Klever, Július von, orosz-német fest, szül
Dorpatban 1850 jan. 19. (31.). A szentpóter^
vári mvészeti akadémián képezte ki magát
1881-ben a tájfestés tanára lett a szen^tervárí
akadémián. Tájképein az orosz tfdségekböl és
tengerpartokról vett motívumokat ábrázol Nevezetesebbek : Esztföldi halászkunyhó; 20 fok
Réaimiur; Orosz kés-sz; Narg-sziget Reval
mellett Orosz erd télen Halászfalu aPeipos-tö
környékén stb.
Kifli, vagy Kaulf., növénynevek, különösen
harasztok neve után, Kaulfuss Qeorg Friedrich
hallei tanár (meghalt 1830.) nevének rövidítése
H.IIC., állatnevek után Klug J. C. F. (1. o.)nevé^
nck rövidítése.
;

;

Klicotipia (QjtMi: kii«o-), Klic bécsi fest és
komigráfus által föltalált eljárás, mely szerint
pigment-nyomatról rédeiiiezre átvitt mjzot magaara maratnak. Ezt az eljárást kuproi^náiiak

vagy tmomravümek is neveiik. Ma már nem Igsn

.<

Klios6(aaelU: Klicsova), kisk. Krws^-SaOrény vm. bégai j.-ban, (1910) 1046 tót lak., vasútállomás távüróhivatallal Bethlenhása-iOtosÓL n. t
tükrözíxlik.
Klettgau, a régi alemann iMnegségnek egy- Bethlenháza. Postaügynökség.
Kllefoth, Theodor fViedrick DeOef, nteet
kori kerülete, a Randen-hogysóg Rajna és Wutach
közötti kiterjedt völgyréalefte.A Habeborg grófok lutheránus teolégos, szOL Kiniwwban (líeekfa»>
:
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Kilesi
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Kllmkovice

Klimatikus gyógyhelyek, 1. Éghajlati gyógy18., megh. Ludwigslustban 1895
mecklenburg-schwerini egyházi kor- helyek.
Klimatográf ia, egyes földrészek éghajlatának
mányzó testület tagja volt. Fbb mvei Einleitung in die Dogmengeschichte (1839) Theorio leírása.
Klimatológia (gör.) a. m. éghajlattan, a tágabb
des Cultus der evangolischen Kirche 1844);
Acht Bücher von der Kirche (1854) Liturgische értelemben vett meteorológiai tudomány egyik
Abhandlungen (1854—61, 8 kötet); Christliche ága, melynek célja, hogy a föld különböz részeinek éghajlatát megállapítsa. Természeténél fogva
Eschatologio (1886).
Kliegl József, gépész, szül. Baján 1795., meg- inkább leíró tudomány, de körébe tartozik azon
halt Budapesten 1870 jan. 7. Egyetemi tanulmá- okok kiderítése is, melyek a klimatikus viszonyait Pesten végezte, késbb Bécsbe ment, hol a nyok különbözségeit okozzák. L. Éghajlat és
képzmvészeti akadémiát látogatta és festnek Klimatika.
Klimatoterápia, 1. Éghajlati gyógyítás.
képezte ki magát. De a festészet sohasem tudta
Klimax, 1. Emelkedés.
a találmányok és a géptani kutatások terétl elKlimaxcukor, koményítöcukor, mely különövonni egymásután talált fel egy szed- és osztógépet, mely 18.S9— 1840. Pozsonyban kiállíttat- sen sörfzkben nyer alkalmazást.
Klimazónák (geoi.). A klimaövek kialakulásáván, feltnést keltett (most a Nemzeti Múzeumban van) egy számológépet, egy gzmozdonyt, nak kezdetét a jura-korra tehetjük. Az eozói
mely rézsútos pályán minden ponton megállítható, kortól kezdve a triászig ilyen elkülönülódós nem
végül pedig oly vasutat, mely sínjét magával mutatható ki. Neumayr M. szerint a jura-kor
hordja, st oly készüléket is, amelynek segítségé- oceánikus üledékeinek a különbözsége az égvel valamely zongorán improvizált zeneszerze- hajlatbeli különbségekre vezetend vissza. Nevemény rögtön följegyezhet. K. gépei nem keltet- zetesen három elkülönített öv észlelhet a jurátek figyelmet s ö a legnagyobb nyomorban ten- ban és pedig: 1. Az alpi rmditerrán öv, tropikus
gdött. Vasútjárói külön munkában is megemlé- jelleg állatvilággal (Phylloceras, Lytoceras). Ez
kezett, melynek címe Figyelmeztetés az új egy- az öv kb. az ó. sz. .S0<* és d. sz. .30° közt terül el.
Ide tartozott a mai Alpok, Kárpátok, az Olasz-,
sinrendü vaspályára.
Kliens (lat.) a m. ügyfél, pártfogolt. A régi Ró- Spanyol- és Balkán-félsziget, Kis-Ázsia, Elburg) 1810 jan.

A

jan. 25.

:

;

;

:

;

:

mában

1.

Klikk

Clientéla.
(franc, dique),

politikai,

id

,

vagy övtl

társadalmi érdekkör, amely a maga törekvéseit,
hatalmi és vagyoni boldogulását szoros összetartással, erszakkal v. furfanggal igyekszik elérni.
Klima, 1. Éghajlat.

Klimakterikus

Mexikó és Peru területe. 2. A tropikus
B.-ra és D.-re a mérsékelt öv terült el az
ú. n. középeurópai faunával (Harpoceras, Oppelia
cephalop'.dák és korallzátonyok). Ide tartozott
Francia-, Németország, Anglia, a Balti-tenger
környéke, Japán, Kalifornia. 3. A horeális övben
hidegebb klima uralkodott. Ez öv állatvilágában a Virgatites, Cardioceras cephalopodák s az
India,

szkebb

(tempus climadericum),

az asztrológiában minden vészthozó id, azaz oly
id, melybon két bolygó konstellációja rosszat
jelentett pl. a Mars és Vénus divergenciája háborút és éhséget jelentett stb.
Klinutkteriuin (gör.), általában az élet vala-

Aucella kagyló szerepelnek jellemz alakokként.
Ide tartoztak Észak-Európa, Szibíria, Észak-Amerika ÉNy.-i része és Grönland területe. Sokan azt
vélik, hogy a szóbanforgó, klimakülönbsógre
mely fordulópontját, változását (pl. pubertás, fog- visszavezetett elkülönüldósek nem annyira a
zás stb.) jelentette ma az orvostudományban K. különböz éghajlat befolyása alatt jöttek létre,
(anni climacterici, klimax, kritikus kor, meno- mint inkább faciesbeli eltérések. A K. kialakulazon életéveit (45—50) tak a krétakorszakban is, kb. úgy, mint a jurápausa stb.) alatt a
értik, amikor nemzkópessége megsznik a pete- ban. Itt meg lehet különböztetni egy déleurópai
fészek elsorvadása folytán logfoltünbb tünete övet (mely a júrabeli mediterrán övnek felel meg)
& havitisztulás végleges kimaradása. A pete- s egy északeurópai övet (mely a mérsékelt övnek
fészek sorvadását nemcsak az összes többi nemi felel meg). A harmadkorban fokozatosan kiala
«zervek sorvadása kiséri, hanem kihatással van kul a mai éghajlat. Az eocén idejében Közé])az egész szervezetre. A K. idején igen gyakran Európábau még tropikus éghajlat uralkodott az
lépnek fel ideges tünetek, vérkeringési zavarok oligocénben, a miocénben s végül a pliocéubon foIlyenkor kozatosan a sznbtropikus éghajlat alakult ki.
a
(vértolulás, szívdobogás stb.)
bizonyos betegségekre is hajlamosak (elmebeteg- Azután mérsékeltté vált az éghajlat.
Klimes Gyula, minisztori taniktsos, szül. Nag>ségek stb.). A K.-ot mesterségesen is elidézhetFórflak K.-a kanizsán 1866 dec. 19. 1884-ben a pénzügyminiszjük a petefészek kiirtása által,
alatt képletesen az 50—55 éves kort értik, amikor térium, 1888. pedig a legfbb állami számvevgyakoriak az ideges és vérkeringési zavarok, szék szolgálatába lépett, ahol 11X)6. osztálytanácsos, 1911. pedig miniszteri tanácsos lett. A köztalán a kezdd érelmeszesedés miatt.
Klimásitás (akklimatizáció, növ.),l. Honosítás. gazdasági és számviteli szakirodalom torén
Klimatika (éghajlattan). Az éghajlatokat élet- ködik, az államszámviteltani állami vizsgáló
tani hatásaik szempontjából tanulmányozó ós bizottságnak elnökhelyettese. Önálló müve JDa.s'
osztályozó tudomány. Megalapítója: Dove ós Rechnuvgs- und KontroUivesen des wngarischen
Prankenháuser, 1910. L. még Klimatológia.
Staates (Budapest 1910). Munkatársa o LexikonKlimatikus formáció, a növényföldrajzban nak is.
'->ly formáció (1. o.), amelyet nem a talaj-, hanem
Klimkovice, Königsbery 1. o.) porosz város
kliroai viszonyok állapítanak meg.
lengyel neve.
;

;

n

;

;

nk

;

—

m-

:

;
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Klimkovics, 1. Béla, fest, szttl. Kassán 1833
megh. u. o. 1885 febr. 10. Bécsben két
évon át tanult a festöakadómián. 1863-ban hazament s magánrajziskolAt nyitott Kassán, majd a
freáliskola rajstanárává nevezték ki. Nagy érdemei vannak a Felsömagyarországi Mnzenm-egyniArc. 24.,

—

Klimt

Klimov, község Csemígov oroszországi kormányzóságban, kb. 7000, többnyire raszkolnik

lot alapítása körül,

lako.s8al, kik kertészettol, méhészettel, viasz- és
gyortyagyártással foglalkoznak. K-t a XVIII. sz.
elején a raszkolnikok alapították és miután I.
Péter cár elismerte e szektát, a kormányzóság
közigazgatásának fhelye lett.

honnan csak három év múlva tért vissza. 1869-bon

Klimaoh, Fritz, német szobrász, szül. MajnaFrankfurtban 1870 febr. 10. Berlinbon, Parisban és Rómában tanult. Szobormüveit
egyes
alakok, csoportok, képmások, emlékszobrok
a formák finom, mérsékelten realisztikus kiképzése jellemzi. Nevezetesebbek A csók Salomo
Táncosn (bronzöntvényei a berlini nemzeti
képtárban ós a drezdai Allx>rtinumban) Képzelet .Max Koner síremléke (Berlin) R. v. Gnoist
és Friedrich Lippmann mellszobra (elbbi a berlini egyetem dísztermében, utóbbi a berlini metszet-gyjtemény helyiségében); Virchow-emlók

amelynek i^pugatója is volt.
1885-bon, halála után került kiállításra Budapesten több képo (Háry János, Ki a legény a
csárdában f stb.). V. ö. FeLsö-magyarországl Múzeum VI. évkönyvét (1885).
2. Á'. Ferenc, fest. A', i. testvérbátyja, szül.
Kassán 1826 aug. 31., megh. Budapesten 1890
ápr. 9. Pesten 1846— 48-ig Mara.stoni mtermében dolgozott, majd beállt honvédnek és végigküzdötte a asabadságharcot. Knnek levereti
után 1858-ig Magyarország különböz vidékein élt,
oltár- és arcképeket festve, azután Parisba ment,
rajztanári állást vállalt a

f városnál. Nagy érdeme,

—

—

;

:

;

;

;

Berlinben.

Klimstein (Khalmi) József, író, szül. Vácott
hogy a Fels-magyarországi múzeum alapítását
1843 febr. 14., megh. 1906 máj. 25. Nagyszombatö kezdte meg. V. ö. Vasárnapi Újság (1889).
3. K. Gábor, K. 1. ikertestvére, szül. Kassán ban. Pappá szentelték 1866 júl. 25. Több helyütt
1833 márc. 24., megh. u.o. 1891 máj. 6. Az 1848-iki való segédlelkószkedés után 1870 okt. 14. nagyszabadságharc kitörésekor mint 15 éves fiú félbo- szombati fgimnáziumi tanár, 1889 július 23. u. o.
asakítván gimnáziumi tanulmányait, fölcsapott konviktusi alkormányzó, 1890 máj. 11. szentszéki
honvédnek s a híres vörössapkás 10. zászlóaljba übiök. 1898-ban fgimnáziumi igazgató. Irodalmi
Boroztatott be a tüzérséghez. Csakhamar tzmes- munkássága 1870-ik évtl haláláig szerkesztette
:

26 csatában vett részt. A világosi fegyverletétel után büntetésbl a 34. osztrák gyalogezredbe közembernek sorozták be s az olmützi
várba eszkortálták. Három évi szolgálat után rmester, 7 évvel késbb pedig hadnagy lett. Végigküzdötte az 1859-iki olasz, az 1864-iki dán és
ter lett s

az 1866-iki porosz hadjáratokat és kitünteté.st is
nyert. A königgratzi harcmezn megsebesült s
aztán Danzigban porosz fogságba került. Nagy
érdeme volt a kassai Fels-magyarországi mnzenm-egylet alapítása és fejlesztése körül.

Klimjn Mihály, vízmémök, szül. Budán 1851.,
megh. Budapesten 1897jan. 24. Mérnöki tanulmányait Budán, a megyetemen végezte s 1870—
1872-ig asszisztense volt Kruspér Istvánnak. 1872.
résztvett a hamburgi kikötépítésben, majd a
szászországi Elbe-szabályozásban, 1875— 78-ig a
Rajna- szabályozásban. Midn 1878. a kir. Józsefmegyetemen a vízépítés tanítására külön tanszék állítottak fel, erre K.-et hivták meg rendes
tanárnak. K. honosította meg 1882 óta a vízmér-gyakorlatokat és létesítette a megyetem

vízmér-állomását is Nagymaroson. Az 1889—90.
és 1890—91. tanévekben rektor volt.
Klimó György, püspök, szül. Lopasson (Nyitra)
1710ápr. 4., mégh. Pécsett 1777 máj. 2. 1733-ban
pappá szenteltetvén, rövid id múlva Klobusiczky
érseki helynök titkára lett. 1740-ben pozsonyi,
1741. esztergomi kanonoklcá és nyitrai fesperessé nevezték ki. 1747-ben mint novii választott püspök eladó volt a királyi kancelláriánál.
1751-ben pécsi megyés püspök. Sok templomot
épített, 15,000 kötettel megvetette a püspöki
könyvtár alapját és megszerezte a maga ée utódai
számára az érseki eljogokat. Érdemeket szerzett
a magyar egyház történetére vonatkozó külföldi
okmányok megszerzése ós lemásoltatása körUL
V. ö. ZelUger A., Egyházi Írók osamoka.

az István bácsi által alapított naptárt, 1886. pedig
megindította a Magyar Sión rei cím vállalatot.
Önálló mvei Udalrik pápai zuáv (történeti regény, fordítás, Esztergom 1865) Árpádhád Szí.
Erzsébet (ford., Eger 1867) Az egyháza szabadság
légkörében (Esztergom 1868)
divatos nevelés
következményei (ford., u. o. 1869) Madách Imrének Az ember tragédiája c. drámai költeményérl
(Nagyszombat 1877) Czwizor Gergely (Pozsony
1884) P%ámemféfei (Nag>'szombat 1884); Pázmány Péter Hete (Pozsony 18&t) Dr. Majer István V. püspök, vistván bá'-d» a félszázados iró
(Budapest 1885) Vázlatok HayncUd Lajos bibornok-érsek életébl (Pozsony 1889) Emlékezés Símor János bibomokra (Nagyszombat 1891) stb.
Klimt, (xustav, osztrák fest, szül. Baimigartenben (Bécs mellett) 1862 júl. 14. Tanulmányait a bécsi iparmvészeti iskolában végezte.
Kezdetben a díszítófestószet terén mködött ós
csak a kilencvenes évek vége felé alakult ki
egyéni feststilusa, mely rafíinált, ját^Jkos színeivel, finoman lendiil vonalaival oly páratlanul
szuggesztív ervel hat a szemlélre. Els korszakának nevezetesebb alkotásai Dionysos- kultusz
Thespis kordója A taorminai színház A
Globe-szinház Londonban (valamennyi a bécsi
udvari színház lépcsházában); dekoratív festmények a bécsi udv. mütörténeti múzeum lépcsházában színpadi függönyök és mennyezotképek
a reichonborgi, karlsbadi, fiumei színházakban.
Újabb mvel finom tájképek, elragadó ni képmások, mitológiai, szimbolikus vagy aUegorikós
festmények. K. a modem osztrák múvéswt egyik
vezére, kinek számos híve és sok ellensége Tan.
Különösen sokat vitatkoztak mvészete fölött
1905., midn a bécsi tudományegyetem aulája
részére készített nagy mennyezetképeit (Bölcselet,
mert kifogáOrvostudomány, Jogtudomány)
:

;

;

;

A

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;

—
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visszavonta. Résztvett
sokat emeltek ellenük
a bécsi «Sezession» megalapításában s annak sokáig elnöke volt.
Klin, kisk. Árva vm. námesztói j.-ban, (1910)
836 tót és lengyel lak., postahivatallal; u. t.
Námesztó. Kékfestögyár.
Klin, az ugyanily nev járás székhelye Moszkva
orosz kormányzóságban, a Szesztra ós vasút mellett, 6500 lak., pamutiparral.
Klinac, adók. Zárgáb\Tn. petrinjai j.-ban, {1910)
248 szerb lak. u. p. és u. t. Kraljevcani.
KlinSa Sela, adók. Zágráb vármegye jaskai
j.-ban, (1910) 2814 horvát lakossal u. p. és u. t.
Zdenöina.
Elinci, város Csemigov orosz kormányzóságban, a Tm-oszna mellett, (1907) 12,166 lak., nagy
vasöntökkel, gyapjúszövéssel ós nagy brgyárak
kai
Kis-Oroszország egyik legnagyobb iparú
;

;

;

—

Kllngrsor

természet szabadságáról (rektori beszéd, u.

o.

1889).

Klinger, 1. Fiiedrich Maximilián von, német
költ, szül. Majna-Frankfurtban 1752 febr. 17.,
megh. 1831 febr. 25. Atyját korán elvesztette és
nagy nyomorban viaszamaradt családját eltartva,
saját erélyével küzdötte fel magát. A giesseni

egyetemen jogot tanult. Megnyerte Stolberg gróf
és Goethe barátságát. 1780. orosz katonai szolgálatba lépett s ezentúl Oroszországban élt, hol
táborszernagy s a dorpati egyetem gondnoka lett.
Drámai mvei közül, amelyeket életónok els, Németországban töltött felében írt, kiválUc a Sturm
u. Drang címQ, mely nevet adott az egész irodalmi
korszaknak. V. ö. Schmidt E., Lenz und K., zwei
Dichter der Genie-Zeit (Berlin 1878) Rieger M.,
K. in der Sturm- und Drang-Periode (Darmstadt
;

1880).

2. K., Max, német szobrász, fest és rózkarcoló,
Klinda Teofil, egyházi író, szül. 1857 márc. 1.3. szül. Lipcsében 1857 febr. 18. Mvészeti tanulKecskemét mellett Puszta-Pákán. 1880-1893. mányait a karlsruhei akadémián Gussow mellett
káplán volt Dorogon, Budaörsön és Budapest-Jó- kezdte meg és a borlLnin folytatta, miközben a réz-

városa.

1893-ban esztergomi szentszéki karcolás mesterségét önállóan sajátította el. Mijegyz, majd titkár és 1903 óta esztergomi pre- után beutazta Belgiumot, Franciaországot és
látus-kanonok, 1907. c. apát. 1889—91. az Egy- Olaszországot, a Lipcse melletti Plagwitzban teleházi Közlöny munkatársa. Liturgikus tárgyú pedett le. K. a modem német mvészet egyik legcikkei javarészét klasszikus latin nyelven írta. ismertebb képviselje, kinek müvei igen nagy
Mint Vaszary Kolos hercegprímás udvari papja mértékben hatnak a német közönség ízlésére.
1893—1903. szerkesztette a fegyházmegyei kör- Nagyszámú szobrai, festményei, rajzai ós rézleveleket. A Magyarok Nagyasszonyának ünnepe karcai egyaránt jelentsek, de kevésbbé mvészeti
(okt. második vasárnapja) az
eszméje volt. Fbb kivitelük, elgondolásuk, mint inkább irodalmi tarmüvei Vademecum Liturgicum (1893) Tractatus talmuk, célzatuk következtében. Óriási késztlltde Abbatíbus tit. (Strigonii 1909).
séggol rendelkez, rendkívül öntudatos mvész,
Klindworth, ^ar/,német zongoramvész, szül. valódi eredetiség, alkotóer nélkül. Szobrai közül
1830 szept. 25. Hannoverben. Weimarban Liszt legszebbek: Salome, Kasszandra, Beethoven,
tanítványa volt. Berlinben egyidoig dirigálta a Amphitrite, Draraa, Liszt Ferenc mellszobra stb.
filharmóniai estéket is. Wagner Nibelungenring Szobormveit többnyire különböz szín anyagtrilógiájának zongorakivonatát elkészítette. Cho- ból készíti. Festményei Pietá (Mária és Evang.
pin, Beethoven számos müvének új kiadását ren- János siratják a halott Krisztust) Krisztus kodezte sajtó alá.
resztrofeszltóse. Krisztus az Olympuson, HableáKling, helyesebben Kalinga, egykor a Gan- nyok, falképek a lipcsei egyetem épületében stb.
gesz torkolatánál virult birodalom népe, ma álta- Legnagyobb népszerséget rajzai és grafikai laplában a tamil kereskedk neve, kik Hátsó-Indiá- jai szereztek neki, amelyekben imponáló, habár
ban és a maláji szigottengeren utaznak.
kissé szertelen és nem teljesen egészséges képzezsefvárosban.

:

;

:

;

Illusztrációk Ámor ós
Klingemann, Emst August Friedrich, né- let nyilatkozik meg
met drámaíró és szinházi rendez, szül. Braun- Psyche meséjéhez, Éva és a jövend, Egy kezty
schwoigban 1777 aug. 31., mogh. u. 0. 1831 jan. története, Capriccio, Drámák (jelenetek egy nagy26. Drámáinak nem volt maradandó sikerük, de város éjszakai borzalmaiból), Intermezzi, A haneve a német színészet történetében mégis emlé- lálról, Brahms-Phantasle stb. Igen érdekes és ta:

lett. ó volt az els, aki Goethe Faustját
eladatta (1829). Utazásairól értékes feljegyzéseket tett, melyek Kunst und Natúr c. elször
1823—27. jelentek meg s magyarországi útibenyomá.sairól is beszámolnak.
Klingenthal, község Z\vickan szászországi kerületi kapitánystigban, a cseh határ és vasút mellett, (1910) 6158 lak., jelentékeny hangszergyár-

nulságos mvészetelméleti értekezése Malerel u.
Zelchnung (Lelpzig 1899, 3. kiad.). V. ö. Schmid,
K. (Blelefeld u. Lelpzig 1899) KUhn, Max K.
(Lelpzig 1907) Singer, Max K.'s Radierungen,
Stiche u. Steindrucke (Berlin 1909).
KlingsoT (Klinsor aus Ungerlant), Wolfram
von Esclionbach Parzivaljának s a Wartburgkriog
c. XIII. sz.-l)oli német költeménynek egyik szereptással.
lje. Amott mint Capua hercege lép fel, akit Ibort
Klinger, 1. Gusztáv, szinmü-ó, 1. BuchUnder. szicíliai király, mivel nejét elcsábította, férfias2. K. István, egyetemi tanár, sztll. 1831 dec. ságától megfosztat. K. boszút áll: Tersldában
24., mogh. 1908 jan. 27. Pappá szentelték 1864. bvészséget tanul, azután csodás várat építtet,
Egyidoig teológiai" tanár volt Rozsnyón. 1870 amelybe férfit és nt becsal s fog\'a tart. Ezek
óta a budapesti egyetemen a lelkipásztorkodás közé kerül Artus anyja és nvére is, mire Garendes tanára. 1888—89. az ecetem rektora volt. wan, Artus lovagja a várat hatalmába keríti. A
Munkál A tudomány céljairól és feladatairól bvész neve (K. v. Klingesaere a. m. költ) lehetett
(rektori székfoglaló, Budapest 1889) ; Az emberi az oka, hogy a Wartburgkriegben már mint lií-

kezetessé

:

:

;

;

-
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rcs dalnokot látjuk, aki a versenyben els Ízben
loinrich von Of tordingonnok segltsógóre
yböl. Itt is Noriiun ördög barátságával
^'\ o/i lu az imént diadalmas Wolframot s csak
Iliikor ez SzAz Máriát hívja segítségül, hagyja el
tos a tiiürin^ai udvart. A népmondában
!

",
>/.i.

ö

az, aici

megjósolja magyarországi

r^rzsebet szüíletését.

A Lohengrin-mondában

szerepel a bvész és a költ itt két szemóly,
Késbb történeti személ^'n^k hitték, söt a múlt
század elején volt, aki n Nibolnnglíodot is K.
müvének tartotta. Simrock, Koberstein és az
újabb irodalomtörténet csak mesei alakot látnak
benne. Alakját Novalls is felhasználta regényében
(Heinrich v. (Jfterdingen) és Wagner Richárd a
zenoíiráraáiban. V. ö. Fejérvataky L., Költészet
az Árpádok alatt (Figyel IV. 1878) Eeinruh
G.. K. (Egyet. PhU. Közi. 1878 és 1911)
Hienz
is

:

;

—

Kllnométer

Klinkowstrdm, Rudol) Maurüz, báró, svéd
hadtudományi iró, szül. Stockholmban 1816 ang. 8., megh. u. o. 1902 nov. 20. Utásztiszt, majd 1859-66. bécsi katonai attasé volt. Mint
képvisel élénk részt vett a svéd politikai életben.

politikus és

Híres szónok volt. Politikai Irataüi kívül fontos
Historiska uppgiffor rörande svenska generalstabens organisation (Történelmi adatok a svéd
vezérkar szervezetét Illetleg, Stockholm 1849).
Klinoanemométer a vízszintestl eltér széláramlatok irányának meghatározására szolgáló
mszer, melyet Deohovrons szerkesztett.
Klinodiagonális, ferdeátló, az egyhajlású
kri.'<tályi)knak hajlott tengelye.

Klinodóma, az egyhajlású kristályrendszerben
(l. o.), melynek lapjai a ferdeátlóval

ama dóma

párhuzamosak.
Klinoedrit (clinoedrit,

*•). Cink-kalciumÁrmin, Magyarországi K. a mondában (Budapest hidrosziiikát H, Zn Ca SiO(, tehát a kalaminhoz
;

19091.

Klingspor, Kari, báró. svéd politikus, szül.
Skurtingében (Ö.-ítergötiana) 1847 nov. 18.,megh.
ülricehamnban 1911 febr. 1. Mint tüzérkapitány lépett ki 1893. a hadseregbl s azóta politikai ós gazdasági téren fejtett ki nagy tevékenj's^et. A képviselházban, meljnek 1889. lett
tagja, a védvámos agráriusok vezére volt s 1895.
az egész országra kiterjed agrárius szövetséget
hozott létre 1907. udvarnaggyá nevezték ki.
Klinika (gör.), ágyban fekv botegek befogadására és gyógyítására való intézmény, amely
elssorban az orvosi szakoktatás s a tudományos
búvárkodás céljait szolgálja. A K. tehát nem
egyéb mint kórház, amely azonban lab(jrat^)riummal, eladó helyiséggel stb. van felszerelve, s
;

amely rendszerint .sokkal nagyobb személyzettel
van ellátva. Nálunk csak az egyetemeknek vannak K.-ik (illetleg Így nevezett kórházaik), melyeknek élén a megfelel szaktanár áll külföldön vannak magán- és egyesületi klinikák is. L.
;

Egyetem, Poliklinika.
Klinikos elssorban az az orvos, orvostanár,
aki a klinikákon van elfoglalva, másodsorban az
olyan orvos, aki a betegágynál jól feltalálja magát,

nem

teoretizál (syn. praktikus orvos). L.

még

dinici.

KUnker,

1.

a portlandcement-gyártásban az

égetéssel nyert termék vagyis a cementk, melybl rlés által készül a cementliszt, 1. Cement
2. magas hfoknál az olvadás kezdetéig (zsugorodásig) égetett agyagtégla, mely rendkívül kemény. L. Kongótéala.
;

Klinkerfues, Wühelm, német csillagász, szül.
Hofgeismarban 1827 márc. 29., mogh. Göttingenbon I8ftt jan. 28. A göttingeni obszervatórium
igazgatója s az asztronómia rendkívüli tanára
volt a göttingeni egyetemen. Hat üstököst fedezett fel. Az 1872 novemberi csillaghullás alkalmával Madi^szba ktlldött sürgönyével Pogson
üstökös felfedezését tette lehetvé. Oázgyujtót
szerkesztett, amellyel a gázlámpákat a gyárból
Theorelehetett meggj-ujtani s eloltani. Müvei
tische Astronomie (.3. kiad. Bnchholztól, Braunschweig 1912); Theorie des Bifllarhygrometers
:

(Gröttingen 1875) ; Die Prinzipien der Spektralanalyse (Berlin 1879).

hasonló összetétel.
Klinohomit (clinohumit *«•), a humitcsoportnak egyik tagja, amely az egyhajlású rendszerben kristályosodik. Lelhelye a Monté Sommá a
Vezúv mellett, Arignac a Pyreneusokban, Gettembe Ceylonon. L. Humit.
Klinokeíália (gör.), 1. Nyeregfej üség.

Klinoklász (clinoclasit), 1. Abkhit.
Klinoklór v. ripidolit (isv.), a klorit-csoportnak egyik tagja. Egjiiajláísú kristályok, gyakran
hatszögos kiilsvel gyakoriak az ikerkristályok,
lemezes legyozöszerü halmazok és féregszeren
görbült hatszöges oszlopok. A lemozek egy irányban kitnen hasadnak. Bagymazöid, kékes- v.
fokotószöld gyöngyház- v. zsírfény ü áttetsz,
vékony pikkelyekbon átlátszó. Kémiai összetételét l. Kiorit alatt. Termhelye Achmatowk az
Uraiban számos pont az Alpokban. Mint kzetalkotó ásvány igen közönséges a klorítpalában.
Klinométer (klinoszkóp) a. m. hajlásmér,
célja egyenes vonalaknak vagy síkoknak a vízszinthez való hajlásszögét mérni. Rajzoljunk egy
darab deszkára kör-beosztást, ennek középpontjába f ügesszüak fel egy ingát, amely a deszka
síkjával párhuzamosan lenghet s készen van a
legegyszerbb K. A fokbeosztás pontját tegyük
oda, ahova az inga akkor mutat, amikor a deszkadarab egyik élével egy vízszintes vonalra vagy
síkra van állítva, ettl jobbra és balra végezzük
a számozást, akkor a lejt hajlása mindig annyi
lesz, mint amennyit az inga mutat a fokosztályzaton, ha a lejtre az elbbi élével niállitjuk. A
geológusok kompasszára egyúttal K. is van szerelve a rétegek dlésének mérésére és fokokban
;

;

;

;

való kifejezése céljából.
A geológiában K. az az eszköz, amellyel a rétegek lejtését, azaz dUlésttk fokát megmérhetjük.
Kétféle K. ismeretes, az egyik ingával van ellátva, amely horizontális rétogzée eeetén egy
alatta alkalmazott félíven O'^-ra mutat, míg ferde
helyzetben a horizontálistól való eltérést az inga
hegye fokokban adja meg. Figyelni kell arra,
hogy az eszköz a fokai síkjával pontosan a dOlés
ürányában illesztessék a réteglapra ; a másik fajtájú K. két egymással izületsaerüen összekötött
lécbl áll, amelyek egyike a réteglap dülée-irányára illesztetik rá, míg a másikat addig mozgat-

:
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juk fölfelé, míg a rajta lóvö libella a horizontálist
nem jelzi, A két egymással szöget bezáró léc nyílását egy, a szögletben alkalmazott íven szintén közvetlenül fokokban olvashatjuk le. A közönséges

—

Klltomachos

nára. K. különösen értékes gyakorlati mködése
mellett számos, az ügy fejldésére befolyást gyakorló cikket Irt. Önálló müvei Közérdek tudni:

valók a siketnémákról (Budapest 1901) Részlekompaszok egyszer K.-iil is használhatók, ameny- tek a magyar siketnéma- oktatás történetébl
nyiben egyidejleg egy kis K.-ingával is fel szok- (Vácz 1901) Módszertani jegyzetek a siketnématak szerelve lenni.
oktatás körébl (Budapest) A siketnémák beszéde
;

;

;

Klinopinakoid

(gör.) a.

m. ferde-átlós véglap,

vagyis az egyhajlású kristályrendszer ama véglapja, mely a szimmetriasíkkal párhuzamos oldallap-nak is hívják.
Klmopiramis (gör.), az egyhajlású kristály;

rendszemek kristályalakja.

(u. 0.

1908).

Klisa, adók. Vercze vm. vorczei j.-ban, (t9io)
1154 szerb, horvát és magyar lak. u. p. és u, t.
;

Pivnica.
Klisé,

1.

Cliché.

Kiissza vármegye,

1.

Klisza vái-megye.

Klinorombikus kristályrendszer a. m. egyKlisszov, falu Kjelci orosz-lengyel kormányzóhajlású vagy monoklin kristályrendszer.
ságban. Itt verte meg 1702 júl. 19. XII. Károly
Klinoromboidos kristályrendszer a. m. há- a lengyeleket és szászokat.
romhajlású vagy triklin kristályrendszer.
Klisszura, a Duna Drenkovától Orsováig terKlinoszkóp, 1. Klinométer.
jed részének a neve, amelyen a hajózás a sellk
és rohanók miatt a szabályozás eltt alig volt
(1. az ábrát), amelynövények görbülését akadályozzuk meg és lehetséges. Itt következnek egymásután a Kozla,
Dojke, Izlás, Kis- és Nagy-Tachtália, Greben és
Juc zuhatagok, amelyek helyén a szikla-küszöbök miatt a szabályozás eltt rendkívül nehéz
volt a hajózás, st egyes sziklák, mint a Babakáj
s a Grebe, ki is álltak a Duna vizébl. Sok helyütt
ersen összeszkült a medre s itt rendkívül sebesen folyt, s azután egyszerre kiszélesedett 2000
méter szélesre s a kitágulás helyén örvénylések
támadtak, pl. a Greben sziklánál a hajózható szélesség 1.32 m., az összes szélesség 470 m. volt s
utána egyszerre 2041 m. szélesre tágult ki. Ezt
a részt úgy szabályozták, hogy a Greben sziklából 150 m. szélességt leromboltak, a kitágu.
Pfefíer-íéle klinosztát víeszintesre áliitott tengelylyel
a
lás helyén pedig párhuzamos mvfl összeszorísiekrény fedelének a visszahajlitásával a tengely mertották úgyszintén utat robbantottak a zuhogok
legesre állítha'ó.

Klinosztát, az a készülék

lyel a

;

;

szikkküszöbjein át is, s így ma végig hajózható.
pedig az óramü-hajtotta vízszintes tengelyen a Plavisevicán alul kezddik a K. legszebb része
geotropikus görbülést, a merleges tengelyen a Kazán-szoros (1. o.). A K. végig 600—800 m.
pedig a heliotropikns görbülést.
magas hegyek közt festi látványt nyújt, kb. 70
Elinotropizmus (növ.), 1. Iropizmus.
km. hosszú, Grebenig terjed részét Felsö-K.,
Klinozoizit (dinozoisit, ásv.), az epidot-soro- azon aluli részét Alsó-K.-m\}s. is szokták nevezni.
zatnak azok a tagjai, amelyek vasban nagyon A Duna balpartján visz végig a Széchenyi-út (a
szegények és ennek következtében kémiailag a Baross- és Széchenyi-emléktáblával), a jobb (szerb)
rombos zoizithez állanak közel. Legfontosabb parton a Trajanus császár útjának nyomai láttermhelye a Goslerwand (Pragratton) Tirolban. szanak a Trajanus-táblával.
Klintonit (isv), 1. Clintonit.
Klistér V. csre, allövet (clysma, enema), kiKlio (Clio), a múzsák egyike, 1. Kleio.
sebb vagy nagyobb mennyiség tiszta víznek,
Klipperek vagy klipperhajk (nóm. Klipper- sóoldatnak v. gyógyszeres keveréknek a végschiffe ; ang. dippers), vitorlás hajók, melyek a bélbe való bevitele. Bvebben 1. Csre.
többi vitorlás hajóknál aránylag hosszabbak, méKlisthenes, 1. Kleisthenes.
lyebb járatnak és él részük (a vlz alatt lóvö
Klisza vármegye (Glissa), Dalmátországban
hajótest) sokkal élesebb
a hosszúságnak a szé- feküdt. Els ismert zsupánja 892-bl Leiedrág.
lességhoz való aránya 1 6.
Várában 978 táján Dorciszláv horvát király meKlipsteinit (4sv.), víztartalmú mangán-szilikát, nedékhelyet nyitott a bolgár fejedelmeknek. Kálsötét májbama vagy fekete (fekete kovamangán) mán magyar király, elfoglalván Dalmáciát, K. és
vaskos amorf tömeg fénytelen vagy félig fémes kerülete tizedét 1103. a spalatói egj'háznak adta.
fény. Herbom közelében Nassau mellett 30—40 Ezóta a vmegyét ideszámították 1284. Dahnácm.-nyi telepet alkot rodonit társaságában
a ciának ozt a legfontosabb várát Brebiri Pál votto
fekete kovamangán, amely Klapperud mellett át, hogy a magyar kh'ály számára megrizze s
Dalekarliában fordul el, a K.-tal azonos.
ezóta családja magánbirtokának tekintetto. MindKlis Lajos, pedagógus, szül. Nagyenyedon amellett Zsigmond király még 1401—4. is ado1864 ápr. 5. Elbb a siketnémák temesvári, majd mányozott birtokokat e vánnegyóben, moly 1537.
váczi Intézetének volt tanára. 1904 óta a buda- lett török hódoltság s egészen elvesztette várpesti állami intézet igazgatója s ez id óta a megyei jellegét.
gyógypedag. intézetek oraz. szaktanácsának is
Klisztek (hlviztek), orosz szekta, 1. Baszkot.
tagja és a gyógypedag. tan.-képzönek eladó taKlitomachos, 1. Kleitomachos.
;

:

;

;

;

-
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-
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Klitor, város, 1. Eleitor.
KlitorUx (ditoris, lat), 1. Csüdó.
Klitna, 1. Kleitos.
Klivényi Jakié (kis^hlwénj/i), iró, sxfl]. Saeknárdon 1800 júl. 24., mogb. Pécsett 1866 Júl. 11.
Tanolmáoyait Petiten és Pécsett végezte, hol
1824. pappá szentelték. Eleinte káplánkodott,

Klondike

regios) saerepel Trencsén vármegyében. A család
tagja, András, a zemplénvármegyei Zéténybetelq;)edett,
ivadékai a klobu.siczi elnevtiektl megkülönböztetleg, zétényi elnevet
használtak. Via, Ferenc, zempléni alispán 1688-lg,
amikor tisztérl lemond, mert I. Lipót a Rákóczi-

e^lk

saz

gyermekek jószágainak gondnokává nevezte ki.
majd Rer- 1695. báró, majd királyi szeraélynök és Arad v^kesden plébános volt, azntto Pécsett kanonok és m^ye fispánja. 1700. mint királyi biztos vett
apát Irt vag>' 25 latin és 80 magyar verset, me- részt a KoUonicbiana conventióban. 1702. Sáros
vmegye fL^áni helyettese. II. Rákóczi Ferenc
1> oknél jelentsebb az, hogy a fiatal verselgetö
NOrusmartyt a 20-a8 évek elején ö bátorította, felkelésekor csatlakozott a felkellchöz, kiknél az
biztatta költi föllópósre.
oeconomicnm oonsilinm tevékeny elnöke volt.
Kliziométer, a me^ncebajlás megmérésére Neje, sóvári Soós Krisztina nagy vagyonhoz jutszoliraló módszer, 1. Medetice.
tatta. Gyermekei 1756. grófi rangra emeltettek.
Ezek közül az idösebbik Anial, zempléni fispán,
Klizma (klysma), 1. Csre.
Kljui. aduk. Várasd vm. novimarofl j.-ban, a másodszülött báró K. Ferenc (szül. 1707.,
n. p. és u. t. No\i Marof. megh. 1760.), 1741. erdélyi, 1748. zágrábi püspök,
liMO) 2450 horvát lak.
Kljucs (Kljuc), 1. az upyanily nev járás 1751—60. kalocsai érsek, valóságos bels titkos
s/ékholye Bihács boszniai kerületben a Szana tanácsos. A családnak a zétényi ágat alapító And_ ,n ..
762 lak., várromokkal. Közelében rásnak öccsétl, IstváMol leszármazó ága, mely

késbb Pé^ott a liceomban

tanított,

;

!

az utolsó bosnyák királyt. 1878.
az osztrákmagyar hadak szept. 7. o.^trommal vették be.
2. A', várrom Hercegovinában, amely Szandaljnak, Zsigmond magj-ar király korában Hercegovina leghatalmasabb fnemesének szolgált székhelyéül. A várrom körül jelenleg csak néhány

Klobusiczrói írta magát Bereg, Ung, Borsod és
Szatmár vmegyékbe szakadt. Ezek közül neveze-

pásztorkunyhó

Ugyanezen ág mellékágán származott le Ágoston,
biharvmegyei birtokos, a margitai kerület országgylési képviselje (megh. 1871.), ki azonban klobusiczi és maros-bogáti elnevet használt Ninca
kiderítve, vájjon e családhoz tartozik-e az 163&
febr. 5. nemesített pozsonymegyei ág, melynek leszármazottai a barsvármegyei Zsitvaújfaluban
birtokosok. Ez ágból való K. János, országgylési képvisel, 1911. frendiházi tag (szfü.
1838., megh. 1911 nov.). V. ö. Magyar nemzetségi

ik

i'tniig in-.v.-

Kloáka

i..iiv«>knak volt színhelye;

—

áll.

vlz levezetésére szolgáló föld-

(lat.), 1.

alatti csatorna.
2. A'., a bél végs részének az a része, melybe
a kiválasztó szervek és az ivarszervek vezetékei
is benyitnak. K. van az Ösharaknál, a KétéltOeknél, a Csúszómászóknál (a Teknsök kivételével),
a Madaraknál és a K.-S emlsöknél. Több gerinc-

állatnak is van
Klo&kás emlsök
röa emlsök.

t4>len

K.-ja.
a.

m. csrös emlsök,

Kloantit (arzénnikkel,

1.

Csö-

zsebkönj-v, 1905.
i^-),

nikkelben gazdag

.<maltin.

Klo&zma, 1. Chloasma.
KlobaSar Vilmos báró,

cs.

1869-ban a magyar honvédség tényleges állományába vették át, ahol 189.3. vezérrnagy és a 75.
honvéddandár parancsnoka lett, melyet nemsokára a magyar királyi honvédlovasság felügyeljévé történt kineveztetése követett, 1896. altábornaggyá lépett el. 1901-ben József fherceg
mellé adlátusnak nevezték ki s a föhg. halála után
lett

1907. a honvédség fparancsnoka.

19iO-bMi a bárói méltóságot nyerte és egyúttal

hadseregftiügyelvé neveztetett ki, mely állása
azonban 1911. ismét felmentetett 1913^ban

alól

nyugalomba

II.

köt

Klodnitz, az Odera 75 km. hosszú jobboldali
mellékfolyója Febíö-Sziléziában. Coselnél torkollik mellette vezet a 45' 7 km. hosszú K.-csatoma,
amely Gloíwitzet az Oderával köti össze.
Klodvig, frank fejedelem, 1. Chlodvig.
Kloko5,adók. Modms-Fiume vm. vojnici j.-ban,
(19101 699 szerb lak.
u. p. Krstiiya, n. t. Vojnic.^
Eloko<Sevac. adók. Bel vár- Körös vm. belovári j.-ban, (i9io) 49^( szerb és horvát lak., vasúti
megállóhely, n. p. és u. t Belovár.
Klokoievci, adók. és pk. Veröcze vm. nasioii
j.-ban, (1910) 1244 horvát és mag^'ar lak.; u. p.
Nasicz, n. t Suáino-Gjurgjenovac.
Klokoievik, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban,.
(1910) 935 szerb és horvát lak.; u. p. és ou t
Garcin.
Klokotics, közs^, 1. Krasscsörg.
Klokovec, adók. Várasd vm. pregradai j.-ban,
(19101 769 horvát lak.; u. p. és n. t. Krapina;

és kir. lov. tábornok, szül. a hor\átorszá?i Lovinacon 184.3 ápr. 25.
A kismartoni hadapródintézetet elvégezvén, 1858.
a bócsójbelyi katonai akadémia növendéke lett.

maga

tesebb Péter, elbb jezsuita, késbb világi pap,
1808—1822. szatmári püspök, 1822—43. kalocsai
érsek, valóságos bels titkos tanácsos. Ooose
József, 1807. fiumei kormányzó, valóságos bels
titkos tanácsos, majd Borsod vmegye fispánja.

vonult.

Kiobnsicz, kisk. Trencsén várm. illával j.-ban,
u. p. és u. t. lUava. Baross Gá(1910) 374 tót lak.
bor maozoloumával.

;

teplicz.

Klondike. a Ynkan és K. folyók vidéke Kanada és Alaska határán Ynkon kanadai territoKUbo^eakj-család (klolmgiezi is zéUnyiaróf rinmban, K.-region név alatt mint igen bírea
és nemes). 6si fészke a treDeeéovtonegyei Klo- aranyterm hely ismeretes. Fvárosa DawscHi
busicz hely»^, ahonnét legelbb 1421. nevezte 0. o.). K. vidéke középpontja az északamerikai
magát Naoy Tamás (Thomas Magnoa de Klobu- aranykereeknek és Kanada 1910 évi IOV4 n^i<>
sicz), ki abban az idben mint királyi ember (homo dollárnyi aranytermése túlnyomteésit innen való.
:

Klopstock
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Klónikus erörcs

és a felette nehéz és Pfortában végezte; a klasszikusokon kívül
viszonyok miatt sokat szenvedtek, újab- Miltont, Popeot ós Addisont olvasgatta szívesen
ban javultak a viszonyok, amióta a nagytöke s már itt megfogant benno a Messiás eszméje.
tette rá a kezét, de az egyéni kereset igen meg- 1745-ben teológiára Jenába ment. Itt írta prózában a Messiás els három énekét. 1746-ban Lipcsökkent.
csébe költözött s ekkor kezdte mvét hexameteKlónikus görcs (ránnó görcs), 1. Görcs.
Klonowicz (ejtsd: — vics), Sebostyan (álnevén rekbe átültetni. 1748-ban a Bremer Beitrágeben
Acernus), lengyel költ, szül. Sulmierzycen 1545., jelent meg az els három ének. Már ekkor néhány
megh. 1602. Különösen szatíráiról nevezetes, me- szép ódáját is megírta. Miután elbb Langensallyekben a lengyel nemesi hierarchiát és a jezsuitá- zába ment nevelnek, hogy egy unokanövérének,
kat ostorozza ezért sok üldözést kellett szenved- Schmied Mario Sophienak közelében lehessen,
nie. Kochanowski halálára Irta a Zale nagrobne akibe egy lipcsei találkozásukkor nagyon bele<1585) c. megjelent 1.3 gyászéneket. Versei meg- szeretett, 1750., hasztalan próbálván a leány szíjelentek a krakói Bibliotéka Polska c. váll. (1858). vét megnyerni, Bodmer hívására Zürichbe ment.
S. Acerni (Berlin A Bodmer és Gottsched közt dúló harcból K.-nak
V. ö. Mierzynski, De vita
is kijutott. Gottsched és tábora hevesen támadta
1857).
Kloos, Willem, németalföldi költ, szül. Am- az új hangokon szóló Messiás költjét Bodmerék
sterdamban 1859 május 6. De nieuwe Gids (Az új viszont lelkes örömmel üdvözölték t. Egyénisékalauz) c. folyóirat szerkesztje. Mint költ, fleg a gében azonban csalódtak. A fenköll szellemnek
Verzen (Amsterdam várt költ helyett egy életvidám ifjú jött Zürichl)e,
1 íra terén tnt ki szonettjeivel
1894) Nieuwe verzen (u. o. 1895) Verzen (u. o. akivel Bodmer nem tudott megférni. Ezért K.
1902, 2 k.). Lefordította Sophokles Antigonéját Braunschweigbe, tanári állásra pályázott s fára<1897) és Rostand Cyrano de Bergeracját (1899). dozása közben érte Bernstorff miniszter közbenKlopódia, nagyk. Temos vm. vorsoczi j.-ban, járására V. Frigyes dán király ajánlata, hogy
<i9io) 2031 oláh, magyar, német és cseh lak., vasút- jöjjön Kopenhágába s 400 tallér évi tiszteletdíjállomás, posta-, táviró és távbeszél hivatal.
jal, állást nem vállalva, szentelje idejét a Messiás
Klopotiva, nagyk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban, befejezésének. Odautaztában ismerkedett meg
u. p. és u. t. Várhely.
(1910) 1587 oláh lak.
Moller Métával, költeményei Cidlijóvel, akit 1754.
Klopp, Onno, német történetíró, szül. Leerben nül is vett, de akit négy évvel utóbb a halál el<Ostfriesland) 1822 okt. 9., megh. Penzingben ragadott tle. Közel két évtizedig élt K. Kopen(Bécs mellett) 1903 aug. 9. Hannoveri tanár volt hágában s ott tartózkodását csak egyizben szakís itt V. György király udvarába került, ki öt totta meg, midn néhány évig Németországban
Leibniz munl^inak kiadásával bizta meg s ren- utazgatott, hogy gyászát feledje. Bernstorff budelkezésére bocsátotta a hannoveri levéltárt. Már kása után 1770. vele ment Hamburgba. A király
«lsö nagyobb történeti munkájában Geschichte meghagyta óvjáradékát. Itt jelent meg 1773-ban
Ostfi'ieslands (Hannover 1854—58, 3 köt.) el- a Messiás, mely új korszakot jelöl a német iroárulta poroszellenes nézeteit, késbbi müveiben dalomban. Két évvel utóbb a bádeni rgrófnak a
pedig valóságos gylölettel fordult Poroszország dán királyéhoz hasonló, de bkezbb ajánlatára
ellen, melyet Németország született ellenségének Karlsruhéba megy, de a délnémet világot nem
s(Erbfoind) nevezett. Ilyen munkája
Der König tudván megszokni, már egy év múlva visszatér
Friedrich II. und die deutsche Nation (Schaff- Hamburgba. Itt éri a francia forradalom híre,
hauson 1860, 2. kiad. 1867) Tilly igazolására írta: mely lelkes örömmel tölti el. 1792-ben még egyTilly im Dreiszigjáhrigon Kilege (Stuttgart 1861, szer megnsül s utolsó éveit is csendben éli Ham2 köt.) c. mvét, melyet Dor Droiszigjiihrige Krieg burgban. K. Messiásától számítják a német nembis zum Tode Gustav Adolfs 1632 (Paderborn zeti irodalom második virágkorát. Mint eposz
1891—96, 3 köt.) c. mvében újra átdolgozott. már teljesen elavult, mert jelességoi korszerek,
Poroszellenes politikájával V. György királyt is hibái a költ hibái voltak. Legfbb ékességo
befolyásolta s mikor az az 1866-iki porosz hábo- nyelve és verselése. Népszer ós mégis fenkölt
rúban trónját vesztette, elkísérte öt Hietzingbe. mvet akart teremteni. Ezért vette tárgyát a
Trónjavesztett uralkodója érdekében számos éles- bibliából. A magasztos érzés áthatja az egész mühangú iratot adott ki a porosz kormány ellen. vet, miként K. korát. Leírásai is mesteriek.
V. György halála után megírta annak életrajzát Epikuma azonban gyenge, a
hosszadalmas,
<Hannover 1878). Minthogy Leibniz mveinek írt K. drámákat is tárgyukat részben az ószö•teljes kiadá.sában (1884-ig 11 köt. jelent meg) a
vetségbl vette 8 ezek teljesen jelentéktelen alkoporosz kormány a hannoveri levéltár elzárásával tások ellenben három szomorüjátókában a germegakadályozta, más történeti munkákat adott mánoknak a rómaiakkal vívott harcait eleveníti
ki. Dor Fali des Hausos Stuart (Wien 1875 - 87, fel, bár képzelt regevilág hseivel
e müveivel
14 köt.) c. müvében azt bizonyította, hogy e csa- egy új költi irány, a bí'irdköltészot megindítója
lád bukása a kat. egyháznak csak hasznára vált. lett. E mveinek is a nemzeti lelkesedés és ihlettHazánk történetét érdekli Das Jahr 1683 imd ség a fényoldaluk. líUenben minden alkotásából
der folgendo grosso Türkonkrieg (Graz 1882) c. hiányzik a plaszticitás, az alakok élesebb rajza.
mve. Legutolsó munkája volt: Philipp Melanch- K. legsikerültebb mvei ódái s ezek közül is az
thon 1497-1560 (Berlin 1897).
ifjúkoriak. Az érzelmi momentum minden müvéKlopetock, Pt-iedrich Oottlieh, német költ, ben a legjellemzbb, a líra az, mely egyéniségészül. Quedlinburgban 1724 júl. 2., meghi Ham- nek legjobban megfelel. Mvei A Messiás teljes
burgban 1803 máro. 14. Iskoláit Quodlinburgbfui kiadjisa (Altona 1780) és A. L. Back kiad. (Stuttg.

Az aranykoresök a zord klima
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1876). A kisebb költemények krit. kiad. (Muncker
és Pawel, Stuttg. 1889). ódáinak legújabb kiadása (2 köt, Ijeipzig 1914). összes mQvei Leiplig 1798—1809, 7 köt, u. o. 1798-1817, 12köt.,
1883-1826.18 köt.. levolozéssel együtt H. Schmidlin 1839-40.. teljes kiadás u. o. 1844—46. és
1864-55.— Magyarra K. ódáiból £aróu^ és
'
Versei:'
tottak többet, a Messiásból több
részi'
zy fordított le. az egészet Tar(iMidapest 1871); Adams Tod c. drákányi
máját (Ádám halála) Sikos István (1812) ültette
át a magyarba.
JNJMb w. D. P. Stiin, K., UiptUr 1779 H. Mriitg, K.-«
Lebaa, W«lB«r 18S6 te Jena 186S J. O. Grnber, K.-a Ii«ben,
:

'

.

mm

;

;

l.«lpslK 18Sa;Brkh BchmJdt, Clunkt«rlBtlken I., B«riln 1886;
V. Uancker, P. O. K., Stuttgut 1888 ; KoUer, K.-StndJen,
Kremcier 1889; O. Behraaaii, K.-bflchlein, Hunborg 1008.

Klór (chlor). Sárg^ás-zöld, gázalakú kémiai elem.
Veí^jüloteiben mint negatív gyök szerepel jele Cl,
atomsúlya .3ö'37. Ez elemet Schede fedezte föl
1774., s az akkori teóriának megfelelen deflogiszii2ált sósavnak nevezte. Berthollet vizsgálatai
alapján 1785. a K. a sósav oxigénvegyülete. Azon
idben úgy a sósavat, mint a K.-t a nem ismert
murium v. muriatum gyök oxigénvegj-ületének
tekintették. Gay-Lussac és Ihénard, de különösen Davy vizs^lataiból kitnt, hoqy a kérdéses
test elem. Davy nevezte el K.-nak a görög /Xwpb;
(a. m. sárgás-zöld) szó alapján. A K. a termeszet-_
- ^ állapotban nem fordul elö a fémekkel
;

f-

—

t.

;

-

Klorálformamid

is könnyen egyesül. így ha egyenl térfogata
K. és hidrogénbl álló elegyet cstnálnnk, az sötétben eláll
de ha a nap sugarai érik, avagy
meggyújtjuk, a K. a hidrogénnel explozióval
egyesül (K.durranógáz). Vlz jelenlétében ersen
oxidáló anyag. A K.-viz sötétben változatlan
marad, a világosságon azonban megromlik, mert
a K. a hidrogénnel egyesülve, alklórossavat, majd
sósavat képei, mlg az oxigén kiszabadni. A jodidok V. bromidok oldatához K.-vizet elegyítve, jód.
illetleg bróm válik szabaddá. Ers dezinflciáló
szer. A K. vegyületeiben mint negatív gyök szerepel ; rendesen 1 vegyérték, de vannak oly vegyületei is. amelyekben 3, 5, illetleg 7 vegyértékfL
A szabad K.-t szagáról ismerhetjük fel, pontosab-

nel

;

ban

arról,

hogy a jódkáliumos keményítt

leg-

megkékítí. A K.-t különösen
a K.-mész gyártására használják, továbbá más
kémiai készítmények elállításakor, továbbá halványításra és dezinflciáiásra.
\ K. mérgez hatású, belélegezve maró hatása
fol>-tán reflex légzési képtelenséget okoz, fuldokló
köhögést vált ki, ezért az ú. n. be nem lélegezhet «irrespirábilís» gázok közé sorozzák. Igen
töményen belélegezve, gön^s köhögést, tüdvérzést, óriási mellfájdalmakat, végül tüdvizenyt és ezáltal balált okoz. A mérgezetteket friss
levegre kell hoznunk, de a halál még a látszólag

csekélyebb

nyoma

magukhoz

tért,

is

megmentett egyéneknél

is beáll-

a kloriihk nagj'on közönségesek. hat még 5—10 óra múlva is. Nátriumbikarbonát
kv/.viiuiv legelterjedtebb a kósó (NaCl); más fon- spray belélegzését ajánlják ellenszerül. Klórgázttísabb, természetbon elófordaló kloridok a sylvit ban dolgozó munkások védöszivacsot hassmáliKCl). a karnalUt iKCl.MgCVeHjO), a tachhydrit nak amúgy is megtámadott tüdejü egyénekre a
i('aCl,.2Mg(.'l,12H,0) stb. Nemcsak az ásvánj'ok K. végzetes hatással lehet. Az orvosláriMUi ma
között, de óg^' növényi, mint állati organizmus- már nem igen nyer alkalmazást a gyógyszertában kloridokat találunk. Elállítása sósavból tör- rakban 0-5^'o-os vizes oldatát tartják. L.
ténhetik. Ha ugyanis sósavat erösebben oxidáló Klórvíz.
anyaggal (mangánperoxid, káliumklorát, káliumKlorál, chlorcU, trichloraldehyd, CC1,.CH0, az
kromát, káliumhipermanganát stb.) melegítünk, a acetaldehid (CH,.CHO) triklórszármazéka ElM)sav hidrogénjébl vlz lesz, míg a K. ki^badul. állítására legtöményebb etilalkoholba, ezt eleinte
A K. gyári elállítása szintén mangánperoxiddal hút\e, utóbb pedig melegítve, huzamosabb ideig
sósavból készül, csakhogy a képzd mangáno- klórgázt áramoltatnak. A reakció kristályos terkloridot ismét peroxiddá alakítva, újból felhasz- mékét(K.-alkoholát és K.-hidrát keveréke) töménynálják (Weldon eljárása). Más használt gyári el- kénsawal keverve melegítik, majd a kénsav
állítási módja a Deacon-megállapította eljárás, fölött össz^yüleml K.-t a savtól elkülönítik és
i:
"gében abban áll, hogy rézszulfát-oldat- szárítva ledesztillálják. Készülhet elektrolízis útkiszárított és 400"-ra felhevített tég- ján is, pl. káliumkloridból, ha ennek oldatából az
la ki i» >'<>avgáx ós leveg elegyét vezetik. Ez el- anódon fejld klórt szesszel reagáltatják. Színállítási mód azon alapul, hogy a leveg oxigénje telen, olaj.szer, sajátos szagú, csíps íz folyadék.
rézsznlfát révén oxidálja a sósavat
Fs. 15, fp. 97". Idvel szilárd meta-K.-lá polimeA gázalakú K. a levegnél jóval nehezebb, rizálod ík. Szesz, éter, viz oldja. Vízzel kémiailag
erre vonatkoztatott srsége 246. Egy liter 0*-ú egyesül szilárd K.-hidráttá (1. o.), szesszel pedig
ós 760 mm. nyomású IC-gáz súlya 3173 g. K.-alkoholáttú. Triklóreoetsawá oxidálódik. Lú!T<Wn lehtve zöldessárga folyadékká súrúdik, gok hatására a K.-ból kloroform és hangyasavas
i;i. ly
33-6*-on forr s —102 C"-on megfagy. só keletkezik.
Klóralbacid, fehérjébl klór hatására keletkeK ./onséges hmérséken 1 térfogat víz közel 2*6
tcrfoirat K-t nyelei E K.-ral telített vizet K.víz- zik. Szüitelm és Íztelen, rtíben oldható por. A
üok nevezik. Ha erösebben lohtott (0") vízbe K.- gyomomedvben eijedós folytán kdetkez kiurbongázt vezetíink, fehér, pikkelyszer kristályos test savak mennyisége a K. hatására cBiH±eo. miért
válik ki, a K.hidrát C1,.10H,0. A K. nagyon eré- is gyomorbántalmaknál használják.
Kloráliormamid. CC1,.CH0.RCX)NH,. klorál
lyes elem már közönséges böm^aékem egyesül
nedvesség jelenlóMboi, száraz K. és formamid vegyülete. Színtden, szagtalan,
fémekkel
és fdori- kesernyés íz kristályok. Op. 116*. Víz. szesz
száraz fémekre hatást nem gyakiurol
dok képzdnek. A pozitivebb fémek felhevítve oldja. Lúgok hatására klóráUá ás formiáttá alaellnek benne. Nemcsak positiv, hanem több ne- k«l. A klorálhidrát helyettaflátásére gyúgysMrtl
gatív elemmel is közvetlemOl egyesOL A hidrogén<'tei,
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;

;

—
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Elorálhidrát, chloralhydrat, trichloraldehydhydrat, trichloraethylúleiiglykol, CCl3.CHO.HjjO.
Elállítására kioráthoz kb. Vio"*'^ s- ^- vizet elegyítenek, amikor is K. keletkezik, amely kihléskor
megszilárdul benzolból, v. kloroformból átkristályosltva tisztítják. Színtelen, sajátos szagú
kristályok. Op. 58o. Fp. 96-98"; ilyenkoréi is
bomlik kloráíra ós vízre. Víz, szesz, éter bségesen oldja. Vizes oldatához lúgot elegyítve kloroform ^chlorofonnium echloralo) és formiát kelet-

:

:

:

:

Klortf

Több vegyérték alkoholokból sósav hatására
szintén keletkeznek K., pl.
C,H,(OH),
etilénglikol

;

+ HCl -- H,0 + C,H,/gJj
sósav

vía

etilénklórhidrin

Klórhidrogén, 1. Sósav.
Kloridok, általában a klórgyök vegyületei
más gyökökkel; rendesen azonban e néven a
sósav sóit vagyis a fémes gyökök klórral való
vegyületeit értjük. A régibb kémiai terminológiákezik. Gyógyszerül choralum hydratum néven ban a klorür elnevezéssel is találkozunk. Ha
súlyos álmatlanságnál mint narkotikum haszná- ugyanis fémes gyök klórral kétféle vegyületet
latos. Huzamosabb ideig nagyobb mennyiségben alkot, a kevesebb klórtartalmút klorür, a klórhasználva ki'ónikus mézgezést: klorálizmust ban dúsát kloridnak nevezték. Manapság e veokoz. A kloroform elállítására, tojásfehérje stb. gyületeket mind egyszeren K.-nak mondjuk ós
konzen'álására is használják. A klorált és a K.-ot a közöttük lev különbséget rendesen a fémes
Liehig fedezte fel 1832., narkotizáló hatását gyök nevének változtatásával fejezzük ki, pl.
ÍS69. Lkbreich ismerte fel.
HgCl,
Hg,Cl,
kénesöklorid
kénesöklorür
(régi elnevezés)
EloráÜiidrátajitipirin, 1. Hipnál.
c
merkuriklorid
merknroklorid (új
).
Klorálkáli a. m. alklórossavaskáli v. nátron.
A K. a természetben igen gyakoriak, igy különöI >|KloráIkloroform, klorálból (1. 0.) készült kloroform, igen tiszta készítmény.
sen a nátriumklorid (ksó) nagy mennyiségben
Kloralóz, anhidroglukoklorál, CgHuClgOg. Ha fordul el. Elég gyakori továbbá a káliuniklorid
klorált vízmentes szöUöcukorral zárt csben hosz- és ennek magnéziumkloriddal és kalciumkloriddal
ezabb idn át lOOö-on melegítünk, két izomer K. alkotott ketts sói. A tengervíz K.-ban bvelkekeletkezik. A p-K. vagy para-K. fényl, 230o-on dik. Úgyszólván minden természetes vízben K.-at
olvadó lapocskák. Hideg vízben oldhatatlan, forró találunk. A növényi és állati organizmusban
alkoholban jól oldódik. Az a-K. forró vizböl normálisan elfordulnak. A fém-K. szilárd hal'

187°-on olvadó tíikben krisztályosodik. Az a-K.-t
neuraszténiánál, szívbajoknál alkalmazzák.

mazállapotú, rendszerint kristályos testek, sók,
melyek vízben, az oldhatathin ezüst- és merkuroKlóraluminium, 1. Aluminiumklorid.
klorid és a kevéssé oldható ólomklorid kivételéKloráluretán, chloralurethan, a klorál és az vel, bségesen oldhatók. K. közvetlenül fém és
uretán vegyülete. Mint hipnotikumot gyógysze- klór egyesülése útján is keletkeznek, v. ha hidrorül használják.
génnél erélyesebb fémet sósavban oldunk. MinKlórammoniam, 1. Amtnoniumklorid.
den fém oxidja vagy karbonátja kloriddá alaknl,
Klóranil, keveréke a tri- és tetraklórkinonnak, ha azt sósavban oldjuk.
kátrányfostékok elállítására használják.
Klorimetria v. klorometria, a térfogatos anaKlorasztrolit (chlorastrolit, ásv.), valószín- lízis azon módszere, mely a szabad klór, különöleg tis/tátalíin prehnit vagy thomsonit.
sen pedig a klóros mész hatásképes klórtartalKlorátok, a klórsav sói, 1. Klórsavak és sóik. mának a meghatározásánál használatos. L. Klór-

Klórbárium, 1. Báriumklorid.
Klórcián, 1. Oiánklorid.
Klórcsoport elemei, 1. Halóid elemek.
Klórdioxid, 1. Klór oxidjai.
Klórdurranógáz, 1. Klór.
Klorenchima (növ.), azoknak a szöveteknek a
neve, melyekben zöld kloroplaszták vannak. Ide
tartoznak tehát az összes növények asszimiláló
szövetei, pl. a levelek mezoflUuma (1. 0.) vagy a

májmohák telepének

kloroplasztás rétege.

Klóretü, 1. Etilkloriíl.
Klóretilidén a. m. otilidénklorid
Klórezüst, 1. Ezüstklorid.

mész

és

Kémiai

analízis.

Klorin (chlorin), a klór ela\nilt neve.
Klorit (chlorü, isv.), egy nagy csoport összefoglaló neve. Közös vonásuk, hogy a kristályok
egy irányban kitnen hasadnak, a'hasadási levélkék igen lágyak és hajlíthatok. A csillámok és
talkcsoport ásványai némileg hasonló sajátságokat mutatnak, de kémiai összetétel szempontjából
eltérnek a K.-tól, amelyek általában zöld színek
és eredetüket tekintve többnyire más ásványok
bomlása révén koletkeznek.Két fcsoportjuk van

Igazi (orto)-klo)'üok, mind kristályosodotgyakran hatszöges v. romlx)édere8 külsej,
Klórgázmérgezés, 1. Klór.
de azért mégis az egyhajhisú rendszerbe tartozó
Klórhangyasav, 1. Szénsav kloridjai.
kristályokkal. Tseherniak szerint két szilikátnak
Klórheptoxid, 1. lüór oxidjai.
az izomorf olegyéb^M állanak
Klórhidrát, 1. Klór.
szerpentin H^MgsSi,0»
rövidítve Sp
Klórhidrinek, a szénvegyületek azon csoportja,
nmesit
H^Mg.AljSiO,
«
At
melyek klórt ós alkoholos hldroxilcsoportot tarA magnézium helyett vas (Fen), az alumínium
talmaznak egyidejleg. Keletkeznek olefinekbl helyett pedig vas (Fei'i) vagy króm (CrHi) léphet
nlpoklórossav hatására:
be a molekulába. A sorozat tagjai
CH,
pcnnln
Sp,At,— Sp At (1. 0.)
CH-.OH
klinoklór
«
Sp At
Sp,At,
j
CH,
proklorit
«
SpjAt,— SpaAt,
CH.Cl
konindofllit SpjAt,— Sp At^
«
•tilén hipoklóro*- etilénklórMT
hidrin
amezit
«
At

+H0C1=

(1.

0.).

1.

tak,

—

I

.

-
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L. még Pszeudofit, PiroszHorü, Loganii, Eürn' tott savval, pl. sósavval öntjük le. Azt a klórmeny
mertrit, Rodoh-rom, Kotsckubeyií, Tabergü, nyteéget, amely a K.-bl híg i^avak hatására kifejLtmktenbergü, Fiknoklorü^ Orochauit, Fátier- ldik, a K. hatásképes klórtartalmának mondjuk.
Könnyen belátható, hogy az árúboli K. jósága,
sonü.
Leptokloritok, nem kriatályosodottak, ki- értéke éppen hatásképes klórtartalmától függ,
II.
rendesen tömöttok. finom miért is ennek meghatározása a gyakorlat szem\ eve a ('n)nstedtitet
pikkelyesek vagy szemcsések, kéregszerUek. Bá- pontjából is fontos. Az árúbeli K. hatásképes
nkos magnézinm alumoezilikátok, a Mg-t helyet- ki(')rtartalma nagyon változó ; leginkább 10—30»/»
teeití PeH, az Al t podig Fe'íi nem lehet ket a között fok-v, de felmegy 39— 40«/o-ra is. Fehérít
sierpentin ée auiozit izomorf elegyei gyanánt és dezinttciáló szerül használják. Újabban mindmagyarázni. Ide tartoznak : obamoeit, thuringit, jobban kiszorítja a használatból a folyósított klór,
Klórmetü, 1. MdUklorid.
<lelee8it, cronstedtit ée eaékaék változatai.
Kloritek. a kltSrossav sói.
Klórmetilmentileszter, 1. Formán.
Kloritgnájsz, "lyan gnájsz, amely a csillám heKlórmonoxid, 1. Klór oxidjai.
kloritot tartalmaz.
ivett ntií<cym<Mivi- '
Klómátrium, 1. Nátriuinkíorid.
1} vagy ottrelü (i«v.(, a meKloritoici
Klómitrogén, nürogéntriklorid, Dulong robAz egj'hajlású rendszerben banó olaja N'CI,. Sötétsárga, átható szagú, a
V csillám'-.
.^
tlyosodik: rendesen hatszöglet pikkelyek, szemet és nyálkahártyát ersen izgató szagú, víz:i:]i>y.'k gyakran ikreket alkotnak (kloritoid) v. ben oldhatatlan, széndiszulfidban, benzolban,klorokorong-, lenes©-, orsóalakú táblák és szemek formban oldható, olajszer folyadék.
1-653.
(ottrelit). Merev, fekotószöld v. sütéthagymazöld, 70 '-on desztillálható, st óvatosan 90°-ra is meélénk üvegfény, igen gyakran tartalmaz zárvá- legíthet, de Sö'-on felrobban. A legnagyobb mérnyokat. Vas-aluminiumhidroszilikát ILFeAl^SiO, tékben robbanó tulajdonságú vegyület. FoszforCsillámos palákban elég gyakori: Markneukir- ral, arzéunel, ózonnal, ammóniával, terpentinchen Szászországban, Groix-sziget Franciaország- olajjal, gyanta, kancsuk és zsíros olajokkal érintj'llelKossoibrodnál az Uraiban, Naxos- kezve felrobban. Magnéziumfénnyel megvilágítva,
\kv
^ia. Ottré Belgiumban.
úgyszintén ver napfényen felrobban. Az edénjrt,
sv
KioriT;oid-hllit,közet,kloritoid-tartalmúagyag- melyben van, robbanáskor borzasztó ervel zúzza
csilláiiipala
a csillám teljesen kloritoiddal lehet darabokra. A robbanó hatás fképen lefelé irápótolva.
nyul több centiméter vastagságú tölgjialapot
Kloritpala, a kristályos palák csoportjába tar- átüt kissé nagyobb mennyist'ge. Benzolos oldata
tozó kzot. Túlnyomórészt kloritpikkelyeknek kevéssé explozív. Keletkezik, ha ammonium-sók
párbozamosan elhelyezked halmazából áll. Palás töményebb és langymeleg (32 - 35*^^) oldatába klórszerkezeti!, zöld, lágy, zsíros tapintató kzet. Sok gáz fölöslegét vezetjük. 1812-ben Dulong fedezte
járulékos elegyrészt tartalmaz : szép magnetit-ok- fel ; vizsgálatai közben a K. robbanása következtaédereket, aktinolitoszlopokat, epidotszemeket, tében egyik szemét és három ujját veszítette el.
rutiltúket, titanit-kristályokatésigen ritkán földKlorobenzol a. m. benzálklorid (l. o.).
pátot, tormalint, korundot, margaritot. Fajtái:
Klorodin (chlorodyne), megnyugtató szer,
amíItK)I-K., glaukofán-K., epidot-K., szerpentin- kloroform, morfin, kenderkivonat, menta és
K., talk-K. Sgyéb kristályos-palák közé ékelve szesz keverékébl áll. Zöldes folyt^ék, ma alig
lencse- v. rétegalakban fordul el az Alpokban használják.
(Salzburg, Tirol, GraobUnden), a Fichtel-hegyKloroián, vereses ibolyaszín változata a flnoségben nálunk igen szép K. fordul el Vasme- ritnak, mely melegítve igen szépen zöldesen fluog>-ében Szálénak környékén, Balánbányán Csik reszkál. Különösen Nercsinszk (Ural) vidékérl
v megyében.
kerül forgalomba. Piro-smaragdnak is mondják.
Klórjód a. m. jódmonoklorid, I. Jód kloridjai.
Kloroíeit (chlorophaeit, i«v.), a bazalt- és meKlórkadminm, 1. Kculmium.
lafirmandolakövek üregeit párnázza ki; lágy,
KlórkalcJTiin, 1. Kalciumklorid.
földes, pisztácia- v. olivazöld anyag a levegn
Klórkáliom a. m. káliumklorid (1. o.).
gyorsan megbarnul v. megfeketediJc, a mit azonKlórlitiam, 1. Litium.
ban nem oxidáció idéz el. A vas-, magnéziumKlórmagnézia (Ramsay, Grouvelle halvá- és kalciumnak hidroszUikátja, összetétele ingaszere). Magnéziumhipoklorit. mely keser- dozó. Az Alacsony-Tátra molaílrjaiban igen eltersóból és klóros mészbl készülhet. Finomabb kel- jedt. Hasonló hozzá a nigreszcit.
mék ft'ht-n t-sére használják.
Klorofill (chlorophyll, nir.), a növények sejtKlórmagnézinm, 1. Magnéziumklorid.
jeinek zi.ld szín teetecskéi, 1. Kromatoforák.
;

;
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Klórmérgezés,

1.

Klór.

Klorofillit (chlorophyllü, *.),

a Cordieritnek

Klórmész (fehérö mész). A K. lényegében egyik mállási terméke.
alklórossavas kaldom- és klórkalcinmból, ezenKloroform, chloroform, triklórmethan, mekívül változatfan kalciumhidroxid, kalciumkarbonát, esetleg kalciomklorát és víz keverékébl
áll. Gyári döállltása ugyanis úgy történik, hogy
oltott mészre klórgázt vezetnek, ilyenkor az oltott mész a klórgázt mohón eüiyeli és K. képzdik. A levegn annak széndioxidtartalmának hatására elbomlik és klórgáz- te alklte^iesavgteöket
fejleszt A klór fejldése rohamcesá válik, ha hígí-

thenilklorid : CHCl,. Színtelen, könnyen mozgó,
sajátságos éteros szagú, 61»-on forró folyadék,
djj
1-51. Lehtve jégszer tömeggé fagy meg,
mely
70*-on olvad. Vízben kevéssé oldódik, alkohollal, éterrel, benzinnel, benzollal, zsíros te
éteres olajokkal minden viszony szerint elegjríthetö. Jó oldószere a jódnak, brómnak, gyuitának, kancsuknak, aiámoB alkalokfaiak stf). l^lje-

—

—

:

—
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sen tiszta K. kevéssé állandó. Levegn, világosság hatására, oxidálódik, sósav és foszgén keletkezik belle. Az ilyen K. kellemetlen fojtó szagú,
narkózisra nem használható. Kis mennyiség alkohol nagymértékben növeli a K. tartósságát,
ezért IVo-nyi alkoholt adnak konzerválás céljából a K.-hoz. A K. nem ég, gze a lángban elbomlik, klór, foszgén és sósav keletkezik, ezért nem
ajánlatos nyitott lánggal világított helyiségben
K.-narkózist végezni.
Elállítására alkohol ós klóros mész keverékét
450-ra melegítik, amikor is az eléggé komplikált
végy folyamat megindul. A keletkez K.-ot ledesztillálják és megtisztítják. Ma két igen jó tisztítási eljárással rendelkezünk az egyik a Pictetfóle, amelynél a K.-ot szennyezéseitl kifagyasztás révén szabadítják meg (K. Pictot) a másiknál a K.-ot oldhatatlan salicylid-K. alakjában
választják ki, s a szennyezések eltávolítása után
melegítéssel újból szabaddá teszik (K. Anschütz).
Régebben a K.-gyártás közbens termékét, a klorált tisztították meg. s ebbl készítették lúg segítségével a tiszta K.-ot (chloroforni e chloralo).
A Magyar Gyógyszerkönyvben a K. kétféle tisztaságban hivatalos. A kovésbbó tiszta, ktllsö használatra való K. (chloroformium ad usum externum) ós a teljesen tiszta, csupán l'/o alkoholt
tartalmazó, narkózisra való K. (chloroformium
ad narcosim). 1831-ben Liebig és Souheiran csaknem egyidejleg fedezték fel a K.-ot. Pontos
:

;

:

—

Klór oxidjai

tán bekövetkezik a halál, melynek oka különben
a szív bénulása is lehet, de csak kivételesen (szívbillenty- és vosebajoknál). Ha fuladás kezdjelei
mutatkoznak, v. a légzés kimaradt, akkor mesterséges lélegeztetés, levegnek, oxigénnek a tüdkbe fúvása, coöein-, strychnin-, kámfor-injekciók vannak indokolva. Újabb vizsgálatok kiderítették, hogy a K.-bódítással járt szerencsétlenségek
egy része onnan származott, hogy a használt K.
tisztátalan volt. Ma a legtisztább K. és leggondosabb elvigyázat mellett is még 3600 narkózisra
esik egy váratlan halál. A K. olykor belsleg és
külsleg is használatos fájdalmas v. görcsökkel
járó bajok enyhítésére, így kólika, ólmos hascsikarás ellen az ú. n. K.-gyöngyök (perles de chloroforme) v. az Angliában használt, de nálunk is
kapható klorodin alakjában.

Klorokalcit

(ásv.), 1.

Hidrofilit.

Kloróma, 1. Chloroma.
Kloromagnezit (chloroniagtiesit,

ásv.), a Vezúv
más sók társaságában bekérgezés gyanánt fordul el; könnyen szétfolyó só. Magné-

láváján

ziumklorid MgClj.

Klorometria, 1. Klorimetria.
Kloropál (ásv.), a nontronit-csoportba tartozó
ásvány zöld, néha barnás foltokkal, bágyadt fény tömeg, az élein esetleg kissé áttetsz, a
nyelvre kissé tapad. Tulajdonképen opállal impregnált nontronit. Tömény-kálilúgban mindjárt
megbarnul. Ungvár és Munkács környékén találUngváritnak is hívják továbbá Passau
összetételét 1834. Dumas állapította meg. A K.-ot ható
az iparban mint oldószert, a gyógyászatban mint közelében és Göttingen mellett a Meenser Steinfontos általános érzéstelenítt alkalmazzák. Ez bergen. L. még Nontronit.
Klorospinell (chlorospinell, ásv.), fzöld spiutóbbi célra Simpson használta elször 1847.
A K. a legjobb általános érzéstelenít, ami le- nell, 1. Spinell.
Klórossav, 1. Klórsavak és sóik.
hetvé teszi nagy és hosszantartó mtétek fájdaKlorotikus (növ.), 1. Chlorosvi.
lomnélküli kivitelét. Levegvel keverten lélegezElorotil (chlorotil, ásv.), apró alma- vagy smatetik be. A tüdk, vesék útján kiválasztott K.-ot
folyton pótolni kell, különben felébred a beteg. ragdzöld átlátszó rombos kristálykák többnyire
Az édeslzü gzök belégzése nem kellemes azon- rostos, hajszer lágy tömeg. Kristályvíztartalmú
nal nyálazást, köhögést idéz el, némelyeknél rézarzenát CUjASgOg-l-eHjO. Schneebergés Zinnhányást, még üres gyomorral is. A hatás azon- wald bányahelyeken a Cseh-Szász-Érchogységnal kezddik: zsibbad, bódul a beteg, érzék- ben fordul el.
Klór oxidj ai. A klórnak három jól ismert oxidja
szervei egymásután mondják fel a szolgálatot,
de izmai ós az agy bizonyos központjai izgalomba van
CljO klórmonoxid,
jönnek, a betegek dolirálnak s olyanok lesznek,
CIO, klórdioxid,
mint a részegek (stádium excitatiouis). Különösen
;

;

;

;

;

alkoholistáknál hosszú és kifejezett ez a stádium.
Rendesen 3 — 5 perc múlva elernyednek az izmok,
megcsendesedik az altatottés beáll a második szak
(stádium anaostheticum), melyben teljes érzéstelenség, az izommozgások szünetelése, a reflexek
kimaradáí5a, a test hmérsékletének csökkenése
következik be. A légvételek ilyenkor gyérebbek
ós mélyebbek, a pulzus is ritkább és sekélyebb, de
ritmikus, telt. Az öntudat a maga teljességében
5-30 perccel a bódítás megszüntetése után visszatér, nem ritkán hányás és ökröndözós, asszonyoknál sírás vagy nevetés közbon. Egyesek még hoszszabb idö (24 óra) raulva is kábultságot és fejfájást éreznek, a lenyelt K.-tól gyomorhurutosak,
étvágytalanok. Gondatlan, tólcrs K.-ozás vagy
túlérzékenység esetén a harmadik stádium (stádium paralyticum) Is bekövotkezhetik a megfuladás jeleivel, a pupillák kitáguláísával és szlvgyöngeséggel. A lélegz-centrum bénulása foly-

CljO, klórheptoxid.
az egyvegyértékü klór nor-

A klórmonoxid
mális oxidjai

:

Cl

/^-

Vízzel

hii)o-

savvá egyesül, vagyis a hipo-

vagy

alklóros-

v. alklórossav

an-

emlékeztet szagú
gáz. -f- 5°-on folyadékká srsödik. Endotormás
vegyület. Képzödéshjo
17,800 cal. Rendkívül
bomlékony. A legtöbb oxidálható anyagot hevesen
hidridja. Sárgásbarna, a klórra

—

oxidálja. Elállítására száraz klórgázt alacsony
hmérsékleten merkurioxiddal hoznak össze.

A klórdioxid anomál vegyület, mert vagy
négyvegyértékü klóralkatrészt tartalmaz, tehát
a
benne nem normális vegyérték, v. [x?dig
ha ötvegyórték klórt tételezünk fel benne, úgy
egy vegj'értéke szabad. Víz hatására két sav keletkezik belle: klórosíav HCIO, és klórsav

ór

HCIO,
2C10, -f H,0

=

IClO,

-f-

HCIO,.

-

:;
:

:

:

-

KIÖrozAs

761

1.

A mveletet a

lett.

Múvel

nag>- mise (d-m<>ll)

:

;

drámai szimfónia

1903); szimfóniái költemény (Das Lében
ein Traum, 1899) zenekari darabok (Eiíenreigra
(llsebill

K. robbanékonyságánál

:

nagj'on óvatosan kell végezni.
k lórkeptoxid & bétvegy^rttt^fl klór normális
\uiiH. Vízzel hiperklórsavvá egyesttl, vagyis e
Íja. Színtelen. 82"-on forró folyadék.
X
hiperklórsavból vízelvonó anyagok
K
hatására. Ctóstól vagy lánggal érintve robban.
Klórozás vagy klórfiistöUs, termeknek klórgázzal való megtöltése, ferttlenítése szagtaInnitás céljából. Elavult eljárás, amely nem sokat
his/.nál s amellett egé8zs^:telen. L. Ferttlenítés.
Klorózis, 1. Chlorosis és Chloroanaemia.
Klór-piridin, Piridin.
.

Klostermansfeid

Klose, Driedrich, német zeneszerz, sztlL 1862
nov. 29. Karlsruhéban. Bmokner-tanltvány. 1907bena müncheni zeneakadémia zeneszerzési tanára

BarnásBárga, kellemetlen szagú és rendkívül
explosiy g^. Nagymértékben oxidáL Elállításira tállamklorátot tümény-kénsavval hozunk
Ame. A szabaddá váló klórsav részben oxidáló•*'^ ^Iperklórsavvá, részben redukálódik klórdi.

—

P^ostzug);

.1

heged-darabok (Kl^e) kettefuga
;

or-

gonára fúvóhangszerekkel.
Kloska Juon, az 1784-iki erdélyi oláh parasztlázadásnak Hóra és Krizsán mellett fvezére.
Közönséges pásztor volt, épúgy mint vezértársai.
császári pa1785 fobr. 28. Gyulafehérváron
rancsra
Horával együtt kerékbe törték.
EloBs,Í.Erich, német zenei író,Wagner-kutat,
szül. 1868 febr. 13. Görlitzben. Mvei Wagner
wie er war und ward (1901) Ein Wagner-Lesebuch (190*) R. Wagner in seinen Briefen (1908)
R. Wagner an seine Künstler (1909).
2. K., Georg Franz Burkhard, szabadkömíKlórrobbanógáz. 1. Durranógáz.
Klórsavak éa aóik. A klór hidrogénnel és oxi- ves író, szül. 1787 júl. 31. Majna-Frankfurtban,
génnel képezett savai, melyeket szabad állapo^ megh. 1864 febr. 10. u. 0. Szülvárosában gyakorló orvos volt. Megalapítója volt a szabadkhan V. sóiban ismerünk, a következk
mívesség történetírásának. Nevezetesebb mvei
HCIO alklórossav,
Bibliothok der Freimaurerei (1844) Die FreimauHCIO, klórossav,
rerei in ihrer wahren Bedeutung (1846, 2. kiad.
HCIO, klórsav,
1855); Geschichte der Freimaurer in England,
HCIO4 perklórsav.
Alklórossav csak oldatban és sóiban ismeretes. Schottland und Irland (1848) Geschichte der Freif il.lnrAt kapjak, ha vízzel feliszapolt kénesöoxid- maurer in Frankreich (1852—53, 2 köt.).
Kloátar, adók. és pk. Bolovár-Körös vra. gjur/t vezetünk. Könnyen elbomló, ersen
Sói az alklórossavsók v. hipoklori- gjovaci j.-ban, (1910) 1892 horvát lak., vasútállok ers halványító hatásuknál fogva más .távíróval, postahivataL
r
KloStar Ivanic, község, L Ivanié-Klostar.
-ak (1. Klórmész). Klórossav csak sóiKloster-Ebrach, l. Ebrach.
ban ismeretes. B sói a Mórossavsók v. klorUek.
Klostergrab (csehül Hróby)., város Dux cseh
Klórsav oldatban és sóiban ismeretes. Oldatát
uay kapjuk, ha a klór?(avas báriumot vízben old- kerületi kapitányságban, vasút mellett, (i9io)3770
juk éí az oldathoz a bárium leválasztására éppen német lak., pamutszövéssel, bamaszénbányávaL
Ismeretes a 30 éves háború történetébl. A pro',.'.,'..n.!ü k. !i~.ivat elegjltünk. E vizes oldat lev - .i;i- - t' ií» n besríthet. A klórsav e tömény- testánsok itteni templomát a prágai érsek becsuoldata igen ersen oxidáló sajátsága. Sói a klór- katta és 1618- leromboltatta, ami a braunaui
>avsók V. klorátok, melyek közül a káliuniklorát templom bezáratásával együtt a harmincéves
^ a legfontosabb. Sói éghet anyagokkal dör- háború kitörésére vezetett.
" V. üt^•e, hevesen explodálnak. Perklór sav
Klostermann, 1. Auqust, német prot. teolóli^K^írklórsav v. felklórsav) a klór s^vai között a gus, szül. Steinhudeban (Schaumburg-Lippe) 1837
legállandóbb, a kálium sójából kénsavval való máj. 16. Elbb tanító, majd 1868. kiéli teológiai
Untersuchungon ztír altóvatos desztilláeió útján állítható el. Színtelen, tanár. Fbb munkái
maró, fügtölg folyadék. Ps. 1-78. Vizes oldatban testamentischen Theologie (Gotha 1868); Zur
állandó, víznioiitcscn explozív. Sói í^ perklórsav- Theorie der biblischen Weissagung und zur Charalcteristik des Hebraerbriefes (u. 0. 1889) Ge'ok.
sók vagj- /
schichte des Volkes Isracl bis zur Restauration
'i\,\. Báriumklorát.
KlÓTMiva
imtor Í5sra und Nehemia (München 1896); Ein
Klórsavas ezüst, 1. Ezüstklorát.
diplomatischer Briefwechsel aus dom 2. JahrtauKlórsavaa kalcium, 1. Kaldumkhrái.
send v. Chr. (Leipzig 1902).
Klóraavas kálinm, l. Káliumklorát.
2. K., Rudolf, német jogtudós, szül. WengomKlóraavas nátron, NaClO,. ugyanágy áUítható el. mint a klórsavas káli. szines nyomtatás- ben (Vesztfália) 1828 nov. 17., megh. Bonnban
1886 márc. 10. 1866-ban fbányatanácsos s 1871.
iéin nyer alkalmazást
egyetemi tanár Bonnban. Mvei Das allgemoine
Klórszénsav. 1, Szénsav kloridjai.
Klorür. A többvegjértékú fémek alacsonyabb Berggosotz u. Kommentár (5. kiad. Berlin 1896)
vog>ért*'k alakjának kloridját a francia «üri» Die Patentgesetzgebimg aller Lander nebst den
kíosinj-itó rag felhasználás-ával a régebbi neve- Gesetzen GÜber Musterschutz und Markenschutz
Lehrbuch des prenss. Borg(2. kiad., u. o. 1876)
zéktan K.-nek mondta. L. Xevezékían.
«

—

—

:

;

;

;

;

.

;

1

t

i

:

;

:

:

Klórvíz. klórnak telített vizes oldata. Semmelweiss mint ferttlenít szert alkalmazta a kezek

Das Urheberrecht an SchriftKunstwerken stb. (u. 0. 1876) Das Patentge-

rechtes
u.

(u. o.

1871)

:

;

a gyermekágyi lázat setz V. 1877 (u. 0. 1877).
Kloatennansfeld. porosz község a merseborgi
elkerülje. Ma már nem használják. A gy^yszertárakban 0-6»/«-osat tartanak. A kémiában mint közigazgatási kerületben, (i»io) 5487 lak.; rózniegmo.sa.>?ára,

hogy

ezáltal

I

reagens szerepel.

I

és palaköbányászat.

—

Klosterneuburg

—
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Klostemeubnrg, város Tulln alsóausztriai
kerületi kapitányságban, a Duna jobb partján, a
Kahlenberg ÉNy.-i lábánál, (1910) 14786 lak., szöllötermelés, szöllészeti és gyümölcsószeti szakiskola,
elmebetegek intézete. A Duna egyik mellékága alsó
és fels városra osztja, utóbbiban van az augusztinusok kolostora, amely Ausztria egyik leggazdagabb ós legrégibb zárdája (III. szt. Lipót 1106—36.
alapította). A folyam melletti dombot koronázzák
a zárda újabb (a XVIII. sz.-ból való) palotaszer
épületei, melyeket 1869— 94;-ig restauráltak. A
K.-i kupolán a császári korona, a Ny.-in az ausztriai fhercegi kalap látható, melynek eredetijét a
zárdában rzik. Egyházi kijicsekben gazdag a
klastromi könyvtár 45,000 kötetet, közel 3000
inkunabulumot ós kéziratot tartalmaz. Van képtára, éromgyüjtemónye, természetrajzi múzeuma
;

és teológiai intézete. A Lipót-kápolnában, homályos földalatti helyiségben, rzik a híres, 1181-böl
való verduni oltárt. A kolostorban megvan II.
Ulászló magyar és cseh király arcképe.( V. ó.Száraz
cikkét az Arch. Értesítöben.) A klastrom mellett
egy házban a heidelbergihez hasonló nagy hordót
(560 hl.) riznek. Jelentös borpincészete van. K.-t
Nagy Károly alapította egy római castellum romjain. Hunyadi Mátyás idejében hosszabb ideig a
magyarok kezében volt. I. Ferenc József órcszobra
a hidász-ezred terjedelmes laktanyája eltti téren

KJotz

tott gyermekeket nevelnek, kertészkedéssel foglalkoztatnak és iparra taníttatnak. Eredetileg
az 1876. alakított Fvárosi szeretetház egyesület létesített ilyen intézetet a városmajor-utcai
ideiglenes hajlékban. Ebbl ntt ki, miután a

védnökséget Klotild fhercegn vállalta el, a
nevét visel szeretetház-egyesület s építette 1903.
új hajlékát. Az intézet parkjában van Klotild

fhercegn márványból

készített

dombormv

arcképe Stróbl Alajostól. A szeretetházban 60
gyermek nevelésére van hely, ezek közül 30
alapítványi.

Klotür (franc, clture) a. m. zárlat, a francia
és angol parlamenti nyelv szerint a vitának bezárása olyankor, amikor még vannak szólásra
jelentkezk. A K. a többségnek fegyvere, amelylyel a vita mesterséges nyújtásának, a kisebbség
obstrukciójának véget vet. Képviselházi házszabályaink szerint (231—233. §§), ha az évi költségvetés tárgyalása 20 ülésnapot vett igénybe,
az elnök a 20-ik ülés utolsó órájában a folyamatban lev vitát, tekintet nélkül a még jelentkez
szónokokra, bezárja s a költségvetés tárgyalás
alatt álló részét szavazás alá bocsátja. A következ napokra a hátralev tárcák költségvetését
kell kitzni olykép, hogy a nagyobb tárcák legfeljebb 2—2 ülésben, a kisebb tárcák költségvetése 1
1 ülésben elintéztessék. A felhatalmazási
törvényjavaslat tárgyalása 4 ülésnél többet nem
vehet igénybe. Azokban az ülésekben, amelyekben a fentiek szerint kell határozatot hozni, egyegy szónok fél óránál tovább nem beszélhet, s ha
a tárgyalásra megállapított id letelt, vita nélkül, egyszer szavazással hoznak határozatot.
Klotz, 1. Christian Adolf, német tudós, szül.
Bischofswerdában (Lausitz) 1738 nov. 13., megh.
Halléban 1771 dec. 31. Elbb Göttingenben, majd
Halléban volt egyetemi tanár. Elegáns latin stiliszta volt. Szerkesztette a Neue Hallesche Gelehrte Zeitung c. folyóiratot, melyben pártoskodó
bírálatokat közölt. Emiatt Lessinggel összeütközésbe került, aki Briefe antiquarischen Inhalts c.

—

áll.KözeIébenvanlf^aWin^aMnyaralóhely,amelylyel sínpár nélküli villamos vasút (3*6 km.) köti
össze. V. ö. Drexler K., Das Stift K. (Wien 1894).
Klosteirs-Semeus, alpi falu Graubünden svájci
kantonban, a Landquart folyó Prátigau nev völgyében és vasút mellett, 3 részbl áll, 11 25—1209
m. magasban, Semeust is beleszámítva (1910) 1731
lak.
számos szállodával. K. klimatikus gyógyhely, kiinduló pontja azoknak, akik a Silvrettavidék gleccsereit és az Engadint keresik föl. Nevét
az 1528. megsznt premontrei zárdától nyerte.
V. ö. Imhof, Luftkurort K. (1893).
Klotho, a Párkák (1. 0.) egyike.
Klotild. 1. K. Mária Adelheid Amália, osztrák
fhercegn, m. kir. hercegn, szül. szász-kóburg- mvében teljesen tönkretette tudományos hírgothai h6T(iGgnö,Ágost szász-kóburg-gothai herceg nevét.
;

(szül. 1818., megh. 1881.) ós Klementina hercegn, Lajos Fülöp francia király leányának
(szül. 1817., megh. 1907.) leánya, szül. Neuillyben
1846 júl. 8. 1864 máj. 12. Kóburgban férjhez
ment József osztrák fherceg ós m. kir. herceghez, kinek 1905 jún. 13. óta özvegye. Gyerme-

keit

1.

József, 4.

2.

K.,

Hermann,

osztrák szobrász, szül. Imst-

ben (Tirol) 1850 jún. 11. A bécsi osztrák illuzoum
iparmvészeti iskolájában a mvészi fafaragás
tanára. Fafaragványai közül kitnek 14 alak
az 1885-ikl antwerpeni kiállítás osztrák osztálya
számára 3 alak a magyaróvári protestáns templomban Madonna Kariatidák Eitolbergor emléke a bécsi osztrák múzeumban a fafaragást jelképez alak. Különösen sikerültek festett fa-mell:

;

;

;

;

K. Terézia Lujza, olasz királyi hercegn,
II. Viktor Emánuel, olasz király legidsebb leánya, szül. Torinóban 1843 márc. 2., megh. u. o. szobrai.
1911 jún. 25. 1869 jan. 30. nül ment Napóleon
3. K., Rdnhold, német klassz, filológus, szül.
Jeromos herceghez (szül. 1822., megh, 1891.), Stollbergben 1807 márc. 13., megh. Kloinzschokitl három gyermeke született Napóleon Vik- cherben (Lipcse mellett) 1870 aug.
10. 1832-ben
tor (szül. 1862.), Napóleon Lajos (szül. 1864) ós rendkívüli, 1849. rendes tanár Lipcsében. KiMária Letícia hercegn (szül. 1866), 1890 óta adta Lukianos Gallnsát. Alexandriai Klomenset,
2.

;

:

Amadeus

aostal herceg özvegye. E politikai érkötött házasság azonban nem volt szerencsés, mert a vallásos érzület K. és kicsapongó

dekbl

folytatta ós befejezte

Pug

Euripides-kiadását

(Gotha 1841—60) s átdolgozta Devarius Liber de
graecae linguae particulis-át (Leipzig 18.35—42,
élet férje közt csakhamar meghasonlás támadt s 2 köt.). Kiadta Cicero több mvét és összes
müK. 111. Napóleon bukása után elváltán élt férjétl. veit is (Scripta
omnia, u. 0., 2. kiad. 1863—72,
Kloüld-Bzeretetház, Budapesten, a Budakoszi- 11 köt,); Terentiust (u. 0,
1838—40, 2 köt.), küúton épült iutúzet, melyben szegény, elhagya- lön az Andrlát
(1865) és Com. Nepost (Hannover

:
;

7M

Klotz-féia elJArás

1846). Befojozetíen maradt Handbnch dor lat.
LiteraturKf^sfhichtc (Loipzig 1846). Lübkerrol ós

HudemaDDül dolgozta

ki Handwürterbuch dor
Sprache (2 köt., 1H47 -57). Latin stilisztikát
i8 Irt, melyot fin, Richiird adott ki (u. o. 1874).
1831— 66-ig társszorkeaztöje volt a Neue JahrbUcher für Philolouriivnak.
Klotz-léle eljárás (festötipia), könyv- ós köny<tmó, valamint róznyomó sajtón is nyomtatható lomozok olálUtására való új eljárás. Klotz
Emó lipcsei fest ós rézmetsz találta föl 1900.
k2 eljárás célja, hogy a múvó.szi kéztl készített
eredeti rajzot v. festményt a fotomechanikus eljárások segedelme nólklil egyszeriion, olcsón ós
gj'orsan nyomtatólcmezzó változtathassák. A
könyvnyomtató sajtón nyomható lemezek elállítása a savaknak oUentálló festöpaszta használatával válik lehetségessé. A mvész ugyanis
ezzel a pasztával festi v. rajzolja a képét valami
fémlemezre, még pedig fordítva s azután a teljesen világos helyeket kivési a lemezbl, majd pedig gyantaporral teleszórja a lemezt s megolvasztja azt rajta. A befestett lemez ekkor szemcséssé lesz s ha félórára savfürdbe tesszük,
nyomtathatunk róla. Az így készült képek ha.^nUtanak a szemcsés alapú autotipiához, de kifejezbbek azoknál, mert a világos helyek s a legmélyebb árnyékok is elállíthatók rajtuk.
KIotBscb V. csak KI-, növénynevek után
Elotzsch Johann Friedrich, a berlini kir. növénygyjtemény rének neve v. nevének rövidítése,
szül. Wittenbergben 1805 jun. 9., megh. Berlinben
1860 nov. 5. (B^oniaoeae, Aristolochiaceae).
Klozet, 1. CHosel ós Ámyékszékrendszerek.
Klöden, 1. Gustav Adolf, német geográfus. A'.
2. tia, szül. Potsdamban 1814 jún. 24., megh.
Berlinbon 1885 márc. 11. Beutazta D. -Franciaországot, Görögországot és Olaszországot, 1855.
Lohrbuch der
berlini egyetemi tanár lett. Mvei
Geographie (4. kiad., Berlin 1867) Handbuch der
Erdkundo (u. o. 1857-62, 3 köt. 4. kiad. 1882—
1885, 5 köt.) stb.
2. A'., Kari Friedrich, német geográfus és történész, szül. Berlinbon 1786 máj. 21., megh. u. o.
1856 jan. 9. Eleinte véséssel kereste kenyerét, térképeket is vésett, majd geográfus lettes 1824—
1855-ig a Friedrichswerder-féle ipariskola igazgatója volt Berlinben. Fbb mvei Grundlinien zu
einor neuen Theorie der Erdgestaltung (u. o. 1824,
2. kiad. 1829) Lebcns- und Regierungsgeschichte
Friedrich Wilhelms 111. (u. o. 1840); DiplomatlscheGeschichtodas Markgrafen Waldemar von
Brandenburg (u. o. 1844—46., 4 köt.).
Klön, patak Glarus svájci kantonban. Ered a
Pragel-hágó(1554m.) közelében, a Klöntaler-tóvá
szélesül ki, amely 12 km* terület, 33 m. mély,
828 m. magasban, ennek a lefolyása a Löntsch\otstal mellett a Zinthtel egyesül
KlÖBz Jakab, nyomdász, 1598. vette át az addig
Ciuttgesel Dávid által vezetett nevezetes bártfai
nyomdát s azt 1598 1659. évek alatt hazai elsrangú nyomdáink sorába emelte. Késbb Lcse
város birája lett. Pontosabb nyomtatványai közül
fülemlítendök
Baranyai Decsi Adagiorum
Chiliades quinque (16^), Biblia, Verbczi István,
Magyar- és Erdólyországnak Törvénykönyve két
lat.
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kiadása (1632 és 1642) ós Modgyesi Páhiak:
Kegyesség gyakorlása cím munkája (1640).
Klub (ang. club), eredetileg egyesületet jelentett, amelynek tagjai valamely közös oélra pénzt
adnak össze ós ez értelembon a XVI. sz. közepén
fordul el elször. Nemsokára aztán e kifejezést
minden társas eg>'esülot megjelölésére használták teljesen meghonosodott az egy&sületek megnevezésére a XVIII. sz. kezdetén. Híres volt a
XVIII. sz.-ban az angol Literary Club, amelynek
Johnson, Garrick, Goldsmith stb. voltak tagjai.
A francia forradalom idején is nagy szerepet vittek a különböz K.-ok (pl. a jakobinusok, a feuillantok K.-ja). Most általában hasonló társadalmi
;

helyzet ós rangú egyéneknek társadalmi, .sportvagy politikai jelleg egj'esületeit, továbbá ezeknek a helyiségeit nevezik K.-nak. Nagyon kifejldött a K.-élet Angliában, ahol túlnyomó számban vannak a társadalmi jelleg K.-ok, míg a kontinentális országokban a politikai K.-ok vannak
nagyobb számban.

Kluch József, kat. püspök, szül. Znióváralján
(Turócz) 1748 márc. 30., megh. Mocsonokon 1826
doc. 31.

Tanulmányi felügyel

bati papnevel-intézetben,

volt a

késbb u.

nagyszom-

az egyeteaz erkölcstan tanára lett. 1774. a papnevel
intézet aligazgatója, 1777. az érseki helynöksógnél titkár, 1779. nagyölvedi plébános, 1786. esztergomi kanonok. 1806. az érseki szék üresedése
alatt káptalani helynök, 1808. nyitrai megyés püspök. Jövedelmeit egyházi, tanügyi, általában jótékonysági célokra fordította. Sokat áldozott a
vészetre is, egyedül az esztergomi bazilikára
24,000 forintot adományozott. A szegény tanuló
ifjúság nagy jótevt birt benne. Divus Stephanus
rex et Apóst. Hung. (Nagyszombat 1768) szónoki
beszéde fennmaradt.
o.

men

m-

Kluckhohn, August, német
1832. Bavenhausonben, megh.

történetíró,

szül.

Münchenben 1893

máj. 19. Agöttingeniogyetemen íFaiÍJ tanítványa
volt, azután Münchenben mködött mint Syhel
utóda a Historische Zeitschrift szerkesztésében.
Részt vett több nagyobb történelmi levélgyüjtemény kiadásában s 1865. az egjetem, 1869.
pedig a megyetem, 1883. a göttingeni egyetem
történelemtanára volt. Nevezetesebb munkái
Dio Geschichte des Gottesfriedens (Leipzig 1857)
Friedrich der Promme, Kurfürst von der Pfalz
(Nördling, 1876—79); Luise, Königin v. Preussen
(Berlin 1876).

Klag, 1. lÁvót, matematikus, szül. Gyöngyösön
1854 jan. 23. Szaktanulmányait a József-megyetemen végezte. Föreáliskolai tanárnak neveztetvén ki, közben 1881. bölcsészetdoktori címet szerzett s 1891. a budapesti tudományegyetemen a
színtetikai geometria magántanárává képesíttetott. 1892. képesítése az ábrázoló goomotriára is
kiterjesztetett. 1897. a kolozsvári ogyetomen a
rendszeres ábrázoló geometria eladásával bízták
meg, 1900. pedig nyilv. rendes tanárnak nevezték
ki.

Számos középiskolai tankönj-vet

és a hazai
tek meg.

meg
A M.

írt.

Matema-

T. Akad. értekezései között
külföldi szakfolyóiratokban jelen-

tikai értekezései

a

.M.

T. Akad. támogatásával kiadta

A projektív geomefria elemei c. mvét. Értekezései közül miegemlltendök: A harmadrehd tér-

ü

;

;:
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görbék synth. tárgyalása ; A Pascal-hatszög konfigurációja az általános és négy különös esetben
(Kolozsvár) A kúpszelet, mirú geometriai hely
Konstruktion der Perspektivumrisse und der ebenen Schnitte der Flachen zweiter Ordnung Konstruktion des Reliefs einer Flache zweiter Ordnung (e két utóbbi megjelent a Sitzungsberichte
der Akad. der Wissensch. Wien c. folyóiratban),
2. K. Nándor (tamásfalvi), id., egyetemi tanár,
szül. \Mh okt. 18. Kotterbachban, megh. Budapesten 1909 máj. 14. Orvosi tanulmányainak bevégzése után Jendrassik tanár oldalán az élettannal kezdett foglalkozni; 1874. magántanár,
;

;

—

Klupathy

Die deutsche Seemannssprache (1911)

;

Urgerma-

nisch (1913).
2. K., Hermann, német irodalomtörténetíró,
szül. 1832 márc. 11. Ehrenhainban (Sachsen-Altenburg). Az altenburgi gimnázium tanára volt
32 évig, 1889. ugyanitt a hercegi országos könyvtár igazgatója lett, majd a herceg udvari könyvtárossá nevezte ki. Legnevezetesebb
Greschichte der Deutsehen Nationalliteratur (1869,

mve

:

45. kiad. 1913).

Klughardt, August Friedrich Mariin, német
zeneszerz, szül. Köthenben 1847 nov. 30., megh.
Rosslauban Dessau mellett 1902 aug. 3. Húsz esz1878. rendkívüli tanár lett, majd 1879. az élettan tends kora óta mint színházi karmester mkörendes tanárává nevezték ki a kolozsvári egye- dött Des.sauban. Müvei öt szimfónia, két zenetemre az ottani élettani intézet az ö tervei nyo- kari suite, négy nyitány, három oratórium (Die
mán épült. 1891-ben a budapesti egyetem élettani Grablegung Christi, Die Zerstörung Jerusalems
tanszékét foglalta el, ahol haláláig mködött. 1899, Judith 1901) négy opera Mirjam (1871),
Tanársága alatt óriási munkásságot fejtett ki, ön- Iwein (1879), Gudrun (1882), Die Hochzeit des
kez- Mönchs (1886)
számos versenym és kamaraálló dolgozatainak száma százon fölül van
detben az érzékszervek, majd az idegrendszer zenedarab. V. ö. L. Gerlach, A. K. (1902).
vizsgálatával foglalkozott, míg az utolsó két évKluknó, kisk. Szepes vm. gölniczbányai j.-ban,
tizedben csaknem kizárólag az emésztés tanának (1910) 1083 tót lak., vasúti megállóhely, postaés az életvegytannak szentelte idejét. Közlemé- hivatal, u. t. Istvánhuta. Közelében van az Istvánnyein kívül könyvalakban megjelentek tle Az huta nev bányatelep és olvasztó, melyben ezüsemberélettan tankönyve (Budapest, 1888, 2. kiad. töt, rezet, higanyt és antimon-ércet dolgoznak fel.
Klundert, város Eszak-Brabant németalföldi
1892) Az érzéjcszervek élettana (u. o., 1896, Term.
Tud. Társ.) Eszlelökömjv a budapesti tiid. egye- tartományban, a Hollandsche Diep mellett, (i9io)
tem élettani intézetében folyó gyakorlatok és de- 4281 lak. Hajdan vár volt. Ismeretes azon elszánt,
monstrációkhoz (u. 0., 1903, 4. kiad. 1910) Az de sikertelen védelemrl, amelyet 1793. itt Kropff
anyagforgalom élettanának ujabb haladásáról báró a franciák ellen kifejtett.
(u. 0., 1904, Magy. orv. könyvk. társ.). ÉrdemeiKluiizinger, Kari Benjámin (röv. Klunz.),
nek elismeréseként nemességet, majd udvari ta- német zoológus és utazó, született Güglingbon
nácsosi címet kapott.
1834 nov. 18. 1863— 69-ig Kosseirbon tartózkodott
3. K. Péter, pedagógus, szül. 1876. márc. 8. mint orvos, ekkor visszajött Európába, hogy gyjLovrinban. Mint a siketnémák budapesti intézeté- teményét tudományosan feldolgozza. 1872-ben
nek tanára, 1900. a szegedi intézet létesítésének ismét visszatért Kosseirbe. 1900-ban nyugakezdeményezésével elsnek indította meg azt az lomba vonult. Átkutatta a Veres-tenger partakciót, amely több hazai intézetnek a felállítását jait s a Nílus völgyét. Európába való végleges
és a magyar siketnéma-oktatás ügyének nagy- visszatérte után Stuttgartba ment az ottani múarányú fejldését vonta maga után. 1901-ben a zeumhoz rnek. Több nagyobb munkát és számos
szegedi intézet igazgatója lett. Lényeges befolyást apróbb dolgozatot írt Bildor aus Oberágypten, d.
gyakorolt a siketnómák kézügyességi oktatásá- Wüste und dom Rten Meer (1877) Die Korallennak roformálására és fejlesztésére s a Szegedi tiere des Rten Meeres (1877—79) Die Fische
Magyar Gyermektanulmányi Társulat és kisegít d. Rten Meeres (1884) Die Bodenseeflsche (1892).
i.^kola létesítése is jórészt K. agitációjának tudKlupathy, 1. ^n/a/, kereskedelmi jogász, szül,
ható be. Számos szakcikket irt és munkatársa e Bukóczon (Abauj vm.) 1853 aug. 3. Miután 1876.
liexlkonnak is. Müvei Kézügyességi oktatás a az ügyvédi vizsgálatot letette, rövid ideig Kassán
siketnémák intézeteiben (Budapest, Gyógyped. ügyvédi gyakorlatot folytatott, de még ugyanSzemle 1901) .1 nevelésrl (Kecskemét 1902)
abban az évben a torssal jogakadémián tanárrá
Tnnulmányúti jelentés (1907) A gyengetehetség
nevezték ki, 1894-ben a kolozsvári egyetemen a
tanulók és oktatásuk (A gyermek 1913) A siket- kereskedelmi és váltójog tanára lett. 1913-ban
uéma mint a közmveltség munkása (1914).
nyugalomba ment.
A magyar kereskeKlug, Johann Christoph Friedrich, német delmi jog^kéziknyve (2 köt., 4. kiad. 1906).
entomológus, szül. Berlinben 1774 máj. 5., megh.
2. A', Jen, fizikus, K. 1. öccse, szül. Kassán
u. 0. 1866 fobr. 3. A berlini egyetemi entomoló- 1861 okt. 21. Egyet, tanulmányait Budapesten,
giai gyjtemény igazgatója volt. Müvei
Ento- Würzburgban, Berlinben és Parisban végezte. A
molog. Monographlon (Berlin 1826); Jahrbücher budapesti tud. egyetem fizikai intézetén assziszder Insektenkunde (u. o. 1834).
tens volt, 1903. a budapesti tud. egyetemen a
Kluge. 1. Friedrich, német germanista, szül. gyakorlati fizika rendkívüli, majd 1908. rende.>^
Kölnben 1856 jún. 22. 1893. Preiburgin Broisgau- tímára lett. Ugyanez évben a Magyar Tud. Akaban a német filológia egyetemi tíinára lett. F'ö- démia levelez tagjának választotta. 1895. megmflvel KtyiuoIogischesWörtcrbuch derdeutschen szerkesztette az els vízszintesszer elektromo.s
Spraeho (7. kiad. 1910); Von Luther bis Lessing, ívlámpát, amely azóta — vetítési célokra
áltasiiraobgoscíhichtliohe Auft>&tze (4. kiad. 190-^); lánosan elterjedt. Fontos találmánya még, amely
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hanp^al törtí^nt"* elektromos táv kapcsolás (1. Ber- sége, Hellén és Deukalion anyja 3. Helios fele/er-Klumthu-féle tdúhtiány), amelynek gyakor- sége, Phaethon anyja.
Klyvina ígör.), 1. Csre.
ati kiaknázáróra alakult meg New Yorkban a
Klytaimnestra (Klytaitnestra), a görög beSubmarin Wlreless Company. Az ifjúság tosti
mondában Tyndareos király leánya. Agamemnon
nevelésének elöbbrevitolóben vezet szerepe volt
1898. megalapítottál a Budapesti Egyetemi Ath- felesége, Urestes, Elektra, Iphigenela és Chrysoletikai Clubot, melynek 1912-ig tanárelnöke volt. themis anyja. Mint férjgyilkos (1. Agamemnon)
(1.
Elektra és
Számos dolgozata jolont meg h hazai és külföldi és utóbb saját fiától megölt
szakfolyóiratokban nagyobb mvel Vezérfonál Orestes) a görög tragédia gyakori alakja.
Klyíáa, a napraforgó fénykeres sajátságának
az elekiromossáq és mágnesség tanához (Budapest 1890); Észlelkönyv a budapesti egyetemi magyarázatára a régi görög nép képzeletében
fizikai intézet laboratóriumigyákorlatainoz{vL. o. alakult mese hsnje. E meseszerint Helios nap1904—1905. 2 köt.) Physikdí mérések (u. o. I. isten elhagyott kedvese, K. a nap után való örököt. 1912). Az Uránia c. tudományos folyóiratnak, kös vágyódásában napraforgóvá lett.
Klyncsev, Kamcsatka félsziget legmagasabb
melyet 1900. indított meg, 1912-ig egyik szervulkánja (4917 m.).
kesztje volt.
km., a kilométer rövidítése.
Klüber, Johann Ludwig, német publicista,
Kmephis, egyiptomi istenség, 1. Kneph.
szíU. 1762 nov. 10., megh. \Iajna melletti FrankKmet, I. Kmetmeg váltás.
furtban 1837 február 16 án. 1786-ban ErlangenKmeth Dániel, csillagász, szül. Breznóbányán
htin jogtanár lett, 1804. badeni államszolgálatba
lépett, 1807-ban Heidelbergbe nevezték ki jog- 1783 jan. 15-én, megh. Kassán 1825 jún. 20-án.
tiinárnak. 1817-ben porosz titkos követségi taná- I'asquich segédje volt a budai gellérthegyi csilcsosnak nevezték ki és Hardenberg államkancel- lagvizsgálóban, majd a mennyiségtan tanára a
lár oldalán 1818. résztvett az aacheni kongresz- kassai akadémián. Nevezetesebb munkái Obserszuson is. Müvei, melyek különösen a bécsi kon- vationes astronomicae (Buda 1821) Astronomische Boobachtungen der Zenithdistanzen und gegresszus hátterére vetnek világot, a következk
.\kten des Wiener Kongresses in den Jahron 1814 raden Aufsteigungen der Fixstemo (u. o. 1823)
und 1815 (Erlangen 1815—19, 8 köt); Übersicht Astronomia populáris (u. o. 1823) Bemerkungen
der diplomati.schen Verhandlungen des Wiener über den 12. Brief Pasquich's an Hesperus (1823).
Kmetmegv&ltás. A kmetek Bosznia-HerceKongresses (P'rankfurt a/M. 1816, 3 rész); ÖCfentlichcs Recht des Deutsohen Bundes n. der Bundes- govinában jobbágyok, akik családonként egy-egy
teleknek birtokában vannak, s míg azt rendesen
stjiaten (u. o. 1817; 4. kiadás Morstadtól, 1840)
Droit des gens modemes de l'Europe (Stuttgart mvelik, addig haszonélvezk, de a telek nem az
1819. 2 kötet; németül u. o. 1822; 2. kiadás övék, hanem a földesúrnak (spahija, bég, aga) a
Quellensamm- tulajdona, s a kmetek az évi termés bizonyos
Morstadttól, Sohaffhausen 1641)
lung zu dem öflfontliehen Rechte des Deutschen hányadát (többnyire harmadát, néhol negyedét v.
Bundes (Erlangen la^O, folyt. 1833) Wichtige ötödét) természetben beszolgáltatni tartoznak. A
Urkunden für den Rochtsznstand der deutschen tulajdonos eladhatja a kmet-birtokot, de a kmet
azért bent marad a telek birtokában és hasznáNation (halála után Welcker adta ki (1844).
Klügel, Georg Simon, német matematikus, latában. A kmetet csak bató.ságilag lehet kiteles/ül. Hamburgban 1739 aug. 19., megh. Halléban píteni, ha a birtokot elhanyagolja. A kmetbirtok
1812 aug 4. Elbb Helmstádtbeu, majd Halléban voltakép a családközö.^ségé (zadruga) ha a kmet
a matematika tanára volt. Munkái közül különö- feje meghal, a kmet-család jogai az új fre szállasen a Mathemati.sches Wörterbuoh (1803—1808, nak át A bosznia-hercegovinai országos kor3 köt.) révén lett ismeretes. Ennek 4. és 5. kö- mány fenntartotta a kmetbirtokoksi intézményét
s a földnek a jobbágji terhektl megváltását
ti'tét MoUweide és Grunert készítették el.
Klfiver (Clitver, Cluveriiis), I^iilijm, a törté- csupán azzal mozdítja el, hogy tle függ pénznelmi földrajz megalapítója, szül. Danzigban intézetekkel jelzálogos kölesönöket nyújtat a
l.óHO., megh. Leidenben 1632. Beutazta Angliát, kmeteknek, hog>' birtokukat a földesúrtól szabad
Francia-, Német- és Üla.szországot. majd Loiden- megegyezés alapján megvá.sárolhassák s így telb(^n telepedett le. Mvei Intnxluctio in univorsam kük tulajdonosává, szabad para*:ztokká váljanak.
goographiam tam vetorem quam novam (1619 óta A bosnyák-hercegovinai tartoniánygjTílés 1911
többször). Kz volt az el.sö tudományos becs poli- ápr. havában törvényjavaslatot fogadott el (szentikai földrajz. De tribus Rheni alveis atque ostiis tesítve 1911 június 13-án), amely sok kedvezet quinque populls quondam accolis (1611) Sicilia, ménnyel könnyíti a kmetbirtok önkéntes megSardinia et Corsica antiqua (1619) Itália antiqua váltását. 1879-tl 1910. év végéig 28,481 kmet(1623); E>e Francis et Francia (Diuhesnes, Histó- telket váltottak meg több mint 23 millió koronával. Egy-egy megváltott kmet-tolek területe átriáé Francorum .scrlptores).
Kiyazma. az Oka 630 km. hosszú baloldali lag 9—10 hektár és megváltá.'yi átlagosan 1270
mellékfolyója a moszkvai kormányzóságban. Itt koronába kerül.
Kmety, 1. György, a szabadságharc tábornoka,
ered mocsaras vidéken, Pokrovon alul hajózhatóvá lesz és Gorbatov mellett torkollik. Hajóz- szül. Pokorágyon (Gömör) 1810., megh. Londonban 1865 ápr. 26. Bécsben a katonai pályára léható mellékfolyója a Teza.
Klymené (latinosan Clymene), több görög fél- pett, közvetlen 1848 eltt ezredével Olaszországistenn neve: 1. Japetos felesége, Atlas, Prome- ban volt, de a Magyarországon megindult mozgal-'
theus és Epimethous anyja 2. Prometheus fele- mak és szervezkedések hírére hazajött, s a Gyd;

n

;

:

;

:

;

:

;

;

;

;

:

;

;

;

;

—

Kmoskó
rött alakult 23-ik honvódzászlóaljba
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rnagy mány

és a héber nyelv nyilvános rendes tanára,

dics ütközet után tábornoki önálló müvei: A zsidók politikai története a
rangot nyert mint dandárparancsnok, fleg az hellenizmus kezdetén (Budapest 1906); UnuAvocalyvsis Baiaaszegi ütközetben tnt ki Budavár ostrománál amon papyncsa (u. o. 1909)
ö vitte a támadást az egósz ostrom alatt a vízi- ruch, Vita S. Simeomis Bor-Sabme' TestamenHamurahhi Törvényei
városi oldalon. Midn Görgey Komárom alól visz- tum Adae (Paris 1907)
szavonult, K. parancsot kapott, hogy a Bácskába (Kolozsvár 1911) Az emberiséa els irott szabadvonuljon itt több fényes apró ütközetet vívott, ságlevele (Budapest 1913). Munkatársa e Lexikonde végre visszavonulni kényszerült. A temesvári nak is.
Knaack, Wilhelm, német színész, szül. Rocsatában a balszárny parancsnoka volt s kés estig hsiesen védte magát és midn a jobbszárny stockban (Mecklenburg) 1829 febr. 13., megh. Bécscsapatai képezték a sben 1894 okt. 29. 1846-ban lépett föl elször
8 a közép visszavonult, az
fedez utóhadat. A világosi fegyverletétel után szülvárosában, játszott Lübeckben, Berlinbon,
K. Törökországba menekült és az iszlámra tért. Danzigban, Prágában 1857—1882 közt s 1888-tól
belépett ós a csornai
;

;

;

;

;

;

Aleppóban letelepedett, hol 1851 végéig ólt ekkor más menekültekkel együtt Angliába ment
az orosz háború kitörésekor Törökországba viszszatórt, egy anatóliai hadosztály parancsnoka lett
és 1855. Muravjev orosz tábornok ellen Karsz várának védelmét vezérelte és csak amidn a várban
már az éhínség jelei mutatkoztak, adta át a vár
parancsnokságát Williams angol ezredesnek,
;

A budaállandóan

haláláig a bécsi Kari-színház tagja volt.
pesti

közönségnek

is jó

ismerse

volt,

vendégszerepelt a gyapju-utcai s a városligeti
német színházakban. Komikus és kedélyes szerepekben nagv sikereket ért el. Fbb szerepei:
Báró (Párisi élet), Styx Jankó, Jegyz (Jó falusiak) stb.

Knabenbauer, Joseph,

biblikus író, született

maga pedig Erzerumba vonult el. Ennek történetét Deggendorfban (Bajororsz.) 1839 márc. 19., megh.
meg is írta A narrative of the defence of Kars on Maastrichtban (Hollandia) 1911 nov. 13. Mint a
:

the 29. of Sept. 1855. translated from the Ger-

mán of George Kmety (London

Ez év

1856).

szep-

Jézus-társasága tagját 1870. szentelték pappá.
Csakhamar teol. tanár lett Ditton-Hallban, majd
1906 óta a hollandiai Volkenburgban lev Szt.
Ignác-kollegíumban. Irodalmi mködése Rend-

tember 29-én a Taknan hegyek közt fényes ütközetet vívott, melyben a 30,000 fnyi orosz sereget
tönkre tette. A béke helyreálltával mint Iszmail társaival Comely, Hummelhauor és másokkal
pasa, török császári nyugdíjat nyert. 1861. utazást együtt kiadta a Gursus S. Sriptura cím hataltett Nyugat-Európában s mindenütt nagy kitün- mas gyjteményes munkát, mely jelenleg 39 kötetésbon részesült; ugyanez évben Londonban tetbl áll (17 kötetét maga K. állította össze).
megtelepedett s innét a Magyarország cím lap- Ezenkívül német nyelv kommentárt írt Izaiás
ban Görgey eljárását ós errl írt mimkáját éles, próféta könj-véhez, megírta P. Roh élettörténetét
szakavatott bírálat alá vette. Kardja ós érdem- és rendes munkatársa volt a Stimmen aus Mariajelei a nemzeti múzeumban vannak.
Laach tudományos folyóiratnak. A biblikus exe2. K. Károly, közjogász, szül. Hódmezvásár- gezis terén szerzett kiváló érdemeiért a boroszlói
helyen 1863 febr. 17. Miután 1888. Budapesten egyetem teol. kara 1911. díszdoktorává avatta.
ügyvédi vizsgát tett ós a budapesti egyetemen a
Knabl, Joseph, német szobrász, szül. Flíessben
közigazgatási jogból magántanárrá képesítették, (Th-ol) 1819 jul. 17., megh. 1881 nov. 3. Entres ós
1889. igazságügyminiszteri fogalmazó, 1892. po- Sickingor tanítványa volt Münchenben és fleg a
zsonyi kir. jogakadémiai rendes tanár lett, 1896. fafaragás fölelevenltésóvel szerzett érdemeket.
a budapesti egyetemen a közigazgatási jog rend- Legsikerültebb müvei: Krisztus mogkeresztelésót
kívüli, 1902. rendes tanárává nevezték ki. Két ábrázoló csoport a mergentheími templomban;
ciklusban volt függetlenségi párti képvisel is. szentek szobrai az augsburgi székesegyház egjMk
Müvei A porosz közigazgatási reformról (Buda- oltárán Krisztus és az apostolok életnag>'ságú
pest 1891) A köziaazgaíási bíróságok hatáskö- csoportja a veldeni templom foltárán Szz Mária
rének szabályozásáról {\x. 0. 1891);"^/iaíá6-A;ön márványszobra a marienborgi templomban Szt.
összeütközések hirósága (u. o. 1895) A magyar Anna szobra az eíchstiidti székesegyházban. Valaközigazgatási jog kézikönyve (u. o. 1897, több mennyi közt a legkitnbbek a müncheni Frauenkiadást ért) A magyar közjog tankönyve (n. o. kircho foltára számára készült, Mária megkoro1900, 5 kiadást én) A magyar pénzügyi jog názását ábrázoló faragványai.
kézikönyve (u. o. 1902) A m'agt/ar közjog alapKnackiuss, Hermann, német fest és mvéintézményei (u. o. 1902). Közigazgatási és pónz- szeti író, szül. Wittenbon a Siog m. 1848 aug.
tlgyl jogi munkája együttesen is megjelent A 11. A düsszoldorfl mvészeti akadémián tanult.
magyar közigazgatási és pénzügyi jog kézikönyve Sok hazafias-történeti tárgyú képet festett. 1890
(6 kiad.) cím alatt. E Lexikonnak munkatársa.
óta a kasseli mvészeti akadémián a mvévSzetKmoskó Mihály, egj'otomí tanár, szül. lUaván törtónet tanára. Nevét sokat emlegették az 1895.
1876 aug. 29. Hittudományi tanulmányait a bocsi ós 1896. n. Vilmos császár vázlatai nyomán kiPazmaneumban végezte. Pappá szenteltünk 1898 dolgozott két allegorikus rajza (Völker Europas,
okt. 17. A bócsl tudományegyetem ösztöndíjával wahret eure hoiligsten Güter
Niemand zu
Beiruthba, Jeruzsálembe, majd Oxfordba ós Lon- llebe, niemand zu loide !) révén. 1898-ban a csiidonba utazott, ahol keleti tanulmányokat folyta- szár kisórotében a Szentföldre utazott és lí)03.
tott. Tanulmányi felügyelje volt a budapesti elkészítette
a császárnak és császárnénak Jeruközponti papnevolöintózetnek. 1909 óta a buda- zsálembe való bevonulását ábrázoló nagy képet.
pesti egyetemen :vz ószövetségi szentírástudo- 1895 óta adja ki
mások közremködésével a Künst:

:

;

;

;

;

;

;

;

;

!

—
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—
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tietn^i-eorozatot,

alatt igen elterjedt

melybe K. maga
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népszer

több köte-

tet írt.

~

Knauz

KnAred, faln Halland svéd lánben, 21 kilométernyire Laholmt<!)l, 2500 lak. Ismeretes azon
békekötésekrl, amelyeket 1258., 1571., 1575.,

Knapdale, OcuUwv Madget éaud része (1. c). 1680. és 1613. itt kötöttek. Ez utóbbi békében
Knapp József Ármin, botanikus, ssflL Alsó- Svédország egy millió birodalmi tallér fizetése
köröskényben 1&43 máj. H., megb. 1899 márc. ellenében visszakapta Dániától az elvesztett Kai31. Bécsben. 1873— 76-ban kolozsvári egyetemi
tanársegéd, ezután Bécsben az egyetemen, majd

mart, Ölandot és Elfsborgot.

Knaresborongh (^ud: nennboro), város YorkHofmuseom növénytárában herbáríumi shiro angol countyban, igen .szép vidéken, (i»ii
segéd volt. Számos florisztikai dolgozatot közölt 5315 lakossal, vászonszövésscl régi templonmial,
fképen az osztrák és magyar területekrl. Leg- amelyben érdekes síremlékek láthatók egy ers1890-töl a

;

;

jelentsebb Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und der Bukovina (Wien 1872) c. müve.

ség romjaival, amelyben II. Rikárd volt elzárva
és amelyet 1644. Fairfax rombolt le a Dropping

német

Well ncvü inkrusztáló forrással és ennek köze-

Knapp,

og>'házi költó, született Tübingenbon 1798 jól. 25., megh. Stuttgartban 1864 jnn. 18., hol evangélikus lelkész volt.
Saját költeményeibl is több füzetet adott ki, melydC saéles körben elterjedtek, de különösen jó
szolgálatot tett az általa 1833—53. kiadott Cbri1.

Albert,

;

lében érdekes, a sziklába vésett kápolnával (Saint

Roberts Chapel).
Knaszter, 1. Kanaszter.
Knaos, Ludiüig, német fest, szül. Wiesbadenben 1829 okt. 5., megh. Berlinben 1910
stotorpe cím almanachszerü múvével, melyben dec. 7. A düsseldorfi akadémián Sohnnak és
számos kiváló egyházi költeményt és becses élet- Bchadownak volt tanítványa. Már ekkor a németalföldi mesterek hatása alatt a népélotbl
rajzot közöl.
merített képeket festett. Fejldésére, technikai
2. K, Friedrkh Ludtcig, német kémikus és
technológus, szül. Michelstadtban (Odenwald) 1814 készültségére nagy befolyást gyakoroltak az
tartózkodással megszafobr. 22., megh. Braunschweigban 1904 ján. 8. egy évi olaszországi
1841-ben a kémiai technológia tanára lettGie.sson- kítva Parisban töltött évek (1850—1860.). Mint
bwj. 1853-ban Münchenben az államtudományi kar kora legünnepeltebb német mvészeinek egyike
tanára. 1863— 69-ig a braunsí'hweigi politechni- 1874—1883. a berlim' mvészeti akadémia takumon a kémiai technológiát tanította.
nára volt. Néha érzelmes, többnyire humoros
Ijohrbuch der chemischon Technologie (Braun- genreképeinek hosszú sora még ma is igen népschweig 1847, 2 kötet, 3. kiadás 1865—1875).
szer Németországban és reprodukciókban világ3. K, Georg Friedrich, német nemzetgazda és szerte el van terjedve. Említendk a sok közül
statis2tikus,£Ti. fia, szül. Giessenben 1842 márc.7. Aranylakodalom (1858)
A séta (Paris, Musée
1867-ben a lipcsei városi statisztikai hivatal igaz- du Luxembourg) Háztznézés (1864, wiesbadeni
gatója, 1869. a lipcsei egyetemen rendkívül i, 1874. múzeum) Gyermekek ünnepe (1869, Berlin. Naa strassborgi egyetemen rendes tanár lett. Nevét tionalgalerie) A falu hercege (1874) A színfalak
a Staatllche Thoorio des Geldes (Leipzig 1905) c. mögött (1880, drezdai képtár); A megelégedett vimüvével tette ismertté, melyben eredeti állami lágpolgár (Düsseldorf, Kunsthalle). Képmásai kövémelméletét (Staatische Geldthoorie) kifejtette. zül Helmholtz és Mommsen arcképei (Berlin, NaElméletének az az alapja, hogy annak meghatá- tionalgalerie) emelendk ki.
rozása, mennyi értékesség van a pénzben, nem
Knaatia Couli. (varf, fekélyf, gombo,^ kóró,
a pénz ércértékétl, hanem állami megállapítás- n«v.), a Dipsacaceae (Mácsonyafélék) család gétól függ. Mvei
Cber die Ermittelung der Sterb- nusza 40 faja Európában, Ázsia Ny.-i részén és
lichkeit (Leipzig 1868) Die Sterblichkeit in Sach- Afrika E.-í részén van elterjedve. Az Alpoknak és
sen (u. o. 1869) Theorie des Bovölkemngswech- a Balkánnak van a legtöbb faja. Közönséges a K.
sels (Brannschweig 1874). Többi mvei a német arveyisis (L.)Coult. (rúhf, rühsikkantyú, kelésfü,
mezgazdasági szociálpolitikát tárgyalják.
sennyedékffl), szántóföldön, mezn, utak szélén
4. K., Hermann Jákob, német szem- és fülor- terem. Alsó levelei rendszerint épek, a felsk szárvos, szUJ. Danbomban, Límburg a/d. Lahn mellett, nyasak. Virágzata halványkék, fehér v. piros négj'1832 márc. 17., megh. New Yorkban 1911 máj. tagú virágokból áll, ezeknek küls csészéje tbbTöbb éven át segédje volt Grafenek, 1865. pedig fogú tányéralakú bels csészéjükön sertefog van,
a szemészet rendes tanára lett Hcidelbergben. a vacok sertés. Régen rüh ellen volt használatos.
1868-ban alapította New Yorkban az Ophtálmic Egyes fajok ritkán kerti virágok. V. ö. Szabó
and aurai Institutet. K. kiváló érdemeket szerzett Zoltán, A K. génnsz mongraphiája (a M. Tnd.
a fiziológiai optika, az intraokuláris daganatok Akad. kiad., Budapest 1911).
ismerete és az operatív technika fejlesztése érdeKnaax Nándor, történetíró, szül. Ó-Badán
kében tett tanulmányaival. 1869 óta snrfcBSitette 1831 okt. 12., megh. 1898 ápr. 26. 1860-ban
Moosszal együtt az Archív für Augen- nnd Ohren- Esztergomban fegyházmegyei alkönyvtámok
heilkunde c. szaklapot (németül és angolul), mely és érseki levéltárnok lett. 1871-ben esztergomi
szaklap azonban 1879 óta elkülöníts'e, mint Archív kanonokká, 1878. szerfell apáttá, 1890 júl. 28.
f. Augenheilkunde (szerk. K. és Schweigger) és
scardonai címzetes püsjxikké neveztetett ki. A
Zeitschrift für Ohrenheilkunde (szerk. K. és Moos) M. Tnd. Akadémiának 1858. levelez, 1873 óta
címen jelenik meg.
rendes tagja. Mveit alaposság és szabatosság
Knapp eljárása, a br cserzésének az a külön- jellemzik. Ezek a következk OruágUmúcs
leges m(klja, melynél cserzanyagul ferriszulfát- orstáMyülések története 1445—1452 (1859): A
oldat szolgál.
bueUn fnr. várpaMa kápcHnája (1862) Az észter.

Fmve

;

;

;

;

:

;

;

;

;

:

á

:

;

:

—

Knebel

;

:

758

—

Knor

gond fegyháznak okmánytára (1—2. füzet 1863— 1904, magyarul: Gyermekápolás egészséges

és
nápolyi Margit-legenda (1868) ;Í/I. beteg napokban, ford. Huszár Károly, Székes1866);
fehérvár 1891); Mein Testament (Kempten 1894,
Ejulre szabadságlevele (Értekezések I., 1869)
magyar nyelv történeti joga az egyház és hazában 17. kiad. 1902 magyarul Testamentum, Budamagyar egyház régi mise- és zsolozsnm- pest 1895) Öffentliche Voitrage (u. o. 1894—98,
(187Ó)
pozsonyi káptalan kéziratai 4 köt., magyarul: Összegyjtött eladások, az
könyvei (1870)
(1870) Kortan (1872) Monumenta ecclesiae Stri- elszót József fherceg írta hozzá, u. o. 1895).
goniensis (2 köt., 1874); Pozsonyi prépostság L. még Yizzel gyógyítás.
Eneipp-káve, 1. Kávépótlékok.
(1880); Válasz Rimely K. Adalékjara (1881);
Kneipp-kúra. Kneipp Sehastian (1. o.) bajorGaram-meUetti Szent
Buda ostromához (1886)
Benedeki apátság (I. köt., 1890). 1862. Nagy Iván- országi áldozópap vizkúrarendszere, mely fürdk,
nal együttesen szerkosztette a Magyar Tudomá- borogatások, leöntések, nedves fben járás stb.
alkalmazásából áll. A kúra kiterjeszkedett a diónyos Ertekezt, 1863— 69-ig a Magyar Siont.
Knebel, 1. Kari Luding, német költ és mfor- tára és bizonyos teák alkalmazására is.
Kneller (Knüler), Godfrey, sir, angol fest,
dító, szül. Wallersteinben 1744 nov. 30., megh.
Jenában 1834 február 23-án. Mint katonatiszt szül. Lübeckben 1646 aug. 8., megh. 1723 nov.

A

;

A

:

;

A

;

:

A

;

;

;

;

A

7. Amsterdamban Bol Ferdinándnak volt tanítványa, azután Olaszországban tanult, Németországban élt, végre 1674. Londonban telepedett
le, itt mint arcképfestó nagy kedveltségnek örvendett, udvari fest lett és nemességet nyert.
Mint vetélytársa, Lely,
is megveszteget eleganciájú, de többnyire üres és hideg képmásokkal
nyerte el az angol fnemesség kegyét. A londoni
National Portrait Galleryben képeinek egész sora
található, Hampton Courtban a hamptoncourti
szépségek híres 10 képe. Jellemz
a budapesti Szépmvészeti Múzeumban Cecil Róbert
képmása.
Kneph, Plutarch és Porphyrius szerint az egyiptomi mitológiának Tebában imádott teremt istene, melyet helyesebben Kmephis v. Kamephis
néven ismernek. Miután Porphyrius azt írja róla,
gömbök. Fehéres, szürkés, barnás, zöldes, vörö- hogy emberi alakja és kék szín bre van, hogy
ses, feketés áttetsz v. opak, kissé fényl v. egé- jogart tart kezében és fején tolldíszt visel, minden
valószínség szerint K. nem más, mint Amon-Rá
szen fénytelen. Mangán- és vasortoszilikát

a szász-weünari nagyhercegi családmatatta be Károly Ágost fhercegnek
Goethét. Eredeti költeményeinél értékesebbek
mfordításai Elegien des Properz (1798) Lucretius De rerum natura (1821). V. ö. Knebel-Döberitz, K. L. von K. (Weimar 1890).
2. K.,
Walther von, német vulkanológus,
szül. 1880 ápr. 13., megh. 1907 júl. 10. Lelkes
kutató volt s már 26 éves korában magántanár
a berlini egyetemen. 1907-ben Izland szigetén
kutatva, Rudloff festmvésszel együtt a MassenAskja vulkán krátertavában ott veszett. Expedíciójuk harmadik társa, Spethmann mindent elkövetett felkeresésükre, de hiába. Több értékes
tanulmányt írt a barlangokról, vulkánokról stb.
Knebelit (isv.), az olivinnel rokon rombos kristályok, többnyire csak lemezes-rudas szerkezet

nevel

lett

Ó

nál.

:

;

:

mve

;

;

(Mn,Fe)2SiO<

Ámon), Téba fistene, az «isten-király».
Kneppelhout (ejtad: — haut), Johannes, németSkandiná- alföldi író, szül. Leidenben 1814 jan. 8., megh,
Oosterbeekben 1885 nov. 8. Az egyetemi élet raj(1.

Termhelye Ilmenau Thüiingiában, továbbá Dannemora, Hillang és Vester-Silfberget
viában.

Kneginec, adók. Várasd vmogyevarasdi j.-ban,
1^2 horvát lak., u. p. Várasd teplicz. Közelében vannak annak a várnak romjai, melyben
Endre herceget fogva tartották.
Kneipp, Sehastian, német kat. pap, hidropata,
szül. Stefansriedben
Ottobeuren mellett, 1821
máj. 17., megh. Wörishofenben 1897 jún. 17.
Egészen 21 éves koráig takács volt, aztán Diliingenben és Münchenben kat. teológiát tanult, 1852.
felszentelték s 1855. Wörishofenben, Türkheim
mellett, káplán s 1881. plébános lett. I&t8. megbetegedvén, a vízkúrához fordult, amelyet aztán

(1910)

ö

maga

rendszerré fejlesztett. K. ki'irájára tlünk
l8 számosan mennek Wörishofenbe s 1893. országos raa^ar Knoipp-egyesület is alakult Budapesten. Kneipp Újság elmen az egyesület 1899.
folyóiratot Inditott. i 903-ban Wörishofenben szob-

zolásaival

Studententypen és Studentenleven
melyek Klíkspaan (Cseveg) név

:

(1841, 1844),
alatt jelentek

Egyéb

meg, nagy népszerségre tett szert.

úti emlékei, elbeszélései, életrajzi
és irodalmi értekezései 12 kötetben összegyjtve
jelentek meg (Leidon 1861—75).
iratai,

Kneppo Sándor, pénzügyi
ban, 1877 szept. 27.

A

író, szül.

Radvány-

jogi és gazdasági tanul-

mányok elvégzése után pénzügyi

szolgálatba

1913-ban a pénzügyminisztériumba titkárrá nevezték ki. A szaklapokban megjelent

lépett.

A

cikkein kívül önálló müvei
magyar házadó
kézikönyve (Budapest 1911)
nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adózása (u. o. 1912
Az t(j kereseti és jövedelemadó (u. o. 1913). E
:

;

Lexikonnak

Kner

is

A

munkatársa.

Izidor, könyvkiadó és író, szül. 1860
febr. 5. Gyomán (Békés vm,), 1882. szülvárosá-

Fbb müvei Meine Wasserkur (Kempten 1887, 70. kiad. 1902, magyarul
ban nyomdát alapított, mely mvészi ízlésre töVízkurám, ford. Huszár Károly, Budapest 1889, rekv nyomtatványaival válik ki. Számos szépdr. Baján Miksa. q. o. 1893, dr. Kelen József, irodalmi és humoros
dolgozata jelent meg fváu. 0. 1896) So sollt ihr lében (u. o. 1885, 25. kiad. rosi napilapokban és folyóiratokban. Ezeket Esz1900. magyarul így éljetek, ford. Jagicza Lajos, mék és viaskodások (190-i), Eszmék (1905) ó.-^
Bsrtergom 1891; Hogyan éljünk? ford. Ilosvai Kner Izidor a{/yafu)i alakjai (1913, 2. kiad.)
Hugó, Budapest 1892) KiiidiM-ptloge in gesunden címmel összegyjtve is kiadta. Ezenkívül a hazai
und kraoken Tagén (Dunauwörth 1891, 17. kiad. uyomdászati szaklapoknak állandó dolgozótársa.
rot állítottak neki.

:

;

:

;

;
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Kner, RtuMf, oextrák soológus. szül. Liiubeii kiszabadulva a francia köztársaság soegóbe lé1810 aug. 24.. megb. Bócsben 1869 október 27. pett 8 mint egy lengyel légió résére harcolt NáISil-bon a lembergi, 1849. a bóosi egyetemre poly és Ausztria ellen. A lunevillei béke ntán egy
a zoológia tanárává nevették kL 1862-ben be- id6re visszavonult. 1812-ben Ponyatovszki herntiv/.u Isztriát és a Quameco sdgeteit; 1863. és ceg hadtestében küzdött vitézül s a Berezina fo•^tott Ésiak-Nómetoruágba, Dániába lyón való átkelésnél megsebesült. Ezután Drezda>rvégor8zágba. Ssámoe tadományoe és ton élt, hol 1822. összeesküvés gyanúja miatt
iiti!;ybec8ú munkája kfiiött igen fontos a Hedtd- elfogták, de 1826- ban szabadon bocsátották. As
!»1 k(>zö5?on Irt Díp SQaswaswrflscbe der österrel1830-iki lengyel felkelés kitörésekor Parisba
S8) munkája, amelyben ha- ment, hogy a francia kormány támogatását megiorteti.
nyerje. Itt élt ezután haláláig.
Kneriik iiiut;, a nyilthúlyagú csontostialak
KniaiSnin (cütad: knyaunin), Franciszek, lengyel
csoportjába tartozó, kis termet költó, szül. 1750 okt. 4. Witebskben, megh. 1807
( Phis-nshfini)
t'lyet Á'Mer híres ichthyológus tisztele- aug. 26. Konska Wolábitn dublini kormányzóság).
tek el. Mindössze két faj ( K. angolén- Eleinte a varsói jezsuita kollégium tanára, a rend
.V/V
- K
spekü) ismeretes Afrika trópusi részé- feloszlatása után pedig Czartoryski titkára volt.
nek txiesvizoiból.
Lírai versei közül egyik-másik a lengyel költéKnesebeck, Kari Friedrich von dem, po- szet gyöngyéhez tartozik. Drámái közül legsikerosz tábornagy, szül. Karvoban 1768 máj. ö., rültebb a Cyganie (Cigányok) és a Mátka Sparmejfh. 1848 jan. 12. Részt vett a franciák ellen tanka (A spártai anya). Összes mvei 7 köt. (LeipvivoU háborúkban 1792— 95-ig. Késóbb az 1806. zig 1835).
kitört francia-porosz háborúban is harcolt, és az
Knianin, Szteván, szerb tábornok, helyesebö érdeme, hogy az auerstadti csata estéjén a ben Knityanin (1. o.).
király nem esett fogságba. 1813. a király elsó
Kniekerboeker(ang.,etíta<i:nikkerix)icker), ereszárnysegéde lett, mely állásban (Blücher és Oneí- detileg az az álnév, emely alatt Washington Irsenautól eltéren) óvatosságra intette a királyt. ving New York humoros történetét megírta. A
A bautzeni csata után pedig Bécsben járt diplomá- K. elnevezés késóbb New York régi hollandi ereciai küldetésben. Hátrahagyott iratait 18ó0. adták det lakosságának, majd általában a newyorkiakki. Halála után megjelent Erlauterung meiner nak gúnyneve lett.
Sendung 1812 nach Kussland, melyben az állítja,
Knidia, L Knidosz.
hogy az oroszok haditerve ö tle eredt, ami azonKnidoez (Cnidus), fvárosa a dór szövetségban nem áll.
nek Ki.s- Ázsia DNy.-i partján, a Triopion hogytcüLKnes, 1. Kenéz.
nál (X.Krio), részben egy kis szigeten, mely a száKnéa, község. 1. Temeskenéz.
razfölddel töltés által volt összekötve. Itt volt fKneaoh Károly, a szabadságfaarc vértanúja, helye é.s központja az Aphrodité-kultusznak. Innen
szül
Volike Gajavacban 1808., vértanúbalált Aphrodité egyik mellékneve (Knidia). Ugyancsak
szenvedett Aradon 1849 okt. 6. Atyja osztrák ti.szt itt órizték az istenasszony szobrát \s, amelyet
Volt a horvát batárörezredben. Katonai kiképez- Praxitolos készített. Márvánj-másolatai Rómában
tetériét Grazban nyerte. 1848-ban százados volt és Münchenbon vannak. A triopiai Apollón ünneLembergbon, ahonnan Magyarországba jött s pélyei is K. városához fzdtek e helyen születDamjanich alatt harcolt a szerbek ellen. 1849 jan. tek Ktesias orvos, Eudoxos és Agatharchides
pedig ugyancsak Damjanichcsal a Közép-Tiszá- történetírók
végül K.-nál gyzte le 394. Kimon
hoz s márciusban a föhadsereghez ment. Az Peiííandrost K. tekintélyes romjai, melyeket New1849 áprils 4-iki tápiobicskei ütközetben már ton kutatott át a múlt század 60-as éveiben,
mint ezredes ö volt a parancsnoka azon dandár- rendszeres föltárásra várnak.
nak, melyek a Földváiy és Kiss Pál által vezetett
Knies, Kari, német nemzetgazdasági író, szül.
3. é.-^ 9. zászlóaljat képezték, s melyek a Tápió Marburgban 1821 márc. 29., megh. Heidelbergben
hídját iszonyú golyózápor közt rohammal foglal- 1898 aug. 3-án. 18-ben Brei^au-PYeiburgban
ták el. Az április 26-iki komáromi csatát ö kezdte egyetemi tanár, 1862. a badeni közoktatásügyi
met;, már éjfél után átkelvén dandárával a Dunán. tanács igazgatója lett és ebben az állásában dolBudavár ostrománál a 3- hadtest parancsnoka volt, gozta ki a népiskolák felügyeletérl szóló törvény
mely a vár szaki rósaón kOidött. A június 20-iki tervezetét, mely az iskolák felett a felügyeletet
peredi csatában magán vmita Görgey haragját egyházi hatóságok helyett világiakra bízza. E
8 hadtee^wrancgnoki állásától eLmozdíttatott. Kos- miatt késbb az ultramontánok kívánságára állásuth enttán a Pels^-Tisiához rendelte s az ottani sából távoznia kellett és 1865. Heidolbergbou lett
tartaléknak lett a parancsnoka.
egyetemi tanár. A M. Tud. Akadémia 1895. külKnesovJ^ani. adók. Zágráb vm. kostajnicai tagjává választotta. Fmvei Die Statistík als
j. ban, (1910) 296 szerb lak.; o. p. Meéencani, u. t.
selbststandige Wiessenscbafft (Kassel 1850) Die
Majur.
politlsche Gkonomio vom Standpnnkte der geKniasiewies (^tad: kajra4«^rtea), Karol, lengyel schichtiicben .Mothode (Braunschweig 1853, 2-ik
tábornok, szül. Aasiteiiben (Knrland) 1762 máj. 4., kiad. 1883) Geld und Kredit (Berlin 1873 ; 187»megh. Parisban 18tí máj. 9. A lengyel tüzér- 1879 2. rész. az 1. rész 2. kiad.. Das Geld, 1886)
ségbe lépett 8 réeit vett az otolaó 1^ fUkelés- Weltgeldund Weltmünzen (n. o. 1874).
ben. A szereocsétlen mac^jejovicgei osatáUm
Kniese, Július, német zongora- és orgonam(1794 okt. 10) a balszámyat vcoényolte s Kos- vész, szül. Bodában (Altenburg) 1848 dec 11..
ciuszkóval együtt orosz fogságba került. Innen megh. Drezdában 190& ápr. 22. 18S2-baii karI

^

1

!:

•

.

;

:

:

:

;

;

—

Knless csapágyféme

;

igazgató Bayreuthban. Wagner hséges ós derék
harcosainak egyike volt. Müvei Frithjof (szimfóniái költemény) König Wittichis (nyitány).
Kniess csapágyiéme, 40 rész cink, 15 rész ón,
3 rész réz és 42 rész ólom ötvénye.
Knigge, Adolf Franz Friedrich, báró, német
:

;

Bredenheckben (Hannover mellett) 1752
megh. Brémában 1796 máj. 6. 1771-ben
a hesseni rgróf udvarához került, 1777. weimari
kamarás lett. Lelkes tagja volt az Ulominátusok
rendjének (1. lUuminátusok), melyrl könyvet
Irt Philo címen. K. mint publicista, regény- és
drámaü-ó nagyon termékeny volt, de hímevét
mégis csak egy, a maga korában sokat olvasott
erkölcstanító míl vének köszöni Über den Umgang
mit Menschen (Hannover 1788, újra kiadta Berends 1904, magyarra ford. Nagy István, Érintkezés az emberekkel, Budapest 1875). összegyjtött munkáit Goedeke adta ki (Hannover 1844).
Hnlglit (ejtsd nájt), angol SZÓ, a. m. lovag.
Eredetére nézve a X. sz.-ba megy vissza és eredetileg a király kíséretéhez tartozó, vele személyes viszonyban állókat illette meg. Késbb birtokadományozással volt összekötve (knight's fee).
A kereszíoshadjáratok korában a lovagi rendek
író

;

szül.

okt. 16.,

:

:

tagjaira is alkalmazták.

—
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Jelenleg puszta cím,

mely egyes angol rendjelek adományozásával
jár ós nem örökölhet, de külön, rendjel adományozása nólkíU is adományozható. Elbbi esetben
a K. szó a rendjel nevével kapcsolatosan használtatik (K. of Garter, of St. Patrick stb.), utóbbi eset-

ben K. Bachelor formában alkalmaztatik. Á K.
keresztneve eltt Sir címzést viseli.
Knight (eijtsd: nijt), Charles, angol könyvkiadó
és író, szül. Windsorban 1791 márc. 15., megh.
1873 márc. 9. 1859-ben a hivatalos London Gazette szerkesztje lett. Kiváló érdemeket szerzett
a Penny Cyclopaedia (18.30— 56. 30 köt.), a Penny
Magaziné (1832—45) ós a National Cyclopaedia
(1847-61., 12 köt., új kiadás 1866) kiadása által.
Behatóan foglalkozott Shakespearerel, kinek müveit jegyzetekkel kiadta (1839, 8 köt.). Mvei közül kiomelendk The Life of Shakespeare (1843)
Studies of Shakespeare (1849) London (1841—
1844, 6 köt.) Popular History of Bngland (18561862, 8 köt., 3. kiad. 1876). V. ö. Alice A. Clowes,
Charles K., a Sketch (London 1892).
Knight-mótor, 1. Motorkocsi.
Hnif^bts of labor (e^tsd: n^tss &v léMr) a. m.
a munka lovagjai, amerikai munkásszervezet.

Knobeisdorff

vasút mellett, a Dinári- Alpok lábánál, mint község
(1910) 25,930 lak. Régi erdítményekkel, fwencrendi zárdával és muzeummaL A tinnini püspökség székhelye (1. o.). Jelenleg (lois) építés alatt
van a 160 km. hosszú K. ogulini vasúti vonal,
amelyik a Dalmácia felé irányuló forgalom legfontosabb vonala lesz.
Knini püspökség, 1. Tinnini püspökség.
Knipbofia Mönch. (növ., Tritoma Rer-j, a
Liliaceae (Liliomfélék) család génusza; 20 30
faja van, ezek a Pokföld, Kelet-Afrika és Madagaszkár között oszlanak meg. Egyes fajok, mint
a K. aloides Mönch. (Tritoma uvaria GawL), a
K. praecox Baker szép virágukért nálunk mint
kerti virágok ismeretesek, ki is telelnek. Az utóbbi
nálunk májusban virágzik, az elbbi szeptemberben s Vj —1 in- bosszú levele és szép piros vagy
sárga virágú fürtje van.
Knipperdolling, Bernt, a münsteri keresztsógismótlk (anabaptisták) egyik vezére. Elkel
családból származott és keresked volt. Mikor
1534. febr. a fanatikus ujrakeresztelök jutottak
hatalomra Münster városában, K. lett Münster
polgármestere s Leydeni János próféta és király
mellett mint föhhér játszott kegyetlen szerepet.
Münster bevétele után 15.36 jan. a többi vezérrel együtt
is fogságba került s borzasztó kínzások közt végeztetett ki. Holttestét vaskalitkába
helyezve akasztották ki a Lambert^templom tornyában.
Knittelield, város Judenburg stíriai kerületi
kapitányságban, a Mura völgyében, vasút mellett,

—

—

8053 lak., vasipar, fémárú gyár, állatvásárok.
Knityanin (Knicanin), Szteván Petrovics,

(i9io)

szerb tábornok, szül. Knicsben (Kragujevác mel-

1807 febr. 27., megh. Belgrádban 1855 máj.
1839-ben a szemendriai kerület fnöke lett
Mihály fejedelem alatt 1840— 42-ig számzetésben volt Viddin ben. Karagy orgyevics Sándor 1842.
visszahívta s az államtanács tagjává nevezte ki.
1848 nyarán, midn a magyarországi szerbek fölkelésben törtek ki, K. a szerb kormány engedelmével önkéntes csapatot toborzott s ezzel sietett
a délvidéki szerbek segítségére. E segédcsapatok
(szerviánok) vezére volt elbb ezredesi, késbb
tábornoki rangban. K., aki a magyarok ellen váltakozó szerencsével harcolt, ellenfeleivel szemben humánus volt. Hadai aug. 18. és aug. 30-án
vereséget szenvedtek Fehértemplom körül s késbb Tomasevácz mellett (1848 dec. és 1849 jan.)
Eredetileg philadelphiai helyi szervezet volt, mely sem harcolt sok szerencsével. Mihelyt Damjanich
gyorsan terjedt el az Egyesült-Államokban. A a délvidéken felvonult, 1849 febr. K. visszatért
80-as években egy milliónál több tagja volt, hazájába s csak arra a hírre jött ismét vissza
azonban késbb, a nagy szakszervezeti egyletek április havában, hogy Perczel tekintélyes haddal
fejldésével elvesztette jelentségét és ma kb útban van a szerbek ellen. Ekkor sereget gyjtve,
lOaOOO tagja lehet.
a titeli fenslkra húzódott, majd késbb JellachichKnihinin (K. Wies, ejtod: vje«) falu Galicia csal egyesülve, visszaverte Perczel támadásait,
Stftnlslau kerületében, Stanislauval északon hatá- így a többi között a júl. 7. vívott kátyi ütközetros, (1910) 22,133 lengyel ós rutén lak., potroleum- bon is. Az 1849 jún. 23-iki vilovai ütközet napján
tiaztító, cserzölpar, bútorgyár. Mellette Kolónia Mosorint védte Guyon ellen sikeresen. K. a szafalu.
badságharc leverése után osztrák tábornoki ranKnikebein, ismert ital, mely vaniliás likrbe, got nyert, Szerbiába hazatérve szenátor, 1864.
vagy maraezkino ós kurasszo likrbe ütött nyers pedig hadügyminiszter lett.
tojássárgájából áU.
Knivskjálodden-fok, 1. Északi fok.
Knin, város, K. dalmáciai korUleti kapitányság
Knobeisdorff, Gcorg Wenzeslaus von, német
siéldielye a Kerka fels völgyébon, a K.-spalatoi építész és feet, szül. Kuckádelbon (Lausitz) 1699
:

;

;

lett)

26.

;

—

Knobeisdorff-Brenkanhofr

;

:
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m«gb Berlinben 1753 anpt. 16. Ö épíKnoller, Jlfarftn, oeztrák feetö, szttl. Steinacha boriíni operaházat (1743). ft Satueonci vár- ban (Tirol) 1725 nov. 8., megh. 1804 júl. 24. Trókastélyt, a Cbarlottenburgi vár újabb szárnyát ger Paulnak volt tanítványa. 1755-ben Rómába,
stb. Mint fest leginkább az arc- és tájképfeetés 1758. Milanóba ment, 1760-65-ig ismét Rómában
t«rén tnt ki
élt. Sok tiroU templomot díszített freskókkal ée
Knobelsdorii Brenkenhoü NatalytK>n(}eiaiy- oltárképekkel, Így a voldersi kolostortemplomot
Dovún Eschstruth), német Irúnö, szül. 1860 máj. és a grieei apátsági templomot, azonkívül a bajor17. Hof-Getamarbaa (HesssoX Boriinben nevelke- orazági ettali templomot, az innsbrucki Taxisdett s 1880. fétesógfll ment K. katonatiszthez. palota dísztermét stb. A Troger-féle bárok IrányBUMBiéléseivel s r^ényeivel nagy- népeterOségre ból kiindulva, majd ers rokokó jelleget öltve,
t0tl anrt Neveaetesebb munkái: (HnseUeeel végül a klasszicizmus hatása alá került.
(Beriin 1886) Hofluft (o. o. 1889) Die Bárén von
Knop, Adolf, német minerológus és geológus,
Hohen-Esp (u. o. 2 köt., 1902), továbbá Polnisch szül. 1828 jan. 12. Altenauban (Harz),
1893
Kint (2 köt. 1887), magyarul is m^jelent Kövér dec. 27. Karlsruheban, mint megyetemi tanár.
Ilma fordításában Lengyel vér (Bnda4>est 1908). Számos munkája közül a legnevezetesebb
KnoblAuc^ 1. Edward, angol színmíró, sztU. Kai.<erstnhl im Breisgau (Leipzig 1892).
New Yorkban 1874 ápr. 7. A Harvard-egyetemet
Knopp, 1. Imre, fest szül. Budapesten 1867 dec.
látogatta, majd 1896. Londonba költözött. Neve- 29. Tanulmányalt a budapesti Mintaarajziskoláaeleeebb mvei The Shulamite (London 1907)
ban kezdte, 1886-tól fogva Weimarban Thedj-nél,
The Cottage in the Air (New York 1900) The 1889-tl fogva Parisban folytatta s Benczúr Gyula
Faun (u. 0. 1911, magjarul Faun címmel elad- mesteriskolájában fejezte be. Klö.ször egy ni
ták a Nemzeti Színházban, ford. Sebesti/én Ká- arcképet állított ki Weimarban 1887., de már
njly): Kismet (Ix>ndon 1911): Milostones (Arnold ugjanez évben Budapesten is kiállította Foltozó
Bennettel, u. o. 1912, magjarul Mérföldkövek csizmadia c. képét s ezzel megkezdte életképeidbnmei eladták a Vigszinházban, ford. Koszto- nek hosszú sorát, amelyet késbb fkép hollandiai
lámui Dezs) The Headmaster (Coleby T. Wil- tartózkodása után az odavaló népéletböl vett téCreddel, London 1913, magyarul Az igazgató <ü* mákkal tett változatossá. Ily müvekre kapta kicímmel eladták a Nemzeti Színházban, ford. tüntetéseit 1895. a kis állami aranyérmet a MA<Mikes Lajos) My Lady*s Dress (London 1914). csamokban Utolsó öltések cím képére, 1896. a
2. R., Kari Hermann, német fizikus, szül. Ber- 2000 frtos társulati díjat Szent Cecília c. képére,
linben 1820 ápr. 11.. megh. Baden-Badenben 189ö 1906. a Ráth-díjat Vasárnapi fköt o. képére.
jál. 1. 1849— 53-ban a marbni^ egyetemen, 185^ Számos arcképet is festett. A Szépmvészeti Mú1895. a haliéi egyetemen rendes tanár volt. K. zeumban Reggeli és Fürdés cím festménye látviz^álatai majdnem kizárólag a hsugárzásra hatók.
vonatkoznak. Azés Melloni munkálatai alapján
2. K. József fest, szül. Pesten 1825., megh.
tudjuk, hogy a hsugarak a fénysugaraktíjl nem Budapesten 1899. A bécsi és a müncheni akakülönböznek.
démián tanult, de a 48-as események hlr^ hazaKnoch. Auaust Wühelm, német entomológus, jött s mint a honvédek piktora, Máriákat festett
.szül. Braunsenweigban 1742 jan. 8., megh. u. o.
a zászlókra. A forradalom után a fvárosban arc1818 jón. 2. mint a természettan tanára. Fbb képeket és csendéletet festett. V.ö.Múvészet (1912).
munkái Beitrage zur Insektengeschlchte (1781
Kncpp-féle oldat, a növények vízben való te1783); Neue Beitrage zur Insektenknndo (1801). nyésztésére való, összetétele a következ
Kaockaboat (ang., ^iwt: aaketeat), olyan boCo(NO,), 1 g., KNO,
25 g., MgSO^ 0-25 g.,
hócok neve, akik MazirtBág ée bárgyúság mimeKH,PO« 0-25 g., H, OIOOO g., Pe,Cl, 020 g.
iésével mulattatják a közönséget.
A vízkultnrákra ajánlott oldatok között a 1^Knocklofty. lord, 1. Hutchinson, 2.
régibb és leghasználatosabb.
Knodalin, Mühlberg által kozmúásolaj-, nitroKnorr Alajos, jogi író, szül. Nagyváradon
benzol- és keoaappanböl készített szer a növé- 1828 jan. 17., megh. Budapesten 1911 nov. 29.
nyeken élsköd rovarok és hernyók írtá8ára.Fel- Végigküzdötte a szabadságharcot ée annak lezajhigítva s permetesre használandó.
lása után 1850. a biharvármegyd törvényszékKnoke, Kari, hrtherános teológus, szül. 1841 nél kapott, mint imok, alkalmazást. A biróaÍH^ál
okt 15. Schmedenstedtben. 1885— 1911-ig teol. különböz hivatalokat viselt, 1870. pedig a peetl
tanár volt Oöttingenben. Fbb munkái
Prak- kir. ítéltáblánál pótbiró, 1871. rendes biró lett.
tiscb-tbeologischer Kommentár zu den Pastoral- 1891-ben a nagyváradi Ítéltáblához helyezték
hriefen des Apostels Paulus (Göttingon 1887—89, át. 1893. njrugalomba ment. Mvei
Öniigyvéd
2 köt.) Grundriss der praktischen Thedogie (4. (Budapest 1872, 5. kiad. 1894, pótfüzet 1899)
febr. 17.,

tette

;

;

m^.

D^

:

:

;

;

:

;

—

:

:

:

;

;

Gnmdriss der Pádagogik nnd magyar nuMánjog

kiad., u. o. 1896)

;

ihrer Gecshíchte

(2.

kiad..

Boün

1908).

A
A

1873, 2. kiad. 1878) ;
magyar váUótorvény és eljárás (n. o. 1877, névtelenül); Púlaári keresetek kézikönyve (u. o.
gyámsági és gondnok1873, 2. kiad. 1877) ;
csdtörvény
sági ügyek kézikönyve (u. o. 1878)
magyar törvénytár
magyarázata (o. o. 1881)
(n. o.

Knoll, Konrád, német siobráflx, szól. Bergzabemban 1829 azept. 9., medL 1899 jún 14. KarlsA
ruhéban, Stuttgartban ée Mttneiienben tanult. Ez
utóbbi helyen van legneveaeteeebb múve, az új
városház eltt felállított népeierfl dtaiMt (1865). betrendes iárgymutalóialu. o. 1888-91, 8 köt.)
Egyéb munkál közül a Magyarorazági Szt. Er- Magyar általános levelez és káziHikár (az önzsébetet ée gTennekeit a Wartburgból való kifizée figyvéd 2. része, n. o. 1884, 3. kiad. 1896);
után átráz(rió eaobonsopoit emeloid U.
szerbit jog magyarázata (n. o. 1890) ; A sommás
;

;

A

A

A

-
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eljárás és fizetési meghagyás magyarázata (u. o.
polgári házassáa kötés é^-e, anyakönyv-^
1895)
vezetésére és a gyermekeK vallására vonatkozó
házassági
törvényes szabályok (u. o, 1896)
perek es eljárás aházassági perekben (u. o. 1896).
Knorr, 1. Hugó, német fest, szül. Königsbergbon 1834 nov. 17., megh. Karlsruheban 1904
szept. 29. A karlsruhei akadémián tanult és Behrendsen tájképfest tanítványa, 1857 óta a karlsruhei megyetem tanára volt. Hatásos képei többnyire norvégiai, keletitengeri és rügeni tájakat
ábrázolnak. A Frithjof-mondához és kivált a
Wagner-féle Nibelnng-ciklushoz készített illuszrációi révén széles körben ismertté vált.
2. K., Ludwig, német kémikus, szül. Münchenben 1859 dec. 2. 1889-ben Jenában, majd 1910.
Würzburgban lett egyetemi tanár. Igen fontosak
a pirazol-vegyületekre vonatkozó szintézisei.Ezek
során fedezte fel az antipirint (1. o.).
;

A

;

A

—

Knox

egylet volt.
tette

A polgárháború

után azonban elvesz-

minden jelentségét.

Knowsley (aítad: nószii), angol falu Liverpooltól
8 km.-re ÉK.-re, 1835 óta a Derby grófok székhelye, gazdag képtárral és 810 ha. kiterjedés
parkkal.

Knox (ejtsd: naksz), l.John, Skócía reformátora, a
skót refonnátus egyház alapítója, szül. 1505. Giffordgateben, megh. 1572 nov. 24. Edinburgban.
Glasgowban és St-Andrevpsben teológiát és jogot
tanult. 1544-ig Haddingtonban jegyz volt, majd
tanító lett. Nagy hatással volt élete folyására
barátjának, Wishart reformátornak kivégzése.
1547. hitszónok lett s ettl kezdve mindazokban
az egyházi s politikai harcokban részt vett, amelyek a reformáció keresztülvitelét megelzték.
Midn 1547. a franciák St^Andi-ewst bevették, K.,
aki az rsereg hitszónoka volt, szintén hadifogságba került s gályára küldték. 1549-ben kiszaKnorr, növénynevek után Knorr Georg Wolf badulván, nagyobbrészt Anglia északi részében
gang, a botanikával és paleontológiával is foglal- terjesztette eszméit. Kat. Mária trónralépte után
kozó rézmetsz neve; szül. Nürnbergben 1705 K. Genfbe menekült, ahol szoros viszonyba lépett
Kálvinnal. 1549 májusában, midn a polgárháború
dec. 30., megh. u. o. 1761 szept. 17.
Knorria Sternb. (növ.), a szilurtól a triász- Skóciában kikerülhetetlenné vált, K. visszatért
korig élt Lepiáodendron-féle fák törzsének meg- hazájába. Egy Perthben mondott szónoklatának
kövesedett bele, melyen ferde sorokban tompább hatása alatt hívei összerombolták a katolikus
és hegyesebb dudorok vannak. Mely génuszba tar- ttmplomok képeit és oltárait. Ekkor K. fejére
toznak, rendesen nem állapítható meg. Legtöbb- díjat tztek ki, de ez sem akadályozta meg
jük az alsó karbonbeli rétegekbl került el.
abban, hogy mindenfelé tovább hirdesse tanait.
Knosos, ókori város Kréta szigetén, 1. Knozosz. Közben közvetítette a skótoknak Erzsébettel.
Knote, Heinrich, német hstenor. Wagner- Angolország királynjével való szövetkezését.
énekes, szül. 1870. Münchenben. Kirchnemél ta- Mária anyakirályné halála után (1560) a protesnult Münsterben. 1892-ben a müncheni Hofoper tantizmus nagy tért hódított, a katolikus kultagja lett. 1910 óta többször vendégszerepelt tuszt Skóciában eltörölték s K., miután az általa
Budapesten is.
szerkesztett hitvallást s egyházfegyelmi könyvet
Knottingley (ejtsd .nottingié), város Yorkshire an- elfogadták, Edinburgban, a St Giles templomban
gol countyban, (1910) 6682 lak. Sörgyártás, agyag- Skócia els református lelkésze lett. Midn Stuart
ipar.
Mária királyn 1561. Skóciába visszatért, újabb
Knowiediife is power (ang., ejtsd: noiedzs iz küzdelem várt K.-ra; 1566. elhagyta K. Edinburgot
paur) a. m. a tudomány hatalom, Francis Bacon 8 csak akkor tért vissza, midn Mária királyn,
Religious Meditations (1598) c. munkájából vett férjének, a katolikus Darnleynek meggyilkolása
idézet, amely közmondássá vált.
után fogságba került. 1571-ben, a királyn pártja
Knowles (ejtad: nóia), James Sheridan, angol által támasztott polgárháború alatt még egyszer
színész és drámaíró, szül. Corkban 1784 máj. 12., meg kellett válnia hivatalától; a béke heljTOmegh.Torquayban (Devonshire) 1862 nov. 30. Mint állta után, 1572 aug. hóban ismét visszatért Edinszínésznek nem voltak különös sikerei, ellenben burgbn s ott maradt rövid id múlva bekövetkenevet szerzett magának mint drámaíró. Mvei zett haláláig. Halála után jelent meg a skót reforközül kiemolendk Caius Gracchus (1815) Vir- máció történetérl írt müve History of the reforginius (1820) és különösen legjobb drámája The mation of religion within the realm of Scotland
Leve Chase (1838). Nagy elterjedésnek örvendett (1586). E
azóta több kiadást ért s újra kiThe Elocutlonist (28. kiadás 1884) c. munkája adta Mac Gavin 1831. Többi mvét újabban összeregényei közül George Lövell (1878, 3 köt.) ós gyjtötte Laing Dávid s a következ címmel adta
Portescue (1878, 3 köt.) érdemelnek említést.
ki: The Works of John K. (Edinburg 1863.

t

:

;

:

:

mve

;

Knowles et Westoott, növénynevek után
G. \V. Kmidcs- an^íol kertész és Westcott neve.
munkájok The Birmingham botanic Garden

F

:

(Loudon 1836—37).

Knownothinfcs

(eOted:

nönothin^i) a.

m. som-

mit som tudók, politikai pái-t az Egyosül^ÁlIamokban. Tagjai esküvel fogadták, hogy nem vesz-

6 kötet).
Iroiinlom. M. Crle, Iilfe of John K. (legújabban Chrichton
adta ki, Belfast 1874); Brandes, John K., EHberfeld 186S
Lorimer, John K. and the Chnroh of Englaad, London 187.5
Smlth, John K. and the Scottlsh reformation, a. o. 1895
Stalker, John K. hls Ideas and ideals, n. o. 1904; Láng.
John K. and the reformation u. o. 1906).

:

2. K.,Philander Chase, amerikai politikus, szül.
nek tadomást semmirl, ami államp»)lgári köte- Brownsvilleben (Pennsylvania) 1853 máj. 6. Az
lességükkel ellenkezik. Az egész mozgalom a ro- ügyvédi pályán mködött, a trösztérdekek védelhamos bevándorlás ellen irányult s
akarta mében tnt ki és Morgan bizalmas barátjai közé
nehezíteni a bevándorlók polgárjog-szerzését és tartozott; Mac Kinloy eluök 1901. bevette kormáhivatalképessógót. A mozgalom irányítója az nyába, mint föállamügyészt (Attorney General)
1835. aliülcnlt Native American Associatioyi s az maradt Roosevelt kabinetjében is 1905-ig.

m^

'

—

Knox-rOld
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Mikor Rooi^evoU megkezdte nagy harcát a tröszKnatsford (qjtad: nAt«f6rd), város Cbeehire antök tíUen, K. kilépett a kormányból s 1906—09. gol countj'ban, (loii) 5760 lak. GabonakereskePeonsylvaaia államot kópvLaelte a szenátusban. delem.
1909-13-ig Taft elnök kMmányában külii^'yi
KnutslordlAJtwi: nnuttöráilüttry Thurstan Hol
államtitkár volt. E ininöeégében nem sok sikert land, i'iscount, angol államférfiú, szül. Londonban
imitatott fel a nicaraguai forradalom elleni fellé- 182 aug. 3. Cambrídgeben végezte tanulmányait
p*>st>ben Ó8 a mandzsúriai vasutak nemzetközivé ós azután ügyvéd lett. 1874-ben konzervatív prog
t'tele tervóvel (1910).
rammal képviselnek választatta magát, és
Knoz föld, déli sarkvidék a 66** 3ó' d. sz. és 1885—86. a Salisbury-kabinetben mint kincstári
államtitkár mködött. 1887-ben gyarmatügyi ál;^o' k. h. alatt, a Wilkes-föld (1. o.) legkeletil
ri«sze. 140 km. hasszú. lan kásán emelked,
lamtitkár lett, mely állásától a Salisbnry-kabinet'.•(NI
lOoO DL-es magaslatokkal.
tel együtt 1892. visszalépett. 1888-ban K. báró
Knoxville {tttai: boxvíid, Knox county székhelye címen peeri méltóságot nyert, 1895. viscount lett.
Tcnnesaoe északameríkai államban ; a Holston
Knntwil, falu és fürd Luzern svájci kantonviliryében, (i9io) 36,346 lak., gép- és üveggyár, ban, 4 km.-re Surseetl, a Sur-völgy baloldalán,
.>^zcn-. márványvasérckereskedós, egyetem, 544 m.-nyi magasban,
940 lak. A Knutwilor
srazdasági iskola. 1817-ig Tennessee fvárosa Bad491 m. magasban fekszik,vastartalmú á.svány-

MV
i>

mm

^

volt.

vízzel.

Knozoez (Knosszosz, Knosos, Gnossus), a legnaifyobb város Kréta szigetén az ókorban.

gyomány szerint Mins alapította
t*>kintetben fontos volt

A

>/• kiiolye.

(1.

o.).

Knutzen, Martin,

szül. 1703., megh. 1751.
logika és metafizika tanára Königsbergben, kinek, mint Kant tanítójának, hatása volt Kant fejldésére. A Leibniz-Wolff-irány híve. Müvei: Elementa philosophiae rationalis (1747 és 1771);
Systema cansanun efílcientium (1745) Von der
immateriellen Xatur der 8eele(1744), mely talán
legjelentsebb mve. V. ö. B. Erdmann, Martin
K. und seine Zeit (1876).
Enüttelvers, sajátos német versforma, a német
népköltés gyakori formája, mely a m-irodalomban is nevezetes szerephez jutott. Igen szabad
forma lényege, hogy négj' ütembl áll, az egyes
ütemekben van egy emelked szótag (Hebung) ós
tetszésszerinti (1—-4 szótagra terjedhet) ereszkedés (Senkung) rímei többnyire párosak. A középkori rövid rímpárokból fejldött és a XVI. sz.
irodalmában általában el volt terjedve. Opitz óta,

A ha- A

.Mitológiai

K.mintaZeus-kul túsz egyik

Candia mellett egy órányira

fekv

K

!i"lyén e .><zázad kezdete óta az angol Evans
:isu,isai nagy terjedelm palotaszerü építmények

;

rendszerét tárták föl; a fópalota nagy udvar köré csoportosított emeletes helyiségeknek
egész tömkelegébl áll, vízvezetékkel, csatomázással, termekkel, szentéllyel, mhelyekkel stb.
t'LTisz

Az

ott talált tálfestmények, .szobrá.szati

monkák,

iparmvészeti tárgjak (fleg vázák) díszít rendszere egészen új, önálló nagy mvészettel ismertettek meg, melynek fejldése ée virágzása a Kr.
e.

és

III.

szet.)

II.

évezredet

tölti be. (L.

;

Mmosi mvé-

;

Maga a palota a labrys (ketts

bárd) képében
után nyerte a láby-

tisztelt istennek e szimbóluma
rinthos nevet (I. Labirint). Az ásatások közben
ezernyi, írásjegyekkel telerótt agyagtáblácakák
is kerültek napfényre, de ezen nem görög mveltségnek írását eddig megfejteni nem sikerült. A
kutatások eredményét Evans az Annual of the

évkönyveiben közli 190O

amikor a hangsúlyos jambusok és trochaeusok
foglalták el a tért, kiszorult az irodalomból és
csak Goethénél ébred ismét Hans Sachs-szal kapcsolatban új életre. Azóta nag)' népszerségre tett
szert. Goethe a F'aust egyes részeiben, ^hiller

pedig a Wallenstein táborában (a kapucinus beszédében) alkalmazta. A lírában Heine képezte ki
S. (1. o.) nevének rövidítése.
mvészien, alkalmasnak találva az ö saeffiólyes
Knabis, az egyiptomi Ghnitm isten (1. o.) görög és ironikus hangulatának kifejezésére. Mai neve
neve.
csak a XVII. sz.-ban merült fel, régebben a KnitKnudsen, 1. Gurmar, norvég politikus, szül. telhardiui elnevezés alatt ismerték.
Tromöben 1848. A mérnöki pályára készült s mint
Kny, latin növénynevek után Kny Leopold
hajótulajdonoe és gyáros fejtett ki nagy tevé- berlini botanikus tanár neve, szül. Boroszlóban
kenységet. 1892 óta több Ízben beválasztották a 1841.
storthingba s a radikális Steen és Blehr miniszKnyahina, község Ung vmegj'ében, most Csiltériumok tagja volt. 1905-ben másodszor volt laafalva (l. o.). Itt hullott le 1866 jún. 9. az a több
pénzügyminiszter, de a jún. 7-lki forradalom után mint 300 kg. nehéz meteork, mely jelenleg a
vi.<szalé()ett, mert köztársasági elveinél fogva bécsi cs. és kir. udvari múzeum legnagyobb ilynem helye.<olte az új norvég monarchia felállítápéldánya.
sait
i;K)6-ban a storthing alelnöke és az ellenzék
Knyasevác (189-ig Gurgusovác), város SzerV. /re lett. 1908 márc.— 1910 jan.
van
állott a kor- biában, a Timok fol>'ó partján, 5500 lak.
mány élén s pénzügyminiszter is volt.
reáliskolája. Egy magaslaton láthatók az 1859.
2. K., Jákob, modem dán író, szül. 1858. Ere
leégett Kula torony romjai, mely <1842— 58) polidetileg lelkész és vallásos író s csak késbb tér tikai foglyok börtöne volt K.-ot 1876. a törökök
&t a r^nyírásra. Híres Den gamle praest (Az elposztították.
öre? lelkész. 1898) c. regénye, mely a belmissziót
Kny&s (szláv, szerb knyazia, oláh kenéz), tutaiizyalja Ij i!)b regényei: Gjaring (Forrongás, lajdonképon úr (v. vlegény a menyegz napján),
li<i)2i
Kmin.-kridt (Haladás, 1907); Varulven (A délszlávoknál, oláhoko^ törzsfnök, tótul pap
farkas, 1908).
értelemben. Orossorsságbui az srégi aemesaég.
Knnt, több dán király neve, 1. Kanut.
az egykori dinaszta-családok saija. A K.-4MstályBriti'ih Scliool

Knth.

V.

Kth., növénynevek után

óta.

Kunth K.

nem

;

;

|

\

:

i

[

;

-

Knyazsa

nak számos rangfokozata van, aszerint amint
egyenesen, törvényesen és férfl-ágon vagy balkézrl ós ni ágon származnak le a Rui-ik- dinasztiából (Rurikovics) egyenrangúak Gedlmin unokájának (Jagelló) utódai, mlnök a Galicin és Trubeckoj hercegek. A K. másik osztályába tartoznak azok az uralkodó, nem orosz eredet családok, kiknek e méltóságot a cár adományozta,
mint a georgiai és a mingi'éliai hercegek, valamint
a tatár kánok ivadékai. Ma az orosz K.-ok két osztályba tartoznak, a kisebbek siatelstvo, a nagyobbak szvetlost. Körülbelül a német Brlaueht, Durchlaucht címnek felelnek meg. Az uralkodóház ivadékai külön kategóriába tartoznak. V. ö. Almagro,
Notice sur les principales familles de la Russie
(Paris 1843). L. Kenéz.
;

Koalioiös háborúk
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het idézni, különösen alkalmasak erre az ers
savak. Más anyagok és állapotváltozások is idézhetnek el K.-t, pl. a fehérjék kolloid oldatábíin
K.-t idéz el az oltóanyag. K. történhetik hhatásra is. L. még Kolloid oldatok és Megolvadás.
Koagnlációs elhalás, az elhalásnak (nekrózis)
az a faja, mikor az elhalt szövetben rostanyag
csapódik ki a szövetnedvbl az elhaló sejtekbl
kiszabaduló flbrin erjeszt hatására. Ide tartozik
a vér megalvadása, a flbrines álhártyák képzdése a flbrines gyuladások alatt a nyálkahártyák és a savós hártyák felületén, s végül a vértelen infarktusok a vesében, lépben stb. az erek
elzáródása következtében beálló elhalás nüatt.

Koaks,

Koala

1.

Koksz.

erszényes medve (*iiat, PJiascolarcKnyazsa, kisk. Árva vm. alsókubini j.-ban, tus cinereus Gray), a kúszó erszényesek (Fhaianu. p. és u. t. Alsókubin.
geridae) családjába tartozó emls-faj. Bundája tö(1910) 318 tót lak.
Knysna, a délafrikai Unió fokföldi tartomá- mött, gyapjas, fölül vörhenyes hamuszürke, alul
nyának egyik kerülete az Indiai-oceán és az Oute- sárgásfehér fülei belül fehérek, kívül szürkék
niqua meg Lange Kloof (1600 m.) nev hegyláncok hossza 60 cm. Hazája Új-Dél-Wales s itt az erdk
igen lassú állat és ausztráliai
közt, 2098 km» területtel, (igii) 7030 lak., igen fám párosan él
szép erdkkel, amelyeknek termékei a kereske- lajhámak tekinthet. A benszülöttek húsa miatt
delem legkiválóbb cikkei. A K. folyó torkolatánál vadásszák.
Koalíció (coalüio, lat.) a. m. szövetkezés,
van fhelye, Melville (950 lak.), amely a partvidék
egyesülés. A nemzetközi életben az államok szövetlegjobb kikötje.
Koadamiták (új -lat.), Ádám kortársai, ama sége közös ellenféllel szemben az áUamban pedig
felfogás szerint, hogy az emberiség nem egy em- a politikai pártok szövetkezése, innen K.-s korberpártól származott.
mány vagy minisztérium, amely különböz politikai pártok tagjaiból alakul v. amelyet több párt
Koadapció, 1. Coadaptio.
Koadjutor (coadjtdor, lat., a. m. segéd, társ). támogatása tart fenn. (A nálunk 1904—1909. fennA kat. egyházban neve a püspök segédjének, aki állott K.-t 1. Magyarország története). A munkáaz elaggott v. beteges megyéspüspököt kormány- sok K.-joga alatt tárgyalják a német, francia,
zási v. püspökrendi mködésében v. mindkettben angol stb. közgazdasági irodalomban a bérmunsegíti. A K.-ok kétfélék ideiglenesek, akik csak kások szabad társulási és agitációs jogát munkaa püspök betegsége v. akadályoztatása idejére bérszerzödóseik javítása végett. A szakszervezerendeltetnek ki örökösök, akik utódlási joggal tek alkotásának jogát, a sztrájkjogot a K. azaz a
(cum jure successionis) bimak. A mai egyházjog szabad társulás, egyesülés jogára alapítjái.
szerint ideiglenes K.-okat kirendelni nem szoKoalíciós háborúk azok a háborúk, melyeket
kás, mert a püspöki közhelyettes (1. o.) a püspö- Európa uralkodói egymással szövetkezve elbb a
köt kellleg helyettesíti. Jelenleg a püspökök csak francia köztársaság, azután Napóleon császár elörökös K.-t kapnak utódlási joggal és pedig a len viseltek. A K. célja kezdetben az volt, hogy
trienti zsinat határozata szerint, az ügynek az a forradalmi szellem terjedésének gátat vesseapostoli szék által történt megvizsgálása után, nek Európa többi államaiban. Késbb Napóleon
az egyház sürgs szüksége és kitn haszna ese- erszakos hódításainak meggátolására és Napótén. K.-t az nevez ki, akinek joga van a püspöki leon hatalmának letörésére irányultak. A K.
széket betölteni. Magyarországon az apostoli ki- 1792— 1815-ig tartottak s a következ háborúkra
rály. A K. kellékei ugyanazok, amelyek a püspöki tagolódtak: Az L A:oa/éfio(1792— 1797) Ausztria
móltóságra nézve szükségesek. Az örökös K. a és Poroszország szövetségébl keletkezett, melypüspök halálával ipt-o jure a meghal tnak helyébe hez 1793. XVI. Lajos kivégzése után Anglia, Hollép újabb kinevezés v. megersítés mellzésével landia, Spanyolország, Nápoly és a Német-Biromagát beiktattatja és a ptispökség birtokába he- dalom csatlakoztak. Poroszország és Spanyollyezi. V. ö. Szeredy, Egyházjog 1.
ország a baseli békében 1795 ápr. kiléptek a koalíA magyarországi protestánsok 1734. a bodrog- cióból s Bonaparte Napóleon 1796— 97-iki gykeresztúri értekezleten elhatározták, hogy min- zelmes itáliai hadjárata után Ausztria is békét
den kerUletl)en a szuperintendensek és minden kötött Campo-Formióhan 1797 akt.
A II.
egyházmegyében az esperesek mellé az elkelbb koaliciót (1799—1802) Pitt, angol miniszterelnök
világi urak közül egy-egy kormányzótársat, ku- hozta létre s részt vettek benne Anglia, Ausztria,
rátort választanak. Az esperesek mellé választott Oroszország, Nápoly, Portugália és Törökország.
gondnokokat a latinos világban a reformátusok- A koalíció 1799. gyzelmesen harcolt Itáliában,
nál K. kurátoroknak, késbb segéd-, a debroczenl de Napóleon 1800 jún. 14-iki marenaói gyzelzsinat óta egyházmegyei gondnokoknak nevez- mével mindent visszaszerzett. Ausztria ós a Nét<!>k, illetleg nevesik.
met-Birodalom Zfunevüleben kötött bókét 1801
Koagnláoiö (coagulatio, lat.), így nevezik a febr. Napóleon els konzullal, Anglia pedig
kolloldnnyagnak a kolloidoldatból való kiválását. Amienshen 1802 márc.
A III. koalició (1806)
A K.-t oloktrolitek csekély mennyiségével el le- szintén Pitt mflve. Tagjai voltak Anglia, Ausztria,
V.

;

;

;

;

:

;

;

—

—

:

;
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Oroszország ée Svédország. Ai aosterlitzi csata
Qtán Ausztria Pozsonyban 1806 dec. kötött békét Napóleonnal.
A IV. koalició (1806— 1907)
az elbbiek és PonwBMMrszág szövetsége (Ausztria
ki vétiével) s a tilsltl békével (1807 júl.) végzdött, mely Poroszországot megalázta s Oroszországot Napóleon szövetségebévé tette.
Az V.
koalicü) V. a némtí szabadságharc (1813—1814)
Poroszország, Oroszország éüs Ausztria szövetsége, mely a lipcsei csata (1813 okt. 16, 18—19)
ée PranciaorsMg inváziója után Napóleon els
lemondását orediményozte befejezte az I. párisi
A VI koalició (1815) az
béke (18U máj. 30).
Blba-szigetéröl hazatér Napóleon ellen cgé.sz
Európa haderejét mozgósította. A háborút és Napóleon sorsát az angol és porosz seregek döntötték el a Waterlooi csatában (18
jún. 18), miro a
II. párisi béke befejezte a K.-at (1815 nov. 20).
A K. részletes lefolyását l. Franciaország törté-

—

—

;

—

l

nié

és

Napóleon

alatt.

Koalíciós kormány,

1.

Koanza, afrikai folyó,
Koaptácio (coaptatio,
így

st>l>L'.szntben

Koalició.
Qítanza-

1.

lat.) a.

m.

összeillesztés,

a sebszéiek, törött csont\'égek

stb. ö.s.izeillesztése.

—

Kobaltfény

»

1016 1., de érKoba, abesszíniai rmérték
árunemok szerint változik.
Kobak, l. Kobak.
Kobalt (Cobaltum) Fémes elem. Vegyületeiben
mint pozitív gyök szerepel jele Co, atomsúlya
586. Tennészetbon különösen arzénnel és kénnel
vegyülve fordul el. Kevés fémes K.-ot a meteorvasban is találtak. Pontosabb ércei a szmaUin
téke az

;

:

CoAs^, kobaltin CoSj.C»)A.s,, kobaltkova (Com\S^
változó kobalt- és nikkel tartalommal stb. Elállítása az érceibl úgy történik, hogy ezeket pörkölik és K.-oxidot készítenek belle. A K -oxidot .szénnel redukálják és nyerik a K.-ot. Tisztán elállítva
fehér, fényes, nyújtható fém
a mágnes vonzza,
fs. 8'9. Száraz levegn tömör állapotban nem
változik, hevítve oxidálódik. Savakban hidrogén fejldése közben feloldódik. Vegyületeiben
kétféle gyökként szerepel, mint kobáltogyök CT,,
és mint kobaUigyökCl\. Sói kristályviztartalmu
állapotban rendesen rózsaszínek, vízmentes állapotban kékek. A K. vegyületei üvegbe olvasztva,
azt gyönyör sötétkékre fostik ez a K. vegyületeinek falkalmazása. Az e célra használt
«szmalte» lényegében K.-káliumszilikátból áll. A
K. sóit Antal János dr. a káliumeianiddal való
;

;

Koarata, város Abeasziniában, a Tana-tó dél- mérgezés ellenszeréül ajánlotta.
azeltt 12,000, most. a mohammeKobaltaluminát, 1. KohaJikék.
dánok kizetése után mintegy 1000 lak. Fontos
Kobaltammonia- végy öletek, kobaliaminek.
kereskedelmi központ. A városnak szent hirben Kobaltsókból leveg jelenlétében, ammónia hatáálló temploma van, melybe csak a négus és a sára keletkez vegyiiletek. Szerkezetüknek megkeleti partjáu,

fleg

Wemer

zürichi tanár fog-

püspijk léphetnek be lóháton.

állapításával

Koaszti várispánság, Baranya vmegye határában feküdt s Pécstl keletre hozzátartozott Mislen, melyet IV. Béla 1266. jogos tulajdonosainak.
Farkas comes fiainak visszaadatott. Ugyanez idben a koaszti várjobbágyok egy része magát és
földjeit a njnilszigoti monostornak ajánlotta fel.

atomra 2—6 ammónia juthat és eszerint megkülönböztetünk di-, tri-, tetra-,
lalkozott.

Egy

kobalti

ponta- és hexamin-vegyületeket.

A három ammó-

niát tartalmazó K.-et dichro-, a négy ammóniát
prazeo-, az öt ammóniát rozeo- és purpureo-, a
hat ammóniát tartalmazót pedig luteo-kobaltsók-

Ugj'anezt tette 1267. Pétre és Pál koaszti várjob- nak is nevezik. A K. többnyire igen szép színek.
bágy is a maga vajszlói (ormánközi) földjével.
Kobalt-bronz, fémfény, ibolyaszín por, mely
Vajszlóban tehát a várföldeken kívül magánbir- foszforsavas kobaltoxidulammoniák. A tapéta- és
tokok is voltak. Ezóta Vajszlót Baranyához szá- színes papírgyártásban használják.
mították. A vár területéhez tartozott még Boxa
Kobaltcianid, kobaltociauid, kobaltcianür
is. A XrV. sz.-on túl
a várispán.ságnak nincs Co(CN)j. P^löállításárakobaltoacetát oldatothidronyoma. V. ö. Pesty, Várispánságok (283—7).
géncianiddal vagy egyenérték káliumoianiddal
Koáta, a fekete pókmajom (Ateles paniscus elegyítünk, mikor is 3 molekula kristályvizet tarI.
neve hazájában (Guayana, Peru és Brazília). talmazó K. válik ki az oldatból hússzín csapaP'ikmajom.
dék alakjában. 280'»-on elveszíti vizét és kék
Koáti ( Nasua, inat), a Mosómedve-félék (Pro- színvé válik. Káliumcianidban mint káliumiíonidae) családjába tartozó állatnem. Orra orr- kobaltocianid : KJCo(CN),] oldódik. Ez a só krismányalakúan megnyúlt, a szájat messze meg- tályos állapotban ametísztszínú, könnyen szi'thaladja teste nyúlánk, talpai csupaszok ée szé- folyó és nagyon kevéssé állandó. Alkalikus oldatlesek, kerekített fülei rövidek. Két faj ismeretes. ban oxigén hatására könnyen káliumkobalt i.\ ivrösorrú K. (Nasua rufa Desm.), 100—105
cianid: K,(Co(CN),] keletkezik belle. Ebbl a ^)cm. hosszú, mibl farkára 45 cm. jut, vállmagas- ból állítható el a hidrogénkobalticianid :
sága 27—90 cm. Alapszíne vöröses szürkésbarna,
[H,Co(CN)e].H,0.
hasán sárgás orrtöve mentén fehér sáv fut le
Kobaltcianfir, 1. Kobaltcianid.
farkát sárgásbarna és sötétbarna gyúrúk dí.szítik.
Kobalt-ércek ibány.). A kobalttartalmú érceket
Dél-Amerikában az egyenlítbl Paraguay-ig ho- kék üveg (smalte) gyártására használják e célra
Smaltit 15—
nos. A fehérorrú K. (Nasua tutrica L.) nagyságra leggyakrabban feldolgozott ércek
és színre megegyezik nagyjában az elbbivel. 20, st 28''/o kobalt- és nikkeltartalommal. kobalÉszak-Amerika D.-i részében ée Közép-Ameriká- tin vagy fénykobalt 35 5*> o kobalttartalommal és
ban honos. Wied herceg társas és remete K.-t kü- Wad, vagy feketekobaltföld 15 20/0 kobalttartalönböztetett meg, az újabb vlzsgálatokl)ól azonban lommal. Rendesen nikkelércekkel együtt fordul^: i'leriilt, hogy csak a vén himek élnek remeteéletet.
nak el.
Kobaltiény (úv.i, a kobcUtin magyar neve;
Koba (Coba), Franda-Ooinea egyik vidéke,
nem igen használatos.
jonogambiától D.-ro, 1. Kapüai.
I

I

:

;

;

:

;

:

—
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Kobaltfoszfátok. Igen különböz összetétel
K. ismeretesek, melyek úgy készülnek, hogy
foszforsav vagy foszforsavas sók vizes oldatát
kobaltosók vizes oldatával elegyítik.
Kobaltul v. kobaltfény (cobaltin ásv.), többnyire
kockákban kristályosodik izomorf a pirittel. Kris-

—

Kobaltsárga

bányahelyeken Németországban.
portjába tartozik

(1-

A

gélek cso-

Gél). Becses kobaltérc.

Kobaltnitrát, a kobaltnak salétromsavas sója
vagy monoklin
lemezek. Nedves levegn szétfolyik. Hevítéskor
már lOO" alatt zöldes folyadékká olvad, magavsabb
tályai gyakran benttek.Leginkább csak szemcsés- hmérsékleten nitrogénoxidokat fejleszt.
Kobaltociánkálium (káliumkobaltocianidj, 1.
szálas halmazokban. Vöröses ezüstfehér, gyakran
szürkére futtatva; ersen fémesfényü. Kobalt- Kobaltcianid.
Kobaltohidroxid, 1. Kobaltoxidul.
arzénszulfld CoAsS, többnyire kevés vasat tartalKobaltokobaltioxid a. m. kobaltoxiduloxid,
maz, A kristályos palák érctelepeiben kalkopirit,
pirit és magnetit társaságában terem Tunaberg, 1. Kobalt oxidjai és hidroxidjai.
Vona, Riddarhytta Svédországban, Skutterud
Kobaltosók, 1. Kobaltsók.
Norvégiában érctelérekben Siegen NémetorKobaltossav, 1. Kobalt oxidjai és hidroxidjai.
szágban, a Kaukázusban Daskesszan mellett 60
Kobaltoszulfát, kénsavas kobaltoxidul.CoSO^,
cm.-nyi telep. Igen becses kobaltérc. Mint ritka- keletkezik fémes kobalt, v. kobalti- v. kobaltoxid
ság nálunk Oraviczán fordult elö.
és kénsav hatására. 7 mol. vízzel kristályosodva
Kobaltkarbonát, koháltokarbonát, szénsavas vízben oldható, vörös szín kristályok. A víztl
kobalt : CoCOj. Víztl mentes K. keletkezik, ha mentes K. mint ásvány bieberit néven ismeretes.
széndioxiddal telített nátriumhidrokarbonát-oídaKobaltoszulfid, 1. Kobaltszulfidok.
tot kobaltokloriddal líO^-on melegítünk. Alacsony
Kobaltovegytiletek, a kétvegyérték kobalt
hmérsékleten víztartalmú só keletkezik. Ez a só alkatrészt tartalmazó vegyületek.
CoCOj.6H..O összetétel amorf vörösszlnü csapaKobalt oxidjai és hidroxidjai. Kobaltooxid
dék, mely víz alatt hidegen tartva, lassanként CoO. Koháltokarbonát vagy kobaltohidroxid hekristályossá válik. A víztl mentes só vízben, st vítésekor keletkezik. A kobaltohidroxid Co(OH),
hidegen ersebb savakban is alig oldódik. A víz- csapadék alakjában válik le, ha kobalto-só oldatartalmú só szénsavas vízben kissé oldható.
tához lúgot adunk. Rózsaszín kristályos test
Kobaltkék (kobaltooddidtimföld, kobaltultra- sötét ibolyaszín rombos kristálykákban is elmarín, T/iénard-kék, királykék), kék festék, lé- állítható. lOQo fölött vizet veszít és kbaltioxiddá,
nyegében kobaltaluminátból áll: CoALjO^, me- kobaltszeszquioociddá Co,Oj változik. A kóbaltilyet foszforsavas kobaltoxidul és aluminiumhid- hidroocid Co(OH)j bamásfekete csapadék. Keletrát V. timföld és kénsavas kobaltoxidul bens kezik, ha kobalto-sók oldatába klóros mész vagy
keverékének izzítása által állítanak el. Arzén- nátriumhipoklorit lúgos oldatát elegyítjük. Enyhe
savas kobaltoxidulból és aluminiumhidrátból el- melegítéskor vizet veszítve, kobaltioxid hidroxiddá
állítva bécsi kéknek nevezik. K. az ultramarin- HCoO, változik, melyet kobaUossavnak is nevezhoz hasonló, üveg és porcellán festésére hasz- nek. Ezen sav sójának tekinthet a kobaltonálják.
kobaltioxid v. kobaltohipokobaltit CO3O4. Fekete
Kobaltklorid, kobaltoklorid, kobaltklorür : higroszkópos por. A kobaltossav sói közül még
CoCl,. A fémkobalt klórgázban hevítve, kobalto- ismeretesek a magnéziumhipokobaltit v. magnékloriddá ég el. A vegyületet egyszerbben úgy ziumkobaltioxid MgCOjO^ és a cinkkobaltioxid
állíthatjuk elö, hogy fémkobaltot vagy kobalt- V, cinkhipokobaltit ZnCojO^. Az elbbi rózsakarbonátot sósavban oldunk és a sót kikristályo- szín, az utóbbi szép zöldszín test (Rinmann-féle
sítjuk. Ilyenkor CoCL:.6H20 összetétel hidrátja zöld).
válik ki szép vörösszín ü monoklin oszlopokban.
Kobaltoxidul, CoO, a kobaltohidroxid:
Víztl mentes állapotban kékszín és ilyenné
Co(OH),
válik már enyhe melegítésre vagy száraz levegn gyenge hevítése által állítható elö.
is. E színváltozás miatt a kobaltoklorldot szimKobaltoxidulsók a. m. kobaltosók.
patetikus tinta készítésére használják. Ha t. i. e
Kobaltpapiros (növ), nem egyéb, mint szr8ó hígított oldatával papirosra írunk, az írás hala- papiros 1—5 százalékos kobaltkloridban áztatva
vány rózsaszínénél fogva nem látható, de mele- ós megszárítva a K. a nedvesség iránt igen érgítéskor szép kék színben tnik el és kihléskor zékeny, úgy, hogy a szárazon kékes K. nagyon
ismét eltnik. Az ú. n. idjósló képek, melyek kevés nedvességtl is már megveresedik, A nöszíntikPt a leveg nedvességétl függen változ- vényélettanban a növények párolgásának (1. o,)
Co(NO8)2.6H.^0. Vörös hasábok,

;

:

:

;

;

tatják, szintén kobaltoklorid-oldattal készülnek.

Kobaltklorür,

1.

Kobaltklorid.

Kobaltkovand ik»\-.\ a. m. Linnéit.
Kobaltmangánérc v, asbolan, fekete

föld-kofekete kobaltérc (ásv.), amorf, veso-szllnlakú, cseppköszor tömegek vagy bokórgezések
rendkívül lágy, elkenhet, ki.ssé fényl v. teljesen
fénytelen, át nera-látszó. Víztartalmú kobaltmangánoxid, képlete megközelítleg

balt,

Co0.2MnO,-|-4H,0
a kobaltot réz Is hely(»ttesítl
kevés báriumot és
káliumot is tartalmaz. Más kobaltércek tiirsasá;

gában terem: Kamsdorf, Saalfold, Richelsdorf

bizonyítására használatos.
Kobaltpát V. szferokoboUit (*sv.), romboéderek, többnyire csak sugaras-rostos és koncentrikus héjasszövetü halmazok. Üvegfény, rózsaszín, a felületén bársonyfeketére futtatódik be.

Kobaltkarbonát CoCOj. Termhelye Schneeberg
Szászországban, Libiola Liguriában.
Kobalts&rga (indiai sárga, Fischersö), sárga
festék, mely nem egyéb, mint salétromsavas
:

kobaltoxidkáli (kobaltikáliumnitrit): KgCo,N,,0„;
a salétromsavas kobaltoxidulnak ecetsavval megsavanyított oldatából saléti'omsavas kálival mint
sárga kristályos csapadékot állíthatjuk el. Az

;

:

Kobaltsók

üveg- és porcoUánfesíéeben nyer gyakorlati alkalmazást. A kémiai vizsgálatoknál a kobaltnak
a nikkeltl való olválaszásárahMsnálják.
Kobaltsók. A kobalt vegyflletdboi mint két- és
háromveg>éitókü alkatrész szerepel. A kétvegyertókú kobalt sóit kobalio-, a háromvegyértékct
k'4>alH-sóknak nevezzük. Az oldható kobalto-sók
snvniiyú kémhatásnak és flflBWhúzó Izüek a foszfáton, karbonáUm és borátoa kivUl vízben oldbat4HL A Tlztartalmú sók vörös szintiek, a kevés vizet tartflmazók és a vízmentesek többnyire ibolya- V. kékszínüek. Levegn nem oxidálódnak.
(Az egyes sókat 1. a neveiknek megfelel címszóknál). A kobalti g>H>k fképpen komplex sók alkatrésze. ícT klilönN'tz ammoniamennyiségiíol egye:

alkot, melynek .sóit Aoíw/<iItiammin sóknak is nevezik,

ld !v»'
(i

•

'

'.

•

sorozata van, neveiket sóik szík.L.Kobaltammonia-vesryületek.
KoDaltszeszqaiozid, 1. Kobalt oxidjai és
hidroxidjai.
Kobaltszeszquisztiliid, 1. Kobaltszulfidok.
Kobaltazilikátok. kovasavas kobalt. Csak a
t

kobulttirthiKszilikátuak van fontossága. Úgy
készül, hogy kobaltoxid és kobaltklorid bontó keverékét több órán keresztül kova.savanhidridnek
(SlOj) nagy fölö.<legóvel vörösizzáson hevítik.
Káliumhidroxiddal és vízzel való kezelés után
mint kékes-ibolyaszín por marad vissza. Kálium
és nátrium ketts sóját a kerámiában (smalte)
festóanvaiíul használják,

Kobaltaznlfát, kobaltoszidfát :

CoS0«.7H,0

keletkezik, ha kobaltfémet kénsavban feloldunk.
Igen állandó, vörös monoklin prizmák. Hevítéskor kristályvizet, még ersebb hevítésre kénsavat
veszít .\ 7 kristályvizet tartalmazó hidráton kívül

még más

kristályvlztartalmú K.-ok

A

is

ismerete-

háromvegyértéktl kobaltnak megfelel
vegyület, a kobaUi^ztdfát zöldszínú, kévésé is-

sek.

meretes,

nem

-
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állandó vegyület.

1

Kob«

Kob&r, a Nilas vidékén elforduló asáraz köd.
Kobai, a<lók. és pk. Pozsega vm. iMródi j.-ban,
19101 20 ló horvát és .szerb lak., postahivatal; n.

t.

Oriovac.

KcbaaiS&rí, adók. Belovár-Körös vm. belovári
liöO horvát és szerb lak. a. p. Ka-

j.-ban, (1910)

;

Belovár.
Kobátfalva (azeltt: Kobát-Demderfalva)
kisk. Udvarhely vm. székelykeresztúri j.-ban,
(1910) 5S0 magyar lak., postahivatal ; a. t. Székelykeresztúr.
Kobb (Cob) Farkas Frigyes gróf, császári tábornok. Történelmi szerepe szatmári várkapitány
korában, a Petrczy, Szuhay, Szepessy-féle fölkelés alkalmával kezddik, s elejétl végéiglen gylöletes. Els ténye a kurucok korrumpálása, ügynöke, Barkóczy István által, pénzzel, ígéretekkel és
a «császár szavával » átpártolásra birta a magyar
bajdtiságot, mely, miután az
német és horvát
hada idközben egyesült a Spankau és Esterházy
vezetése alatt álló fsereggel, Györké mellett
(Abaujban) 1672 okt. 26. az ütközet hevében vitte
végbe ámlását, megbuktatva az egész fölkelés
ügyét. A legyzött fölkelkkel szemben K. szörkegyetlenségeket követett el. F'orma szerinti
vadászatot tartott rajok, akasztatta, karóba vonatta, kerékbe törette s a halál más kínos nemeivel
gyilkolta azt, aki kezébe került. 1677-ben, midn
a fölkelés Wesselényi Pál vezetése alatt ismét
komoly fordulatot vett a császáriakra nézve: a
bécsi udvar Strasoldo helyébe a kiirtás kérlelbetlen politikáját képvisel K. tábornokot tette kassai
fkapitánnyá s a 13 felvidéki megye katonai
fparancsnokává. K. azon kezdte küldetését, hogy
körleveleket bocsátott ki, melyekre vörös aka.«ztófát, karót és kínzókereket pingáltatott, halálnak halálával fenyegetve mindenkit, aki a kurucokkal tart, vagj- fegyvert mer hordozni. Szavának is állott. Egjedül a kassai piacon 22 magyart
húzatott karóba, s azonkívül még 40-et végeztetett ki ugyanott a legkeresettebb kínzá.sok közt
pela, u.

t.

ny

KobaltBzuIfídok. a kobalt vegyületei kénnel.
A koliaUoszulfid CoS a természetben mint syepoo- Idközben a bécsi udvar békülékenyebb politikára
rit fordul el. Hidrátja válik ki a kobalto-sók kényszerülvén, még 1677. visszahívta a « véresoldatából, ha ehhez alkáli.szultldoldatot elegyí- kezn K. tábornokot Kassáról. Neve hosszú idn
tünk. Hlg á.-<ványsavakban nem igen oldódik. A át átkos emlékezet maradt együtt emlegették
kohdtnkolHdtiszulfid Co,S^ a természetben leg- Spork, Spankau és CarafFa nevével.
L'yakrabban elforduló kobaltszulfld. .A kobaltiKobdo, város Mongolország Ny.-i felében, a
.'///'/. kfÁiaUszexzquinzulfid Co,S, akkor keleti hasonló nev tartomány fvárosa az Ektag-Altájkezik. ha kolialtoxidot kénhidrogéngázban mér- ból jöv Bujantu folyó partján, 13*2 m. magassékelten melogitünk.
ban. Kb. 6000 lakosa van, a kínai-orosz (PetóngSzemipalatinszk) kereskedelmi utak ^fyikének
Kobaltaltramarin, I. Kobaltkék.
Kobaltvirig v. eritrin (*^.), egyhajlású priz- igen fontos állomása. A tartomány területén van
mák, amelyek a vivianittal izomorfok; t- v. a nagy übsza-nor a Tannu-hegység tövében, tohajszálszer kristályokból álló nyaláb- v. csillag- vábbá a Kirgiz-nor és a Durga-nor.
alakú halmazok. Áttetsz vagy átlátszó, üveg- v.
Köbe, a japáni Szecu-kormányzóság egyik
L'vt'Uiántfcny, karmazsin- v. barackvirágpiros. kénjének (kerillet) fvárosa, Nippon-sziget D.-I
K listái vviztartalmú kobaltarzenát
partján. K. a tle Ny.-a fekv Hiogóval, amelytl ^y többnyire kiszáradt patak választja el, ketCo,As,0,-f8H^kobaltércek mállási t^méke. Dobsina, Úrvölgy
ts város (1909) 378,197 lak. K. új város mély, bizS.hii'
iszországban, Saalfeld és Riechels- tos kikötvel, melynek mentén az idegenek neil'if
i^ban, Slodum Skandináviában.
gyede terül el, a régi vároe egészen ji^iáni jelleg.
Kobaitviinol (Mv.), 1. iJiebcri/.
Áz 1868. az idegenforgalomnak is megnyílott
Kobaltvörös, vörös festék, mely nem egyéb, kikötváros az újabb idben rendkívül nagy fejmint foszfitrsavas kobaltoxidal, COjiPO^),. A ta- ldésnek indult. Több kereskedelmi társaság, rizs[H-tag^'ártásban nyer alkalmazást.
hántoló, állami és magán hajógyárak. papirg>ár,
gynjtógyárak vannak K.-ban. Kendkiviil elénk
Kobaltzöld, 1. Rinmann-féle zöld;

'

'

;

:
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Koboa

15. Atyjának volt tanítványa ós 1808 óta a müncheni müv. akadémia tanára. A németalföldi mesterek, fleg Wouwermann hatása alatt festett
állat- ós csataképei a müncheni, schloissheimi és

Koberger (Kohurger), Anthoni, híres nürnbergi nyomdász és kiiádó, szül. 1445 körül, megh.
1613 okt. 3. Maradt 236 szép kiadványa (Bázelben és Lyonban is nyomatva), ezek közt van a
német Biblia (1486) és Schedel Hartmann Liber
Chronicarura-ja (1493), mindkett szép fametszetekkel, utóbbi hazánkra is fontos. Mint gyermekei
gyámja, 1513. unokaöccse, Jb^anwes lépett be az
üzletbe 1525-ig (megh. 1543 márc. 1.), majd fla,
ifj. R. Aiúhoni (1519—22.). Alattuk a kiadványok száma 271 lett, de az üzlet hanyatlott s
1532. megsznt.
Koberstein, Kari August, német irodalomtörténész, szül. Rügenwaldban (Pomeránia) 1797
jan. 10., megh. 1870 márc. 8. 1820-ban schulpfortai tanár lett, Nietsche, Wilamowitz-Möllenvezetése alatt kezdtek
dorf, Erich Schmidt az
Grundriss
az irodalommal foglalkozni.
der Gescbichte der deutschen Nationalliteratur
(Leipzig 1827, 6 kiad. 1884-tl kezdve).
Kobert, Rudolf, német toxikológus, született
Bitterfeldben 1854 jan. 3. 1886-ban a dorpáti,
1899. a rostocki egyetemre hívták meg. K. igen
nagyszámú dolgozata az egyes gyógyszerek hatásaira vonatkoznak. Több könyvet írt: Lehrbuch der Intoxicationen, 2 kötet (4 kiad. 1904)
Lehrbuch der Pharmakotherapie (1897); Kompendium der praktischen Toxicologie, amely 1887
óta sok kiadást ért és Gyakorlati móregtan címen
1892. dr. Lámi Pál fordította magyaiTa.
Kobeyh (Kobeh, Cobbe), az egyiptomi Szudánban fekv Darf ur tartomány hajdani fvárosa és
élénk forgalmú kereskedöhely, kb. 6500 lak.
Kobiljak, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (i»ioi
562 szerb lak. u. p. Rujevacki Beslinac.
Koblenz, 1. közigazgatási kerület a porosz
Rajnai-tartományban, a bajor Pfalz és Hessen
nagyhercegség közt 6207 ln^ területtel és (191 o)
753,353 lak., 14 járásból áll.
2. K. (Coblenz), a porosz Rajnai-tartománynak
8 a hasonlónevü keriUetnek székhelye, (1910) 56,487
lakossal, pezsg-, szivar-, gép-, zongora- ós szappangyártással moseli és rajnai líorkereskedéssel. K. a rómaiak idejében castrum volt. 1018-bau
II. Henrik császár a trieri érsekségnek adományozta. 1786-ban a trieri választófojodolmok ide
tették át székhelyket és a francia forradalom
idejében ez a város volt a francia emigránsok
gj'ülekez helye. 1794-ben a franciák megszállották és 1798. a Rhin-et-Mosello départemont székhelyévé tették. 1815-bon Poroszországhoz korült
ós 1822. a Rajnai-tartomány fvárosává lett. V, ö.
Baumgarten, K. und seine ümgebung (1912):
WMeler, Beitrage zur Gesch. d. Stadt K. (1882).
Kobler János, báni táblai biró, Fiume város

egyéb német képtárakban vannak. Rézkarcokat

történetírója,

kereskedelmi forgalma van a külfölddel. Japán
egész külkereskedelmének mintegy 407o-a itt
bonyolódik le.
Kobeh, város Darfurban, 1. Kobeyh.
Eobeljaki, az ugyanily nev járás székhelye
Poltava orosz kormányzóságban, a Kobeljacska
és Vorszkla összefolyásánál, vasút mellett, (1907)
10,487 lakossal, vászon- ós gyapjúszövéssel nagy
vásárokkal. Közelében van Perevolocsna, ahol
XII. Károly sorege magát az oroszoknak meg;

adta.

Kobell, 1. Ferdinánd, német fest és rézmetsz,

Mannhoimban 1740 jún. 7., megh. Münchenben 1799 febr. 1. Parisban tanult. A régi flamand
mesterek hatása alatt festett tájképeket és készíszül.

tett
2.

rézkarcokat.
K., Franz, német fest,

Mannheimban

K.

1. öccse,

szül.

megh. Miinchenben 1822.

1749.,

Károly Tivadar választófejedelem támogatásával
1776—1785. Olaszországban dolgozott. Mintegy
20,000 rajzot hagyott hátra.
3. K., Franz, lovag, német mineralógus és
költ, K. 1. unokája, szül. Münchenben 1803 júl.
19., megh. u. 0. 1882 nov. 11. 1834:-bon kinevezték
Münchenben az ásványtan ny. r. tanárának, késbb
pedig az ásványtani múzeum rének. Ó találta
fel a stauroszkópot (1. 0.). Kiválóbb szakmvei
Charakteristik d. Mineralien (Nürnberg 1830—81);
Tafoln zur Bestimmung der Mineralien mittels
chom. Versuche (München 1833, a 14-ik kiadás
1901-ben jelent meg) Dio Minoralogie, populáre
Vortráge (Frankfurt 1862) Die Galvanographie
(München 1832) Gescbichte der Mineralogie (u. 0.
1869) stb. Bajor ós frank nyelvjárásban irott
költeményei ma is népszerek. Els nagyobb gyjteménye Gedichto in hochdeutscher, oberbaü*ischor und pfalzischor Mundart (1839), amelyettöbb
verskötet követett. Magyarul megjelent Táblázatok az ásványok meghatározására, fordította
Zimányi Károly (Budapest 1896).
4. K., Hendrik, hollandi fest, szül. Rotterdamban 1761 szept. 13., megh. u. o. 1799 aug. 3.
Tengeri ós tájképeket festett.
;

;

;

:

:

.

Jaa

Baptist, hollandi fest, K. 4. fia,
szül. Delfthagenben 1779, megh. Amsterdamban
1814. K., ki Potter hatása alatt állatkói)okot festett (pl. az amsterdami Rijksmuseumban), a XIX.
K.,

Bz.-ban új életre

kel

hollandi festé.szet

els

jele-

sebb mesterei közé tartozik.
6. K., Wiüielm von, német fest, K. 1.
szül.

Mannheimban 1766

ápr.

6.,

megh. 1855

fla,

júl.

is készített.

Kober Leó, mag>'ar fest ós grafikus, szül.
Briimiben 1876 szept. 24. Bécsben kezdett festeni tanulni 1893. 8 miután három évet Münchenben töltött s aztán Parisban ós Berlinben ólt, számos illasztráclót rajzolt
világvárosok hetilapjaiba, amivel jó nevet szerzett magának idehaza
is.

Kostmónyoibl ós rajzaiból gy^temónyes kia Könyves Kálmán mvészeti

állítást rendezett

szalonja 1U07.

Fmve

:

;

;

;

f

sziíl.

Fiúméban

1811.,

megh.

u. o.

1893. K. már a 40-es években, mint a flumei patriciusi tanács egyik tagja, foglalkozott Fiume történetével ós az 50-os évek óta folyton dolgozott
nagy munkáján. 1872-ben miniszteri tanácsosi
címmel nyugalomba vonult ós azóta egész idejét
Fiume történetének szentelte, melyet kéziratban
hagyott hátra. Az egész munka (5 kötet) tor\Tajzát FestMBÁht ismortotto a Századokban (1894.
643. l.).
Koboa, hangszer, 1. Bandoska.

—

Kobofa
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be, pl. gázvvietókek, Tteveastékek csövei, az elekKobofa, Knhotree (<>.). 1. Copaifera.
Kobold, a házi Melieinak. kfllönösen a boez- tromos kábele ^mhttrelyBi 8tt>. Ez az áram megszántók és ingerkedök. klvtíticépen a bányászokat lehets ersséget érhet el. így pl. a budapesti telefonhálózat kábeljeinok ólomhUvelyében 10 ammegtréfáló szellemek uémet neve.
Koboldmaki ( Tarsiits tarshu Brzlob., iuat), L pere is lehet az áram. Minthog>' a helyi viszonyok
következtében mesrtörténhetik. hogy az áram a
Pápaszemes maki.
fémtárgyat elhagyja ós ismét vi.>»zafolyik a sinbe
Kobold Tára v. Kohold vára, 1. Kobold.
Kobolya v. kopciya, árkából kilépett vagy gá- vagy az elektromos vasúti telep földvezetékébe,
nagyob- az elhagyás helyén elektrolitikus hatások léphettat szalüU)tt folyóvíz által a parton
gómbölyú me- nek föl. Pl. az ólomhUvoly ólmát az áram szivaban Örvény v. forgó által vájt
dence, melyben a vlz még azután is tartósan meg- csos tömeggé alakítja, a hüvely végre is kilyukad
marad, mikor már a folyó medrébe visszatért s a beszivárgó nedvesség a telefonUzemet a kábelben lehetetlenné teszi. KUlönösen az elektroKendOTáztatónak igen alkalmas.
Kóbor, nagyk. Nagy-Küküllö vmoffyp khalmi mos vasúti telepek közelében veszélyes a helyzet.
j.-ban. (i9to) 888 magyar lak., u. p. Lemnek, a. t. A mellékelt ábra a K. által szétroncsolt gázvezetékek fotográfiáját mutatja. A K. káros hatatnáKóhalom.
Kóbor Tamás (családi nevén Bermann Adolf), nak megszüntetésére különböz módszereink vanirn és hírlapíró, szül. Pozsonyban 1867 aug. 28. nak. Nagy vezetképesség sineket, jó sinkötéseket kell alkalmazni. A felületi ellenállások az
-loiri tanulmányait bevécrezve, a Magyar Általáeg5'es fémtárgyaknál nagyok legj'enek (szigetel
ni).- Hitelbank tisztvi.^lóje lett; sógora, Kiss József
mellett A Hét o. fitlyóiratnál kezdte irodalmi m- anyaggal való bemázolás). A feszültségesésnek az
il állandóan megmaradt, de
elektromos vasutaknál nem szabad nagynak lenni.
ködé.«
< napi lapokba is-Társadalmi, Ugyanis elektrolízis csak bizonyos feszültségen
szorg^i

—

—

*

iikl: rí tárcacikkei tették ismertté
nevét, de mindinkább a .szépirodalom felé vitte hajlama 8 ma egyike kedvelt novella- és regény-

éles sz!»tiia\;u

Kóbor áram

A K. elhárítására szolgáló rendelkezéseket a magj'ar keroskedelnü miniszter az érdekelt tár>:asáirok részvételével megtartott ankéten

túl lép fül.

siuii síétroncaoit gmiTezetekek.

Íróinknak. Meséit és alakjait a nagyváros min- szabályozta. A vízvezeték szempontjából a K. a
dennapi éieÜbU veszi s történeteit nagy reallz- vezetékbe bejutható szennyezdés (csatornavíz)
mu.^sal. de mvészien alakítja. Szereti a szatírá- folytán egész városok egészségét veszélyeztetnak már némileg a cinizmus felé hajló faját s heti újabban éppen emiatt ^yos helyeken acélnagy techniV-^' '""'^->é2gol is dolgozik. Önállóan beton vízvezetéki csöveket is alkalmaznak. GáziiiPííjelent
ul fontosabbak
Muzsika és vezetékül is használhatók ezek az acélbetonParfum(tí'^-,. :-J3i: Aszfalt (tárcák, 1894); csövek, amelyek emellett olcsóbbak is a vasMarianne (regény, 1895);
félisten (mesék a csöveknél. A kábelek hüvelyének szigetelési kérhónapos szobából, 1896) Hoffmaim meséi (fan- dése azonban még ninc« megoldva.
Kóbor cigányok, állandóan lo nem települt,
ta-: 'tikus történetek, 1897)
csillagok felé (reeenv, 1899); Budaj)est (regény, 1901)
Az élet helyról -helyre vándorló cigányok. A közbiztonságrm (regény, 1903); Idegenek (regény, 1907): nak álluidó veszélyezteti, letelepítésük, helyMunka (elbeszélések, 1908) : Ki a OheUóböl (re- hez kötésük, vagy legalább számbavételük és
-'rn. 1911): Komédiák (elbeszélések. 1911); ellenrzésük a közigazgatásnak eddig még meg
rsa tragédiák (elbeszélések, 1918). K. tett nem oldott, régi problémája. Mint csáváink, a
rletet a drámairodalom terén is, de kevesebb kihágási törvény büntet rendelkezései alá vonki
hatók, a toloncrendelet értelmében a községek.-ik rrel. Egy test, egy lélek c. drámáját a Mabl vagy az (M-szágból kiutasíthatók, de ennél hairyar Színház hozta színre (1910).
Kóbor áram, általában a talajáramoknak az a tályosabb védelmet látszik velQk amnbeo biztofajtája, amely az elektromos vasúti sin^ vezeté- sítani a közveszélyes munkakerülkrl szóló 1913.
kei b«'>l származik. A FóY' /(iram címszó alatt ismm*- XXI. t.-c., amely dologházba utalásukat lehetvé
totjiik az elektromos vasútból leágazó egyenára- teszi.
Kóbor eb, a vadászati Ukrény szempontjából
mot, mint K.-ot Ug>'anisnagyárainerÖ6Séga vezef..Ly„.. •'•><<^>^>saka visszave?"^'''*'*"^^" hannm q sin
az olyan kut>'a, amely idegen vadászterületeken
talajrésocelcbeii
-zy gazdátlanul v. kell felU^elet nélktU szabadon
az ilyeneket a vadászatra
:.....„.. ...^otnekatalajbanu
:_._..ak kéezál V. vadászik
^ ..^::
:

:

i

A

;

:

A

;

F

'

'

:
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jogosított kártérítés kötelezettsége nélktil elpusztíthatja. (1883. XX. t.-c. 14. §.).

Kóbor jászok,

1. Jazyqok.
Kóborlók, 1. Vagánsok.
Kóborló madarak v. barangolók (Aves nomadid) azok, melyoknek élelem miatt igen nagy területet kell bebarangolniok, amennyiben eledelüket
nem tudják egy helyen megkeresni, pl. a cinkék.
Megkülönböztetendök ezek a vándorló v. költöz
madaraktól, melyek élelem hiánya miatt évenkint meghatározott idben születési helyüket elhagyják, de bizonyos idben oda ismét visszatérnek, pl. a gólyák stb. A kóborlók ismét lehetnek

helyet változtatók

(függ

cinke, szirti sas, vizi

—

Koburfir

említésre méltó több templom és középület, különösen pedig a hercegi kastély (1549), mely az
angol- gót építészet egyik remeke. K. környéke
festi a 458 m. magasan fekv K.-vár 1549-ig a
szász hercegek családi vára volt Wallenstein
(1632) nem birta ostrommal bevenni most múzeum gyanánt szolgál ebben van az a szoba is,
hol Luther 1530. lakott. K. közelében vannak még
Kallenberg és Rosenau hercegi kastélyok és
Neusess község, hol Rtickert hamvai nyugszanak.
V. ö. Kardié, K.-s Vergangenheit (K. 1910) Köhrer, Die Feste K. (u. 0. 1910).
3. K, Dél-Ausztrália nagy félszigete, mely a
Mellville-szigettel a Vandiemen-öblöt zárja be.
;

;

;

;

;

Koburg (Sachsen-Koburg-Ootha), német uralkodó és hercegi család, mely a Wettin szász fejedelmi ház erneszti-ékgának. egyik elágazása s
tak jelölni igazi K. (szón-, kékcinke, királyka, melybl a jelenlegi angol, belga, bolgár és a volt
fakúszó, kurta kalapácsü stb.), melyeknek a jele poritigál uralkodóházak is származtak. A K. csa^ és rendkívüli K. (kon- lád se János Ern herceg (megh. 1729) volt, ki
egy ferde görbe vonal
tyos cinke, molnárcinke stb.), melyeket ketts atyjától, Jámbor Ern hercegtl (megh. 1675)
görbe vonallal tí^ jelölnek.
Saalfeld hercegséget örökölte s csak bátyjának,
Albertnek halála után, 1699. jutott K. birtokába.
Kóbor pókok (Vagabundae), 1. Pókok.

rigó,

citromsármány, gébicsek

dományban két egymásba

stb.),

melyeket a tu-

men körrel (jQ

szok-

;

«

'

—

Kóbor vad, 1. Vad.
Koboz, a hegedsök lantjának
neve.

A

régi magyar
hangszeren négy-hat bélhúr volt tojásdad

A

család azóta a K.-Saalfeld nevet viselte. JáErn dédunokájától, Ferenc hercegtl (megh.
1806) származnak a K.-család jelenlegi öaszes

nos

Ern

(1806—44.)
alakú rezonáló szekrény fölé feszítve. Játszás ágai. Ferenc legidsebb fia, I.
közben a hangszert ölben tartották. Régi hiteles 1826. a gothai hercegséget örökölte. Ennek idalakja valószínen a tamburához hasonlított. L. sebbik flában, 11. Ernben (1844—93) 'kihalt a
szász-K.-gothai hercegek egyenes ága. Ifjabbik íla,
Lant és Tambura.
Koboz, Kozma Andor (1. o.) írói álneve.
Albert (megh. 1861) Viktória angol királyn
Kobozás (captura), a nemzetközi jogban ellen- férje lett 1840. (Prince Consort) s így se a jeséges V. semleges kereskedelmi hajóknak lefogla- lenlegi angol uralkodóháznak. Albert második fia,
lását jelenti a hadvisel hatalmak valamelyike Alfréd edinburghi herceg (megh. 1900) örökölte
vagy kalózhajó által. A lefoglaló (captor) csak 1893. a szász-K.-gothai hercegséget s ennek unoakkor szerez tulajdonjogot a zsákmányon (franc. kaöccse. Károly Eduárd, Albany hercege a jeprise), ha a zsákmánybiróság a lefoglalást jogos- lenlegi uralkodó herceg.
nak jelenti ki. L. Tengeri zsákmányjog, ZsákFerenc herceg második íla, Ferdinánd (megh.
mány.
1851) nül vette 1817. Koháry Antóniát, a dúsKobozmány, 1. Tengeri zsákmányjog, Zsák- gazdag Koháry Antal herceg (megh. 1826) örökösét, Magyarország egyik leggazdagabb fura
mány.
Kobozó-cirkálók, 1. Cirkálók.
lett s a K.-Koháru családnevet vette fel. IdsebKobra (Naia tripudians Mei*r., áiiat), 1. Pápa- bik fia, Ferdinánd (megh. 1885) nül vette
szemes kígyók.
II. Mária portugál királynt s ezzel az 1910.
Kobrin (Kbryn), az ngyanily nev járás szék- trónjavesztett portugál királyi családnak lett az
helye Grodno orosz kormányzóságban, a Kob- se. Ferdinánd ifjabbik íla, Ágost (megh. 1881)
rinka és Mukovca összefolyásánál, kb. 10,408 1843. Klementina orléansi hercegnt (1. 0.) vette
lak., pálinkafzéssel. 1812-bon a franciák itt gy- nül, kitl a következ gyermekei születtek:
zelmet vívtak ki az oroszokon. K. a XVI. sz.'-ig Fülöp, szül. Parisban 1844 márc. 28., jelenleg
egy kis fejedelemségnek volt a székhelye.
szolgálatonkívüli cs.és kir. lovassági tábornok, az
Kobsa, a kisoroszok kedvelt kéthikos hang- aranygyapjas rend vitéze és a magyar frendiház
szere. Játszóit /cofear-oknak nevezték. A bandura tagja. Nagy utazásokat tett Braziliában. Japánelterjedésével ez a pengetett hangszer is feledésbe ban s élményeit megírta (magyarul Vadászatok
ment. V. ö. Faminzin orosz nyelven írt könyvét, négy világrészben cím alatt, Budapest 1891). KiA dómra és rokonhangszerei (Szent-Pétervár tnt mint éremgyüjt is s 1891 óta a Magj'ar
18S»1).
Földrajzi Társaság védnöke. 1875-ben nül vette
Kobnrg (Coburg), 1. hercegség, a szász-koburg- Lujza hercegnt, II. Lipót belga király legidgothai hercegség déli (kisebb) része; területe sebb leányát, kitl 1906 jan. 15. vált el. E házas561-65 km«, (1910) 74,818 lak. s közigazgatási ságából sztilettek Lipót herceg (szül. Szentantekintetben a bajor területen fekv königsbergi talon 1878 júl. 19.) és Dorottya hercegn (szül.
kerülethez tartozik, A fvároson kívül még Neu- Bécsben 1881 ápr. 30.), ki 1908 aug. 2.
stadt, (1910) 7977 iparz lakossal biró város, Ro- Günther schleswig-holsteini herceghez ment nül.
daoh (2812 lak.) és Könlgsborg (Régiómon tanús Ágost második íla, Ágost herceg (megh. 1907.)
szül. helye, 891 lak.) is a hercegséghez tartozik. 1864. nül vette Leopoldina hercegnt, II. Pedro
2. A'., város, Koburg hercegség fvárosa, (1910) brazíliai császár leányát (szül. 1847., megh. 1871).
2H,789 lakossal. A város nevezetességei közöl Ennek fiai Péter (szül. 1866), Ágost Lipót (szül.
:

:

Ern

:

;

Koburger
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E

két utóbbinak szá hazai s külföldi szakfolyóiratokba. Nevezetesebb
legifjabbik fia. munkái Beocsin kön^fékének földtani leírása
p.,Jj,>/.n4 (81&1. 1861), 1887. Bulgária fejedelme (1868) ; Földtani tanulnuatyok Eperjes kömyéÁgo6t egyetlen élö leánya, Klotild kéniimd); Földtani utazás a Bakonuban (1871)
csobánkai s solymári barlangok (F. K. 1871)
i'>), József fherceg ée na. kir. herceg özBakonu
.4 bogdányi Csódxkegy (F. K. 1872) ;
vegye.
Ferenc herceg legifjabb fla volt lApót, belga másodkori képletei (1876); Qeolaiai közlemékirálu (1831-66, 1. o.), kitl a belga uralkodó- nyek a Fruska Góráníl (1882) Herkulesfürd
cs»léa származik.
és környéke (1872); ErdMynek ásványokban
Koborger, Anthoni, 1. Koberger.
való gazdagságáról (1882) Erdély semws itvaradványai (1878); Az Aranyi-hegy ásványai
Koborg-Koháry, 1. Koburg (család).
brassói hegység földtant szerkezete
Kóbnsz (Cobus, inati, 1. Vtzi antilop.
(1885);
Kobsá^og (ném. IfandsckaftsrecM), a régi (1877). Nagybecs monográfiát irt az ErdélyrajoamoUéki pfalzi g^foknak megsznt juga, részi Medence harmadkori képzdményeirl,
amely szerint az elzálogosított állami javakat a amely két részben 1894—1900 között jelent meg.
zálogöflBzeg letétele mellett birtokba vehették s Bocses geológiai térképeket készített Kolozsvár,
1867) és Loijoé

(ssttl.

1870).

mos ffy«niMkei vannak. Agoet

:

A

A

;

;

A

birtokban tarthatták, míg azokat az állam ki
em v^totta.
Kobzos, középkori magyar zenész és ének^,>n,iÁ ofT,4e ami a hegeds; pengetni való hú"íren játszott. E név legelször 1326 ós
klevelekben fordul el. L. ez énekmoni.
dökról általában Lantos cím alatt.
Kobzos eitera, a koboztól (I. o.) abban külön- y érchúrjait
vízszintes helyzetben, te-zenien, pengették.
Kóc V. csepü, a kendertilolás és fésUlés alkali

á

Nagybánya vidékérl.
K. Béla, orvos, A'. 1. fla, szül. 1875 márc.
21. Kolozsvárt. 1904 óta Mosón vmegje tiszti forvosa és a megyei Karolina- kórház igazgatója.

Torda
2.

A szaklapokban megjelent számos dolgozatán
kívül önálló munkái Miért lágyulnak el a festékkel hiben megrakott nyirok-mirigyek ? (dlja^
zott pályamunka, Budapest 1898)
heges bárzsing-szkületekrl s azok sebészi kezeléiérl
(u. 0. 1903)
tuberkulózis okairól és az ellene
való védekezés feladatairól (u. o. 1913).
:

;

;

A

A

.3. K.
Ferenc, kémikus, siül. 1853 okt. 28-án
mával keletkez hulladék. L. Kender.
Kóc, a magyar bucó (Aspro zingel L.) népies Zomborban. Tanulmányai végeztével a kolozsvári egyetem kémiai tanszéke mellett tanársegéd
neve.
Koca, a nnem sertés. K.-nuUac a szopós v. lett. 1884 86-ig a müncheni és erlangeni egyeeWálasztott; süld- K. a néhány hónapos tettyész- temek kémiai laboratóriumában dolgozott 1887.
a kolozsvári egyetemen az «aromás vegytUetekaK. a tenyésztésre használt nnemQ sertés.
Kocavadáas, aki a vadásztársadalom által el- bl magántanárrá képesítették és 1897. rendfogadott s követett szabályokat és szokásokat kívüli tanári címet kapott. Az áll. pedagóginminkább tudatlanságból, mint tudatosan mellzve ban az ásványtan-kémia tanára. Számos dolgocsak azért vadászik, hogy a vadászoknak általa zata jelent meg az analitikai és organikus kémia
irigyelt gárdájába tartozzék s aki a fegyver körébl a kolozsvári Orvos- Természettud. Ér-

—

;

ügyetlen és nyegle kezelése által inkább a vadásztársakra, mint a vadra veszedelmes.
Kocel, balaton vidéki szlovén fejedelem 861—
870. .\pja Privina nyitravidéki fember, ki 848.
Alsó-Pannóniában a Zala-folyó vidékén kapott
birt<^)kot, mely a mai Pécsig terjedt. Itt, a Zalaf'lvi'i hajlatában, Mosapurkban, a késbbi Zalatte fel székhelyét, hol templomot építAdorján tiszteletére, melyet Szt. István
ga^lag adományban részesített (1. Zalavári apátság). Privinát 859. megölték a morvák, K. Német Lajoshoz menekült, kitl 861. a dudleipi kerület kivételével vi.^zakapta atyja hercegségét.
Utoljára 870. említik, midn magához hívta Rómából a pápa által pannóniai érseknek kinevezett Methodinst, ki egyideig K. herc^ségében

mködött.
Kócgyapgu,
Koch,

1.

tesítben és a Berichte der deutsch. ebem. Gesellsohaft folyóiratban. Különösen a diazovegytiletekkel foglalkozott. Irt ezenkívül több ásványtani és kémiai tankönyvet
Koch, 1. Ch)-istian Friedrich, német jogi író,
szül. .Mohrinban (Xeumark) 1798 febr. 9., megh.
Neissében 1872 jan. 21. 1840-ben a haliéi országos és városi törvényszék, 1841. a neissei hercegi törvényszék igazgatója. K. nagy érdeme,
hogy a porosz jogtudományt történeti alapon újjá-

Fmvei

Das preussische Zivilpro:
teremtette.
zessrecht (1. köt. Berlin 1847, 6. kiad. 1871); Das
Rocht der Forderungon nach gomeinem u. preussischem Recht (3 köt., Breslau 1836—43, 2. kiad.
Berlin 1858—1859); Lehrbuch des prenss. gemeinen Privatrechts (2 köt., Berlin 1845, 3. kiad.
1857

1.

Gyapjukóc.

Antal,

magyar

geológus-tanár, szül.

Ifvt3 jan. 7. Zomborban. 1872-ben Kolozsvárott
tanár. 1895. a budapesti egyetemen a földtan és
ó.>ilénytan tanára. A M. Tud. Akadémiának 1875
óta tagja. 1904— 10-ig a Magyarhoni Földtani
Társulat elnöke volt Tanulmányi célból bejárta
nf mcsak egész Magyarországot s különösen Er-

— 58)

;

Kommentár zum AUgemeinen Land-

o. 1852-56, 8. kiad. 1888—87).
Christoph Wilhelm von, történetíró és
politikus, szül. Buchsweilerben (Elszász) 1737
máj. 9.. megh. Strassborgban 1813 okt 26. A
politikai tudományok tanára volt 1 771 óta Straasbargban. A francia forradalom kitörésekor, mint
as ^otAiH protestánsok követe, kivitte, hogy a
nansetgyfllés 1790 aug. 17-én eUmiOTte az el-

recht (4 köt, u.
2.

K,

hanem egész Európát. Munkálkodása fel- szásziak politikai és vallási egyeojogoaitását. A
a földtan, ásványtan, ktaettan s slénytan törvényhozó gylésben a rend ée iga»ág érdiéecész mezejét. Több mint kétszáz ddgozatot irt a ben szólalt fel. A konvent uralma alatt Strass-

délyt,
öleli

49*

—

Kooh

burgban szembe szállott a jakobinusokkal s ezért
fogságba került, melybl csak Robespierre bukása
után szabadult ki. Ezután ismét eladásokat tartott s 1802. a tribumtus tagja lett. Nevezetesebb
mvei Tableau des róvolutions de l'Burope dans
le moyen-áge (Lansanne 1771, 3. kiadás, Paris
1813, 4 köt.) Tableau des traitós entre la Francé
et les puissances étrangéres depuis la paix de
Westphalie jusqu'á nos jours (u. o. 1802, 2 köt.).
B munkáját Schöll egészítette ki 1815-ig (u. o.
:

;

1817—18, 15 köt).
3. K., Eduárd Emil, német zenetörténész,

9.

ben,

Kooh

K., Kari, német botanikus, szül. Ettersbergmellett 1809 jún. 6., megh. Berlin-

Weimar

ben 1879 máj. 25. 1836-38-ig, valamint

1843—

1845-ig nagy utazást tett Keleten, késbb a berlini egyetemen rendkívüli tanár lett. Mvei Reise
:

dem kauk. Isthmus (2 köt.,
Stuttgart 1842—43); Wandemngen im Orient
(3 köt., Weimar 1846—47). Fmve Dendrologie

durch Russland nach

:

(2 köt.,

Erlangen 1869—72).

10. K., Ludn-ig, osztrák fest, szül. Bécsbon
doc. 13. Tanulmányait a bécsi akadémián

1866
szül.

1809 jan. 20. Solitude várában Stuttgart mellett,
megh, 1871 ápr. 27. Stuttgartban. Élete
(jeles forrásmunka) Geschichto des Kirchenliedes
und Kirchengesanges des christliohen, insbesondere der deutschen evangelischen Kirche (8 köt.,
1847—76).
4. K., Oeorg, német fest, szül. Berlinben 1867

fmve

:

—
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végezte Eisenmenger, Griepenkerl és L'Allemand

Lovasképeket és csatajeleneteket
Nevezetes festménye A zentai csata (1911).

vezetésével.
fest.

Az

:

illusztrálás terén is

mködik.

11. K; Max, német irodalomtörténetíró, szül.
Münchenben 1855 dec. 22. 1890 óta a boroszlói
egyetemen tanár. Nagyobb mvei Über die Beziehungen der deutschen Litteratur zur engl. im
:

Meyerheim és Gussow tanít- XVIIL Jahrhundert (Leipzig 1883) Gottsched u.
ványa. Mint katonai, vadászati és sportfestö fej- die Reform der deutschen Litteratur (Hamburg
Gesch. d. deutschen Litteratur (2. kiadás
tett ki jelentékeny tevékenységet. Nevezetesebb 1886)
képei Frigyes császár utolsó hadiszemléje Char- 1910, Friedrich Vogt-Xa,\) Richárd Wagner (3 köt.
lottenburgban 1888 máj. 29. (berlini királyi kas- 1907—14). 1886-ban megalapította a Zeitschrift
tély) Útban Paris felé Moltke és az idegen tisz- für vergleichendo Litteraturgeschichto folyóiratot.
12. K., Richárd, a német birodalmi bank elnöke,
l. Vilmos császár
tek Hamis start Mónvásár
vadászaton stb. Az illusztrálás terén is sikerrel jogi író, szül. Kottbusban 1834 szept. 15., meízh.
Charlottenburgban 1910 okt. 15. Bíró volt, majd
mködik.
5. K., Giistav Adolf, osztrák geológus, szül. 1870. a kir. porosz bank föjogtanácsosa lett, 1876.
1846. a felsöausztriai Wallern községben. A bécsi pedig a birodalmi bank megalapítAsakor ehhez ték. k. Hochschulo für Bodenkultur fiskolán az pett át. 1887-ben a birodalini bank alelnöke, 1890.
ásványtan, földtan és talaj ismeret tanára. Nagy pedig elnöke lett.1907 végén az elnökségtl visszaérdemei vannak az osztrák Wels városka földi- lépett. K. az aranyvalutának hatalmas védje és
gáz-kútjainak feltárása és Bad Hall gyógyító az ipari és kereskedelmi érdekek támogatója volt.
forrásainak kikutatása körül. Legfontosabb mü- ezért az agráriusok részérl sok támadásnak volt
vei a természetes földigázok geológiai viszonyai- kitéve. Visszalépésében ezek a támadások is szeval foglalkoznak. Ezek Naturgase der Erde und repet játszottak. Mvei közül a fontosabbak Zur
die Tiefbohrungen im Schlier von Oborösterreich Reform des preussischen Konkurarechts (Berlin
(Wien 1893); Das Welser Erdgas und dessen 1868); Abrechnungsstellen in Deutschland und
rationellere Verwertuug (u. o. 1911). Mint az derén Vorgánger (Stuttgart 1883); Die Reichsausztriai földigázkérdós egyik legalaposabb isme- gesetzgebung über Münz- u. Notenbankwesen <4.
rjét több ízben meghívták hazánkba is, úgy az kiad. Berlin 1900) Geld und Wertpapiere (u. o.
Vertragé und Aufsatze hauptsáchlich aus
erdélyi, mint a nagyalföldi gázfúrásokhoz szak- 1889)
dem Handels- und Wechselrecht (u. o. 1892);
értnek.
Die Zivilprozessordnung für das Deutsche Reioh
6. K., Heinrich Ckristoph, német zenész, szül.
1749 okt. 10. Rudolstadtban, megh. u. o. 1816 etc. erláutert (Struckman-n&l, 8. kiadás Boriin
márc. 12. Nevezetes müve Musikalisches Lexi- 1902. 2 köt) Die preussichen Ausf ührungsgosetze
zu den Reichsjustizgosetzon (2. kiad. u. o. 1881
con 1802. jelent meg két részben.
13. K., Bobért, német orvos, a modem bakte7. K., Johannes, német protestáns teológus, l.
riológia és a fertz betegségek elleni tudományos
Coccehís.
8. A'., Joseph Avtoii, német fest, szül. Obergi- védekezés megalapít<^ja, szül. Klausthalban, Harzbelnbon (Tirol) 1768 július 27., megh. Rómában ban, 1843 dec. 11., megh. Baden-Badenben 1910
1839 január 12. Ifjúkorának hányattatásai után máj. 27. Orvosi tanulmányait Göttingenben vé1795. Rómába került és Carstenshoz csatlakozott. gezte, utána gyakorló orvos lett 1872. kerületi
Az 1812— 16-ig Bécsbon töltött éveket kivéve orvos Wollsteinban. Itt tengeri malacokon és
életinek nagyrószét Rómában élte le, hol nagy egereken végzett kísérletekkel l)ebizonyította,
befolyást gyakorolt a német mvészekre. Több- hogy a különböz sebfertzések okozó baktériumai
nyire mitológiai ós türt«^neti jelenetekkel élénkí- egyik állatról a másikra oltással átvihetk.
tett tájképei kemények és tarkák, de a kor éáes- Ugyanez idben kimutatta, hogy a lépfenós egyék<^ ideális tájképfestését K. nagyszer, heroikus nek vérében már mások által felfedezett üvegfelfogásával, nagyvonalú rajzaival új alapra fek- fény pálcikák él növényi organizmusok. E muntette. Mvei fleg német képtárokban láthatók. A kájának közzététele után 1880. a császári egészségrómai Villa Massimi Danto-szobáját 4 freskóval ügyi hivatalba hívták, ahol azután a baktériumok
diszitotte. Rézkarcokat is készített és illusztráció- vizsgálati módszereit: a /e.9/tw.w/ való jobban látkat rajzolt Dante ós üssian költeményeihez. V. ö. hatóvá tételüket, mikro/ otográ fiával való objektív ábrázolásukat, zselatin táptalajon való tiszta
Jaffé. J. A. K. (Innsbruck 1905).

febr. 27. Steffeck,
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teayéoetüket megáHapította. Ezt követte as Florae Germanicae et Helveticae Frankfurt
egéaaddIgköyelBtt desiiilMálö eljárás fimdimefr 1887, 2. kiadás 1843-45. 3. kiad. 1867, németáUa megváltoititán : a heártmíóvíggM felhass- tOl is 1837—38, 3. kiad. 1890—1901). Ennek
nálásaadesinflciálástoeliBlkájálMiD. i882-ben fel- klTonatn a Taschenbueh der deutschen u. scbweifedezte a fuberkulris baeiOnsát te 1884. Kalkut- zeriaohen Plora (8. kiad. [Halliertöl] 1881). E kitábao, mint a német kolera-komlaadö Tuetöje, az
munkájába K. Piimie vidékét is belé fogázsim kolera okozóját, a kommabadUnst ; ez ala- lalta s Fiume jellemz növényeit is Ismerteti.
pon aiatán a kolera dleol védekeiée módszweit Neüreich Diagnosen der in Ungarn u. Slavonien
állapította meg, ami azóta teljesen bevált Ugyan- bisber beobachteten Pflanzen, welche in Kooh's
ekkor a traekcmára és vérkasra vonatkozólag Sjnopsis nicht enthalten sind c. jeles munkájávégzett neveaetes tanulmányokat. E fáradságos val (Wien 1867) K.-nak e munkáját mintegy
és eredményes tanulmányokért a német állam hazai fiiévá egészítette ki.
Koefc, termteaetrajzi nevek mellett v. Kock
100,000 márioa tiszteletdíjban részesítette K. Robertet 1886. podig a berlini egyetem tanárává és Dániel Josef, vagy KÍxh Kari, vagy pedig Koch
titkos tanácsossá nevezték ki. Ez idszakból log- Ludwig Kari vezetékneve, akik közül az utóbbi
"^^
*
tannlmányai azok, melyek a víz, Kuselbén 1778 szept. 22. .szül. és meghalt Nümiríz bakteriológiájára vonatkoz- bei^ben 1857 ang. 23. különösen a levélt6t\'ek és
a tífusz kórtanát vitte jelonté- százlábúak tanulmányozásával foglalkozott. Ne1891 ben a kívánságára Berlinben vezote.sebb munkái: Die Arachniden ^iíoA n-nal,
...»>/..; a fertózó betegségek ellena igaz.[i..»
Nürnberg 1831-1849, 16 köt) Die Pflanzenlauso
gatója lett. Ugyanezen évben a X. nemzetközi Aphiden 71854— 57) és Die Myriopoden (1863).
orvosi kongres-szuson mutatta be nagyszer újabb
Kóchal, a magyar bucó (Aspro zingel L.) né-

tn

;

;

1

;

felfedezését, a //<Z*^A^//íííf

(1.

o.).

1896-ban az angol

pies neve.

kormány megbízta, hogy nta^k Dél-.\frikába a
Kochanowski, Jan, lengyel költ, szül. Sycynmnrhavestis tanulmányozására. Rövid néhány ben 1530., megh. Lublinban 1584 aug. 22. Hazáh<.nap alatt kimutatta, hogy a beteg állatok epéjé- jába 1557. tért vissza és Zsigmond Ágost király
nek az egészségesekbe való befecskendezésével az szekretárinsa lett, késbb azonban lemondott minntébbía£at meg lehet védelmezni a pusztító állatbetegség ellen és gátat vetett a járvány terjedésének. 1897. Indiába utazott, mint az emberi pestis
tanulmányozásával megbízott német bizottság vezntAjo majd ismét visszatért Dél-Afrikába, ahol a
^viegs&jek kórtanára nézve tett igen je"dezéseket. Visszatérve Berlinbe, újból a
ds tanulmányozásárnak szentelte magát
-i>n a tehéitej-^iétíéíbitKk járult hozzá a
-tok tisztázásához. 1903-ban ismét
:

'

és

a malária kórokozójának

ta-

h.in. u^/..- gyarapította az orvosi tudományt.
Bnlnvájóban a marhák parti lázának és a ló-

m.Mj-fjkadályozá&ra mesterséges immu"ket állapított
és igen fontos
tPtt a tripanozámák okozta bo/olag. Af^rikából visszatérve
'S akadémia tagjául választotta ut Virchow helyére. Ettl kezdve újra behatóan foglalkozott a tuberkulózisBal és a tripanozómákkal. 190ö-bcn megkapta a Nobel-dijat.
i,., '/,>,.

ni-

m^

lH06-ban megint Afrikába ment az álomkörság
tanulmányodusára, amelynek okoizöját ós gyó^szerét, az atoxHban, ugyancsak miegtalálta. Bz
volt utolsó nagy mve. kT tömérdek kitüntetésben
részesült

;

irodalmi dolgozatai

örökbecs

klasszi-

den méltóságról és kitüntetésrl s visszavonult a
a vidéki élet magányába. Báthory István, Zsigmond Ágost király utóda is hiába kísérelte meg
a költt udvarába hl\'ni. A lengjeleknek egyik
legjelentékenyebb költje költfejedelemnek nevezték. Gyönyör nyelven írt,
honosította meg
a n^mgati formákat a lengyel irodalomban. De
jelentsége fképen nagy nemzeti hatásában rejlik. Midn Parisban tartózkodott, onnan hazaküldötte Czego chcesz od nas, Panie (Mit akarsz
tlünk Uram) c. versét, ez hazájában oly nagy
lelkesedést keltett, hogy az öreg Naglovics öt az
ifjú embert mondotta a legels leng>'el költnek.
Legszebb mveit birtokig: Czamolasban írta.
Sok latin munkáján kívül lengyel nyelven írt
munkái közül nevezetesek SatjT (A szatír, 1563)
Treny (Elégiák leánya halálára, 1680) Praszki
(Apróságok, 1684). Irt sok szép dalt. Versben fordította le, illetve átköltötte Dávid zsoltárait (Psal:

:

:

;

terz 1577).

Az Iliászból tárgyat merített egy antik

formájú drámához, kórusokkal: Odprawie poslów (A követek elutasítása, 1577). Latin nyelven
]& verselt s több alkalmi költeményt is írt Mveit
sokszor kiadta. Legjobb a varsói: Wydamie
pomnikowe (1897). V. ö. Tanioicski, J. K. (Krakó
1888) Pleukietcicz, J. K. Wyd. pomn. (1897)
Hoesic'k, J .K. w. éwietle dotychczasowych wsrnlków krytyki historycznoliterackiej (Krakó 1908).
Koehel-tó, 7 km. hosszú és 1—4 km. széles tó
a Bajor-Alpok lábánál, Kochel falu mellett 006
;

kusaink között foglalnak helyet és batároszlopok
az orvostudományok tj^rténetében. Pöbb munkái
Untersoohungen tlber die Aetiologie der WundinfectioaArankhoiten (Leipzig 1878): Heilmittel
gegen die Tuberkulose (u.o. 1891); Reiseberichte m. magasban.
ijbér Rinderpest, Bubonenpest in Indien u. .Afrika
Kocheaaer l«a«heB (a héber khakhamlaetc. (Berlin 1898); Die Bekampfang dos Typhus soti a. m. cokos nyelv» elrontott alakja) a. m.
tolvajnyelv

(u. 0. 190.3).

U.

AT.,

Wilhelm Dániel Josef, német

florista,

Kuselban 1771 márc. 5., megb. Erlangenben
1849 nov. 14. 1824-ben Erlangenbe az orvostan
és botanika tanárának hivtíUc meg s a botanikus
szül.

kert igazgatója lett.

Legkivál^b müve

:

8yn(^psi8

(1.

o.).

Koeher, a Neckar 180 km. bosszú jobboldali
mellékfolyója. Ered a Fekete- és Fehér-R. öaswfolyásából Oberkocben meUott a Sváb-Jurában,
Knocbendorf alatt torkollik. Mellékfolyói : Lein,
Bibw, Kupfer és Bühler.

;

;;:
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Kocher, Mnil Theodor, híres svájci sebész,
Bernben 1841 aug. 25. 1872 óta a sebészet
tanára a berni egyetemen. K. egyike a világ legnagyobb sebészeinek, ki önálló mtéteivel, mint
pl. a golyva-mtéttel, igen becses szolgálatot tett
az emberiségnek. Fmvei Die Krankheiten des
Hodens (Erlangen 1874) Die Krankheiten der
mánnlichen Geschlechtsorgane (Stuttgart 1897)
Chirurg. Operationslehre (5. kiad. 1907) Encyklopadie der Chirurgie (1901-1903, két köt.).
1909-ben megkapta a Nobel-díjat.
szül.

,

:

;

;

—

Kook

zágrábi pénzügyigazgatóságnál, 1886. Budapesten
a közigazgatási bíróságnál lett fogalmazó, utóbbi
helyen hosszabb idn át elnöki titkár volt. 1905.
közigazgatási bíróvá nevezték ki. A pénzügyi jog
körébe vágó müvei nagyrészt horvát nyelven
jelentek meg, így Az illetéki törvények kódexe
és Az adótörvények kódexe c. többkötetes munkája. Lefordította horvát nyelvre a többi között
Mariska Vilmosnak A magyar pénzügyi jog c.
mvét is. Szerkesztje a zágrábi horvát nyelv

Pénzügyi Közlöny c. folyóiratnak.
Kocian, Jaroszlav, cseh hegedüvirtuóz, szül.
v. Wildenschwertben 1884 febr. 22. Már 5 éves ko(Libatopfélék) gónusza mintegy 30 faja
kis cserje fkép Ausztráliában, ezenkívül Közép- rában tnt fel zenei tehetsége, mire Sefcsik práKochiaJBo<A,,se??ró'/w(növ.),aChenopodiaceae

f

;

Európában, Ázsia mérsékelt övén, Észak- és DélAfrikában. A füvek tövükön rendesen elfásódnak.
Leveliik keskeny, szrös. Lelapítottan gömbölyded termésükön a viráglepel megmarad száraz,
csillagosán álló szárnyak alakjában. Alföldünk
szikár, homokos helyein a K. arenaria (M.B.)
Roth (homoki seprf ü) tenyészik. A K. scoparia
(L.) Schrad.-ot (vesszs seprf) fkép hazánk D.-i
ós keleti felében termesztik.Vosszs ágaiból seprt
(török sepr) készítenek. Hazája Ázsia és DélEurópa. A K. trichophylla Vilm. szálas level,
tömött, gömbölyded bokrai úgy zölden (nyáron
át), mint szi vörös színükben pompás, gyakori
díszei a kertnek. Állítólag Kínából származik.
Kochin, 1. Tuberkulin.
Eochlowitz, falu Oppeln porosz kerület kattowitzi j.-ban, (loio) 7190 lak., vas- és kszénbányá-

gai tanár (Kubelik mestere) fogadta iskolájába.
1901-ben indult elször mvósz-útra Angliába,
onnan pedig Amerikába. 1903-ban Berlinben és
Bécsben, ugyanez év dec. és 1904 márc. Budapesten hangversenyezett.
Kocim (Chocim, Chotin), az ugyanily nev
járás székhelye Besszarábiában, 38 km.-nyire a
romániai határtól, a Dnyepr jobbpartján, kb.
20,000 lak., akik nagyobbára földmívelk. 1621bon és 1673. a lengyelek itt gyztek a törökökön.
1711-ben a törökök elfoglalták. Az orosz-török
háborúkban az oroszok 1739., 1769. és 1788. elfoglalták, de mindannyiszor ismét visszaadták.
1812-bon azonban Besszarábiával egyíitt véglegesen Oroszországhoz került. 1856-ban erdítményeit lerombolták.

Kocirka
Kock,

Prunus.

(növ.), 1.

Axel, svéd germanista, szül. 1851
Kochmeister Frigyes báró, a magyar székes- márc. 2. Trelleborgban. 1890-ben tanár lett a
fváros kereskedelmének egyik hathatós fej- göteborgi fiskolán. Tanulmányai közül a svéd
lesztje, szül. 1816. Sopronban, megh. Budapes- hangsúllyal és nyelvtörténettel foglalkozók tnten 1907 szept. 11. A bécsi megyetemen tanult, nek ki. Általános érdek Om sprákets förándring
majd Budapesten telepedett meg, hol 1842. dro- (A nyelv változásáról, 1896) c. müve. K. szerguista- és termény-üzletet nyitott és csakhamar keszti az Arkiv für nordisk fllologi c. folyóiraa budapesti kereskedelem vezérévé küzdötte fel tot is.
magát. A gyarmatáru-kereskedelmet szervezte
2. K., Paid de, francia író, szül. Passyban, Paris
és nagy energiával dolgozott azon, hogy a buda- mellett 1794 május 21., megh. Parisban 1871 aug.
pesti kereskedelem fellendüljön és kilépve a sz- 29. Rendkívül termékeny, páratlan népszerüségú
kebb keretekbl, önállósuljon. Megalapította a író volt, aki regényeinek szinte beláthatatlan
Pesti Lloyd-társulatot, továbbá a budapesti árú- sorában könny tollal, de minden erkölcsi ós
ós értéktzsdét, tevékeny részt vett minden ke- vészi törekvés nélkül rajzolta a korabeli francia
reskedelmi mozgalomban. Huszonkét évig elnöke nyárspolgárt és grisettet. Legsikerültebb mvei
volt a budapesti kereskedelmi és iparkamarának, M. Dupont (1824); Carolin (1845); La demoiselle
valamint a budapesti korosk. akadémia fentartó du cinquiéme (1857) La damo aux trois corsets
testületének, elnöke a budapesti protestáns árva- (1865). Egy részüket bohózatnak is feldolgozta.
háznak, amelyet az általa gyjtött ogymillió- Magyarul megjelentek A háromnadrágú ember.
hatszázozor koronán emeltek. A király 1866. a Ford. Mmrkácsi Kálmán (Debreczen 1854) Chevaskorona-ronddol, késbb a bárói méltósággal ós rami. Ford. K. F. (Bécs 1860) A fehér ház. Ford.
frendiházi tagsággal tüntette ki.
Egedi (Eger 1862) A feleség, a férj ós a szeret.
Kochowski, Wespazyanz Kochowa, lengyel Ford. Rajkai F. J. (Pest 1862) Choublanc úr.
költ, szül. 1633. Gajbah (sandomlri járás), megh. aki nejét keresi (u. o. 1863); Víg cimborák. Ford.
1699. K. a XVII. sz.-i lengyel irod. egyik legkivá- Ágai Adolf (u. o. 1863) Edmond ós cousinoje.
lóbb költje. Kora ízlését követve a vallásos köl- Ford. Hang Ferenc (u. o. 1864)
A boulovard
tészet foló fordult 8 egy nagy eposzt írt
Chrys- gyermekei. Ford. Rózsaági Antal (u. o, 1864)
tus clorpíacy (A szenved Krisztus, u. o. 1861) A háromszoknyás leány. Ford. Htiszár Imre (u. o
elmen ós sok Mária-éneket. Említést érdemelnek 1864); Martin szamara (Rimaszombat 186 1),
epigrammál és Zsoltárai (Psalmodya polska, u. o. Tapin asszony. Ford. Ozoray Árpád (Pest 1870)
1695). V. ö. Nehring, K. und soine Lyrik (Posen A hold kedvese. Ford. Mártoiiffy Frigyes (u. o.
1884); J.C2rMÓe;t,K.(Krakó 1900); S. Tarowski, K. 1871); Nyakkendtlen (u. o. 1873); Friquette.
na tlo wspótczeenem jako poéta (Lomborg 1907). Ford. Ozoray Á. (u. o. 1873); Kis patakokból
Kocian Samu, jogi író, szül. 1857 aug. 21-ón lesznek a nagy folyók. Ford. u. a. (u. o. 1873)
Vukováron. Tanulmányai végeztével 1881. a A kis bizományos. Ford. Csukási József (u. o.
szattal.

1.
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Egy nagyon elgyötört ember. Ford. Oott- nag>'8ága Budapesten 18/18/18 cm. De használBndíe (Riniaszombat 1874) A szerelmeeek nak kevésbbé forgalmas utakon 18/18/14 cm. méú^a (Budapest 1880) Egy férj, aU nejét keresi ret háromnogjed kockákat és ugyanilyen méA milliomus (a. o. 1880) Taquinet. ret csonkagúlaalakú fejköveket is. Külföldön
(a. 0. 1880)
a pápoe (u. o. 1881) A bolti loányok (u. o. 1881): kisebb, 13—16 cm. oldalhosszúságú kockák hasz
Egy férj. akivel tréfát znek (a. o. 1881) A rém- nálatosak.
1874)

:

harii

;

:

;

;

;

;

Blaguúücoff báróné (u. o. 1881)
Aa anyajegy (u. o. 1881) Nöm fla (n. o. 1890)
A boUevlllei szz. Ford. Rózsa Miklós (u. o. 1897)
A háromszoknyás leány. Ford. a. a. (u. o. 1897)
A szerelem szava. Ford. n. a. (a. o. 1897) ; Márton úr szamara. Ford. a. a. (u. o. 1897) A háromnadrágos embor. Ford. Zempléni P. Gyula (u. o.
1897) A párisi kalandor. Ford. u. a. (u. o. 1897)
A fehér ház. Ford. u. a. (n. o. 1897) Szerelmi
harc. Ford. u. a. (u. o. 1897)
Az após papa (u. o.
é. n.) ; Pantalon asszony (u. o. é. n.). Romainvilloben 1901. szobrot állítottak neki tiszteli. V. ö.
L. Lespés, La vie de K. (Paris 1873).
Fia,
Henri de K. (szül. 1819 ápr. 25., megh. Limeilben
1892 ápr. 14), szintén számos regényt és néhány
szinmúvet írt. Állítólag tle való a Souvenirs de
Napóleon III. á WilheLmshoehe (1871).
Kocka (kuhusz), a geometriában oly szabályos
^liédw neve, melynek felülete 6 négjzetból áll.
Eleindc száma 12 és csúcsainak száma 8, lapszögei pedig 90*-ot tesznek ki (K. a kristálytanban
1. Hexaéder.) Térfogategységül olyan kocka szol-

eb

(a. o.

1881)

Kockalpor,

;

;

;

;

;

;

—

1.

Lpor.

Kockamedúzák (Cubomedusae, áiut), a Tömls állatok (Codenterata) Csalánzók (Onidaria)
altörzsébe tartozó Fátyoítalan medúzák (Sq/phozoa, Scyphomedusae) osztályának egyik rendjét
alko^ák. Kockaalaknak, fejldésük Ismeretlen.
Négy hosszú tapogatójuk, keresztalakú szájuk és
négy párkányszervUk van. A Földközi-tengerben egy fajuk él, a Charyhdea marsupialis Pér.
L.

Medúzák.

Kockás medúzák, helyesebben kockamedúzák
0.

0.).

Kockázat (ol. risico), a vállalkozásnak az az
eleme, mely a vállalkozónak cselelcv hatáskörén
kívül esik, amelynek eredményes vagy káros
volta rajta kívül álló eshetségektl függ. Bár a
K. kedvez vagy kedveztlen eredménye legtöbbször teljesen kiszámíthatatlan, a vállalkozó mégis
legalább annyiban fedi saját érdekeit, hogy vállalkozói nyereségébe ezt a K.-ot, azaz esetl^es
kárt oly kép kalkulálja, hogy az egjik ügyletnél
eíwtleg szenvedett kára a másik ügyletnél vagj'

melynek minden éle a hosszúságegységgol ügyleteknél elért nagyobb eredményben nyer fepl. a köbméter olyan K., melynek dezetet. A K. nagyságának megállapítása külöminden éle 1 m. hosszúságú. Ha a K. élét a, a nösen a biztosítáisnak lényeges eleme, ahol a K.
köréje írható gömb sugarát r. a belé írható gömb a bekövetkezend kár eshetségét 111. annak nagysugarát ? jelenti akkor a K. felszíne f
ságát jelenti (1. Biztosítás). A K. nagyságának
6a»
és eshetségeinek a kiszámítása csak ott lelietsétérfogata t
a*;r
jVT; P yges, ahol az események gyakran fordulnak el s
Koekaérc, 1. FarmakossHderit.
így a nagy számok törvénye (1. o.) alapján a valóKockafejezet, 1. Román építészet.
színség számításának (1. o.) kell statisztikai
Kockajáték, az ókorban Kedvelt szórakozás alapja van. Közös K.-nak nevezik az elemi bizvolt. mely késóbb nyerészked játékká fajult. tosítás terén azokat
az egymással térbelileg
Szerepelt mint körjáték, melynél a kockát egy kapcsolatban lev biztosított tárgyakat, amelyek,
középen kirajzolt körbe kellett dobni, vagy mint bár külön biztosítás tárgyai, de elemi csapás esegödrös Játék, mely a mai gombozáshoz hasonlí- tén valószínleg együttesen fognak kárt szengál,

egjenlö. így

;

=

:

=

=

=

nk

játszották öt-öt
A k. egyik fajtáját a
kaviccsal, melyeket magasra kellett feldobni és
a kéz fejével felfogni. A földre esett kockát ugyanazon kéz njjaival kellett felemelni, még pedig
úg>', hogy a felfogott kockák le ne guruljanak.
Eg>' ókori kép 5 kockázó istenasszonyt (Latona,
Niobe, Diana, Ajílaia, Hileaire) ábrázol. A kockák alakja különbözött a mieinktl. Két széles oldala volt (az egyik homorú, a másik domború) és
két keskeny (az egyik egj'enos, a másik benyomkodott). A férfiak négy kockával játszottak, melyeket egy pohárból deszkára dobtak. A kockák
különböz oldalai számokat jelentettek. Rómában
nagy jelentségre tett szert a K. A kockák itt
kri.^tályból készültek, arany betkkel. Claudius
tott.

császár könyvet

írt

a

K.-rúl.

A

játékszenvedély

hozott törvények hozásával is
megkísérelték, de sikertelenül. Valóságos játékbarlangok keletkeztek (Bajae, Ostia), st a szatnrnáliákon az egész népet elfogta a játékdüh.
Kockakövezet, olyan útburkolat, mely 20—25
cm. vastag; homotÉrétegre rakott és kockiuakban
kidolgozott terméskövekbl áll. Az alkalmazott
lehet gránit, bazalt, trachit stb. A kockák
kiirtását ellene

k

vedni.

Kockázott, a heraldikában az a pajzs, amely
sakktábla alakban több mint kilenc mezre van
osztva.

Komárom vm. gesztesi j.-ban,
2834 magyar lak., postahivatallal; u. t. Tata.
Közelében Tekevár romjai. K. mellett fakad a jól
kezelt C!orvin Mátyás keservíz, melybl Amerikába is szállítanak. Itt készítették 1515. az els
hintókocsit, mely innen vette nevét (1. Kocsi).
Kócsag, a Gémfélék családjába tartozó madárnem. Hazánkban két faja ismeretes. A nemes K.
(Herodias aUxi L.) Dél-Európától Közép-Ázsiáig
honos, télen Afrikában és Indiában él hazánkban régen igen közönséges madár volt, ma állandóan csak a Kis-Balaton környékén található. A
nászruhás hímet a nép helyenként ezüst-K. néven ismeri. A kis K. (Garzetta garzetta L.) ugyanott honos, ahol a nemes K., hazánkban azonban a
Kis-Balaton környékén kívül az Al-Duna és a
Dráva mentén is elég gyakori. L.
GémféWt.
Köcsagtoll, forgó (1. o.) néven ismwetee fejKecs, nagyk.

(1910)

;

m^

dísz,

több génifajnak

fej-

és számytollaiból

;

leg-

^tékeeebb az ezQstköfáagé. Újabban a K.-at a

;

—

Kocsan

Kocsi
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jelmezes dlszöltönyök kivételével csak a hadseregben használják, do régebben rendkívül keresett díszárúcikk volt, kivált a fekete, mely Kandia szigetérl való volt a szürke K. Poroszországból, a fehér leginkább Magyarországból került.
Kocsan (Kocsun, Khabusan), megersített vár
ros Khorasszán perzsa tartományban, a fels Atrek
mellett, 1254 m. magasban, 15—20,000 lak., fegyver-, ló-, juhbör-, gyapjú- és faggynkereskedéssel.
Kocsány (pedunculus, növ.), a hajtásnak az a
része, amely a virágot (virág-K.) v. virágzatot
(virágzati K.) tartja. A virág lehet K. nélküli,
;

megyei Kocs közeégben
Herberstein

Cserg

készítette volna. Állítólag
említi föl a speciális

már 1480-ban

magyar

K.-t, melyet Kocs községben akkori
idtájt feltaláltak. Francia okiratok szerint már
a XV. sz.-ban kapott egy francia király (melyik ?)
a lengyel fejedelemtl egy Magyarországban készült és mint újdonság és kényelmessége által igen
becses K.-t, melyet Paris közönsége nem gyzött
eléggé megbámulni. Ez idtl fogva a K.-készités
egész Európában kifejldött, de különösen nálunk is. A XVI. sz.-ban a K.-gyártás Pozsonyban

már

virágzott és 50 mesternek és 100 munkásnak adott foglalkozást. Franciaországban XV. és
Kocs-Bihar (Kacs-Behar, Cooch-,Kuch- vagy XVI. Lajos korában állott virágzása tetpontján.
Koch- Bechar), hrit-inám hübéráUam Bengáliában A nagy forradalom alatt azonban ezen iparág száDvar, Dzsalpaiguri és Rangpur közt, .3385 km^ te- mos mással együtt teljesen megsznt és még

ül

is.

600.000 hindu és mohammedán lak.,
akik legalább felerészben a Kocs vagy Kucs nev
benszülött törzshöz tartoznak. A f ötermékek rizs,
juta, dohány, fa, olaj, stb.
ezek a kiviteli cikkek is, a bevitel ftárgyai pedig cukor, só és
rövidárúk. A fváros K. a Torsa folyó mellett,
12,000 lak.
Kóc-selyem, a selyemgnbó lefejtése után viszszamaradt bels hártyából nyert selyem, amelyet
féss eljárás szerint dolgoznak fel. A 100 mm.nél hosszabb szálakból készült fonal fioret-nék, a
100—40 mm. hosszúságúból készült chappe-Jiak
(ejtsd
sap), mlg a kurtább kócból készült houretterülettel,

;

:

nek

azután is soká Anglia, Belgium, Hollandia ipara
túlszárnyalta. Magyarországon is már a XVII.
sz.-ban hanyatlásnak indult ez az ipar és a K.-kat,
különösen a múlt században, nagyrészt Franciaországból hozták mihozzánk. L. még Kocsigyártás, Mótor-kocsi, Vasúti kooii.
Kocsi, 1. az ugyanily nev japáni kennek (kerület) és az egykori Toza tartománynak fvárosa
a Szikok D.-i partján, (1908) 34,518 lakossal, papirkészítéssel,kámforkereske(léssel.
2.
(Kocsin,
Cochi vagy Kocsi-Bandar), város Madrasz britindiai presidency Malabar nev keniletében, a tenger partján földnyelven, 20,000, részben a por-

— K

neveztetik.

tugáloktól és hollandiaktól származó lakossal,
hajóépítéssel. K. El-India Ny.-i partján, Bombaytól D.-re az egyedüli hely, ahol nagy hajókat építhetnek; a Ghats erdei adják hozzá az anyagot. 1502. Vasco de Gama itt telepet alapított
1663. ezt a hollandiak foglalták el és jelentékeny
kereskedelmi hellyé alakították, 1795. az angolok
foglalták el és 1806. az összes erdítéseket és nyilXIll. évf. 1885).
vános épületeket légbe röpítették. 1814. végleg a
Kocsi, kocsihintó v, kocsiszekér, személyszállí- britek birtokába került.
3.
(Cochin), brit'
tásra való kerekes járóm. A K. ama kevés magyar indiai hbéráliani a tenger mellett, Malabar kerüszó közé tartozik, mely a nyugati nyelvekbe jutott. lettl É.-ra, .3525 km* területtel, 812,025 lakossal,
Nevét Kocs községtl (1. 0.) kapta, hol az els Ernakolam (21,901 lak.) székhellyel. Ez állam
hintó-K.-t készítették (1. alább). A német Kutsche, 1792-ig a maiszuri Haidar- Alinak volt hbérese és
az angol coach szó a K.-ból származik. Legbveb- csak ekkor hódolt meg az angol kelet-indiai tárben értekezett e szóról Biedl F. a Magyar Nyelv- saságnak.
rben. A K.-nak mint járómünek története messze
Kocsiadó, a kényelmi s nem gazdasági szükvisszanyúlik az skorba. Már a történelmi korban ségletek kielégítésére használt kocsik után szeis nagy szerepet játszott a K. mint közlekedési dett adó. Franciaországban, Angliában és Wrteszköz. Ázsia és Egyiptom földjébl elkerül tembergben áll fenn. Hazánkban is volt K. (1875
romraaradványok a vadat v. az ellenséget
ki- óta), azonban jelentéktelen pénzügyi eredménye
rályokat és hsöket kétkerek K.-kon tüntetik fel. és a kocsi gyártásra való káros hatása miatt 1879.
A régi népek taligái és szekerei azonban kényel- eltörülték.
metlen voltukkal személyi közlekedés céljainak
Kocsiálláspénz az a helypénz (1. 0.), amit a
nem feleltek meg, amiért is erre a célra leginkább piacon kocsiról elánlsítónak a vásárjog tulajdoa lovaglás volt szokásban férflaknál és egészsége- nosa (a község, város stb.) részére a vásártartási
seknél, a hordószók pedig nknél és tördötteknél. szabályrendeletek értelmében zetnie kell.
Nevezetes, hogy a közlekedésre alkalma.sabb
Kocsibiztosítás, l. Bi-ztosüás.
(ejtsd

:

burett)

Kocsér, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye
abonyi járásban, (1910) 3730 magyar lakossal,
postahivatallal, u. t. Nagykrös. Egyike az Alföld
legfiatalabb községeinek 1838. puszta volt 140
lakossal, csak 1863. kezdett állandó települket
kapni Jász-Apátiról 1877-ben alakult községgé.
V. ö. Hanusz István, K. (Földrajzi Közlemények
;

;

—

K

z

hint<'>-K.-nak

bölcsje éppen Magyarország, hol a

XV. században az els ilynem K.-t, a bricskát
készítették. Az 1494-95. évi udvari számadásokban is említtetnek már a K.-k. (V, ö. Engel, Egyetemes Világtörténet 49. köt., Halle 1797 és Béthei Prikkel Marián, A K. eredete, Egyet. Phil

E^

Közi. 1897).
rendelkezésünkre üüó forrás szerint az els szíjakra felfüggesztett, tehát hinta-K.-t
1615.

Habermayer

nev

kovács a komáromvAr-

Kocsi-carrousel, 1. OirrouselKocsi-csapágy, 1. Csapágy.
Kocsi Cserg, 1 Bálint, református tanár és lelkész,szül. Kocson (Komárom vm.) 1647 aug.,megh.
Hosszúpályiban 1698 után. Kezdetben tanító volt.
1671—74. Pápán iskolaigazgató. 1674 márc. 5. a
pozsonyi delegatimi judicium elé idézték és a
Wesselényi-féle összeesküvésben való állítólagos
résztvétele miatt elítélték s Triesztbe és Nápolyba
.
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Kocsldaru

—

KocsIpostA

galyarabfiágra küldték. Hoesxaaszenvedéeek ntáo sában, ameimyiben ezeket többnyire még mindig
noMubadnlYáp. 1676. vi«ua>éK hetett luu^jAlw csak sanyarú belyietton lev kisiparosok készítik.
8 e^glalta tanári áUását Pápáo. Kfiibea több Ujabban a fényáéd koesigyártókat nagyban foghelyen kikénkedett 8 végttl 1696 után megvál- lalkoztatja az autcHnobll szekrényének (earoeseván MkéBá UTBtalától. Hoettúpályib* vonult rie) készítése.
Kocsigyártó, 1. Kocsigyártás.
vissta. As egén fildtetetéei pOniek, fogaigándk
Kocsikencs, a kocsitengelyek kenésére haszés gályarabaágának tOrténelét réedeteam megírta Narratk) brevto de qppreKioDe Ubertatis occ- nált sikamlós anyag, mely nem egyéb, mint mészle^iarum Hangariennmi dmmel. E munkának szappan, ásványcdaj és töltanyag keveréke. A K.
hamisítása manapság nagyon dterjedt, úgy, hogy
•'l8Ú teljes magyar kiadáBa csak a tisenkilenoedik
~ zázadban jelent meg Kösnklánépült ház ostroma
mind több és több ^^exet vagy »llypátot, azaz
immel, K. Bálint latin mnnkája után fordította töltanyagot kevernek a K.-be. A 60— 70«/o hamifeto6K»ernátoni Bod Petor. kiadta Szilátryi Sándor sító anyagot tartalmazó K. már nem megy ritka(Lipcse 1866). V. o. 3/oAojf üyuia és Révész ságszámba.
Kocsikilométer, a vasutak teljesítményének
Kálmán által az Irodalomtörténeti Közlemények
1891 93. évfolyamaiban közölt életrajzi ada- kifejezésére szolgáló fogalom, egység, mel^' azt
mutatja, hogy a személy- és áruszállításra szoltokkal.
gáló kocsik egy bizonyos idszakban mennyi utat
2. A'. János, ref. pü.-;pök, szül. Kocson (Komár'»m vm.) 1648.. megh. Debreczenben 1711. 1700 ftitottak be összesen, illetleg mennyi utat tettek
jün. 27. a tiszántúli og> házkerület közzsinata püs- meg kilométerben kifejezve.
Kocsikntya, a kocsi hátsó támasztására szolpökké választotta. Müvei: De execratione legis
Debreczen 1696) De cognitione Dei naturali (u. o. gáló eszköz, midn az lejtón fölfelé halad.
Kocsimegfutamodás (vuáti. Az egyedül álló
ITüHi: Malleas XV. dilenmiatum (u. o. 1704).
Kocsidani (vasúti), a vasutaknál s vágányok- vasúti kocsikat, ha azok kellen fékezve nincseknl ellátott rakodóhelyeken használatos emel nek, az állomásokról a szél vagy tolatás közben
saerkeget, mely lényegében nem egyéb, mint egy a másik kocsitól kapott lökés ereje kihajtja az
>.!'•> vasúti kocsira alkalmazott karós daru: a esésben fekv pályára, ahol azok nagy sebességk
föladata a vele Sess^tött darnt oda szál- gel megfutamodva nagy baleseteket okozhatna
ahol éppen rakodni való van.Mozdonyoknak mind a közúti kocsiknak s az útátjáróknak, mind a
.nel való megra kásához villamos üzem K.- vonatoknak. Az ilyen kocsik lehetó feltartóztatása
a pályarök és áUomások feladata, akiket ilyenkat is alkalmaznak. L. Daru.
kor erre szolgáló vlllamoe harangjellel értesíteKocsi emel, 1. Emdgép.
nek. A pályarök a sínekre rzsekévéket, talpKoen-emyö, 1. Erny.
Koesiiogó sorompó. Kocsi-megfutamodások fákat, kavicsot helyeznek. Az állomások nagyobb
megakadályozására vagy veszélj'es vágányra veszély esetén a kocsikat a váltók felos állítása
amennyiben által kisiklasztják, vagy csonka vágán>Ta vezetik.
való kitolatás elleni biztosításul
.„.. ,.),, .T..].\ f>sonka vágány
leginkább aláKocsin (Cochin), brit-indiai hbérállam és
város, 1. Kocsi, 2. és 3.
jti vasutakon K.-t alkalmaznak.
i.^ ..,...: ..^oában a vágányon kívül levó, csuKocsi Patkó János, színész, szül. Derecskén
kott állásban a vágányon keresztbe fektetett (Bihar vm.) 1771 aug. 15., megh. Kolozsvárott
eröe fa-, vagy vasgerenda. Ez rendszerint elzár- 1842 febr. 14. Rövid katonáskodás után 1792. beható kulcsos ffiggöeégek alapján az állomás, vagy lépett Fejér János erdélyi magyar szinésztársaelágazás biztosító berendeaésébe bevonatik. Vá- ságába. A társaság egyik legbuzgóbb és föltétlenül legmveltebb tagja volt, sok nyelvet tudott,
^ninyelzáró sorompótiak is hívják.
zenéhez is értett s korát megelzve, a természeKocsi-iorgóvás, 1. Vasúti járóm.
Kocsigyirtáa, tágabb értelemben az az ipar, tes színjátszást próbálta meghonosítani. 1794—
moly bármilyen kocsi gyártásával foglalkozik. 1808 között a társaság igazgatója is volt, de jóSzkebb körben a mi hazai viszonyaink között a formán csak erkölcsi eredményeket tudott eléraL
hintó- K. A kocsigj'áros a bognártól abban kü- .Mint színészt igen kiválónak tartották. Felesége,
lönbözik, hogy míg a bognár a kocsinak csak Fejér Rozália is jeles énekesn volt. K. irodalmi
íaalkotórészeit kéiücíti saját üzletében ésa kovács-, téren is jelentékeny mködést fejtett ki, írt több
lakatos- stb. mtmkát más iparosoknál csináltatja, eredeti színmüvet s nagyon sokat fordított. Fbb
adhUg a kocsigyártó az összes toitosabb munkákat szerepei: Hamlet, II. Fridrik, Odoardo (Oalotti
sajii fliküben készíti. A kocsigyárban vannak Emíliái stb.
Kocsiposta, történelmi fogalom, melyen az 1 7öO.
tokát kUSn nihaiyek kerékgyártíisra (rendesen
trépekkel), sz^crény- (korba) asztalossá^ra ; ko- életbe léptetett postai gyoráocsikat, az ú. n. dilivac.--, lakatos, mázoló, nyerges, lemezelö stb. a
gence-okat értették. Es ai intézmény, mely eleinte
k.x-^inál elforduló speciális munkára. Oly álla- Buda, Temesvár és Nagyszeben közt közlekedett,
mokban, hol az ipar már fejlettebb, kfllön gyárak elssorban otasc^ siáÜitására szolgált, emellett
vannak a kerékgyártásra, a kovács- és lalcatos- azonbui pénzeket és csomagokat isszáUttott és a
mimkákra, lomezelésre, lámpákra és a kocsi- leveleket is közvetítette. A K. Bécsben székel
gyáros csakis a szekrénykéotftéssel, nyerges- és külön íigazgatás alatt állott és késbb maUimázoló-monkával és a kocsi szerelésévé foglal- posta névm volt ismeretes. A rendes posla csak
kozik. Koosüpanmk újabban már a fejldés tekin- leveldcet szállított és pénzt vagy caomagoft csak
télyes fokán áll a hintókocsikat illetleg. Hátra oly helyekre lehetett küldeni, mdyek K.-val volvagyrmk még a gazdasági és telierkocsik gyártá- tak assekötve, st az Intéateég ezeo két külde-
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mónjrfajra nézve eleinte kizárólagos szállítási
joggal is birt, csak 1850. kezdték nálunk a K.-t a
rendes postával egyesíteni. Ma a K. nevet a pónzas és csomagküldeményekre használják gyjtnévként.

=

100 q.
Kocsirakomány (vaggonrakomány)
Eocsirakományi áru (vasút). Ellentétben a
darabárúhoz K.-nak mondják az oly küldeménye-

Kóozán-alapftvAny

vitelben, újabban célszeren vasbetonból állítják
el. Elektromos vasútnál (1. o.) többnyire az összes
járómveket K.-ben helyezik el.
Kocsiszolgálat. A vasúti mszaki K. az üzemben lev személy- és teherkocsik állapotának
állandó ellenrzésével és a futóképességet zavaró
kisebb hiányok helyreállításával foglalkozik.
Kocsiverseny, kettes v. többes fogatú kocsik
ügetöversenye (1. o.). A K. eredete a régi római
és görög korban dívott cirkuszi K.-ekre vezethet
vissza, 1. Oirkuszi játékok.
Kocsócz, kisk. Trenesén vm. trencséni j.-ban,
(1910) 496 tót és magyar lak., posta- ós távbeszél

melyeknél a fuvardíj legalább 5000 kg. után
Az 5000 kg. súlyú küldemény közönségesen fél, a 10,000 kg. súlyú küldemény pedig
egész (teljes) kocsirakománynak mondatik. Egyebekben 1. Díjszabás.
Kocsirúd V. szekérrúd, a vonóállatok befogá- hivatal.
Kocsola, nagyk. Tolna vm. dombóvári j.-ban,
sára s a járómü irányítására vagy visszatartására szolgáló rúd. Egy lóra szerkesztett városi (1910) 2348 magyar ós német lak., vasútállomás
(Kocsola-ódalmand) s ugyanott posta- és távirókocsiknak kétágú ú. n. villásrúdja van.
Kocsirúdjog, a német jogban szolgalom, amely- kivatal.
Kocsoládfalva (azeltt Kucsulát), kisközség
nél fogva a jogosított szekereit csrében úgy helyezhette el, hogy a rudak a szomszéd területére Szolnok-Doboka vm. nagyilondai j.-ban, (i9io) 330
nyúljanak. A kötelezettnek ezzel szemben rende- oláh lak., vasútállomás postahivatal, n. t. Létka.
sen az a joga van, hogy a saját földmívelési eszKocsolás (növ.), 1. Kacsolás.
közeit a jogosított szomszéd épületének falára
Kocsonya (fr. cochonnaille), lágy, málókony,
ket,

számíttatik.

;

támaszthatja v. felakaszthatja.
Kocsis, a lovakkal vont járómü vezetje. A
fogatok minsége s a befogott lovak száma szerint van igás, tiszti (parádés), négyes K.
Kocsis Elemér, szemorvos, sziU. Gyulán (Békés
vm.) 1862 nov. 19. Orvosi tanulmányait a bécsi
és budapesti egyetemen végezte. 1887— 1891-ig
Schulek tanár szemklinikáján mint gyakornok,
utóbb mint tanársegéd mködött. 1902-ben a székesfvárosi új Szent János-kórház szemészeti
osztályának rendel orvosává nevezték ki, 1910.
annak forvosa lett. K. irodalmi dolgozatai a
szemészet körébe vágnak és az Orvosi Ilptilap
a Szemészet)) mellékletében jelentek meg. Útmutató a szemoperálásokban c.
meg és több kiadást ért.

könyve 1892.

jelent

Kocsisbor, gúnyneve az egészen közönséges
bornak, melyet közvetlenül a csapról fogyasztanak.
Kocsiszekrény, bármely kocsi fels része, mely
a szállítandó személyek vagy tárgyak elhelyezésére szolgál. Csonka is lehet, amennyiben csak
feneke, szekereknél az alsövény van meg. Szekereknél a K. részei a fenék v. alsövény, az oldalak
vagy lajtorják, az elüls ós hátsó saraglyák. Az
alsövény a pörgettyhöz és a hátsó vánkosra
fekszik, oldalt pedig az ezekben oldalt lev, vasból
vagy fából készült rakoncákhoz támaszkodik. A
lajtorjának van fels ós alsó szára és ezek között a
zápok. Zárt oldalaknál a zápokat gyakran az oldaldeszkák pótolják, de ezek néha a zápok mellett is
megvannak. Az alsó lajtorjaszáron ell-hátul a
saraglyatartó vaskapcsok, a felsn a saraglyakarikák, kell helyen a lcsgúzsok vannak megersítve. Végre hosszabb szekereknél az alsó lajtorjaszár közepén móg a hasló is található, melynek célja a lajtorják összetartása a teher oldalnyomása ©Uen. 4 saraglyák is záppal ellátott
rámából állanak és a saraglyaosatlóval (lánc)

könny

amellett könnyen elfolyósodó,

áttetsz,

rezg

anyag. Igen sok kolloidális anyag bizonyos körWmények között K.-szer halmazállapotot vesz fel.
K. keletkezik pl. bizonyos töménység enyv, keményít, szappan stb. oldatok kihlésénél. A háztartásban K.-nak nevezik a borjú v. sertés lábrészeibl, füle-, farka- vagy orrából, továbbá egyéb
enyvadó részeibl, mint a szalonna brébl készült ételt. 1 Vg
2 órai fzés után a víz az enyvadó részeket feloldja, a zsírrészek leszedése után
az oldatot lesrítve az a szilárd részek körül lágy
tömeggé merevedik ez a K. E fzetet azonban

—

;

só,

bors, paprika,

fokhagyma,

st

zöldségfélék

befzésével fszerezik. A K., tekintve enyvnemü
(albuminoid) és egyéb fehérje-tartalmát, igen tápláló ós ízletes el^iel. Halból is készítenek K.-t. A
K. egy fajtája az aszpik. Gjrümölcsökböl is szokás
K.-t készíteni. L. Gyümölcskocsonya.
Kocsonyás kötszövet, 1. Kötszövet.
Kocsonyás rák (áiiat), 1. Vajrák.
Kocsonyaszivacs ^Ualisarca, áiiat), a Háromtengelyes szivacsok (Triaxonia) csoportjába tartozó szivacsnem, melyre jellemz, hogy váza nincsen. Legismertebb faja a Földközi-tengerben is
honos Halisarca Dujardinü Johnst.
Kocsord, kisk Szatmár vm. mátészalkai j.-ban,
(1910) 2281 magyar lak., vasútállomás távíróval
posta- és távbeszélhivatal.

Kocsord

(növ.),

1.

Peucedanum.

Kóczán-alapítvány. A'oczáw Ferenc (túzberki)
földbirtokos 1887 jún. 6. kelt alapító levelében
12,000 frt alapítványt tett a Magyar Tud. Akadémiánál oly célból, hogy kamataiból 100 drb arany
okvetetlenül kiadassék évenként a pályatársai között legjobb magyar történeti színm szerzjének
és 2000 frtot, melynek évi 100 frt kamatából e

pályázat bírálói díjaztassanak. Az Akadémia évenként a pályázó színmvek tárgykörét aképen jelöli
ki. hogy e körök kisebb korszakokban az ösmonvannak ös.szokapc8olva a lajtorjával.
dákon kezdve, az egész magyar történelmet felölelKocsiazin, l. Szín. A vasúti K. a vasutak érté- jék 1848-ig. (Jelenleg a kuruckorszak van soron).
kesebb járómvoinek raktározására ós gondozá- A föl nem használt kamatok idnként a megsára szolgál, azért azt lehetleg tzmentes ki- koszorúzott pályamvek idadására fordíttatnak.

;

—

Koozka
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KocMktkCsalád(helywsh\)ea: Kosztka). K. Albert Mátyás király korában Komárom vármegye
és Miklós, Szapolyaí János
föiq>áDJa. Fiai
húsóges kapitányai. Miklós mint árvái kapitány
1538. pártolt át Kordinándtól Ssapolyaiboz, kinek
számán még ugyanabban az évben elfoglalta
Donajea várát. 1590. pedig Késmárk városát.
Ár ában és a SzqwoBégeo ö volt Szapolyainak
••'L'ugyesebb és legersebb támasza.
Kookaszállás, Idsk. Bereg vm. szolyvai j.-ban,
(1910) 430 rutén lak., u. p. és u. t. Szentmiklós.
:

Wer

.

Koczarány (azeltt Koczur),

kisk. Nyitra vTn.

:

priviíryei j.-ban. (löioi

u

t.

194

tót lak.

:

u. p.

Bajmócz,

l'rivijrj'e.

Kodácsoiáa, az a hang. amit a tyúk hallat, mikor megtojt. Az eLs6 szótagot ismételve is használjuk e szót, kodkodácsoléus formában. Póldabe-/.•d
.\moly tyúk sokat kodácsol, keveset tojik.
Niury a K., kicsiny a tojáiS.
Kodagn, dravida nyelvjárás, mely rokon az
ó-kanári nyelvvel. A Kurg kerületben a Ny.-i
Ghat hegyes vidékein lakó néptörzs beszéli. E
nép dalait elször Grdter tette közzé (Mangalur
1869). V. 0. Rkhter, Manuál of Codagu (n. o.
1870) Burnell, Specimens of South Indián Dia:

;

lects (u. o. 1873).

Kodak, könnyen hordozható tilmes fényképez
amerikai ós német gjárak készítik.
Kodály Zoltán, zeneszerz és etnográfus, szül.

készülék

;

Kecskeméten. Tanulmányait a buda-

1882 dec.

16.

pesti kir.

magyar Tudományegyetem

bölcsészeti

fakultásán és az Országos Zeneakadémián, Koessler János vezetése alatt végezte. 1907-ben az
Országos Zeneakadémia tanára lett. Múveí Vonósnégyes (1910) lY? zongoradarab (1906) Népdalok zongorakísérettel (Bartók Bélával egyetem:

;

;

ben 1906); Gordonkaszonáta; Húsz dal ; Nyári
m). Mint folklorista egyike a legk-"-'"-'cnak. Népdalgyjtései (több ezer gramoa Néprajzi Múzeumban találhatók.
xiuütuua, Qentaro, gróf, japáni tábornok, szül.
Sikoku szigetén Tokújamoban 1852 febr. 5., megh.
1906 júl. 23. Tokióban. Atyja a sogunok elleni
összeesküvésben ré.^zes lévén, családi javai elkoboztattak s a tlatal K. az egyik herceg udvarában
nevelkedett. Már 16 éves korában harcolt a császárság visszaállításának érdekében. 1874-ben a
szagai fölkelés elnyomásában vett részt. 1891-ben
hosszabb európai tanulmányutat tett, melyrl

est (zenekari

hazaérkezve, hadiiejTiiiniszter-heljettes, az 1894—
1895. évi kinai-japáni háborúban pedig a hiroszimai császári fhadiszállás vezérkari fnöke
lett. 1897-ben Formosa kormányzójává, 1900.
pedig hadügjminiszterré nevezték ki. K. egyike
volt a japániak legkitnbb hadvezéreinek és az
orosz-japáni háború terveinek kidolgozásában

Ojama tábornagy hadseregfparancsnok
neki

is

nagy része

mellett

volt.

Kodein, codein, metilmorfin, C,,H^.(CH,)NO,,
a morfin monometilétere. Egyik alkaloidája az
ópiumnak, amelybl, úgjszintén mesterségesen
morfinból, elállitható. Fényl, fehér krístálykák.
Op. 155^. Víz alig, sxesz, éter v. kloroform bségesen oldja. Oldata kissé lúgos. A morfintól
csak akkor kékül, ha
eltéren ferrik!
nsavat Is alkalmazunk
egyúttal meleg t
I

—

Kodifikáoló

a morfinnál nehezebben oxidálódik. Savakkal alkotott sói közül mint gyógyszer használatosabb
a sósavas K. (codeinwn hydrochloricum) :

C„H„(CH,)N0,.HC1.2H,0,
izú krí^lykák. Körülbelül 25
hideg és 1 sr. forró víz oldja. Oldata sem-

színtelen,
sr.

keser

A K. hatása hasonló a morfínéhoz, de annál
gyengébb. Fleg köhögési inger csillapítására
leges.

használják.

Kódex

(lat.

codex, eredetileg a. m. fatörzs), a

rómaiaknál minden könyv, mely

teleirt fa-

vagy

elefántcsont-táblákból áll késbb a teleh:t lapokból álló gyjtemény. A könyvnyomtatás föltalálása óta a. m. középkori, nálunk mohácsi vész
eltti kézirat pl. codex argetUeus (ezüst-K.), a
gót bibliafordítás upsalai kézirata (1. Gót nyelv
és irodalom) ; v. a codex aureus (arany-K.) stockholmi kézirata; codex Sinaiticus, a Sinaiban
fölfödözött régi biblia-kézirat
Pray-K., amelyben a legrégibb, 1205 10 táján írott magyar
nyelvemlék, a Halotti Beszéd van stb. A jogtu;

;

—

;

dományban K.

a. m. törvénygyjtemény, törvénykönyv, pl. Codex Theodosianus, Codex Justinianus, a magyar büntet-K. stb. L. még K(h^/v.

Kodicillns,

1.

Fiókvégrendelet.

Kodifikáció (lat.) a. m. törvénykön>'v (codex)
szerkesztése, a jog valamely önálló részének (magánjognak, büntetjognak, kereskedelmi jognak
stb.) szerves egészet tev törvénykönyvben szabályozása. Az ókori K.-nak legnevezetesebb
a Justinianuscsászáráltal elrendelt K.. mely tartalmának túlnyomó részét tekintve a római magánjognak K.-ja. A középkorból az egyházjogi és a
büntetjogi K. nagy müvei maradtak fenn. Az
újkori K.-nak nagj' korszaka Napóleon császár
kora, amely a magánjog, a büntetjog és a kereskedelmi jog kódexeit alkotta meg. Az egész
jogászviiág érdekldése mellett történt az olasz
büntetótörvénykönyvnek s legújabban a német és
a svájci polgári törvénykönj'^'eknek megalkotása.
Hazánkban eg>'es városok jogköny\'oiben találjuk
fel a K. els nyomait, majd Werbczy Hármas^
könyvébon történt meg a magyar magánjognak
századokra kiható K.-ja. Mária Terézia szintén
elrendelte a magjar magánjog K.-játs a bntetkorában
jog és eljárás K.-jára is történtek az
kísérletek. Nevezetes adatgyjteményünk maradt
a büntettörvénykönyv 1843. évi javaslatának
(Deák Ferenc) elkészítésérl, majd tt 60-as évek
végén és a 70-es években indul meg újult ervel a K., amelynek eredményei polgári törvénykezési rendtartásunk (1868. LIV.), büntet törvényeink (1878. V., 1875. XL.), kereskedelmi és
váltótörvényünk (1875. XXXVU. t.-c., 1876.
XXVII. t.-c), az ipartörvény (1874. XVI. t.-c.) stb.
Az utolsó évtizedek munkáját a házassági és
az anyakönyvi jog K.-ja (1894. XXXI. és XXXHI.
t.-c.), a polgári perrendtartás (1911. I. t.-c.), a
fiatalkorúak bírósága (1913. VII. t.-c.) és az általános polgári törvénykönj-v megalkotása kötötte
le. Nagy kodifikacionális mnnkával járt az általános választójogról szóló törvény megalkotása.
A közel jövben büntet törvénykönyveink, kereskedelmi törvényünk, ipartörvényünk revíziója
és közigazgatásunk reformja az a feladat, amit a
K.-nak meg kell oldani.

mve
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Kodifikátor

Kodiükátor

az, aki kodiflkációval

(1.

o.)

fog-

lalkozik.

—

Koehne

sen) többé vagy kevésbbé dívik a flúk és leányok
közös oktatása. Nálunk az elemi iskolában s az
K. igazi hazája azonban
egyetemen van K.

A
1. Mangalur.
Kodima, a Bug jobboldali, 160 km. hosszú Észak-Amerika. Itt az oktatásnak minden fokozamellékfolyója Cherzon orosz konnányzóság és tán, minden iskolafajban a közös nevelés elve érKodigal,

Podolia határán.

Kódistetü (növ.), 1. Koldusíetü.
Kodok^ Fasoda egyiptomi Szudánban fekv
város újabban gyakran használt neve.
Kodolányi Antal, gazdasági író, szül. Bátorban (Heves vm.) 1835 febr. 16., megh. Budapesten
1910 dec. 7. 1863-ban az Orsz. M. Gazd. Egyesület
választotta meg segédtitkárul és a Gazdasági
Lapok segédszerkesztjéül. Több napilap közgazdasági rovatát is vezette. 1869-ben az erdélyi részek számára Kolozsmonostoron felállított gazd.
tanintézet igazgatásával bizták meg s ott
ködött 1873 végéig. 1874f-ben a M. Földhitelintézet jószágbecslöje lett s ott mködött 1895-ig.
Igen élénk tevékenységet fejtett ki az Orsz. Gazd.
Egyesület körében, különösen a gazdaszövetség,
gazdakörök és szövetkezetek létesítése s az agrár

m-

érdekek védelme terén. Nagyobb munkái: ^övénybonc; végy- és élettan (Pest 1867); Gazdasági
zlcttan (Budapest 1871) Gazdasági haszonbéri
mintaszerzdések Drechsler után (u. o. 1874) Cultur und Zubereitung des Flachses (cseh nyelven is
megjelent és 5. kiad.-t ért) Gyakorlati földbecslés (u. 0. 1898). V. ö. Vörös S., Emlékbeszéd K.
Antal fölött (Budapest 1910).
KodoT, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési j.-ban,
(19101 502 oláh lak.
u. p. és u. t. Dés.
Kodor, folyó Transzkaukázia orosz kormányzóságban. A Kaukázus D.-i lejtjén ered és 180
km.-nyi folyás után három ággal a Fekete-tengerbe ömlik Karacsaj közelében.
Kodros (lat. Codrtis), a pylosi Nestor családjából származó Melanthos fia, Athén utolsó királya a monda szerint egy dór betörés alkalmával
(Kr. e. 1068) a jóslat alapján, hogy t. i. az athéniek csak a király halála árán gyzhetnek, pórruhában az ellenség táborába ment és itt veszekedést keltve gyilkosság áldozata lett. Az eupatridák erre azon ürügy alatt, hogy senkisem méltó
K. örökébe lépni, a viszálykodó királyfiak (Medon,
Neleus és Androkles) jogát elsikkasztották ós a
királyságot megszüntették.
;

;

;

;

;

Kodru-hegység,

Kodzaa

1.

Moma-Kodru.

Khodzsa.

vényesül. Itt létesültek elször a K. alapján álló
iskolák, Európában pedig Stockholmban 1876.
alapíttatott az els közös iskola, mely elemi és
középiskolát foglalt magában. A K. elve vita alatt
álló probléma, mellyel szemben többféle álláspontra lehet helyezkedni. 1. Vannak, akik teljes
K.-t kivannak az oktatásnak legalsó fokától kezdve
fel a legfels fokig. 2. Mások szerint a részleges
K. a helyes. Közös lehet az oktatás az elemi isko-

lában és az egyetemen, míg a középs fokon a
nemi élet ébredésére való tekintettel a két nem
külön iskolákba utalandó. 3. Ismét mások amellett
foglalnak állást, hogy az egész vonalon végig külön nnevelés legyen, oly módon azonban, hogy
a leányok is ugyanazon tudományos kiképzésben
részesülhessenek, mint a íiúk, de külön az
számukra berendezett s az különleges ni természetüket figyelembevev iskolákban. A K. kérdése
igen bonyolult kérdés, melynek megoldásában nem
szabad elhamarkodva ítélni s helytelenül általánosítani. Ami az egyik népnél az illet népnek
sajátos viszonyai között beválik, az a másik
népnek más viszonyai között nagyon kellemetlen
eredményekkel járhat. Továbbá mindenesetre számításba kell venni azokat a jellegzetes különbségeket, melyek a két nem között mind a testi,
mind a lelki élet terén megállapíthatók. Sok érvet lehet felhozni a K. mellett, de ellene is lehet
érvelni. A K. hivei rámutatnak azokra a különféle jó hatásokra, melyek az együttes nevelés
rendszerétl mindkét nemre származnak, ellenzi
pedig hivatkoznak a belle származható, fleg erkölcsi veszedelmekre. Érdekes, hogy újabban
éppen Amerikában is komoly kifogások hangzottak el a közös nevelés rendszere ellen, még pe<lig

mind

fiziológiai,

mind

pszichológiai

és etikai

szempontokból. V. ö. Coeducation in the schools
and colleges of the United States (Washington
190i) Meylan, La coeducation des sexes (Bonn,
1904); Grundscheid, Koédukation in den Vereinigten Staaton (Berlin, 1906) Hoffmann Her;

;

mann, Gemeinsame Erziehung von Knaben und
Mádchen (Programm des Landerziehungsheims

Laubegast mit Koedukation 1903); Axel Kertel
kopenhágai tanár eladása a nürnbergi iskolaegészségügji kongresszuson s ahozzáfzödélénk
vita a Boricht über den ersten internationalen
Kongress für Schulhygiene in Nürnberg (1904)
c. négykötetes mben. A K.-ról szól Kemény P.
A nemi probléma c. müvének (Budapest 1ÍK)7)
egyik fejezete.
Koeíiioiens (coefficiens) a. m. állandó szorzó,
együttható. így pl. a 7^' matom. kifejezésben 7 a
K. Ha a K. nincs külön feltüntetve, akkor 1-gyel
területén általában véve a két nemnek külön- egyenl. Nemcsak számok, betk is lehetnek E-ok.
választása a túlnyomó, de a modem nmozgalom Igy pl. valamely függvényben az állandók, melyehatása alatt némely országban már a közép- ket az abc elejérl vett betkkel jelölünk, mlg a
iskolákba is behatolt a K. Így Svédországban, Nor- változók jelölésére xiizuv szolgálnak.
végiában, Finnországban. Dániában, Nagy-BriKoehne, Bernlmrd, báró, német numizmatikus
tanniában, Svájcban, ( )laszorszilgban s egyes né- és heraldikus, szül. Berlinben 1817 júl. 4., megh.
met tartományokban (Baden, Szászország, Hes- Würzburgban 1886 febr. 17. Berlinben egyetemi
(török),

Kodzsa-tó,

1.

Ibrahim-tó.
Kodssi V. koji, 1. Rizsbor.
Koedukáció (új-lat.) a íiúknak és leányoknak
együtte.s nevelése. Elemi népiskolákban nagyon
gyakori jelenség. Falvakban és kisebb városokban, ahol anyagi eszközök híján nem tudnak a
leányok számára külön iskolákat felállítani, mindkét nembeli gyermekek közös osztályokba járnak.
Németországban pl. az összes népiskoláknak hárouiötödrésze K.-s jelleg. A középfokú oktatás
1.

;:

.

-

Ko«kkoek
magánt^ár volt 1844 óta a Zeitschrift fUr
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MUnz-,

Siegei- nnd Waiqpenkaixle eimú lapot adta kL
1 H4fr-ben Oroooraiáf^ba hivtálc, ahol utóbb titkos
ilamtaoáoww lett F6múve: Mémoires de la 8olété d'ucMologie et de nomismatiqiie de 81Fétereboorg (1847-1862).

Koekkoek (^M: inüdnk), Barend ComeÜB, hollandi feetö, szül. Middelbargban 1803 okt. 11.,
megh. 1862 ápr. 5. Amsterdambaa SeheUhoatoál
és Van Ooe-nál tanult. Erteljes foUbgásA tájképeivel a XIX. sz.-i hollandi feslénel els mesköié tartosik.

terei

Koel (BtiáymmM niger

h., iiuti,

a Kakukok

rendjébe tartozó indiai madárfaj.
iban. a Maláji- és Filippí-sziget^ra,
rteKoen, Ugetekban közönségéé. Fényl zöi>áfekBlB. 41 cm. hoasiú. Tt^ását az Indiában
iionos Tarjnfej fészkébe rakja. Hangos szavát
folyvást hallatja, a beoszülöttek éppen hani^ja
miatt nagyon kedvelik ée fogságban tartják. Az
indus költök énekét úgy dicsérik, mint nálunk a
fülemi!"-'
>ies)

Ko«

;;;e'nör.),

aGraminoae

-

Ko«tsu

ver vidékérl, amelyek a berlini geológiai intézet
kiadásában jelentek meg. Igen sok f&ldtaai s 4elénjrtani munkája közül legnevezetesebb a Das
norddeutsohe Unteroligocán und soine Molluakenfanna cimú mve. amely 1889—94 között Beiiinben jelent meg.
2. K.. TiUy, hollandi bangwsenyénekesnö.
szfll. 1875 Salatigában, Jáva szigetén. Zenei kimüveltetését Amsterdamban nyerte, ahol a konzervatóriumon Van Zanten Comelia tanítványa
volt. Budapesten 1904 márc. 7. énekelt elször.
A dalénekU^ legnagyobb mestereinek egyike.
Koenenit (isv.i, hatszöges romboéd«ree loristályok, amelyek a csillámok módjára kitnen ha-

sadnak

a lemezkék lágj'ak és hajlíthatok és

;

finom vascsillámpikkelyek által pirosra vannak
festve. Aluminium-mugnézium-oxikloríd, képlete
közel Al,0,.3MgO.2MgCl, és 6 vagy 8 moleknla
H.O. Volprieohausen TSolling) kálíumsóbányában
a sóagyagban legújabban fedezték fel. Vele azonos Ajugtit.
Koenig. 1. König.

Koeppen,

Köppen.

l.

Koerber. Ettist, osztrák államférfiú, 1. Körber.
15 faja mindkét
Koercitiv erö, 1. CoercUiv.
mérsékelt övön el van terjedve, a legtöbb EurópáKoern., Körnicke Friedrich tanár nevének
ban. Közönséges a K. cristaia Pers. (taréjos
fésAperje), mely Európában és Észak-Amerikában, rövidítése nüvénj'nevek után, L Kcke.
Koeaíelá ( Coesf'eld, ^tad: bónfeid), azngyanily
homokon, száraz mezkön nö. Keskeny, pillás
Ír
pt alkotó pázsitf. Levélhüvelye nevú járás székhelye Münstor porosz kerületben.
. -n értékes takarmányf
(1910) 9413 lak., sör- és brgyártással, mechanikai
v
ter, Joseph Gottlieb, német botanikus, szövszékekkel, rl- és fürészmalmokkal.
Koeesler Jáwis, zeneszerz és pedagógus, a
;i a Neckar mellett 1733 ápr. 27., megh.
K:id.-ruhobnn 1806 nov. 12., mint a természetrajz magyar zenei kultúra megteremtinek egyik*?,
tanára. Leginkább a növényeknek mesterséges szül. 1853 jan. 1. Waldeckben (Fichtel-hegyséiíi.
knesztezéeével v-zett kísérleteket. Legneveze- 1871-ben Neumarktban (Oberpfalz) orgonás lett.
tesebb mmikája : Vorlántlge Nachricht von oini- 1874— 77-ig Rheinbergemél tanult a müncheni
gea, das Gesádedit der Pflanzen betreffenden akadémián. 1877-bon Drezdában a Liedertafol
VemMtaen (Leipzig 1761—66): továbbá Das ent- karnagyául választotta és a konzervatóriumon
(íeckte Qeheimniss der Kryptogamie (Karlsruhe karóneket és elméletet tanított. 1881-ben Kölnl)e
szerzdött a Stadttheaterhez karnagynak. 18-*>2.
1777).
Koelrenteria Laxm. (böv.i, a Sapindaceae- Budapestre került, az Országos Zeneakadémián
.•'
t;:i
u.'iza: 2 faja nagy szárnyas level fa. az orgona és a karének, V'olkmann halála ut:m
K. pahicuUUa Laxm. Észak- Kínában honos, pedig 1883. a zeneszerzési tanszak tímára lett
'.pánDMi már régóta ültetik, de hiurópa mele- ettl az állásától 1909. vált m^. Nagytudású és
gebb résninek is ültetett cserjealakú díszfája. kiváló pedagógus, aki értékes zeneszerzi mköLevele egysnr szárnyas, a szárnyak kuélyosak dést is fejtett ki. Müvei: 16 szólamú zsoltár;
és fOrBzes^ s a legfelsME össsefoljrnak egymás- Sylvesterglocken (karra szóikkal, zenekar- és
.1. A karélyok amiytra is Iwnyálhatnak. hogy a
orgonaki^rettel) két vonósnégyes ; vcmósötös
vél 2-szor szárnyassá lesz. Sárgavirága bngája vonóshatoe ; heged üszonáta ; csellóeconáta heon szép. Pázsit közepére való magánosan. ged- verseny szimfónia szimfoniktis változa^ elég gyakran ültetik.
tok zenekarra kering-suite két zsoltár mL<»?
Koea^ természetrajzi nevek mellett König kórusok dalok ; opera Der Münzenfranz (Stra^.-Knrl német természettudós nevének rövidítése, burg 1902).
Koesz (gör.) a. m. kannaUnnep, a régi athéniek'raimsdiweigban 1774, megh. mint a British
m egyik öre Londonban 1851. Kiilunösen a nél a Bacciíos (Dionjrsos) isten tiszteletére niogiüt
^ ^k Antes3teriák 2. napján tartott ünnep neve, melyi'U
iii.^aarak, cdgák, kagylók, rákok és tíl
ic
valóságos vorsenyivást rendeztek.
tannlmáoyosdtsával foglalkozott N'
niÁn Kötng Johann Oerhard dánor\-i>.-< iir^^nek
Koetsn. japáni fest, kalligráfus, költ, lakkrüviditése, született Cngemhofban (Livonia) 1728 múvész. faragó és keramikus, ssttL 1668 (t), megh.
tno.Th mint missziwrvos Trankebarban 1637 febr. 27. Különös járatossága volt a kardn''V. '2^
t;izta Izlandot. Fokföldet s ama- pengék készítésében és azok bírálatában, vala178)
lalaii ;.„...... ..iairról irt könjTet.
mint a no-álanok faragásában és a tea-oeranóKoensn, í. Adolf t-on. német geológus és pa- ttiában. Csáaiéi a japáni kerámia legnemesebb,
leontolóims. szül. 1837 márc. 21. Potsdamban. legtökéletesebb alkotásai közé tartoznak. A kaUi1^^l -1 - •: _
-"mi tanár. Számosgeo- ^fla terén Shokvado festvel és Koooe Nobn-üli t*Tk'-i'M «.•-'::•'• Hmunschweig 8 Hanno- tada hercegei az újabbkor három kiválóságát
_.:-Uj;za;
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képviseli. Festm ftvészete Kano Bitoku és a Tosajskola hatása alatt fejldik, de nagyon eredeti,
dekoratív, költi és egyben monumentális irányt
vesz. Ó alapította a nagy utódjáról. Korinról nevezettiskolát. V. ö. Masterpieces solected from the
Fine Árts of the Far East Ili. köt. (Tokió 1909)

Kohabitáció (lat.), 1. Cohabitatio.
Kohaerer, 1. Koherer.
Kohanim (héb. a. m. papok, egyessz. kohén), a
régi zsidóknál az Áhron ivadékai által alkotott
papi törzs, mely a szentélyben a leviták (1. o.) se-

különösen gyiimölcsöt, zöldséget, cukorkákat és
süteményféléket. A KT. értelmében kereskednek semmi esetre sem tekinthet.
Eofel, hegyszoros, 1. Govolo.

mazottjainak tartják.

gítségével végezte a szolgálatot. Az ebbl a törzsKümmel, Amtliehe Berichte aus den Königlichen bl származó zsidók ünnepnapon még ma is
Kunstsammlungen, 30. kötet (Berlin 1908—09). mondják a K. számára elirt srégi papi áldást
Kofa, mindenféle apróbb árúkkal keresked (Mózes IV. k. 624—26), tartózkodnak a hullákkal
egyén, fleg asszony, akinek üzleti telepe nincs, való érintkezéstl (u. o. III. k. 21 1-4) s egyebek
hanem vásárokon, vagy a község által engedé- közt a nyilvános tórafelolvasásnál ket illeti az
lyezett helyen, a szabad ég alatt árusítja árúit, els hely. A Kohn családokat általában a K. leszár-

Koffein

a.

m. kaffein

(1.

í

;

1863.,megh. Clevelandban (É.-Amerika) 1913márc.
10. Eperjesen tanult, de nem végezte el a jogot,
hanem elment hírlapírónak, dolgozott a vidéki

o.).

Koffer, 1. Coffre és Szekrény.
Koffler Játios, csehmisszionárius(1711

Prágában

Kohány, kisk. Zemplén vm gálszécsi j.-ban, 1910)
tót és magyar lak. u. p. és u. t. Gálszées.
Kohányi Tihamér, hírlapíró, szül. Eperjesen

755

— 1780),

Kokinkinába ment, lapoknál, részint mint munkatárs, részint mint
hol a király házi orvosa lett, de a keresztények ül- szerkeszt, egyideig a fvárosi Egyetértésnél is.
dözésekor 1750. kénytelen volt eltávozni. Portugá- A SO-as évek végén kivándorolt Amerikába, egyliában több évi fogságot szenvedett, míg végre ideig az Amerikai Nemzetr munkatársa lett,
1765. visszatérvén, Kolozsvárra ment, hol haláláig majd megalapította a clevelandi Szabadság c.
maradt. Önálló müve: Historica Cochinchinae lapot, melyet haláláig szerkesztett.
deseriptio (Nürnberg 1803).
Koháry (csábrághi és szitnyai gróf és herceg),
Kofta, az egyiptomiaknak egy titokzatos csoda- kihalt, régi magyar család, melynek neve díszes
tev bölcse. Nagykofta, Cagliostro (1. o.) ezt a helyet foglal el a magyar történet évlapjain. Nem
címet vette föl, mint az állítólagos egyiptomi tekintve K. Györgyöt, ki 1470 körül mint Mátyás
szabadkmvesség helyreállítója.
király udvarnoka szerepelt, a család csak a XVI.
Koftgari, lakkszerü fekete anyaggal v. arany- sz. közepén kezd feltnni Hont vármegyében.
ezüst dróttal berakva díszített, vésett indiai fém- Kiválóbb tagjai K. Péter, Imre íla, jeles katona
tárgyak.
és diplomata. Közpályáját mint hontvármegyei
Kofti, Jamanaszi japáni ken (kerület) székhelye, jegyz kezdte meg. 1593-ban mint alvezér Fülek
a Fuzi-jamától D.-re elterül síkságon, 44,188 ostrománál, 1594. pedig Esztergom alatt vitézkelak., jelentékeny selyemkereskedéssel.
dett. 1606-ban mint királyi biztos résztvett a bécsi
Kogalniceann, román történetíró és állam- béke megkötésében. II. Mátyás király megkoroférílú, 1. Cogalnweanu.
náztatása érdekében is buzgólkodott, tagja lévén
Kogelbor, 1. Kókuszpálma.
ama küldöttségnek is, mely a Prágában, Rudolf
Kogilnik (Kagalnik, Kagilnik, Kunduk), a királynál lev szent koronát haza hozta (1608). Ez
Szasszik-tóba öml 240 km. hosszú, hajózhatatlan idtájt lett Érsekújvárnak alkapitánya. 1613 febr.
folyó Bosszarábia orosz kormányzóságban.
mint királyi követ járt Báthory Gábor erdélyi
Kogitáció (lat. cogüatio) a. m. gondolkodik
fejedelemnél. Ügyességei és érdemei jutalmául
kogitál a. m. gondolkodik, elmélkedik.
1616. báróságot nyert. 1619-ben vitézül védte Érszületett. 174;0-ben

:

Kognátusok, vérrokonok, 1. Cognatio.
sekújvárt Bethlen Gábor ostromló serege ellen, de
Kognició (cognitio, lat.), birói Ítélkezés, mér- sikertelenül. K. maga is a gyztesek fogságába
legelóy, vizsgálat, 1. Causae cognitio.
esett ós csak 1621-ben nyerte vissza szabadságát.

Kogonf

(növ.),

1.

Imperata.

Kogutowicz idanó,

térképész, szül. 1851 dec.
21. Seelovitzban (Morvaorsz.), megh. 1908 dec.
22. Budapesten. Ifjabb éveiben mint tanár mködött, 1885. üönczy Pállal elkészítette Magyarország els megyei kézi atlaszát, 1890. Hölzel bécsi

céggel megalapította a Magyar Földrajzi Intézetet. Fbb müvei Magyarország 71 megyei kézi
:

és

36 megyei

térképe. Számos iskolai földés történeti térképet tervezett és rajzolt.
V. ö. Földr. Közi. (1908) Tnri.sták Lapja (1908).
Kogyárberki lecsapoló társulat. Alakult
1886. oly célból, hogy a zalavárraegyei Kogyárberek vízfolyás mellett lev moc.^rakat lecsapolja.
fali

rajzi

;

A

moosarak terjedelme 6322 kataszt. hold. 339
km. hosszú meder-mélyítés és tisztogatás által a
vizes helyek müvelhetkké lettek. 221.071-78 K-t
fektettek be. Az évi fentartás és igazgatás költ-

sége 4660 K.

'

1623-ban, ezúttal már mint Érscki^jvár fökapitanya, sikeresen küzdött a törökökkel és az erdélyi
felkel hadakkal. II. Ferdinánd király a vitéz és
bölcs férflut 1627. királyi személynökké tette,
1629. pedig Csábrágh és Szitnya várával és ura-

dalmával adományozta meg. Megh. 1629 körül.
K. István, a költ apja, 1647. Szécsény, 1657.
pedig Fülek várának fkapitánya. 1658-ban Hont
vármegye fispánja. 1664 jiU. 19. a török ellen
vívott lévai csatában elesett. K. István (1. alább).
A család 1685 júl. 15. grófi rangot nyert. Atulrás
(1694—1757) 1715. katonai pályára lépett. Gyorsan emelkedett a rangfokozatok lajtorjáján.
1730-ban ezredes, 1739. vezérrnagy, 1741. altábornagy, 1748. lovassági tábornok. 1731 óta Hont
vm. fispánja. Sokat áldozott katonai célokra és
jótékony alapítványokra, kórházakra is. Nagy
mértékben növelte a cíjsalád vagyonát. Birtokában
volt a csábrághi és szitnyai régibb szerzeme-ény

:
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koa kivUl a murányi, balogvári, flUeki stb. vár és
nóháoy alsó-sosztriai uradalom. Legidsebb (la,
K. Miklós (1721-1769). 1733., tefaát még mint
ornu'k, kapitány tíj^rnnSébea, 1764. enedes,
:>s HMüt vármegye fA^ánJa és veiérfimagy.
i8 írt JC
Janác (1726-1777)
tány vitéikedik a porosz háborúban, 174Ó. a felkelt nemesség rnagya, 1769.
Hont vármegye fispán^ Neje gróf Cavrianl
Mária Gabriela. Pia K. Antal (1760-1826),
.

I

»

magas

hivataloe pályán
>

polcra

emelkedett.

sMvepet JátBBott a közélet terén. Nagyfontos teitoéget töltött be. Volt

cs. kir.

tanácsos, az
jas-rend vitéze, fpohárnok, fókanoelnegye örökös fispánja. 1815-ben hernyert Pintóda nem lévén, a család
:yona és uradalmai egyetlen leányá\nt4'>n iának révén ennek férjére, Szászlinánd hercegre szállottak, azzal a kivaló^iágos

bel.<

titkos

I

•jy
,>r

nevükkel a K. nevet egyesítik. Ezt
n<ry jdeig

basználták

is,

de

késbb

ilnirg (család).
f

(írszágbiró, hadvezér, politikus

és szitnyai Kohárj- -család

!

rangjának szerzje,
aban Hont) 16-Í9 márc. 12., megh.
29. A nagjszombati egyetemen
,

.

1

i

es gruti
(

kezdte felsbb tanulmányait, ott érte at>'ja halálának híre a 15 éves ifjút Lipót király atjja után a
kapitányává nevezte ki, tanulmányai
fttleki
befejeztéig helyettest rendelvén érette. K. 1667.
végezte tanulmányait a bécsi egyetem teológiai
karán, Ucentiatust nyert, disputát állt, melyért
Lipót 200 arany súlyú nyaklánccal tüntette kJ.
Hazatérvén, átvette a füleki vár parancsnokságát 8 vités kicsapásaival nem egyszer egész az
Al-Dunáig SKNTÍtotta le a dúló török hadakat. A
;

v^

Hiököly támadása idején húségesen megmaradt
Lipót pártján 8 az egyesült kuruc és töríik seregekostroma ellen 1678. megvédelmezte Füleket.
Fiilek má.sodik ostroma (1682) alkalmával Thököly kezébe esett, ki t örökös foglyának n>nlvánitotta s Regécz várába vitette, ahol nehéz börti>iib<> vetették, melynek szigorúságát a nemes-

Hona igyekezett enyUteni. Innen
várába vitette Thököly, ahol még kegyottanotbttl bántak vele, nedves és búzös börtftabe voto tté k, melyet nem is takarítottak, vasat
vertek keaére-lábára és száraz kenyénn és vizén
tartották. "Riököly gyakran megpróbálta részére
megnyerni, de sem meghajlítani, sem megtömi
nem tudta. K. aMnTedéseí közt a vallásban
keresett ersítést, s a börtön unalmát versek
zenésével ítaite el; a kigondolt verseket, írpszközök híján, ismétiés által véete elméjébe.
Munkács után még Tokajban, Patakon, Ungvárt
raboskodott, végre ez utóbbi várnak 1685 nov.6.
történt kapitnlációja alkalmával 38 hónapig iarib
senyveszt rabságából kétségbeejt állapotban
megszabadult. Midte Bécsben megjelent, Lipót
miniszterei és fényes ndvari környezete dött több
Ízben megölelve, cspeculum tldelitatisx-nak, hség
tükörének nevezte s Fülek várát örökös joggal
neki ajándékozta. Nemsokára ezután a dnnáninneni 'részek és a bányavirosok altábomokává
Zrinyi

:
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nevezték ki és a reábízott területet nemcsak
védte, hanem a Dnnán kétízb«i is átkelvén, a törököt Baékesféhérvámál megverte. Buda 1686-iki
ostromában huszárjaival fényw része volt s az elfoglalt vár rsége magyar részének paraneanokságát rábízták.l687-ben a császári sereg magyar csapatainak él^ Bger v^úrának visszavételében buzgólkodott és a vár elfoglalása az
lelkesedésének
volt köszönhet. Midn itt egy kirohanó sereget
egészen a várkapu íg üldözött, a bástyáról irányzott golyó oly veszélyesen megsebesítette jobbját,
hogy többé nemcsak fegjrverforgatásra, hanem
Írásra sem használhatta. A beállott béke nyugalmában szerzett verseit ndvari káplánjának mondta
tollba. II. Rákóczi Perenc támadása idején Bécsbe
hívták a föhadítanács értekezletén részt venni.
Utóbb az alvidéki vmegyékben sereget toborzott,
katonáit felvezette a Vág vidékére a kurucok ellen, de nagyobb szerepet nem vitt, inkább a béke
megkötésén fáradozott. Miután birtokait feldúlták
a kurucok, Budára vonult és ott a Vízivárosban
várta a háború megsznését. Az ónodi gyúlés 1707.
megnótázta és birtokait Rákóczi vedrei közt
szétosztotta. Ugyanez évben a trónralép I. József király al tábornagyi ranggal tüntette ki. 1709.
visszajutott Csábrág bírtokáÍa,1711. József király
Hont vmegye örökös fisptojává nevezte ki s a
még 1665. neki adományozott nógrádi fispánságot örökössé tette a IC-saládban. Az 1714-iki országgylésen országbíróvá választották, külön
törvénycikkben felhatalmazván, hogy nevét ezüst
lapra metszet\'e, ezt a bélyegzt használhassa kézaláírás helyett; a következ országylések is
több országos bizottságba kiküldöttek. Úgyszólván mindvégig buzgón réeztvett a közügyekben. Jobbágyainak igaz atyja volt és jószágát
tisztes takarékossággal növelte. Sokat, mintegy
700.(XX) forintot áldozott közjóra, a kecskeméti
algimnáziumot megalapította, a debreczenit pedig konviktussal látta eL Szepltlen jelleme,
politikai következetessége, hs^e, katonai hsísége, rendkívül buzgó vallást^sága és egész
lelki nagysága nemcsak kortársai szemében, hanem az utókor eltt is a kiváló példaképek közé
emelik. Versei viszontagságait festik s elmélked, vallásos és erkölcsi tartalmúak. Nemes lélek, de csekély költi tehet>H»g mutatkozik bennük; Balassi Bálint iskolája s Rímai és Beniczky hatása látszik rajtuk és javarészben Balassi-strófákban vannak írva. Költészetünket K.
mködése nem igen vitte elrébb azonban maga
sem tartott .sokat költi tehetsége fell. Munkái
Sok óhajtás közben, inségvisel^ben, éhségszenvedésben, keswves rabságban M\mkác8 köváráhqn szereztetett vének (b füzetben adta ki 1720);
dámuiatás kötbe» sserzett versek (1687-bl, midn Bger alatt vett sebében sinldött); Sokféle
kereszUd elkeseredett embernek kOcohoU tvrs«
(1706-beU budai elvonultsága idejébl) ElvénüU
embernek búsuló gimdolaiax (1721-bl) ; Hol epyszer 8 hol mássnr kifaragott s sszvesamett,
:

:

nmsyaból leirt fügfaversek(l72S-h6l).y. ö. Bajza
József. Gróf K. I. (1882) lUésy János. Gróf K.
István élete és munkái (Karczag 1886); Berki
Miklós. Gróf K. I. (Budapesti IV. Közs. Leánygimnázium Értesítje, 1908).
:

;

;
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Koháryháza (azeltt Pohorella, majd Garamkohó), nagyk. Gömör és Kis-Hont vra. garamvölgyi j.-ban, (1010) 2807 tót ós magyar lak.
vasúti megálló, u. p. ós u. t. a hozzátartozó Pohorellavasgyár, mely Koburg Fülöp herceg tulajdona.
:

Koháryszentlrincz,

Kecskeméthez

csatolt

nagyközség, 1. Kecskemét.
Kohászat, az a tudomány, mely a fémeknek
érceibl való kiolvasztását és a kiolvasztott fém
félkész gyártmánnyá való feldolgozását tanltja.
Mivel az els fképen kémiai, az utóbbi pedig mechanikai müveleteken alapszik, a K.-ban a kettt
mindig együttesen tárgyalják. Az elbbi magyarázat szerint a K. körébe tartozik az ércek elkészítése is, mert a kibányászott ércekbl a legtöbb esetben csak akkor tudjuk a fémet jó minségben és gazdaságosan kiolvasztani, ha elbb
kémiai alkatát, halmazállapotát, vagy mindakettöt megváltoztatjuk. Szorosan a K. körébe tartozik az elektrometallurgia is, mely a fémeknek a
villamos energiával váló kiejtését tanltja. A K.
mint mesterség több évezredes múltú. A K.-i tudodomány irodalmi megalapítójának az olasz Vanuccio Biringucciót és a német Agricola Györgyöt
tartjuk. Az els Pyrotechnica cím mvét 1540.,
az utóbbi De re metál lica
nagyszabású,
alapvet munkáját 1556. adta ki. A K.-i tudományon nagyot lendítettek a bányászakadémiák
is, melyeknek sorában legels volt a nagyhír és
tekintély, Mária Terézia által 1763. alapított solmeczi bányászati fötanintézet. A XIX. sz.-ig a K.
a bányászattal egy közös tudománynak számított, a tudomány fejldése ezt alaposan megváltoztatta, st magát a K.-ot is két részre, a vas-K.-ra
és fém-K.-ra osztotta. Az els tisztán a vassal,
az utóbbi az összes többi fémekkel foglalkozik.
Kohaut Rezs, zoológus, szül. Pesten 1858 okt.
12., megh. 1908 máj. 14. Felsbb tanulmányait a
budapesti tud. egyetemen s a József-megyetemen végezto. 1881— 86-ig a budapesti tudományegyetemen tanársegéd volt. 1886 óta tanár, majd
igazgató volt Budapesten. Természetrajzi folyó-

dm

—
Kóhen Efrajim, a

;

Margó-dljjal tüntette

török

idkben budai

rabbi,

Vilnában 1616., megh. Budán 1678 jún. 3.
Szülvárosából, hol mint a rabbinátus elnöke nagy
tekintélyben állt, 1656. elzte a kozákok véres
zsidó-üldözése 1666. a budai zsidó község rabbijászül.

;

nak

választotta. Sáár-Efi-ájim (Efrájim kapuja)
c. döntvénytárát halála után fla, Jehuda adta ki
(Sulzbach 1689) ; e könyvének az akkori budai,
illetve magyar viszonyokra vonatkozó adatait
l. Kohn S.,
Héber kütforrások, 117—23. 1. Életrajzát megírta Zipser (Orient 1846) róla és családjáról 1. Kaufmann D., Die Erstürmung Ofen's.
;

Koherens (lat.) a. m. összefügg. Az optikában
olyan sugarakat neveznek K. sugaraknak, amelyek fénytalálkozási jelenségeket képesek elidézni. Ilyenek az egy fényforrás megkettöztetésébl származó sugarak. L. Fresnel-fék tükörkisérlet.

Koherer. Branly 1890-bea fedezte föl, hogy
a K. kiválóan alkalmas az elektromos hullámok
jelzésére. A K. tulajdonképen fémelektródák között

üvegcsben

elhelyezett fémreszelékbl áll

az elektródákhoz kötött egyenáramú forrásból a
fémreszelóken át rendes körülmények között a
reszelek igen nagy ellenállása folytán nem megy
ái'am. Amidn azonban elektromos hullám éri a
reszeléket, a nagy elektromos ellenállás csökken s az egyenáramú forrásból áram folyik át a
K. áramkörén s az áram mködésbe hozhatja a
K. áramkörébe bekapcsolt jelfogót (1. a Drótnélküli távíró 3-ik ábráját). Az elektromos hullám megsznése után az egyenáram tovább folyik. Ha azonban a fémreszeléket megrázzuk, az
ismét visszanyeri elbbi nagy elektromos ellenállását. A drótnélküli táviró els éveiben az
elektromos rezonancia, az elektromos sugárzások tanulmányozására, valamint a gyakorlati
drótnélküli táviró üzemben is rendklvíU elterjedten használták. A fémreszeléket, az elektródokat a legkülönfélébb módon változtatták. Dr.
Károly Irén vasszögekbl szerkesztett készüléke
középiskoláinkban meglehetsen elterjedt. Ugyancsak Dr. Károly Irén szerkesztette az egj'^ kontaktusa alumininm-K.-t is. Az
kísérletei alapján lehet arra következtetni, hogy a K. mki'dóse a nagy frekvenciájú áramok ionizáló hatásán alapul. A kontaktellenállás egyenáramra
igen nagy a nagy frekvenciás áramra, amolyot
az elektromos hullám idéz el, a kontaktellenállás
lecsökken s Így most már az egyenáram is átm(>het a K.-en. A K.-nek ma már csak történelmi
jelentsége van. A sok kontakt folytán mködé.<p
megbízhatatlan s Így a gyakorlatban nem hasz-

iratokba számos állattani cikket írt. Állattani
tankönyvein kívül nagyobb munkái A magi/arországi ma/larak meghatározó könyve (Budapest
1894); A maai/arországi szitakötöféUk természetrajza (1896); Gazdaságtan, polgári leányiskolák számára (Sajóhelyi Bélával ésTiborcz Idával, 1900) Brehm, Az állatok világa c. mvének a
halakról szóló VIII. kötetét dolgozta át a magyar
viszonyoknak megfelelen. Magyarország P>dcidái (Állattani Közi. II. köt., 1903) c. megjelent
mvét a Kir. Magy. Természettud. Társulat a nálják.
:

Koházló

;

ki.
Kohézió (cohaesio) a. m. összetartás. Fizikai
Kóhelet v. a Prédikátor ki'myve, bibliai könyv, értelemben a szilárd ós cseppfolyós testeknek rémoly a hagiografák csoi)ortjábán az «öt mogilla» szeik szétválasztása ellenében tanúsított ellenál(tekercs) között foglal helyet. Szerzje Salamon lása. Ezen ellenállás általában
a szilárd testekben
királlyal mondatja el nézeteit, amelyek a prófé- a legnagyobb, a cseppfolyós testekben jóval kisebb.
ták világnózlotével sok tekintetben ellenkeznek, De az egy halmazállapotú testeknek K.-ja is azokamiért a könyvet némely írástudók a bibliai nak anyagi minsége szerint különböz, amiból
könyvek közül ki akarták zárni. Keletkezésének azután a különböz testeknek sokféle tulajdon.^ngai
idejére nézve eltérk a vélemények. A könyv erednek, úgjnnint a szilárd testek kemén>'sége, menyelve után Ítélve azonban kétségtelen, hogy a revsége, ruganyossága, nyújtható- ós lapíthatomá.>*odik templom korából származik ós liogy a ságasazoknakszilárdsága.
mellyela szétszakításbiblia legkésbbi eredet könyvei közé tartozik. nak,
szóttörósnok és összenyomásnak ellenszegül.

;;;;

-

Kohéziós alakok
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nok a különböz folyadékok K.-ja sem egyforma. Óta Lipcsében. Nevezetesebb müvei: Drelszig
Jahre doutscher Qeeohichte 1858—88 in amtlipl. azoknak kis<>bb-nat;yobb nsrulóa^^ban
(vbjcositas), kisebb-naK'yobb íllékonyságában nyi- chon Kundgebungen (Gieesen 1888) Fttrst Bislatkozik. A gázok t©rj<>dékonysógüknól fogva úgy marck-Gedenkbuoh (Chemnitz 1890, 2. kiadás)
tnnek fel, mintha bi'lölUk a K. teljesen hiányoz- Fürst Bismarck. Regeeten zu einer wissenschaftnék. Gyakorlati sx(>inp<)ntboi külünöeen a szilárd lichen Biograpbie des orsten Reiobskanzlers (Leiptestek jolzott tulajdonsái;ainak ismerete fontos, zlg 1891—92, 2 köt.) Die politischen Beden des
minélfogva pontos méréseknek tárgyát képozí. Fürston Bismarck (Stuttgart 1892-1904, 14 köt)
A^on kérdés azonban, hogy miféle erk okozzák Bismarck-Briüfe (Bielefeld 1897— 99); Bismarcka K.-t, axoroean öes^fUgg az anyag szerkeoetének Jahrbuch (Berlin-Stuttgart 1894—1899, 6 köt.)
elméletével és a legkülönbözbb hipotézisek föl- Wegweiser durch BLsmarcks Gedanken u, Erinállítására adott alkalmat. A természettudomá- nerungen (Leipzig 1899).
2. K., Johann Georg, német földrajzi író ée
nyokban jolonleg az ú. n. molekuláris hipotézis
K. a botani- utazó, szül. Brémában 1808 ápr. 28., megh. u. o.
van elfogadva. L. Halmazállapot
1878 okt. 28. Sokat utazott és utazásait vonzóan
kában 1. Cohaesio.
;

ami

;

;

—

.

felületek
Kohéziós (egyensúlyi) alakok
olyan folyadékokban képzdnek, amelyek a nehézségi er behatása alól Itívonva, csak a moleknlár^ (kohéziós) erk befolyása alatt állanak s
ezek a legkisebb felületet igyekeznek létrehozni,
így pl. kevés olaj gömbalakuvá lesz, ha vele
eg>'enlö fajsúlyú folyadékba, pl. víz és alkohol
keverékébe helyezik, amelyben lebeg. Az olajgömb
hnii.rorr.i hózható szét, ha két szemben lev drótit'lyezik. Ha a gömb függélyes dróttenipad, gyors forgatással lapulttá lesz, st
abból gyiírú alakú rész válik le, mely végre kis
olajgömbökké szakad szét (Plateau kísérlete). Ha
vékony drótból alakított kocka, tetraéder, oktaéder stb. alakú vázakat jó szappanoldatba merítenek, a lassan kihúzott drótxázak éleit vékony
hárt>ák kötik össze. Ezekre a nehézséger hatása
a rendkívül csekély tömeg miatt elhanyagolható.
Ilyen egyensúlyi alak rendkívül sok van.
Koh-i-Baba (Kuh-i Baba a. m. aa hegyek
atyja*) a Hindukus egyik lánca, ettl a Bamian,

,

hágó (Hadzsi-dzsak) választja el, legmagasabb
pontja 5143 m. magas. Lábánál ered a Kabul,
Heri-rud és a Hilmend.

Kohinnr (Kohinoor), az angol király birtokában levó híres indiai eredet gyémánt, súlya
106'/u karát. L. Gyémánt.
Kohisztán (Kunisztán a. m. « hegyvidéki)),
több iráni hegyvidék neve. Legjelentékenyebb a
perzsa K., Khorasszán tartomány D.-i részében
az afghán K., Kabultól keletre es vidék, a Zerafsán fels völgye a turkesztáni K.
Kohl Medárd, félsz, püspök, szül. Radafalván
(Vas vm.) 1859 nov. 5. Középiskoláit Szombat:

helyen és Pannonhalmán végezte, a teológiát az
innsbrucki egyetemen, hol 1887 nov. 7. doktorrá
avatták, közben pappá szentelték 1885. júl. 25.
1885-ben g>'ri fgimnáziumi, 1886. pannonhalmi
tanár. 1889— 1900-ig Vaszary Kolos fapát, majd
Magyarország heroegprimásának titkára, azután
1912 végéig s^édpüs^ke. 1893 ápr. 10. a Csólics
által a heroegpriinás ellen intézett merénylet
alkalmával megsebesült. A király
felsége ez
alkalomból a vaskorona-rend lovagjává nevezte
ki. 1899-ben pápai prelátus és apostoli protonotárius, 1900. esztergomi kanonok, u. a, év dec.
27 saraosatei fölsz. püspök. 1909. a Ferenc Józsefrond középkorasztjét kapta a csillaggal.
Kohl, I. Horst, német történetíró, .-^zül. Waldheimben (Szászország) 1826 máj. 19. Mint gimnáziumi tanár mködött elbb Chemnitzben, 1903

Oroszországot (1838) Ausztria-.Magyarországot és Bajorországot (1842); Angliát,
Skóciát és Írországot (1843—44) Dániát, Németalföldet, Dalmáciát és Montenegrót, Kanadát és az
Egyesült- Államok szomszédos vidékét (1857). L^éitékesebb mvei Der Verkehr und die Ansiedelungon dor Monschen in ihrer Abhángigkeit von
der Gestaltung der Erdoberflache (1841) és Die
geographische Lage der Hauptstádto Europas
(1874). Irt továbbá a Rajnáról (1851), Amerika és
egyes részeinek felfödözésérl (1861), a Golf-áramírta le. Leírta

;

;

:

latról.

Kohler, Josef, német jogtudós, szül. OfTenburgban 1849 márc. 9. Bíró volt, majd 1878. Würzburgban, 1888. Berlinben egyetemi tanár lett.
Számos mve közül legnevezetesebbek az összehasonlító jogtudományok körébe vágók. Ezek:
Zur Ijehre von der Blutrache (Würzburg 1885)

Modemé

Rechtsfragon der islamitischon Jurísten
1885) Das chines. Strafrecht (u. o. 1886)
Rechtsvergloichende Studien über islamitisches
Recht, das Recht der Berbem, das chinesische
Recht und das Recht auf Ceylon (Berlin 1889)
Aus dem babylonischen Rechtsleben (G. C. Peiserrel, Leipzig 1890—94, 8 rész)
Altindisches Prozessrecht (Stuttgart 1891)
Das Recht der Asteken (u. o. 1892); Hamurabis Gesetz (Peiser-rel,
Leipzig 1902). Egyéb jogi munkái közül említjük: Doutsches Patentreoht (Mannheim 1878);
Das Autorrecht (Jena 1880) Zivilprozessualische
Rechtsanfgaben (u. o. 1881, 3. kiad. 1900) Das
Redit des Markonschutzes (Würzburg 1885) Aus
dem Paten^ n. Industrierecht (Berlin 1889—92,
3 köt.) Lehrbuch des Konkursrechts (Stuttgart
1891) Handbuch des deutsch.Patentrochts (Mannheim 1900—01, mutató hozzá 1904) Einführung
in die Rechtswlssenschaft (Leipzig 1902, 2. kiad.
1905) Lehrbuch des bürgerlichen Rechts (Berlin
1904-töI) Die Patentgesetze der Erde (M. Mintzzel, u. o. 1905, 2 köt.). A Magyar jogászegylet kiadta az 1913. ott tartott két eladását Észrevételek a magyar polgári perrendtartáshoz (Budapest 1913) és A házasság mint kul túrjelenség
(u. o. 191.S).íío//^eTido;yEnziklopiidio der Rechtswlssenschaft c. bibliográfiai munkájának 6. kiad.
állította össze (lieipzíg 1902-tl). Kiadja a Zeitschrift für vergloichonde Rechtswlssenschaft, az
Archív für büi^erlichee Recht ée a Beriloer jnristísche Beitrüge c. folyóiratokat. Irt múvésztrténeti értekezéseket és szépirodalmi dolgozatokat is.
(u. o.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

:

M

;

—
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Kohlüirst.LMáií'^.osztrák mérnök, szül. Grác- nlsche Studien (Breslau 1868) Zur Sprache, Liteban 1810. A vasúti tolegróf-jelzési és biztosító be- ratur und der Dogmatik der Samaritaner (Leipzig
rendezések alapos ismerje ós fejlesztje. Fbb 1875); Mordechai ben Hillel (Breslau 1878); A
müvei Über elektrische Distanzsignale (Prag magyar nemzeti múzeum héber kéziratai (M.
1878); Die elektrischen Einrichtungen der Eisen- Könyvszemle 1877) Héber kútforrások és adatok
bahnen und das Signalwesen (Wien 1883) Der Magyarország történdtnéhez (Budapest 1881);
zsidók törtenete Magyarországon (I. köt. Budaelektrische Betrieb der Eisonbahnen (Prag 1895)
Die selbsttatige Zugdeckungseinrichtnng auf pest 1884) A szombatosok, történetük, dogmatikájuk és irodalmuk (u. o. 1889) Kohn Schwerin
Straesen- und Vollbahnen (Stuttgart 1903).
Kohlrausch, 1. Frkdrich, német fizikus, szül. Götz bajai és bácsmegyei frabbi (u. o. 1899).
Rintolnben 1840 okt. li., megh. Marburgban 1910 Nagyszámú tudományos értekezései jelontok meg
jan. 17. 1864r-tl 1895-ig több német egyetemen folyóiratokban, valamint napilapokban is. Zsina1895. a berlini Physikalisch-technische gógai szónoklatok címen (Budapest 1875) egy
tanított
Keichsanstalt elnökévé, 1899. a berlini egyetem kiilön kötet egyházi beszéd is megjelent tle. A
tiszteletbeli rendes tanárává lett. K. kiváló elmé- Pallas Lexikona számára a bibliai korszak utáni
leti tudós és rendkívüli gyakorlati érzékkel meg- zsidó irodalomra és történetre vonatkozó cikkeket
áldott fizikus volt, kinek a flzilía mérmódszerek írta.
Kolin,l. jSüíomow, németíró,sztil.Prágában 1825
és mszerek dolgában sokat köszönhet. Vizsgálatai fleg az elektromos áramokra, a vezetk ellen- márc. 8., megh. 1904 nov. 6. A prágai egyetemen
;

:

;

;

A

;

;

;

állására, az

áram állandóira, az Ohm és az elektro-

kémiai egyenérték meghatározására, a helelrtromosságra, hvezetésre, a fény teljes visszaverdésére, szilárd testek rugalmasságára s a rugalmas utóhatásra vonatkoznak. Sok mérmszert
szerkesztett. Fmunkájában, mely elször 1870.
és 10. kiadásában 1905. Lehrbuch der praktischen
Physik c. alatt jelent meg, a fizika legfontosabb
mérmódszereit tárgyalja (magyarul megjelent
1877. Aht Antal és Wagner Alajos fordításában).
Nagyjelentségüek K.-nak az elektrolízis terén
végzett vizsgálatai. Egyéb mvei: Über den
absoluten elektrischen Leitungswiderstand des
Quecksilbers (München 1888) Das Leitvermögen
;

der Elektrolyte, insbesondere der Lösungen (Holbomnal együtt, Leipzig 1898) Kleiner Leitfaden
der praktischen Physik (u. o. 1900) Die Energie
oder Arbeit und die Anwondungen des elektrischen
;

;

Stromes
2.

K.,

(u. o.

keresked lett. Gábriel c. regényét, mely
névtelenül jelent meg, sok nyelvre lefordították.
(Németül Jena 1875 és Züi-ich 1897). Fbb müvei
ezenkívül Die Starken (1877) Prager Ghettobilder (1884) Der Lebensretter (1893)
Pürstengunst (1894) Ein deutscher Handelsherr (1896.)
2. K., Iheodor, voltolmützi hercegérsek, szül.
Brzeznitzben 1845 márc. 22. zsidó származású
szülktl. 1871-ben szentelték pappá s 1874.
Fürstenberg érsek udvarába került s az egyházjog tanára lett a teológiai fakultáson. 1887-ben
kanonoknak nevezték ki, Fürstenberg halála után
pedig 1892 nov. 8. érsek lett. Mint ilyen szigoruságával, perleked hajlamával és fukarságával
csakhamar gylöletessé tette magát mind a papság, mind a világiak eltt. A sajtóban heves támadások jelentek meg ellene. 1903 elején egj' olmützi cseh újságban «Rectus» neve alatt egy cikksorozat jelent meg, melyben
még a gyónási
titok megsértésévei is vádoltók. K. ekkor egy
ártatlan papot mozdított el állásától, mire P.
tanult, de

:

;

;

;

;

t

1900).

Rudolf Hermann, német

fizikus,

az

elbbinek atyja, szül. Göttingenben 1809 nov. 6.,
megh. Erlangenben 1858 márc. 9. Több helyen Hofer, a cikkek igazi szerzje jelentkezett. Most
mködött mint gimnáziumi tanár késbb az er- már a Vatikán is beleavatkozott a dologba és a
langenl egyetemen volt a fizika tanára. Pontos pápa 1903 dec. K.-t Kómába idézte. Itt a hivata;

mérésekkel igazolta a Volta-féle feszültségi törvényt és az Ohm-féle törvényt. Weberrel együtt
az els volt, aki az elektromos áramokat mechanikai mértékben megmérte s ezzel a jelenleg használt, . n. abszolút mértékrendszert megállapí-

ugyan t az ellene emelt
vádak alól, de X. Pius pápa mégis rávette K.-t,
hogy méltóságáról önként mondjon le egyházmegyéjének békéje kedvéért 1904 márc. 4. K. ezlos vizsgálat felmentette

óta ehrenhauseni birtokán él s az olmützi érsek-

Számos értekezést írt.
ség jövedelmébl évdíjat húz.
Kohlschein, Joseph, német rézmetsz, szül.
Kohó, az a rendesen tzálló anyagból falazott
Warburgban 1841 szept. 21. A düsseldorfi akadé- tzhely v. kemence, melyben ég szénnel vagy
mián Kellemek volt tanítványa. Legsikeríiltebb más energia-forrással a fémet az ércekbl kimetszetei Szent család, Ittenbachtól Krisztus a választják. Átvitt értelembon K.-nak vagy hutákereszten, Lauenstelntl
A kánai menyegz, nak nevezik azokat a gyártelepeket v. mhelyePaolo Veronesotöl Szt. Cecília, a Fátyolos Ma- ket is, melyekben ez a mvelet folyik. Így a
donna ós a Sixtus-fóle Madonna, Rafaeltl Szep- vas-K.-nak a vas-, réz-K.-nak a rézgyárakat netotta.

:

;

;

;

;

ltlen fogantatás, Murillótól

;

Szent

éj,

Correggió-

tól stb.

Kohn Sámuel, zsidó teológus ós történész, a
pesti zsidó hitközség frabbija, szül. Baján 1841
aaept. 21. 1866-ban a pesti zsidó község egyik rabbi8íókél)o választotta. Tevékeny része volt az 1868.
€«ybogyíilt magyarországi zsidó egyetemes gylés munkálataiban. A zsidó irodalmi társaság
szervez munkájában részt vett ós egy ideig el-

nöke

is

vezzük,

volt.

Nevezetesebb múvel: Samarita-

1.

Ketnence.

—

A

régebbi bányajog,

a Miksa-féle bányarendelet szerint a K.-k
felállítása, felszerelése ós használata a bányahatóság különös adományozásához, illetleg engedélyéhez volt kötve. A most érvényes 1864. évi
bányatörvény szerint a K.-k s más ide tartozó vállalatt)k külön bányahatósági adományozás alá
nem tartoznak, hanem a bányavállalkozó miir a
bányaadománynál fogva fel van jogosítva az lisványok felkészítésére szolgáló berendezések léte-

jelesül

V

K ohóbeteffséff

—
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siu«ére. E réeibeo alkalmazkodni kell az ipar- Lnise und ihre Zeit (1911); Ottó v. Bismarck u. die
turvény raodeÜEnéfleUtes. Az iftaWrvéay (1884. Orossen n. d. Kleinen um ihn(lPll); Freimaurs*
X i. t.-c 86. 1) szerint. anmmyfbeB az Ozlettele- riacbe Stndien n. Skizzen (1911); Friedrich der
pek a oomzzéd birtokoeokat. Ifúcókat a általában Grosse als Charakter u. Persönlichkeit (1912).
2.
a közOoséget háborgatják, megkárodtba^ják v.
Sándor, zsidó teológus és író, szül. Félegyveszólyezlethetik. feláUitásukhcMi a t&rvónyben házán 1842 jún. 11., megfa. New-Yorkban 1894
meghiUárazott eljárás meUelt Ueoikfizleadö Ipar- máj. 25. 1867- ben rabbi lett 8zékeefebér>'árt 1886
óta pedig mint a newyorki Ahavat-Cheesed község
hatósági telepengedélv,8zflkBéee8.
rabbija s a JewLsh Theological Seminary egyik
K^Sbetegaég. 1. ÓUmm6rgaé$,
Über die jüd.
Xohólttat. A kohászati eijárásoknál használt tanára mködött. Fbb munkái
kameDoókböl dszáUó fOat; nwly legtöbbnyire fé- Angelologie und Dámonologie in ihrer Abhángigmes rásaekkel, kánessavas. sósavas, arz^isavas keit vom Parsismus (Ijoipzig 1866) ICritiBcbe Begáiokkal Tan keverve. A fémes részek gyakran leuchtung der persischen Pentat-Uebersetztmg
nagy érlttet képviselnek, a gázok pedig az em- des Jákob ben Joseph Tawus (u. o. 1871) Aruch
beri nn^isiwIlLrii. de a növényi szer^'ezetre is igen completum (Wien 1878—92, 9 köt), Nátán b.
károsak. BzMt a kuhók igyekeznek a K.-t lehet- Jechiel Arukh cím talmudi szótárának kritikai
leg megtísztít\'a a levegbe bocsájtani. A fém- kiadása.
Koibálok, a Minusszinszk környékén él jetartalmú száUópor elválasztására nag>' kamarákat, hosszú csatornákat építnek a kemence és a nisszei türk törzsek egyik ága, más elmélet szekémény közé, ahol a fémtl nehéz por leülepedik, rint elfajult finn, illetleg szunojéd nép, mely
a savas gzök letítóaére pedig vízzel, mésztejjel még a XVIll. 8z.-ban a szomszéd kyszyicek,
permetezett aknákat, csvezetékeket iktatnak meteesek, szagajokkal együtt független volt.
Koilanaglii (v. mélyített domborm), az ókori
közbe. Még ennek ellenére Ls mindig elég káros
anyag marad a füstben, mely a kohók ellen való egyiptomiak domborm veinek egy sajátságos válnagy kártérítési pereknek okozója. Néhány év- tozata, melyet a franciák «reliefen creux»-nek
vel ezeltt Nag>'bánya mellett a kertbirtokosok neveznek. Itt az alakok felületükkel nem emelegész tömege támadta meg perrel a kincstári kednek ki a síkból, hanem csak azáltal domborodnak ki, hogy körvonalaik mentén mélyedés
fémkohót.
Kohópatak (azeltt: Kóhpat^),tísk. Szolnok- van a kbe vésve ; az alakok pedig éles (kék,
Doboka vm. magyarláposi j.-ban, iioio) 413 oláh piros, sái^a, zöld v. fekete) színnel vannak kifest\'e, úgy hogy ezek a mélyített dombormvek
lak. a. p. és u. t. Magyarlápos.
Kohortáció (cokortaHo lat) a. m. intés, figyel- mintegy átmenetet képeznek a falfestménytl a
i

K

:

;

;

:

dombormvekhez.
Koimbatur, város,

meztetés.

KohÓTÖlgy (azeltt: Horaospataka),
>z' Inuk- Doboka vm. magyvláposi j.-ban,

kisk.
ii»io)

n. p.
77 inagyar és oláh lak., postahivatallal
Környékén arany-, ezfist- ós ólom;

uláhlájpios.

bányászatot znek.
Kohren (Ckorun), város Szászországban , (i»io)
820 lak., jeiemtös agyagiparral, keztyü- és harisnyakészítésseL

Kohone-olaj, Kokune-pálma (nSv), 1. AttaleoKohnt, i. Adolf, magyar születés német író és
újságíró, szül. Mindszenten 1848 nov. 10. Boroszlóban zsidó teológiát, utóbb az egyetemen fllolóL'iát és mvészettörténetet hallgatott s Németorzágban a hirlapiról pályára lépett Egyideig a
Daheim aaerkeartje Yolt. 1884-ben Bismarckot
gúnyoló csevegései miatt B«linbl kiutasittatván, Drezdába Költözött évek multán visszatérhetett Berlinbe, ahol 1870 óta a magyar egyesület
elnöke. Jókai, Mikszáth, Beniczkyné, Herczeg regényeibl és novelláiból sokat, Petfinek pedig
prózai municáit lefordította németre ; munkái elismeréséül 1895. a Petfi- Társaság küls tagjává
választotta. Közel 80 kötetet adott ki. Ezek nevezetesebbjei: Lustige Gesdiiohten aus dem Toknvorlandp (1885) Ausdem Reiche der Karpathen
tnarck und die Litteratur (1889); Bisdie Franen (1894) Bismarck als Hnmorist(lb99) Erzherzog Ladislaos (1897) Ungarisches Novellonbuch (1898): Ijas8aUe(1901); Die
Überweiber aller Zeiten (1902) Der Meister von
HajTPuth (1905) Schiller und die Frauen (1905);
r als Hnmoriát (1905) Friedrich der Grosse
morist (1907) ; L. Fenerbach (1908) ; Königüi
;

.

:

Koipa, a bódpa&ány (Myoauior corypué Moneve hazájában. L. Hddvatkáity és Ntdria.
Koir (Coir), 1. Kókuszpálma és RottHÖvé-

lina)

nyék.
Koi-azo, több folyó Dagesztán orosz kormányzóságban, nevezetesebbek az Avari-K. (Avarszkaja-K.) és az Andi-K. (Andiszkaja-IC), amelyek a Szulakká (1. o.) egyesfilndL
Koita, 1. Qu^o.

;

;

Ha a két inga lengésideje csak keveset
különbözik egymástól, a K. csak nagyobb számú
lengés után következik be s ebbl a két lengésid
különbsége pontosan meghatározható. Ezt felhasználják, midn két kíilönböz helyen meg
akarják határozni a nehézséger viszonylagos
nagyságát.
Koiné (gör.) a. m. köz, közös. Jelenti a N. Sándor korában kialakult attikai köznyelvet. L. Görögnyelv.
Kornix (gör. choinix, lat choetdoa), a régi
athéniek egy gabonamértéke; Solon mértékrendszerében 1-08 literrel volt egyenérték. A Kr.
e.-i II. sz.-ban életbe léptetett athéni m^tétcreDdszer szerint a K. 1228 literrel volt egyen^tékfi.
esése.

2 sextariussal vették egyenértéknek.
Koinobitál:, 1. Goenofnták.
Koioe (latinosan Coeus), Uranos és Gaia fia, a
titánok (1. 0.) egyilce, Leto és Asteria apja.

;

1

Eojamuturu.

A rómaiak

;

.

1.

Koincidencia (lat.), két, egyszerre loigó ingán
nak egy helyzetben való találkozása v. esze-

;

:

;

j

Koitoas (coittís lat), 1. Közösülés.
Kojambatur, L Kojamuturu,

:

'
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^

Kojamatnru (Koimbatur, Kojambatur), az- 10—30 percig is eltart, söt ismételt beecsetelés
eltt Kojampadi ós Koibmutur (angolul Coimba- által sokáig fentartható. Ezen érzóstelenséget némi
tore), az ugyanily nev kerületnek (20,310 km^ égésnek az érzete elzi meg, egyszersmind a
tor., 1.908,700 lak.) fhelye Madrasz brit-indiai nyálkahártyák az érintés helyén elhalaványodpresidoncyben, a Nojil balpartján, száraz, egészsé- nak. Az on-ban alkalmazva a szaglás, a nyelven
pedig az ízlés érzete csökken a szembe csöppentve
ges vidéken, vasút mellett, 53,083 lak.
Kojang (coyang), Hátsó-Indiának egyik gabo- pedig az érzóstelenség mellett a szem bogara is kinamértóke. Batáviában =1661-09 kg., Szumatrá- tágul. Orvosi célra a K.-nak érzéstelenít hatását
ban
1333Vs 1- rizsnél Surabayaban 1 K.=1V9 használják fel különösen az orrnak, szájnak, gégének, garatnak, húgyhólyagnak, végbélnek, szembatáviai K.— 1846-6 kg.
Kojetein, város Prerau morva kerületi kapi- nek, fülnek és nemz-részeknek fájdalmas bajaitányságban, a Morva és vasút mellett, (1910) 6333 nál 8 azokon történ operációknál. Befecskendenagyobbára cseh lak., cukorflnomí tóval, sör- ós zés alakjában a sebészek is használták a metszés,
varrás, foghúzás fájdalmatlanná tevésére. Mivel
malátagyárral.
Kojsó, kisk. Szepos vm. gölniczbányai j.-ban, gyorsan felszívódik és némelyeknél igen súlyos,
st halálos mérgezést okozott, ma csak kevésbbó
(1910) 1066 tót lak. vasórcbányászattal, gözfrészmérgez pótszereit használják (tropacocain, euteleppel.
Kóka, hevesmegyei tájszó, jelentése cseresz- caíu, novocain, stovain, alypiu, 1. Érzéstelenítés,
nyével teleaggatott galy v. bármily más gyümölcs- Helyi érzéstelenítés). A K. veszedelmes méreg,
amely ájulásra vezet edénygörcsöt, rángógörcsögaly, amelyeken a gyümölcs rejtstül van.
Kóka, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmogye ket, csorgó izzadást, részegséget, végül általános
nagykátai j.-ban, (1910)4436 magyar lak., posta- bénulást és a légzés kimaradásával halált okoz.
A szervezet (ú. m. a morfiumhoz és egyéb bódítóés távbeszólöhivatallal,
hogy
szerekhez) könnyen hozzászokik, a dózist
Kokacserje (növ.), 1. Erythroxylon.
mindinkább emelni keU és a test
Kókad (azeltt: Kakád), nagyk, Bihar vm. hatása legyen
székelyhídi j.-ban, (1910) 918 magyar lak.; u. p. ellenállhatatlan vággyal kívánja az újabb és
újabb K.-bevételt, míg a krónikus K.-mérgezés
és u. t. Álmosd.
Kókai Lajos, könyvkeresked és kiadó, szül. (cocainismus chronicus) fejldik ki, mely a test
1842. a fejérvármegyei Verebén. Üzletét Buda- elcsenevészésével, lesoványodásával, az erk
pesten 1873. alapította. Kiadói tevékenységének hanyatlásával, hallucinációs elmebajokkal, omlékét firánya volt, nevezetesen a kereskedelmi is- kezet-gyöngesóggel (tehát olyanforma bajokkal,
kolai tankönyvek, mely téren úttör, azután a pro- mint a krónikus morflummérgezés) jár. Ez a
testáns híttani és egyházirodalmi kiadványok, betegség, mely ugyan nálunk még nem, de a
amelyek meghaladják a 300 kötetet, köztük a leg- külföld nagy városaiban már ismeretes, csakis
jelesebb prot. egyházi írók müvei.
intézetekben gyógyítható, a szernek föltétlen
Kokain, cocáin, benzoüekgoninmetüester :
megvonása által.
;

=

;

;

:

—

—

C„H,.NO„
Kokainizmus, 1. Kokain.
a perui és bolíviai coca- cserjében (erythroxylon
Kokalos, mitikus szicíliai király, ki a Krétácoca), fképen leveleiben elforduló (0-5-0-80/o-ig) ból .Mins király ell menekül Daídalost oltalalkaloida. A K.-t szóda-oldattal nedvesített ós is- mába fogadja s kinek leányai a Daidalost nyomét megszárított levelekbl petróleum-éterrel mozva Szicíliába érkez Minst forró fürdbe
kioldják; ez oldatból híg sósavoldat hatására ölik.
nyers sósavas K. válik ki, amelyet azután alkalKokan (Khokand, Chokand), 1. egykori öndllo
mas módon tisztítanak. A sósavas K. vizes olda- khánság Közép-Ázsiában a Szir-darja mindkét
tából lúggal lecsapják a K.-t, amelyet szeszbl át- partján, Kína, Bokhara, Kartegin és a Csu nev
kristályosítanak. Manapság a K.-t nagyban mes- ki-kiszáradó folyó közt, mintegy 220,000 km* teterségesen (szintézis útján) is elállítják, pl. ek- rülettel. Az oroszok 1853-ban megszállották Akgoninb('>l (a tropin p-karbonsavjából), amelyet an- mecset (most Perovszkij) nev ersségét, 1864.
hidrobonzoesavval benzoílekgoninná, majd ezt Taskendet, 1866. Khodzsendet ós 1876. a többi rémetiljodiddal K.-ná alakítják. A K. színtelen, szét, amelybl Ferganát (1. 0.) alkották.
2. K.,
monoklin kristályok. Op. 98°. Víz alig, szesz, éter az ugyanily nev járás székhelye Fergana orosz
jól oldja. Oldata lúgos, keser és a poláros fény tartományban, a Karaszu mellett, (1910) 112,800
síkját balra fordítja. A mesterséges K. 80''-on ol- lakossal, szép utcákkal, kényelmes bazárokkal,
vad és jobbra forgató egyéb fizikai és fiziológiai amelyekben Közép-Ázsia mindennem termékeisajátságai azonosak. Savakkal hevítve elbomlik vel élénk kereskedést znek. Az egykori kháni
s benzoesav, ekgonin ós metilalkohol keletkezik. palotának, a város legnagyobb épületének falait
Savakkal kristályos sókat alkot. Ilyen pl. a só- zománcozott téglák borítják. K. 1875-ig az ugyansavas K. (cocainum hydrochloricum)
ily nev khánság fvárosa volt.
c„h,;nü,.hci,
Kokanada, l. Kakinada.
kesernyés Izü, a nyelvet mulókonyan érzésteleKokárda (franc, oocarí/ét), rózsaalakú szalagnít, színtelen kristálykák. Op. kb. 183". Kb. 0-5 csokor, melyet kalapra v. sipkára tznek régeboldata somleges kémlöhatású.
sr. víz oldja
ben a politikai pártok jelölésére szolgált, jelenleg
A K. legnovozetosobb hatását KoUer fedezte föl nemzeti jelvényül is használják. FranciaországBécsben 1884. ugyanis ha azt2-6«/o-os oldatában ból e szokás egész Európára, st Amerikára is
a nyákhártyákon alkalnmzzuk, akkor ezeken elterjedt. Most már többnyire fémbl készítik.
érzóstelenség következik be 3—6 perc múlva, a ez PYanciaországban jelenleg inkább a hadsereg és

—

;

;

;

;

;

-
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as egyonnihás hivatalnokok használják. De minden polgárnak joga van a nemzeti K. viselésére,
ha ettl birói Ítélettel el nem tiltják. A színek rendszolnt a nemzeti színek a magyar K., mely fkép 1848—49. szerepelt, piroe-fehér-zöld szín.
Kokaad, község Tolna vm.-ben, i. Kakasd.
;

—

Koklnklna

paiaknak nem nagyon egéssségee; gyakori a
hasmenés és a malária. A DNy.-i eeös monszunszelek idejében hmérséke 13«— 19« C. (májustól
októberig) az ÉK.-í száraz monsznnok alatt ellenben (októbertl áprilisig) 23<> (nappal) és íV
(éjjel) közt váltakozik. A délkinai tenger talfunjai
;

\m. liptóújvári j.-ban, (i9io) gyakran nagy károkat okoznak. Állat-, növény- és
ós postatakarékpénz- (í«vdnyorsz^ tekintetében Hátsó-Indiához tartotárral, u. t. Hybbe. Hozzá tartozik Pod-Banszko zik. Ragadozó állatai a tigris, párdne és a vaderdööri lak, mely a Magas-Tátra Ny.-i részeibe macska van orrszarvuja, elefán^a, vaddisznója,
s nevezetesen a Krivánra teend tírándnlások krokodilja és sok mérges kígyója; szarvasok és
kiinduló pontja szokott lenni.
bivalyok nagy csordákban barangolják be. LegfonKokcinin (coccinin), vörös gyapjú festésére tosabb terménye a gummigutta-fa, cukornád, rizs,
való azo(kátrány-)fe8töanyag.
gyapot és dohány nemes ércei nincsenek. LakosKokén, Ernst, német paleontológus, szül. sága összesen 3.050.785. Nagyobbrészt anami.voígban 1860 máj. 29., megh. Tübin- táic. Uralkodó vallás a buddhizmus a katolikus
'12 nov. 21. 1891-ben Künigsborgben, misszió székhelye Szaigon, hol nagy papnevel
is'j,. i Dmgenben az slénytan s földtan egye- van. A nagj'obb városokban modern iskolák Is
tonii tanára. 1901. és 1905-ben Kelet-Indiában vannak európai tanítókkal,de van számos anamita
Die Vorwelt u. Iskola is. A Hátsó-Indiát lakó néptörzsek (indoutazott. IjOgismertobb munkái
ihre Entwickolungseoschichte (Leípzig 1893); kinai), a malaldcai malájokat kivéve, mind az ú.
Die Geolofrio imd Tierwelt der paláolitischen n. egytagú nyelvek családjához tartoznak, melyKulturstiitten Doutschlands (1912).
nek leghíresebb tagja a kinai. Ide számíttatnak:
Kokett (franc, coquet) a. m. kacér,
1. A barmának v. hirmaiak, kik az indo-kinai
Kokhinkhina, 1. Kokinkina.
félsziget Ny.-i részét lalcják (1. Birmán). 2. A loKokie ( juiixclostomus tristis Less., áiut), a hita népek (1. o.). 3. Thai népek Q- o.). Ezek a) a
Kakukok (Cuculiformes) rendjébe tartozó madár- szkebb értelemben vett sziámiak, h) klao nép.
faj. Sötét szíirkészöld, hosszá farka van. Hosszii- 4. Annamiak (1. Annamita). Ipar és kereskedesága 60 cm. Indiában él. Egyhangú szavát gyak- lem. A nagjon termékeny tartomány rizstermeléran hallatja.
sének kétharmadát kiviszik kevesebb jelentségú
Kokilla (franc, coquille), öntecs, fémbl készí- a szárított hal, a gyapot, bivalybr, vlzahólyag
tett öntforma. A vasöntészetben vas- (1. Kérges stb., ami szintén kiviteli cikk a bevitel tárgyát
a cink-, ón- és britanniafém-öntészet- leginkább ópium, tea, selyem, len és vászonárúk

Kokava,

11

1

9 tót

kisk. Liptó

lak., postahivatallal

;

;

i

;
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:

;

;

;

íarmát használnak,

1.

Hézagöntés.

teszik.

A

kereskedelem nagyrészt a lónaiak ke-

Kokinkina (kin. Ko-csiu-csing), az annami- zében van. Ipara nincs kevés tengerisót fznek és
ták által Dang-trongnak nevezett tartomány, nyers selymet gyártanak. Pénzrendszere a frank,
mely Annámban (l.o.) a tenger partján terül el. A K. de forog a mexikói ezüst piaszter is f váltópénz
elnevezéstbibásan egész Annámra is alkalmazzák, a sznpeke (Ve cent). Sok a hamis pénz. A kifejlett
noha mint alsó K. (la basse Cochinchine) csak a vízhálózat a közlekedést elsegíti vasútja (71 km.
;

;

;

franciák által újabban meghódított hátsóindiai

te-

mely azeltt Kambodz.sához tartoaz annaniitíiktól, miután birtokukba vették,
Szaigon (Ghía-dinh) nevet nyert. Határai Ny.-on
a Sziámi-öböl. ENy.-on Kambodzsa, ÉK. -en Annám,
DK.-en a Kinaí -tenger. A francia K.-hoz tartoznak
még Pulo Condor és PuloObi szigetek is, néhány
kisebb szigettel. Talaja. A francia K. területe
59,960 km*, tnlajdonkép a Mekong deltája s azért
egyrészt mocsaras, másrészt sík, jól öntözött televényföld, melynek csak északi ré^e dombos (legmagasabb emelkedése 700 m.) és itt-ott (gránit)
rületet jelenti,

zott, 8

sziklás.

A Mekong

(1.

o.)

Kambodzsában három

ágra szakad, melyek nemcsak számos folyót vesznek föl folyásukban, hanem még egj-más közt is
össze vannak kötve. E folyamok mind hajózhatók,
st mélyebb járatú hajókat is megbírnának, ha a
tengeri torkolatokat homokzátonyok nem zárnák
A Mekong-ágak közt a hajózásra \efcfilel.
kahnasabb a Kva-lai, melyen 6 m. mélyre sUlyed
hajók is járhatnak a Loirap ellenben, melybe a
Szaigon is ömlik, csaknem minden hajó számára
hozzáférhet. A számos apróbb folyóval és természetes csatornával együtt a francia Kokinlcina
vízhálózata 226,832 km. é^ ftényezje a tartomány termékenységének. ÉghajUUa, mint a nedves tropikus tartományoké általálNUi, az euró;

hosszú) Szaigont Mithóval köti össze, a SzaigonKanhoa-Long-Bían vonal (650 km.) pedig befejezéséhez közeledik. Egy országút Szaigonból

Távíróhálózata 2463 km. KözK. 4 tartománjTa (Szaigon, Mitbo,
Binh-long és Bassac) és 21 megyére (arrondissement) oszlik. A községeket a francia kormányzó
által kinevezett hivatalnok (anam-xa) igazgatja
a tartományi közigazgatást és igazságszolgáltatást az ffindokinaí magas tanács* végzi, melynek élén a fkormányzó áll. A benszUlöttek katonai szolgálatot teljesítenek, de csak keveset
(2500—3000) osztanak be a franciák közé, a többieket a régi hagyományos seregbe sorozzák. K.
az egyedüli francia gyarmat, mely az anyaországnak nincs terhére. Jövedelmi források a vám, a
személyadó és az opitmi-egyedámság.
Története. K. 1750- 1862-ig Aimam császársághoz tartozott 8 azzal együtt hbéres viszonyban állott Kínához. 1858-ban a franciák háborúba
keveredtek Annámmal s 1862. Tüdük császár a
szaigoni szerzdésben átengedte nekik a Mekongfolyó torkolatvidékén elterül három tartományt,
mely K. nevét viseli. 1867-ben Kambodzsa rovására a Mekong nyugati partján gyarapodott néhány kis tartománnyal.1888 óta Annámmá] .Kambodzsával ée Tong-kln^al egyesítve a Francia

Cholonba

visz.

igazgatás.

:

;

Koksztornyok
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Koklnkinai tyúk

Indokina (Indochine) gyarmatot alkotja, de azért
megtartotta külön tartományi igazgatását.
Irodalom. Cortunbert és de Rosny, Tablean de la Cochinchine, Paris 1862; Qarnier, Voyage d'exploration en IndoChine 1866-1868, Paris 1873, 2 köt., új kiad. 1884; Vial,
Les premieres années de la Cochinchlne, colonie franoaise,
n. 0. 1874, 2 köt.; Launay, Histolre ancienne et moderné

de l'Annam, Tongklng et Cochiuchine, n. o. 1884; Pallu
de la Barrlére, Histoire de l'expédition de Cochinchlne en
1861, n. 0. 2. kiad. 1888; P. d'Enjoy, La colonisation de
la Cochinchlne, Manuel dn colon, u. o. 1897 ; J. C. Baurac,
La Cochinchlne et ses habitants, Saigon, 1899; Coqnerel,
Vademecom commercial de la Cochinchlne n. o. 1905
Onide annuaire de la Cochiuchine, n. o. ; Frlquegnon, Carte
de la Cochinchlne fran^ise, Paris 1901.

Kokinkinai tyúk, óriás test tyúkfajta, melyet
Észak-Kinából az angolok hoztak be 1842. Európába. A K. szóles és mólytest állat, tollazata
dús ós laza, a kis taréj egyszeren fürészelt, a
nyak rövid, a nyereg ívelt, a farok rövid, a sárga
lábszárak ersen toUazottak. A kakas 65 cm.
i'ö kg..ötféle
magas, súlya 4*5— 5"5, a tyúké
szin változatban ismeretes, legelterjedtebb a
sárga, azután a fogolyszín, fehér, fekete és a
kendermagos. Nem sorozható a tulajdonképen
gazdasági baromfiak közé, mivel az ersen tollazott láb gátolja az állatot az eleség keresésében,
továbbá mivel a hús- és a tojáshasznosítás gyenge.
Évente kb. 100 drb. 55—60 gr. súlyú sárgás vagy
vöröses héjú tojást tojik. A húshasznosítás a nagy
élsúllyal nem áll arányban, mivel a hús durvarostú, a mellhús kevés és a csontozat nehéz. Jelentségébl újabban sokat veszített, érdeme azon-

3—

ban, hogy segítségével számos kultúr baromflfajtát tenyésztettek ki ós hogy a fajtyúk-tenyósztés
elterjedése e fajta nevéhez fzdik.
Eokinsa, srégi japáni népdalgyjtemény a
X, sz.-ból. L. Japáni nyelv és irodalom.
Kökistaréj (növ.), 1. Kucsmagomba és Pap-

Kokotovic-féle célgömb,

Eokova, község,

1.

1.

Célgömb.

Rimakokova.

Kokovcov (Kokovcev), Vladimir Nikolajevics,
orosz államférfiú, szül. Révaiban 1853 ápr. 6. Az
orosz igazságügyminisztériumba lépve 1890-ig
a börtönügyi osztályban mködött. Azután különböz pénzügyi hivatalokat viselt s 1896. Witfe
pénzügyminiszter segédje lett. 1904 febr. 18.
nevezte ki a cár pénzügyPleszke helyébe
miniszternek s 1905 nov. 7-ig vi.selte e tárcát.
1906 ápr. 26.0oremykin kabinetjében újból pénzügyminiszter lett s az maradt Sztolipin kabinet-

t

jében is. 1909 okt. Mandzsúriába utazott, hogy
Jifo japáni herceggel tárgyaljon, de Itót Karbinban
meggyilkolták. Sztolipin meggyilkolása után
nevezte ki miniszter1911 szept. 24. a cár
elnöknek, s a pénzügyminiszteri tárcát is megtartotta. A finnországi és balti-német nemzeti
kérdésekben engedékenyebbnek mutatkozott eldjénél s mint pénzügyminiszter nagy érdemeket
szerzett a deficit eltüntetésével s a roppant államadósság törlesztésével. 1913 nov. Berlinben meglátogatta a német kancellárt s fontos nyilatkozatokat tett Oroszország békés politikájáról. 1914

t

febr. 11.

megvált

állásától s ez

alkalommal

grófi

rangot kapott.
Koksa, az Amu-darja mellékfolyója, a Pamirban a Badaksanon ered Kran néven. Szarai mellett több ágban torkollik.

Koksóbaksa,
190
Hernádcsány.

j.-ban,

(1910)

kisk.
tót ós

Abauj-Toma vm. kassai
magj'ar lak.

;

u. p. és u.

t.

Koksz (ang. coaks), ha ásványszenet a leveg
kizárása mellett ersen hevítünk, a benne lev
víz ós szénhidrogén gázalakban elillan ós csak
tiszta szén marad vissza az ásványszén legtöbb
fajából eképen visszamaradó szén poralakú és
sapka.
tüzelésre nem alkalmazható de a fekete kszénKokkelbors, kokkelszem (növ.), 1. Anamirta.
Kokkola, város Finnországban, 1. Ganüa-Kar- nek ama faja, melyet tapadó kszénnek neveznek,
a kiégetós alkalmával egyszersmind megolvad
léby.
rövid ideig, összetapad és a gázok elillanása után
Kokkulin (kokkolin), 1. Pikrotoocin.
Kokknlusz (halmaszlag), az anamirta cocculus visszamaradó K. fómfény, kemény, az üveget
(Kelet-India) nagy borsónyi, kerek vesealakú, karcolja és nagy hfojt képessége miatt a legbarna ráncos héjú keser magjai, melyek pikro- jobb tüzel anyag nagy hség elállítására ez
toxint (1. 0.) tartalmaznak. Tiltott halászatot z- okból általánosan használják a fómkohók nagy
nek vele. összetörve a vízbe szórják, hogy a halak olvasztóiban. A gázgyártásnál nyert gáz-K. kobekapkodják. A pikrotoxintól görcsös állapotba hászati célokra nem alkalmas, mert kevésbbé
jönnek s úszóhólyagjukat nem tudják kiüríteni szilárd. L. Tüzel szerek.
8 a vlz felületére kerülnek. Késbb elbódulnak,
Kokszoak, Labrador félsziget legnagyobb fooldalt dlnek s könnyen összefogdoshatok. Üldö- lyója, kb. 150,(X)0 kra« víztér ülettel, Kaniapiskau
zend, mert nagy halpusztítás ez (apró halak eldög- néven ered, fölveszi a Lareh-Rivert ós a Hudsonlonek) s mert az így fogott hal húsa mérgez lehet. öböl-társaság Chimo erdjénél torkollik az UnKokkuBZ (CoccHs), gömbalakú baktórium, 1. gava-öbölbe, innen Ungava folyónak is nevezik
Baktérium.
néha.
Kókler, a német Oaukler szóból a. m. szemKoksztomyok, többnyire kátrányban fzött hofényveszt, 1. Bvészet.
mokkbl épített magas hengeres tartók, melyeKokobolofa (növ.), 1. Euclea.
ket kokszszal töltenek meg. A kokszra eresztett
KokoSak, adók. Voröcze vm. nasiczl j.-ban, víz vagy egyéb folyadék finoman megoszolva fo(1910) 267 szerb lak., u. p. és n. t. Orahovlcza.
lyik folyton lefelé. A K.-at gázokkal végrehajtott
Kokomo, Howard county szókhelye az észak- különböz mveletekre használják, mely gázoamerikai Indlana államban, a Wild Cat River kat a torony alján szokás bevezetni, hogy a felülraollott
vasúti csomópont, üveg ós agyagárú- rl jöv leszivárgó folyadék ellen fölfoió hatoljagyárral lakóinak száma (i9io) 17,010.
nak. Ezáltal a gáz és víz oly bensleg érintkezik
Koko-nor, mongolországi tó, 1. Kteu-nor.
egymással, hogy kölcsönös egymásra való hatáKokossia (Cocosfa), tóves elnevezése a Kó- suk a lehet legmagasabb mértékben megy végbe.
kuszfdnak, 1. OremihU-fa.
El lehet ugyanis a gázt vagy a kevert gázok egyik;

;

;

;

;

—

Koku

mMk alkatróutét ezáltal
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nytietoi. taal oémely-

-

Kókuszrák

Nagyoujhasznosfa.

A Cocos

nucifera L. (igazi K.,

kw

» gái ttntításán nóiTe nagy fontosBágú. 1. az OÍamövénytk képén) 20—30 m. magas, a
más eMMcbeo pedig a folyadtt terméfixeténok tövén csak 0'8--0'6 m. vastag. Rostosblu, úszó
tsrméaei, metysk részint tengeráramok, részint
szándékolt megváltoztatását eredményezi.
Kokn, japáni mérték: a) mint súlymérték az ember által twjedtek el, minden forróövi ten-

= 756-1 kg., b) mint ürmórték = 181-5

gerparton meghonosították a korallazigeteknek
egyetlen fája. 8 éves korától egész száz évig az
KökoBs ée kókuszdió (bOt.), 1. KÓkusspálma. évnek minden szakában érlel gyümölcsöt, egy
virágzatbi")! 10—30 lesz, tehát több virágzatából
K.-dió, lisszaboni.!. AUalea.
Kökossdió-pogácsa. a kókuszpálma gyümöl- kedvez körülmények között 150 v. több is van
csének, a kóku.s7.(liónak olajgyári feldolgozása rajta. A kókuszdió külsje szivacsos rostos, hoszközl)en nyert mellóktomiék, melyet magas ára szas, sárga, dinnyeforma, háromoldalú. Fehér,
és a tejelésre g}'akorolt elnyös hatása miatt leg- azután megbarnuló csonthéjában eleinte édes tejfolyadék (kókusztej) van, de végre meginkább fejÖ8 tehenek takarmányozására használnak. A K. 76-5« « keményító-értéket és sok emészt- keményedik, mint a csonthéja is. Dióját frissében
het fehérjót (Ifio ,) tartalmaz, igen természet- V. elkészítve fogyasztják szárítva kopra (copra)
szer. Ízletes takarmány, melynek a tejelésre, név alatt a kereskedelembe kerül. A K a trópukülönösképen pedig a tej zsírhozamra nagyon el- sok leghasznosabb pálmája. A kókuszdió hét hónys hatása van. A K. szilárdítja a vajat és az nap alatt érik meg, évenkint 4— 5-ször szodlk.
újabb vizsgálatok szerint a tej százalékos zsír- Az éretlen dió teje (leves endospermiuma) frissít, édes, kissé összehúzó íz, erjedve és desztiltartalmát fokozza.
Kókuazdió-sziget, 1. lakatlan kis vulkáni ere- lálva ers szeszital (kelet-indiai arrak), puncsban
désü sgiaet a Nagy-ooeán K.-i részében, 500 nagyon dicsérik. Az érettebb dió megkeményedett
Km.-re DNy.-ra Costaricától. Bálnahalászok jó bele mogyoróíz és tápláló étek, az egész éretti)öl
kikötéjét gyakorta felkeresik.
2. K-ek, sziget- vajnem, nagybecs olajat sajtolnak (1. Kókuszolaj). A dió belét Európában kopperahnak v. kopcsoport az Indiai-óceánban, 1. KeéHng-szigetek.
rának hívják. Héja szépen fényesíthet és olyan
Kóknazfa (nsr.), 1. GrenadiU-fa.
Kókuazolig, kókuszzsír, kókuszvaj (Oleum kemény, hogy esztergályozni lehet. Belle lámpát,
Cocoisha kókuszpálma (Cocos nucifera) magjá- mindenféle edényt, szelencét, kanalat, gombot csinak hosos részébl elállított zsír, melyet erede- nálnak szenesítve jó faszén és kinrnssz, de fogtileg Ceylonból, a Szunda-szigetelcrl és Kokin- por is lesz belle. Fiatal hajtása, levele, meg a tetókinából hoztak Európába, ma azonban az össze- rügye (pálmasziv) nemcsak kitn fzelék, hanem
vágott és a napon vag>' tzön meirszáritott magot meghasogatásából vagy levágása után sebébl
kopra néven hozzák Európába és itt dolgozzák fel több napon át nedv folyik, összegyjtik, megerK.-já. A kereskedelemben háromféle minségú jesztve suri-lé néven kedvelt pálmabor. Levelével
K.-at ismernek, ú. m. a kokin-, ceylon- és kopra- kunyhót fednek v. kosarat, kalapot, ernyt, a levél
olajat. Ezek között az els a legkiválóbb. A K. a erezetébl és a gyümölcs rostos kérgébl (roya,
mérsékelt égövben vajnem zsiradék, mely ftiss koir, coír, kókuszrost) ponyvát, vászonszljat, lábállapotban kellemes Íz és zamatu, de gyorsan törlt, halászhálót, kefét, seprt, ecsetet csinálnak
megavasodik. Dermedési hfoka 14 23
kö- V. más holmit fonnak és ágj'nemt tömnek ki,
zött, olvadáspontja 20—28 C« között változik. ers kötelet sodornak. Ameddig a K. bven gyüEurópában régebben csak szappant és stearint mölcsöz, és pedig 35—40 esztends koráig, a belgyártottak belle, k termelése helyén már régen seje olyan taplós, hogy a törzse csak kerítésnek
vaj gyanánt használják. Újabban Európában és ha- és vízcsnek használható. Késbb sokkal kemézánkban is a kókuszzsir a disznózsír és vaj pót- nyebb, ekkor sündisznófa v. palmyra-fa néven
lására alkalmas ételzsir, mely különböz néven épületfa és bútorfa, apróbb csecsebecsének is felú. m. cnövényi zsír*, «kókuszs'aj», avegetalin», dolgozzák. A Cocos Intttpracea L. v. vajtermö K.
«palmin*, « kunéról », aceiee* stt>. kerül forga- kolumbiai és venezuelai, fölséges termet pálma.
lomba. Friss állapotban egészséges és az állati Magva ehet. V'ajnem hasznos zsiradékot (pálmaBirtdaiál olcsóbb, de jó
zsír. Nálunk a kó- vaj, kókuszvaj), fája pálmabort, épületftt és múknsznírt mint élelmicikket, a fennálló rendel- f át termel. A Cocos Guinensis Jaoq. 4 m. magas
taaéeek értelmében, csak a mesterséges étel- fa, de az átmérje csak 2*5 cm. Tabago szigetén
asir* megjdölésBel szabad forgalomba hozni. Ez sok terem, sétavessznek (tabagó-nád) Franciaa név sok embert elriaszt. Gyakran vajat, disznó- országba szállítják. A Cocos aculeata Jacq. (mazsírt hamisitanttk vde, ami azonban kihágást kawfa, makaóéba pálma) Ny. -Indiában, Guayanában és Braziliában terem, gyümölcse ehet, naképez és üldözend.
Kókaazpáliiui(BAT.,0)oo,9 L., kulepa, kalappá), gyon jó illatú pálmaolajat termel, moedószappana pálmák génnsza ; 34 délamerikai. Nagy v. kö- nak és orvosságnak használják. A Cocos vmtzepes fák V. törzsetlenek. Törzsük sima, gyr- fera Örst. nicaragoa és oostaricai. Magvából szinzött
a levélnyél-maradéktól pikkelyes, belül tén olaj lesz, tftnsében cukros ló képzdik, s bepoha és tafüóe, levele szárnyas, a szárnyak szá- lle a kogellKurt szúrik. A Cocos coronata Uart.
lasak. Torzsavirágzatának csteakalakú. fás bn- brazíliai, törzse belébl a nép kenyeret sQt. dióroklovele van, porzós virága sárga, termé vi- jából pedig olajat sajtol. A K.-nak néhány

KoknmTaj

mfiv.).

1.

1.

;

Oareima.

nem

,•

.

—

;

— C

fz

.

gyümölcse (k<Unzdió) ellipszoid vagy feja pálmateremben is díszlik, a brazíliai Cocos
egymagú, héja vastag és rostos, csont- flexuosa Mart. pedig csinos és kedvelt szalondisz.
Kóknaarák (iu»t), L Pitínuitoltxíi.
héja valóban csontkeménységfi, magva odvas.

rága

zöld,

tojásdad,

:
;

—

Kókuszrost

—
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Kolbe

Kókuszrost, a kókuszdiót körülvev gyümölcs- tesebbek: Mónika (1847); Zizkova smrt (1850,
Ziska halála); Magelona (1851, történelmi szomorújáték II. Rudolf korából) Prazsky zid (1872,

héj rostja, amoly vízben való ázás után elemeire
szétbontható. A rostszál hosszúsága : 15—30 cm.,
vastagsága 0"05— 03 mm., vlzszlvó képessége

;

A

Smiriet (1881).
Kolariak, 1. Indek.
min. ll"/o, max. ISVo. igen nagy merevség s
Kolaric, adók. Modrus-Fiume vmegye vojnicí
nagy szilárdságú. Kötelekké, zsinórokká, lábtöru. p. és u. t. Vojnic.
j.-ban, (1910) 654 szerb lak.
lkké s kefeárúkká dolgozzák fel.
Kolarócz (azeltt Kollárotncz), nagyk. TrenKókusz-szappan, 1. Kókuszolaj.
csén vm. nagybiccsei j.-ban, (1910) 2141 tót lak,,
Kókuszszilva (növ.), 1. Chrysobalanus.
postahivatallal, u. t. Nagybiccse.
Kókusztej (növ.), 1. Kókuszpálma.
Kolb, Alois, osztrák rézkarcoló és fest, szül.
Kókuszvaj, 1. Kókuszolaj.
Bécsben 1875 febr. 12. Tanulmányait a müncheni
Kókuszzsír, 1. Kókuszolaj.
Eokytos (Cocytus), folyó az epirusi Thesprotia akadémián végezte Raupp és Löfftz vezetésével.
tartományban, az Acheron mellékfolyója. Ugyan- Számos ex-libris-t készített és kiadta az « Asszony*
azon néven ismeretes egy alvilági folyó is, me- és a «Nap és Föld» c. rézkarc-sorozatokat.
Kolbach, patak, 1. Tarpatak.
lyen Charon a megholtak lelkét vitte át a Tarta:

prágai zsidó)

;

;

:

rosba.

A

dravidák mellett Elindia snópe, melynek jelentségét éppen a dravidák bevándorlása
döntötte meg, mlg a Kr. e. II. sz.-ban Khaibar és
Beludzsisztán felöl beözönl árják új alakulatot
teremtettek. A kolok egy része kiszorult Ceylonba,
ahol ma veddák néven szerepelnek, más része az
árjákkal elegyedve, mint kolandzsa, kolária új
uralomra jutott, majd eloszlott egész Indiában is.
Eredeti nyelvüket mindnyájan elvesztették és különböz hindu dialektusokban beszélnek. V. ö.
Nottrofh, Die Gosznerische Mission untor den
Kolhs (Halle 1894); HisZop.Aboriginaltribes of the
Central Provinces (Calcutta 1886).
Kóla, 1. nagy félsziget Oroszország É.-i részében, az Északi Jeges-tenger ós a Fehér-tenger
között ; Ny.-on, a szárazföld fell tavak és folyóvizek lánca szolgál határául. Legnagyobb hossza
mintegy 380 km. Földje nagyobbára gránit és 6sközotekböl áll. Az Umbdek-lánc É.-ról D.-re vonul
legnagyobb csúcsai 900 m. magasra emelkednek. Tavainak száma 1145
a legnagyobbak a
Kolvia, Kano, Umb legnagyobb folyója a Ponoi.
Belsejét egészen tzeg borítja É.-on csupa tundra
D.-on erdk takarják. Lakói lappok ós nagyobbára
nomádok számuk alig éri el a 900-at, ffoglallalkozásuk a halászat.
2. K., az ugyanily nev
félszigetet magában foglaló járásnak (155,204 km*
területtel) székhelye Archangelszk orosz kormányzóságban a Tuloma és K. folyók alkotta félszigeten, a K.-öböl bels végében, 615 lak., akik vadáKol.

Kolbása, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi
699 magyar és tót lak. u. p. Nagykázmór, u. t. Kozma.
Kolbász, a sertésnek nagyon tisztára mosott
vékony beleibl készül. Tölteléke az inhártyáktól

j.-ban, (1910)

;

egyenl mennyiség

megtisztított disznóhús,

sza-

lonnával finomra vagdalva, kell mennyiség sóval, borssal v. paprikával, citromhéjjal vagy foghagymával fszerezve. A K.-t, hogy tovább elálljon, füstölik.

Kolbászméreg, 1. Kolbászmérgezés.
Kolbászmérgezés v. hurkamérgezés (aüantiázis, botulizmus), súlyos megbetegedés, amelyet a van Ermengem által 1895. felfedezett baciUus botulinus mérge okoz. Maga a bacillus nem
jut be a szervezetbe, vagy ha be is jut, ott hama-

rosan elpusztul; a kolbászban, konzervekben (hús-,
zöldség-konzervekben) tenyészik, mérge abban
felszaporodik s a fertzött ételek élvezetekor belékerül a szervezetbe. A bacillus botulinus által fertzött ételok teljesen egészséges állatokból készülhettek, st sokszor a külsejük is teljesen normális. A K. tünetei a mérgezést követ 24—36
óra múlva jelentkeznek mivel a méreg leginkább
az idegrendszert és pedig elssorban az agyvelidegek magvait támadja meg, a tünetek között is
legszembetnbbek az agy veli idegek beidegzési
körébe tartozó bénulások és elválasztási (nyálelválasztási) zavarok. A mérgezetteknél az alkalmazkodás megbénul, a pupilla tágul, a fels szemhéj lecsüng (ptózis) kettslátás, hangtalanság lép
szatból és halászatból élnek.
fel
a száj és garat kiszárad, kivörösödik. Ha a
Koladió (növ.), 1. Cola.
szervezetbe jutott méreg mennyisége nem túlKolafalva (azeltt Kollest), kisk. Bihar vm. nagy, a bénulások lassanként megsznnek s a
vaskohi j.-ban,(ieio) 607 oláh lak. u. p, ós u. t. beteg meggyógyul ; azonban elég gyakoriak a haVaskoh.
lálos mérgezések, ilyenkor a beteg az akut bulKolálsav V. kólsav, Q^^B.^^O^. Egybázisú négy- báris bénulás (1. Nyultvelöi bénuld-'^) tünetei köérték sav. Alkoholból 1 mol. alkohollal négy- zött pusztul el. A K. lázzal sohasem szokott járni
zetes oktaédorokbon, vízbl 1 mol. vízzel priz- s már ezért is lényegesen különbözik a vele sokmákban kristályosodik. Forró vízbl vízmentes szor összetévesztett húsmérgezéstl (1. 0.), amelyet
prizmákban kristályosítható. A vízmentes vegyü- egyébként egészen más baktériumok okoznak.
let iy7*-on olvad. Kolotkozik az epében elforduló
Kolbászos k, a kalcedonnak egyik válfaja.
(1. Epe) glikokolsav és taurokolsavból, ha azokat
Kolbászszék, 1240. Komej vármegyébl (1. 0.)
lúggal fzzük.
a kunok számára kihasított terület, a Hortobágy,
Kolan (illat) 1. Vadszamár.
Berettyó és Tisza közt. 1876-ban mint NagykunKolapis, a Kulpa folyó ókori neve.
kerület sznt meg.
Kolár, JosefJiH, cseh drámaíró, szül. PrágáKolbe, 1. Adolf Wilhdm Hermann, német kéban 1812 febr. 9., megh. u. o. 1896 jan. 81. 18:^9 mikus, sz. EUiohausenben (Qöttingen) 1818 szept.
óta a prágai szinház tagja volt, 1869. a cseh szín- 27-én, megh. Lipcsében 1884 nov. 26. 1842-ben
ház igazgatója lett. Számos drámái közül neveze- asszisztense lett Bunsennek Marburgban. 1847.
;

;

;

;

;

—

;

;

:

;

:;

—
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Kolozvár

átvette Liebigtöl és Banaentöl a braanschweigi
({an(iwürt(>rbuch der Chomie Kzerkeeztóeét aztán

Kolberg (Colbera). i. Kolberg-Köslin járásnak székhelye és rardö Köslin porosz kerület-

lett. elóbb (1861) a marbargi,
a lipcsei egyetamen. Kémiai kisórlehasznos felfedezésre jutott ilyen volt
t<
a aaaliciisavnak mesterségéé úton, nagyobb
mennyiségben való elállítása ; megállapította továbbá a szalicilsav antiazeptikns tulajdonságait,
mi által ea a szer hasznos orvossággá lett Fitivo: AusfUhrliches Lehrbucb der organiscben

bon, (1910) 24,786 I^ossal, vasöntkkol, gazda*
sÁgi gépgyárral és halászattal. Mint tengeri és
sósfürdt sokan látogatják. K. 1277-ben Cammin zárdának jutott birtokába, amellyel együtt
1648. Brandenburghoz került. 1760-ban svédek
és oroszok sikertelenül ostromolták; 1761-ben

;

.•-wt.mi

tanár
I

[

IV

;

kiadását B. v. Meyer rendezte sajtó
ila, Braunsohweig 1880—84). 1869-ben átvette a
lournai für praktisohe Cbemie szerkesztését is.
2 A'.. Georg, német fest, körajzoló és szobrász,
/.úl.
Waldhoiraben 1877 ápr. 15. Klinger és
inMner küvetójo. Festményei közül nevezetes:
Solit-rzo
szobrai közül
Nói mellszobor. Napoljon, Giovanni, Franoesco kórajzai közül Halál
IS Emboriiíég, Küzdelem az angyallal.
3. A'., Kari Wilhelm, német grafikus és nyelvész, szül. Boriinben 1757 nov. 20., megh. 1835
jan. 13. \Vat(>rl(X) és Gossner hatása alatt tájképi
rézkarcokat készített, amellett nyelvészeti mveket irt. önéletrajza Moin Lebenslauf und mein
Wirken im Fach der Spracbe und Kimst (Berlin
<'ti<>[ute (2.

I

:

;

:

;

:

1825).
4. K.,

Kari Wilhelm, német fest, K.

öcsé, szül.

Berlinben 1781 márc.

7.,

3. unokamegh. 1853

Chodowieckinek volt tanít\'ánya. TörtéBarbarossa
festményei közül említendk
Frigyes holtteste (Berlin, Nationalgalerie) Ottó
császár csatája a magyarok ellen stb.
Kolbenheyer, 1. Erein Guido, magyar szár-

apr. 8.

neti

:

;

Romanzov négy hónapi ostrom után megadásra
kényszerltette. 1806. Gneisenan, Schill és Nettelbeck polgár hsiesen védték a várost a fran-

ciák ellen. Nettelbecknek utóbb emlékszobrot
áUítottak polgártársai..V. ö. Führer durch Bad K.
(1902).
2. K., kis falu Szász-Mein ingen német hercegség hildburghauseni j.-ban, (i9io) 242 lak., 28—30*
meleg konyhasó-, jód- és brómtartalmú artézi

forrással.

Kolberg, Oscar, lengyel zeneszerz és etnográRadomban, megh. 1891. Varsóban.
Rungenhagen tanítványa Berlinbon. Mint zeneszerz lengyel nemzeti táncaival tnt fel. Egyetlen a maga nemében lengyel népdalgyüjteménye
Presni ludupolskiego, 30 kötet továbbá Lud (A
nép), 20 kötetnyi eredeti anyaggyüjtemény.
Kolbertizmus (ColherÜsmus), l. Közgazdaságán.
Kolbnszowa (^tsd: koiboBova), közs^, K. gaUciai kerületi kapitányság székhelye, Al^-ésFelsK. falvakkal, (1910) 3460 lengyel lakója van, fafus, szül. 1814.

;

i

és

sertéskereskedéssel,

asztalosiparral.

Várro-

mokkal.

Kolc, a magyar bucó (Aspro Zingel L.) népies
neve.
Kolchicin, alkaloida, 1. Kolkicin.
Kolchisz (Colchis), már az argonauták (1. o.)
mesés kalandjáról ismeretes ókori vidék, mely a
Pontus Euxinustól keletre terült el. Határai voltak a Kaukázus, Ibéria és Armenia folyói az
Akampisz (most Csoruk) és Fazisz (most Rión).
Városai Fazisz (most Poti), melyet Diokuriasszal
együtt (most Islnula) miletosziak alapítottak. Lakosai a kolchok (akiket ókori irók a jazigokkal
együt^emlegetnek), több törzsre oszlottak (koraxoi,
moschoi) és lassanként elhatalmasodtak egészen
Trapezuntig, ahol Xonophon visszavonuló 10,000
katonájával érintkezésbe jöttek.Egy ideiga perzsa
1876, több kiadást ért magyarra ford. Kovács birodalommal voltak hbéres viszonyban, de ez is
Pál 1882) Beitrag zur Kenntniss der Klimatolo- megszakadt, csak Mithridates lett felettiik úrrá,
gie der Hohen Tátra (Bielitz 1883).
akinek legyzése után a római birodalomhoz ke3. K. Móric, mfordító, szül. Bielitzben (Szi- rültek.
lézia) 1810 júl. 17., megh. Sopronban 1884 jan.
Kolcov, orosz költ, VKolycov.
7. 18.S6 óta Eperjesen, 1846 óta Sopronban volt
Kolcsmez (azeltt KolcsHosszumez), kisk.
evangélikus lelkész. Még Eperjesen lefordította Zemplén vm. varannói j.-ban, (1910) 827 tót lak.
németre Potófl, Vörösmarty, Czuczor ós Garay u, p. Alsógyertyán, u. t. Szacsúr.
több költeményét. 1855-ben lefordította Arany
Kolcsó (azeltt: Kolcs-Ko)ii!f/í*0, klsk. SzeToldiját, 1856. Toldi Estéjét, 1883. Toldi szerel- pes vm. lcsei j.-ban, (i9to) 356 lot lak.; n. p.
mét. Irt egy blcselmi költeményt Unter den Lin- Görg, u. t. Szepesváralja.
den címmel (1872) és epigrammatikus verseket.
Kolczér, klsk. Szatmár vm. nagysomkúti j.-ban,
Levelezést folytatott Geibel, Hebbel, Laube, Qrün, (1910) 410 oláh és mag>'ar lak., vasúti megállóGrillparzer német költkkel.
hely, u. p. Hagymáslápos, u. t Pusztahidegkút
Koiczvár, Hunyad vmegyében Malomvlz köz4. K. Viktor, építész, szül. Sopronban 1858
ápr. 16. Tanulmányai végeztével állami szolgá- ség mellett a Retyezát oldalában, romokban helatba lépett, do mint magánépitész is jeles tehet- ver. Már 1493. a malomvízi KendoCly családé volt,
múve többek közt a losonczi 8 ennek a birtokában maradt a család 1834. beségével tnt ki. Az
városház, a hódmezvásárhelyi színház stb.
következett kihaltáig.

mazású

1878 dec. 30. Budapesten
mint K. Móricnak, Arany fordítójának az unokája. Giordano Bnmo c. drámája (1903) najíj' feltnést keltett. Regényei Ámor Dei. Ein SpinozaRomán (1908); Meister Joachim Pausewansí (1910,
arcbaisztiku.N németséggel írva) és Montsalvatscb
il911). 1911-ben megkapta a Bauemfeld-dljat.
2. K. Károly, Tátra-kutató, szül. Bielitzben
(Qalicia) 18*1., megh. u. o. 1901 febr. Lcsén,
Prágában, majd Bielitzben volt tanár. 1861 óta
Tátra-kutatásokkal és meteorológiai tanulmányokkal foglalkozott. A Magyarországi Kárpátegyesület megbízásából irta meg az egyesület
hivatalos Tátra- kalauzát: Die bohe Tátra(Teschen
nt'UR't író, szül.

:

;

:

;

;

:
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Kólde

—

Kolera

Kolde, Theodor, német evang. teológus, szül.
Priedlandban (Oberschlesien) 1850 máj. 6., megh.
1913 okt- 22. 1879-ben Marburgban, 1881. Erlangenbon tanár. Fbb mvei Luthers Stellung zu
Konzil und Kirche bis zum Wormser Reichstage (1876) Analecta Lutherana (1883) Martin
Luther (1883—89) Melanchtons Loci communes

Koldusteta v. kódistetü (növ.), különböz ragadós termés neve
1.
Bidens, Echinosj>ermum,
Tribulus, Xanthium.
Kolea, város Alger algériai départementban, a
termékeny Metidzsa-síkon szép ligetek közt, közel
a tenger partjához, (1910) 6500 lak., akik nagyobbára európai származásúak. Közelében egy hal-

(1890).

mon óriási síremlék, Kobr-er-Rumia (33 m. magas)

:

;

;

;

Koldewey, A'arí; német sarkiutazó, sz. Bückenben (Hannover) 1837 okt. 26., megh. Hamburgban
1908 máj. 18. 1868— 69-ben a német sarki expedíciót vezette a Spitzberg-szigetekhez ós Grönlandhoz. Visszatérve a hamburgi Seewarte tagja
Die erste doutsche Nordpolexpelett. üti müvei
dition (Qotha 1871) Der zweite deutsche Nordpolfahrt (Leipzig 1873-1874, 2 köt.).
Kolding, város Veile dán járásban Jütland
:

;

:

látható; ez alkalmasint valamely ókori királyi
családnak volt mauzóleuma.

Koledálók, 1. Begölés.
Koledinec, adók. Várasd vm. ludbregl j.-ban,
u. p. és u. t. Rasinja.
(1910) 372 horvát lak.
Kolémia (cholaemia) a. m. epevérsóg, az
epe alkatrészeinek megjelenése a vérben, 1.
Epek, Sárgaság.
Koleochima v. kritenchima (gör., növ.), így nevezi Russow az alapszövetnek azt a rétegét, mely
az odónynyalábokat körülveszi, a mai felfogás
szerint a K. az endodermisz-nek és pericikelnek
felel meg.
Koleogén (gör., növ.), így nevezi Haberlaudt
azt az osztódó szövetréteget, melybl az endodermisz lesz (1. 0.).
;

22 km.-nyire Fredericiától, a Kis-Belt
10 km. hosszú öblének, a K.-fjordnak bels végében, a K.-Aa torkolatánál, vasút mellett, (1910)
14,219 lak., posztószövéssel, élénk tengeri kereskedelemmel. É.-i oldalán vannak romjai azon hatalmas kastélynak, amelyet 1248. alapítottak és
1808. fölégettek. B kastély a XVI. és XVII.
Koleopterák (Goleoptera). 1. Bogarak.
sz.-ban gyakran szolgált lakóhelyéül a dán kiráKolera (cholera, ázsiai kolera, hányszékelés),
lyoknak. 1849 ápr. 23. a Bonin vezérlete alatt
álló schleswig-holsteiniak itt a dán csapatokkal heveny lefolyású, járványos betegség. Hazája
India, ahol áldozatait állandóan szedi. Európába
megütköztek és ket visszaszorították.
Kolding-aa, folyó Jütland DK.-i részén, Kol- csak idszakonként szokott átterjedni v. átcsapni.
A múlt század végéig évekig tartó járványt okoding mellett a Kolding-fjordba ömlik.
Kolditz (Goldüz), szászországi város a lip- zott ismételten és igen sok áldozatot szedett a
csei közigazgatási kerület grimmai j.-ban, (deio) legutolsó járványt 1892. már egy éven belül sike5460 lak., barnaszénbányákkal és jelentéktelen rült megszüntetni, azóta is több ízben ütötte fel
a fejét, de a szórványos megbetegedések járváiparral.
Koldulás, alamizsnakórés nyilvános helyen, nyos elterjedést okozni már nem tudtak. A legvagy házról-házra járva. Koldulni csak a ható- utóbbi balkáni háború a háború színhelyén K.-járság engedélyével szabad. Aki engedély nélkül vány keletkezését vonta maga után, onnan szórkoldul, aki gyermeket K.-ra biztat vagy koldulni ványosan jutottak betegek különösen hozzánk,
küld stb., kihágást követ el ós a kih. büntet törv. mint közel szomszédságba, de ezen irányban
66—68. §-ai szerint büntettetik. A K. miatt el- kellképen kifejlesztett közegészségügyünk a járitéltek az országból kiutasíthatók, ha belföldiek, vány keletkezésének elejét tudja venni.
A K.-t a Koch E. által 1883. felfedezett és róla
illetségi helyükre utasíthatók. Az, aki munkaképes és munkakerülésbl koldul, a közveszélyes elnevezett vibrio (baktérium, kommabacillus)
munkakerülkrl szóló 1913. XXl. t.-c. rendelke- okozza. Vízzel vagy étellel jut a táplálócsatorzései alá esik, e törvény alapján kihágás, esetleg nába, a bólhuzamban elszaporodik és a termelt
vétség miatt elzárással v. fogházzal büntetend, mérgek útján okozza a betegséget. A mérgek egya törvényben meghatározott súlyosabb esetekben részt a baktérium anyagcsere-termékei (toxinok),
a bíróság ítéletével dologházba utalható.
másrészt a baktérium testében magában foglalt és
Koldoló barátok v. mendikánsok, a kat. egy- elhalása után abból kioldódó mérgek (endotoxiházban azok a szerzetes rendek, melyek szabá- nok). A betegség tünetei 1, legkésbb 5 nappal
lyaik értelmében semminem vagyonnal nem bír- a fertzdés után szoktak kifejldni (lappangás!
hatnak s egyedül a hívk adakozásaiból tarthatják id). Hasmenés támad, mely rohamosan fokozófenn magukat. Ilyenek elssorban a domonkosok, dik, az ürülék hamar lesz színtelen, rizslószerú, a
ferencesek, karmeliták ós az ágostonrendi reme- beteget makacs hányás gyötri, ereje gyorsan
ték (Ij. Agostonrendi szerzetesek, 2.). Hozzájuk fogy; izomfájdalmak, különösen ikragörcsök a
számítják még: a mercodáriusokat, sarutlan szenvedést fokozzák. A szemek beesnek, az arc
trinltárlusokat, szervitákat, ii^almas barátokat, kihegyesedik, az ajkak és körmök kékülnek, az
minimusokat stb. A kolduló szerzetesek nem a ujjak bre ráncosodik, a beteg hangját veszíti
pü.spök, hanem egyenesen (mint késbb a jezsui- (vox cholerica). Mindezen tünetek a nagj' és hirták) a pápa joghatósága alá tartoztak. Jelenleg telen nedvveszteség foljián rohamosan fejldnek
Rómában székel rendfönökök (generális) állanak ki és 1—2 nap alatt halálra vezetnek. A nagy
élükön, anélkül, hogy a megyés püspök hatósága nedvvesztoség mellett a vizelet és verojtékelváalól ki lennének véve.
lasztás a minimálisra csökken, v. teljesen megKoldusbíró, a koldulás megakadályozása, f- sznik. A vesemködés napokon keresztül, 1—4,
leg a koldusok letartóztatása céljából' hajdan al- st több napon át szünetelhet, javulás esetén újkalmazott községi közeg.
ból megindul és gyorsan fokozódik.

félszigetén,

;

^

;
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A betegaóg heveny giattbia, melyben a nedv*
veezteeég jákmaógoi vaannk eUMértMo, a hAmérséka MvmiUiB alá esökksn, a Téfligok hArte^
az arc hideg. A hütöa enelt redk nelMaebben
simáinak el. Halál elAtt a hAméraÖk felaiöklk ée
hyperthemiia (41 —43* C) észlelhet néha a halál
ntáo is. A hömérsék javuláskor is emelkedik és
tartósabb láz (eholwa typboid) kisérelébm történik a gyógyulás. A vese bántalmaaottsága észlelhet sok esetben (ohotarm nephritís), söt olyan
fokokat érhet a K. len^JIáaa után, hogy urémiát
és halált okoziiat
Van a K.-nak igen enyhe lefolyású alakja, ez
erkély hasmenóSBel ée levertséggel jár, a gyógyulás bel<He ffjon (kolerin).Van viszont a K.-nak
súlyos formája Is, mely súlyos mérgezés tüneteivel néhány óra alatt halált okoz, mieltt még
ha.^menés támadt volna (K. siderans).
Nem minden ember betegedik meg, aki fertzdik, vannak egészséges emberek, kiknek bélhuzamában a K.-vibrio akár két héten keresztül
vagy tovább Is él, st szaporodik. Az iiyon bacillusgazdák, épágy, mint a K.-ból gyógyult, de a
K. bacülusáiöl még teljesen nem szabadult egyének (mintegy ?•/») a betegséget terjeszthetik.
A botegségegyénrl -egyénre közvetlen ül aránylag rití^án megy át, a betegség járványos elterjedtnek oka rendszerint a beteg ürülékével vagy
más váladékával(hányadékával) szennyezett folyó
vagy kútvíz. A jánány ezen ténybl kifolyólag
rendszerint folyóvíz, hajózási utak mentén terjed.
A folyóvízben a K.-vibrio elég hamar pusztul,
de a víz partján az iszapban hónapokon keresztül
élhet és szaporodhat. Sokáig marad életképességben sötét, nedves helyeken, ellenben gyorsan
pusztul fény hatása alatt és kiszáradással.
Szórványos megbetegedéseket szennyezett ételek okozhatnak, az ételt közvetít egyén szenynyezheti, vagy pl. légy; ez a beteg egyén ürülékérl a vibriót átviszi az ételre, ilyen módon lehet
a betegség közvetlen oka gyümölcs is.
A gyOmOles rossz himeve és ^^talmassága K.
idején onnan van inkább, hogy túlságos élvezete
könnyen snoésstóei zavart okoz, már pedig minden emésrtési zavar fokozza az egyén fogékonyságát R. iránt Az ép gyomor nedvei elölik a K.vibriöt Bméeztéei zavarnál bántatlanul juthatnak a vibriók a gyomron át a bélhuzamba és itt
jó tenyésztalajra találnak.
Ismerve a K. terjedésének módjait, az ellene
való védekeaée nem lehet nehéz. A beteg ürülékeit ée váladékait kell ártalmatlanná tenni (mészvízzel, lizoformmal), önmagunknak, valamint
a ytBuek és tápaieniek (tejnek stb.) saenoyeaóeét
leheMtamé kall tenni, amennyiben es nem sikarfllhetott vohu, vagyis viz v. tápsier snnnyezettségére gyann mM^lhetne f^ a viiet ée minden
tápszert fizve v. sfttve szabad csak élveznL A K.vibrio életképességét már 70*-ra való hevítésnél
elveszítí. Babona az, hogy a félelem a fwtözdésre hajlamosít, a (éMem csak aoal lebet ártalmas, hogy a józan ésmerfl védeknóet befo-

—
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tani, járvány idején ma már kiterjedten alkalmának ezt az eljárást
A K.-nak. mint botogaégnok feliameréae Jár-

vány Idején nem nehás, annál nebenbb btalos
feUsmoréee a betogaég oörványos feUépéaénéL
A betegségnek MknoM ugyanazok, mint amilyenjét sályoeabb gyomor- és bélhurut is okoz;
csakis a bélsár bakteriológiai viagálata biztosíthatja a kórismét. A bakteriológiai kórisme nem
egyisaerfl dolog, a kitenyésztett kommabacillus
azonosítása fontos, miután több hasonló baci Húsféleség létezik. Az azonosítás szerológiás úton
történik agglntinációval v. a Pfeiffer-téle kémléssel. Az els abban áll, hogy ázsiai K.-ban szenved betegnek a vérsavja igen ers higításban
is bénítja és csomókba veri össze a különben élénken mozgó és a toiyészfolyadékban egyenletes
elosztódású igazi K.-vibriókat a má-^ik kémlée
;

pedig abban áll, hogy K.-bacillussal kezelt tengeri malac vérsavója oldani képes a K.-bacillusokat, melyeket egészséges tmgeri malac hasüre-

gébe oltottunk.
A specifikus gyógykezelés K.-ellenes szémmokkal (cholera-6erum)ezideigmég nem ád kielégít
eredményeket ennélfogva a gyógykezelés csak
;

tüneti.

A nagy nedweszteség

pótlására a vérsa-

vóval azonos töménység (izotoniás) sóoldatot
fecskendeznek a beteg bre alá(hypodermokly8is)
újabban töményebb (hypertoniás) oldatok befecskendezését ajánlják. A befecskendezések közvetlen a véredényekbe Is végeztetnek. Bélbeöntések
(enteroklysmák) hiábavalóknak bizonyultak. A
szívmködés fentartására és ersítésére kell gondot fordítani, erre valók a szívszerek. A hányási
inger csillapítására szolgálnak jéglabdacsok és

gyógyszwek. Meleg fürdkkel lehet

csillapítani

az izomfájdahnakat.
Az országoknak K. ellen való védekezését a
Parisban 190.3 dec. 3. kötött nemzetközi egyezmény alapján becikkelvezett törvény szabályozza
(1909. XXI. t.-c.).
Az ázsiai K.-tól meg kell különböztetni
nosztraszt (nyári hasmenés), 1. o.

a K.

Kolerabogács (nSr.), 1. Xantkium.
Koleraf, 1. Mentha.
Kolera nosztrasz (cholera no^ras), rendesen
nyáron fellép fertz termésaetfi, igen heves
gyomor-bélhurut, mely tüneteiben igen hasonlít
az igazi kolerához. Okozójaként többféle baclllust írtak le, még nincsen tisztázva a kérdés. Ftünetei ennek is a hányás, hasmenés (rizslészerú
székletétek), lábikra-görcsök stb. Csak baktnlológiai bélsárvizsgálattal lehet biztosan me0:filönböstetni a kolerától. Hasonló ktoképet okoz az
anén- és rézgálicmérgezée is.
Kolera-spirillum (iSr.), 1. Baktérium.
Koleraszémm, 1. Kolera.
Kolera-vörös, vörös színezdés, amely akkor
krietteiik, ha peptontartalm táptalajokon nevdt kolera- v. más rokon-bacülnsknltUFákra só-

savat V. kéioavat csöppentünk. Bzek a badllasok
ugyanis a táptelajban indolt és nitriteket kiesnek ; az utóbbiból a sav hatásán alsalétrunsav
lyásolja.
Specifikus védehni eljárás fölött is rendelke- szabadul fel, amely az indoUal vOrOe aifnt ad
zünk ma már. Elölt K.-vibriók beoltásával (Haff- (nitrosoindolreakció). A kolerabacUlus fettBuarákiite) sikerül néhány hétre terjed védelmet nyúj- sére használják.

—
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Kolerikus (cholerikus), a könnyen indulatba tetnek. A sírokra rakott áldozatot is K.-nak
mondják.
jöv, hevesvér, lobbanékony ember.
Kolibri, 1. Kolibrifélék.
Kolerin (cholerin, gör.), az ázsiai kolerának
Kolibri-árvácska (növ.), 1. Árvácska.
enyhébb alakja. Tünetei bö, hlg, gyakran rizsléhez
Kolibrifélék, virá/jmadarak (Trochilidae, 1.
hasonló hasmenés, hányás, nagy levertség, gyöngeség, szomjúság, lábikragörcsök, gyenge hang, a színes képmellékletet), a Rikácsolok (Goraciia vLzeletmonnyiség apadása, a szívmködés alább- formes) rendjébe tartozó madárcsalád, melyet a
szálíása. A betegek többnyire 8—14 nap alatt ma- Sarlósfecske-félék családjával együtt a Surranok
gukhoz térnek, sokszor azonban hosszúra njniló (MacrocMres vagy Strisores) alrendbe foglalrokonvaleszcencia észlelhet. A halálozás mint- nak. Legkisebb madarak; a legkisebb K. alig
egy 7%. Az európai kolerától különbözik annyi- dongóméh nagyságúak, míg a legnagj^obbak fecsban, hogy ázsiai kolerajárványokkal kapcsolat- kenagyságuak (Patagona gigás VieUl.). Finom,
ban lép fel, továbbá, hogy a betegek székletótóben hegyes, gyakran csidomú csrük van, nyelvük
az ázsiai kolera bacillusai kimutathatók. Meg- két vékony ágra oszlott, nagyon kinyújtható s
elzésére és kezelésére nézve 1. Kolera.
arra való, hogy vele a virágok mélyébl az apró
Kole8zterinC67io/ft9Íen'nj;C2,H^5-OH.H20, szén- bogarakat szedjék ki. Az a vélemény, hogy a virávegyület, mely úgylátszik a legtöbb állati zsír- gok mézével táplálkoznak, téves. Szárnyaik hoszban, úgyszintén a tojás sárgájában, az epében, szuak, keskenyek és kihegyezettek. 10, ritkán 9
a vérben, a velben, a tejben, a gyapjuzsirban stb. elsrend evezötollal, a másodrendek száma 6 és
elfordul. Növényi K. ezideig biztosan csak az nagyon rövidek. Kitn röpülök. Sebesen röpködéretlen cukorrépában van kimutatva. A K. -tar- nek egyik helyrl a másikra, s a nagy csöves
talmú zsírok elszappanosítása és a szappan kloro- virágok felett hosszabb ideig lebegnek, mialatt
formmal való kivonása útján készülhet. Színte- táplálékukat szerzik meg. Lábaik általában kicsilen, szagtalan, kristályos test; vízben nem, nyek, vékonyak és nagyon gyengék; karmaik
borszeszben, éterben, kloroformban könnyen oldó- hegyesek és gyakran ujjaiknál is hosszabbak.
dik. Op. (vízmentesé) 148-5 Co,fp. 360 Co. Kémiai Farkuk különböz, többnyire villás. Az ivari
sajátságait illetleg megjegyezzük, hogy egy- különbségek az egyes fajoknál annyira szembevegyértékü alkohol. A polarizált fény síkját jobbra ötlk, hogy nem ritkán ugyanazon faj hímjét és
forgatja. Tömény kénsavtól élénken megvörösö- nstényét külön alcsaládba vagy nembe sorolták.
dik kevés jód jelenlétében kónsavtól kék színvé Kizárólag Amerikában élnek, Labradortól Pataválik. A gyapjuzsirban K. mellett izokolefizterin goniáig különösen pedig a tropikus Dél-AmerikáCjgH^^O is fordul el. Éterbl v. acetonból 138<»-on ban vándorolnak, kóborolnak egyik helyrl a
olvadó tkben kristályosodik. Jobbra forgat. másikra. Egyesek még 5000 méter magasan is
Izomer vele a növényi zsírokban elforduló fito- költenek. Némelyek határozottan bizonyos nöszterin CjgH^^O.HgO fényl, 1370-on olvadó tk vényhez vannak kötve és azoknak fokozatos nyiV. táblák. Balra forgat.
A K. a növénytanban lasi ideje alatt vidékrl -vidékre költöznek. Hoszis jelentséggel bir, mert újabb vizsgálatok sze- szabb röplés után vékony ágakon pihennek, ritrint a K.-ek a protoplazma felépít, alkotó anya- kábban a papagályok módjára, fejjel lefelé legai, st Overton szerint a plazma határhártyájá- begve alusznak. Tollazatúk általában véve tarka,
nak jelentékeny része K., minélfogva a K.-nek tu- fémfény ós a drágakövekhez hasonlóan csillajdonltja a plazma hemipermeabilitását, amiaek logó. Puha pamutszorú anyagból csinos fészket
azonban Natansohn ellentmond.
építenek, melyet mohával, fszállal bélelnek.
Kolettisz, Joannisz, görög szabadsághs, szül. Többnyire két, aránylag nagy tojást raknak, meJanina közelében 1788., megh. Athénbon 1847 lyeket a nstény egyedül 16 nap alatt költ ki.
szopt. 12.
tzte ki elször a felkelés zászlaját A fogságot jól tiirik, az emberrel hamar megJaninában, majd ennek elnyomása után Pelopon- barátkoznak, a csemegét ós édességet elfogadják,
nezoszba ment s az epidauroszi kongresszus tagja de csakhamar elpusztulnak, ha rovarokat nem
ós belügyminiszter lett. 1827-ben Attikában és kapnak. Már többször akarták élve Európába
Eubooában harcolt a törökök ellen sikeresen. hozni, de még eddig nem sikerült. Körülbelül 470
Nagy része volt Kapó d'Isztriasznak kormány- fajuk ismeretes, melyeket mintegy 150 nembe soelnökkó választásában s annak meggyilkolása rolnak. A K. családját a következ 6 alcsaládra
után 1881 ós 1832. az ideiglenes kormányok tagja osztják: 1. Polymitinae ; 2. Phaéthominae ; 3.
volt Ottó király megérkezéséig. Ennek uralko- Lampornithinae 4.
Ckimpylopterinae ; 5. Helio;
dása alatt 1834— 1835-ig miniszterelnök, 18-35- trichinae;6. IVocMiwae- Nevezetesebbek OreolB43-ig párisi követ s 1844—47-ig ismét minisz- trochilm, Phmtomis, Campylopterus, Topáza,
terelnök volt.
Iximpornis, Heliothrix, Trochuus, Lophomis,
Kolgrgev (KalgujnO, Archangolszk orosz kor- Heliactinus, Stegamiriis,Florisuga, HyLocharÍJ(,
mányzósághoz tartozó lakatlan szigot az Északi Sparganura, Hypermetra, Dodmastes, MelHJeges-tengerben, 3496 km» területtel. Sirályok, saga, Patagona stb. nemek.
prómas állat4)k nagy számmal élnek rajta.
Kolibri-könyv (franc, nain, törpe, Pygmeus,
Kolgurags, hegyfok, 1. Domesnás.
lillipnfi, mikroszkópihui konyít), általában oly
Koliasz, Attikának a saroni öbölbe nyúló könyv, mely
95 ram.-nél kisebb magasságú s 64»'heffyfoka.
72r> 96'-. 128r. azaz egy ív 128, 144, 192, 256 lap.
Koli bacUlus, 1. Baktérium.
de általában mérés szerint határozzák meg kc:
Kolibak, nálunk rendesen kolibo, mézes búza, pl. 55 mm.
18 mm., azaz 55 mm. magas
mit ac oroszhitUek bizonyos ünnepeken szentel18 mm. széles. Az eddig ismert legkisebb könyv
;

;

;
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OalUei levele 161&-böl Cristina di
egy 14
8 mm. 1674-böl,
melyek kinyitva sem nagyobbak egy postabély^nél a Tbo English biji>u Almanac a XVII. sz.
elejérl már lu
14 nim. B nyomtatási különlegességek a XVII. üz. elején kexdödtek s általában kétfélék olyanok, amelyeknek alakjak kicsiny, de betik randesdc v. (rfvashatók és olyanok, melyek moigathatö mikroexköpilnis betkkel vannak szedve. Ea^ az igaziak, milyonok az
angol Pickering (Cicero, Virgilios, Horatios,
Dante) kiadványai 1822— 31-ig, Didót Jules (Voltaire, Muliére. Plutarchus stb.), Didót Henri (Rochofoucauld, Horatius, 1827—1828), Laurent ós
Dobomy (La Fontaine, Qrosset) kiadványai, melyek a mellényzsebben hordhatók. Didót Hóratios^ak egy példányát igy hordta Petfi is mellényzsebében (Nemzeti Múzeum, Potöflház). Híres
K. egy Dante, mely 1878. a párisi kiállításon volt
látható, melynek betit Antonio Farina metszette
8 ket • légyszem»-nek (l'ochio di mosca) nevezte.
A nyomás Paduában történt, 5 évig tartott, ÍQOO
példányt nyomattak s a betket megsemmisítették. Ezeket olvasni csak nagyító veggol szabad.
Nálunk alal^jánál és nem betinél fogva ily könj'v
az id. br. Wesselényi M. imakönyve a XVII. századból s újabban Endrödi adott ki egy kis kötetet Petfi verseibl. Ma legtöbbször fotogravrmíVlszerrel állítják el s újabban újra divatba
jött. A világ legkisebb újsága 75 mm. széles,
a Littlo Standtfd (Torquay, Anglia). Ezekkel
szemben a világ legnagyobb nyomtatott könyve
a Panthéon des Heros Anglais, melynek oldalai
4 öl m. ós 2 öl szélesek, nyomtatták 100 példányban. V. ö. Rouveyre. Connaissances nécessaires á
un bibliophile II. Flammarion M. E., Bibliothéque miniatré ; Corroeiine M., Manuol de Cazinophile (Paris 1879) Mohr Louis, Des impressions
microsoopiques (u. o. 1899). L. még Mikrografia.
10

I/>rena hoz. továbbá
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;

X

:

;
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sok gáz fejldése a gyomorban és a bolekben puffasztó takarmány etetése után hevenyés

tében

;

;

bélhumt étrendi hibák, meghfllés, túlhideg takarmány evése vagy ilyen víz ivása folytán a
bél elzáródása pangó bélsár, bélférgek, bélk. bél;

belyzetváltozás (lefúzdés, csavarMlás, betüremkedés) következtében; a bél szkülete (heges
zsugorodás, daganatok, sszenyomatás) ; Sclerostomum-álcák megtelepedése folytán elállott éreltmül^ okozta bélgörcs és a súlyos esetek késbbi szakában bélbénuLás. A K.-8 fájdalmak rohamokban jelentkez nyngtalankodásban nyilvánulnak 8 ezek foka, továbbá a rohamok és az
azokat elválasztó id tartama tekintetében az

^yes

betegségek szerint különbségek észlelbebeteg feszesen jár, ide-oda tipeg, elüls
lábaival kapar, hasa felé tekintget, farkát csóválja, hátát felpóposítja, majd óvatosan lefekszik, V. hirtelen és ervel a földre veti magát,
hentereg, néha egy ideig a hátán fekszik, miközl)en lábait behajlítva tartja, v. azokat nyugtalanul a levegbon mozgatja. Ers nyugtalankodás és felfúvódás esotén a testet izzadtság borítja
különösen rossz jel az ers általános izzadás, ha
egyúttal a test feltnen hvös és a bet^ meg
is nyugodott, mert ilyenkor rendszerint már a
gyomor v. a bél megrepedt, vérfertzöttség állott
be V. pedig a fuUadási hálál közeledik. Bélfelfúvódás és a vastagbelek csavarodása esetén a has
ersen pnfl!ádt. A bélmozgás humtos bélgörcs
eseteiben és a legtöbb egyéb K. kezdeti szakában is élénkebb, különben pedig renyhe v. egészen szünetel ép úgy, mint a bélsár ürítése. A K.
többnyire csak néhány óráig v. ogy-két napig
tart, néha azonl)an egy hétnél hosszabb idre
is elhúzódik és különösen az utóbbi esetben idközönként ismétldhetik. A K. minden esetélwn
tanácsos mielbb az állatorvoshoz fordulni, aki
az adott esethez mérten jelöli meg az orvoslást
Addig is azonban tanácsos a betegre folyton
ügyelni v. azt lassan vezetni, hogy le ne vethesse
magát a földre és ne henteregjen. A beteg megfelel elhelyezésével elejét vehetjük a sérfUÓseknek, amelyeket magán ejthet, ha hentergése
esetleg meg nem akadályozható. A has meleg

tk.

A

Kólicxka-patakvölgyi vízi társalat, alaknlt
Kraszna székhellyel oly célból, hogy a
szilágyvármegyei Kóliczka pataktól és a belészakadó mellékvizektl elmocsarasított terleteket
lecsapolja. Érdekeltségi területe 973 kataszt. hold.
A lecsapolást úgy érték el, Logy a Kóliczka pataknak ée mellékvizeinek elfajult medrét kitisztí- bekötése és ismételt ledörzsölése csillapíthatja
tották és övárkokat létesítettek a hegyek tövé- némileg a fájdalmakat.
ben. Ezenkívül tervbe vették, hogy a patakok
Kolima (Kolyma), folyó Jakutszk orosz-szibifels szakaszain a vízmosásokat megkötik. Léte- riai kormányzóságban. Ered a Sztanovoj-hegysítettek 18*92 km. hosszú új medret. A munká- ségben s 1780 km. hosszú folyás után deltával
latokba 14,000 Kát fektettek be. Az évi fentar- öndik az Eszaki-Jeges-tenger Kolima-öblébe. Vízterülete 553, Ö73 km*. Kb. 1200 km. bossziiságban
tás és igazgatás költsége 2440 K.
Kólika (hascsikarás, hasfájás, fiasrágás), hajózható május végétl szeptember köziig,
görcsös bélfájdalom, 1. Colica.
K. jelei a Méi azontúl befagy. L^nagyobb mellékfolyói a Sziráüatók közül igen gyakoriak a lovakon; ne- Janka, Omolon és az ^ynj.
vezetesen a katonalovak között is az állomány
Kolimszk (Kolymsk)^ járás Jakutszk orosz1— 5*/«-án észlelhetk ós átlagban az esetek szibíriai kormányzóságban, 688,237 km* terlet12«/«-ában a betegek elhullását okozzák. Régeb- tel, kb. 5000 lak., Szrednye-K. székheUyol.
ben a K. elnevez^t általában mint betegs^ neKolin (Kollin, Neu-K.), város, K. os^ kevét használták, az újabb vizsgálati technikával rületi kapitányság székhelye az Élbe balparQán,
azonban a hasi fájdalom okául legtöbbször a vasút mellett. (i»io) 16,442 cseh lak., végygyomornak v. a bélnek valamely bet^sége álla- saer. likr és 2 cnkorgyárral. pamntiparral, gapitható meg. Ilyen betegsége a gyomor hevenyés malmokkal. gépgyárakkal, petroleumflnomitóval.
kitágulása V. m^i^teifaelése (megzabálás), cél- gót egyháza a ^V. sz.-ból való, régi a városháza
szertlen takarmány felvétele, t. pedig közve- ás a kastélya. K. ismeretes arról a gyzelemrl,
tetlenl az etetés után munka végzése következ- amelyet 17ö7 jún. 18- a Daun vezérelte osztrák ha189Ö.

—
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Kolin

II. Frigyes porosz király hadserege fölött kivívtak és amelynek következménye volt, hogy a
poroszok Prága ostromával fölhagytak és Csehországból kivonultak. Mária Terézia ennek a gyzelemnek emlékére alapította a Mária Terézia-

dak

rendet.

Kolin (cholin),szinkalin, CjHuO.N. Szerkezete
szerint quartér bázis és pedig: bxetiltrimetil-

ammoniumhidroxid, H0.CHj.CH,N(CH8)30H.

Sr

szirupszerü folyadék vagy szétfolyó kristályos
tömeg. Vízben, alkoholban igen jól oldódik, éterben oldhatatlan. A K. bázistormészetü kémhatása lúgos, savakkal sókká egyesül. Vízzel fzve
trimetilamminra és glikolra esik szét. A K. részint szabadon, részint mint a lecitin alkotórésze
;

állati mint a növényi szervezetnek fizioszempontból fontos alkatrésze. Elször az
epében fedezték fel, innen ered a neve '/jjI-^i a. m.
epe. Elállítható a lecitin hidrolízise útján. Keletkezik a mustármagban elforduló szinapin hidrolízisekor
innen ered a szinkalin elnevezés.

úgy az

lógiai

:

;

Szintézissel is elállítható.

A

K.

nem mérgez

hatású, ha azonban víz hasad le belle, nagymértékben mérgez vegyület, neurin (1. o.) keletkezik. Oxidációs terméke a szintén nagymérték-

ben mérgez micszkarin (1. o.).
Kolinf alva (azeltt Kolinfálu), kisk. Szepes
vm. szepesváraljai j.-ban, (i9io) tót és cigány lak.,
:

u. p. és u.

t.

Korompa.

Kolinovics Gábor (senkviczi), történetíró, szül.
Senkviczen (Pozsony) 1698 márc. 24., megh. 1770
dec. 22. Ifjonta a kegyesrendiek közé lépett, de már
újonc -éveiben folytonos betegeskedése lehetetlenné tette a rendben maradását. Nagy sanyaruságokon ment át, míg végre Nagyszombatban
a Pálfify-javak igazgatóságánál írnoki állást nyert,
melyben 4 évig maradt. Ekkor azonban állását
odahagyva, megbízatások teljesítésével s ügyvédkedéssel kereste kenyerét. Midn aztán elaggott
atyja átadta neki gazdaságát, Senkviczre vonult,
hol kizárólag csak a történelmi és régészeti tanulmányoknak élt. 17.30-ban pozsony vármegyei esküdtnek, kevés id múlva számvevnek (rationum exactor) választották meg s mint királyi
táblai hites jegyz halt meg. Töi-ténelmi müveit
földije, Kovachich Márton adta ki. Ezek közt legrégibb a Chronicon militaris ordinis equitum
Templariorum, melynek címelz lapja gyanánt
az ö arcképe van rézbe metszve. Másik
a

mve

Posthnma memória Josephi Esterházy, Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae proregis (Nagyszombat 1764). Harmadik s történelmi forrás-jelentségénél fogva legfontosabb
a Nova Ungariae Periódus (Buda 1790). A munka bár zavaros,

mve

mindamellett megbízható, részletes, st kimerít
tárgyalását adja azon nevezetes országgylésünknek, s mint ilyen, elsrend kútf. Müveinek legnagyobb része kéziratban maradt. Ezek közt legfontosabbak a Rákóczi-forradalomról szóló kominontárjai, melyek: Commentariorum de rebus
Ungaricis libri XIII. címen másolatban megvannak a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában
i8. Nevezetes kútf, de ersen labanc-íz
melj'et csak nagy kritikával használhatni. Ezt
mintegy kiegészíti a Fulcrum Commentariorum
de rebus Ungaricis. Mindezen munkákat nem ke-

m,

Kollacionálás

vesebb mint 2060 íven, sajátkezüleg igen szépen
írta le, s gyjtéseivel, leveles könyvével együtt
LS kötetbe foglalta, összes kéziratait a pannonhalmi Szt. Benedekrendi könyvtárban rzik.
Koli-próba (Coli-próba) vagy Eykmann-féle
próba. A baktérium coli vízben való kimutatására szolgál azon alapszik, hogy a coli bacillus
a vízben lév egyéb baktériumokból eltéren
46''-nál is tenyészik. A víznek bélsárral való
szennyezettségére mutat.
Kolisch Ignác báró, híres sakkjátszó, szül. Pozsonyban 1837 ápr. 6., megh. Bécsben 1889 ápr.
30- Az 1867-iki párisi nemzetközi sakkversenyen
aratta legnagyobb gyzelmét.
Kolitisz (colitis, gör.), 1. Bélgyuladás.
Ko\itz,Louis, német fest, sziil. Tílsitben 1845
ápr. 5. Eleinte a berlini akadémiának, majd
Düsseldorfban Oswald Achenbachnak volt tanítványa. 1880— 1911-ig a kasseli mvészeti akadémia igazgatója volt. Müvei leginkább katonai
tárgyúak, de vannak tájképei ós képmásai is.
Koliucsin-öböl, Szibíria ÉK. -í részén a sarkkör
;

alatt. A Csukcs-félsziget legkeletibb nyúlványát
választja el a tulajdonképení félszigettl. Eltte

van Kolimsin-sziget,

amelyen Nordenskjöld
1878 szept. 28-ától 1879 júl. 18-áig áttelelt.
Kolivan, 1. (Kolyvan), város Tomszk orosz-

kormányzóságban az Ob balpartján, (i907)
11.711 lak., halászattal és gabonakoroskedéssel.
1822-ben Csauszk régi ersség helyén alapították.
2. K., régi orosz neve Reval-nak.
Kolivan-tó, Tomszk orosz-szibíriai kormányzóságban, 360 m. magasban az Altáj-hegység kiágazásai közt. Mély, haldús, kerülete 8 km. Környéke festi, híres a cári kcsiszolóiról, amelyekben értékes jáspis- és porfir-tárgyakat csiszolnak
szibiriai

—

1799

óta.

Koljaszin, 1. Kaljászin.
Koljcov, orosz költ, 1. Kolycov.
Koljcov-Masszalszklj hercegné, írón,

1.

Dóra

d'Istria.

Eolkicin, colchicin, Cg^Hj^NO,. Az szi kikericsben (colchicum autumnale), különösen annak
magvaíban elforduló alkaloida. Sárgásfehér, keser íz, amorf por. Vízben, szeszben ós klorofonnban könnyen oldódik op. 145 C». Tömény kénsavban intenzív sárga színnel oldódik. Tömény
salétromsavtól elbb ibolya, késbb vörös, azután
;

sárga színvé válik. Heves méreg.
Kolkothar vitrioli (caput moduum), füstölg kénsavnak vasvitriolból való gyártásakor a
retortában visszamaradó poralakú vörös ferrioxid.

Holl., természetrajzi nevek mellett Kollár
Vinzenz német zoológus, a bécsi zoológiai múzeum vezetje (szül. 1797 jan. 15., megh. 1860
máj. 30.) nevének rövidítése.
Kollaborátor (collaborator, lat.) a. m. munkatárs, dolgozótárs, különösen
valamely alsóbbrend pap vagy tanító, aki valamely felsbb mellé
kisegítül van rendelve.
KoUáció (lat.), 1. Collatio.
K.-nak nevezik
még a böjt idején szokásos mérsékelt, hús nél-

—

küli estoWvlot.

Kollacion&lás (lat.) a. m. összehasonlítás,
egybevetés, ogyoztet<is, pl. a másolat összehasonlítása az eredeti írással.

;;

;

Kollasén
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Kollagén (coUagen)

v.

—

Kollarlta

enyvad OMyag, febérje- Pannonico

toert teet (albamoid), moly a gerlnoesállatok
testében (a kütós/ovotben) rendkivUl el van terjedve, alapanyagát képexl a kötöezöveti roetokiiok, mint oaszeln a csontok organikus anyagíuiak,
>ut c-hondromukuld 8 más fehérjék társságában
a port-okban is olöforduL Vízben, sóoldatoUMULhigsavakban ós lúgokban oldhatatlan, higsavakban
a/ouban eröeen felduzzad. Legjellemzbb saját-

libri

X. (1762)

;

História diplomatloa

jnris patronatns apóst, regom. (1762) ; De originlbns et osa perpetnae potestatis drca sacra apud

Hnngariae reges (1764)
Hungarici (1783).

;

Amoenitates jnris publici

2. K. Ján, tót költ ós pánszláv agitátor, szül.
Mo6öczon(Nyitra\in.) 1793 júl. 23., mogh. Bécsben
1852 jan. 24. 1819-tl a pesti ág. ev. egyház tót
lelkésze. 1849-tl a bécsi ^yetem archeológiai
síisía, hotry vízzel fzve enyvvé (kolla, gl útin, zsetanára. K. elsrangú költ, mveit csoh-tót nyellatin) alakul át és feloldódik. Ez az átalakulás ven irta.
Slávy dcera (Slava istenn
\
mellett történik, úgy, hogy az enyv leánya, Pest 1832), a felvidéki tót iQúság ébreszfel, mint a K. hidrátja. Nem minden
tje 8 a pánszláv eszme megteremtje volt. AlapW. «.«B.ui at (>g>f()nua könnyen és tökéletesen eszméje, hogy az összes szlávok közös törzshöz
enywé ée úgy látszik, nem is ugyanaz az enyv tartoznak, dicsségük és jövjük is közös. Húrban
Lrti.uk«v/ik bellük. Gyomomedv, pankroásznedv szerint e
gyújtó hatással volt a szláv s fleg a
iiüsen ha megelzleg big savval, vagy felvidék tót ifjúságára, mely ebbl ébredt tudatara
el volt
kezelve. Szubllmát. csersav a szlávság közösségének s ebbl merített eszmén^a; az Így kezelt K. nem rotnad, ezen ket ós lelkesedóst. K. 1837-ben Über die littera;i,-/.ik a brük cserzése. A K. becses tápanyag; rische Wechselseitigkeit zwlschon don verschiea fogyasztásra használt húsuk súlyának kb. Vm donen Stammen und Mundarten der slavischen
részét teszi, st borjúhúsnál V;o részét is.
Nation cím munkában prózában is kifejtette
Kollam, kikötváros, 1. Qulíon.
tendenciáit s buzdította a fiatalságot, hogy tanulKollánolaj, növényi eredet és a br konzer\'á- mányozza a cseh, lengyel, orosz és iilir irodalmalására ha.^ználják. Magas forrpontú szénhidrogé- kat. Az általa ébresztett nemzeti szellem szülte
neket tartalmaz a terpéncsoportból.
meg az önálló tót irodalmat s a csehektl való
Kollányii^erenc, történetíró, .szül. Szentpéteren elszakadást, mely ellen K. hasztalan küzdött. K.
(Komárom vm.) 1863 ápr. 29. Pappá szentelték összegyjtötte a tót népdalokat Národnie zpio1885. szept. 30. 1893-ban a nemzeti múzeum vanky cili pisné svétské Slovakuv v Uhrách
könyvtárának re, 1902-ben jaki apát, 1903. a M. (Pest 1834).Tanulmányozta a szlávok régi mveltTud. Akadémia lov. tagja 1906. a hiteles helyek ségét és ily tárgyú néhány müvet is adott ki.
levéltárának országos ffelügyelje 1907. pápai Összegj'üjtött mveit Spisy Jana Kollára kiadta
prelátu:?; 1911. a .Magjar Nemzeti múzeum tb. B. Kobra (4 köt. Prágal862— 63). V. ö. Jakubec,
osztályigazgatója
áivote a püsobeni Jana Kollára Prága 1893)
1911. najgyváradi kanonok.
un. II,, nntvei: Az esztergonú érsekség pizetum- Pastrnek, J. K. 1793-1893.
Kollargol, 1. Collargol.
A magyar katolikus alsó papság végKollarich Joakim, paulinus pap, író, szfll. Pe-ot joga U890); Rámái levelek (1893).
iiiar kot. fpapság végrendelkezési jogának resztegen (Vas vm.) 1720. Halálozási éve ismeret'te (1896); Az olasz állami köimiiárak len. A hazai törvényekben rendkívüli jártassággal
Magyar Fereiic-rendiek a
sz. els birt, miért is a rend prokurátorává választották.
< (1898); Esztergomi kanonokok 1100Irt teológiai és történelmi mveket magyaros la(1901) ; Visitatio Capituli E. M. Strigonien- tin nyelven. Ilyenek FhHothea, azaz ájtatos útra
sis A. 1397 (1901);
veszprémi püspökök ki- vezérl (1764) ; Keresztény világi intések (1766)
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A

^^i
V

jogának története (1901); Re- Boldog emlékezet Cepelténi Györgynek élete és
a pármai levéltárakból (1905) halála (1770). Kéziratban maradt De victssitudi-

izett

:

Múzeum

J-1902.

Széchenyi orsz.

nibus et vera translatíone Dextera

s.

Stephanl

A

ma- Regis Hungáriáé.
gyár Htgjon jog hazánkban a középkorban
Kollarits, 1. Béla, brgyógyász, szül. Buda(1906) A párbér jogi természetéhez (1908) Az pesten 1878 febr. 2. A budapesti egyetemen 1900.
Akadémia és a Nemzeti Múzeum (1910) Emlék- avatták orvosdoktorrá. Ezután két évi tanulmánybeszéd Knauz Nándor fölött (1911). 1902. évtl utat tett külföldi egyetemeken. A biidajjosti tudo1911-ig szerkesztette a Magyar Könyvszemlét mányegyetem br- és bujakórtani klinikájának
V. ö. ZelUger A., Egyházi irók csarnoka.
I. tanársegéde. Számos szakcikke a hazai szakKolla]>8STis (lat.), 1. CoUapsus.
lapokban jelent meg. Munkatársa o Lexikonnak is.
Kollár, Vinzenz, német zoológus, I. Koü.
2. K. Jen, idegorvos, szül. Budapesten 1870.
Kollár, 1. Ádám Ferenc, történetíró, szül. 1895-tl Kétly Károly klinikáján mködött, majd
(l.köt. 1905);

;

;

;

Zsolnatarnön(Tmovo, Trencsén vm.)1718 ápr. 15.,
megh. Bécsben 1783 júl. 13. 1737-ben Bécsben a jeuíta-rendbe lépett s fleg keleti nyelvekkel s
ilogíai tanulmányokkal foglalkozott. 1748-ban
Kil<
'tt a rendbl s a magánéletbe vonult vissza.
ilzut.m Mária Terézia a bécsi császári könyvtár
révé, majd igazgatójává nevezte Id. Ez id alatt
Irta s adta ki széleskör ismerotekrl tanúskodó
múveit. Nevezetesebbek: Analecta monumentorum Vindobonensia (1761) C. ürsinl Velií de bello
I

;

Jendrássik

Ern

idogklinikáján volt tanársegéd.

Közben egy évet Raymond tanár párisi klinikáján töltött a Wagner-féle utazási ösztöndíjjal.
1907-ben az idegkórtan magántanára lett a budaegyetemen. Irodalmi dolgozatai az idegkórtan körébe vágnak, hazai és idegen nyelveken
jelentek meg. Az izomgörbékrl móló tanulmányával az Chrosi Hetilap diját nyerte el Cbarakter und Nervositat c. eladásai 1912. Berlinben
pesti

jelentek meg.

:
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KotlataJ

Kotíataj (ejtsd: kouyatij), Hugo, lengyel író,
1750 ápr. 1. Niecislawban (Sandomiri kerület), megh. 1812 febr. 28. Varsóban. 1782-ben a
krakói egyetem rektorává választották. Elénk
részt vett az 1788-91-iki lengyel országgylésen,
hazájának feloszlatása után szervezte a lengyelek
fölkelését, amiért 8 évi (1795—1803) várfogságot
szenvedett Olmützben. Demokratikus fölfogása
miatt a « len gyei Robespierre»-nek nevezték.
Legfontosabb munkái Do Stanislawa Malachowsprzyszlym sejmie Anonima listów
kiogo ...
kilka (Krakó 1788). Potocki és Dmochowskinak
ustanowieniu i upadku Konstytucyi
segített
3 maja 1791 (Az 1791 máj. 3. alkotmány keletkezése és bukása) c. munka megírásánál. Utolsó
politycznym stanio Europy.
e
nagyobb
V. ö. Tokarz, Ostatnie lata H. K. (Krakó 1905).
KollaterUis (lat.), 1. Gollateralis.
Kollaterális edónynyaláb (növ.) az, melybon a
fa- és háncsrész szemben áll egymással. Egyes
esetben (Tökfélék) a farósznek nemcsak küls,
hanem a bels oldalán is háncs fejldik, az ilyen
a hikollaterális edénynyaláb. L. Edéni/nyaláb.
Kollaterális keringés, 1. AnastomosÍ9.
Kollátor (collator, lat.) a. m. gyjt, aki valamit összegyjt továbbá az, akinek egyházi javadalom adományozása, betöltése jogában áll.
Kollatura (collatura, lat.), a kisebb egyházi
javadalom adományozásának joga.
Kollaudáció (collaudatio, xij-lat.) szószerint
a. m. dicsérés, közös, egjnittes dicsórés, de abban
az értelemben használják, hogy: egyeztetés.
Ausztriában, Svájcban, Olaszországban és nálunk
«ly hivatalos eljárást jelent, melynek célja megvizsgálni, vájjon valamely építkezés megfelel-e
szerzdésileg v. más megállapodás által meghatározott foltételeknek. A K. rendszerint csak nyilvános építkezésekre, utak, hidak, vlzszabályozásoknál stb. szokott elfordulni és az építkezési
munka befejezésével egy különösen e célra kikülszül.

:

mv

:

;

—

Kollektív intervenció

Néha és bizonyos esetekben az alsóbb
fokú hatóság elnöke jogosítva van a határozat
végrehajtását v. a többség véleményónok határozat erejére emelését is felfüggeszteni és a felsbb
hatóság határozatát kieszközölni. Csekélyebb fontosságú ügyek a K. mellett sem kerülnek a kollégium elé, hanem ezeket az azzal megbízott tag az
illet jogszabály vagy elbb hozott határozat értimében feldolgozza, és az elnök feladata rködni a
fölött, hogy az elintézés ily értelemben történjék.
L. még Bürokratizmus és Birói szervezet.
KoÚegiánsok, az arminiánus szekta egyik ága,
melyet a három van der Kodde testvér alapított.
tathatja.

Székhelyük elbb Warmond, késbb Rhynsburg
(innen Rhynsburgiak is). Ellenségei voltak a határozott hitvallásnak, eltörölték az egyházi rendet,
gyülekezeteikben (coUegia) laikusok prédikáltak
és szolgáltatták ki a szentségeket csakis felntteket kereszteltek. A XVIII. sz. vége felé a Mennonitákba olvadtak bele. L. még Anniniánusok
és Galénisták.
;

Kollégium, 1. Collegium.
Kollekció (lat) a. m. gyjtemény, 1. Collectio.
Kereskedelmi értelemben mintagyjtemóny,
melyot a keresked vevinek kiválasztásra rendelkezésre bocsát, V. amelyet az utazó magával

—

visz üzletkötések céljaira.

Kollekta (collecta, lat., a. m. összegyjtött), a
egyházban 1. neve a szent mise els imádságának (oratio). Az els századokban a hívekórt
való imádság volt ez, amelyben a diakónus a nép
kórelmeit (vota) adta el 2. pénzgyjtés egyházi
kat.

;

és jótékony célokra, különösen vasár- ós ünnepnapokon. L. még Collecta.
Kollektív (collectiv, lat.) a. m. együttes.
Kollektív biztosíték, a nemzetközi jogban

elhatározással, ill. szavazás útján állapítják meg
az intézkedés tartalmát. Valamennyi határozat a
szavazatok többsége szerint kolotlíezik, v. ha a
tagok száma páros ós a szavazatok egyenlen raegoszliinak, akkor az a rósz tokintetik többségnek,
mellyel az elnök szavazott. A kisebbségnek csak az

több állam által elvállalt együttes biztosíték.
Kollektív bncselekmény alatt több oly büntetend cselekménynek halmazatát szokás érteni,
amelyek ugyanannak a szokásnak v. életirányzatnak kifolyásai s épp ezért többnyire a törvény
által egységbe (törvényes egység) foglaltatnak
össze. Idesorozzák az üzletszer, iparszer és
szokásszen'i deliktumokat. Az üzletszer bncselekménynél a jövedelemszerzés célja jelentkezik,
mint összefz elem (ilyen a magyar bi'mtetjogban az üzletszeren elkövetett orgazdaság, lopás,
uzsora, kerítés)
az iparszerségnél a hivatásos
elkövetés szerepel kapocsként s a különbség az
üzletszerséggel szemben a jövedelemszerzésre
irányuló célzat hiányában rejlik a szokásszer
bncselekményt az jellemzi, hogy ismételt elkövetése megrögzött hajlamból ered (e két utóbbi
kategóriát hazai bntetjogunk nem ismeri).
Kollektív háztartás oly vállalat, melynél ;i
bórik laivást, teljes ellátást és kiszolgálást kaphatnak. A penziótól abban különbözik, hogy kétháromszobás lakásokban saját bútorait használja
a bérl, a megrendelt ételeket liften felkldik
saját szobájába a megkívánt idben. Ilyen központi háztartás már van Kopenhágában.
Kollektív intervenció a. m. együttes közbelépés, a nagyhatalmak együttes diplomáciai beavatkozása valamely állam belügyeibe v. külügyeibe. A lezajlott balkáni háború a K. több ese-

a joga van, hogy különvólemónyót írásba foglal-

tét tünteti fel.

dött kollaudacionális bizottság
vel megy végbe.

közremködésé-

Koll&zás. Az ördögmotoUa (ringlspil) legprimitivobb alakja. Földbe vert oszlopon, cölöpön vízszintesen kering gerenda, melyet az oszlophoz
közel álló forgat, s a gerenda két végén ülk
körbe keringenek, míg elszédülve leesnek, st

könnyen

le is repülnek róla. Veszedelmes játék,
melyet igen sokfelé játszanak a falusi gyerekek.
Népies nevei még ördögló, ördögszekere.
Kollega (collegaMi) a. m. hivataltárs, kartárs.
Kollegiális rendszer (collegialUmus), az egyházjogban az az elmélet, mely szerint az egyház
önálló és szabad egyesület (1. Episcopalismus,
Territorialismus). Az államkornuínyzatban a
K. ellentéte az egyéni v. szoros értelemben vett
hivatalnoki (bürokratikus) rendszernek és annak

értimében az ügyek vezetése és elint«^zése testületre (coUogium) van bizva, amelynek tagjai közös

;

;

—

Kollektivizmus

(áj-Iat.), e szót Bakunin haszelúszür Marx szál való polémiájában, üly
társiulaliui állapotot akart volo jelezni, melyben

KollektiTÍzmti8

iiiilta

n tormelée a t&róadalom együttes (kollektív) tkéjvel, a t&rsadalom ellenrzése mellett folyik. Ma
ugyanezt a fogalmat a szocializmos szóval szoktuk megjelölni.
Kollektiv jegyzékek, a diplomáciai testület
o.) nün.i.'ii trtirjat érint jegyzékek, amelyeket
;;í
it
uhezO-o-)iotéznek, V. adiplomálii.il székhelyük kormányához intói:ií
•>tiu.
zen jeityzikt'k. amelyeket a doyen közvetít.
Kollektiv kiállítás v. gyjteményes kiállitiís
!.

,

<

;

t

.

f

nagyobbszámú mveinek
t.isa. A K. különösen ámult

-z

ei;y fe.-itóv;i
efTviitU'?;, ki.

' L'Mi/A'deiben vált divatossá annál

s/
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mindig áldozatába került és a gj'öztes sem lehogy a másik fél, amint a kimjunk-

hetett biztos,

turak neki kedveznek, a harcot nem kozdi-e újra.
Ily körülmények között kezdtek a felek K.-et
kötni. A munkafoltételeket a jövre nézve metfáliapítván, a mimkaadók egyrészt kötelezik magukat arra, hogy munkásaikat addig, amíg a
szerzdést m^tartják, ki nem zárják, a munkások másrészt, hogy addig sztrájkba nem állnak.

A szerzdének ugyan alig van magánjogi ereje,
amennyiben birói úton alig érvényesíthet, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy megtartásukat
eléggé biztosítja a felek által elvállalt erkölcsi
kötelezettség. Nagyban biztosítja a K. megtartását, ha a munkaadók v. munkások szervezett
egyesülései kötik, amennyiben ezek arra is köte-

müvek lezik magukat, hogy szerzdésszeg társaiktól
nem zavarja másnem m- támogatásukat megvonják.
A K. hazája Anglia, ahol ma már az ipar 85Vo-a
termékek belekevorése, ami sokiszor hatásrontó
a

fogva, hogy az így kiállított

1

haiiiiotiiKiis

egységét

dolgozik K. alapján; Németországban az elst
1896. kötötték, ma 5000 a számuk
Au.sztriában
magában 1906-ban 448- at kötöttek de terjednek
minden müveit országban. Magyarországon a K.
sének tekinthetjük az 184-9. kötött nyomdásztarifaszerzdést. A fvárosban K. vannak a nyomdász-, szcs-, cipész-, szabó-, kárpitos-, fuvaros-,
hús-, kávé-, könyvköt-, dobozkészít-, szobafest-, malom-, szíjgyártó- és nyergesiparban,
országos szerzdés pedig a keztyüsíparban.
Egyes államok, Genf, Németalföld, Ausztria,
az ausztráliai államszövetség, Now-Zealand, hoztak ugyan törvényeket a K. tárgyában, több államban pedig törvénytervezetek késziiltek, így
az új magyar ipartörvény-tervezet is foglalkozik
velük, de a K. alig értek még meg a törvényhozási szabályozásra. Az ily tervezeteknek azon kell
meghiusulniok, hogy a szerzdésszegés magánjogi szankciója, a kártérítési kötelezettség, a
vagyontalan munkással szemben egyénileg a
gj'akorlatban nem érvényesíthet.
Kollektiv társalat (franc, société en nom colipartörvény-tervezet szerint a munkaviszony általános feltételeit szabályozó szerzdések, ném. lectif) az, ami nálunk az ú. n. közkereseti tárfn'-'t-'"fr'ige), azok a szerzdés^ amelyeketa saság.
Kollektívám (collectivum, lat.) a. m. gyjtV
111
V. a munkaadók egyesületei nem az
r.<issal. hanem a munkások egyesületei- név (l. 0.).
eKollektor (lat a. m. gyjt), készülék, mely
vei kötnek é.>í amellyel a munka foltételeit, elssorban a munkabért és munkaidt, határozott v. ha- elektromosságot azáltal halmoz fel, hogy a megtározatlan idre kölcsönösen szabályozzák. Bár a osztási elektromosság egyik fajtája es cseppekK. egészen új jelenségek a munkásmozgalmak bl V. fémcsúcsokból, vagy lángból való kiáramterén, amennyiben a kontinensen alig tíz éve buk- lás által eltávolittatik. A fémcsúesokat az elektrokantak fel, ma már a mnnkáskérdések legfonto- mozó gépeknél használják fel a láng-K.-t a légsabbjai és jótékony hatásuk mindenütt érezhet. köri elektromosság tanulmányozásánál. K.-nak
A K. a bérharcból keletkeztek. Az a természe- nevezik az elektromos srítk(l. o.)azon alkatrétes ellentét, amely a munkafoltételek (munkabér, szét is, moly az elektromosságot gyjti, felhalmunkaid stb.) tekintetében a munkaadók és mun- mozza, míg a vezetleg érintett rész a súritö
kások között fennáll, különösen a gyáripar kifej- (kondenzátor). Végre K.-nak nevezik a dinamógép
ldésével, bérharcokra vezetett. A munkások, azon alkotórészét, mely az indukált áramot felhogy maguknak kedvezbb munkafeltételeket veszi és a küls vezetékbe átviszi, 1. Kommutátor.
Kollektorok (lat. a. m. gyjtk), 1. neve a
vívjanak ki, leghatékonyabb eszközükhöz, a
sztrájkhoz nyúltak, mely kezdett intézménnyé középkorban a pápai járandóságok beszedésével
lenni akkor, amikor a munkások szakszerveze- megbízott prelátu.soknak v. klerikusoknak, akik
tekbe tömörültek- A munkaadók viszont sztré^- ez alkalommal sok ellenállásra találtak. Eljáráki)ló munkásaikkal szemben a kizárást (lock-out) suk állandó panasztárgya volt a reformáló zsina2. K. azok ai egyének, akik sorsjegyek
alkalmazták. Végzdött a sztrájk v. kizárás az toknak.
üzleti konjunktúrák szerint akár az egyik, akár eladásával foglalkoznak, de csak mint közvetítk.
a másik fél gyzelmével, a harc a gyztes félnek A sorqegyek eladására j<^ositott oégek meg-

a nagy,

vegye.s kiállításokon.

Koliektiv meghataJmazás, többeknek együttesen adott meghatalmazás. K. esetében (aminek
nevezetes esete a többeknek együttesen adott
cégvezeti meghatalmazás, kollektív prokura) a
meghatalmazottak egyikének vagy másikának
jogcselekményébl a meghatalmazóra jogi következmények nem állanak be, hanem csak ha a
meghatalmazottak a jogcselekményt (nyilatkozatot) együtt teszik. K.-t a kölcsönös ellenrzés
végett szoktak adni.
Kollektiv petició, 1. Petíció.
Kollektiv prokura a. m. együttes cégvezetés,
amikor a cégtulajdonos több egyénnek úgy ad
cégvezeti meghatalmazást, hogy a céget érvénye.xoii osak együttesen jegyezhetik.
Kollektiv szerzdések, 1. a nemzetközi jogban azok a szerzdések, amelyeket egyszerre több
állam köt, pl. a hágai egyezmény a jogsegély, a
házasság érvényessége tárgyában.
az új
2. K. (máskép árszabályszerzdések,

;

;

:

;

—

lUtai JVn^
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biznak egyes egyéneket, K.-at, hogy a sorsjegyekbl vegyenek át eladásra egy-egy csoportot. A
kollektor a sorsolás egész tartama alatt gondoskodik a sorsjegyek árának behajtásáról s a reá bízott
sorsjegyekrl egyszerre számol el megbízójának.
Kollemplasztrum (collempíastrum, lat.) a. m.
kaucsuk-tapasz, 1. Tapasz.
Kollenchima (collenchyma, gör., növ.), az olyan
sejtekbl való szövet, melyben a sejtfal nem
egész terjedelmében, hanem csak a sejtek szögleteiben vastagszik meg, míg a többi rész vékony
marad. A növeked és még el nem fásodott növényi részekben a szilárdítást végzi, de nyujthatóságánál fogva a növekedést sem gátolja.
Különösen a felbr alatt, a növények szárában
és levélnyelekben találhat,
Koller, 1. József (nagymányai), történetíró,

Kolliva
3.

K, Rudolf, svájci fest, szül. Zürichben, 1828

21., megh. u. o. 1905 jan. 5. Düsseldorfban,
Brüsszelben, Parisban és Münchenben tanult.
1852. szülvárosában telepedett le. Eleven, színes
állatképei, kitn tájképi környezetben, e mfaj
legjelesebb termékei közé tartoznak. Legnagyobbrészt zürichi nyilvános és magángyjteményekben vannak, de a baseli, drezdai stb. képtárakban
is találhatók. V. ö. Frey, Der Tiermaler Rudolf

máj.

K. (Stuttgart, 1907).
Kollest község, 1. Kolafalva,

Kollewijn

(ejtsd:

—

vejn),

Roeland Anthotm,

németalföldi irodalomtörténész, szül. Araersfoortban 1857 márc. 30. A «Taal en Letteren» (Nyelv
és irodalom) c. folyóirat szerkesztje. Megírta
Bilderdijk életét, kiadta Coster munkáit (Haarlem
1883) Broekhuizen költeményeit (1883) továbbá
;

;

Huszton (Máramarosvm.) 1745 dec.l6., megh.
1832 szept. 11. A bécsi ós római könyvtárakban
a pécsi egyházmegye történetének megírásához
levéltári kutatásokat eszközölt. 1772-ben a pécsi
püspöki könyvtár felügyelje s a papnövendékek
tanára lett, késbb kanonok, azután nagjT)répost.

Hooft és Bredero egyes mveit (1884—1885). A
németalföldi helyesírás egyszersítésére irányuló
mozgalmat K. indította meg.
Kollidinek (collidinek), a piridin homológjai
és pedig trimetilpiridinek, CjHj(CHj)jN. Számos
izomeriája van.

Nagyhír munkája História Epíscopatus Qninqueecclesiensis (8 köt., 1782—1812) egyik dísze

l.
Az ú. n.
Collimatio.
kristályszögek, gyujtótávolok
stb. meghatározására használják. A fény ekkor
nem külön kollimátorból (l. o.) jön a távcsbe,
hanem ennek belsejében, az objektív gyujtótávolában alkalmaznak egy jelz vonalat, melyet 45">
alatt elhelyezett átlátszó üveglemez világít meg
olyképen, hogy a távcs egy oldalsó nyilasán fényt
vetnek a lemezkére. A jelzvonaltól kiinduló fénysugarak párhuzamosan lépnek ki a távcs objektivjéböl és tükröz felületre esvén, visszaverd-

szül.

:

KoUimáció

—

(lat.),

autokoUinuíciót

egyháztörtónelmi irodalmunknak. Egyéb müvei
Dissertatio de s. Regni Hung. Corona (1800) s De
ritibus et ceremoniis in ss. missae sacriíicio.
távirda2. K. Lajos (granzowi), országos
figazgató, szül. Pesten 1838 aug. 22., megh. Budapesten 1891 dec. 31. Az 1859-iki olasz háborúban
mint fhadnagy egyik tábori távirdaosztály vezetje volt 1866. elhagyta a katonai pályát és a
kabinetirodába jutott, ahonnan 1872. a magyar
kereskedelemügyi minisztériumba lépett be mint nek a távcsbe, úgy, hogy az észlel a jelz vonal
osztálytanácsos és átvette a távirdaszak egyik képét látja. A vonal összeesik képével, ha a tükügyosztályának vezetését, ahol több szervezési röz felületnek, pl. kristálynak, prizmának lapja
változást vitt keresztül. 1881-ben miniszteri taná- pontosan merlegesen áll a távcs tengelyére.
Kollimátor (latin), távcsöobjektiv, melynek
csossá és országos távirdaföigazgatóvá nevezték
ki. Sokat tett a hálózat rendezése és a magyar gyujtótávolságában szabályozható rés van, Ezeló
távirószolgálatnak korszer színvonalra emelése fényforrást helyeznek, pl. spektrálkészülék esetéérdekében. Jelentékeny szerepe volt a posta és ben Bunsen-égöt, spektrálcsövet stb. Az ebbl kitávírda egyesítésében 1887. és haláláig az egye- induló széthajló sugárnyalábot az objektiviencse
;

intézetek élén állott.
Koller, 1. Alexander báró, osztrák lovassági
tábornok, szül. Prágában 1813 június 3., megh.
Badenbon 1890 május 29. 1848-ban huszárkapitány, 1849. rnagy, 1851. ezredes és 1859.
vezérrnagy lett s résztvett az olasz hadjáratban. 1866-ban altábornagy lett és Prágában meg
Pozsonyban szolgált mint hadosztályparancsnok.
sített

párhuzamos sugárnyalábbá alakítja, mintha a
sugarak végtelen távolban lev fényforrásból indultak volna ki ez tehát nagy távolságra beállí;

távcsövön át észlelhet. L. még Spektrométer és Spektroszkóp.
Kollin, város, 1. Kálin.
Kollineáció (lat.), 1. Collineatio.
Kolliridiánusok, babonás asszonyok felekezete
1871-bon a polgárminisztérium Csehország hely- Arábiában, melynek tagjai a b. szz Máriát istentartójává ós fparancsnokává nevezte ki, hogy a ként tisztelték és neki kis lepényeket (KoXXúpú)
tott

nagyfokú cseh nemzetiségi mozgalmat elnémítsa. áldoztak. (Epiphanius, Hoer. 79.)
Hivatalában nagy szigorral járt el, amiáltal a cseKollirit (collyrit, isv.), vaskos vesealakii halhek gylöletét vonta magára. 1874— 76-ig közös mazok kissé lágy, fénj'telen, zsíros tapintatu, a
;

hadügyminiszter

volt.

2. a"., Franz, osztrák hadvezér, szül. Münchengr&tzben 1767 nov. 27., megh. Nápolyban 1826
aug. 22. volt. Az osztrák hadsereg intondán.sa volt.
Rósztvett az 1813— 14.-i francia háborúkban s a
fontftlnobleaui béke után
szállította mint osztrák biztos a fogoly NajKileont Fontainebleauból
Elba szigetére, miközben a császárt a boszns nép
ellen több ízben megvédelmezte, st utoljára Napóleon öltözetet cserélt K.-rel.

nyelvre tapad a vízben áttetsz lesz. A kaolinhoz áll közel aluminiumhidroszilikát
Al,SiÜ8-t-9H,0.
Hasonlít a díllnithez. A K. lelhelyei Selmeczbánya; Esquerra a Pireneusokban Weissenfel.-^
Szsiszországban Brighton Angliában.
Kolliva (gör.), a gör. egyházban a halottakért
végoztotní szokott parasztaszokon és a nagyböjt
els szombatján megáldott és felajánlt fzött búza,
melybe mézet és egyéb édességeket vegyítenek.
;

;

:

;

;

~
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Jekoti, hogy valamint a búza a földbe vettetvén,
Orvosi célokra használható fedfiszerOl a börOn,
kikel és terméét hoz, úgy a halottak is feltámad- esetleg maró8zer<4ütel. vagy sebeken antiseptioanak eakat a sírból és az drOkéletre kivirágoz- mokkal; továbbá sebészi kötések helybentartár
nak. Mint azórt vegyítenek hozzá, mert a halál Sára vagy óassengaaztÉsára, nóm^ykor pUnlák
után ai Igaz kereeztényro boldogság vár s ott az bevon á.«;ára.
élet kcoort gci megsznnek.
KoUodiamgyapot, 1. Robbanószerek.
KoUodiampapiros a. m. cslloidinpapiros^.o.).
KoUiziA (int.). 1. CoUisio.
Kollodiumselyem, 1. Faselyetn.
Kollm&nn József, 184&-49-lki honvédezredes,
Csengelköjben, a
szttL Baranyában 1808.,
Kollolán (loUophanü, i»y.). Víztartalmú kalBoa^onis ániai partján 1889. Osztrák tisztképz ciumfoszfát Ca,P,0,-}-H,0. Rokon vele a brushit
intézetben n verte katonai kiképzését A bécsújhelyi és monit.
int hadoag>' lépett ki s nemsokára
Kollográüa (gör., fotokoUográfia, koUotipia),
l^etzky alatt szolgált A honvéd- a fénynyomásnak nálunk ritkán használt elneve.M-K .</A>rve/A-sf' alkalmával K., aki 1848. százados zése. A franciák így nevezik a fénynyomást
volt a Ferenc KAroly-ezrevlben és segédtisztje IstKolloid anyagok. 1. Kolloid oldatok.
ván nádornak, órnaíryi ranggal lépett be a honvédKolloidin, a fi)tografu.sok által használt anyag,
st'írhe. Végigküzdötto a szabadságharcot, elbb a
amellyel az üveglapot leöntik, hogy rajta a fényrországi, majd a dunánmli s utóbb is- érzékeny hártya keletkezzék. A K. úgy készül,
.1
harctéren adva számos jelét katonai hogy koüodiumot jódkáliummal kezelnek. Ezt az
teüeta^^enek. A pákozdi ütközetben tanúsított anyagot felhígítva ráöntik az üveglapra s ekkor
magatertásáárt enedesi rangra emelték, s a kép- vékony, átlátszó K.-hárt>'a képzdik az üvegen.
Kzt most ozüstfrdbe mártják s ezáltal a fény
visel''
ti jutalomként ötszáz aranyat szavazótí.
A világosi katasztrófa után az iránt érzékennyé válik. A K.-ból finom rostokat
•"*•
'iiiuivénj'szék halálra ítélte és ekkor is készítenek s ekkor kolloxilin a neve ; ebbl
rszágba menekült, muzulmán hitre tért mvirágokat készítenek, de használják celluiksa néven a török hadsereg egyik kit- loid és robbanó-gelatin elállítására is.
j/..
nsége ltt.
Kolloidok, h Kolloid oldatok.
elszántságot tannisitott Karsz
vára ostrománál s késbb Kmety György társasáKolloid oldatok, diszperziók, szolok. GraJutm
gában Plevnát vi-dte meg az oroszok ellen az a hidn (diffúziós jelenségek tanulmányozásakor
Í854-5.-Í háborúban. 1877-ben ö volt az ázsiai azt tapasztalta, hogy különféle anyagok diHuziócsatatéren küzd török hadser^ vezéitari f- sebess^ge igen különböz. így a kis molekulasúlyú
és könnyen kristályosodó anyagok sokkal gyornöke. V. ö. Vasárnapi üjság 1889.
Kollmann, Július, német anatómus, szül. 1834 sabban diffundálnak, mint azok az anyagok, mefebr. 2i. Holzheimben (Bajorország). 1870. rend- lyek oldataikból igen nehezen vagy egyáltalában
kívüli tanár ltt .Münchenben 1878. az anatómia nem kristályosíthatok. Különösen feltn ez a küprofesszora Baüelben. Fleg fejldéstani problé- lönbség, ha a diffúzió likacsos válaszfalon (átszimákkal foglalkozott, tov. az emberfajok anatómiai várgás) történik. Oraham a gyorsan diffundáló
különbségével. Fbb mvei: Mechanikd.mensch- anyagok oldatait krísztalloid oldatoknak, a lasüchon Körpers (iíünchen 1875); Plastische Ana- san diffundálókat pedig az enj'v görög neve xoXXa
toraie (Leipzig 1886, III. k. 1911); Lehrbuch der után íT.-nak nevezte el. A K. átmenetet képezaek
Kntwicklnngsgoschichte d. Menschen (Jena 1898). a valódi oldatok és szuszpenziók és emulziók köKollodin (növényi enyv), csürizszer anyag, zött A szuszpenziók ill. emulziók keletkeznek,
vizzol higitva ragasztó és appretnr anyagnak ha valamely szilárd testet v. folyadékot az oldószerben szétporlasztunk. Szuszpenzió pl. a tusfeshasználják.
Kollódiom (coUodium, gyapotmáz), K. -gyapot ték, emulzió a tej. A K. ezektl csak a részecdEÓk
•tt'rrel és borszeszszel készült oldata. A K.-g>'apot nagysága tekintetében különböznek. A köz&nén "i^yapothoz hasonló, lényegében dinltrocellulóz- ges emulziók és szuszpenziók részecskéi többnyire
;illö test, mely a közöns^es gyapotból (vatta) már makroszkopikusan is, de mikroszk(')p alatt
aletromsav és kénsav elegyáiek behatására kép- minden esetben felismerhetk, a kolloid részecszdik. A gondosan kimosott és megszárított K.- kék azonban csak a legújabb idben válták észL'yapotot rendesen 20 rész éter és 3 rész borszesz- lelhetkké Zsigmondy és Siedofdopf taláhnánya,
bl készített elegyben oldják. Az így elálló oldat az ultramikroszkóp (L AGkrosskop) réréa. EMtél
átlátszó v. csak az eszközzel a kolloid réezeeskék megszámlálha.1 K. Színtelen, szirupsúrüségü,
ki.<sé opalizáló folyadék. Pár cseppjét a brre tok, st hmozgásuk (Brown-féle raoz^) is éssmkenve, ott az éter és borszesz hamarosan elpáro- vehetvé válik. Zsigmondy a kolloid részecAék
log és szívós, rugalmas hártya alakjában a brhöz nagyságát is meghatározta és azt 6—260 {ifi-nek
ersen tapadó dinítrooellnlóz visszamarad. Éppen találta (1 (111
egy milliomod mm.). Az ennél
r/.'ií iillalmazzák hámfosztott felületek, kisebb durvább eloszlású keverékek az emulziók éssznsi~
k if.tdésére; mselyem, tov. gázizaótestek penziók, a kisebb részecskéJOek a valódi oldatig
készítéséhez és fotográfiai célokra is használják. Természetes azonban, hogy ez a beoastis önkéNagyon gyúlékony, robbanó gzöket fejleszt nyes, a viOóeágban vannak átmenetek égy ffMá.
anyag, miért is a vele való bánás óvatoéságot mint lefialéL I^^pL a valódi oldatok és K. köaOtt
igényel ; lánf^al ne közeledjünk hozzá. A magyar átmenetei képesnek az ú. n. ssenkoUoidok. megyógjrszerkönj'vben hivatalos, úgyszintén a coüo- lyek részben a valódi oldatok, réssdien aK. Ulm^
dium ftexile, mely 50 sr. K. és 1 sr. ricinusolaj donságait mutatják. Ide tartozik pL a
oldat
elegyítése útján készül. L. még Fasdyem^
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A K.-at két
zibilis

(liofll,

804

csoportra szokták osztani reverhidrofil) ós irreverzibilis (liofob,
:

hidrofob) kolloidok. A reverzibilis, vagy megfordítható kolloidokat, ha valamilyen módon az oldatból kiválasztottuk, az oldószer hozzáadásával ismét oldatba vihetjük. Ilyen természetek rendszerint az emulziós kolloidok, pl. a fehérjék, a ke-

ményít, az enyv, a kovasav stb. Készítésük legtöbbször úgy történik, mint a közönséges emulzióké. Oldataikból rendszerint kocsonyásan válnak ki (zselatinálódnak). A kocsonya az oldószer
ós a kolloidanyag diszperz rendszere. Az irreverzibilis, vagyis meg nem fordítható kolloidok, ha
egyszer oldataikból kiváltak, újra oldatba az
oldószer egyszer hozzátételével nem vihetk.
Ezek rendszerint szuszpenziós kolloidok. Ilyenek
a fémek, ferrihidroxid, arzéntriszulfld stb. kolloid oldatai. A fémkolloidok elállítására leghasználatosabb Bredig módszere. Ez abban áll, hogy
az illet fémbl készült elektródokat az oldószerben ívfény segítségével elporlasztjuk. Az arzéntriszulfld kolloid oldata koletkozik, ha arzéntrioxid meg nem savanyított vizes oldatához kénhidrogénes vizet öntünk. Általában megfelel eljárással csaknem minden
elállítható és így jogosult

anyag

kolloid-oldata
elnevezése,
az anyagok kolloid álla-

Weimarn

ki nem K.-ról, hanem
potáról beszél. A K. fontosabb fizikai jellemzi
közé tartozik a kis ozmózis-nyomás és ennek
megfelelöleg a csekély fagyáspont-csökkenés és

forrpont-emelkedés. Az ozmózis-nyomás megmérhet és ez alapon a kolloidok molekulasúlya
igen nagynak adódik; pl. az albuminé 10,200.
Optikai szempontból a valódi oldatok homogének. A szuszpenziók a bennük foglalt részek eloszlásának durvasága folytán zavarosak. A K.
egyszer rátekintósre többnyire homogéneknek
látszanak, legfeljebb kissé opalizálok; de heterogenitásukat elánüja a Tyndall-félo tünemény,
mely abból áll, hogy ha az oldatra ers fénynyalábot vetünk, akkor annak útja az oldatban, különösen oldalról tekintve látható, mert a kolloid
részecskék a fényt minden irányban szétszórják.
Elektromos áram hatására a kolloid-részecskék
vagy a katód, vagy az anód felé vándorolnak.

Kollonich

mos töltés

kolloid az újonnan bevitt elektrolit
ionját adszorbeálja, miáltal
elektromos töltését elveszítvén, lecsapódik. Ebbl
magyarázható az a jelenség, hogy a kicsapódás

ellenkez töltés

egy bizonyos töménységnél éri el a maximumát,
t. i. abban a töménységben, melyben éppen annyi
ellenkez eljel ion adszorbeáltatik, amennyi a
kolloid töltését éppen semlegesíti. Ezen alul és
felül a kolloidoknak mindig lesz bizonyos elektromos töltésük, mely a koagulációt megakadályozza.
Az ellenkez töltés kolloidok bizonyos töménységben egymást is kicsapják oldataikból, de bizonyos határértékekon alul v. felül nemcsak hogy
egymást ki nem választják, hanem kölcsönösen
véd hatást fejtenek ki más anyagok kicsapó
hatásával szemben. Különösen a reverzibilis kolloidok fejtenek ki nagyfokú védhatást, miért is
gyakran alkalmazzák ket mint védkolloidokat
fehérjét) kolloidgyógyszerek (pl. collargol,
tartósságának fokozására. A K. tanulmányozása különösen a fiziológiára bír nagy fontossággal, de eredményeit a nagyiparban (pl. a kaucsukgyártásnál, a szövetfestésnél) is sikerrel értékesítik. V. ö. Miiller, Die Theorie der Kolloidé (Wien
1903); Freundlich, Kapillarchemie(Leipzig 1909);
Zsigniondy, Kolloidchemie (u. o. 1912).
(pl.

1.

o.)

KoUoid-wolíram-lámpa,

1.

Elektromos vilá-

gítás.

Kollokáció (lat.) a. m. ranghelykijelölés. K.-s
eljárás a kielégítési sorrend megállapítása, amely
szerint az elárverezett ingó v. ingatlan vételárából a hitelezk kielégítést nyernek.
Kollokució (lat.) a. m. coÚoquium (1. o.).
Kollonich Lipót gróf bíbomok, esztergomi érsek, szül. 1631. okt. 26., megh. 1707. jan. 19. Ifjú
korában máltai lovag, 1685—95. gyri püspök,
1692 óta államminiszter és a bécsi udvari kamara
elnöke. 1695-ben Széchenyi György esztergomi
érsek helyébe neveztetett ki. Egyaránt nagy ellensége volt úgy a magyar alkotmánynak, mint a
protestantizmusnak. A hitbuzgó Rákóczi Ferenc
szerint többször mondta volna, hogy «én Magyarországot elbb rabbá teszem, aztán koldussá,
végre katolikussá)). 1689-ben Magyarország közigazgatásának átalakítására vállalkozott. Erre

Ezen jelenséget, melyet kataforézisnek neveznek, célzó szervezeti munkálatának vezérelve az volt,
azzal magyarázzák, hogy a kolloidok az oldó- hogy a magyar közigazgatás lényegébon azonossá
szerben akármilyen kis koncentrációban jelenlev tétessék az osztrák örökös tartományokéval. Az
elektrolitot adszorpció útján megkötik, miáltal egész új szervezet, az adó megszavazásán kívül,
elektromos töltést nyernek. Ezen elektromos töl- az országgylés mellzésével léptetend életbe.
tés azonos eljel lévén, az elektrosztatikai taszító Ezen oktrojált rendszer behozatalát 1696-ra hahatás megakadályozza a kolloid-anyagok kicsapó- lasztották, midn e célból befolyásosabb bizalmi
dását, vagyis a K. ennek köszönik stabilitásukat. f érflaikat Bécsbe idéztek. Az új rendszer szószólója

mennyiség

maga a tervkovács

hatására koaguláció következhetik be. Ezt
azzal magyarázzuk, hogy a bevitt elektrolit egyik
ionja a kolloid által adszorbeált ionnal nem diszszociáló vegyületet ad, vagy az adszorbeált ion

K. volt. Eladása szerint felsége nagy kegyolmességére vall, hogy ezentúl éppen úgy akar bánni Magyarországgal, mint egyéb
örökös tartományaival. Elvárja t<>hát, hogy Magyarország készséggel alkalmazkodik az ö atyai
szándékaihoz. Magyarország hagyományos törvénykönyvei elavultak, ennélfogva císak az tartandó meg bellük, amit alkalmas egyének kiválo-

elektrolitjánakdisszociációjátvisszaszorítja.Minthogy a leggyakrabban adszorbeált ion a H' vagy
a (OH)' Ion, a legersebb kicsapó hatása van a
lúgoknak és a savaknak. Az elektrolitok kicsapó
hatását úgy is lehet értelmezni, hogy az elektro-

gattak, hozzáadva azt, amit újonnan beleiktattak.
A nemességnek a közteherviselés alól való kiváltsága minden józan és igazságos korraánj'zat elveivel ellenkezik fogadják el tehát a rendek, hogy
ezentúl egyharmadrészét
fizetik annak az adó-

Kis

elektrolitra tehát a kolloid-oldat

stabilitása szempontjából szükség van.

De épen

8 kolloid-anyag nagy adszorpcióképosségóbl következik, hogy kissé

nagyobb mennyiség elektro-

litok

:

k

:

Kollonloh-féle

egyezmény

-

nak, molyet 6 felsége egj'éb országai a szilksógbez
lefest vte^ek. A bizalmi férfiak gyflléee TtosareCtent e követelésektl. Széchenyi Pál kaloosai
ének vállalta magára a határozott visszantasitás
nehés. bazaflas munkáját. Kihallgatáson fogad-

tatva eladta a

király eltt, hogy e gylés nem
aa ország belfigyi kormányzatának megállapítására. Törvényellenes az alkotmán3rról az
országon kivül s általában nem or8^kgg>'lt>s«^n
határozatot hozni. A további tanácdcozásokon Szórhonyi kijelentette, hogy az adónak országgyúléson kívüli megajánlását a magyar törvények a
hútlenségi eeeldc közé sorolják. K. ekkor tudtára
adta Széchenyinek, hogy majd talál az udvar
m()dot arra, hogy a mag>'arok mindazt elvállalják, amit tölUk követel. Az adót törvén^noienül
ki is vetette a minisztertanács 2 millió forintban.
1698-ban pedig a bizalmi férfiakon kívül a vármegyék és városok követei is Bécsbe idéztettek és
az egybegyltek ellenvetéseire nem hallgatva, félmillió forintnyi adónak egy év alatti lefizetésére
kötelezte ket. E rendszalxy ^yik I^öbb kútfeje lett U. Rákóczi Poreno fölkelésének. Papi
szeni^éee nem kevésbbé erszakos, 1673—74. a
pozsonyi bizottságnak, mely a mártírokká teend
protesttns papokat idézte színe ele, egyik legii^almatlanabb tagja. Mint prímás is kérlelhetetlen volt a protestánsokkal szemben. Annál jobb
akaratú a latin szertartáshoz csatlakozó magyarországi göiTög vidlásuak irányában, kiknek számára 1^8. jogegyenlséget eszközült ki, s ennek
védelmét a primási hatóság alá helyezte. A Conilletékes

ventio Kollonichianát

Életérl monográfiát
Jjeopold

1.

rézkarcainak

oyersrajzú

tárgyát többnyire a

A

proletár néposztály körébl veszi:
takácaok
flocroiigi8a(61^p);Lázadá8; Carmagnole; Parurt-

háború

lap);

(7

MunkanóÜEfiUsóg

stb.

A

Saép-

mflvészeti Múzeum metszetgylijtemányében fair
mos grafikai mvét rzik. V. 6. ainger. Kftthe
K. (E.ssling. 1908).
Kolmádó (az olasz colnuUa szóból), L Istor
palás.

Kolmar, 1. (Colmar), Pels-Elszász fvárosa,
termékeny vidéken, i9io) 43,808 lakossal, gyapjú-,
gyapot- és selyomfonúkkal ós szövkkel, juta-.
durvavászonszövésMl, élénk bor- és libamáji

pástétom-kereskedéssel. Jelentékenyebb épületei
a Szt. Mártonról elnevezett templom a XIII., 111.
XIV. sz.-ból, a színház, a város, az Orsolyaszüzek és a dominikánusok egykori klastroma.

K. a rómaiak Colum báriuma, a Xili. sz.-ban falakkal vették körül és birodalmi város lett 16.32 -ben
a svédek, 16.34. a franciák foglalták el, de visszaadták és csak 1673. kezdve került véglegesen
birtokukba. Mint francia város 1870ig Haut-Rhin
départementnek volt városa, V. ö. BMings, Chronik der Stadt Colmar (1891).
2. K. (elbb Chodxiesen), az ugyanily nev járás székhelye Bromberg p(nosz kerületben, (1910)
7161 lakossal, kedénykészítéssel és fúrészmalmokkal. Lengyel nevét 1877. vesztette el.
Kolmár, i. József, református lelkész, szül. Halason 1769., megh. Komáromban 1835 nov. 24.
Jenában és Göttingenben tanult, 1797. hazatért
s elbb dunapataji, 1812. kecskeméti, a következ évben pedig komáromi pap lett, 1822. espe-

Koílonich-féleegyezmény.
Maurer Jóasef : Cardinal ressé választották. Hímeves szónok volt, kinek

irt

Gráf Koüonüsch, Primas von üngam

(Innsbruck 1887, uejanott arcképe Is).
Kollonich-léle egyezmény (Gonventio Kollonichiana), az a szabályzat amelyet I. Lipót a kir.
adományozás alapján javadalmakat élvez fpapok (érsekek, pü.<pökök, valóságos prépostok és
apátok) utáni öröklésrl
a fpapsággal egyetértésben
alkotott (az akkori esztergomi érsek
után nevezték K.-nok) és amely késbb az 1715.
XVI. t.-c.-be lett iktatva. Hatálya csak a szkebb
értelembon vett Magyarországra terjed ki, Erdélyre tehát nem 1. Fpapok vagyonában való
örökösödés.
Kollonies, 1. KoUonich.
KoUoqniom (lat), 1. CoUoquiton.
Kollotipia, L KoUográfia.
KoUndál (lat) a.
OaBWJátBrik, titkos megegyezés s/orint eaeMkaaSk.
Kollnthiánnaok, KoUuihos alexandriai pap
alapította folekezet, amdy ellen 32-3. Alexandriában zsinatot tartottek. Tanításáról semmi bizonyosat nem tudunk (Bpipbanius, Hoer. 69, 2). 8zt.
Ágoston szerint (Hoer. 65) a K. dualisták voltak.
Kollnthos, görög költ Lykopolisból (FelsEiryiptom), Kr. n. 600 táján. A k^-klikus költket
követs'e, írt egyebek közt egy Heléna Elrablása
CApTzi^fT, MOivr^) e. nem naK^becs kis eposzt 386
versben. Kiadta Ábel Jen (Leipzig 1880), Weinborger (u. o. 1896).
Kollozió (coUwfio, lat) a. m. ö8anjátBzá8(L c).
Kollwitz, Kdthe, német gnllkal mftvészn,

—

—

;

m

szül.

Kolna
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Königsbergben 1867

júl. 8.

BrOMJes, szinte

ma is remekszámba mennek. Ily irányú mvei Keresztyén kaihedrai tantiások (Pest
1830-31, 2 köt); Ujabb keresztyén katMadrai
prédikációi

:

tanítások (2 kötet, kiadta Vári Szabó Sámuel,

Szarvas 1854—55).
2. K. József, tanár és iró, szül. Magyaródon
(Somogy vm.) 1820 ápr. 3. Pápán tanult, hol az
á. n. képztársaságának Petfivel és Jókaival
tagja volt. Iskolái v^;eztével Pesten élt mint újságíró és korrektor, majd a Pesti Divatlapnál ás
Életképeknél mint segéidszeriieszt mködött, a
szabadsághare alatt irodalmi és hírszolgálatokat
tett a magyar kormányának, késbb Pápán jog-,
majd gimn. tanár lett, pappá szenteltette magát
8 a kat hitre térvén, 1854— 1861-ig a bajai.
1861-tl a nyolcvanas évek végéig a pozsonyi

gLmn.-ban tanított s mindkét helyen ig«i aotatt
tett a város m^magyarosítása üdékében. Bendki vül sokat és sokfélét dolgozott; a Petfi-Társasig
1907. megválasztotta tiszteleti tagjának. BMdeti
mvei közül legjelentöeebbek az Epigrammok
(1871); Vüágnédet (1896) és a Makrobiatan
(1898), versek a hossrt ák>t titkáról és lelkes hazafias költnnényA evöe tUtakosással az új, modemesked fiatateág eszméi ellen.
Kolmárden (4tid: koiaordea). erds beg^^iátak
kost, a VetSödermaniand és Orefaro svéd
ter-tóhoz érnek ki egyik vógfikkeL Bendklvttl
gaadagokertsttartalmú ólom-, vas-, rés- és nlkkBlénekben. továbbá zöldes mirrioyt Is hányás-

Un^

nak bdKHe.
Kolna,

1.

Borház.

;

—

Kol nldre

806

—

Kolomea

Kol mdre (khald. a. m. minden fogadalom); Így B levelek és" a virág kiállanak a vízbl. Virága
kezddik a zsidó ongosztol napot megnyitó nyil- fehér, 2 lakú, 2 zöld buroklevele van. Bogyója 6
vános kijelentés, mely senunisnek mond minden rekesz. Régen az Alföldön a lecsapolások eltt
olyan fogadalmat, melyet mint a

maga

szemó-

lyóro vonatkozót (pl. önkéntes bjtölésre, v. egyéb

önsanyargatásra, vagy lemondásra vonatkozólag)
meggondolatlanul, vagy valamely izgalom pillanatnyi hatása alatt elhamarkodva tesz le valaki,
amennyibon a fogadalom nem vonatkozik mások
irányában elvállalt kötelossógekre. Mivel a K.
bevezeti az engesztel nap els (esti) imádságát,
emezt egészben is K.-nek mondja a nép szája. Sajátszer srégi dallamát többször megzenésítették.
Kol nyelvek (Munda nyelveknek is nevezik.)
Középázsia néhány kulturátlan hegyilakó-törzsének nyelve. Ragozó nyelv, szókincse az ú. n. monanami nyelvekkel (l. o.) rokonságban áll. V. ö.
Kuhn, Beitráge zur Sprachkunde Hinterindiens
(Sitzungsberiehte der bayrischen Akademie 1889)
Giist, Modem languages of theBast Indies (London
1879).

Kolo, a délszlávoknál dívó nemzeti tánc egydalok, a K.-dalok és a
guszli (1. 0.) nev hangszer kísérete mellett lejtik.
Kolo, az ugyanily nev járás székhelye Kalis
;

hangú melankolikus

orosz-lengyel kormányzóságban, a Várta partján,

9359 lak., porcellángyárakkal.pótkávékészímalmokkal.
Koloboma (gör.) a. m. hasadék v. rés; elfordulhat a K. a szem valamelyik részében is. Fejldési hibából ered K. fordulhat el a fels szemhéjon, amikor a hasadéknak megfelel helyen a
szem fedetlen. A szivárványhártya veleszülött
K.-ja miatt a szem pupillája aláfelé megnyúlt,
körtealakú. K. elfordulhat az érhártyában is, de
ez csak szemtükörrel látható meg. Mesterséges
K.-k keletkeznek látásjavító v. gyógyító operálá(1907)

KolokAn.

tóssol és

sok következtében. (L. Iridektomia).
Kolofon (kolophon, gör.) a. m. csúcs, vég a
régi kéziratok és nyomtatványok végén a kiadó,
másoló vagy nyomdász nevét, valamint a kiadást,
másolást vagy nyomtatás helyét és idejét megje;

löl befejezés.
Kolofon (Kolophon), város Kis-Ázsiában, Efezustól É.-ra. Fénykorában mint Lídiának egyik
fontos városa egyaránt kitnt tengeri hadereje és

Homeros állítólagos
sztU városainak sorában holyot foglal. Kiváló ter-

szárazföldi lovassága által.

méke, a kolofonium nev hegodügyanta, túlélte
magát a várost (1. Gyan/á^>.Romjait Doirniondore
mellett fedezték

föl.

Kolofonit (colophonit,
mái^részt idokrasz

(1.

A«t.),

egyrészt gránát,

o.).

gyakori volt, sok helyen egymaga teljesen bentte a mocsarakat, nádasokat és sok alkalmatlanságot okozott. Akváriumba, továbbá marhatakarmánynak és trágyának alkalmas.
Kolokájsia (növ.), i. Colocasia.
Kolokol (oroszul a. m. Haratig), Herzen Alekszander lapjának a címe (1857—62).
Kolokotronisz, JTieodorosz, görög szabadsághs
szül. Karj^tenában (Árkádia) 1770 ápr. 15., megh.
Athénben 184-3 márc. 15. A görög szabadságharc kitörésekor 1821. szülföldjének, Árkádiának felkelését szervezte. Nagyerejü, bátor és ravasz
ember volt, de sikereivel együtt ntt önhittsége
és önzése. Ezért a kormány, melyet erszakos
fellépésével sokszor megfélemlített, elfogatta s
Hydra szigetén egy kolostorba záratta (1 825 febr.)
Késbb kiszabadulván, újra fvezér lett, de nem
sok szerencsével harcolt Ibrahim egyiptomi
sorege ellen. Mint az ideiglenes kormány tagja
Ottó király régensei ellen támadt, ezért 1831 máj.
elfogták és mint hazaárulót halálra ítélték. A
király 10 évi fogságra változtatta ez ítéletet, de
már 1835. visszaadta szabadságát. K. ezután
visszakapta tábornoki rangját s az államtanács
tagja lett. V. ö. Bikelas, Un héros de la gueiTe

Kolofonium (colophonium), 1. GyantákKolofonium-fa (növ.), 1. Ganarium.
de l'indépendonce (Paris 1893).
Kologyvár (Kologjvar), Antunováchoz tartozó
Kolo-Leubu, folyó, 1. Colorado.
puszta Vorócze horvát-szlavón vármegye eszéki
Kólóm, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban,
j.-ban, a hasonnev régi vár romjaival.
u. p. ós u. t.
(1910) 307 német és magyar lak.
Kolóka (növ.), 1. Kolokán.
Monyorókorék.
Kolokán (Stratiotes L., növ.), a Hydroharitaceae
Kolombia v. Kolumbia, köztársaság Dól-Ame;

(Bókatutajfélék) génusza. Egyetlen faja a Stratiotes aloides L. (vi^ri K., kalokán, kolóka, karakány, vi2i aloó, 1. az ábrát), európai ós ázsiai vízi
növény, álló és lassanfolyó vízben. Nagy levélrózsája van, szólesen szálas, kihegyezett, érzékenyen szúró, fürészos levelek (vízi olló) alkotják.

rucában,

1.

Colombia.

Kolombo, város, 1. Colombo.
Kolombó- gyökér (növ.), 1. Jatrorrhiza.

Kolomea (lengyelül Kotomyja),

város, K. gali-

kapitányság székhelye, a JPruth é.s
vasút mellett, (1910) 42,676 lengyel, rutén ós né-

ciai kerületi

;

Kolomejka
met

-
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agyaKiparral, fa- és dohánykereekedésagya^ipari ós faipari t^zaklskulával, középÍ8k(»lákkal. K. ofrykor tarU)mányi fváros volt a
XV. <>s XVI. sz.-ban a tatároktól sokat sienvodett.
Kolomejka, 1. Kalanuijka.
Kólometria (gör.) a. ni. a kólonok, azaz vorstagok móróse a régi granunatikusoknál, kik részint jolokkel, részint sorokra bMitással jelezték
a verst^ok kezdetét és kttlönbeégeit
Kolomna, az ogyanily nev járás szókholyo
Moszkva orosz korniányzóságban, a Kolumonka
és Moszk\'a összefolyásánál, vasút mollott, (1907)
20,207 lak., virágzó iparral, sólyom- ós pamutszövéssel, dJobány- ós szappangyárral a Moszkván
gözhajéahssaL A XIV. sz.-ban Rjozan fejedelemael

lak.,

;

;

KolorádóbOffAr

voltak. A telepítésre végül néha a jóslóhelyek
mondásai is szolgáltattak okot és alkalmat. A K. vezetje valamely megbízható jollemú férfiú (oiklsztesz V. ktisztész), aki hírnökök által kihirdette a
is

részvételre való felszólítást. Ha állami segély nélkül, saját erbl törtónt a gyarmatosítás, apoikia
volt a gyarmat neve. Azt a várost, amelybl az
oikisztósz származott, vagy amelyik a telepeseknek törzsét szolgáltatta, metropolisz-nak (anyaváros) nevezték. A római K.-k ügj'e kizárólag
katonai alapon indul meg. A római nép rendszerint minden újonnan elfoglalt városba katonai rséget küld, melynek feladata a területet
biztosítani és további foglalá-sokat elké.szíteni
;
(pl. Venusia). Késbb a dolgok felforgatására törekv polgárokat helyeznek el ilyen módon. Sulla
ségnek volt a szókhelyo.
Kolomp, 1. vas- v. fémlemezbl készített hen- óta eltérbe lépnek a katonai K.-k (veteránok elgerd(Hlalakú, de kissé lapítí)tt oldalú, belül ver- helyezése végkielégítésül földosztá-s útján). Ezek
vel felszerelt tompahangú cseng, melyet ökrök, többnyire nagy erszakossággal jártak a régi birkosok s más barmok nyakára kötnek, hogy a ko- tokosok ellenében, de hatásosan terjesztették a
lompos a nyájat vagy csordát vezesse. A K.-okat romanizálást nyelvben, szokásokban és erkölcsökrendszerint acélpléhböl készítik. Kisebb K. -okhoz ben és az új provinciák megalakításának alapvékony, nagj'obbakhoz vastagabb pléhet használ- jait tették. A K.-t jellemzetes szertartásokkal
nak. .\ K.-készítés régebben jolsvának nagy jövo- külön magisztrátusok (triumviri coloniao deducendae, septemviri, vigintiviri) alapították, az
delmot hajtott. Ma ez az ipar is igen hanyatlott
alig van négy-öt mester, aki foglalkozik vele. anyavárosénak megfelel önkormányzattal. A
V. ö. Technológiai Lapok 1891. évfolyam 15. sz. modem K.-ra nézve 1. Gyarmatüqy.
Kolonides, ó-görög város a messeniai öbölnél.
2. K. (ném. Dullhaum, Kippen; franc, le portéKolonnád (colonrMde), a. m. oszlopsor, oszlopioulet ; ol. la serretta deali scarmi), ladikok, naszádok peremére boliilról ersített vájkós deszka csarnok.
Kolonos, démosz a régi Attikában, Athénti
vagy villaalakú fadarab, melybe az evozöt beleÉ.-ra, nevezetes mint Sophokles szülhelye, ki azt
fektetik.
Kolompár, az a kézmúves, aki vas- vagy fém- Oedipus K.-ban címú tragédiája által örökítette
loino/nruk elállításával foglalkozik.
meg. Jelenleg kopár magaslat, melyen MüUer
Ottfried ós Lenormant K. síremléke áll.
Kolompér (döv.), 1. Burgonya.
Kolontár, kisk. Veszprém vm. devecseri j.-ban,
Kolomporsó (ném. Didién : franc, toulets ; ol.
gli scarmi), a ladik stb. kolompjába függlegesen (1910) 723 német és magyar lak. u, p. ós u. t DeDeillesztett ékforma fa- v. vasrudacska, melybe vecser.
az evezt gjúrüjével beakasztják.
Kolopfürd, Tiszasülyhöz tartozó szénsavas
Kolompos a. m. f(V;inkos, vezet.
fürdtelep Jász-Nagykun-Szolnok vm. jászsági
alsó j.-ban, (1910) 114 lak., postaügynöksóg és távKo^omyja, város, I. Kolomea.
Kolon, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, (1910) 934 beszél.
magjar és t<')t lakossal ; mószkkemencóvel ; u. p.
Kolophon, görög város, 1. Kolofon.
ós u. t. Ghynies.
Kolorádó, az északamerikai Egyesült- Államok
Kólón (gör.) a. m. 1. kettspont (I- o.) ; 2. a vers- egyike és t<)bb amerikai folyó, l. Colorado.
tanban és ritmikában két-három ütembl álló kapKolorádó (n»v.), l. Elaeis.
csolat, melybl ismét a sor, illetleg periódus alaKolorádóbog^ v. burgonyabogár (Doryphora
kul. A K. mint szerkezeti egység középhelyet fogLeptinolarsa] decemlineata Say), az aranylal el az fltem ós a periódus (sor) közt. Máskép bogarak (Chrysomelidae) családjába tartozó 10
riímufti rend.
mm.-es bogár. Alapszíne brsárga, melyet torán
Kolonátus a. m. telnpesség, mezgazdasági fekete pontok és foltok, szárnyfcnlin pedig hoszbirtoknak urökbérlete. Az intézmény római jogi szanti sávok tarkítanak. A földbon telelt bogár
eredet. L. Colonus.
tavasszal bújik ki a földbl és szennyessárga lárKolonc, a faragó v. vonószéken a fa megszo- vájával együtt a burgonya levelén élsködik. Egy
rítására szolgáló emelszerkezet feje, melyet fej- nstény 700 petét is rakhat s fejldé.se oly gyors,
;

,

=

fának 0- 0.) is mondanak.
Kolónia (a lat. co/onta-ból) a. m. gyarmat. A
görög K.-k részint politikai, részint kereskedelmi
természetek. Hol a legyzött törzs hagyja el hazáját (dórok és HeraUidák). hol az egyik párt
szorítja ki a másikat (Tarén tum és Syraknsae).
hol túlnépesedés lép fel parancsoló sittkséggel
(Rhegion). A kereskedelmi K.-k célja nevökben
rejlik, de az alexandriai korszak kínzójuk ékelte
a sztrafégiai szempontból létesült K.-kat is, melyeknek telepesei nem ritkán ki.szolgált katonák

hogy kedvez viszonyok között egy évben 3 nemzedéke

is lehet.

Eredeti hazája a Sziklás hegység,

ahonnan a mezgazdálkodás nyugati elnyomolásával vált veszedelmes burgonya-ellenséggé, mart
a bogártól s lárvájától letarolt szár alig fejleszt
gumót Elszaporodott tormészetes fenségei, baromfival való szedetem s anéosókkal való irtása
azonban nem volt eredménytelen, mert immár
évek óta nem hallani nagyobbfokú pusztításáról.
1877-ben Európában Ls mutatkozott, de sikerült
a bajt csirájában elfojtani.

—

Koloratura

Koloratura (a latin color a. m. szín) az énekes
zenében a dallam kicifrázása trillákkal, staccatókkal, futamokkal és az ékitményes stílus hasonló
eszközeivel. Átvitt értelomben hangszeres K.-ról
is beszélünk, ugyancsak a melizmákra, díszítésekre (1. Díszítés) és a figuratív stílusra gondolva.
Koloratur-ária, 1. Ária.
Koloriméter (gör.-lat.) a. m. színmérö az égi
testek vagy bizonyos ipari fontossággal biró oldatok színének meghatározására szolgáló
szer. Az elbbi kiegészítje a ZöUner-féle asztrofotométemek(l. Asztrofizika és Asztrofizikai
szerek) és lényegében két nikolprizma között álló,
;

m-

m-

merlegesen csiszolt kvarclemezbl
Ezeken halad át az összehasonlítási lámpából

tengelyére
áll.

jöv

fénysugár.

Ha

a fényforráshoz közelebb álló

nikolt körosztáson leolvasható szöggel elfordítjuk,

a fotométer látmezejében képezett mesterséges
csillag cirkuláris polarizáció folytán színt változ-

tat s

a vele egyszerre

egyenl

beállított természetes csil-

Az elért szín a
forgási szög ós a kvarclemez vastagsága által
laggal

Kolosszabellekhez
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szintivé tehet.

—

írt levél

rablóvárrá alakította a monostort. A várat az országgylés parancsára 1548. lerombolták.
monostor köveibl épült a mostani plébáteseit, s

A

niatomplomot kerít kfal.
Kolosi Török István, XVII.

sz.-beli

versszerz,

unitárius tanító volt 1630
körül Koloson Szent-Mártoni Bodó János imitárius lelkész mellett, aki szintén termékeny versíró
volt. Erkölcsi irányú epikus, ill. elmélked verseket irt Az asszonyi nemnek nemességérl, méltóságáról és dicsérétirl váló ryihmusok (Kolozsvár 1630., az akkori asszonycsúfoló versek közt
kedves kivétel); Az egyes életnek kedvetlen és
káros voltáról és Az kakastól vött hasonlatosságban a papok tisztérl való ének [Kolozsvár 1643.,
Lcse 1647, 1648, 1696). Fordította még
szent
János evangélista és apostol históriáját Reuchlintl és
világi embereknek bolondságai Marsilius Ficinustól (Kolozsvár 1635).
Kolosse (Kolossai), srégi város Frigiában,
szül. körültelül 1610.,

:

A

A

aLikoszfolyó mellett. Lakosai kitntök gyapjúszövés és festés által. A város nevét megörökítette Pál apostol levele, melyet K. keresztény hitközségéhez intézett. Romjai Bödzseli szomszédságában. A bizánci korban ehiéptolenedett s a közeli
Chonae (ma GJionas) vette át lakosait és szerepét.
Kolossebeliekhez irt levél, 1. Kolosszabellek-

is jellemezhet.
Az ipari célokra
szolgáló K.-t folyadékok színintenzitásának a meghatározására használják. A vizsgálandó anyagból normális oldatot készítünk, mellyel a megvizsgálandó oldatot összehasonlítjuk az által,
hogy a réteg vastagságot addig változtatjuk, míg hez írt levél.
mindkét oldat színintenzitása egyenl. A normáKolossó (azeltt Klya.'ísó), kisk. Sáros vm.
lis oldatból és a rétegvastagságokból ki tudjuk bártfai j.-ban, (1910) 629 tót lak., vasútállomás,
számítani a vizsgálandó oldat anyagtartalmát. u. p. Bártfa, u. t. Hertnek.
Kolorimetriás meghatározásra csak oly anyagok
Kolossváry, 1. Dezs (kolosvári), cs. és kir.
alkalmasak, melyek színes vegyületeket képez- tábornok s volt honvédelmi miniszter, szül. Vesznek.
prémben 1856. A bécsi mszaki katonai akadémia
Kolorit (lat.), a festészetben a képek színhatása. elvégzése után 1876. a 10. huszárezredbon kezdte
Kolorista az a fest, aki müvein ez utóbbit emeli meg szolgálatát. 1903-ban vezérrnaggyá lépett
ki, ellentétben a rajzot vagyis a formai elemet el és az ugyanezen év jún. 27-ón megalakult gróf
hangsúlyozó festvel.
Khuen-Héderváry kabinetben honvédelmi miniszKolos V. Kolozs, férü és ni tulajdonnév, a. m. ter lett s ezzel egyidejleg megkapta a b. t. tanár
a latin Claudius és Claudia Molnár Albert sze- csosi méltóságot. A kabinet bukása után (nov. 3.)
rint, továbbá Magyar Bonigna (íünizsi Pálnó) megvált állásától. Ezután visszahelyezték a hadimakönyvében (Czech-kódex, a Magyar Nyelv- sereg tényleges állományába, 1904. a rzeszowi
emlékt. II. k.) a. m. Scholastica.
14-ik lovasdandár parancsnokává nevezték ki.

számbelileg

:

;

Kolos vármegye, 1. Kolozs vármegye.
1907-ben altábornagy ós a .30. gyaloghadosztály,
Kolos (most Apátkolos), kisk. Nyitra várm. 1912. pedig a lembergi 11. hadtest parancsnoka
nyitrazsámbokréti j.-ban, (1910) 670 tót lakossal, lett.
postahivatal u. t. Nagybossán. Hajdan apátság
2. K. Ödön, mérnök, min. osztálytanácsos, szül.
volt itt, 1. Kolosi apátság.
Veszprémben 1857. A megyetemet Qrácban és
Kolos-, máskép Kohsfi-család (némái). Az An- Budapesten végezte, hol 1885-ben mérnöki okjouk korában emelkedett föl 1379. Jakab mes- levelet nyert, 188 l-ben lépett állami szolgálatba;
ter, ki atyjáról örökölte a K. (Claudius) nevet, ki- elbb a folyammómöksógnél, 1885 óta a kulrályi adományt nyert a komarom vármegyei Bana túrmémökségnél mködik kerületi felügj-elöi
és Árpa községekre. A következ században a minségben. Mvei
Alföldünk öntözése (a Macsalád Néma csallóközi falut is megszerezvén, ezt gyar mérnök- és építész-egyesület nagy aranya családról mai napig Kolozsnémának nevezik. érmével jutalmazta) Magyarország mederrenlAszló li93. Bakócz Tamás püspök ós Szapolyai dez és árvédelmi munkálatainak fejldése
;

:

:

;

István nádor által visegrádi várkapitánnyá neveztetett ki. Az 156fi. meghalt K. János családját
férfiágon sírba vitte. Címeres levelüket I. Turul,

(Budapest 1905).

Kolosszabellekhez irt levél. Szerzje Szt. Pál
els római fogságából (60-as évek

apostol, aki azt

V. évf. 156.
elején) intézte az Flpafrás nev tanítványa által
Kolosi apátság, Nyitra vármegyében, Magyar- alapított kol osszál (1. TTo/o-we) hitközséghez. Ebben
ország egyik legrégibb benodokrondi apátsága; védelmezi az evangéliumi tudományt az álbölcsolII. Andrá.s 1225. jogosította fel apátját
az apát- kedés ellen és felebaráti szeretetre, imádsiigra,
ság jelvényeinek viselésére. Csák Máté elfoglalta. stb. inti a hívket. A kritika régebben nehézségeKároly Róbert azonban ismét heljTeállltotta. A ket támasztott a levél valódiságával szemben,
mohácsi vész után Podmaniczky szótzte szerze- jelenleg azonban igaz eredetnek ismeri el.

KolosszAlls

—

809

Kolosszális (a kola$8MM8 [1. c] ssóböl) a. m.
nippniit nagy.
Koloeszeum (Colosseum, ol. Coliseo), az a híres rónia am ti teátrum (L o.). melyet még Veepasianus kezdett, de csak Titus fejezett be Kr. u.
80. ^rftöiröl a Plaviiisok amflteátrumániüc nevezték, óriási arányai aKHibaii a K. nevet biztosították noki. EUipssis-alakjs volt, hoBSzusági tengelye
188 m., sióleflsógi tnoigtiye 156 m.. magassága
48 5 m., kerülete 6U m. 60,000 nézt fogadott

-

Kolostor

Csak XIV. Benedek

állította

mog a

bontást, VII.

PIus a keleti oldalt restaurálta. XII. Ix)o a nyugatit, IX. Pius a lépcsket. V. ö. Bábucke, Qesohichto des K.-s (Könlgsberg 1899).
KolosszoB (frör.), érheti log a. m. erabemagyságot mephalíidó arányokban készült szolK)r. Ez
az arány kivált a keleti népeknél uralkodik. A
görögöknél is elfordulnak az istenek és félistenek kolosszális szobrai. Ijeghiresebb K. volt a napIstennek r/íorfím Chares által készített K.-a, mely
bo. Az épület földalatti és földfeletti részre osz- a hagyomány szerint 70 rf magas volt s amelyet
lott. A földalatti részben voltak a vadállatok záraz ókori közvélemény a világcsodák közé sorolt.
kái, asülyesztök és mindenféle változásokhoz szük- Nagyságra nézve következett utána Zensnak Lységes gópeietek. Ezen a masszi v alsó részen pihent sippostól készített ércszobra Tarenturaban (49 rf),
az aréna, mel3niek hatalmas porondjáról fogal- de mvészi értékre valamennyit fölülmúlta Phimat nyújtanak a tengelyek arányszámai (86, ill. dias két kolosszális, aranyból és elefántcsontból
64 m.). A földfeletti rész három emeletbl állott. való szobra az olimpiai Zeus és az athéni Athéné
óriiují,

i

:

inlrlSiLá'IJil

A KoloMzeuB átmetoeto

ét ktlM}éii«k egy réaleta.

Belsleg bárom rangban ugyanannyi emeletet Parthenos. Nerc saját szobrát csináltatta meg
foglaltak el az ülhelyek, a legfels emeletben ilyen óriás arányokban. Ezt a szobrot aztán »
oszlopok voltak. A legfels ülket elválasztó Éolosszeum (1. o.) moUé tették, Commodus pedig
oeidopok felett óriási árbocfák emelkedtek, me- levette a szoborról Nero fejét és a magáét télyek ponyvákat tartottak védimül a nap és tette rá. A középkor múvészetében a K. nem foraz es ellen. Alulról néz\'e három sor bolthajtás dul el, de a renai.s.sance ismét használja, az újvolt egymás felett, a legalsók a kapuk (vorai- kor mog éppen diadalra segíti. Hlree renaissancetoria). A bolthajtásos fülkékbon szobrok voltak, kori K. a borromaei Károlyé Arénában (1697),
a földszint kapuit dór, az elsó oraolet ívezeteit újkoriak a Bavaria München mellett, a Puy szflk
ión, a második emeletéit korintusi oszlopok vá- (Notre Dame de Pranoe) és a 46 m. new-yorki 8ia>
lasztották el egymástól. A K.-ban nemcsak gla- badságszobor. V. ö. Leshazaiües, Lee ooloaBes mi>
diátorok (1. o.) küzdöttek, hanem állatviadalok, ciens et modemes (Paris 1876).
Kolostor, moMstor v. zárda G^t. cZtu^mm,
st tengeri csata-játékok Is játszódtak le benne.
A gladiátorok küzdelmei egészen az V. sz.-ig jár- coenóbium,momagterium), neve a férfi- v. ntenrták, az állatviadalok tovább tartottak. A közép- zetesek kOze lakóhelyének, rmdeseo asoké, aUk
korban a Frangepánok várrá alakították át, a ünnepélyéé fogadalmat tettek. A férfl-K. fölOtt a
renaissanco széthordta köveit (belóle épült a Can- felügyeletet a prior (apát. prépost, superior, guarcellaria, Palazzo dl Venezia és Palazzo Farnese). dián), a ni K. fölött pedig a nóprtor (fejedelem-

—
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SÉBzony, domina) gyakorolja. Amióta Pachomius
a Laurák (1. o.) helyett a szerzetesek közös
életét szervezte, lakásaikat fallal vették körül,
melyen belül a közös termeken (templom, étterem,

<1. 0.)

könyvtár) kívül a külön házacskák is megmaradhattak a különféle osztályú szerzetesek rendelkezésére. Ez a forma divott kivált keleten, de
A nyugati szerzetesrendek is (pl. kamalduliak,
karthauziak) megtartották. A K.-i építkezés fejldésére nyugaton befolyással voltak a kereseti és idöviszonyok. A Benedek-rend, amelyet
gyakran kényszerltettek arra, hogy pusztaságokon és bizonytalan vidékeken telepedjék meg,
természetszerleg arra törekedett, hogy az élethez szükségesekkel a K. falain beiül rendelkezzék. Innen a telepítvények szóles kiterjedése,
amelyek a gazdasági épületeken és mhelyeken
kívül még kerteket, tavakat, szöUöket is ma-

Másik neve

állítólag

Erdélyi

volt,

melyet az ak-

kori szokás szerint Sylvesterre változtattak. A
magyarországi papság a nagyszombati zsinaton
öt választotta Dudich (Dutith) Andrással (1. o.) a
tridenti közzsinatra követül, ahol mindjárt megbízták meg a végzések rendbiérkezése után
szedésével munkáját azonban nem fejezhette be,
mert 1562 nov. 16. meghalt.
3. K. Sándor, XVIII. sz.-i egyházi szónok, szül.
Homokbödögén (Veszprém vm.), raegh. 1842 dec.7.
Tanár volt a veszprémi szemináriumban, 1808.
u. 0. kanonok, 1825. a veszprémi káptalan követe
az országgylésen. Egyházi beszédeit részint
Szalay adta ki gyjteményében, részint rokona,
K. Ferenc vaszari plébános e cím alatt K. eddig
ki nem adott egyházi beszédei (Eger 1875). K. azonfelül az akadémia által kiadott Nagy Szótár egyik

t

;

:

fömimkatársa volt.
4. K. Sándor, jogtudós, szül. Kórodszentmárilyen kolostorba a IX. sz.-beli st.-galleni bencés- tonban (Kis-Küküll vm.) 1840 jún, 23. Jogi taapátság. A K. magva a szerzetesek lakóháza volt, nulmányait Marosvásárhelyt és a budapesti egyemely a templommal rendszerint négyszöget alko- temen végezte. 1865— 67-ig Sárközy országgytott és amelynek udvarát nyílt keresztfolyosó lési képvisel mellett ú. n. követirnok volt és
<ambitus) vette körüL Közös volt az étterem (re- tevékenyen közremködött az úrbériséggel kapfectorium), hálóterem (dormitoriura), könyvtár, csolatos kérdések bizottsági elkészítésében, 1867.
melegedöszoba (calefactorium), ruhatár (vestia- a kolozsvári ref. kollégium mellett fennállott jogi
rium), betegszoba (inflrmarium) stb., a külön szo- tanfolyam rendes tanára lett. 1870-ben a kolozsbák (cellák) csak késbben képzdtek. Különállott, vári kir. jogakadémiára nevezték ki a magyar
4e a klauzurán belül, a noviciatus. A K.-ok ja- magánjog, közjog és bölcseleti jog rendkívüli
vadalmához alkalmazkodott azok építkezése is tanárának, 1871. rendes tanár lett. 1872-ben az
terjedelemben és szépségben, úgy, hogy a régi újonnan felállított kolozsvári egyetemen a maK.-ok manap is méltán keltenek csodálkozást. Ha- gyar magánjog és bányajog rendes tanárává nezánkban a kereszténység befogadásával szintén vezték ki. Több ízben volt dékán és egy izben az
épültek K.-ok, így Pannonhalmán és Nyitrán (a egyetem rektora. 1910-ben nyugalomba ment.
Zoborhegyen), már Szt. István királyunk alatt. 1892-ben a M. Tud. Akadémia levelez tagjává
Kolostorboltozat, sokszög alaprajz fölé vak- választotta. 1910-ben udvari tanácsosi címet kanegyedekböl készített boltozat. L. Boltozat.
pott. Tevékeny részt vett az erdélyi ref. ogyházKolostya, a fa irtásánál használt emel esz- kerülotnek a magyarországiakkal való egyesü-

gukban

foglaltak.

Legszebb bepillantást enged

Fbb

munkái

Az

köz.

lése

Eolosvár, 1. Kolozsvár.
Kolosváry, 1. Bálint (kolosvári), magánjogász, szül. Kolozsvárott 1875 jan. 22. A kassai
jogakadémián 1899. rendkívüli, 1901. rendes tanár lett, 1906. pedig a kolozsvári egyetemen az
osztrák jog rendkívüli, 1909. rendes tanárává nevezték ki. önállóan megjelent munkái Reformok és reformtörekvések a külföldi házassági
r^agyonjoqok terén (Budapest 1897)
közszerzemény biztosítása (u. o. 1899) Házassági vagyonjogok (u. 0. 1899) ; A szerzeményi közösség
XI há^fsági vagyoyijogok rendszerében (Kolozsvár 1900); Az anya és törvéyiytelen gyermek jogállása a polgári törvénykönyv tervezetében
(Budapest 1901) ; .4 magyar öröfelesi jog fejldé.sének története (u. o. 1902)
magt/ar magánjog tanköm/w (u. o. 1905, 2 köt., 3 kiad. 1911):
Magánjoffi végszükség (u. o, 1907); Jegyzetek az

délyi ref. egyházkerület egyházjoga (Kolozsvár
1877) Corpus Statutorum Hungáriáé munici-

:

;

A

;

;

A

ausztnai magánjogból tartott eladásokhoz [Kolozsvár 1906-07); Automobiljoq különös teJcintettel az új osztrák automobil lörvényre (u. o.
1908); Esetgyiljtenkémi, magánjogi praktikumok számára (Budapest 190i)); Az Ovtk. fájdalomdíja (Koloz.svúr 1910); Hiiszti Andrá'i, az
^Isö erdélyi jofjíanár és munká.s'sága (u. o, 1914).
2. K. János. XIV. sz.-i ordólyi katolikus ogyJiázI fórfiú,

koíozsmonostori apát, csanádi plispök.

keresztülvitelében.

:

er-

;

palium (Óvári Kelemennel, Budapest 1885—
1904, 8 köt.) Werbczy István Hármaskönyve
(fordítás Óvárival u o. 1894)
A hármaskönyv
;

;

jogi müszótára (az elbbinek függeléke). Külön

lenyomatban jelent meg
Vázlatok az 1691—
1791-ig terjed századköz és magánjog életébl
és az 1791-iki reformmozgalmak Erdélyben
(Kolozsvár 1876) Régi hangok és új irány tekintettel a kodificatióra (u. o. 1888). Á magyar törvénytár Franklin-féle kiadásában az 1301—1657.
törvénycikkeket adta ki (vári-\a\ együtt), a
Fodor-féle magánjogban a kútfk tanát írta meg.
:

;

Kolosztomia

(gör.),

mesterséges vastagbélsi-

poly készítése, hogy a bólsár azon át távozhassék. Akkor van rá szükség, ha a vastagbél alsóbb
(végbélnyílás felöli) darabja valami ok (daganat,
hegosszklet stb.) folytán át nem járható, illetleg a bélsárral szemben állandó akadályt képez.
L. Bélsipoly.
Kolotifusz, 1. Colotyphus.
Kolotomia (gör.) a. m. vastagbélmotszés a
vastagbélnek sebészi felmetszése, idegon testek
;

L. még Kolosztomia.
Kolowrat, osztrák fnemesi család, moly valószínleg Krajnából származott Csehországba s itt
stb. olt^Wolítiisa céljából.

:
;

—

Kolozs

811

—

Koloxs

tekintólyoe állásra emelkedett A osalád több ágra
özek küztll jelenleg csak ai 1674. biro-

íöldgázelöfordolás. Földje a folyók hosszában és
kttltoteen • Mesösógen tennókeny, de as BNy.-i
dalmi grófl rangra emelt K,-Krakowgky-éíg vi- részek esekóly termOkópességflek s csakis a
iAp:iik. A K.-<»alád egyik kihalt ágából való K.- tavaszi veteményekot érlelik meg. K. területéLuibsteinsky
ArUon gróf, szUi. I^rágában bl 482.934 ha. a term terület s ebbl szántó1778 jan. 31 ., niosrh. Bécsben 1861 ápr. 4. Osztrák föld 166,439, kert 99&4, rét 8Ö.246. legel 74,479,
államszulKiiiatbn lépvén, 1807.Piága fkapitánya, nádas 930, szll 1032. erd 148,543 ha. ; a nem
1811. pedig a cseh rendek elnöke lett. P'erene term terület 16,993 ha. Terményei közül legnecsásiár, Metternich ellensúlyozására, 1826. az ál- vezetesebb a búza, rozs, kétszeres, árpa, zab,
lanuninigztéríumba hívta meg, hol engesztelé- kukorica, továbbá kevés hüvelyes vetemény, len,
keny és refomiolíni hajló politikáját akarta ér- kender, dohány, cukorrépa, nagyobb mennyi.ség
vényre juttatni. De Ferenc halála után 1835. be- takarmányrépa, lucerna és lóhere igen kiterj«ifolyása egyre csökkent. Az 1S48 márc. 13-iki tek a kaszálók i.s, valamint a hav&si legelk. A
vármegye 232 községében a méhészetet is zik
béc.si forradalom iütöréso és Metteraich bukása
után márc. 21. K. lett Ausztria els alkotmányos a kap tárak száma 11,973 s a termelés 468 q méz
miniszterelnöke, do már ápr. 4. visszalépett és és 92 q viasz. Az erdók harnmdrészben fenj-vesek,
végleg visszavonult a politikai élottöl. K. nngy harmadrészben bükkösök é.s tölgyesek.
Állattenyésztése meglehets jelentékeny az
barátja volt a tudományoknak és mvészeteknek
8 ktllönösen sokat t«tt a cseh nemzeti érzés fel- állatlét-^zám volt az 1911 -iki összeírás alkalmával
keltésére a cseh nyelv és t<>rténelom tanulmányo- 9631 ló, 106,604 drb. szarvasmarha, 561 .szamár,
23 öszvér, 48,434 sertés, 212,943 juh s birka és
zásának támogatásával.
Kolozs vármegye, hazánk királyhágóntúli 5805 kecske. A szarvasmarha tenyésziránya az
részében. Határai Ny.-on Bihar, É.-on Szilágy, erdélyi magyar fajta. A mezgazdaság érdekeit
Szolnok -Dol)oka és Besztercze- Naszód, K.-en több gazdasági egylet szolgálja.
oezlott,

Frmz

;

;

Lakosságranak száma 1869-ben 177,627

volt,

225,879 az utolsó tiz évi szaporulat
21,518 lélek, vagyis 10-öVo- 1 km«-re 46*6 lélek
esik. Lakói közt van jelenleg 60,735 magyar
(26-9«/o), 6710 német, 62 tót, 153,717 oláh (680»/o)
s 4655 egyéb a magyarság tiz évi szaporulata
5954 lélek, vagyis 10-9'/o- A nem magyar anyanyelv lako.sságból 23,429 lélek, vagyis 14-2'/«
tud magyarul. A magj'arul beszélk összes száma
84164, vagyis 37-3''/o. Hitfolekezot szerint van a
lakosok között 9.406 r. kat. (4-2%), 117,571 gör.
kat. (52-17,). 40,356 gör. kel. (17-9«/o). 6151 ág.
evang., 46,184 ref. (2007«). 1410 unit. s 5535
egyéb. Foglalkozásra nézve ekként oszlik meg a
lakosság stermelés 81*6, ipar 9' 1 kereskedelem
1*4, közlekedés 1*7, közszolgálatok 19, napszámosok 1*9, házi cselédek l'4*'/o ; a tényleg keres
népesség volt 91.982, ú. m. stermel 75.575, bányász 171. iparos 7.339, keresked 752, közlekedéssel foglalkozó 1.323, közszolgálat és szabad
foglalkozások 1536, véder 130, napszámos 1534,
házicseléd 2517. Az stermelés a lakosság legjelentékenyebb foglalkozási ága ; bányászata jelentéktelen, ipara néhány frésztelepen ée kbányán
kívül csak egy kezénbányára (Porgácskút) és
gipszgyárra (Egeres) szorítkozik. A kereskedelem

jelenleg

(i9io)

;

;

KoloM Tármefye eim«re.

:

Maroe-Torda és D.-en Tonia- Aranyos vármegye.
Területe 4844 km». K. területe majdnem egészen
hegyee. Ny.-i részét a Biharhogység be hálózza
(Vlegyásza 1848 m.), DNy.-i részét a Gyalui-havasok csoportja borítja, mely itt a Verfu Verfulaiban (1672 m.) éri el legmagasabb pontját. A
Meleg- és Hideg-Szamos völgyeitói É.-ra a Kolozsvár-Almási-hegycs«)port (800 m.) csatlakozik az
pataktól É.-ra már a Meszeshegység végs
nyúlványai terülnek szét. Ezen hegységeket a
lüs-Szamos tág völgye választja el a vármegye
keleti felét borító ama változatos, csekély magasságú dombvidéktói, melyet Mezség neve alatt
ismernk. A vmegye legnagj'obb /bíy<ítni« a KisSzamos, a Sebes-Körös és Almás. A Mezségnek
jelentékenyebb folyóvizei nincsenek, annál na;

Almás

,

él állatok, fa és faiparcikkek, gabona s
A vármegye területén 8 takarékpénztár s

fcikkei
liszt.

bank és

(i-i

szövetkezet van.

Közlekedésének fére a magyar

királyi ál-

lamvasutak budapost-brassói vonala, mely a vár-

megye nagj' részét

hasítja

;

ebbl Kolozsvárt ága-

gyobb számmal vaimak azonban tavai.
zik ki a szamosvölgyi vasút, Bánffyhunyadnál a
Éffhajlata a hegyesebb részeken hvösebb, a kiskalotai vonal; a vármegye keleti részét a

Mezségen melegebb. Kolozsvárt az évi közepes
hmérséklet 8*6** C, a január hfoka —5-3, a
júUusé 19-80 C, a hmérséklet ssélsöségei 38*2
és —28*8, az abszolút ingadozás UMt 670* C.

maroslndas-besztercei vonal vágja át ; e vonalak
összes hossza 163 km. Az állami utak hossza 303
km., a törvényhatósági ntaké 331 km., mibl
283 km. van kiépítve. A községi közleked utak
hossza 898, ebbl 634 km. kiépített.
KOzmaveldés tekintetében K. vmegye a

Csapadékban a Mezs^ meglehetsen szegény,
annál gazdagabb a hegyvidék.
Terményel az ásványországból alig vannak. legkedveztlenebb viszonynak közé tartozik a 6
Nagy nevezetességre tett szert a kissánnási (1. o.) éven felüli lakosság 64'4*/«-« sem tml. sem olvasni
;

:

,

;
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Története. Szt. István király, midn 1002.
nem tud, s (iwo) 10.833 tanköteles gyermek iskolába nem jár. A vm.-benvan 28 kisdedóvó, 1710 Gyula vezért legyzi, s Erdélyt a magyar koronánövendékkel, 236 mindennapi elemi, 165 általános ismétl és 40 e;azdasági népiskola, 1 iparostanonc-, 1 fels nép- és 1 polgári iskola, összesen
23.192 tanulóval. Sem közép-, sem szakiskola
K. vm.-ben nincs. A szellemi élet teljesen a vármegye székhelyén összpontosul.
Közigazgatás. K. vármegye 9 járásra oszlik
s 1 rend. tan. város van benne, ú. m.
Lakos-

ssáma
1910

Bánffyhnnyadi jArás
Gyalui Járás
Hidalmási járás

47,886|
21,87SÍ

Kolozsvári járás

MezSörményesi járás

37,448
18,35B

Mocsi járás

81,45l|{

Nádasmenti járás
Magysármási járás

...

Tekéi járás ...
Kolozs r. t. V.

...

„

Ebbl

ság

Járás, város

23,1501

17,95{
16,07(
23,13:
4,138i

834

agyai német
14,041
6,690
4,071
9,316
2,127
6,203
9,348
3,689
3,079
2,271

60,735

oláb

153
27
113

32,810
14.785
18,339||

27,3*

91
101
116
26
153
5,927

6,710

10,887
14.576
8,S40I|

11,713
13,079i
1,808|

val szorosabb kapcsolatba hozza, a

magyarok ál-

vármegyére osztja fel. K
vármegyék egyike K. vármegye. Megyei vára,
amint kezdetben nevezték, KÍusvár volt, amely
körül keletkezett Kolozsvár város, máig is a
vármegye székhelye. Magyarok és szászok közösen alapították, Zsigmond király emelte királyi várossá (1. Kolozsvár és Kohzsmonostori
apátság). K. vármegyének és az újabban
Lakott részben K. vármegyéhez csatolt Dobohi
házak
száma vármegyének nyugati részéhez nevezetes
tal lakott területet hét

történelmi hagyományok fzdnek a honfoglalás idejébl (1. Gyélo). A honfoglalás
korába helyezik a hidalmási sáncok ere4,773
7,118 detét is, amelyeket az Anonymus által em2Í764 legetett állítólagos Gyolo vezér a magya*'^|^ rok benyomulása ellen húzatott volna. A
3^257 vármegyének e része Erdély és Magyar4'97i ország közt az összeköt láncszem volt.
_873 útjai részint Bánffyhunyadon át Nagy9,381
4,267

153,717! 45,184

Várad felé, részint a Meszes kapuján át a
Szilágyságon keresztül vonultak. A Nagy-Várad
felé viv úton az ú. n. Királyhágó volt Erdély határa. Most a vasútvonal Biharból a Sebes-Körös
mentén halad K. vármegyébe, vadregényes sziklás
legnépesebb Bánflyhunyad 5194 lakossal. Szék- hegyek között, a révi szorosban, a híres cseppkhelye Kolozsvár. Az országgylésbe Koloz.svár barlang ós vízesés mellett alagutakon át. Erdély
városa 2, a vármegye 4 képviselt küld. Egyházi egyik végvára. Sebesvár fosti romjai a tovatekintetben K. az erdélyi róm. kat., a gyulafehér- robogó vasúti vonaton utazó elé gyönyör képet
vár-fogarasi ós szamosújvári gör. kat. és az er- tárnak. Az Almás vize mellett állott Dezs vára,
délyi gör. kel. érseki egyházmegyéhez tartozik. amelynek romjai Nagyalmás község határán máig
Törvénykezési tekintetben az egész vármegye a is állanak (a sztánai vasúti állomástól is láthat ó
kolozsvári kir. ítéltábla és királyi törvényszék a még fennálló bástj^atorony). Legtöbb történelmi
területéhez van csatolva s van 6 járásbírósága esemény emlék fzdik a gyalui várhoz, mely haj(Kolozsvár 2, Hídalmás, Mócs, Bánffyhunyad és dan Szt. László király adományozásából a kalotaTeke, a két elst kivéve mind telekkönyvi ügyek- szegi falvak dézsmájával együtt a nagj'váradi
ben birói hatáskörrel felruházva) kir. fügyész- püspökség birtoka volt a XVI. sz.-ig, amikor
ség, sajtó- és pénzügyi bíróság Kolozsvárt székel, Martinuzzi az erdélyi püspökséghez csatolta. A
bányabirósága ellenben Gyulafehérvárt van Ko- fejedelmek alatt majd állami vár volt, majd külozsvárt ügyvédi és közjegyzi kamara, közjegyz lönböz furak birtokába jutott, végül a Rákóu. 0., Bánffyhunyadon, Mócson és Tekén van. cziakra szállott. (L. Gyalu.) 1848-ban a várHadügyi tekintetben a vármegye mócsi, mezö-ör- megye nyugati részének szintén igon mozgalmas
ményesi, nagysármási és tekéi járása a 62. sz. élete volt. A Magyarország megtámadására renmarosvásárhelyi, a vmegye többi része és a két delt erdélyi császári sereg két részre osztva tört
város az 51 sz. kolozsvári hadkiegészít parancs- Nagy-Várad felé, egyik fél BánlTyhunyad felöl,
nokság alá, hasonlókép az ugyanazon két helyen másik az Almás völgyén Wardener báró, Losenan
állomásozó 22. és 21. sz. honvéd gyalogezred alá és Urbán vezérlete alatt. A Bem fövezérleto alatt
tartozik állandó vegyes fölülvizsgáló bizottsága álló magyar sereg egy része Riszkó ezredessel
Kolozsvárt van, ahol csendrtörzs, szárny- és mint fparancsnokkal Csúcsát tartotta. A balszakaszparancsnokság is székel. Pénzügyi tekin- szárny Kis-Sebosnél feküdt, a jobbszárny az Almás
tetben a kolozsvári pénzügyigazgatóság területét völgyében. A csata dec. 18. kezddött, a császárlak
alkotja, adóhivatala Bántl^^hunyadon, Mócson, kénytelenek voltak Kolozsvárra visszavonulni.
Tekén, Hidalmáson és Kolozsvárt van, utóbbi he- A magyar sereg már dec. 24. Hányadon volt s
lyen pénzügyrség ós fvámhivatal is van. Ipari és 26-án a Nagybánya felöl a Szamos völgyén bekereskedelmi ügyekben az ogész vmegye a kolozs- nyomuló Bem seregével egyesült. Tanuja volt e
vári kamara területéhez tartozik államépítészeti vidék az els dicsségnek, tanuja volt az utolsó
hivatala, közúti kerületi felügyelsége s posta- küzdelemnek is. 1849 aug. közepén az oroszok
és táviróigazgatósága Kolozsvárt van ugyanitt elöl vis.>íza vonuló magyar sereg Hunyadnál vívta
székel az erdöfelügyel.ség s a magy. kir. kincs- utolsó harcait, innen Zsibóra vonult, ahol a fegytári erdk kezelésével megbízott ordigazgat(')ság, verletétel hírét votto. A mai K. vm. az 1873. történt
állategészségügyi felügyel, állami állatorvos s szervezés óta a régi Doboka vm. egy részét is magáa VII. sz. kulturmérnöki hivatal. A vmegyében ban foglalja, míg a másik, a nagyobb rész Szolvan 17 gyógyszertár, 2 kórház (159 ággyal), 24 nok v.-hez csatoltatütt Szolnok-Doboka elnevezés
orvos, 1 sebész és 98 bába.
alatt. Irodahnát 1. Kolozsvár cikknél.

A vmegyében van

i286,879;|

egy rend.

város, 9
nagyközség, 224 kisközség s 134 puszta és telep.
A községek általában kicsinyek, 2000-nól több
lakosa csak 20-nak, 3000-néI több csak 2-nek van
tan.

;

;

.

;

;

;

;
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KolozB (Kolos), rend. tan. T&roe Kolou vm.(itfio) 87H házzal ée 4138 lakossal (köite 2271
magyar s 1808 olAh) ; van vasúti állomása (félórányira a vároatólK posta- és távlróhivatala és
telefonállomása. Ménesében kitartó, kicsiny, ers
to^nftkat tenyésztenek. K. mellett sóbányák voltak,
melyek azonban már régóta nincsenek múvelés
alatt a Dörg nevA sóstó fürdóvé van berendezve,
melynek vize a leglronoentráltabb sósvizek közé

csal ée Jegenyével együtt a kolozsvári jezsoltaegyetemnek ajándékozta, de azoknak számaetéze
ntán világiak kapták. 1733-ban III. Károly megengedte, hogy az oiadalom egy részét a jezsnitaszeraet visszavUtsa. 1773-ban azonban ez újra eltörültetvén, javait Mária Terézia 1776. a nagyszebeni árvaháznak, I. Ferenc pedig 1799. a tanulmányi alapnak ajándékozta. 1818-ban a tdjesen
elhanyagolt templom bajóját szétszedték. Csnpán
tartozik, melyet idült izzadmányok, skrofalózis, a szentély maradt meg. moly elé a hely viszontagcsúz és köszvény ellen sikerrel használnak. A ságait megörökít feliratos táblával ellátott homfürd mellett park is van. A m. kir. államvasutak lokzatot építettek. 1894-ben Kolozsmonostort Kovonalún egy alasrútban égvényes glaubersós lozsvár városhoz csatolták.
/rocMom. Bsterháaj Jáaot grtf, ArckMoI. ktalmények,
savanyúvíz (Tolnay-gyógyforrás) tör elö, mely-

ben,

;

VIL

106-9.

L, n^aokkal; J«taa> Bkdc, Koloarár Mrtéae*
ink liuinorséklete 3 5" C.
téb«B Ropp, ÜMcraioraág helyrajsa, ÜL tl8— SM Jakab,
Kolozs, személynév, 1. Kolos.
A K.-Í Bárda miat ftldtaOttek meakeiye, Ssásadok 1889,
1—18. é« 97— 1». L és M. T6rt Tár, 18«8. Xm. 5-80. L
Kolozsborsa, község, L Borsa, 2.
Kolozsnagyida (azeltt : Nagyida), kisk. KoKolozsbós, kisk. Kolozs vm. kolozsvári járásában, (19101 955 oláh és magyar lakossal, vas- lozs vm. tekéi j -ban, (i9io) 1134 oláh, cigány, néúti megállóhely, u. p. Kolozspata, u. t Kolozs- met és magyar lak. u. p. és u. t. Teke.
Kolozsnéma, nag^k. Komárom vm. csallóközi
sósfürdö.
Kol"»=Tvii1a. kisk. Kolozs vmegye kolozsvári j.-ban, (1910) 929 magyar lak., posta- és távbe-^ oláh és magyar lak.; u. p. és szél-hivatallal. Nevét állítólag a Kolos-családj. ba
nak egy néma leányától vette a Kis-Duna part--a.
U. t. r
Kolozskara (azeltt Kara)^ kisk. Kolozs vm. ján régi szentegyház romjai láthatok.
kolozsvári j.-ban, iisio) 1145 oláh, magyar és
Kolozspata (azeltt : Pata), kisk. Kolozs vm.
cigány lak., vasútállomás, posta- és táviróhiva- kolozsvári j.-ban, (i9io) 772 oláh és magyar lak.
postaügynökség, u. t. Ajtón.
tal
Kulozs-Kolozskara pályaudvar.
Kolozstótfalu (azeltt: Tótfalu), kisk. Kolozs
Kolozskorpiui (azeltt Korpád), kisk. Kolozs
vm. koloz-svari j.-ban, (i»to) 7(X) oláh és magyar vm. gyalui j.-ban, (1910) 429 oláh lak. u. p. és
u. t. Szá.<zfenes.
lak. u. p. .XpaWda, u. t. Kolozs.
Kolozsvár (németül Klausenburg, oláhul CluKolozskovácsi (azeltt: Kovácsi), kisk. Kolozs
vm. kolozsvári j.-ban, (i9io) 378 oláh lak. ; a. p. síu ; 1. a mellékelt térképet), szabad kir. város,
Kolozs vmegye törvényhatóságának széke, Erós u. t. Borsaójfalu.
délynek azeltt f- s most is minden tekintetben
Kolozsmonostor, 1. Kolozsvár.
Kolozsmonostori apátság, alapitója 1. Béla vezérvárosa.
S..

;

;

;

;

:

:

:

;

;

király

(lOöy— 1063)

s elsó

nagyobb jótevje

Szt.

boldogságos SzOz tiszteletére s a bonedekrendiek számára épült románkori templomál.á^szló. .\

nak

alapfalait és sírboltjait 1895. újra feltalál-

ták. 1191-ben Adorján erdélyi pü.spök a
tort megrohanta s elpusztította. Utóda,

monosVilmos

püspök (1204—1221) az apátot két szerzetessel
együtt börtönbe vetette, pápai kiváltság- leveleit
elégette, királyi okleveleit pedig vízzel tette olvashatatlanokká. 111. Honorius pápa 1222. vizsgálatot rendelt ez ügyben, mire újra építették a
monostort. 1241-ben a tatárok a templomot fölégették s több szerzetest megöltek. IV. Béla 1263.
az elégett alapítólevél helyett újat adott. A szerzeteseknek 1285. ismét menekülniök kellett a
t.
löl. Midn visszatértek, a monostor jayire világiaktól kellett vlsszaperelniök.
apaisai; hiteles helyiévén, 1. Lajos 1357. ^yenesen az erdélyi vajda alá rendelte. Mikor azonban
az apát korlátozta jobbágyainak azt a jogát, hogy

Az

Topofirráfia.
K. a Kis-Szamos két partján terül el, kis részben a Fellegvár (411 m.) lejtóin és aljában (a folyó
bal partjáu). nagyobb részben a Szamos jobbparti
lapályán (belváros 349 méter),
ahol a város a vele 1894-ben
egjeeített Kolozs monostorral
5 km.-nyire húzódik D.-felé ; a

Házsongárd nev kertek felé
a város a dombok egy részét
is

elfogla^a.

A város magva a

Belváros,
melyet DNy.-ÉK.-i irányban
a Kossuth Lajos- ós ünio-utca
szel keresztül ezekhez északkelet felé a Magyar- utca, DNy.
felé a Monostori-utca csatla;

KokoTir daere.

melyek együtt 5 km.
hosszú útvonalat alkotva a város egész tertUetét
keresztülhasítják. A belvároshoz 6. felé a Szamos
a terra^ium lefizetése után beköltözbesnnek Ko- mellett s azon túl a Hiddve külváros, kelet felé
lozsvárra, sót a monostort ersíteni is kezdte, a K^vizkSg és Alsóváros, Ny. felé a Fdsdváros
Mátyás az erdítéseket 1466. leronttatta. Ez idtl és Monostor városrészek csatlakoznak. A város
t(^va az apátságnak mind több java került világi egész területe 162 km*, a lakóházak száma 6283.
kezekre, úgy hogy 1507. már II. Gynla pápa Is felA csinosan és szabályosan épített belvárosban
dZ(Malt a jogok csorbítása ellen. 1556-ban az erdélyi helyenként még megvannak a múlt századok érországgylés a szwzetet feloszlatta, javait a kincs- dekes épületei és régi kerítöfalainak maradvátár javára lefoglalta s azokat a fejedelmek vilá- nyai, de túlnyomó részben már új, módom épügiaknak kezdték adományozni. Báthory István letek emelkednek, melyek K.-nak h^y«nként
fejedelem 1581. Monostort a hozzá tartozó Bács- nagyvárosi képet adnak. Legszebb réaae a tágas
kozik,

—

Kolozsvár

Mátyás király-tér, melyen a Szt. Mihályról nevezett ütéM?í<«-ímptow áll, a középkori építészet
egyik jeles alkotása (1396—1432), 80 m. magas
toronnyal ( 1837—62) belsejében nevezetesek a
sekrestye-ajtó XVI. sz.-bell remek farag ványai s
a torony keleti oldala mellett lev ketts lépcs.
A templom eltt áll Máty&s király hatalmas lovas
szobra, Fadrusz János mestermve (1902). A ftér házai nagyobbára a XVI. sz.-ból valók, de
;

teljesen át

vannak alakítva nevezetesebb
;

—
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Hatóságrok, hivatalok.

Bár K. politikai jelentsége az unió óta megsznt, még sem sznt meg Erdély vezérvárosa
maradni. A közigazgatás legtöbb ágának az erdélyi részekre kiterjed fhivatala itt székel,
ezért K. társadalmi élete is igen élénk. Jelenleg
itt székel K. város és Kolozs vármegye törvényhatósága, a K.-i és nádasmenti járások szolgabírói hivatala, pénzügyigazgatóság, adóhivatal,
kataszteri igazgatóság, államépítészeti hivatal, a.
m. királyi államvasutak üzletvezetösége, postaés táviróigazgatóság, közúti kerületi felügyelség, kereskedelmi és iparkamara, erdigazgatóság, állatorvosi felügyelség, kultúrmérnöki kerület. Egyházi tekintetben K. széke az erdélyi ev.
ref. egyházkerületnek (püspöki székhellyel) és a

a plébánialak (1550-böl), a báró Jósikaház, a Szatmáry-ház, a Bánffy-palota, a városháza és több palotaszerü újabb építkezés. Az Óvár
felé haladva a Bocskay-u teában Bocskay fejedelem házát és Mátyás király szülházát találjuk,
melyben az Erdélyi Kárpát-Egyesület múzeuma
van elhelyezve. A Karolina-téren áll a ferenciek K.-i egyházmegyének, hasonlókép az imit. egytemploma (XIV. sz.) és kolostora, melynek eredeti házkerületnek és püspöknek s több esperességállapotban megmaradt refektoriuma K. legrégibb nek és szerzetháznak. Itt van továbbá az erdélyi
eltte áll az I. Ferenc és Ka- róm. kat. státus igazgató-tanácsának, a tankerüépítészeti emléke
rolina Auguszta 1817. évi látogatásának emlé- leti figazgatóságnak ós kir. tanfelügyelségnek
kére emelt oszlop (Státua). Az Unió utcában van széke. Igazságügyi hatóságai : a kir. ítél tábla,
a városi vigadó, melyben 1848. az uniót kimond- fügyészség és törvényszék, K. városi és vidéki
ták
a Deák Ferenc-utcában a minoriták temp- járásbíróságok, királyi ügyészség, sajtóbiróság,
loma, a szép Kossuth Lajos-utcában az ág. ev. pénzügyi bíróság, ügyvédi kamara és közjegyzi
templom s az unit. templom és impozáns fgim- kamara. Fbb katonai hatóságai a honvédkerünázium (1901); a Farkas-utcában az egyetem leti és csendörtörzsparancsnokság.
központi épülete (1902), a r. kat. és ref. fögimLakosságr.
mlzium, a régi Nemzeti Színház, a ref, templom
K. lakossága gyorsan emelkedik, lakóinak
és mögötte a Bethlen-bástya (1629) a Farkasutca végében a hatalmas Hunyadi-téren az impo- száma ugyanis volt 1850-ben 16,886, 1890-bett
záns új Nemzeti Színház (1906), a tanítók háza 37,957 és 1910-ben 60,808 (közte 2625 katona).
(1904í), az igazságügyi palota (1902) és a pénz- Nemzetiség szerint van alakosok közt (1910)50,704magj'ar (83-47o). 1676 német (2-8Vo), 107 t<jt,
ügylgazgatóság.
A város egyik fközleked ere a Wesselényi- 7562 oláh (l3-i'>lo) s 759 egyéb. A nem-magyar
utca, moly a Mátyás király-térrl a Szamos híd- anyanyelvek közül 7127, vagjús 70-6% beszéljáig vezet s onnan mint Ferenc József-út a pálya- vén magyarul, mindössze a lakosság 95"l<'/o-*
udvarig folytatódik. Ettl Ny.-ra emelkedik a Fel- (1880-ban 90*7) beszéli a magyar nyelvet. Hitfelelegvár, melynek oldalait apró kunyhók és zeg- kezet szerint van 19,021 róm. kat. (31-3'>/o), 8646
zugos közök borítják a tetn 1715— 23-ig épült gör. kat. (14-2o/o). 1359 gör. kel., 2016 &s. evang.,
kis erd ma kaszárnya a hegy oldalában sétány 20,726 ref. (341«/o). 1921 unit. és 7046 zsíd6
tek

itt

:

;

;

;

;

;

az Erzsébet-szoborral (Strobltól). A Szamos-sziyetén a szép Nagy Sétatér terül el (nyári színház, kioszk, tó, katonai uszoda). A Monostoriutcában van a vármegyeháza, a Jókai-utca végéten lev Arany János-téren a Kolozsvári testvérek Szt. György lovasszobrának másolata ós a
Mikó-utca elején az új egyetemi könyvtár, jelenleg az ország legkiválóbb könyvtári épülete. A
Mikó- és Trefort-utcák közt az egyetemi intézetek
és a Karolina-kórház szép csoportja terül el, melyhez a botanikai kort csatlakozik az Erdélyi Múzeum Egyesület gyjteményeivel. A város küls
részeiben számos új díszes középület, magánház
és gyár épült; a várostól Ü.-re van a szép fek
vés köztemet, hazai közéletünk számos jelesének sírjaival (Mikó Imre gr. mauzóleuma, Apáczai
Cseri János, Szenczi Molnár Albert, Kriza János,
Szabó Károly stb.). A DNy.-i városrészben a
Házsongárd nyaralótelephoz vezet Majális-utcában a régi várfalból megmaradt Bogdánftybástya van. A K. város Ny.-i végén lév kálvária
melletti kápolna a hajdani bencéskolostor templomának szontólymaradványa az innen Gyula
felé vezet úton emlékoszlop áll I Í.Rákóczi György
halálának (1660 máj. 22.) helyén.
;

(ll-6»/o).

Közmveldés.

Közmveltségi

állapot. K.

mveldési

központja.

színház és

mvészet

az erdélyi részek
és irodalom,

Tudomány

régóta ápolásban részesül

Lakosságának közmveltségi állapota ezért
fejlettebb, mint Erdély más városaié, bár Magyarország több városa (Budapest,Sopron,Pozsony) möitt.

még tetemesen elmarad. K. összes lakói közül
18,596 nem tud sem írni, sem olvasni leszámítva
a 6 éven aluli gyermekeket, jelenleg a népességnek 78-47o-a t^id írni és olvasni, míg 1869. csak
52-8°/o. A közszolgálathoz és szabadfoglalkozásokhoz tartozó népesség száma 3150, azaz a népesség 121»/o-a. mely a legmagasabb arány az
egész anyaországban ezt a nagy arányt leginkább a közigazgatással és igazságszolgáltatással
foglalkozó egyének nagy száma idézi el.
Tanintézetek, iskolák. K. azon elkel helyet,
melyet a közmveldés terén elfoglal, leginkább
nagyszámú jeles tanintézeteinek kö-szöni, melyek
némelyike igen régi eredet. Jelenleg 89 tanintézet© van, úgymint 1 tudomány-<^gyetem, 3
gött

:

;

hittani int<,^zet, 4 fgimnázium, 1 felsöleányiskola, 1 tanító- és 1 tanítóuképzöintézet, 3 pol-
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Az i$^odalom terén K-nak régóta nagy szer^M
gári iskola, 28 elemi islíola, 10 ismétl, 2 iparoeinas- 1 kenek, inasiakola, 15 kiadedóvó, továbbá van. Itt központoault Erdély irodalma már a régi
1 gazd. akadémia, 7 ipari ée keresk. iskola, 1 idkben, s az egyetem és a többi tudományos inleiiekonzervatóriiim, 1 bábaképsö, 1 közigazg. tézetek felállítása óta a tudományos irodalom is
tanfolyam és 8 emberbaráti joilegú tanínt4'zot. nagy lendületet vett. E tekintetben az Erdélyi
Bzon intézeteket ISeS-ban 7809. 1912-bcn 16,214 Múzeum Egyesületé a vezérszerep, de nagy érdeme
tanuló láttatta ée pedig a felsbb tanintézeteket van az 1888. alakult Erdélyi Irodalmi Társartg2262. a középiskolákat 1474, a különféle szak- nak is. A sajtó hasonlóképen nagy fejldést ért el
iskolákat 103Ö, a tanítóképz-intézeteket 23ó, a K.-t; számos magyar hírlap és folyóirat jelenik
polg. iskolákat 1242, a népiskolákat 6236, a kis- itt meg, köztük 5 politikai napilap.
dedóvó intézeteket 1265 és az emberbaráti jelleg
Egyesületei közül, melyek igen nagy számmal
vannak, a már említett ?]rdélyi Múzeum Egye^
intézethet 2465.
K. legneveaeteeebb tanintézete az 1872. XIX. sülét és az Erdélyi Irodalmi Társaság mellett
t.-c iltal felállított Ferenc József tudomány- legjelentékenyebb az Emke v. ErdHyrészi Magyar Közmveldési Egyesület (l o.). az JEk'dHyegyetem. (L. Egyetem). Négy karra oszlik, újo
mint: iUam- ék jogtudományi, orvostudományi, részi Kárpát-Egyesület (1. o.), az Erdélyi
iKiloseleCi^iiyriYészeti és történelmi és mennyiség- sági egyesület, az
Orvos-természettudományi
tantMmészettadományi karra. Az egyetem tanári társulat, a Kolozsvármegyei tanítótestület, az
személyzete áll 45 rendes. 14 rendkívüli, 33 ma- Erdélyi méhész -egjlet. az Erdélyi részek kertészgántanárból, 7 tanítóból és segédtanárból, ösz- eg>esülete. a Dávid Ferenc-egjiot, az Atlétikai
szeeen 99. Ezenkívül .38 tanársegéd múködik. A klub, a K.-i jótékony negyesület, a Mária Valériahallgatók száma az 1893 -9t. tanév téli felében árvaház-egylet, az Erdélyrészi háziiparfejleeztó
644 volt 1911 12 ben 2405, közte 26 nö. Az egyesület és számos más jótékony, közhasznú,
egyetem központi épületéhez csatlakoznak a mó- társas és iparos egylet. Jótékony intézetei közül
dom igényeknek megfelel és kitnen berende- még a Szt. Erzsébet-aggház, a városi szegények
zett intézetek, mint az állattani, veg>-tani, élet- háza, az iparos aggmenház, a ref. szeretetház,
éé kösegészségtani, bonctani, kórbonctani és tör- a javítóintézet, az állami gyermekmenhely, 3
vénynek! orvostani intézetek (valamennyi a Mú- ár^'aház stb. Kórházai a Karolina országos kórzeum-kertben), az elmekórtani intézet. A könyv- ház, a Vöröskereszt-kórház, az egyetemi klinikák
tár 363.341 kötetet és nyomtatványt tartalmaz. és több kisebb kórház.
K. egyéb jelentékenyebb tanintézetei a kat.,
Közgrazdasá^r.
ref. ée imit. bittud. fiskola, az erdélyi státus által
lakosság foglalkozása. K. lakossága az 1910.
fentartott kat.. továbbá a ref. és unit. fgimnázium,
a kat. leánygimnázium, az éllarai felsbb leány- évi népszámlálás adatai alapján következleg osziskola, az állami elemi iskolai tanító- és tani- lik meg foglalkozás szerint: stemiolés 8'l«/„
tónképziskoia, a gazdasági akadémia (Kolozs- ipar 35*2, kereskedelem és hitel 10 2, közlekedés
monostor), az állami fa- óá fémipari szakiskola, a 81, közszolgálat és szabad foglalkozások 12*1,
községi nóipariskola, a társulati fels kereske- véder 4*7, napszámos 8-7. házi cseléd 6-6»/t.
delmi iskola, a bábaképzintézet, a zenekonzer- Abszolút számokban volt iparos 10,740, keresvatórium, a községi vakok intézete és siketnémák ked 2618, közlekedéssel foglalkozó 1700, házi
intézete, az állami gyermekmenhely, a ref. sze- cseléd 8969. Az iparosok közt volt Ónálló 1949,
rotetház, az országos gyermekvédliga inasott- segédszemélyzet 8178. Az iparvállalatok száma
(1910) 2802, és pedig volt 1513 segéd nélkül dolhona, több árvaház stb.
Tudomáimos intézetek, muzeumok. K. e tekin- gozó iparos, 474 vállalat 1 segéddel, 259 vállalat
tetben is elkel helyet foglal el hazánk mvel- 2, 318 vállalat 3—5, 148 vállalat 6—10, 53 váldésének történetében. Legélesebb ilynem inté- lalat 11—20 és 42 vállalat 20-nál több segéddel.
Ipara elég élénk és fejlett s e tekintetben K.
zete az Erdélyi Múzeum Egyesület (\. o.), tov. az
Erdélyi Kárpát-Egyesület múzeuma, a ref. kollé- hazánk DK.-i részében kiváló helyet foglal el
gium, a rof .teoLfakultás ésa Kalazantinum intézet a kézmipar kevés kivétellel minden ágban képkönyvtára, számoe szakiskola könyvtára és gyj- viselve van, de legtöbb a mházati iparral fogliteményei. K. mvéioeH éleiének központja a Nem- kozók száma (csizmadia és dpész 1060, szabó
zeti Szinház, mely 1803— 21. épült szerény haj- 1158), kiknek jó hímeve messze ismeretes; szál^Eából 1906. költözött be a Hunyadi-téren emelt mosan és jól van képviselve az építésieti ipar is
438), valamint jeles a kárpompás épOletbe. A magyar színmvészet leg- (1253, közte
több jeleee, mint Lendvay. Egreesy, Dériné, La- pitos ipar, asztalos, lakatos és bádogos ipar. Ijegborfalvi Róza, Prielle Kornélia, Jászai Mari itt naíryobb iparvállalatai a m. kir. dohánygyár (11 74
kezdte mködését s ma is onnan nyer a budai)e.sti munkás), a vasúti mhely (513 mnnkás), a gynfihNemzeti Szinház számos jeles ert. A szinház (az gyár (226 munkás), továbbá van gépgyár és vasoperát kivéve) minden mfiíajt, drámát, vígjáté- önt, 2 köfaragötelep, 2 parkettagyár. 8 bátnrkot, népszínmvet s operettet egyaránt mvel. gyár, 2 vegytisztítóés kelmefest, szivarkahttvelyA Nemzeti Színházon kívül van még a sétatéren gyár, cukorkagyár, malom, sörgyár, aappangyár,
álló nyári szinház. A zenét a réiri jóhlrO zenekon- több nyomda, villamos ánmfe^esitA ée légnea»zervatórium s több magán zenede, dalárda mveli.
Kereskedelem ésforgedom tekintetében ICngyan
Újabban a képzmvésietek iránti érdekNViés is
fölébredt 8 az Orsz. képzmv. társulat n\szérl elvesztette azt a jelentékeny helyet, metyel régeb-

gaz^

—

:

A

:

kmves

itt

rendezett képkiálUtások igen jól sikerültek.
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vasútjainak kiépülése óta szerepet biztosított magának a hazai kereskedelemben. K. ma is az erdélyi részek egyik legjelentékenyebb forgalmi
pontja, melynek kereskedése mezgazdasági s erdészeti termékekben, állatokban, borban, cserhéjban, lisztben és tojásban igen élénk. A kereskedelmet támogató intézmények közül felemlíthetök
a K.-i pénzintézetek által 1883. felállított áruraktárak, továbbá az els magyar engedélyezett árverési csarnok, a kereskedelmi társulat, a kereskedelmi és iparkamara marhavásárai élénkek.
A pénzintézetek nagy számának szintén része
van K. közgazdasági fellendülésében jelenleg 17
bank és takarékpénztár és 7 szövetkezet áll itt
fenn legfontosabbak az Erdélyi takarék- és hitelbank, az Erdélyi bank és takarékpénztár, az Er;

;

;

délyrészi magy. jelzáloghitelbank, a Mezögazd.
bank és takptár, az Erdélyi keresk. bank, az Ált.
bank és takptár, az Osztr.-magy. bank fiókja, az

Economul

hitelintézet, az

Iparbank, a Keresk.

Közhasznú takptár, a Pátria

hitelintézet, a

stb.

Ezen intézetek takarókbetéteinek álladéka 45
millió K.

Közlekedés. Bár K. nem egy nagyobbszer
vasúti hálózat középpontja, mégis központi fekvésénél fogva úgy tekinthet, mint a királyhágóntuli vasúti vonalak természetes gócpontja.
K.-nak csak 3 irányban van vasúti vonala, ú. m.

a magyar királyi államvasutak vonala NagyVárad és Brassó felé, a szamosvölgyi vasút pedig

Dós felé nyit közlekedési utat. Közlekedési jelentségét fokozza, hogy itt székel a magyar királyi
egyik üzletvezetösége, továbbá
posta- és távirda-igazgatóság s közúti kerületi felügyelség. A város területén 107 km. törvényhatósági út van. Van 6 posta- és táviróhivatala s
városi telefonhálózata (utóbbi 1338 beszélöállomással s 4*6 millió beszélgetéssel). Levélpostai évi
forgalma 4.387,000 drb (fejenként 69). Vasúti
állomásán 1912-ben 366,445 utas szállott fel.
Helyi közlekedési vasútja nincs.

államvasutak

—
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székhelye, mégis mintegy 80 országgylés
itt. Politikai villongásoktól igen sokat
szenvedett, kezdve az 1438. évi pórlázadástól egészen a Rákóczi-féle harcokig. 1551-ben Izabella
királyné a nagy templomban adta át a koronát
tartatott

Ferdinánd követének, Castaldónak. 1575-ben
Báthory István fejedelem a trónkövetel Békési
embereit a nagy piacon lefejeztette,
pártjának
1594. pedig Báthory Zsigmond a legjobb hazafiak

f

egész sorát fejeztette le, hogy Erdélyt az osztrák
udvarnak átadhassa. 1600-ban itt tette le Bocskay
a fejedelmi esküt. 1613-ban Bethlen Gábort fejedelemnek kiáltották ki. 1658-ban a törökök ostromolták meg a várost s 1660. csak Linczing János
polgármester személyes bátorsága mentette meg
a várost újabb török ostromtól. 1687-ben innen
indult ki Károly lotharingiai herceg Erdélynek a
törököktl való visszahódítására. 1690-ben az önálló fejedelemség megdöltóvel a német kormány
Nagyszebeni kezdte dédelgetni s 1703. a fkormányszéket oda helyezte ez csak 1790. került
ismét K.-ra vissza; K. ekkor az erdélyi részek tényleges fvárosává ln. A szabadságharc után a
hatósági föhivatalok ismét Nagyszebenbe helyeztettek át, de 1861. a kormány székhelye ismét
K.-ra hozatott vissza. A Magyarországgal való
egyesítés következtében 1867. véget ért a fkormányszék s ezzel K. fvárosi szereplése, de azért K.
nem veszíté el eddigi vezérszerepét, st azóta közmveldési és közgazdasági tekintetben nagyobb
lendületet vett, mint azeltt bármely korszakban.
;

Irodalom. Jakab Elek, K. története, oklevéltárral, 3 köt,
Budapest 1870—88 ; Békésy Károly, K. közgazdasági múltja
és jelene, K. 1889 ; Kvári László, K. szab. kir. város
lakosai és lakásai, n. o. 1870; Fekete M., A K.-i ev. ntanoda régibb és legújabb története, n. o. 1876; Galgóc/.>
Károly, K. város múltja, jelenje és jövje, u. o. 1872 ; Va.-J., Emléklapok K. elökorából, n. o. 1865; Kelemen Lajo^ •Fodor János, K.-i kalauz, u. o. 1902 A K.-i m. kir. Ferenc
József tud. egyetem és ennek oi-vosi és természettad. intézetei, u. 0. 1903; Márki Sándor és Pisztóry Mór, A K-i
egyetem története és statisztikája, u. o. 1897.
;

Kolozsvár-Almási hegység, így nevezik helymedencének s az ehhez tartozó
Idsebb Kalotaszegi medencének folyókkal szabdalt lankás, erds halom vidékét a Kapus- és az
K. helyén már a dákok idejében létezett telep
a rómaiak korában Napoca név alatt szerepelt Almás-patakok völgye közt, amelyet hegységnek
mint municipium, utóbb colonia. A római város nem lehet nevezni. Nagyobb völgyei a Kapus,
omladékain, a már korábban épült Klusvár köi-ül Nádas, Almás és Borsa völgyei. A budapest1 178 táján keletkezett az új helység szász és ma- kolozsvári vasút Bánffyhunyad és Sztána közt
gyar lakossággal. 1270-ben V. István már városi megy át itt a Sebes-Körös és a Szamos vízválaszkiváltságokkal ruházta fel ós Zsigmond király tóján.
1409. a kulcsos városok közé emelte. Ekkor maKolozsvári Márton és György (Kolozsvári
gyarok és szászok egyenl számmal éltek benne testvérek), XIV. sz.-beli kolozsvári szobrászok.
8 Mátyás király (ki itt szlUetott 14-tO febr. 23.) Atyjuk Miklós mester fest. Életkörülményeikrl
1458. elrendelte, hogy a föbiró felváltva magyar alig tudunk valamit, hiteles mveik közül is
és szász legyen s a tanács és az esküdtek fele- csak egy maradt a mai napig épen, de ez aztán
részben a magyarok, felerészben a szászok közül a középkori szobrászatnak egyik európai neveválasztassanak. Idvel a magyarok túlsúlyra ver- zetesség terméke Szt. Oyört/y szobra (l. a A:*^)gdvén, János Zsigmond alatt kiszorították a melíékletet), amelyet 1373. öntöttek s amely ma
szászokat a város igazgatásából. A hitújítás alatt is látható a prágai Hradsinon. Errl a magyar korK. egészen mogmagyarosodott s nagyobbára el- mány 1896. másolatot készíttetett s azt a budavári
fogadván az unitárius hitet, 1569. elszakadt a szász Hah\,szbástya alatt helyeztette el. Az irodalomltól
városoktól s a magyar nemesség és értelmiség tudjuk, hogy a K.-nél Meszesi Demeter váradi
központja lett élénk kereskedelme s fejlett ötvös- püspök megrendelte Nagyvárad számára Szt.
ipara folytán gyorsan gyarapodott s wkincses K.
László, Szt. István és Szt. Imre ércszobrát. Líiszló

Története.

telenül az Erdélyi

:

;

nevet nyert politikai jelentségét emelte az a
körülmény, hogy bár nem volt az erdélyi fejedel;

király lovas-szobrát 1390. szept. 8. leplezték le
Zsigmond király és Mária Idrályné jelenlétében s a

Kolotnúri
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földön hlreasó vált. A gyri 8zt. Utcai tefjeestésáról «s ámsitáaáról kocábban szóra vándl Szt László-szobor fejének ványosan adtak ki miiüszteri reoddtotekel. Az
K. testvérek e naf^nráradi múvoi el- 1912. évi 136,000 sz. BM. rendelet réezletewnsM-

meene

Ijá8sk>-lMniia

A

mást^ta.

pusztultak inOí)., amik' >r iá a hódité törökök ágyút
öntöttek b*>lluk V. i>. Czakó E., K. Márton ós
György Czobor Béla c/ikko a hermáról, Forster
;

Qy. Ili. Béla emlékezete c. mvében, 207—2^ 1.
Budapest lUOO.
Kolozsvári káposzta, kovászoe káposztából
készttl úgy, hogy azt fazékban kolbásszal ée szalonnasaeletekkel rétegezve, paprikával fszerezve fed alatt pároljak a sütben, mig a káposzta
elég puhára ftt.

Kolozsvári

Budai

Zitta

György,

ötvösmestor,

1.

Zitta.

Kolozsvári zsinat, 1. Zsinatok.
Kolpán. 1. Kölpön.
Kolpeorinter (Braun), metreuritUer (Cham-

Bames), elzárható csben végzd gummiballun, melyet üresen, összenyomva vezetnek
be a hüvelybe v. a méh üregébe, nyakcsatomáiáh;i s a/tán bizonyos nyomával vízzel töltik meg.

lieticr,

a nyakcsatorna tágítása,
burok korai megrepedésének megaka-

scííillapítÁö V.

•

i

bályozza a K. jogát A rendeletet az új sajtótörvény
törvényes renddkezésekkel váltja fel. Eszerint a
sajtótermék utcai terjesztósábez a kiadónak hatosai engedélyre van szfUcsége. Az engedélyt egyegy törvényhatóság területére a törvényluitóaig
dsó tisztviselje, több törvény hat<teág v. az ország
egész területére a belügyminiszter adja. Az olyan
sajtótermék utcai terjesztését, amely a közrendot
és közerkölcsiséget sérti v. v^zélyeztoti, különösen amely nemzetiség, osztály vagy hitfelokezet
elleni gylölet ébresztésére ftHralm/m v. a családi
élet belügyeit a közérdek kívánsága nélktil tárgyalja, engedélyezni nem szabad. A belügyminiszter rendeletben más okokat is felvehet s mindezen okból az utcai terjesztést meg is tilthatja.
Az engedélyez hatóság ugyanez okokból az adott
engedélyt visszavonhatja. Segtótermékek ntcai
terjesztésével csak azok foglalkozhatnak, akik az
illetékes rendrhatóságtól erre igazolványt kaptak. Az igazolvány csak a törvényben meghatározott okokból (18 évnél fiatalabb életkor, ragályos betegs^, bizonyos bncselekmények miatt
történt elítéltetés) tagadható meg.
Kolportr (franc, colporteur) az, aki a kol-

dályozása, fájások kiváltása stb. Az eljárást kolpeurizisnek, illetve metreurizisnek nevezik.
Kolping, Adolf, német katolikus pap, a katolikxLs legényegyesíUetek alapitója, szül. Kerpen- portázst

ben (Köln mellett) 1813 dec. 8., megh. 1865 dec. 4.
Cipészmesterséget tanalt, azntán lépett a papi
pályára. 1846-lMm Elberfeldben alapította az els
kat4jlikus l^ényegyesttletet. Rövid id alatt sok
német város létesített ily egyesületet. Bécsben
Gruscha érsek közremködésével 1852. megalkotta a bécsi egyesületet is. Hazánkban Zdka
János, akkor teológiai tanár és a Religio szerkesztje, majd gyri püspök karolta fel a legényegyesületek ügyét és 1856 szept. 8. Budapesten
megnyílt az els l^nyegyesület, melynek kevéssel azntán Szabóky Adolf (L o.) lett apostola.
K. mvei Der Gesellenverein (1849) Eín kath.
Volk8buch(2 köt., 1855); Lebensbilder (1860) stb.
V. ö. Schaffer (1894), Wenzel (1896) K.-ról szóló
munkáit. L. Katolikus Ugénye^yesüleL
Kolpino, falu Szent-Pétervár orosz kormány-

0.)

(1.

Kolposz

hivatásszeren
1. Hüvely.

folytatja.

(gör.),

Kolpotomia a. m. büvelymetszés, a hüvely
megnyitása méhen kívüli magzatok, vérkiömlések stb. eltávolítása céljából, vagy mint a hüvely
felli hasmetszés (vagináüs császármetszés) kikészít része. L. Császármetszés és Laparokolpotomia.
Kólsav,

1.

Kolálsav.

Kólsavas higanyoxid, 1. Mergál.
Kolta, kú-^k. Kumárom vm. udvardi j.-ban, (1910)
1545 magyar és töt lakossal, posta- és távbesisólöhivatal.

Koltai Virgil, tanár és író, szül. Csornán (Sopnm
vm.) 1857 márc. 22., megh. Budapesten 1907 febr.
28-án. Gyrött tanult, hol a bencés-rendbe lépvén.
Pannonhalmán fejezte be bölcsészeti tanulmányait. Esztergomban, Komáromban, Gyrött tazóságban, az Izsóra és vasút mellett, (1907) 12,241 nárkodéit, hol 1885. a Gyri Híradót szerkesztette
lak., nagy vasöntkkel, hajó- és hajógépgyárral, is. 1890. kilépett a rendbl s a fvárosba jött tanárnak. Tárcacikkeken,fordí tásokoD ( Baambach regéi,
fegyverífy árral,
Scbwarz Zsóa re^nyei, Ujabb angol költk,
kolpitisz (gör.) a. m. hüvelygyoladás (1. o.).
Kolpocisztotomia (gör.), 1. Húgyhólyagmet- Bums élete Carlyletl, ifjúsági iratok) és iskdai
;

:

könyveken kívül fkép irodalomtörténeti monom. hüvelysrv (1. o.).
gráfiákat írt (a fontoeabbak Ányos FÚl, Csuctor
Kolpokleizis (gör.), a hüvely sebészi úton tör- Oergdy, Arany János,
verses eíbestéUt toriétén elzárása egyébként nem gyógyítható búgy- nete, Fáy András, Kovács
Oyr uiiéusts).
melyeknek nagy részét halála ntán a család meghólyaghüvelysipolyoknál
bízásából Lakaios József kiadta R. viiogáMt
Kolporáfia, 1. ColporhaphiaKolportázs (franc, colportage) a. m. házalás munkái cím alatt (1908). Ugyan boTeaetéslU
megírta K. életét
(1. u.), fleg könyvekkel való házaló kereskedés,
Koltó (azeltt KoUkatalin), kisk. Szatmár
mely kivált alsóbbrend mvek eladásával, tehát
részletárúQzlettel foglalkozik, oly vevket sze- vm. nagysomkúti j.-ban, (i»to) 9ÍB9 magyar lak.,
rezve, kik könyvüzletekbe rendráerint nem jár- poetaügynökség n. t Nagybánya. PetflA Sándor
nak. Nálunk a K. IStö márc. 15. kezddött lapok itt töltötte gr. Teleki Sándor kastélyában mézeseladásával, az öQ-ee évetd)eo megszttnt s 1865 heteit feleséével, Szendrey Jaliával 1847 ssept
jún. közepén a Hazánk s a külföld c. lapot kezd- 8-án tartott eskflvjétl okt 20-ig.
Kolty {UM\ a botos kölönte (Cottus gobio L.)
ték újra így eladni egy csónakverseny alkalmászés.

Kolpokéle

a.

:

A

:

;

val.

—

A

sajtótermékek (különösen napilapok)
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Olasztelki K. Gy. (Irta 1758, de csak 1770. adta
1. CsataMgy.
Kolumbács (Golvbac), falu a szerb pozsarevaci ki). A régibb magyar históriás énekek modorában
kerületben, a Duna mellett, 1670 lak. Régi várá- írt versezet arról nevezetes, hogy a magyar népnak romjai máig megvannak. Történetét 1. Ga- hagyomány egy komikai alakját tartotta fenn.
Vida György tordai hadnagy a XVII. sz.-ban élt
lambócz.
Kolnmbácsi légy (Simulia columhacyemis volna, agyafúrt csínyeivel sok borsot tört Serédi,

Kolnbrína (ném. Kohibrine),

Schönb., állat), a moszkitóknak és a csecselégy- Apor, Teleki Mihály orra alá, akik szintén sok,
nek közeli rokona a Simulidák családjából. 2—3 nem éppen válogatott tréfát ztek vele. K. másik
mm.-nyi hamuszürke legyecske, sárga szrözettél, mve A régi pogányoknak az ö isteneikrl és is3 fekete sávval a torkán s foltokkal a potrohán. teni tiszteletekrl való história (Debreczen 1766),
Csápjai sárgák, lábai feketésbamák. Szivárvány- prózában az els görög-római mitológia magyar
:

színekben játszó, átlátszó szárnyai testénél hosz- nyelven.
Kolumbasav, 1. Jatrorrhiza.
szabbak. Nevét a szerbiai Golubac-tól (Galambócz)
Kolumbia, 1. köztársaság Dél-Amerikában, 1.
kapta, melynek vizes, erds vidékén sokszor az
állatállomány valóságos csapásaként jelentkezik. Colomhía.
2. K; district és több város az északamerikai
10,000-nyi petéit kisebb erdei paA nstény
takok vizébe tojja. A kikel lárva ragadozó élet«t Egyesült-Államokban, 1. Columbia.
3. K. (Columbia), folyó, 1. Oregon.
ól s egy helyhez tapadva, mikroszkópi vízi állatKolumbiádok, régi amerikai, részben igen
kákkal táplálkozik. A telet bábalakban tölti búza-

5—

szem nagyságú gubóban, melybl április-május- nagy rméret ágyúk, melyekot Rodman gyártott.
Kolumbit V. niohit (ásv.), rombos, gyakran szívban csalja ki a Nap melege. Legtömegesebb
s legveszedelmesebb az els raj, míg az elkésett alakú ikrek. Színe: bamásfekete, vörösbarnapéldányok második-harmadik kisebb raja kevésbbé fekete félig fémes fény v. gyantafényü vékony
az. Szép nyár, enyhe tél s korai, meleg tavasz szilánkjai áttetszöek. A vasnak és mangánnak
különösen kedvez nekik, míg a zivataros zápor- metaniobát-tantalátja (Fe, Mn) [(Nb, Ta)Oj],. Lelesk, tartós szárazság, hó és kései fagyok néha helyei a gránitban vannak: Bodenmais (ú. n.
;

;

:

egész ivadékát megsemmisítik. Csendes idben az
Al-Duna táján verdnek csapatba s onnan segíti
ket a szél Szerbia v. a Bánát felé. Kedvez esetben messzire elvetdnek így 1876. Ungvárig jutottak s ott 30 háziállatot megöltek. Az elszállt
rajok születésük helyére sohasem térnek vissza,
hanem az útjókba kerül ménesen, gulyán v. csordán kielégítve vérszomjukat, elpusztulnak. Csak
a nstényeknek vannak táplálkozásra alkalmas
szájszerveik és csak
vesznek részt a vándorlásban. Szerbiában évi kártételük meghaladja az
egy milliót s a Bánátot is csak a rajzásukkor rendesen uralkodó északi szél menti meg a fokozottabb beözönléstöl. A K. irtására mit sem lehet
tenni s a védekezés csak arra szorítkozhatik,
hogy állatainkat óvjuk tlük. Ezért a fenyegetett
vidékeken a K. rajzásakor (ápr. 20-tól máj. 20-ig)
a jószágot lehetleg csak naplemente után hajtják
ki s napkeltével megint az istállóba terelik, melynek ajtaja eltt ersen füstölg zöld galyas és
nyers trágyás tüzet raknak. A mezei munkában
lev jószágot pedig érzékenyebb testrészeiknek
(nyak, ágyék, has, ivarrészek) petróleummal, avas
zsírral, olajjal s más effélével való bekonósóvel védik lehetleg a K. támadása ellen. A K.-töl meglepett állatok elhullását fuladás okozza, mert a
természetes nyílásokon (orrnyilas, szájnyílás) benyomulva, fleg a garat és gége nyálkahártyáját
támadja meg szúrásai helyén fájdalmas duzzanatok támadnak s a lélegz utak szüküló.se folytán az állatok
24 óra alatt elhullanak. Az emberre kevésbbó veszélyes a K. szúrása, de a mezn takaratlan hagyott csecsem halálát nem egy
esetben okozták már a K.-ek.
;

k

;

B—

Kolnmbán Jánes (olasztelki), író és versszorzó a XVIII. S2. közepén.Vácsolczon (Kraszna)
lakott. Két munkája maradt
Néhai tordai hadnagy, Vida György facetiáinak, jeles tréfálnak
históriája, meliyet hevertében melankóliái között
:

magyar versekben

foglalt szödemeteri házánál

baierin, dianit) és Tirschenreuth Bajorországban,
Chanteloube Franciaországban, Pojo és Tammela

Finnországban, Miask (ú. n. mengit) az Ilmenhegységben és több hely Amerikában Grönlandon Bvigtok mellett kriolitban található.
Kolumbus Kristóf (ol. Cristoforo Colombo,
spany. Christohal Colon), Amerika fölfedezje.
Végrendeletében Genovát nevezi szülvárosának,
ahol apja posztószövö volt, amivel kezdetben K.
is foglalkozott. 14i6-ban vagy 1456. szül., megh.
Valladolidban 1506 máj. 21. 1'i77-ben Bristolból
Portugáliába hajózott, majd Guineába utazott ós
visszatérte után Lissabonban Donna Felipa MonizPerestrellót, egy olasz nemes leányát vette nül.
;

Apósa híres hajós

volt és

annak birtokán, Porto-

Santo szigeten. Madeirától ÉK.-re, hagyatékának
térképeibl és irományaiból jutott elször tudomására, hogy Ny.-on szárazföldet sejtenek az
óceánban. Az Azori-szigeteken túl megfordult
hajósok is beszéltek errl. Egy-egy faragott fadarab, ismeretlen fenyfák törzsei, idegen emlwrfaj hullái, hatalmas nádszálak hányódtak oda a
tengeren. Így érleldött meg K.-ban az a gondolat,
hogy Afrika körülhajózása nélkül is el lehet jutni
a meseszer Zipanguba (Japán) és Kínába, amire
eltte már mások is gondoltak, kivált Toscanelli.
1483-ban ton'évol II. János portugál királyhoz
fordult, aki véleményt kért egy tudós bizottság-

mely K. tervét ábrándnak nyilvánította.
Neje halála után K. 1484. Spanj-olországba
utazott, ahol Medina Sidonia herceg pártfogásával Cordobában 1486 jan. 20. Izabella királyné
szine elé jutott. A salamancai egyetemen sem tartották tervét kivihetnek. 1491-ben K. elhatározta, hogy Franciaországba megy. Útközben
fiával, Diegóval bekopogtatott La Rabida kolostorba, ahol élelmet kért. Ott a királj-né gyóntatója. Jüan Perez de Marchena. a prior és Garcia
Hemandez orvos meghallgatták K. terveit, tarés a prior kieszközölte a királynénál,
tóztatták
tól,

t

—
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hogy K. bárom hajót lumjon és az udvarboivisszabivanék. A királyné Meadon kardiniUs és 6t
Angel kiocstárni >k rábeszéMeéra 1492 ápr. 17. aláim 23. K. már Pálosban
irts as egye/:
volt. Ti2 nap n
reltek két hajót és bérbe'

>

«Ctek egy

banua«iikat. ott tobor/otta össaekisórelét, melybe a 3 Píbzou testvér, Mártino Alonao,
Viconte YaSez és Prancisoo Martino is tartoztak.
U92 aug. vitorláaott el Pálosból. A Santa Maria
(képét 1. a Hajó c. I. mellékletén) volt K. tengernagyi hajója, a má^ik két hajó Pinta (a tarka)
és Nina (a kicsi) a E^inzon testvérekre volt
bizva. A királjri tisztviselókkel együtt 130-an in-

a

:

'

'

'
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mert azt hitte, hogy a forróbb vidéken több kincset
talál Útkösben a saomjnság, éhiég ée íonéeág
gyötörte ket végre júl. 31 szárairoldet fédemc
föl, melyet K.Trinidadnak (Szent Háromságnak)
nevezett el; majd Hispaniolába vitorlázott, hol
nagy váltoiáet talált. A spanyolok egy része Roldan
Uró voMléee alatt lázongott K. bátyja, a helytartó
ellen. Bartolomeo ngyan leverte a lázadást, K.
mégis sx^yoiletee egyenéget kötött vdük. Azalatt Spanyolországban az ádcálódók Izabella ée
Ferdinánd bizalmát is megbogatták, úgy, hogy
mikor K. rátermett birót kért tlük. Bovadillát
küldték ki (1. o.) teljes hatalommal fölrtiházva.
Bovadilla 1600 aug. érkezett S. Domingóba és
;

.

EStezör a Kanári-szigetekhez vitorry onnan egyenesen nyugatra haladva K.-t két testvérével együtt azonnal bilincsdcbe
•^ Zipangnn át Indiába josson. A Pinta verve küldte Spanyolországba. Visszatérése nagy
apátjának megsérülése miatt 4 hétig föltnést keltett és mivel az udvar érezte a helywt

tnidc.

rek és csak szept. 6. indaihattak Gomera
tovább. Szept. 13. észlelte K. elször
-.. .-tü nyugati elhajláí?át. ükt. 7. kissé D.-re
fordult, mert különféle jelek szárazföld közeliélére mutattak. Okt. 11. e^e 10 órakor K. néha
világosságot vett észre és éjjel 2 órakor a Pintáról ágyúszó hallatszott, a megbeszélt jel, mely a
í^zárazföld fülfedezését jelentette. Kodrigo de
Triana
matróz vette elször észre a szárazföldet. 1492 okt. 12-én reggel látta meg K. az újvilágot. Guanahani szigete volt, a mostani Wat-

nev

ling-sziget.

K. birtokba vette a szigetet, melyet San Sal(a megváltó) keresztelt. Aranytermö
vidéket keresve fedezte fel Kubát és Haitit, az
utóbbit Hispaniolának kora<iztelte. mert D.-i Spanyolországhoz hasonlónak találta. Föhajója zátonyra került és mivel a kisebbik hajón egész legénysége nem fért el, 39 legderekabb emberét a

vadorénak

arigeten hagyta bátra. 1493 jan. 4. indult vissza
Bmx^pába az Azori-szigetek felé. Márc 2. Lissabon
kikötjében II. János király fogadta és márc. lö.
kikötött Pálosban. Onnan Barcelonáig, a spanyol
királyi udvarig valóságos diadalmenet volt az
útja.

1493 szept. 25. indult K. másodszor útnak
Cadix kikötjébl 17 hajóval. Ezen 2. útján fedezte
föl a Kis-Antillákat, nov. 3. Dominico-szigetét,

majd Guadeloppet, Montserratot, Portó- Ricót éri el
és nov. 27. La Navidadba ér, ahol hajója zátonyra
került és embereinek egy résae visszamaradt.
Minthogy a hátrahagyottak eltflntek, s az alapított

ersség

szét volt rombolva, tovább hajózott és
az Izabella erdöt építette 1494. K.
ápr. 24. tovább vitorlázott D.-re s máj. 4. Jamaikát fedezte föl. majd Kuba felé fordult és annak
D.-i partjain vitorlázott Ny.-ra; a sziget nagy
terjedebnébl azt következtette, hogy az már
siárazföldje. Bsatím tijból Jama^Uiába vitorlázott ée mintán annak D.-i partját is kikutatta,
attól keletre

szégyenletes voltát, dec. 17. legnagyobb tisztelettol fogadták. Bovadilla helyére a pártatlan Ovandót küldték ki, aki Bovadillát Roldannal együtt
visszaküldte Európába. K. ezen két ellensége és
velük 20 hajó útközben a tengerbe veszett.
Azalatt K. Cadixból lö02 máj. 11. negyedik útjára indult négy kis bajóval és 150 emberrel.
Jún. 29. érte el S. Domingót, ahol az útra kész
Ovando nem engedte partra szállni és K. figyelmeztetését, hogy ne induljon útra vesztére, figyelmen kívül hagyta. Sülyedez gyenge hajóit Jamaikánál zátonyra bocsátani kényszerült, hol
nagy nélkülözések érték. Egy év múlva szabadult
ki onnan és 1504 szept. 12. indult K. vissza és nov.
elején szállt partra Cadixban. Senki sem tördött
vele; Izabella királyné halála (1504 nov. 26.)
legfbb pártfogójától is megfosztotta. Alkirály!
címérl és jogairól sehogy sem akart lemondani,
bármit ajánlottak is neki és testben, lélekben

t

megtörve balt meg 1506 máj. 21. Tetemeit a valzárdában helyezték el, majd
1513. Sevillába, 1537. utolsó kívánsága sserint
Haitira San Domingóba vitték át honnan 17%
jan. 19. Havannába szállították, hol a székesegyházban helyezték el. 1899 jan. visszahozták Európába és jan. 19. Sevillában a katedráLlisban
helyezték el. K. els átázásának nyílóját Navarreto tette közzé Viajes de los B^Soles clmú
mvében (Madrid 1825—26, 2 köt, franciául Paris
1828, 3 kötet).
K. Kristófnak két fia és egy bátyja meg egy
öccse, azonkívül egy buga is volt. Bátyja, Bartolomeo, szül Genovában 1437 körül, megfa. Haitlban 1514 aug. 12. 1497-ben alkonnáiáyiö lett
ladolidi ferencrendi

Hispaniolában ée réestvett 1502. K. utolsó expeOocse, Oiacomo (Spanyoloraiágban
Don Diego CoUm) valóodnttleg már 1493 swpt
ment az újvilágba. Kormányíö és a fcasitiUai
tanács elnöke volt Megfa. SevüJában 1616 fei>r.
21.
K. ifjabbik fla, Don Femmtdo Coím,
kimerülten tért visnalsábeUa kikötjébe, majd a a cordobai Donna Beatrix HienriqMes-M háa«>
gyarmatosok haoiuavchcIoUai rénérel ée 80 in- Ságon kivfil aitUelett gyenn^e, szül. 1488 aog.
(Iiánii.<.<al 2 hajén Ttosalért SpaayolorBiágba, hol
15., megfa. Sevflla mellett 1689 Júl. 18. Tizen11. kötött ki Cadixban. Ekkor is nagy három évee kcnrában elkísérte atyját negyedik
útjában.
>.sel fogadták, de már ellenségnek á»A (éUédeaö klöeebb fla. Don PtMO, szfil. 1480
kálüdásai sem maradtak ersdménytBleDek.
1498 máj. 30. San Lneas de Batramediból 6 körül megfa. Montalbanban 1626 fébr. 28., Haitihajóval indult el harmadik (SÍMet ú^fára. Ek- ban kormányzó, kéeöbb grand, veragoai beroeg ée
kor a Kanári-szigetek felöl dUeMm bajéaott. jamaleai öi^f lett

Áz^

díciójában.

—

;

::

Említendk Humboldt, Examen critiqne de
de la géosxaphie du nouveau Contínent, 1834—
1885, németül 1858 Ortega y Frias, Vida y viajes de Cristoval Colombo, Madrid 1874 Harrisse, Chr. Colomb, son origine, sa vie, ses voyages, sa famille et ses descendants,
Pari8l884, 8 köt. Les Colombs de Prance et d'Italle, 1874 és
Tarducci, Vita di C.
Chr. C. devant l'histoire, u. o. 1898
Colombo, Milano 1885; Ruge, Chr. K., Dresden 1902; öUnther, K. und die Erweiterung des geographischen Horizont's,
Hamburg 1892. Az 500 éves évforduló alkalmából megjelent
nagyszámú jubileumi irodalmat Httbler ismerteti a Sybelféle Histor. Zeitschrift és a Jahresberichte d. Qeschichtswissenschaften 1892. és 1893-ik évfolyamaiban Fastenrath,
Kr. K., Dresden 1895. Müveltségköny vtára IV. köt. a Föld
Lltke Aurél, A Föld felfedezése.
Irodalom.

:

l'histoire

;

;

;

;

;

;

:
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irogatni kezdett. A természet, mezei és pásztorélet
körébl vett népies zamatu dalaival hamar feltnt s 1836. vásári ügyekben Moszkvába kerülvén, verseire kiadót is talált. Késbb Szent-Pótervárt is megfordult, ahol a legelkelbb írók fobarátságukba. Mvei számtalan kiadásgadták
ban forognak közkézen legjobb a szentpétervári
Akadémia kiadása 1 köt. (1909, 3. kiad. 1911),
melyet L'asconko rendezett sajtó alá.
Kom, adók. Llka-Korbava vm. gracaci j.-ban,
(1910) 753 szerb és horvát lak.; u. p. és u. t.

t

;

Zrmanja-vrelo.

Kolumbus-rend, brazíliai rendjel, melyet a
brazíliai ideiglenes kormány 1890 jún. 6. Kolumalapított, bel- ós külföldiek rébelföldiek száma meg volt határozva
12 tényleges, 24 tiszteletbeli nagykeresztes, 50
rendi méltóság, 150 tiszt és korlátlan számú lovag.
A rendet az 1891 febr. 24-iki alkotmány 57. §-a

bns tiszteletére

A

szére.

Kom, montenegrói hegycsúcs

a Plava-tó K.-i

partján, a Prokletia-hegységben,

2488 m. magas.

Kom, város Perzsiában,
Koma, Komaság.

Kúm.

1.

1.

Kóma (coma), az öntudatzavar legsúlyosabb
midn a beteg ingerlékenysége teljesen ki-

foka,

ingerekre uem reagál, 1. Coma.
Kornádi, nagyk. Bihar vm. biharkeresztesi
Kolumbus- tojás, közmondásossá lett szólás j.-ban, (1910) 8570 magyar lak., vasútállomás,
valamely látszólag nehéz kérdés egyszer megol- posta-, távíró- és távbeszélhívatal.
Komadugu, az Air hegységbl ered s a Csáddására. Benzoninak Az újvilág története c. mvében (Velence 1565) elforduló, de nem hiteles elbe- tóba öml kisebb folyó líözóp-Afrikában, a Szaszélésbl ered, mely szerint Kolumbus 1493. a hara D.-i részén.
Komana ('Cowiawa^, két nevezetes ókori város,
Mendoza bíbornoktól az ö tiszteletére adott ünnepi
ebéden a vendégeket, akik azzal dicsekedtek, hogy még pedig 1. ^. Pontica, Pontosban az Iris folyó
is épp úgy fölfödözhették volna az újvilágot, mellett, központja az armóniai kereskedelemnek.
fölszólította, hogy egy tojást állítsanak föl egye- Híres Artemís- (Ma-) temploma volt, amelynek
nesen a hegyére. Midn a vendégeknek ez nem fpapja rangban az ország második embere és
sikerült, ö benyomta a tojás hegyét s úgy állí- a szentély jelentékeny javainak (Strabo idején
6000-nél több hierodullal) kezelje volt. Jelentotta föl.
2.
Eolumna (columna, lat. a. m. oszlop), a könyv- leg romok Gümenek-nél, Tokát közelében.
nyomtatásban az oldal összeállított szedése. K.- K.-Chryse, város az ókori Kappadóciában, ugyanfej V. K.-cím, a K. fölé szedett oldalszám és eset- csak Artemís- (Ma-) templommal és az utóbbihoz
leg még a könyv megfelel fejezetének címe az tartozó nagy földbirtokkal. Romjai Sar mellett.
elbbi esetben holt, az utóbbi esetben pedig élö
Komána (Felsö-K.), kisk. Fogaras vm. sárkáK.-cím a neve.
nyí j.-ban, (i9io) 817 oláh lak, u. p. ós u. t. AlsóKolun, kisk. Pogaras vm. alsóárpási j.-ban, venicze. líörnyékén barlangok vannak, melyek(1910) 511 oláh lak.
u. p. Skorei, u. t. Alsópo- bl barlangi medve csontjai kerültek el.
rumbák.
Komancsok (Gomamhes), Észak-Amerikában,
Kolnrus (gör.), azok a deklináció-körök, melyek az ú. u. Great Basin területén a Rocky-Mountains
az equinokciura és a szolsticium pontjain halad- és a Cascada hegység között tanyázó indiánusokalszik,

eltörölte.

:

k

—

;

;

;

nak át. Az utóbbi merlegesen áll az ekliptikára nak sóson nyelvcsaládbeli ága, mely utóbb Texas
ós ennek pólusán megy át.
pusztáira is eljutott. A tipikus vad népbl igen
Kolusok, észak-amerikai indiánus nép, csaknem rossz, szegény sorsban él földmívos lett. ósí haaz eszkimó-törzsek szomszédságáig terjed. Fleg gyományaihoz, a klgyókultuszhoz ós a napimáhalászatból él,
dáshoz szívósan ragaszkodik. Utolsó nagyobb
Kolva, 1. folyó Perm orosz kormányzóságban, telepük Oklahomában Kiowa Agency.
az Uraiban ered, Cserdin közelében torkollik 390
Komandorszkije osztrova, l. Kommodore-szikm. futás után a Viserába.
2. K., folyó (sza- getek.
mojéd Tocs-aga) Archangelszk orosz kormányKománfalva (azeltt Kumanyesd), kisk. Bihar
zóságban. A Szir-jar tóból ered, 320 km. hosszú, vm. béli j.-ban, (igio) 277 oláh lak. postaügsmöka Pecsorába öml Uszába torkollik K. szamojéd ség, u. t. Bél.
fala mellett.
Kománok, 1. Kunok.
Kóly, kisk. Bihar vm. székelyhídi járásában,
Komamica, adók. Pozsega vm. újgradiskai
(1910) 720 magyar lakossal; posta- és távbeszél- j.-ban, (1910) 426 horvát lak.
u. p. Staro Petrovo

—

:

:

;

;

hivatal.

Újkapela.
Kolycov (Kolcov), Alekszej VaszilyevicSj orosz
Komamo, város Rudkí galíciai kerületi kapinópköltö, szül. Voronezsbon 1809 okt. 16. (ó-naptár tányságban a Dnyesztrbo lefolyó halastó part3.), megh. Szent- Pétorvárt 18-Í-2 okt. 31. (ó-naptár ján, (1910) 6142 lengyel és rutén lak., Víiszonszö19.). Teljesen mvolo'tlen cserzvarga fia volt, aki
véssel a lengyeleknek a törökökön 1524. ós 1695.
marhakereskedóssel is foglalkozott. A fiatal K. jó kivívott gyözebnóuok emlékével.
Idoig apja nyájait rizte a pusztákon, magútól taKomarócz, kisk. Abauj-Torna vm. csereháti
nulta meg az Irást-olvasást s Lomonoszov, Dorzsa- j.-ban, (1910) 445 magyar lak., vasúti megállóhely
vin, Zsukovszklj ós Puskin munkáihoz jutván, ö is u. p. és u. t. Nagyida.
selo, u.

;

t.

—
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vármegye, hazánk danántúli részéruindktH partján, mely a vármegyét ketté vágja. Határolja É.-on Pozsony,
Nyttra és Bars, keleten B«ztergom, D.-en Fejér
és Vefijtprém, Ny.-on Qyör vármegye. Területe
2809 km*. A vármegye legnagyobb része lapályos,
csak keleti ée D.-i r^ében emelkednek magasabb
hegyek. A Duna két partján elterül lapály (106
120 m.) a Kis Magyar Alfüldhöz tartozik, magában foglalja a Csallóköz keleti részét, mely a
Nyitra mellékével együtt korábban vizenys mélyföld volt, de a vizi társulatok munkája folytán
ben, a

Duna folyam

ma már

elsöosztályá termföld. D.-i részében hul-

lámos dombvidékbe megy
át, mely a Vértes-hegység
felé lassanként magasabbra emelkedik. Maga a Vértes-hegység a vármegye
D.-i határán emelkedik s
legnagj'obb magassága
(Körtvélyes-tetö) 481 m.
Bttöl a nagyobbára erds
é& több várrommal (Vitán,
Oesztes, Gerencsér, Szt.Kereezt) ékített hegységtl
az Általérvölgjo által elvá-

Komárom Tánneg^e
címere.

lasztva a Tatai hegysor alacsonyabb dombvidéke
(270 m.) terül el, mlg az Általért<51 keletre, a Vértestl a gallai és szári völgyelés által elválasztva
a Gerecse-hegység emelkedik. Ezen, amannál tö-

—

Komárom

Term«ny«kben K. vmegye elég gazdag. Az
ásványorsjság a Gerecse-hegységben jó építkövet
(Almás, Felsögalla), Tatabánya vidékének nagy
szénbányáiban jómlnségfl bamasaenet aiolgil*
tat E. vármegye összes termterttlete 866,649

ebbl szántóföld 178.486, kert 2173, rét
29,966. legel 30.463. nádas 3060,
3762 és
erd 38,497 ha. Legnevezetesebb terményei: a
búza, rozs, árpa, zab, kukorica, továbbá burgonya, repce, köles, hüvelyesek, len, kender, dohány, cukorrépa, takarmányrépa, lucerna, lóhere
ha.,

szU

s egyéb takarmány. A szUmúvelés a íllloxera
okozta csökkenés után az utóbbi idben Ismét
raegnövekedett az 1912. évi termés volt 13,847
hl. must; a legjobb bor Baj, Neszmély és Dunaalmás vidéken terem. Az erdk túlnyomórészben tölgy- és bükkerdök, fenyves csak Igen kevés van. Az állatlétszám (az 1910. évi összeírás
szerint) volt
23,584 ló, 783 szamár, 19 öszvér,
58.750 drb. szarvasmarha, 80,022 sertés, 69.371
juh és 1179 kec.«íke; végül 6634 méhkas. Az
állattenyésztés virágzónak mondható, mire nagyrészt a vámiegj-e teriiletén lev állami ménesek,
valamint az ezekkel kapcsolatos jelentékeny állattenyésztések vannak hatással. A szarvasmarhatenyésztés az erdélyi magyar fajtáról áttér a pirostarka hegyi fajta tenyésztésére. A lótenyésztés
tekintetében a kisbéri (1. o.) és bábolnai (1. o.) állami ménesek országos hír intézetek. Mindkét
ménesbirtokon nagyobbmérv tehenészet, juhá;

:

szat és sertéstenyésztés is áll fen n Az állattenyészmagasabb hegység kbányái által vált tés emelése körül a K. vármegj'ei gazdasági ^yeismeretessé legmagasabb csúcsa, a Gerecse (633 sülét jelentékeny tevékenységet fejt ki.
m.)már Esztei^om vmegye területén van. A Duna
Lakosságának száma K. városa nélkül (im«)
balpar^n emelked dombvidék a 287 méter ma- 127,777 volt, jelenleg (i9io) 179,513 lélek (ebbl
gai^ágot nem haladja meg. A vármegye talaja 782 katona) a szaporulat az utolsó évtizedben
nagyobbára lösz, alluviális völgytalajjal válta- 19,485lé!ek, vagyis 12'9<'/o volt. Egy km*-re jelenkozva; egészben véve termékeny.
leg 64 lakos esik s Így K. vármegye a középsrüFolyóvizekben K. vármegye gazdag a Duna ség vármegyék közé tartozik. A lakosok legNy K.-i irányban mintegy 60 km. hosszúságban nagyobb része, ú. m. 138,758 lélek (86'7«/,) mahasltja a vármegyét K.-nál magába veszi a Kis- gyar, ezenkívül van 11,206 német, 8643 tót s
Dunát, mely Gutától kezdve, ahol a Vág ömlik kevés egyéb a magyarság tíz évi szaporulata
belé, a Vág-Duna nevét viseli. Közvetlenül K. vá- 19,791 lélek, vagyis 14-3«/o- A magyarul beszélk
rosa fölött ömlik belé a kanyargós Nyitra folyó, összes száma 149,184. Hitfelekezet szerint van
ez ismét a Zsitvát veszi magába, melynek egy ága a lakosok közt 122,366 r. kat. (68-2%), 5292 ág.
asonban közvetlenül a Danába ömlik. Jobbfell a ev., 46,197 ref. (25-7e/o) és 4739 izraelita.

megesebb

.

8

;

;

;

—

;

;

Dmia csak

kisebb vizeket (Czonczó, Általér) vesz

Foeriaikozását tekintve, a népesség ekként
meg stermelés 63-3Vo> bányászat 9*6, ipar
tavak, köztük az Általér táplálta tatai Nagytó, a 12-9, kereskedelem és hitel 1-9, közlekedés 2-4,
kttlön melegforrásokból táplálkozó Cseketó, a közszolgálat és szabad foglalkozások 21. n^)száKerektó (Mocsa mellett), az Asszony-tó sa Major-tó mosok 1*8. házi cselédek 1 9Vo- A tényleg keresd
(Nagyigmánd mellett).
népesség volt 70,752, ebbl stermel 44,005, báÉffhajlata egészben véve mérsékelt, a lapá- nyászat 6065. ipar 9097, kereskedelem ée hitel
lyon melegebb, a heg3rvidéken hvösebb. Az évi 130^^, közlekedés 1518, közszolgálat és szabod
hmérséklet K.-ban 9-8, Tatán 10- 1, v^gyallán 99, foglalkozások 1461, véder 782, napszámoec^
Ki8bérwi(a Tatai-hegysor aljában) 8-9« C. A leg- 1404, házi cselédek 2796. A vármegye ipara nem
melegebb hónap az augusztus (K.-ban 20*2, ög>'al- jelentékeny nevezetesebb Iparvállalatai az áod
lán 20*9, Kisbéren 19-8o), a leghidegebb a január cukorgyár, az ászári és sznyi keményítgyár, a
2-6»).
(K.-ban
fUziti kdoU^flnomltó, több téglagyár és gteiö, Ógyallán
l?. Kisbéren
A hmérséklet abszolút szélsségei K.-ban 334 malom. Legjelent^enyebb bányavállalata a tateés —18-8, Ógyallán 36-4 és -29-8, Kisbéren 34-8 bányai kszénbánya (6200 mnnkáasal), ugyanott
23-1* C, az Ingadozás tehát K.-ban 52-2. brikettgyár, Felsgallán cemoitgyár, méoégetd
és
Ógyallán 66-2. Kisbéren 67-9« C. Csapadékban a és kötOr van. A kereakedelon födkkei barnav^Tnegye aránylag szegény a csapadék évi szén, gabonanemüek, bor, fa és élállatok. A vármennyisége K.-ban 694, Ógyallto 594. Tatán 570 megye teriUetén 8 takarékpéostár és bank és 75
hitel- és egyéb aiO v etlraaet án ften.
ée Kisbéren 622 mm.

magába, azonban nagyobb számmal vannak

ott

oszlik

:

;

—

—

—

—

;

:

—
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Közlekedésének természetes föere a Duna,
mely a vmegyót egész hosszában hasítja. A vasúti
vonalak közül legjelentékenyebb a m. kir. államvasutak budapest-(györ-)bécsi vonala, melybe K.nál a déli vasút K. -székesfehérvári vonala, Almás-

nokság területének részét alkotja, hadkiegészít
parancsnoksága (12. sz.) K.-ban székel állandó
vegyes felülvizsgáló bizottsága K.-ban szókel.
Csendörségi szárnyparancsnoksága Esztergomban, szakaszparancsnoksága K.-ban van.

füzitnél az esztergomi h. é. vasút torkollik. Ezenkívül metszi a vra. D.-i részét a pápa-bánhidai
h. é. vonal, É.-I részét a m. kir. államvasutak
budapest-(pozsony-)bécsi és K.-érsekújvári vonala,
valamint a Csallóközt az új-komárom-pozsonyi
és az újkomárom-gutai h. é. vasút. A vasúti vonalak hossza 241 km., amibl 102 km. államvasút. Az állami utak hossza 71 km., a törvényhatósági utaké 449 km., mind kiépítve.
Közmveldés tekintetében K. vármegye a
kedvezbb állapotú vármegyék közé tartozik a 6
éven felüli lakosságnak 16-6o/o-a (1890-ben 2lo/o)
sem írni, sem olvasni nem tud s a tanköteles gyermekek közül csak 1352 nem jár isTíolába. A vármegye területén (K. városon kívül) van 41 kisdodóvó, 170 mindennapi elemi, 102 ált. ismótló, 64
gazdasági népiskola, 2 iparostanonc- és egy pol-

a K.-i
adóhivatala K.-ban, Nagyigmándon és Tatán, pénzügyrsége K.-ban van. Ipari és kereskedelmi
ügyekben a gyri kamara kerületébe van beosztva államépítészeti hivatala K.-ban van. Illetékes erdfelügyelösége Gyrött, erdhivatala és
járási erdgondnoksága K.-ban, méntelepe Székesfehérvárt (teleposztálya K.-ban), állategész-

;

gári iskola (Tóváros), 1

fgimnázium

(Tata), 1

tejmunkásképziskola (Kisbér); ezen iskolákba

—

összesen 35,996 gyermek jár.
Tudományos intézetei Ógyallán a Konkoly alapítványú m. kir.
asztrofizikai obszervatórium és a m. kir. meteorológiai ós földmágnességi intézet állomása.
Közigrazgratás. K. vármegye 4 járásra oszlik,
ú.

m.

;

Pénzügyi

tekintetben az egész

;

ségügyi felügyelje Szombathelyen, kultúrmérnöki és m. Mr. folyammérnöki hivatala K.-ban
székel, ugyanitt van a Pozsony, Gyr és K. vár-

megyék területén mköd Alsócsallóközi és csilizközi ármentesítö és bel vízlevezet társulat székhelye. A vármegye területén 34 orvos, 1 sebész,
146 bába, 20 gyógyszertár és 2 kórház van (82
ággyal).
Története. K. vármegye a történelem eltti
idkben is lakott hely volt. A Duna mentén Ács,
Nagyiéi, Nagykeszi, Aranyos, Izsa, Marczelháza,

a Nyitra mentén Naszvad már a kkorszakban
lakott helyek voltak. (Bbenhöch gyri kanonok
és Vógh Adorján gyjteményei a K.-i múzeumban vannak.) Jóval gazdagabb a megye bronzkori leletekben.

Lakos-

Köz

ság
ségek száma

Járás

száma
OsaUÓkOli

M

...I

(1910)^

S6,3ll
40,807
66,959

86,192
ií
40,201
862
39.969 10,865
101
42,187

Urna-temet nyomaira

találtak

Csallóközben Megyercs községben, K. mellett Monostorpusztán, ezenkívül Izsa, Kurtakesz, Marszáma czelháza, Dunaradvány, Hetény, Kürt, Naszvad,
Imely ós üdvard községekben, a Dunántúl Szöny,

Ebbl
magyar német

vmegye

pénzügyigazgatóság területéhez tartozik;

Lakóházak
tót

40il

6,081
6,441
7,137
7,754

Dunaalmás, Szórnod, Tata, Kecskéd (nagykiterjedés slrmezö), Ászár, Csép stb. községekben. A
4.5.43ffl
Udvardi
S.Oll
vármegye területén korán megjelennek a kelták.
üssaesen ...
91 1179,6131 158,649 11,2691 7,337;27^ Itt tartózkodásukat sok emlék rizte meg. A kelta
A vmegye területén van 60 nagyközség, 31 kis- törzsek közül a vármegye déli részén az azalok,

Qesatesl
Tatai

19
24
24

|

1

107!

4,179ií

!

|!

község s 255 puszta és telep. A községek általában keleti részén az eraviscusok laktak. A soraodori
közópnagyságuak 2000-nól több lakosa 25-nek lelet s az 1913. feltárt környoi leletbl három
van; legnépesebb Felsögalla 9563, Guta 8912, kocsi alkotórészei eraviscus eredetek. A római
Tatabánya 8104, Tata 6588 ós Ács 5543 lakossal. hódítás a vmegye területén is virágzó kelta közA vái-megye székhelye Komárom. Az ország- ségeket talált. így Brigetio (Szny) helyén is,
gylésbe K. vármegye 4 képviselt küld.
hol Trajanus alatt épített tábort az I. segédlógió.
Eeryházi tekintetben K. vármegye 27 római A római uralom alatt a vmegye egész dunántúli
katolikus egyházközsége az esztergomi érseki, része lakott hely volt. Brigetióból vitt az út
24 a gyri püspöki egyházmegyéhez tartozik, Aquincum (Óbuda) és Arabona (Gyr), egy másik
míg 2 a pannonhalmi föapátsági egyházmegyébe út Tata, egy harmadik Igmánd érintésével Sovan beosztva 1 gör. kel. egyháza a budai egyház- pianae (Pécs) felé. A dunai vonalat kasztollumok
megyéhez, az 5 ág. evang. egyház a dunántúli, a láncolata védte. Brigetio légió-táborán kivül, mely
46 ref község a dunántúli egyházmegyéhez tarto- Pannónia egyetlen ismert táborhelye, a Duna
zik, mely utóbbinak szókhelye K. Izraelita anya- mindkét partján voltak táborhelyek. A népvánkönyvvezethivatal 9 van.
dorlásnak kevés nyoma ^Szny, Almás, Ekei)
Törvénykezési szempontból az egész vár- maradt, a Duna mentón K. területén találtak
megye a gyri kir. ítéltábla kerületéhez tartozó avar lovas sírokat és avar sáncokat is. A Dunán
K,-i kir. törvényszék hatásköre alá tartozik van túl késbb szlávok, morvák települnek meg. Ezetenne 4 királyi járásbíróság (K., Nagyigmánd, ket találják itt a honfoglaló magyarok, kik
ógyalla ós Tata, az els kivételével telekkönyvi Anonymus szerint Báuhidánál Szvatopluk felett
ÜQ^ekten bírói hatáskörrel felruházva) kir. fö- gyzelmet arattak. A szállásbirtokok srégi mattgyószsóge és pénzügyi bírósága Gyrött, bánya- gyar neveket riztek meg (Ete, Ócsa, Megyer, Ka;

;

.

;

;

bhróeága Budapesten, sajtóbirósága
kel királyi közjegyzje K.-ban,
ós Tatán van.
;

Gyrött szé- mocsa. Kürt, Szemere, Tarján). Honfoglaláskori
Nagyigmándon és magyar sírlelet Nomesócsán, Noszmélyen ke-

HadUffyi teklntetten K. vármegye a pozsonyi
hadtest- és az ugyanottani honvódkerületi parancs-

rült napfényi'o. Politikai és hadi szervezete
Szt. István várszerkezetén épült fel,
sz.

közepéig

állott fenn.

még

mely a XIV.

;;
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besenyk és kanok telepedlek ban a vármegye inaznrrelraikkal vett céeit Az
utolsó nemesi felkelés 1809. K. vármegye terfiletán zajlott le, hol az összes fölkel awegek finztttotta, megráltoztak a biitokvinonyok 8 a vár- pcmtosttltak a K.-Í vár védelme alatt melynek
sserkeaet helyébe a vánnegye lépett K. vmegye földsánoait ez idben építették. A diadalmasan tiü,.^ ..uv laj^ott belye kétoégtelfloQl K.. melyrl renyomuló Ni4>oleon ell K.ba, majd Tatába kölonik elAaiOr (dtlevales említés, mikor a tözött az egész királyi udvartartás, a Habsburgok
kti»ij
>ckiár- és vámjövedebnét a bakonybéli családi kincseit a K.-Í várba szállították. I. FeAjc

Áipádok

alatt

meg a vmagye twflletóo. A tatAijáráe otiii. mely
K. vára kivéMóvel as egóa megyét végig poai-

apátságnak adományoita. A másik régi hely
Tata. hol Szt István kocában Deodát g^éf a Szt.
Péterrl nevezett bencés i^tságot alapította,
mely körül késbb város (Deodát tisztsége után
Tiita) fejldött. A királyi és a várbirtokok lassanként oligarchák kezébe kerültek. így a K.-i vár
és birtokai 126ö. Walter oomesé, ntóbb a Csák
nemzetségé lettek, melynek nevezetes tagja Trencsóni Csák Máté 1907. kiváltságlevelet adott K.
részére. I. Károly Tamás esztergomi érseknek
adta a várat tartozékaival A v^yesházi királyok
alatt Tata is fellendült; 1411— 40-ig Zsigmond
birtoka volt, hol várkastélyt építtetett.

Utána

renc 1809 szept 26. Tatán írta alá a schönbronni
béke okmányát A megye 1848. Pázmánd>' Dénes
alispánt küldto követéül, ki tudvalevleg a magyar képviselház els elnöke lett (Másik híres
alispánja, Ghyczy Kálmán, 1861. lett a képviselház elnöke). Az 1849-i nagy eeemén^ekben K.
vármegye ismét az események középpontja, mert
a K.-Í vár Világos után egyedül képviselte a
nemzeti ellenállást ez év augusztus 3-án zajlott
le a diadalmas ácsi csata, a magyar szabadság;

harc utolsó nevezetes fegyverténye. L.

még Ko-

máromi csata. Komáromi kapituláció.
Awiotom.

K.

.

K.

é*

SS.

kir.

Tám

aoMgraéla.

Bod&pMt 1906; PéBjes Klek. K. tbl leMaa. FMt 184S;
HuBpel J., AiUlék Puhoiiía tfirténetékea éi A^alaraa
Ptaler Oy., Aa Árpádok tSrtéoete; Pesti Pr., A aaarar
sbbi V. László született, 1440. országgylést tar- Tirispánságok tfirténete Pór A., Trencsényi Csák Máté
tott Mátyás Tatát visszaváltotta s újjá építtette. WencsetI Q., TaU féaykon; Thaly K., Danáotaii kadBuury Dáaiel ICoaiés ArchiTUB BákéeilMinM
Mátyás állíttatta beljte a K.-i földvárat is. Ha- járst
romi upok 18M., Badafest ISM ; Takáts 8.. Upok «ar
lála után e birtokai Korvin Jánosra szállottak. Us Táros Balgából, Kamknm 1S8S; Gyalai B.. a K. ••
Az egyházi alapitások közül a Koppan (Katapán) gyei éa xinA tOrt-rég: agyM Jeleatéaeibea és a Kohl
monostor, a vértesiszentkereszti és a tatai Szt. Lapoktea aagjeleat dolgMataL
Péterrl nevezett benoés apátságok érdemelnek
Komárom íRév-K.J, sz. kir. város és Magyaremlítést
vmegye területe az eszteigomi érsek, ország legjelentékenyebb erssége, K. vm.-bén, a
gyAii püspök és a pannonhalmi apát egyházi jog- Csallóköznek a Duna és Vág-Duna által körülhatósága alá tartozván, ezek lettek a fbirtokosok, zárt DK.-Í félszigetjeUegü, mélyen fekv csúcsár
de kívülük a nyitrai püspök, az esztei^ml, gyri, ban, melynek orrát az ersség foglalja el, míg
nyitrai és fehérvári káptalanok s más egyháziak maga a város ehhez Ny. és É. felé csatlakozik s a
is voltak birtokosok a vmegye területén. X XVI. védömúvektöl teljeés XVII. sz.-ban Komárom. Érs^újvár és Tata sen körül van véve.
várai nevezetes szerepet játszottak. A vánnegye \ város futcái ^ég
nagy része (92 közséf^ elposztnlt ezen idkben. rendesek és csinosdi^
Iö29-ben a török elfoglalta Qesztee és Vitán várát, küls részei azonTata német rsége pedig megszökött a török ell. ban inkább falusias
1540-ben viszaverték I. Ferdinánd seregei, de
jellegek. A jobb
ífyíS. újból a t^irokök kezére jutott, kik azt el- parton fekv (K-mal
pusztították. Ezután folvált\'a hol magyar, hol 189a egyesített) Ujtörök kézen volt a XVII. sz. elejéig. A protessznyrl a díszes
toHtismus itt korán elterjedt Huszár Gál K.-ban Erzsébet-híd vezet
hirdette az új vallást, mely rohamosan tért a kies Erzsébet-sziKoBána Tana eímtn.
hódított. A megye lakossága jelents szerepet geten át a városba.

a Kozgonyi -család

bírta zálogban Erzsébet Idrálynétól, ki K.-ban, hol 1440 febr. 22. fia, a ké-

;

;

A

A híd irányában
nyíló Baross-utca az élénk Nádor-utcába veaet,
mely a Klapka-térre nyílik ; ezen áll a tornyos
városháza, Klapka szobra (Róna Józseftl 1896)
és a Saeotbárooaság szobra. A Nádcv-utcában van
a díszes Szt András-templom (1766), a kulturpatota (1913) múzeummal és könyvtánral. a pénzflgyi palota (6h>-czy Kálmán emléktáblájával) és
1722. évi ocnággyflléaeii, hova á megye ikladi a gör. kel. templom. A Széchenyi-utcában as ág.
Szluha Fa«nc idivánt küldte egyik követéül evang. templom, a fereocrendiek síéidiátt (most
Szluha volt az alsó táblán a pragmatika szankció katonai élelmeaióBi raktár) éeareí. pOspökilak (Pévezérszénoka. Mária Twéaia alatt teleltette le e»ly Jéoef és Tóth Lrinc enJéirtthMjával). a
opobb égl^
Esterházy József fi£^>án, a tatai hlÁizcMnány Jkal-nteában a ref. templom a b r
megalapítója, Tata körüli birtokaira as dszászi letek. Az ebbl nyíl Deák Perane-irteábM van a
Jékal Mér-«toa a nagy
németeket Mária Tecézia a Nádasdy grófi csa- törvéoykeaési palota.
ládot a K.-Í örökös fispinsággal tOntstte kL U. KosBoth-téne vént. malyeo a RoaáUft-lanplom
József reformjai ellen a K. megyri rendek is nyilt s kálvária áU; innen Indnl ki a hoBMÚ Bgyaroriellenállást fejtettek ki. A napóleoni hadjáratok- utca, mely az CjK.4 vasúti áUflOiishoi veaet A

Bocskay. Bethlen Oibor felkeléseiben és
is. Rákóczi szabadságharca alatt két résireosadott : Esterházy Antal fispánnal élén a vármegye knmccá lett és Bottyán
János vitéz ezredét K. megyében toborzottá. A
labanc vármegye K.-ban búzta meg magát a német rség védmé alatt A szatmári békekötés
ntán K. vármegye nevezetes siereidies Jntott as
vitt

a kuruc mozgalmakbM

o—

A

M
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Király József-utcán van a kat. fgimnázium s
Jókai Mór szülháza, a Megye-utcában a vármegyeháza. A városnak az ersség felé es részén épült a Vársor mentén a nagy tiszti pavillon,
melyhez az angol park és sétatér (Anglia) csatlakozik a színházzal. Innen a Fövárút vezet a
várhoz.
vár vagy ersség az ó- és újvárból áll. Az
óvár négyszögalakú s köröskörül kaszárnyákat,

A

éléstárakat és
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sütkemencéket

foglal

magában,

K. ma a vmegyei törvényhatóság, a csallóközi
járás szolgabú"ói hivatala, a dunántúli református egyházmegye és püspök, kir. törvényszék és
ügyészség, járásbíróság, pénzügyigazgatóság.adóhivatal, államépítészeti, kultúrmérnöki, folyammérnöki és erdöhivatal, kir. közjegyzség, kir. tanfelügyelség székhelye. Van bencés fgimnáziuma
(1633 óta), állami polgári leányiskola, községi
polg. fiúiskola, m. kir. gazd. tanítóképz és földmívesiskola, városi kórház, katonai kórház, vá-

kívülrl a Dunára és a Vág-Dunára támaszkodó rosi árvaház, izr. szegényház stb. van itt továbbá
sáncok, k- és földbástyák övezik. Vele az újvárat nyilv. közkönyvtár, múzeum ós képtár, számos
hosszú hld kapcsolja össze e vár jóval tágasabb. egyesület, 3 hírlap. Továbbá 3 takarékpénztár.
;

;

nagy udvarát kaszárnyák

s egyéb katonai épüle- ipartestület, 2 vasúti állomás, gözhajóállomás,
tek szególyzik, közepén a várparancsnoki épület posta- ós ttiviróhívatal és telefonállomás. Katoáll. A vár ezen részének építését III. Ferdinánd
nai hatóságai várparancsnokság, hadosztály- és
kezdte meg ós I. Lipót fejezte be 1673. 1808-ban dandárparancsnokság, hadmémökkari és vármegnagyobbittatott azon erdltményvonal által, tüzérigazgatóság, építkezési fiókosztály, hadbírómely a Kszztöl kelet felé húzódott. A vár 60.000 ság stb. Helyrsége (3180 f) l-l gyalog-, tábori
fnyi hadsereget képes befogadni. Hozzácsatlako- ágyú- ós vártüzérezrod, 1 1 lovasüteg és utászzik a XIX. 8Z. közepén épült Nádorvofíal külmvo, zászlóalj, egy huszárezred 2 osztálya és egészmely az egész várost 6 km. hosszú félkörbon kö- ségügyi osztály.
rülfogja 8 így fejldésébon megakasztja. A K.-i
Ijokóinak száma 1850-ben 10,953 volt, jelenvárhoz jelentékeny elmflvek is tartoznak, így leg (1910) 22,337, lakói között van jelenleg 19,924
:

—

a Vág-Duna balparti hídfje melletti, továbbá a (89-2o/o) magyar, 1248 német s 768 tót; hitfelekeDuna jobbpartján a Csíllagord, az igmándi erd zet szerint 13,999 róm. kat, 817 ág. evangélikus,
Ó8 a hatalmas monostori erd.
4^92 református s 2380 izraelita. A lakóházak

—

;;

—
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száma 1973. K. lakóinak föfoglalkocáfia aielött a A harc hevében maga Görgey is megsebesült
gabcma- ée ópflMCa-kwsBkBddeni Tdl^dekves- A veorteeég magyw részrl sebesültekben és holkedetane újabban ceOUceiit : a iM^jdan nagyoámú takbMi 1600. az ellenségé mintegy 900 onber
dmiai molnárok, hajóáosok. haj6B<A ée haláazotc volt. A harmadik csata jíd. 11. folyt le s
kiveszAfóIben vannak, a hajdan híres hajó- volt a júl. 6. tartott haditanács határozata értelma
építés megsznt. Iparvállalatai ma: 2bajójavító- m^)eo átt<^i Haynan ostromzárát A vezénylemúhely, lenfonógyár, töltéoygyár, gfizSürész- és tet Görgey betegsége miatt Klapka vette át A
parket^ár, .<«ly«nfonógyár, 2 eónnalom, 2 tégla- harc d. e. 11 órakor kezddik elbb Ó-Szny
gyár. Némi kivitele yan söldséggel és Tirággal. és Almás között, majd az ácsi erdben, melyet
ack a kisiparoe, kik mellett a föidmlvelö osz- Assomann, Janik és I^kovszky ezredesek Schneitály (az ú. n. siekeres gazdák) száma inkább csök- dertl visszafoglalnak szintén sikwes volt a
ken, mivel K. határábui (3037 ha.) az árvízmentes Pnszta-Csém elíen intézett támadás, de okkor
Schlick 3 dandárt küld Schneider segélyére, akik
föld igen kevés.
Történetét 1. Komárom vármegye alatt A vá- Assermannt, Pöltenberget az ácsi erdbl negyedrost gyakran pusztították földrengések (kivált szeri rohamra kiverik hasonló sorsa lesz Leinin1763 és 1783), árvizek (1809, 1850, 1876) és tz- gennek is s a magyar hadnak, 1600 ember veszvészek (1767. 1768, 1848), melyek fejldésében teséggel, vissza Itell vonulnia. V. ö. Breit, Magátolták. 1848-1849. játszotta K. vára legna- gyarország függetlenségi harcának katonai törgyobb szerepét. (L. még Komáromi csata és Ko- ténete, I-III. köt.
Komáromi Csipkés György, ref. lelkész, szül.
tnáromi kapituláció)- V. ö. K. vm. és K. sz. kir.
Komáromban 1628., megh. Debreczenben 1678
város monográfiája (Budapest 1908).
Komáromesehi (azeltt Csehi), kisk. Komá- okt. 6. Tanult szülvárosában és Sárospatakon,
rom vm. udvardi j.-ban, (i9to) 696 tót és magyar honnan 1649. Kassára ment iskolaigazgatónak.
Ez állását egy év múlva odahagyta s 1650 nyarán
lak. postaiigynökség, a. t. Udvard.
Komáromfüss, nagyk. Komárom vm. csalló- külföldre indult, hol az utrechtí egyetemen teológ.
közi j.-ban, (1910) 646 magyar lak. postahivatal, doktori rangot szerzett. 1653 nyarán hazatérvén,
n. t. Nemeeócsa. K. a pannonhalmi fapátság ura- a bibliai nyelvek s a bölcsészet tanára lett Debredalmának székhelye, angol-arab félvér ménessel. czenben, mely 1666. lelkészül is választotta. Els
Komáromi csata. Komárom birtokáért 1849. latin értekezésein kívül (1650—63) nevecetesebb
három csatát vívtak. Az elst, melyet Göi^y, mvei : Keresztyén isteni tudománynak rövid
Kossuth s mások egyértelmüleg a szabadságharc summája (WollebiiLs után ford. Utrecht 1653)
legfontosabb csatájának neveztek, mivel ez dön- Schola hobraica(u. o. 1654) Concionum sacramm
V. E^es kötetei megjelentek 1659
tötte el Magyarország sorsát s ennek következmé- centuria I
nye volt az oroszok segélyül hívása, ápr. 26. vivta 1679-ig Angliát puritanismus (Amesius után
a 24,0(X) fnyi magyar s 30,000 fnyi osztrák had- ford., Debreczen 1662) ; AmcUciaria astrologiásereg QüTf^y és Schlick vezérlete alatt. A támadá.s ról e's üstökös csillagokról való judicium (a. o.
magyar részrl Indult meg. Knézich ezredes 40(X) 1665) Igaz hit (prédikációk, Szeben 1666); Transemberrel átkelt a Dunán. Kis Pál ezredes ezalatt snl)stantiatio exentisata(Agricola Arbutens álnév
elfoglalta Üj-Sznjt és Monostort s a Dima jobb- alatt, Sárospatak 1667. Egyidejleg u. o. magyapar^i lév sáncokat. Ekkor d. e. 9 óra tájban rul is megjelent Való dolgok közül kivettetett álkijö a várból Damjanich és Kis Pállal együtt kö- tal'áUatozás c a.) ; Analysís Apocalipseos (Kolozsaépen támadja meg Schlicket, míg ezalatt Görgey vár 1673) De morte sea obitn Moeis (n. o. 1674)
Áos felé vonulva, az ellenség bal szárnyát tá- Analysís epistolanim Paoli apostoli (Debreczen
madta meg, Klapka pedig Ó-Szönybe szállott, hol 1677). Kéziratban hagyta hátra a bibliának új
heves küzdelem után az osztrákok túlsúlyra ju- magyar fordítását is, melyet a tiszántúli egytottak
a magyar hadat a Csillagordbe vissza- házkerület megbízására készített s amely Delronyomták. Ugyanekkor Nagy Sándor a fvezér czen város'költségén Leídenben 1718. jelent meg.
panmcsa ellenére jobb oldalon s hátulról megtá- Masryar nyelvészeti munkája Hungária IUnstrata,
madta Schlick seregét, de ez Montenuovo hadá- e latin nyelven írott magyar nyeUtan (1656., v.
val ersödve, szétveri a támadókat s rögtön Dam- ö. Toldy, Corpus Grammatioonmi) azért neveaejanich ellen indul, de sikertelenül. D. u. 1 órakor tes, mert bár eldeirl, .Molnár és Geleji Katooa
/akittatja a harcot 8 az oszti^ had nyelvtanairól tndomása voU, de az(ricat nem hasz1. több mint
2000 embert vesztve nálhatta.
naiottaKoan, roglyokbui és sebesültekben ; a maKomáromi Értesitfi. Mack József toiagy és
gyarok vesztesége mintegy 800 ember. A második tUzérparancsnok alapította Révkomáromban, 1840
támadást júl.2.Ha3rnan fvezéréé Schlick tábornok jan. 9. jelent meg az dsö száma, s azontúl nahitélte Komárom ellen. A harcot magyar részrl ponként Mack a sserkaaztést márc 16. átadta
regg^ Leiningen tábornok kezdte meg, de vissnk- Bózsafi (RnzsicskB) Mátyás Pásmány-faitéseti papveretott Blkearesebb volt Rakovszky rnagy és nak, ki azt júL 4-ig sserkesztette, midta a K. megPöltenberg tálxMmok támadása, kik elbb a monos- sznt és felváltotta a JTofiufroNMLf^poifc. Nagy jótori sáncokat, majd Pnasta-Heikályt is elfoglalták. tétanéoy v<rft e kis lap Komárom városára és kOrBkkOT ad parancsot Klapka tábom<A O-Sany nfékén nézve abban az idszakban, midén a k6visszafoglalására és csiüe kétanri vtanvevstét aOnség, a vár ostroma kO v eUmztétep, mlBdai
után sikerült Leinlngamek Beneddc tábonKAoiI egyéb tndésftástöl meg volt fbntva. Megjeleirt
innen kiszorítani. Aa ttttöwt estfg tuiott, amikor máre. 14-ig 67 számozatlan szám márc. 16-t01
mind a két hadsereg a sáncok mögé varait vissza. 19-ig négy szám; máre. fl6-tl m^. 8-ig 26 rend-

o^

m^

:

;

:

:

;

—

;

;

;

;

f:

;

Komarov

826

Komáromi Kacz

27— 37. szám.
Egyetlen eddig ismert teljes példánya a magyar
nemzeti múzeumi hirlapköny vtárban van meg.
Komáromi Kacz Midre, fest, szül. 1880 jún.
9. Komáromban. Festeni Budapesten a Mintarajziskolában és Münchenben HoUósynál tanult, majd
Hollandiában töltött hosszabb idt s hazatérve
Benczúr mesteriskolájába került. A festészetnek
több ágát mveli, emellett foglalkozik csillagászattal is s a bolygók felületérl felvett szüies
képeit 1910. elismeréssel fogadta a M. Tud. Akadémia. Felesége, Kiss Sarolta, szül. Budapesten
1883., szintén fest, Budapesten tanult s egyik
vlzfestmónyére az Esterházy-díjat kapta 1914. a
kívüli szám, máj. 10-töl júl. 6-ig a

gató-választmányának tagja. Mvei: Karancsherényi báró Berényi György élete és politikai
mködése (Budapest 1885) Listi László élete és
;

Révay Kata Szidónia levelei fé)-Hunt-Pázmán
jéJiez 1656—1702. (u. o. 1888)
nemzetség (u. o. 1889) Thelekessy Imre kassai
kapitány 1496-1560. (u. o. 1889) Thelekessy
Mhály története 1576-1601. (u. o. 1890) ügocsa
munkái

(u. o.)

;

;

;

;

;

vármegye keletkezése (akadémiai székfoglaló ért.
1896) ; Báthory Gábor történetéhez (1896) KMló
mint végvár (1897) Balassa Zsigm,ond hütlenségi pere (1897) A szent korona és Bethlen Gábor (1898) A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások (1898) Adatok az 1610.
;

;

;

;

;

év történetéhez ( 1898). 1899-ben megindította a
Komáromi kapituláció. A világosi fegyver- Nagy Iván nevét visel genealógiai folyóiratot.
3. K. Ferenc, ügyvéd és író, szül. Marosvásárletétel után az osztrák hadsereg Komárom bevételét tzte feladatául, melyet Klapka tábornok helyt 1823. dec. 27., megh. Kolozsvárt 1896 júl.
védett tekintélyes had élén 44,000 ember ellen. 3. Jogot végzett Marosvásárhelyt és Enyeden,
Többszöri sikertelen felszólítás és fenyegetés egyideig gazdálkodott atyai bii-tokán Erdélyben,
után, melyet Csorics osztrák altábornagy, Alcaini majd a vármegyét szolgálta s a szabadságharc
alezredes s aug. 26. Paskievics orosz fvezér, alatt részt vett a székely mozgalmakban, amiért
majd Haynau intéztek a várrséghez, szept. lén börtönbüntetést szenvedett s jószágait elkobozták.
kezddtek meg az alkudozások a meghódolásra Az önkényuralom alatt a fvárosi lapok számára
vonatkozólag, amikor a komáromi rség 11 pont- regényeket fordított, majd nagy számmal írt ereban állapította meg föltételeit. Ez alkupontok el- deti beszélyeket ós regényeket 1861 után bírói
fogadását osztrák részrl megnehezítette az, hogy hivatalt viselt, késbb ügyvédkedett, végül mint
els pontjai az egész országra kiterjed föl- napidíjas fejezte be életét. Nevezetesebb munkái
pályabeszélyei (1855)
tételeket szabnak, így Adassék általános közbo- és gyjteményei
csánat az országnak s az összes magyar hadsereg- kezdk {lSb7, regény az írói életbl); Pártküznek, a magyar bankjegyek értékesíttessenek s delmek (1872, korrajz Erdély történelmébl) Bamindazon hazafiak, kik külföldre akarnak utazni, logh Ger (1883, történeti szinm) Alkony órák
útlevéllel láttassanak el. Csak midn e föltétele- (színmvek, versek, tárcák, 1890).
4.
Lajos, pedagógus, szül. Makón 1843.
ket kihagyták, kötötték meg 1849 szept. 27-én
HajTiau hadiszállásán, a Komáromtól félmérföld- Címzetes igazgató, nyugalmazott Erzsébet-nisnyire fekv Puszta-Herkályon a hódolati szer- kolái tanár. Fbb munkái Nyelvemléktár (kiadja
aM. Tud. Akadémia, III. köt., 1874. Király Pállal
zdést.
Komáromi Lapok. Vegyes tartalmú napilap együtt); Görög r^eÁ;(l— III., Cox Gy. után angolgörögök története (írta Curtius
volt, azonban a tilalom ellenére hozott politikai ból 1876—77)
cikkeket is. Szerkesztette Frkheisz István 1849 Ern, 6 köt., a M. Tud." Akadémia megbízásából
júl. 11-tl október l-ig, mikor megsznt. Klapka fordította); Fáy András mint pedagógus (1886).
olykor hivatalos közleményeknek hirül adására Több tankönyvnek is szerzje.
5. K. Mariska, énekesn, sztQ. Miskolczon 1864
kinevezései,
is fölhasználta a lapot; így az
utolsó napi parancsai s proklamációi itt is meg- jún. 3. Gyámja Rákosi Jen vette észre tehetségét s kiképeztette. Már iiiint gyermek föllépett a
jelentek.
Komáromszemere (azeltt: Szemere), kisk. budapesti Népszínházban, 1882—1888 között a kir.
Komárom vm. udvardi j.-ban, (i9io) 1128 tót és operaház tagja volt. Akkor hosszabb külföldi
útra ment, majd visszatérve 1892—1897 között
magyar lak., postahivatallal u. t. Udvard.
Komáromszentpéter (azeltt Szeiitpéter), újra a Népszínház, 1898—1901 között a Magyar
nagyk. Komárom vm. udvardi j.-ban, (i9io) 2959 Szinház tagja volt. 1901-ben visszavonult a színmagyar lak., i)()sta- és távbeszélhivatallal.
padtól. Gyönyör hangjával s ónektudásával a

Mcsarnokban.

;

:

:

K

;

A

;

;

K

:

;

A

;

:

Komáromy,

190-i júl. 18.
Bzini pályáját 1845. kezdte, a szabadságharc alatt
katonáskodott s fhadnagyi ranggal tette le a

fváros egyik legnépszerbb énekesnje volt.
Fbb szerepei Carmen, Mignon, Hoffman meséinek hármas ni szerepe, Szultán stb.
Komarov, 1. Alexander Visszárionovics, orosz

fegyvert. Azután vidéken mködött, majd 1871. a
budapesti Nemzeti Szinház tagja lett.
szerepei Bánk bán, Július Caesar, Tiresias (Antigoné) Btb.

tábornok, szül. 1832., megh. 1904 okt. 10. iat9.
a Paskievics herceg vezetése alatt az osztrákok
támogatására Magyarországba küldött hadseregben mint tiszt harcolt a magyarok ellen. 1856 óta

1.

Alajos, színész, szül. 1823.,

megh. Szontmiklóson (Csepolsziget)

Fbb

:

2. A'.

András (révkomáromi), országos

levél-

tárnok, szül. Péterfalván 1861 nov. 18. A bölcsészeti tanfolyamot a budapesti egyetemen végezte,
fthol 1900. magántanár lett. 1895 máj. 10. a Ma-

:

a Kaukázusban szolgált. 1883ban Transz-Kaspia
fparancsnokává kineveztetvén, 1884. meghódí-

Mérvet. 1885-ben Kusknál az afgánokat
megvervén, azokat saját területükön is üldözt*>,
gyar Tudományos Akadémia levelez tagjává vá- mibl Orosz- ós Angolorezág között bonyodallasztotta.

A Magyar

valamint

a

heraldikai

Magyar történelmi

genealógiai,
társulat igaz-

s

totta

mak

keletkeztek. 1888-beu közremködött az
orosz-afgán határ megállapításában.

;

;

Kom ArvAr OS
K,

Vitssárion VwsárioHOvics, oroax
183a. megh. SzantPótervárott 1908 jan. 4. A katonai pályát elhagyva, 1878 óta mint hirUpiró mdküdött. 1871.
megalapította a Ra&zki Mir napilapot, melynek
onMriáárésze volt ai oran társadalom pánszláv
<^nBl—tnok felkeltéeóben. 1876-l)an SzerMában
Gsemaiev tábornok vezérkari fdVnöke lett. A berlini koBcreeszns ntán még nagyobb szmvedóllyel
f
németség eÜBD, mert Bianoarcknak tn\<i. hogy OroezofBzág balkáni
törekvé:Ti
slkerOltek. 1882-ben megalapipánszláv napilapot ^^ abban han2.

-

8Í7

dee, pánszláv politikos, szttl.

KomblnAoió

nek 8 több mint 100 m. hosszúságban mindlcét olúon és a boltozaton a barlang végéig folytatódnak, összesen 109 állattalak van ábrázolva,
legtöbbször meglepó terméasstiiOyBéggid. Leggyakoribb a vádló két fáj által képviselve, továbbá a mammut. Elfordul a vadkecske, rénszwas, antílóp, barlangi medve, barlangi oroszlán, biUÜtey flM>. is. Az állati alakok hol gyendali

'

:

^o^uiiui

i-~/.ui>'it

haláláig.

Komárrároe,
j.-ban, (i0iü)

kisk. Zala várm. nagykanizsai
1967 magyar lak., vasútállomás táv-

íróval, pc^tahivatal.
j, a megkeresztelt vagy bérmált gyerBzUAi és a kereszt-, illetve bánna-Bzülök
közötti viszcmy. A katolikus egyházjogban, mint
lelki rokonsás (co£rnatio spirituális), bontó házasakadály, mely alól azonban felmentésnek

sá

helye lehet.

8.

Komatulidák (áuat), 1. Tengeri liliomok.
Komba, ókori város Kis-Azsiában, Likiában
romjai üjömbe mellett vannak.
Kombabos, Lukianos elbeszélése szerint ^y
szíriai ember, kit Antiochos 8oter a felesége,
Stratonike kisérójéUl szemelt ki. K. minden gyanú
elkerülése vésett raegcjionkította magát és tetté^ szekrényben átadta a királynak,
r
'

'

iíí^yanusílva halálra ítéltetett és

ibra. Vadió, a kombarellM-i bariaa^ falira réave.

gébben, hol erösebben vannak a barlang falába
vésve, sót néha valóságos reliefet alkotnak.
Egyes rajzokat cseppkóréteg borit, ami a hitelességüket teljesen kétségtelenné teszi. A rajzok
a diluviális sember nagy kézügyességérl, pontos megfigyelképességérl és fejlett mvészi érzékérl tesznek taniiságot. Korukat a solutrei
kultúra-szak végére teszik. A mellékelt ábrák a
manmiut és a vádló alakját mutatják, ahogyan a
kombaF«lles-i sember a barlang falába véste. L.
még skori mvészet.

mentette meg a haWielimd. nálodUi: még
rM.«.KK«„ 1-^'s „,.*,„;. Fazekas Miklós. Mflvét
Kombattánsok (franc, combattanls), a hadsej(«, Bogáti Fazekas Miklós élete
t ..
„
uködése (Budapest 1895) c müvé- reg mindazüu katonái, kik f^yverrel való harcra
hivatottak, mlg a hadseregnek csakis önvédenek fOggelékében.
KomlMcontim, brit-indiai város, 1. Kumbha- lemre felfegyverzett v. éppenséggd fogyvertden
akkor is, ha a csatatéren a kOadök
egyénei
konam.
Kombarelles-i barlang (Combareües), a dilu- soraiban mködnek, nem K.-nak tekintetnek.
Kombináció (combinatío, lat.), 1. általában foviáUsembw mvészetén^ egyik l^gazdagabb
ée legklasszikusabb lelhelye. Franciaországban galmaknak oly (többnyire új, elmés, váratlan)
egybekapcsolása, amely v. valamely gyakorlati
t^öK a
láltól.

.>/.t-h.ii!i

B mondat

''•'isa
ta

i

m^

vagy pedig ebosékérdések megoldására snlgál. Van elmés,
helyes, erömidros, elhibázott stfo. K. Aki ilyeoeket kedvel, ilyenekben járatos, ügyes, az komtináló ész, tud kombinálni.
2. K., gazdasági értelemben kartelek, tmstök
és más hasonló nagy gazdasági alaknlások megjelölése, melyek nagyszámú válliüatot közös {rá-

cél elérését teszi lehetségessé,
leti

Abnu MnuiBt, a koatanUM-i bJul&nc talán réare.

(EkHtbgne dép.) Les Byzies közelébra, a Benne
völgyében fekszik. 1901-ben Gapaal^ Breuil
Fiyr(mie fedezték féL A bariang régi földalaui
patak medre. Átlagos oiélonDége 1-5—2 m., magassága 0*0—3 m.. hossza 885 m. A rajzok a barlang nj-ílásától csak 119 m. távolságban kezdd-

^

nyitás V. vezetés alatt egyesítenek.
3. £, a kristdhftanban két v. több kristál}alaknak egyidej kiíejlödése egy kristályegjéoen.
Amint valamely kristályon a lapok nem egjaemOek. az K. Osakis egyaaon kristályosstitynnk
alakjai alkothatnak K.-bt Az egyik alakrendssen
az nralkodö. a másik alak (esetleg alakok) lafjai
amannak éleit v. esAcsait tompító étaslk jügy
hegyezik.
tonipítás, elesés v. hegyeiás folytáa
a kristályon a> egynemfl résnk ngfMMnm a

A

módon egyaMrre saenvednek viltoaist A részarányosság törvénye a legfeltttnöbbea a K.-koii
érvényesOL A kristályok sokkal gyakoribbak
KL-kban. mint egysserü alakokban.

:

;

:

—

Kombinációs alakok
4.

Ka

:

matematikában. Adott n elem (tárgy) ingáéra merlegesen,

ú^

képezzük, hogy
A-ad fokú) K.-it
az adott elemek közül k számút minden lehetséges módon összeállítunk, de két összeállítást csak
akkor tekintünk egjnnástól különböznek, ha nem
ugyanazokból az elemekbl áll, különben az elemek sorrendjét nem vesszük figyelembe. Ezek a
K.-k ismétléssel vagy úmeit/eswé/fó<Z képezhetk,
aszerint, hogy az adott elemek mindegyike akárhányszor, vagy pedig csak egyszer fordulhat el
a K.-ban. Pl. 1, 2, 3, 4 elemek háromtagú K.-i ismétlés nélkül
124,
134,
234,
123,
ismétléssel pedig
;fc-tagú (V.

111,
122,
134,
224,
333,
Ismétlés nélkül

/n\

W

114,
133,
223,
244,
444.

113,
124,
222,

112,
123,
144,
233,
334,

234,
344,

n elembl

_ D (n-1)

.

.

.

(D-k+2) (n-k+1)

/n+k-l\
/

(D

+k-1) (n+k-2)
1.

2

...

6.5.4

(l)=IÍ = *"'(Í)=!i=

45''-ig.

v.

más szög alatt történhet-

irón

D

mely ernyn.
Kombinációs hang, az a hang, mely észrevehet, ha két, különböz maga.sságú hangot
egyszerre gerjesztenek. A K. lehet különzéki és
összegezési. Az els a két hang rezgésszámai
különbségének, a második azok összegének felel
meg. Az utóbbi nagyon gyenge.
Kombinációs pedál, 1. Orgona.
Kombinációs zár, 1. Zár.

Kombinál,

1.

Kombináció.

az a
öntudatlanul összevegyítünk V. összezavarunk két szót s ezáltal
egy új harmadik szót alkotunk. Különösen gyakori az olyan páros szóalakok kölcsönhatása, melyek közönségesen együtt szerepelnek. Másszor
helyett némely nyelvjárás azt mondja máaor,
máccó s ennek nem lehet más oka, mint az éccér,
ecc, éccé (egyszer) analógiája, mellyel oly gyakran szerepel együtt. Az oláhfalusi székely nyelvjárás annyira megy a kiegyenlítésben, hogy azt
mondj^^: écd-mácci, e helyett egyszer-másszor.
Mennyi, mekkora legtöbbször az annyi, ennyi,
akkora, ekkora társaságában fordulnak el s
ennek köszönik mai alakjokat. Míg ugyanis
az annyi, ennyi az az, ez származékai, addig
amazok a mi névmásból voltak képezve s régi

módja, mikor tudatosan,

(n+l)n
(k-l)k
Pl. a négy elembl képezhet háromtagú K.-k
száma
k

Az

hegye az alsó deszkán
nyugszik. Ha csak a.
\. G inga végez lengéseket, az irón egyenes vonalat rajzol le. Ha mindkét
inga leng, akkor a lengésidk és a hajlásszög változtatható értékei szerint többé-kevésbbé bonyolult görbe keletkezik, mint a két lengés eredje.
Az ingákon föl- és letolható súlyokkal a lengésid
szabályozható. Az ingák megindítása elektromos
kikapcsolással történik. Ldssajous optikai módszere szerint a görbéket fénysugár írja le valanek, egész

Kombináló szóalkotás, a szóalkotásnak

(k-1)
k
1.2
...
k tagú K. képezhet, ismétléssel pedig

\

Kombinált cserzés
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20.

Az egy-egy elembl álló K.-kat unióknak, a
két-két elembl állókat ambóknak, a három-három
elembl állókat ternknak, a négynégy elembl álló-

v.

:

kat quaternóhiak,
az öt-öt elembl állókat quinternók- nyelvemlékeinkben csakugyan Így hangzanak:
nak is szokás ne- minyi, mikora. Különösen akkor szeret két szó
vezni.

Kombinációs

egymáshoz hasonulni, ha mellérendelend öszszetételben vannak egymással úgynevezett iker-

alakok, olyan gör- szóvá egyesítve. így mondunk szedetti:^ helyett
bék, melyek
két, szedett-vedett-cit. így lett kótyavetö-h(A kóiyaxHye.
egymáshoz szög Gyakori jelenség a K. a rokonértelmü szavak
alatt végbemen,
körében. Sokszor annyira összeolvadva jönnek
különösen egymás- tudatunkba és nyelvünkre a rokonértelmü kifejera merleges rezgés zések, hogy a kettnek alakja egészen egybefonóeredjét tüntetik feL dik és összezavarodik. Nagyon elterjedt pl. ez a
Ilyen görbék léti'e- kifejezés: türtzteti maaát, melyet nem lehet
hozására alkalmas a tr igébl rendes képzésnek magyarázni, míg
készülék látható az ellenben nagyon jól megérthetjük a következ
ábrán. Négy oszlo- kettnek kombinálásából trteti magát, tartózpon (B) nyugvó, tatja magát. Néhol a keresgélést így is mondják
pontosan vízszintes kutaskodik a. m. kutat meg kereskedik. SzUágyhelyzet deszka ságbnn a sikoltozást így fejezik ki sikobál a. m.
egyik keskeny olda- sikoltoz meg kiabál. Régente olyba vettek valalán ingarúd (D)
mit és olbfá is vettek, holott ma a kettt egyevan megersítve
sítve, olybá veszünk valamit. Náhmk a K.-nak
Kéufliék n/ig Klatt tfirténA
lengétek fleuetételére.
ez alsó végén víz- igen módszeres és tartalmas irodalma van. V. ö.
szintes
deszkával a M. Nyelvr 19—20. köteteit.
kapcsolatos, mely a másik oldalon zsinórokon (S)
Kombinált cserzés, az az eljáráís, ha egy és
fögg. A fels deszka egyik széles oldalán og>' má- ugyanazon br caerzéséhez különböz fajta cserSösik inga (O) van megersítve, mely alsó végére anyagokat egj'üttosen alkalmazunk. Ilyen K. útersített vízszintes pálcán Irónt tart. Ez a második ján készül pl. a glacébr (cserzanyagai timsó,
inga olyan berendezés, hogy lengései az els konyhasó, liszt, tojásszéke), a dongolabör (ezt tim:

:

:

—
Komlkua

KomblnAlt daganat
sóval éé katecbuval caenik), a koronabör (crownbór) 8tb.

Kombinált daganat a. m. kevert dagatuU (l. o ).
Kombinált dijszabáa, 1. Díinabás.
Kombinált mene^egy, i. iHiíUü és Menet-

Kombinált nyomat,
1

I

>

.

;;

oly színnyomáii, melynél
technikai fogásokkal hatásos repro-

lehet elérni. Lehet pl. kromolitf^^flát

autotipiúval kombinálni, mint az képes levelez-

lapoknál is gyakran látliató, vagy woodborynyomatot fotogravUrrel, háromszinnyomatot szintén fotognvttrrel stb.

Kombinatorika (lat) a. m. kapcsolástan, a matematikának &z a része, mely a tárgyaknak (elemeknek) üsszeáUitásait (komploxlóit) csupán abból
a szempontbál viisgálja, bugy hány tárgyat és
mily sorrendbl tartalmaznak. Ha n adott elemet
mindon lehet sorrendben összeállítunk, még pedig úgy, hogy minden csoport valamomiyi elemet
magában foglalja, akkor ezen elemek felcseréléseit V. permutádóit nyerjük. Ha m elembl minden leiietö módon k ölemet kivála^^ztunk, de az
etemek sorrcudjére nem vagyunk tekintettel, akkor
k k-aA fokú kombinációit nyerjük.
Ha Ili
kombinációnak összes permutációit képezzük, akkor az n elem /(-ad fokú variáI

ys

cióit nyerjük.

Kombnrg (Comharq, Grosscomburg),

királyi

(u. o.

1876)
richtsfrage

;

Betraohtangm über die laodw. Unter(o. o. 1876).

Kométa (gör.) a. m. üstökös (L c).
Kometnik, adók. Vercze vm. szlatinai

j.-ban.

751 szerb lak. o. p. és u. t. Voiin.
Komiort (ung. comfori), tulajdonkép erösítée,
vigasz, kényolom ; tá^bb értelomben az anyagi
és szellemi jólét öfflwóanége, kOlönösen pedig a
házi kényelem, ameonyibÍBn az a bútorzatnak
csinos ós egyúttal hasznos berendezésébl ered.
Innen komforiábÜM, a. m. kényelmes, jólétet
okozó, elmozdító.
Komga, a Délafrikai Unió fokföidi tartományának egyik kerülete, (i9U) 7600, nagyobbrészt kaffer és európai lak.
Komié, adók. Líka-Korbava vm. udbinai j.-ban,
(1910) 1116 szorb lak.; u. p. és u. t. Udbina.
Komiciák (lat. comitia), 1. Centuria és Római
birodalom (alkotmánya).
Komikom (gör.), a nevetséges köréhez tartozik és sokan azonosítják is ezzel, de a nevetséges
határai tágabbak. Nemcsak a K., az ártalmatlan
vidám játék tartozik közéjük, hanem a célzatos
gúny s a humor is, molyok pedig külön válfajok
s önálló tárgyalást érdemelnek. (L. e szók alatt).
A legrégibb elméletek egyike, az Aristoteles-é,
moly némi kibvítéssel ma is érvénylwn tartíiató,
akként hattírozza meg a nevetségest, hogy valami
hiba, vagy gyarlóság, moly azonban nem fájdalmas és bajt nem okoz. Miért nevetünk ilyenkor ?
Ezt a kárörönunel, fölényünk jóles érzésével, a
furcsának, a szokatlannak, a váratlannak m^lep hatásával, a feszült várakozásnak semmibs
(19101

;

Jagst württembergi járásban, a Kocher fölött,
Steinbach községben. K. 1079. alapított bencés
kolostor és 1488—1802. gazdagon javadalmazott
lovagi alapítvány volt. Szép román stilü, 1707
1715. modernizált, négj'tomyú temploma van.V. ö. oszlásával, tehát csalódással, felsüléssel stb. maMülkr, Schloss Grosscomburg (Stuttgart 1894). gyarázták. Újabban az ellentét (kontraszt) elméKomédia, 1. Dráma, \^áiek és Cammedialetében kerestek a K. minden fajára kiterjed
Komédiás, megretöleg mondva a. m. szinész, egys^;es magyarázatot, anélkül azonban, hogy
szinjátékos, vagy bárld, akinek magaviselete azt megtalálták vohia. A K. v. szemléleti (fleg a
színlelést, fltc^tatást vagy mesteiicélt eladást látás útján érvényesül), mely alakokon és helyárul el.
zetoken tnik fol, vagy beszédbeli. Az utóbbinak
Komédó (comedo, ném. mitesser), 1. Bratka. fajai közül a kétértelmségen alapuló szójáték a
Kom el Nor, az e^ryiptomi Dakalieh tartomány leggyakoribbak egyike. A németeknél a szóbeli
K. majdnem egészen az éle (Witz) fogalmával
egyik városa, kb. 8000 lak.
Kom el Sukáia, halom Alexandria mellett, esik össze (1. o.). A K. lépten-nyomon elfordul az
ahol 1900. Botti archeológusnak sikerült több életben s bizonyos mértékben a múvészetekben
görög-római korszakbeli sírkamrát feltárni, me- is. A szemléleti K.-nak pL nagy tere nyUik a
lyek nemcsak architektonikus szem{M)ntból érde- rajzban és festészetben. A beszédben megnyilatkes^ hanem az ott lelt diszes szarkofágok, kozó K. a költészetben van otthon. Alig van kölszobrok és dombormvek révén is nagy tudomá- tészeti múfaj, mely ne élne vele. Rangra nézve
nyos foDtosságcral bimak.
megkülönböztetjük az alsó K.-ot a fd^bbfi Az
Komén, Samand neve Cominesit o.) városnak. alsó K.-boz tartozik a bohóckodás (vastag K), ft
Komensky, Jókaim Amos, L Gomenius.
majmolás, a helyzet K.-a, félreértések. A fels K.
Komers, Anton Emánuel, lovag, gazdasági Író, országa az élo és elmésóg, ötiietekben. villanatokszül. Uumpoletzben (Csehország) 1814 jón. 13., ban nyilvánul. A teljes K. a jellemfestesben, a Tlg
megh. Iglauban 1893 dec. A gr. Tbon-féle összes regényben, bohózatiMui és jeUemyigjátókban nyiuradalmak kormányzója volt. 1855-ben az terve latkozik meg.
IrmfaloM. J«M PaaL VocMkato dar AMtketik, t. UaA..
szraint és vezetése mellett állították fel TetschenStattcMt IMS; Hecker, Dto PkjrriolMte uá PqraMocto
Liebwerdbm az els földmivos-iskolát Csehor- 4M
liefcBM «ad ém KamtKJum, Barila ISTZ: Knavatta.
acfcgbMt s egy évre rá ugyanott megnyitották a Zar Ptyakolacte 4aa Kaalaahaa (Pkíloa. StattM. IZW:
gazdasági középiskolát, melyet utóbb felsbb gazdasági tanintézetté fejlesztettek és melynek K.
volt a figazgatója. Fbb múvei : Jatirbuch für
östr. Landwirthe (1861—1882); Die Landwirth- A K. aiaélala. a. o. 1911.
Komikna, szinpadi értdemben a vlg oenpscbaf t österreichs (Prága 1863); Die Bodenkrafterschöpfung (u. 0. 1864) : Abriss der NatkxuecHio- kört betölt sdnész. A itei wligiiWi a bobóc,
mie (u. o. 1868) Die laodw. Be(rieb8orgaiiintíon aki a kOzönaég mnlattatiairöl goadotkodott ; enviir

—

;

;

Komjáthy
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Komin

nek a szerepkörnek a rögtönzés is meg volt engedve s visszaéléseirl Shakespeare is panaszkodik a Hamlet-hen. Általában a K. szerepkör két
részre oszlik a jellem- és & burleszk-K. szerepkörére, melyek közül az els a mélyebb és finomabb komikumot, az utóbbi a durvábbat képviseli. A modem színpadon a K. szerepköre nem
különül el többé olyan élesen a komoly szerep:

köröktl.

Komin,

adók.,

j.-ban, (1910)

gyarmat 1890).
2. K. Béla, politikus,

szül.

Kárászon (Szabolcs

vm.) 1847 jún. 24. 1869-ben ügyvédi oklevelet szerzett, 1875. a turkevei kerület függetlenségi párti

programmal képviselnek választotta. 1906-ig,
amikor a politikai közszereplés terérl visszavonult, alig egy év kivételével állandóan tagja volt a
képviselháznak. Az 1886. lefolyt Janszky-féle

Zágráb vm. szentivánzelinai tüntetések alkalmával hevesen

971 horvát

lak., u. p. és u.

t.

Szent-

ivánzelina.

Komin

rövid kivonatban, népiskolák számára (Balassa-

János, nemzetgazdasági

Bu-

író, szül.

dapesten 1872 aug. 12. Tanulmányai végeztével
egy ideig hírlapíró volt, majd 1902, a cukorgyárosok egyesületének titkára lett. A napilapokban
és szaklapokban megjelent nagyszámú cikkein
kívül önálló munkái
Valutánk rendezése (Kolozsvár 1891, egyetemi pályadijat nyert); Ma:

elitélte a közös
hadsereg hagyományos szellemét és a politikai
ügyekbe avatkozását s emiatt több párbaja is
volt. Alelnöke volt az országgja'ilési függetlenségi
pártnak. Mint ügyvéd különösen a politikai sajtóperek terén ért el sikereket, mint képvisel pedig
fként pénzügyi és közgazdasági kérdésekkel foglalkozott behatóan. A vámtarifa, a magyar iparpolitika, továbbá a kvóta ügyében és a trónörökös
közjogi állása érdekében elmondott beszédei feltnést keltettek. Müvei Védbeszédek politikai
sajtóperekben (Budapest 1884); Csalfa veröfények. Korrajz versekben a szent koalíció korá-

gyarország járuUka Ausztria adósságához (Budapest 1902). Ennek a Lexikonnak is munkatársa.
Komis (írják így is Comis, román), Cuza fejedelem idejéig a moldvai és havasfelföldi vajdasá- ból [L köt. 1906, II. köt. 1908., III. köt. 1910).
3. K. Benedek, az els magyar bibliafordítók
gokban boérségi rang: «écuyerprincier». A bizánci
császárságban a xo'iat)? udvari méltóság volt in- egyike, a nyitravármegyei Komjátiban született
nen került a középkori bolgárság révén a román 1530 körül. Bécsbl, ahol az egyetemen tanult,
Husztra menekült a török ell. Késbb Perényi
nyelvbe.
Komisz, a katonai nyelvjárásban mindaz, amit Gáborné János fiának nevelje volt Nyalábvárán.
a katona az államtól kap így pl. az államtól ka- Itt dolgozta ki Pál apostol leveleinek fordítását,
pott ruhanem vagy kenyér K., míg a katona a amely Perényiné költségén Krakóban 1533. jelojit
saját pénzén vásárolt ruhanemt vagy kenyeret meg. Késbbi sorsáról semmi bizonyosat sem tu«extrá»-nak mondja. A K. a latin commissio szó- dunk. Mvét, mely a legrégibb tisztán magyar
ból keletkezett, t. i. a katonaságnak nagyobb nyomtatvány, az eredeti kiadás alakjában, nemmennyiségben szükséges cikkek elkészítését több- csak szórói-szóra, de a sorok és lapok beosztássá
:

:

;

;

nyire vállalkozóknak adják ki commissióba.
Komitácsi (komitadzsi), a bolgár forradalmi
bandák tagjainak neve, kik a múlt század 90-es
évei óta Macedóniát állandó nyugtalanságban tartották betöréseikkel. Pszervezetük Szófiában
volt s a bolgár kormány titokban támogatta ket.
Legismertebb vezérük volt Szarafov (1. o.). A K.
név a comité (bizottság) szónak a török -dzsi képzvel való ellátásából származott.
Komitatívosz (comitativus, lat.), a névszónak
úgynevezett társhatározó esete, tehát a magyarban ez a két alak feleséggel és féleségestül. L.

szerint

egyez szöveggel a Magyar Tudományos

Akadémia Szilády

Ái-on jegyzeteivel 1883. újra

lenyomatta.
és színigazgató, szül. Páz1865. A színi pályára 1883. lépett. Vidéken színészkedett, majd társulatot szervezett s
mint színigazgató több évig volt Gyrött, Dobreczenben, Kassán, Brassóban. Mint hsszinész kiváló. Fbb szerepei Bánk-bán, Cyrano stb.
5. K. Jen, költ, szül. Szécí;énybon (Nógrád
4.

K. János, színész

mándon

:

vm.) 1858 febr. 2., megh. Budapesten 1895 jan. 25.
Mint az irodalom iránt érdekld, komoly és fogéNévragozás.
kony lelkfl tanuló már pozsonyi gimnazista koráKomitiva (comitiva, lat.), 1. a. m. kísérlevél ban irogatott, majd levelezésbe bocsátkozott Re2. a régi német birodalomban felségjog gyakor- viczky Gyulával s mikor mindketten fölkerült.ek
latának joga (pl. törvényesítés, címeradományo- Pestre, ismeretségök bens barátsággá fejlett. Az
zás stb.) az erre jogosult hivatalnok a Hofpfalz- egyetemen bölcsészetet hallgat<itt, de oklevelet
graf.
nem szerzett, hanem elment polgári isk. tanárnak
Komjakov (Khomjakov, Cfiomjakov), 1. Horn- Balassagyarmatra, ahol 1882. nül vette Márkus
jakov.
Gizellát, innen 1885. Szeniczro ment sittmöködött
Komj&t, nagyk. Nyitra vm. érsekújvári j.-ban, haláláig. Az irodalmi élettl távol magának ver(1910) 4104 tót, magyar és cigány lak.
vasútállo- selt, költeményeit nem nyomatta ki. csak kis bamás, posta- és táviróhivataílal. L. még Magyar- ráti körével, Koróda Pállal, Reviczky GjTilával és
komját, Temeskomját, Vaskomját.
a két Palágyival közölte. Csak késn, hosszas bizKomjáthy, 1. Anzelm, jogi író, szül. Pálfalván tatásra gyjtötte össze verseit A homályból c.
(Nógrád vm.) 1818 júl. 13., megh. Nagyszócsény- testes kötetbe, mely 1895., pár nappal halála eltt
ben 1900 ápr. Ügyvéd és vármegyei tiszti al- jelent meg (2. kiadása 1911). K. igen sajátságos
ttgyész, a szabadságharc alatt pedig alszolgabiró költi tehetség volt, bizonyos tekintetben páratlan
volt. 1867. megyéjénél törvényszéki biró, 1872. az irodalmunkban. Ers érzelmei rendszerint
fjegyz, 1880 pedig Nógrád vm. tanfelügyelje gondolatok alakjában kristályosodtak ki s lobogó,
lett.
1888-ban visszavonult. Mvei
Magyar exaltált lelkesedése fllozóflai szárnyalást vett.
magánjogtan (Pest 1846) Magyar alkotmánytan Schopenhauer tanítványa volt s mint me.stere.
:

;

;

:

;

;

—

Komjáti

érte pantelsztikus, misztilnis fiHfogist szólaltatott
meg, bat&rozott nietzschei siíimmíM. Uralkodó
formája a bölcselmí óda motivnmai a vllágboldogitás, melyre ma^át hivattattunk éreite s keeerti
h.arfiLr HZ omberiség ellen, mely oagy céljait nem
;

^ 8 érvényesitéeflkre nem nyigtott móve pompázó, magasan lebeg, de keresit «'« homályos. Verseibl hiányzik a közvetlenség, harmónia, i^^n gyakran a belsó igazság is;
inkább mélyek, mint megkapóa ks szertelen túlzásaik, egyoldalúságuk leron^ák hatásukat. Még
legkiforrottahliak, ie;.i>infieriebbek nejéhez irt szerr»!mi ki>!teni'>iiytn. Halála után másfél évtizeddel
íi0!?alakltották a K.-társaságot. K.
niyi Antal írta meg (1909) részlotcsou Költészetének értékét és helyét Hort'áth
János (Irodalomtörténet c. folyóirat, 1912) és
Cscítzár Elemér állapították meg (Budapesti
Szemle. CL. k. 1912).
Komjáti, kisk. Abaaj-Toma vm. tornai j.-ban,
(1910' 534 ma^ar lak., vasúti megállóhely, u. p.
és n. t. Kótivaszilas.
Komjáti zsinat, I. Zsinatok.
Komjatna, kisk. Liptó vm. rózsahegyi j.-ban,
(í9ioi 7 i-t tót lak., u. p. Fenyóháza, u. t. Párnicza.
'

•

;

Komló

881

A saazival versenyei a bajnr gpáÜi. Angliában a (/oiliiig-K. híres. MlndMwkbf a fajtákból vannak a mi hazai telepebücen is.
K.-telepet osalds saéitóí rédett, mérsékeltoi
meleg vidéken ée mély rétegfi, jó erben lév k6zt'p kötött talajban lehet sikerrel létesíteni. A
K. alá 40—60 cm. mélyen rigoliroznl kell és
istállótrágyával bségesen trágyázni. A K.-t dugvány útján szaporítjuk. A jó dugvány legalább
10 em. hoasztk és 1*5—2 cm. vastag ; minél hoszszabb és vastagabb, annál jobb. Ijegjobb dugványok 4—6 éves tövekrl korülnek. A K.-tövek egymástóli távolsága 150-160 cm. Koraiakat lehet
fajták.

súrúbben, késieket ritkábban ültetni. Az ültetési
terv lehet négyes, ötös és hatos kötósú. Fogatoe
míivelés a négyszögül te tó.st kívánja. Egy kat.
holdon 2500
fér el. Az ültetés április hóban
történjék. Egy ültetöhelyre 2-3 dugványt lehet
elültetni, úgy, hogy a dugvány 10—12 cm.-nyire
jusson a fold szine alá, a feje azonban csak 2—3
cm. földdel legyen borítva. Az els évben nincs
más dolog, mint a K.-t tiszt&n tartani és a hajtásokat karóhoz kötni. sszel az indák lemetszése
után a tökékot leföldeljük. A második tavasszal
a múlt évi hajtásokat éles ké-ssel eltávolítjuk. A

t

Komjátszeg, kisk. Torda Aranyos vm. tordai megmetszett tke 3 —4 cm. földdel betakarandó.
653 oláh és magyar lak., u. p. és o. t Késbb minden ttl 2—3 inda vezetend póz-

j.-ban, (1910)

nára, karóra v. sodronyra. A K.-nak lehet ú. n.
Komletinci, adók. éspk. Szerem vm. vinkovcoi karós mvel ése és sodrotiyos müvelése. A sodroj.-ban, (I9I0I ^22 horvát lak., jwstahivatal, u. t. nyos múvelés lehet magas, félmagas ée alacsony.
Legjobb karó a 7—8 m. hosszú lúo- v. vörösfenyó.
Otí)k.
Komló (Htimulus L., növ.), a Moraceao (Eperfa- Sodronymvelésnek ott van jelentsége, ahol a
félék) génasza a Cannaboideae (Kenderfélék) al- karók igen drágák. Ez id szerint a sodronycsaládban. 2 faja fölfutó növény. A felfutó K. mvelés terjed. A K.-tobozlehet tojásdad, henger-,
(Humulus lupuluíi L.) tókéje minden évben új hosszúra nyúlt és gömböly alakú. Legtöbbet ér
szánikat hajt, ezek jobbra csavarodnak, horgas a tojá.<:dad és legkevesebbet a hengeralakú toboz.
szrökkel kapaszkodnak levele 3—5 karéjú, szíves Ha a K.-tolmz foghagymaszagú, zöldes-sárga szín
vállú, kemény szrtl. Porzós virágzata laza for- és nigalmassága mellett recseg, akkor aratható.
gós buffa. apró, sársrászöld, öt porzós virágokkal. Az aratás gonddal történjék, minden toboz kis
A term virágzatok barkaszerúek fedelékes kocsánnyal tépend le. A K. szárítása is nagy
gonddal jár. Nagyobb termelk szárító-épületben,
pikkelyleveleiknek hónaljában 2 2 virág van
érett állapotban, mikor az egymagú makkocskák kii^bb termelk padlásokon, pajtákban szárítkialalailtak, kis tobozalakuak (strohili luptdi). ják. A szárítókban a K.-t a eserénuekre helyezik
E tobozkák hártyás pikkelylevelei bels olda- el, melyeken a K.-t a leveg mindoi oldalról éri.
lukon sárga mirigy szröket (glandulae lupuli) A száraz K.-t zsákokba tapoesák és úgy viszik a
viselnek, ez^ szol^tatják a sör keser ízét adó kereskedelembe. A jól száradt K. kellemee szagú,
lupulint. Ezért alkalmas vidékeken a K.-t ter- világos szin, sohasem kormos v. foltos. Az ilyen
mesztik, így nálunk is Erdélyben Németország- K.-nak 8— 16V(> citromsárga K.-li8ztje, 8— 3-2»/,
ban a VIII. sz.-tól kezdve. Nagyot lendített a keser anyaga, 1-2—4-2% gyantája és 0-Í—0-6V*
K. tennesztésén Angolországban az ászoksör illó olaja lehet. Egy évnél tovább nem tenáesoe
gyártása. A K. kerítésen, ordöszélen él. Hazája a K.-t raktározni, mert értékébl sokat veatft
Közép-Európa. A Humulus japonicus Sieb. et Országos átlagban a K.-ból kat. holdanként átlagZncc. Japánban, Kínában és a szomszédos szige- ban 850-400 kg. termést lehet várni. A K. tertékea honos. Lngasnak, lombdísznek, kerft4sre méee ée eszerint ára is igen ingadozó, az utóbbi
hassniálatos, néhol (Vészt) el is vadul. Mirigy- években nálunk 360—900 korona között változott
q-kint. Hazai termeléstlnk (1911.) 8S68 kat. holszrei nincsenek.
A vad-K.-bl gondos mAvelés és kiválasztás út- don folyt, amibl a Dunántúlra 7«/». Bács-Bodrog
jáun létesítették a nemes K. -fajtákat. Az inda héjá- és Fost megyékre 60«/f az erdélyi részekre 18*/«,
nak színe szerint piros ée zöld indájú, érési id az ország egyéb réeielre 2«/». Horvát- és Szlavónszerint pedig nyári, korai, kései K.-t szoktak meg- országokra 14*/» érik. A terméé mennyisége 12,000
k(il(mb()ztetni. Földrajzi fekvée szerint etoó he- q-r» tehet, ami 6 millió K értéket képvisel. Belyen állanak a csehországi K.-k és eaek ksOtt la hozatalunk (191 1 .) 9904 q. 7.428.000 K. Uvttelttnk
az els a saazi piros indájú korai és kéeei K., 11,489 q 7.854.000 K értékben. A vllágtannés
finom kocsányú, tömött, 15-16»/o K.llszttel. 603,000 q. amibl a Német birodalom 101,600t
Utána jön az ausrhai9—\0*U InpuHnnal és végül Ausztria 72.500, Prandaoraacág 22,600, Belgium
a daubai zöld indájú, a polepU rohatiui cseh K.- és Hollandia 27,00a Orosnraiág 85.000. Anglia
Tordatúr.

;

;

—

;

.

;;

-
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145,000, Amerika 190,000, Ausztrália 7,500 q-val
szerepel.
Betegségei. Toboz-lombosodás akkor áll elö,
ha a toboz megnyúlik ós a toboz levelei, pikkelyei
megsötétednek és hosszú nyelet kapnak. Ellene
sziiperfoszfát-trágyát és több kapálást ajánlanak.

A levelek leperzselödése. Ha a levelek nyelüktl
fogva megsárgulnak, végül elszáradva veresbama
színt vesznek fel és lehullanak, akkor ezt leperzseldósnek mondjuk. Ellene öntözéssel védekezhetünk. A llsztnem bevonatot okozó Sphaerotheca Castagmi Liv. és az Oidium erysiphoides
Pr. gombák pusztításai ellen védekezhetünk kénporral. Végül pusztít a korompenész (1. o.) és az
aranka (1. o.).
Irodalom. Strebel, Handbuch des Hopfenbans, Stuttgart
1886; Nyári F. dr., A K.-termelés és kezelés kézikönyve,
BQdapest X882 ; Pröhwirth C, Hopfenbau u. HopfenbehandInng, 1888. Kimerít muika: Dr. Csérer Lajos, A magyar
K.-mívelésröl, 41 képpel, Kolozsvár 1908.

kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban,
1513 magyar és német lak., vasútállomással
s ugyanott posta-, távíró- és távbeszél-hivatallal.
Komlóadó, 1. Söradó.

Komló,

(1910)

Komlóbarkó,

Komlóssy

ket mindjárt az erdben lehántják, fels végükön
pedig a komlóindák könnyebb felkúszhatása kedvéért ágcsonkulatokat hagynak. A K.-k 5—12 m.
hosszúságúak és lent 8—14 cm. vastagok.
Komlórózsa (qöv.), a boglárrózsa (l. 0.) népies
neve túl a Tiszán.

Komlós,

kisk.

Bereg vm. felvidéki

j.-ban, (i9io)

531 rutén ós magyar lak., vasútállomás u. p.
Beregkövesd, u. t. llosva.
Komlós András (Lupinus), magyar nyomdász,
1569— 1575-ig a debreczeni városi nyomda vezetje, melyet Török Mihálytól vett át de alatta
a nyomda hanyatlott. Kiadványai (23 magyar,
1 latin) homályosak, egyenetlenek, tele hibákkal
Kiadta Károlyi Péter, Molíus Péter, Czeglédl
György, Szikszai Hellopoeus Bálint több magyar
müvét és Szegedi Gergely nevezetes Énekes
kmyvé-t (1569); Uosvai Selymes Péter Toldi
Miklós-áX, Pál apostolá-t. Nagy Sándor-át, Istvánfl Pál, Eáskai Gáspár, Nagybánczai Mátyás,
Valkai András, Csengeri András, Sztárai Mihály
széphistóriáit és Szegedi Lrinc Tlieophaniá-jÁt.
Megh. 1576. s a nyomda özvegyéé lett 1577-ig.
V. ö. Dr. Csrös Ferenc: A debreczeni városi
;

;

Komlóbogár.
komlóbarkó (Plinthus tigra- nyomda története. (1911.).
Komlósbükk (növ.), 1. Ostrya.
tus Rossi V. porcatus Panz.), a Bogarak rendjében az Ormányos bogarak (CurcuUonidae) csaKomlósd, kisk. Somogy vm. barcsi j.-ban (i9io)
ládjába tartozik s a komlónak, fleg Szíriában, 438 magyar lak. u. p. és u. t. Babócsa.
veszedelmes ellensége. 12 13 mm. hosszú, barnaKomlóska, kisk. Zemplén vm. tokaji j.-ban,
szín, ormányán 3 léc, mellkasán oromszer ki- (1910) 697 magyar lak. n. p. Erdhorváti, u, t.
emelkedés van összentt szárnyfedi pontsoro- Tolcsva.
sak, néhány sárgásbarna pikkellyel. Márc.-tól
Komlóskeresztes, kisk. Sáros vm. girálti

Komlóbogár

1.

v.

;

—

;

;

aug.-ig található s a nstény petéit a komlóindának a földdel érintkez, alsó részére rakja le. A
lárvák kifejldve 15 mm. hosszúak, lábatlanok,
sárgásfehérek s bamafejek az inda belsejébe
furakodnak egy sarjon 20 is akadhat. Az inda
belsejében telelnek s tavasszal ugyanitt bábbá is
alakulnak. Védekezés a fertzött indák levágása
8 elégetése tömegesebb jelentkezése esetén a fiatal indákat fektessük le s mintegy 80 cm. hosszúságban fedjük be földdel, így a lárvák a tkétl
;

;

:

;

messze fognak esni

s

az

szi metszéskor mind a

lemetszett indarészbon lesznek s elpusztíthatok.

Komlód,

kisk. Kolozs vm. mezörményesi
435 oláh és magyar lak. u. p. ós u. t.
Nagynyulas.
Komlódtótfala, kisk. Szatmár vm. csengeri
j.-ban, (1910) 651 magyarlak. u. p.ósu.t. Csenger.
Komlóhegy, hegycsúcs, 1. Chmelova.
Komlókaró, 1. Komlópózna.
Komlóliszt. A komlótobozok pikkelykéi aljában ül term körül narancssárgaszín izzadmány, komlóliszt (lupulin) képzdik. Elemzés szerint tartalmaz komlóolajat, komlógyantát, keser

j.-ban, (1910)

;

;

anyagokat, csersavat, alkaloidot.

A K. adja a sör-

j

.-ban, 1910) 41
(

tót és

cigány lak., postahivatallal

u. t. Girált.

Komlóskert (azeltt
vm.
u.

t.

Komlóspatak
vm.
u.

t.

:

ólublói j.-ban, (1910)
Ólubló.

(azeltt

bártfai j.-ban,

(1910)

JSobgárt), kisk. Szepes
lak.
n. p. és

653 német

;

Komlósa), kisk. Sáros
677 mtén lak. u. p. ós

:

;

Zboró.

Komlóssy, 1. Ede, fest, szül. 1862. Török-Kanizsán (Torontál vm.) Els oktatását atyjától, K.
Ferenctl kapta, de legtöbbet Budapesten, Benczúrnál tanult. Számos arcképet festett (pl.
Andrássy Katinka grófn), egy életképére ptKiig
1887-ben a második társulati díjat kapta Budapesten.
2.

K. Ferenc Dániel, színész ós színigazgató,
megh. Pesten 1860. jan. 13. A vidéki

szül. 1797.,

vándorszínészet egyik legtevékenyebb alakja volt,
hol mint színész, hol mint mvezet, de a legtöbbször mint színigazgató. Társulataival bekóborolta
az egész országot. Irodalommal is foglalkozott
eredeti színmve mellett fordított és átdolgozott darabjai egész könyvtárt tesznek ki.
3.
Ferenc, fest, sztU. Temesvárt 1817.,

néhány

K

nek színét, eltarthatóságát ós ízét. 100 darab megh. Bécsbon 1892 jul. 14. Mvészeti tanulmákomlótoboz súlya 10—12 gr. Ebbl löTOVo komló- nyait abécsi akadémián ós Waldmüllornól befejezliszt, 17-540/0 szár és kocsány,
78-367o pikkely- vén, visszatért Magyarországba s tevékeny részt
levélke, 7-80«/o magkóplet.

vett az

els magyar képzmvészeti egyesület

Komlóolaj, a komló tobozában elforduló illó- megalakításában. 1848—49. a szerbek mindenéolaj, mely a komlóllsztnek (lupulin) 3«/o-át alkotja bl kifosztották s életét is csak nagynehozen sikeés fképpen két szénhidrogénbl áll
myrcén és rült megmentenie. 1865-ben Bécsben telepedett
humidén.
le, ahol a virágfestészetre adta magát. Tájképei
Komlópózna, e célra többnyire az egyenes, közül a Részlet a bakonyi erdbl a Szépmvényúlánk ós könny fenyfákat használják. Eze- szeti Múzeumban van.
:

:

—
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—
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4. K. Ferenc, pozsonyi prépost, Iró, sxfll. Nagytapok>sányban (Nyitra) 18ó3 ápr. 88. A budapesti
egyetemon a bölcséeaetí tanfolyamot végezte.
1879-ben bölc^^észetdoktori. 1880. föglmnáziami
tanári oklevelet nyert. Pappá szentelték 1881 jún.
29. Káplán volt Modorban, rüviddol utána nagyszombati fögímn. tanár, kéeöbb több helyütt plébános, két Ízben (1884. és 1887.) orsz. képvisel.
1892-ben Esztergom föegyházmogjoi fötanfelügyelö. 1893-ban esztergomi kanonok. 1896-ban
1905. pozst>nyi
az orsz. közokt. tanács tagja
pn»lK)st,liK)7. pápai prelátus. 1907-ben Árpádházi
Szt. Krzsébet születése 700-ik évfordulója alkalmából fényes ünnepséget rendezett Pozsonyban,
amikor a Rigele Alajos szobrász alkotta Szt. KrzséIvn-szobrct emelte a préposti lakban. 1908-ban
kölni mintára virágjátékokat rendezett Pozsonyban. Kitzött nyolc pályázatára 700-<in felül küldtek be lirai költeményeket. Stefánia fhercegn,
Lónyay Elememé grófné volt a rózsakirályn. Irodalmi munkássága: 1882— 94-lg szerkesztette a
\rpnevelo cím tanügyi lapot Emyei Lajos, Zelligcr József (1884—1886), ZoUiger Alajo8(1886;

1888) és Zelliger Vilmos dr. (1888—94) közremködésével, 1895— 96-ig pedig a Katholikus
Tanügy cím lapot adta ki. önálló mvei

Bosznia és Hercegovina története a legrégibb
idökföl napjainkig (Nagyszombat 1882); Ifjúsági
.^riiihdz (4 füzet, n. o. 1883); Reformátorok (m'iiiicthOl, Eger 188-t); Síijánszky Antal (életirotanulmány, Pozsony-Budapest
dai' untörténeti
1886); Hol késik a kat. autonómia ? (u. o. 1^9).

Kommabaolllu*

nél szolgált. 1848. Debrecz«o

II. kerületének követe 8 nemzetörl százados, 1849. fszállásbíztoe
volt, amiért az önkényuralom haláüra ítélte, de

Haynautól kegyelmet nyert. A szabadságliarc
után a közpályától visszavonult, de mint nagytekintély fértíá vezérszerepet vitt Debreczen társadalmi és gazdasági életében. Sok cikket írt a
debreczenl lapokba s a Vasárnapi Újságba, lefordította Horatius Máit, melyekbl Arany Koszorúja közölt mutatványt s németországi útjának
emlékeit Utazási Levelek c. köny%'ében (1868)
örökítette meg. Mint mflkedvelö-fest is kivált.
9. K. Imjos, K. 8. testvérbátyja, szül. Debreczenben 1811., megh. u. o. 1883 jan. 15. 1848-ban
az önkéntes hajdulovasság szervezje és parancsnoka volt. A szabadságharc több ütközetébon részt
vett, többek közt a szolnoki csatában tnt ki. A
honvédség felállításakor 1867. rnagyi ranggal az
1. huszárezredbe lépett
1876. ezredesi ranggal
nyugalomba vonult. Sok évig volt a debreczenl
zenede tevékeny igazgatója.
;

Komlósújfalu, kisk. Szolnok-Doboka vmegyo
(1910) 368 oláh lak.
u. p. és

csákigorbói j.-ban,
u.

t.

;

Hídalmá.s.

Komlószárítók.

A kistermel a termését

tiszta

padláson, pajtában v. egyéb üres és eléggé szells épületben kellleg megszáríthatja. De a nagyban való termelésnél már külön szárító épületek-

rl

kell gondoskodni, mert a jó szárítástól függ a
komló minsége. Erre szolgálnak a szárltószinek.
Ezek lehetnek fából épített pajták, rednyös oldalakkal, belül pedig léces állványokkal, ame-

lyekre a csorényekben a tobozokat 2—3 ujjnyi
rétegben elhelyezik s idközben átforgatják. Ezek
a szinek a szükséghez képest emeletesek is lehetnek. A szinek alsó osztálya a földtói legalább 2 m.
Hifi ístván mveibl (1907); Széchenyi magasságban álljon és padlózattal legyen ellátva.
Itt történik a levegn való szárítás. Nagy mennyi•i.M,..» v'"/<'/e/e(lyH).
. A'. Ida, színészn, 2. leánya, szül. Székes- ségek gyorsabb szárítására szolgálnak a fthet
fehérvárott 1825., megh. Budapesten 1893 szept. szinek, alulról való, de 36o C.-nál magasabbra
11. 184-ben szerztKitetttik a pesti Xemzeti Szín- nem emelked meleggel és kell szellztetéssel.
mködött. A levegn szárítás száraz idben 4—5 nap alatt
házhoz, hol mint naiva és fiatal
1861-bon feleségül ment Kövér Lajos Íróhoz. Ta- bevégzdik, a ftött színekben pedig egy berakás
nult és képzett színészn volt, a ki többször tett már 4-6 óra alatt elkészül. V. ö. Csérer L., A
külföldi tanulmánjaitat és sok kedvességgel ját- magyar komlómívelésröl (Kolozsvár 1908, ábszi >tta szerepeit, bár bizonyos érzelgs páthoszt rákkal).
Komló-szövpille (Hejnalus humuli L.), a
nem bírt levetkzni. Több darabot fordított németbl és franciából. Fbb szerepei: (Tordelia, Ki- komló gj'ökérfúró pilléje. A Lepkék rendjébe, a
üyökérfúró pillék (Hepialidae) családjába tarráljTi (Egy pohár víz Matild (Örökség) stb.
6. K. Ida, fest, szül. Prágában 1850 aug. 30. tozó lepkefaj. A hím szárnyai ezüstfehérek és
Eredetileg tanítón volt, a hetvenes években azon- mnstrázatnélküliek; a nstény elüls szárnyai
ban kedvet kapva a mvészethez, atyjától, K. Fe- agyagsárgák, két téglavörös harántsávval, hárenctl vott oktatást Bécsben, ahol az iparmvé- talsó szárnyai vörösesszUrkék feje ée teste sárgyapjúval fedett. Máj.—aug.-ban E.-ésKO>ópszeti iskolát is látogatta.8zámo6 virágképet festett,
sárgás
ily mveinek íökóp a bécsi ndvajr volt vevje. Eorópában nagyon gyakori. Hernyója
;*
nyakpajzsa
7, K. nono, BZinéeznö, szüL Kolozsvárott 1884 alspezlnfl, egyes fekete szrökkel
máj. 1. Kégi színész családból származik s apja sárgásbarna, feje barna. Ápr.- májusban különb,

A

szent mise a világ legnagyobb kincse (elmélkedési és imakönyv németbl, 1895) ; EszlergomSzt. Ereijiiluizmegijei iskolák története (1896)
'rajza (1907); Kszmék és gondolatok
;

'

'

'

'

K

hsn

,

^

társulatánál már játszott gyennekszerepeket. A
szini-iskola elvégzése után rövid Idöt vldékMi töltött. 1903 óta a budapesti Vígszínház tagja, hol
naiv és társalgási szerepkört tölt be nagy siker-

;

növények, els sorban a komló gyökeróbeo éí,
sokszor nagy károkat okoz. Bábja sOtM aárgit-

bama.

Komnuk (gör.),

a.

m. vessz (^; » MmébeHA

1908-ban férjhoz ment Stér Tivadar ügyvéd- köMles hangok rezgési siáDiai közt matatkosó
hez. Fbb szerepei: Katica (Diákélet). Marié! kfilnbség.
KomnialMteilliia. vesszslakoan hajlott, Us
Louise (Tolvaj). Dériné, Louto stb.
8 K.Imre, író, sz. Dehreczenbenl8l3júl.23., bacillus (vibrio). a kolera okosöja is ilyen, 1. Komegh. n. 0.1879 máj. 6 Szabolcs ós Bihar vmegyé- lera ée Baktérimm.

rel.

u

;

-

Kommaerene

Kommagene, tartomány ókori Szíria ÉK.-i réBzóbon, az Eufrát folyó és az Amanos-hegysóg
közt. Fvárosa ós egyúttal Luklanos szülvárosa
Samosata volt az Eufrát mellett (ma Samsát),
késbb Hierapolis. Mikor a Seleukidák dinasztiája
Szíriában megbukott, egyik ága K.-ben huzamos
ideig fenntartotta magát.

Kommandins (franc, commandant),
csapat, seregrész, vár,

valamely

vagy város helyörségének

parancsnoka. Franciaországban az

rnagy

Kommunikáció

834

címe.

a mi hadseregünkben is, a hadsereg fenntartására
szükséges élelmezési, öltöztetési stb. cikkek bevásárlásával, gyártatásával, raktároz tatásával s
a csapatoknak és intézeteknek való átadásával
megbízott hatóság.
Kommiaezárius (lat.) a. m. megbízott, biztos,
régebben különösen rendrbiztos. L. Kommisszió.
lat.), 1. a. m. mega megbízó a. m. kommittens a megbízott
kommisszionárius v. kommisszárius; a megbí-

Kommisezió (commissio,

bízás,

;

zottnak adott írásbeli meghatalmazás kommiszszórium, kommisszoriále
2. a. m. bizottság
3. a németek bizonyos hatóságokat is komKommandó (az olasz commando a. m. parancs
szóból), a katonaságnál a. m. vezényszó (1. o.) ós missziónak neveznek, például Polizeikommission,
ezenkívül különös intézkedés végrehajtására ki- Kriegskommission, melyek a fhivatalnak, mely
4. komküldött csapat-osztag, melyet akkor, ha több al- alatt állanak, kirendeltségét teszik
osztály által vezényelt emberekbl állíttatott misszárius a. m. biztos, pl. pénzügyi biztos (Finanzkonmiissár). L. még Bizományi ügylet.
össze, kombinált K.-nak neveznek.
KommisBzórium (lat.), a német perjogban az az
Kommaasaáció (commassatio, lat.), 1. Tagosítás.
Kommenda (commenda, középk. lat.), valamely okirat, mellyel a rendes bírónak illetékessége, biegyházi hivatal jövedelmének húzása az illet zonyos esetben, kivételesen másra ruháztatik.
Kommittens (lat.) a. m. ügyfél, megbízó, 1.
egyházi hivatalnak birtoka nélkül. A K. kétféle
nemét különböztetik meg. Az egyik a Karolingok Bizományi ügylet.
Kommóció (commotio, lat.) a. m. rázkódás.
korában keletkezett alcként, hogy a királyok az
Kommóciós elmebajok az agyvelrázkódás
ogyházjavak ós klastromok jövedelmeit világiaknak is (ú. n. Abbates commendatarii) hübérileg folytán támadt elmebajok. Ezek közvetlen az
kezdték adományozni, ami ellen a pápák erélye- agyvelrázkódást elidéz sérülést követhetik t.
sen tiltakoztak ugyan, de azért az egyházjövedel- csak id multán fejldhetnek ki. Igen változatos
meket pártfogoltjaik s híveik érdekében néha ma- tünetekkel járnak, többnyire lehangoltság, zavartguk is elidegenítették. A K. másik neme abban ság, feledékenység jellemzik. Néha meggyógyulleli eredetét, hogy megürült egyházhivataloknak nak, gyakran azonban elbutulással végzdnek.
Kommód, rendesen komót (franc.) a. m. kéújrabetöltésökig ellátását ideiglenesen más egyházhivatalban levkre, rendesen a szomszéd lel- nyelmes, kellemes 1. még Commode.
KomxxíoáoTe-azigeték. (Comm^ndeur-szigetek,
készre szokás bizni, aki azért a jövedelmet húzza.
A K.-k, bár az adományozásukkal járó vissza- Komandorszkije Osztrova), szigetcsoport a Beélések miatt oUenök a tridenti zsinat tiltó rendel- ring-tengerbon, Kamcsatkától keletre. A Beringkezést létesített, olykor még ma is elfordulnak. sziget (1. 0.), a Mjednoi (470 km* terület, 647 lak.)
K., a lovagrendeknél ingatlan birtokok vagy és két kis lakatlan szigetbl áll. A szigetcsoport,
gyümölcsözöleg elhelyezett tkébl álló oly dotá- amely az orosz-szibíriai partvidék Kommodor t.
ció, melyeknek haszonélvezete a lovagrend egyik Komandor nev járását (1734 km*) alkotja, nevagy másik tagjának adományoztatik élethosszig- vét Boring tengerészparancsnoktól kapta, aki azt
lani élvezetre. Az, aki ily K.-t kapott, komtumak 1728. fölfedezte és 1741. ott meghalt.
(commendator) neveztetik.
Kommodor-hajó vagy commodore-hajó Azon

L.

Commandeur.
Kommandit-társasá^,

1.

Betéti társaság.

;

—

—

;

—

;

—

Kommendáciö

(lat.),

ajánlás,

1.

Commendatio. hajó, melyen a kommodor tartózkodik. L. Com-

Kommendalevél, egyházi hivatalra

szóló kine-

vezési okirat.

Kommentár

fontosabb könyveknek, kivált a bibliának beható tudományos magyarázata.
L. Bibliai tudományok és Comnientarií.
(lat.),

Kommentátorok (lat.) a. m. magyarázók, fkép azok a tudósok, akik a római jogot, illetleg
Justinianus császárnak törvénykönyveit a középkorban (XII. és Xlll. sz.) magyarázó szöveggel kisérték. Posztglosszátoroknak is nevezik
ket, mórt idrendben a glosszátorok után (1. o.)
következtek, akiktl abban különlxiznek, hogy
magyarázataikat nem csupán rövid jegyzetek
(glosszák),

hanem

rondszoresobb magyarázatok

modore.

Kommoriensek (lat. commorientes), akik egyidejleg halnak meg. Egyes magánjogok arra az
esetre vonatkozólag, amikor rokonok közös veszélyben (pl. hajótörés) együtt haltak meg, vélelaz elmet állapítanak meg arra nézve, hogy
az együtt meghallenkez bebizonyításáig
tak közül kit kell elbb meghaltnak tekinteni,
hogy tehát azon esetben közülök melyik örökölt
a másik után. így egyes jogok szerint a vélelem
az, hogy a serdületlen gyermek a felmen eltt,
a serdült gyermek ellenben a felmen utí'm hals
meg. A magyar jog ily vélelmet nem állapít meg,
és azt az újabb magánjogi törvénykönyvek is általában mellzik. Ehhez képest az, aki bizonyon

—

—

(kommentárok) formájában adják. Nevozotosebb
glosszátorok és K. Imorius (f 1140), Bulgarus sorrendet állit, azt bizonyítani tartozik.
Kommosz (gör.), panaszos ének, érzelmos dal
(t 1U6), Azo (t 1220), Jacobus Balduini (f 1235)
Accursins (f 1260).
az ó-görög tragédiában, melyet váltogató strófákKom mentek, 1. Diákegyletek.
ban adott el valamely szerepl és a kar.
Komra igratorizmus, 1. Commigratoristnus,
Kommnn&lis (lat.) a. m. községi.
Kommisszáriátus (lat.), a kommisszárius (1. o.)
Kommunikáció (lat.) a. m. közlckedós. L. még
Állása, hivatala. Némely hadsorogben ós régente Coinmunicatio.
:

-

KommunlkAlnl
Kommnnikilni,

közölni, ktUönteeB irásbao;

közlekcMlni.

Kommanikánsok
m.

a.

(n lat contmtono-ból.

I.

o.)

iirvacítf>r«val élók.

Kozamani^

(lat.) a.

m. közíSeség, L

-

8S6

Commmdo^

ALi'tzás éa UriYisora,

nak.

A

Koiniwi MM
K.

egysnmünd

A

vagy kovácsolják. A szeleteket egymástól csillámmal, vagy pedig az ebbl kéo^t
mikanittal, a homloklapot pedig pl. vasúti motoroknál staUlit nevfl szigetel anyaggal szigetelik (2. ábra). A szelelek taswtartására ssoritá
gyúrfiket használnak, megfelel módon oda erösitve. Az armatúra tekercselésének drótjait vagy
csavarokkal ersitik a K. illet szeletjéhez (1.
ábra), V. a szeletekhez forrasznak. A 3. ábrán
egy 12 lóerej egj-enáramá motor metszetét látjuk baloldalon van a K. felersítve a kefetartó
szerkezettel együtt. L. I>inamoelektromos gépek.
A K.-t, de más szerkezetben és célliü, mint
Irányváltoztatót használják a tel(^rafiában és
elektromos méréseknél. Méréeefaaél azért, hogy
kisajtolják

Kommunisták franc communards), az 1871
ápr.
májusi párisi commune (1. o.) hl vei.
Kommunista kiáltvány, Marx ée Engda közös müve 1847 bi, mely sokáig mint a marxizi

mus (l. o.) elmt'loti és g>'akorlati proin-amraja
szerepelt, a szociiUizmos propagandisztikus irodalmának ^yik leghatásosabb és legelterjedtebb
terméke. Magyarul Maix és Bng^ VáL mvei,
I. k. és a Magyar Könyvtárban (585. sz.). KitUnö
magyarázata Ch. Andier, Le Manifesto Conununlste IL Introduction historiqno et commentaire
:

:

(Paris 1901). V. ö. knX. Labriola, Zum Gedfichtniss des kommtmistischon Maniíestes (Leipzig
(19091.

;

S.
t. ábr*.

Kommatátor

az armaturában gerjedt

(indukált) vált^osá áramot, egyenáramra változtatja át.
K. {1. ábra) bizonyos artmú rfoszeletböl (lameUából, szektorból) kéazfil ; a aieleteket húzott, kemény profllrézböl kifftrészellk,

(kollektor)

Kommunitás (communitas,

ábn.

Koouiatátor (kollektor) elkelyeaése egy B^lor teBfeljrte

(etuet).

aiet»iete ^vMÚtí motorhoz).

m. község, kisebb hibák is elkerOltessraek, a m^kéazttléken az áram mindkét üányú átvezetése mellett
kózöss»><í, közvagyon.
Kommunizmus (communismus\ új-lat.), két- külön-külön mérnek. Elterjedt a i lemezes 'váltó,
féle értelombon használatos. 1. Mint rokonértelra mellek többnyire köralakban vannak csoportoMarx is kommunis- sítva és egy-egy lemez igy V4 körsz^mens, 2 átlókifejezés a szocializmussal
tának nevezte magát. 3. A tulajdon nma formája, san egymással szemben lev lemez a teleppel,
mely primitív társadalmakban vun mog, a mai 2 pedig a vonallal van összekötve. Ha a két átíómagántulajdon rmdszerrel ellentétben és mely- san fekv lemezt a jobb avagy bal szomszédjával
nek nyomai, különösen a földtulajdonnál, máig hozzuk az e célból hozzáadott fémdugóval fémes
érintkezésbe, az áram majd az egyik, |majd a
is megtalálhatók.
Koou&Qtáeió (commutatio, lat) a. m. válto- másik Irányba kering. L. AramfonUt.
lat.) a.

;

zás, easvólés.

Kommün,

Komrnntaiw dv, az összeadásnak

1.

Commtme.

Kommüniké, L Commmti^,

éssionHiflBak alaptörvtoye, melynek érteimében
az öesieadandök, ill. a tényezk egymással felcserélheUUE, anélkfll, hogy az összeg, ill. szorzat

lád,

értéke megváltoznék.

s

Komnenos, kelet-római (bizánci) uralkodócsamely Paphlagonlából (Kis-Azsia) szármaaott
a X. sz.-ban tflnt fel s egyik tagja laák 1057.

Kommutátor (commutaUMr) vagy

koUektor, a esáasári trónra jutott, de már 1069. kolaetorba
egyenáramú dinamógép v. motor tengelyére vonnlt Testvérétl JánoHól származtak a kelet•>rsitett az «z alkatrész, melyhez az armatnra római birodalom utolsó jetee mámirai : /. Alexku
tokercseiben gerjedt áramok folynak és súrlódó (1081-1118), JdN0«(llia-i3) és JföNM^/ (1143fém- vagy szénkefék közvetítésével az áramok a 1180). Ennek kis fiát, //. .á&xiovf (1180-83)
kttls vezetékhálózatba (lámpákhoz stt».) kijnt- nagybajjá AndnmQau (1183-85) fbeztotta
iz

w^

;

—

Komnenovich

trónjától és életétl. Andronikos unokája, Alexios
alapította Konstantinápoly eleste után 1204. a
trapezunti császárságot. E dinasztia utolsó tagját, Dávid császárt II. Mohammed szultán ölette
meg 1462. Néhány század múlva mégis felmerültek K.-ok, kik magukat Dávidtól származtatták.
Ilyen volt Korzika szigetén K. Demetrios (szül.
1749., megh. 1821), ki családtörténelmi munkáival igyekezett császári származását bizonyítani
s 1782. XVI. Lajos francia király csakugyan elismerte öt a K.-ok utódának.

Komnenovich Sándor, matematikus,

szül.

Körmöczbányán 1813

okt. 13., megh. Budapesten
1869 ápr. 22. A technikai pályára lépett és 1847—
1862-ig a Tiszaszabályozásnál mérnökösködött.
1852— ö6-ig a megyetemmel kapcsolatos ipartanodán, 1857-tól a megyetemen a matematika
tanára volt. Tankönyveket írt,
Komo, folyó Francia-Kongóban. Fulánál válik
hajózhatóvá és a Gabun torkolatába ömlik. 1893.
Barrat kutatta át.
Komócsin (növ.), 1- Fhleum.
Komócsy József, költ, szül. Vencselln (Szabolcs vm.) 1836 márc. 25., megh. Budapesten 1894
június 19. Tanulását a szatmári gimnáziumban
kezdte, de pajkossága miatt kitiltották. Vargainas lett, de éjjel tanulgatott, egy év múlva felhagyott a mesterséggel és Tócsön (Máramaros vm.)
mint segédtanító mködött, majd Szatmáron a tanítóképzben a módszertan helyettes tanára lett.
1859-bon Ungvárra nevezték ki fötaní tónak, 1861.

pedig a fvárosba költözött, ahol tanár lett a Rökoroskodolmi iskolában. 1863— 64-ig Iszkender név alatt a Tóth Kálmán Hölgyfutár c.
lapjába irogatott prózai és verses szatírákat
ser-féle

Arany János Koszorújába

is

írt

néhány

költo-

ménsrt és 1864. a Pesti Hölgydivatlap (késbbi
címén Budapesti Bazár) szépirodalmi részének
szerkesztését vette át. 1868 óta a Hírmondó cím
néplapot szerkesztette. Verseinek els gyjteményét K. J. költetnényei cím alatt adta ki (Pest
1868).
nyeglék c. szatírája (u. o. 1869) a Kisf aludy-társaság pályázatán dicséretet aratott. Szerelmi verseinek javát Szerelem könyve cím alatt
1883. adta ki, amely 3 kiadást ért. Versei szerelmi
és hazaüas dalok, genre-képek, románc- ós népdalfélék, továbbá szatírák és alkalmi ódák, liumoros

A

ós elbeszél versek. Egészben egyszerség, szinteség és könny forma jellemzi s az a ders hang,
mely lelkének a magánéletben is alapvonása volt.
Egyike volt a Petfl-társaság alapítóinak és a társaság csakliamar alehiökévó választotta. Halálát
vórmérgozós okozta. A Petfi-Társaság 1903. síremléket állított neki a bpesti kerepesi temetben
lev díszsírhelyén (az emléket Zala Gy. mintázta).
Komogovina, adók. Zágráb vm. kostajnicai
j.-ban, (luio)

517 szerb

lak.

;

u. p.

Meéencani,

u.

-

836

t.

Mftjur.

Komorl-szlgretek

hogy nyugat felé is tlünk terjedt el.
Jellegz vonásai: magas, ersen alakult test,
fehér lompos szrözet, fekete orr, barna szem.
Egy négyéves hlmpéldányról vett móretek fejhossza 28, nyakhossza 25, törzshossza 63, farokhossza 28, övmérete 80, marmagassága 70, fejmagasság a fejbübtól a földig 86 cm. Ragaszkodása a gazdájához és környezetéhez épen oly
ers, mint amilyen nagy a bátorsága és támadó
hajlama idegenekkel szemben. V. ö. Állattenyésztehetjük,

:

lapok 1911. 52.
adók. Várasd vm. zlatari j.-ban, (i9io)
3944 horvát lak. u. p. Orehovica, u. t. Zlatar,
Gornja Bedekovcina. Itt van a Bedokovics-család
si kastélya.
tési és tejgazd.

Komor,

;

Komor,
1867 febr.

1.

3.

Gyula, hírlapíró,

szül.

Budapesten

A budapesti egyetemen jogdoktori ok-

levelet szerzett, hírlapíró lett és hosszabb ideig
bels munkatársa volt a Pesti Hírlapnak. Éveken
keresztül képviselházi naplószerkeszt-segéd-

ként mködött, majd országgylési gyorsíró lett.
1901 óta a Vígszínház mvészeti titkára. Számos
tndérregét írt, amelyekot a fvárosi gyermekszínházban és a Vígszínházban adtak el s körülbelül ötvenet meghaladó színmüvet fordított
német, angol és francia nyelvbl a budapesti
színházak számára.
2. K. Marcell, építész, mszaki író, K. 1.
öccse, szül. Budapesten 1868 nov. 7. Oklevelét a
kir.

József-megyetemen

szerezte, 1897.

Dezs építésszel társult. (Fbb mveiket

1.

Jakab
Jakab,

1.). Mint tervez építész Lechner Ödön híve és
tanítványa, s a magyar stíl-törekvésekot mesterének szellemében igyekszik szolgálni. A Vállalkozók Lapja felels szerkesztje.
Komora, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (i9io)
350 szerb lak. u. p. Rujevaéki Beslinac, u. t.
;

Dvor.

Komorica, adók. Pozsega vm. pozsegai

j.-ban,

226 horvát lak. u. p. és u. t. Ratkovica.
Komorin, El-India D.-i hegyfoka, 1. Jridia.
Komori-szigetek (vagy Komoro-, Comoroszigetek), négy föszigetböl álló, 245 km.-nyi hoszszuságban elterül csoport a Mozambik-csatorna
É.-i szélén, Madagaszkár ÉNy.-i vége és Afrika
keleti partja között. A legkeletibb Mayotta (i9ii)
9989 lak., (1. o.), a legnagyobb és legnyugatibb
Angeszija v. Nagy-Komoro, a Delgedo-foktól 310
km.-nyire köztük vannak Andzsuán v. Njuana
(Johanna-sziget) és Mohil v. Mohelí. A K. területe
2124 km«, lélekszáma (1911) 94,844, illetve Mayottával 104,833, akik nagyobbára mohammedánusok. A szigetek klímája aránylag enyhe, a föld termékeny s trópusi növényzet takarja. A lakosok
szuahéli-négereknek, araboknak és szakalávoknak keverékei, akik leginkább földmlvelésbl
(1910)

;

;

élnek, de vászon, fegyverek, ékszerek készítésével is foglalkoznak. A kivitel föcikkei
vanília,
kakaó, cukor, dohány és
vasúti talpfa,
:

Komolló, kisk. Háromszók vm. sepsi j.-ban,
u. p. Réty, u. t. Réty1010) 487 magyar lAk.
Bresztevény. Mellette még a rómaiak idejébl két
várrom s vízvezetéki csatornák maradtak fenn.
Komondor, a nyájrz ebek legnagyobb test
fajtája, molypt a magyarság si házi állatának
tarthatunk, aminthogy nálunk találjuk fel, habár
raogfogjütt számban, eredeti jellegében és föl;

kitn

míg a

beviteli cikkek közül a gyapot, vászon,
rizs a fontosabbak.
K.-et 1598.

A

vasáruk és

Houtmann

fedezte föl. Jelenleg francia gyarmat.
V. ö. L. Hetidcbcrt, Au pays des Soraalis et des
Comoriens (Paris 1901) Poirier-Nouffiard, Madagascar. La Réunion, Mayotte, les Comores, Djiboutil (Paris 1900).
;

;
:

Komornik

837

—

KompareAI

régi lengyel Domessóg belflö esenáluok is ily értelemben használják a komornyik és a komoma szót. Eredetileg a mi zselléreinkhoz hasonló mezgazdasági szegödmónyes

ahhoz erfiaitott kötélm . láncon lógnak segjr óraingához hasonló módon mozogván, majd az egyik,
majd a másik partot érintik. A mozgató er rendesen az áramlat, mely erejével a megfelelleg

szolga.

állított

Komornik. A

lódsége

;

Komomok (aznlött

:

Szörény vin. ora\ k-zai j.ban, (1910) 153 oláh lak.
vasútállomás taviróhivatallal, u. p. Kákófalva.

és e K.-okat tolja. A
láncos K. higtására a folyam egyik

korma nyrúilra hat

Komoristye), kisk. Krassó- sodronyos

v.

os

partjáról a másikig kifeszített
sodnmyköM
v. lánc szolgál.
sodronykötélen két mozgó csiga

A

Komoró, kisk. Szabolcs vm. kisvárdal j.ban, van s ezekhez van a K. két vége két vékonyabb
886 magyar lak. vasúti megállóhely, posta- köt«íl segélyével megersítve. Kikötéskor a K.
ügynökség, távbeszél. L. még Oroszkomoró és körülbelül párhuzamosan áll a sodronykötéllel.
Ha a folyón át akarunk kelni, az elüls kötelet
Szobránczkomoró.

(1910)

;

Komoro-szigetek.
Komori-sziaeUk.
Komorske-Moravice, község Itifodros-Pinme
vmogyúben, (1910) 29ö7 szerb é» horvát lakossal, L
Cameralmoravica.
'1. kisk. Szatmár vm. avasi j.-ban,
K'
I.
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I

lak.

;

n. p. Tartolcz, a.

t.

Bikszád-

meghúzzuk, mi által a K. a folyóvíz irányára
ferde helyzetbe jat s az áramlattól kapott sebességénél fogva a kifeszített kötélen guruló osigéí segits^vel a folyón keresztbe halad.
K.-okat hatósági engedély nélkül mindenki osak
saját területén s kizárólag saját cti'ljaira s csak
az aIaU a feltétel alaU állíthat fel, ha az a hajózást, tutajozást s faúBztatást nem gátolja. .Minden
más esetben, valamint akkor is, ha a K. kötéllel

—

aranyérebánya van.
Komos, ama duhajkodó társaságoknak (gör.
xfüjio;) antik megszemélyeeítójo, melyek a görög
városok utcáin ójjelenkónt lármáztak.
V. sodronnyal összekötve hozatik mflködésbe, K.
Komót, a francia commode magyaros kiejtése, felállításához hatósági engedély szükséges. Az ily
K.-okat forgalomba vétel eltt hatóságilag mega. m. kényelmes, kellemes.
Komotan (osehiil Chotnutov), város, K. cseh vizsgálják. (lóz-K.-oknál a hajózási rendszabákerületi kapitányság székhelye, az Érchegység lyoknak is meg kell történniök. A K.-okról pontos
lábánál, vat^út mellett, (1910) 19,545 német lak.
nyilvántartást vezetnek. A rendri felügyeletet a
gzmalmokkal, posztószövéssel, kolmefestéssel, közutak felügyeletével megbízott közegek viszik.
vegyészeti-, óra-, sör- és papírgyárral, vasúti
Kompakt (lat.) a. m. sr, tömör a könyvhelyekkel bamaszénbányákkal gépész- és ipar- nyomdászatban ily jelzvel illetik a vastagabb
iskolával csinos kastélylyal. K.-t a XIII. és XIV. vonalú, tömör botüfajokat.
sz.-ban a német lovagrend bírta, 1421. a husziták
Kompaktátom (lat.) a. m. paktum, szerzdés,
elfoglalták, 1605. királyi várossá emeltetett.
mogogyozés. A cseh K.-ok azok a megállapodáKomp. széles és lapos vizi járómú, mely a hajók sok, amelyokot a csoh rendek 1433 nov. 30-án a
ki- és berakodására v. a kikötépitéseknél anyag- bázeli zsinat bizalmi fértiaival kötöttek a kelyszállításra szolgál. A K.-okat, 2— 6-ot egyszerre, hesek (hu.sziták) vallásgyakorlata tárgyában, nerendszerint vontatógözösök vontatják. Igen nagy vezetesen a kehellyel való áldozás megengedése,
K.-ok a járómú hajtására géppel is el vannak papjaik elismerése iránt. II. Píus pápa 1463-ben
látva. A közlekedésnek két part között való köz- a cí^ch K.-okat elvetette, hatályuk azonban csak
vetítésére szolgáló K.-okat átkel K.-oknak ne
15(>7-ben sznt meg.
vozlk. Ily K.-ok manapsáí? óriási méretekben is
Kompánia (franc, cotnpagnie, ol. compagnia,
építtetnek s oly berendezéssel bírnak, hogy azok- cotnpagno, a lat cumpane-hol, a. m. kenyeres pajban a folyamokon v. egész tengerrészeken való tás),tár8aság, társulat, gyülekezet, csoport, banda;
átszállítás céljából egy (néha két) egész vasúti a katonaságnál a. m. század (1. 0.).
vonat elhelyezhet. Az egyik parton rávontatják
Komparibilis (lat.), összehasonlítható, egybea vasúti járómúveket, átszállítják a vizén és az vethet. KomparabiUtás : egybevethetség.
ellenkez parton ismét a sínekre vontalak fel a
Komparativos, a melléknév fokozAstoál az
vonat^)t. A m. kir. államvasutak a Dunán a gom- alapfoknak latin neve (l. 0. és Fokozás).
bosi híd helyén tartottak ily K.-ot évekig üzemKompsirátor (lat.). Hasszak összehasonlításán
ben. Több helyen üzemben van még a Keleti- szolgáló múszor. Mostani alakjában követtez a
tengeren. Legismertebb a Passnitz-Trelleborg és berendezése. Két oknlármikrométerrel (1. o.) elláWamemünde-Ojedser közt, nemkülönben a Villa tott nükroszkóp egymástól pl. egy méternyi tá8. Giovanni-Mossina közt közlcko<ió vasúti K. volságban, vertikálisan van elhelyezve. Mindegyik
Változó vízállással biró folyókon v. öblükön, va- külön ers kópillérre van szerelve. A mikroszlamint ol>' helyeken használt K. -oknál, ahol nehéz kópok alá hosszúkás szekrényt helyeznek, amelyközúti kocsikat kell az egyik partról a másikra ben egymásmellott foküszuek az összehasonlíátszállítani, a part és K. közötti közlekedés cél- tandó mérmdak. Az egyes mérmdakat a szejaira ketts hid szolgál, melynek egyik yége a K. rény megfelel eltolása közben a mikroszkópok
párkányára helyeztetik, mig másik része a par- alá helyezik és széls vonalalkat a mikroszkópok
ton levó szilárd alépítményhez ertaitett tengely méröfoiialalTal egybeesésre Itoasák A mikrokörül forog. Szabadon mozgó K.-ok fleg álló metrikns mérósdcból meghatiioiiiató két márvizeken v. igen széles folyamokon használtatnak rúd bonszában mntatkozó kttUtebség. Nagy goo*
s rudak, evezk, vitoria- v. gzervel biztatnak. dot keD fordítani a rudaknak pontosan Timfaátas
Az ú. n. repül K.-ok alkalmazása ktllönöeen a elhetyuásére étTállandó hóménákMén.
Kompanál (lat) a. m. meghntinaott hcijm
gyors áramú keskeny folyókon oélszerO. Ily K.-ok
a folyam közepén eLsttlyeeztett horgonyon s az és idöbeo megjelenik.
fiirilu

ii;ii.ir;íL»an

kis

m-

;

;

;

:

H
Kompasz
(franc,

compas, ang. compass,

Irányt.
Kompaszhegy, 2738 m. magas hegy a

ol.

;

Komplex ciánvegyületek

838

Kompasz
compasso),

H

:

:

Kompért, Leopold, német

novelli.sta és újság-

Münchengrátzben (Csehország) 1822 máj.
5., megh. Bécsben 1886 nov. 23. 1848-ban az uralkodó áramlat a hírlapírói pályára vitte s 1852-ig
író, szül.

1.

brit

Kap-kolónia Graaff-Reinet járása É.-i határán. A
délafrikai plató felmagasodó peremének darabja, az Oesterr. Lloyd szerkesztje volt. Nevezetesebb
amelyrl a négy világtáj felé indul négy folyó, müvei: Geschichten aus dem Ghetto (Leipzig
innen kapta nevét.
1848, 3. kiad.) Am Pflug (Wien 1855) Zwischen
KilsEompaszlevelek (Litterae mutui compassus), Ruinen (Berlin 1875). Legkitnbb
a régi hivatalos irály szerint hatósági megkere- tian u. Lea. K. a zsidó népéletet festette találó
sés más hatósághoz jogsegély iránt, hasonló szí- vonásokban. Összegyjtött mvei megjelentek 10
kötetben (Leipzig 1906).
vesség viszonzásának Ígérete mellett.
Kompetencia (competentia, lat.) a. m. illetKompasz-növények, I. Heliotropizmus.
;

;

mve

Kompatibilis (compatibilis,

lat.) a.

m.

össze-

fér, összoogyezhetö különösen két dolog v. viszony megállhatása egymás mellett. Inkompati;

bilis,

összeférhetetlen. L. Összeférlietetlenség.

Kompatibilitás (compatibilitas,
összoférhetés,

1.

lat.)

a.

:

mény

^1. 0.), illetékesség, 1. o. és Hatáskör.
Kompiláció (lat), 1. Gompilatio.
Kompiláták (lat.), 1. Novelláris cikkek.
Komplanáció (complanatio, lat.), kisíkítás,

m. valamely

felület

felszínének

(1.

o.)

meghatáro-

zása. Tulajdonképen annak a slkterületnek a kikeresése, melynek nagysága valamely görbefelu-

Kompatibilis.

Kompendium (compendium,

lat.) a. m. rövid
vezérfonal valamely lettel egyenl tehát voltakópon valamely görbetudomány fbb részeibl kompendiózus, rövidre lap felszínének a kiszámítása, ilyen feladatok
fogott, rövidített.
megoldása integrálszámítással történik.
Kompenzáció (lat.) a. m. kiegyenlítés, ellensúKomplementer (franc, complémeivtaire) a. m.
lyozás, beszámítás (1. o. és Conipensatio).
teljes felelsség tag, 1. Beltag é.s Betétitársaság.
Kompenzációs inga, olyan inga, mely különKomplementer szinek a. m. kiegészít színek,
bözen táguló anyagok összekapcsolása folytán 1. Gomplémentaire-szinek.
hosszát meg nem változtatja. Az
Komplementer szög a. m. kiegészítszög (l.o.).
egyszer fa- vagy fémrúdból való
Komplementum (lat.) a. m. kiegészítés. K.-nak
inga ugyanis melegben megnyúlik, neveznek két törtet is, mely egymást 1-ro egéhidegben megrövidül s ez a vele szíti ki, és két logaritmust, mely egymást 10-re
kapcsolatos óram járását megvál- egészíti ki.
toztatja. A hmérséklet ezen befoKomplet (franc, complet) a. m. teljes, egész
lyását többfóleképen sikerült ártal- mindaz, ami ép, amibl semmi sem hiányzik kommatlanná tenni. A rostélyinga (1. az pletálni, kiegészíteni.
Komplet öntgép, 1. Betiiöntés.
ábrát) vas-,v. acél- és cinkrudakból
pontban felfüggesztett
áll. Az
Komplex vagy komplexus (lat.), így hívják a
inga
rúdja, valamint
geometriában a térbeU egyeneseknek bármely hákereszt- romszorosan végtelen sokaságát. Legegyszerbb
keretje acélból van. A
rúdra az abcd cinkkeret van er- példa erre az adott egyenes vonalat átmetsz
sítve, mely fölül az ef acélrudat egyenesek összessége, melyet speciális lineáris
tartja a lencsével. Az acélrészek K.-nek neveznek. L. még Gomplex.
csak lefelé tágulhatnak, a cinkkeret
Komplex cianidok, 1. Komplex ciávvegyületék.
által
csak fölfelé. Mivel a cink a
Komplex ciánvegyületek. E vegyületek a diersebben tágul, mint az acél, a ki- cián- és tríciángyrt tartalmazó hipotetikus polisebb cinkkeret tágulása kiegyenlít- mer ciánhidrogénsavból származtathatók
heti (kompenzálhatja) az acélkereH.C=rN-C.H
tét és az inga hossza nem változik.
H.C=N
(A rostólyingák különböz alakjairól 1. óra). A higanykompenzációs
H
N=::C.H
inga fémrúdból áll, mely alsó vétricián v. ciannr gyftrü
dicián gynrö
gén
Üvegbl
fémbl
való
hengeV.
Roatóiyinga.
A nehéz fémek (vas, kobalt, platina stb.) e sares edényt tart. Ez higanyt tartal- vakkal komplex savvá egyesülhetnek, mely savak
maz, moly az edényt nem tölti ki egészen. Meleg- hidi'ogénjeit fémmel helyettesítve, komplex sók
ben a ríul lefelé tágul, a higany fölfelé. A higany keletkeznek. E savak köziU fontosabbak (a dicíán
tömegének kell megválasztásával elérhet, hogy savmaradékot a rövidség kedvéért Cy,-vel, a triaz inga súlypontja helyén marad.
cián savmaradékot Cyg-mal jelöljük)
Kompenzátor, 1. Babinettl ered mszer,
egymásra merlegesen polározott fény fázisküCy,—
CJy,—
lönbségónok mérésére vagy ilyen fáziskülönbség
Cy,
>fe
elállítására. Két lapos kvarcókböl áll, melyek
\pt
/^^
Cy,-H
Cv
úgy vannak egymásra helyezve, hogy planparallel lemezt alkotnak. Az egyik éken a kristályhidroprénferrihldrog^énferrohldrogéncianotengely a hossziránnyal párhuzamos, a másikon
cianid v. ferricinnid v. ferroplatinit V. hidroarra niorloges. L. Ketts kvarc.
2. K., cs- génplAtinocianid
ciánhidroKénsar
ciánhidrogi^nsaT
vezetékbe beiktatott oly készülék, mely a höválHasonló összetótelüek a mangani-, kobalto- és
tozások okozta hossz változások felvételére szolgál. kobaltí-, kromi-, merkuri stb. alkatrészeket tar-

kézikönyv,

összefoglalás,

;

;

;

E
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ABGD
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h

I
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N=C-N

I

/H

Cv/

—

I

/H

/H

\

1

:

—

Komplexlö

p

:
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Kompolt

talmazö savak. A clsnoplatíaitek tbtayire színe- tesítettOk. Ezekbl az értelmezésekbl az követsek ée kristályaik áteéö fényben v. visszavert kezik, hogy a K. összeadásán és szcwiására vofényben más-más szinQek az á. n. pleochroLsmust natkozólag a konunntatíT, asszooiattv és dlsztritüntetik oló. A hidr - ••'
^ciimid sói, vagyis a butiv elv érvényes marad.
forrocianiduk töbii
ée állandó vegyUA kivonást és osztást itt is, mint az összeadás.
lotoií. Krósebb pavíih.,v,..
.ríilva hidrogénciani- ill. szorzás megfordítását fogjak fel s igy

—

;

-i

;

dot fejlo67.UMiek. Ijúgos oldatttan könnyen oxidálódntik, azért hatalmas redukáló szerek. Gyakorlatilag fontos a káliumferrocianid (1. Vérlúasó),
berlini kék (I. o.V A hidrogénferricianíd sói oxidáló
hatásnak; könnyen redukálcninak ferrocianidokká. Úgy a ferro-, mint a ferrit-ianidokban helyottcsitheti a savmaradék egy cián alkatrészét
aminin, nitril v. más savgyök. Az igy keletkez
vogj'ületeket /)rM5áíO-, ill. prussi-vegyületeknek
nevezzük. Ez elnevezés onnét ered, mert a berlini

kéket (ferrociánvegyttlet) Poroezországban fedezték M. A pmsso- vegyületek sárga színek, a
pniIt'tek vöröse.
Legfontosabb a náiri>.
ussid, mely igen érzékeny kémlószon- íi luijiémszulöduknak. A K. szerkezetét,
mint általálian a komplex sókét, Werner egy új
egyértók-olmélottel magyarázza, 1. Vegyérték.
Komplexió (lat.), bizonyos számú tárgynak
Ös8zt<fuglaliisa, összeállítása, felsorolása.

A

+ qi)-(r-f sI) = (p-q)-H(r-8)i
qr -ps
P + qi^pr+qB
r4-sl

amibl

r«-|-8»"'"r«-H8«

'

hogy mind a két mvelet mindig
végrehajtható és egyértelm. Gauss kimutatta,
hogy a másodfokúnál magasabb fokú algebrai
egyenletek is a K. segítségével mindig megoldvilágos,

hatók.
Ap-\-(jfi szám geometriai képviseljének a sík
pontját tokintjiik, melynek x- koordinátája
és ^-koordinátoja q. A K. eme geometriai ábrázolása Argand-U)\ ered, általánosan azonban csak
Gaa.ss óta használatos.
-\- qi komplex számot az r (cos f-\-i sin
<t)
alakra lehet hozni, melyben

ama

Ap

r

?egy

a

=

=

K.-k-

+ q*)*

(p'

p

'

.

,

sm

r

knl a kumbinntorika (1. o.) foglalkozik.
Komplex sók, 1. Sók.

Komplex számok. Ha

negativ számból páros
gyököt koll vonni, a mveletet nem végezhetjük
el, mert nincs olyan szám, mely páros hatványra
emelve negativ eredményt adjon. Azért új számokat kellett bevezetni, amelyeket az eddig elóforduló valós, vagy reális számokkal szemben
képzetes, vagy imaginárius számoknak hívunk.

Ezeknek általános alakja h

(P

V — 1, abol lA— 1

egyenleteknek megfelel érték. Az r (cos <f+i sin f)
alakja a K. trigonometrikus alakja, ebben r-et
p -\- qi abszolút értékének ^-t a cos ? -|- * **»» ?

iránytényez argumentumának hívják.

A K. általánosításához úgy juthatunk, hogy
egymá-stól független egységbl indulunk ki és
ezeknek lineáris függvényeit képezzük. Az így
71

származó számalakokat magasabbrendú K.-nak
a vagy hiporkomplex számoknak nevezzük. Ezekhez tartoznak a Hnmilton-féle quaterniók

is.

Gauss után i-vel szoKomplexuális becslés az a becslé.>:í módszer,
kás a matematikában jelölni. Az olyan számok,
melynél a birtok egész ingatlan állományának az
képzetes egység, melyet

molyek több, egymással nem mérhetó egységekbl
vaimak ös.szetéve, tehát valós és képzetes részbl
állanak. Jelentségüket a következkbl értjük
meg tüzetesebben. Az ax* -)- &r -}- c
másodfokú egyenlet gyökei csak akkor valós számok, ha
&•
4ac
0. Ha tehát csak a valós számok körére szorítkoznánk, a másodfokú egyenletnek
megoldhatatlannak kellene maradnia azokban az
esetekben, mikor b*
4ac negativ szám. Kzt a

=

—

>

—

lohetetleaséget új .<;zámok bevezetésével hárítjuk
el. melyek jellemzésére apés q két valós számot

^ hol

el p +
ama számok

Ilyen alakban állítjuk

:

t

a

|/—

egyik értékét, azaz
^:yikét jelenti,
melyeket a z* 4- 1=0 megoldásakor vezetünk be
az algebrába. Ezeket az új számokat K.-nak nerezziíL Ehhez az értelmezéshez még azt a megállapítást csatoljnk, hogy midn p -f- oí-ben 9 =- 0.
p-^qi=p Ic^en, úgyhogy a valós számokat
mmt a K. egy különös esetét tekintfaessQk.
Két p -l~ 9*
^ ~t* '^ komplex siám összeadásának és szOTzásának ^telnrázéeét úgy választjuk, hogy a számításokat a valós ssáincA körében
érvényes szabályok szerint végeadiesB&k éL Ennek

^

értékét valamely, a birtokra vonatkozó adatból
rövid úton egy összegbon állapítják m^. ilyen
alapvet adatok a birtok kataszteri tiszta jövedelme, állami földadója, úgyszintén a birtok szóm:

szédságában a hasonló

minség

földeknek a

becslés idejében fennálló adás-vételi ára.
becslést nevezik rövid úton való, vagy

birtokbecslésnek

ilyen

sommás

is.

Komplexus (lat.) a. m.
foglalat. L, még Komplex.
Komplicitás

Az

(lat.) a.

összesség; tartalom,

m. bnrészesség.

(complvcatio, lat) a. m. összefonódás, összekuszálás, bonyodalom.
K. lélektani mszó is, a képzetek kapcsolódásának egyik
fajtáját nevezik így.
K. (szövdmény), orvosi
értelemben valamely meglev betegség súlyosbo-

Komplikáció

—

—

dása addig

még

egészséges szervek megbetege-

vagy valamdy új beteg^sé^ fellépése által.
Kom]^Imentiim (franc, compliment) a. m. bók.

dése,

meghajlás, tisztelgés. L. ComplimerU.
Komplot (fhmc. complot) a. m. bnszövetség,
összeesküvés.
Kompodé, adók. Lika-Korbava vnL otoesáBÍ
n. p. Brlogitaeija,
j.-ban, (1910) 1018 horvát lak.
n. t Otocsán.
Kompolt. nagyk. Heves vm. egri j.-ban, (tsto)
A
1633 magyar lak. ; n. p. Kápolna, a. t KáL
kompoU* apátság a benedekrendleké voU s még
;

alapján lesz
(p
(p

= (p-fr)-f +
+ + (r-h8i)
= (pr-qs) + -f
-f
+
qi)

qi) (r

(q

si)

Mtóbbi eredményben (|/^l)*-et

(pa

s)i

qr)

1,

— 1-gyel helyot-

—

.

;
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—

Komprehendal

1280 után megsznt. IV. László ugyan minden
sóhordó kocsi után egy pondust rendelt s a Kompolt-folyón 1280 óta vámszedóst is engedett a

vert trágya, mit különösen a kertészetben készítenek s használnak. L. Földek.

kolostor javára, többé azonban föl nem virágoztathatta. K. különben 1345. Heves vármegye tör-

ból), friss V.

Kompót

(franc,

compote, a

lat.

compositum-

aszalt gyümölcsbl cukorral és fszerekkel (citrom, fahéj, vanília, szegfszeg)
vízben párolt mellékétel. Használják K. gyanánt

b

vénykezésének székhelye volt.
Kompolthy-c'saMíí (nánai). Az Aba-nemzetség- a beftt gyümölcsöt is.
Kompozíció (compos^Uio, lat.) a. m. összetétel,
böl származott. Elönevét a hevesvármegyei FelsöEsztétikai értelemben valamely
Nánáról vette. Ennek közelébe esett Oroszlánkö szerkezet.
nev vára. Kiváló tagjai: I. Péter, III. Endre bels alakja, mely a mvészi alkotás követelmé-

m

—

ers híve. Résztvett az 1291-iki osztrák
hadjáratban s 1294-ben Adorján vár ostromában.
1298. az ország frendéi közt foglalt helyet. III.
Endre halála után elször Vencel pártján volt s
csak 1308. állt I. Károly részére. 1317—18. a királyné tárnokmestere és (karán-) sebesi ispán volt.
I. István, I. Péter fla, 1344. hevesi, 1361. gömöri
fispán, III. István, I. Istvánnak II. István nev
1380. a Durazzói (Kis)
fiától származó unokája
Károllyal Nápoly ellen induló sereg egyik hadnagya, 1424—25. országbíró. II. Péter, az elbbi
testvére, 1418. fpohárnok. 1421. a huszita háborúban lelte halálát, János testvére pedig (ki
1425—29. szintén fpohárnok volt) 1451. a Giskra
ellen vívott losonczi csatában esett el.
Kompolthy, 1. Jób, földrajzi író, K. 2- íia, szül.
1879 jan. 23. A tengerészeti akadémia elvégzése
után az Adria hajóstársaság szolgálatába lépett s
1900—02 tengerészkapitány volt. 1902-bon a kinai haditengerészetben szolgált, 1908-ban pedig a
kinai kormány az akkoriban szervezett postánál a
csung-kingi postaállomásra nevezte ki. 1908-bau
helyettes postaigazgató lett Han-kouban. A kinai
forradalmat Nan-csangban élte át ós kitüntette
magát bátor magatartásával. 1910-ben postaigazgató lett Kiang-hszi, majd Szecsuan tartományban, Cseng-tü városában. Hazai lapokban
több dolgozata jelent meg Kínáról, s Kiang-hszi
tartományról kinai források alapján térképet készített, önálló müve: Dzsunk-hajval Khinán
keresztül (Budapest 1910), amelyben a Jang-cekiangon tett hajóút ját írja le.
2. K. Tivadar, ívó és hírlapíró, szül. Szomolnokon (Szepes vm.) 1852 ápr. 19., mogh. Budapesten 1907 nov. 30. Mint tengerésznövendék beutazta Észak-Amerikát, Dél-Amerikát és Afrika
partjait. 1875-ben visszatért Magyarországba és
a Veszprém c. lapot szerkesztette. Miután 1876—
79-ig ismét tengerész volt, egy ideig Váczon élt,
ahol a Váczi Közlönyt szerkesztette, majd 1888.
letelepedett Veszprémben, hol elbb a Veszprém
c. lap (1880-81), késbb, 1881— 97-ig a Veszprémi Független Hírlap kiadója és szerkesztje
volt. Munkái Tengeren és szárazföldön (1873)
Dalok a tengerrl (ISSü); Amerikában iíSSb).
Komponál (lat.) a. m. összetesz, összerak; a
zenébon az alkotó mvész össztevékenysége. L.
Zeneszerzéstan.
Komponens. Ha kót v. több er hat valamely
pontra, azok ered ervé egyosíthotk (1.
összetétele és szétbontása). Az egyes erket K.-eknok (összetevknek) nevezik. Az ered hatása
megegyezik az öt alkotó K. erk együttos hatákirály

;

nyei szerint elrendezett. A K. minden egyest
és részt a maga helyére állít, olyan terjedelemfontossága s az egészhez való viszonya,
ben,

min

valamint a mvészi hatás szempontjából megilleti.
K. a festészetben a kép egyes elemeinek
egységgé való formálása. A kép ily elemei lehetnek a vonal, a folt, a szín, alakok stb. A K. felfogása az egyes korszakok s egyes festóegyéniségek szerint nagyon változó. Más a renaissancefestészet, más az impresszionizmus korában. Általános, minden idben érvényes K.-szabályokat

—

:

nem

Ugyanez áll a szobrászat
K. a zenében az alkotó mvész által létrehozott munka.
K. a fémtechnikában
ötvényt jelent; leginkább az óntartalmu ötvényeket nevezik így.
K. jogi érteleinben a. m.
egyesség a bncselekményt elkövet és a sértett között azzal a hatállyal, hogy a sértett a
közösen megállapított, késbb az állami törvények
által meghatározott vagyonérték ellenében, amelyet a sértö V. ennek nevében más szolgáltatott,
lemondott a bosszú gyakorlásáról. A K. különösen a középkori jogokban volt szokásos s attól
fogva, midn az államf foglalta le magának azt
eleinte részben, majd egészben, elkészítette a
magánjelleg büntetjognak állami büntetjoggá
való átfejldósét. L. Kiegyezkedési rendszer.
Kompoziták (nsv.) a. m. Fészkesek (1. o.).
Kompozit-hajó, vegyes anyagból épült hajó.
Többnyire a bókonyok és egyéb bels alkatrészek
vasból vannak, a küls burkolat pedig fából.
Kompozit-oszlopf, a római építészetben olyan
oszlopf, mely a jón oszlopf volutáit a korintusi
lehet felállítani.

körében

is.

—

—

—

:

Erk

Komposlt-oszlopfö (a római Titas-dladalívTÖl).

oszlopf akantusz-levél díszítményei fölé alkal-

mazta

(1.

az ábrát).

Komprehendal (lat., compreheudo) a. m. egybemegért. KomprehenzibUis, felfog-

sával.

foglal, felfog,

Komposzt (a latin compositum-höl), a. m. különböz növényi s állati hulladékokból földdel ke-

ható; kompreJietmó,
pesség.

összefoglalás,

fölfogáské-

-

Kompressz
KompreMui
tömött, súrtt

compressv*), öfiszenyomott,
szedés a líönyTbén). Kompresssi-

(lat.

(pl.

biUtás, összenyomhatóság. Kompresízió,
nyomás. L.
(knqtregic.

m^

—
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Komura

megszárítva hidraulikus présben apró csokoládétáblákhoz hasonló alakokba formálják. A K. sem
ízben. Bem tápláló értékben nem vészit ós nem
drágább a fríss fzeléknél. Német-, de különösen
Franciaország foglalkozik a K. gyártásával.

Kompresssió (ampressio, lat.) a. m- össse• TéRióeQsUlapltás egyik
Komprimált leveg (srUett leveg) alkalmódja. amldAB a Ténö torti é
gyakorolt nyo- mazást talál mint erátviteli közvetít, gépek,
nyomá.s. BebéaMftben

mo

mással a megnyílt véredényeket összenyomjak mszerek hajtására, bányák szollztotéséro, tomindaddig, mlg azokat a kdettesö véralvadék el- vábbá alagutak fúrása, vlz alatti munkálatok, pl.
zárja, vagy amig a vérzéscsillapltás más módjá- hidak alapozása, kiköti munkák végzése alkalról nem gondoskodhatunk. K.-s kötés. 1. Nyomó mával. A K.-vel víz alatt munkateret létesítenek,
amelyben a munkások K.-ben dolgoznak. Igen
kötés:
Kompressziós gép. 1. Kompressdor, Kom- célszeren használják a K.-t a nagy városokban
az ú. n. pneumatikus posta és pneimiatikus órák
pr&tsziós szivattt/u.
Kompressziós meleg, a gázok összenyomása- üzemben tartására. Mindkét célra központi telepkor koletkezó nioloi;.
bl szállítják a K.-t a cshálózatba, ahol az els
Kompressziós mielitisz, a gerincoszlopot ért esetben sinen járó kis kocsikat hajt, mig a máso.sértll^ek (csigolyatüré.s) v. csigolyabetegségek dikban kaucsukdobozba jut, amelynek felduzzadása emel és fogaskerék közvetítésével az óraután támadt gerincvelögj'uladás (1. o.).
Kompressziós szávattyu, oly mochanikai ké- lap mutatóit mozgatja. A búváröltöny és búvárszülék, molylyel gaznem testeket összenyomni, harang (1. Búvár) szintén a K. felhasználásiul
sríteni lehot. Ijónyeges alkatrésze ers honger, alapszik.
Kompromisszum (compromissum, lat.), általámely egyik végén zárt s melyben légzáró dagsttyn mozgatható. A zárt végen két szelep ban egyez8«^g, különösen az az egyezség, amellyel
van, melyek egyike, a szívószelep, a srítend a peres felek a köztük fen forgó jogvitának eldöntéK'gnemet a hengerbe ereszti (szívja), melynek sét választott bíróságra bizzák. A parlamenti élettehát csövozet által össze kell kötve lennie a ben K. a kormány és az országgylés között oly érmég nem srített gáz tartójával a másik, a telemben létrejíitt egyetértés, hogy mindegyik fél
nyomószelep,a srített légnomet a srítésre szánt eredeti álláspontjából valamit enged. Ily K.-ok a
tartóba ereszti. Ha csak levegt kell sríteni, a politikai pártok között is elfordulnak. Az egyszívószelep, csupán a küls levegvel van össze- házjogban K. az, midn a püspök s más fpapok
kötve. -A. szívószelep a henger belseje felé nyí- választására jogosultak választási jogukat egyes
lik, midn a dugattyút felhúzzák. A légnem esetekre nézve egyre v. többekre, az ú. n. comtest betódul, a lemen dugattyú összenyomja és promissarii-kra átruházzák, akik a többiek nevémiköiben a szívószelep zárul, kifelé nyílik a ben is megejtik a választást.
Kompromittál (lat.) a. m. valakit szégyennek,,
nyomóeidep. Ez pedig csak addig történik, míg
a nyomás a hengerbe nagyobb, mint a srített gyanúnak, felelsségnek, kellemetlenségnek vagy
légnemet befogadó tartóban. Az egész szerkezet zavarnak kitesz.
Komptabilitás (lat. franc comptabilUé) a. m.
nagyon hasonlít a folyadékok emelésére való
nyomószivattyuhoz. Ily egyszer alakban a K.-t számadás, a számadó felelssége, a számvitel
a azélpuska tült4>séro használják, melynél az üres módja, 1. Számvitel.
Kompalzió (lat.) a. m. valanüre szorltáa, kénypnsluagy szerei)el mint légtartó. A srítést úgy
es^özlik, hogy a puskacsövet lecsavarják s he- szerítés, kényszer; kompulzaiorium, a felsbb
lyére a srít szivtJítyut ersítik. Ha a tartó kel- hatóság int irata alsóbbakhoz valamely ügy
lleg meg van töltve srített levegvel, a puska- vagy jogügy sürgetése végett.
Kompntáciö (computatio, lat), L Idszámícsövet ismét helyére csavarják s a golyókat a
;

;

leveg részleges kibocsátása által lövik ki. A
technikában a K.-kat arra használják, hogy földalatti v. vizalatti munkálatoknál levegvel láooÉk
el a munkásokat v. (nxiig oly térbe szorítsanak
levegt, melyben lélegzésre alkalmatlan gázok
vannak. Használják továbbá levelek továbbításira cshálózatban, folyadékok továbbítására és
iDBveréeére, folyékony szénsav elállítására vagy
egyéb gázok folyósítására, végre gz helyett gépek mozgatására, fleg alagutak fúrásánál.
Kompresssor, a htgépeknek, valamint a
gázok folyóeitásíra való berendoaéettoek fontos
alkotó réeie. Roadoeop önmköd szívó és nyomószelepekkel elláioCI henger, mely a htésre használt gás felszívását és OesneritéeM eeadEöslL L.

tás.

L.

Komputos (késkön
még Comvutus.

lat.) a.

m. össsessámolás.

Komrat, Kamrát.
Komtor, l. Kommenda.
Komondaross, görög államférfiú
1.

1.

£iumtM-

dxirosz.

Komára, Jutaro. gróf, japáni diplomata, szttl.
Kiu-Sziu-szigeten Í83., megh. Tokióban 1911
nov. 22. Diplomáciai pályája 1894. kezddött,
mikor a kinai háború kitörése eltt Pddngbe küldöttek rendkívüli követnek. 1901— 1906-lg kfllügyminisiter volt s fontos diplomádai megbisá>
sokat végMtt. Az 1906-iki angol siOvelBégiiek
volt egyik megalkotója s POTtsmonthban as oro-

siokkal folytatott béketárgyalásokon ö volt Japán egyik megblaottja. 1906—190&-ig londoni
ké- nagykövet volt 1906 jL 14 Kaenra másodO:
szül, úgy, hogy a gondoean megtisztított fzelék- kabinetjében újból kOlOgyminiszter lett s
féléket gzben lágyra fzve meleg légáramban egytttt lépett vtasn 1911 ang. 2i

Htgépek,

Komprimál (lat.) a. m. Csswnyom, srít.
Komprimált fzelék friss fOselékféléböl

—
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Koncert

gyújtópontban összegyjteni. Átvitt értelemben
beszédben v. írásban a gondolatokat összetömöríKonak (török) a. ra. palota, kormányzósági teni, a kémiában só stb. oldatokban az oldószerek
épület, úri nagyobb éplilet. Mai nap is Így hivják V. tisztátalítjiság el párolgásával v. eltüntetésével
a nagyobb török palotákat, a kormányzóság hi- a sót vagy más anyagot sríteni stb.
Koncentrikus (lat.) a. m. közös középponttal
vatalos épületét ós fejedelmi palotákat. így hivják
Szerbiában és Bolgárországban is a fejedelem biró; pl. K. két kör, ha ugyanazon középpont
körül különböz sugárral van leírva.
palotáját.
Koncentrikus edénynyaláb (uöt.), 1. EdényKonakry, francia Nyugat-Afrika egyik legjelentsebb kikötvárosa a guineai öbölben, (1911) nyaláb.
Koncentrikus körök névvel jelzi az oktatás11,000 lak. A szigeten fekv várost a szárazfölddel hatalmas híd köti össze, ahonnan nagyfor- tan a tanítási anyag kiválasztásának és elrendegalmú vasút visz az ország belsejébe. Az 1911. zésének azt az elvét, mely szerint az oktatás az
megnyílt vasút a Niger folyó melletti Kurasszáig els fokon minden tárgyból a legkönnyebb ós legvan kiépítve s mintegy 50 mérföld hosszúságban fontosabb dolgokat adja, a következ években
aztán a megelz ismereteknek állandó ismétlé& Niger partján Kankánig fogják folytatni.
Eonarit (conarit v. connarit, ásv.). Nikkel- sével kapcsolatban fokozatosan bvül és mélyül,
hidroszilikát, kb. H^NijSigOij összetétellel. Term- egyre nagyobb körre terjedve. Ilymódú tanítás a
sokszor ismétld régi ismeretek megtartását elhelye Röttís Szászországban.
Konanstang, rövidített sürgönycíme a kö- segíti s az új ismeretek kapcsolódására alapot ad,
vetkez helyeken lev cs. és kir. konzulátusok- hátránya azonban, hogy a sok ismétlés a halanak London, Rio de Janeiro, Buenos- Aires, Mexico, dást gátolja s a tanuló érdekldésére bágyasz<27192/911. I. M. számú közlemény, Igazs. Köz- tóan hat.
Koncepció (lat.) a. m. fogamzás, különösen
löny XX. K. 222. 1.) L. Austung.
Konc, 1. az állat hátulsó végtagjának az a a terhesség kezdete; szellemi téren: valamely
része, mely az ember combjának felel meg és mely terv, gondolat els jelentkezése, formálódása. A
húsban, izmokban való gazdagságával tnik stilizáció is K.-nak neveztetik, de fleg az ige, konki (innen ezen szónak átvitt értelemben való cipiálni jóformán csak ebben az értelemben haszhasználata is.)
2. K.,a papirkereskedésbon 10 náltatik. L. Conceptio.

Eomuiina, adók. Pozsega

(1910) 2'i2

szerb lak.

;

vin. pozsegai j.-ban,

u. p. ós u.

t.

Pozsega.

:

:

—

Konceptualijimus, 1. CojweptuaMsmus.
Konceptus (conceptus, lat.), valamely levél,
Koncanica, adók. és pk. Pozsega vm. daruvárí
j.-ban, (1910) 1902 cseh és magyar lak. vasútállo- egyházi szónoklat, beszéd fogalmazványa azért
más (Koncanica-Zdenci), posta- és táviróhivatal. valakit a K.-ból kihozni a. m. gondolatmenetét
Koncentráció (concentratio, új-lat.) a. m. össz- megzavarni, tervét megbolygatni, gondolataiból
pontosítás, középpontba gyjtés, 1. Koncentrálás. felzavarni a K.-ból kiesni a. m. megzavarodni,
A nevelésben az a törekvés, hogy a gyerme- megakadni.
ket ér sokféle hatásból egységes eredmény alaKoncér (Leuciscus, *uat), a Pontyfélék családkuljon ki. Magában az oktatásban a K, azt jelenti, jába tartozó halnem, csúcsban nyíló szájjal, bajusz
hogy a tanításnak legyen középponti tárgya (pl. nélkül, összenyomott koronájú torokfogakkal.
a. történelem), mely köré a többi tárgy csoportoHazánk vizeiben két faja él, névszerint a veressul, vagy pedig hogy a különböz, de egyenl szárnyú K. (L. rutilus h.) és a leány-K. (L.
rangú tantárgyak egymással állandóan vonatko- virgo Heck). A veresszámyú K. egész Középzásban legyenek s így az oktatás egységes cél- Európában, Nagybritanniában, keleti Európa nagy
ját szolgálják. A K, megvalósítása egy-egy osz- részében és Ázsia ÉNy.-i felében honos, kevéssé
tályban annál nehezebb, minél többfelé oszlik a sósviz tengerekben is megtalálható. Hossza ritszakszer tanítás. Ilyenkor mindenik tanító kö- kán haladja meg az 50 cra.-et. Húsa silány, szálzös, didaktikai tudatossága a K. feltétele.
K. kás. Más halakkal könnyen keresztezdik. A
a térfogategységben jelenlev anyagmennyiség. Leuckart-keszeg (Abramv} Lenckarti Heck.) a
Egységéül Östwald ajánlatára a mol K.-t szokták veresszárnyú K. és a dóvérkeszeg korcsa. A loányhasználni, vagyis azt, mikor egy literben a kér- K. csupán folyóvizekben él. Hossza 20-40 cm.
déses anyagból egy grammolekula van.
K. Húsa szintén szálkás, de jóíz.
a peres eljárásban a tárgyalásnak egy határnapra
Koncert (a latin concertare szóból), 1. a diploszorítása.
mácia nyelvén több állam között bizonyos poliKoncentrációs elem és lánc. Ha két egyforma tikai kérdésben közös eljárásra létrejött megállafémlemezt (pl. rézbl) egy-ugyanazon fémsó kü- podás. Európai ÍT., az európai államoknak közöslönböz telíttíttsógü oldatába merítenek, K. elem sége.
keletkezik s ilyenek ös-szekapcsolása szolgáltatja a
2. K.{o\. concerto, versenym), mint zenei
K. láncot. Elméletileg fontosak, raert elektromoto- faj rendszerint egy solo-hangszerre zenekari
ív papir.

;

;

;

—

—

—

m-

ros erejüket az oldatok viszonylagos koncentrákönnyen meg lehet határozni. Az ionok

clójáljól

a magasabb koncentráció helyérl az alacsonyabb
koncentráció helye felé vándorolnak. Az ezen elemekre vonatkozó elméletet Helmholtz és Nemst

dolgozták

ki.

1

Koncentrálás
|)ontba gyjtés. Pl.

m. összpontosítás, középa fény- vagy hösugarakat a

a.

kísérettel írt kompozíció. Aszerint, iiogy milyen
hangszer játsza a solo-t, beszélünk zongora-,
heged-, gordonka- és egyéb K.-ekrl. Lehet benne
több mint egy solo-hangszer is, pl. Brahms ketts
K.-je (üoppelkonzert) hegedre és gordonkára,
Beethoven hármas K.-je, amelyben zongora, heged és gordonka a vezet hangszerek. A K. formája Mozart óta nagyjában megegyezik a azo-

;

-

Konoertaciö
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Dátáéval az, hogy a 8olo-t játszó múvéez virtuositáaÉnak aaétoMbb tefet ad (kadendákkal stb.).
nem jelent konstroktiv kttlOnbaéget A konoertél stílus alap^oodolata az, bogy a thematikai
Bolo-hangam éa lenefeladatot a két lényeaO
egyQtteeen, váUvelve, egymással szinte
kar
;

—

—

mérkteVe (konoertálva) oUUa meg. Azzal, hogy
« két tényez fölváltva ssmal meg, smnben a
középkori gyakurlattal, amely a omamiAategyUejttleg hozta, a K. létjogot SMrzett ai egymásutámtáfnak. A wméí stOos Qyen módon több
kOnnyeoBéget, fdyamatoeságot, terméeseleeséget
kapott A legrégibb K.-ek a XVI. 8z.-ban egyházi
K.ek (concerti eodeeiastlci) voltak, igy a két
GabrieUnél (1687). Itt éneknólamok koncertáltak
hangszerekkel v. legaláM is egy orgonával. Bach
J. 8. a kantátáit nevesi K.4i^ A tisitára vokális kamara-K., amelyben énekhangok konoertálnak ónekhangokkal, a XVII. ss. els évtíwdeiböl
ered (Arrigoni 1635). Még kéeöbbi a tisztára
instnmeiítáiis K., amelyben hangszerek koncertálnak hangsierekkel (Q. M. Bononcini, Torelli,
Gregori a XVII. sz. végén. Corelli (körüJbelül
16ÍÍU) óta három solo-hangszer (amelyeknek szerepét együttesen concertino-Dok mondták) koncertált egy folyton nagyobbodó zenekarral (concerto grosso). A solo-K., amely a zenekarral
ssemhe csak egy hangszert állit, 1700 körül jelentkezik elször (Albinon!, Torelli, Jacchini) és

—

Kondé

Msm

Koncbal, a ptroa

ft

kelé 0- l&fe> néples

neve.

Konchiíera (illat), 1. Conchifera.
Konchiliologia, 1. Cnwhiliologio.
Konchiliologns, 1. <]onrhiliíjl(M/ia.

Konchiliomok (íum), mindazoknak a lágyteetQ
állatukuak az elnevezése, amelyeknek testét csigaház vagy kagylóbéjszer kemény héj födi. K.-nak
m<mdják néha magukat az ttres cslipa- r. kagylóhéjakat

i.s.

L. Conckilioiogia.

Konchiolin, L Conekiólin.
Konchois (cowhois), 1. Kagylóvonal.
Konchologus a. m. konchüiologus, 1. Conckilioiogia.

KoncUiina (lat) a. m. közvetít, engedékeny,
békülékeny, kiengeíszteldésre hajlandó.
Koncipiál

(lat) a.

cipista, fogalmazó. L.

Koncsál,

m.

felfog,

még

fogalmaz

;

k<m-

Koncepció.

Kamcsadálok.

1.

Koncsiszta, Szepes vármegye Ny.-i határán, a
Magas-Tátra egyik legmagasabb oldíalcsúcsa (253.
méter), a Menguszfalvi- és Batízfalvi-csúcsok
közt.

Koncz Ákos

(konczházai), iró, szül. 1861.
Budapesten. Egerben teológus lett, majd
pappá szentelték, több helyen káplánkodott, azután hittanár volt 189ö. kilépett az egyházi rendbl és Debreczen város flevéltárosa lett, 1908

aug.

7.

óta tb. tanácsos. Több lapot szerkesztett, jelenleg
Vivalditól kap szilárdabb alakot. Szokás volt a Város c. lap szerkesztje. Önállóan megjelent
gyöngyöstarjáni plébánia története
csakis zenekarra irt müveket K.-eknek nevezni müvei
(Bachnál, Hándelnél stb.). A szabadabb szerke- Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren
zet, egytételú K.-et a németek KonzerUtück-neV. (Kger 1891) ; Szomorú órák, ^bessélések (Jásznek mondják. Az egyszerbb alkatn kis-K. neve berény 1893) Az egri egyházmegye károm nagy
Comxrtino. Koncertáló (concertant) az a szólam, költje (J^berény) ; Dwreczeni útmutató (ké•s a hangszer, amelynek solo-szerep jut L. még pekkel); ös Debreczen, elbeszélések (Debrecaen
Hortobágy hasznosfíása (u. o.) ; Debre1909) ;
HJamgversemy.
KonceTtkciö (conceriaHo, lat.) a. m. versengés, czeni Kalauz.
Koncza, kisk. Alsó-Fehér vm. kisenyedi j.-ban.
K. a képviselverseny. Ebból van koncert.
ház és frendiház által elfogadott törvényjavas- (i9to) 511 oláh és magyar lak., vaiátáU(»nás:
Utaak a két ház elnökeibl, eladóiból és jegy- posta-, táviró- és tftvbeazélhivatal.

A

:

;

A

:

—

zibl

és az illet miniszterbl vagy megbízottjából álló bizottság által való átvizsgálása abból
a szempontból, hogy megfelol-e a két ház batáro-

ntának.
Koncertina, hangszer, 1. Akkordion.
Koncertmester, 1. HangvertemMnester.
Koncerttársaaágok. A klasszUras sene mlvelésáro alakult társaeágt^t nevegoOk igy, amelye esztendtaként rradsaeieeen, Usonyoe siámá
hangTersenyböl álló sorozató! reodezndc A zenei

Koneriiáxa, kisk. üng vm. ungvári j.-ban, (i»io)
531 magyar lak. ; u. p. és u. t Ungtamócz.
Kond, Csörsz atyja, 1. Könd.
Konda a. m. disznónyáj. Van malac-, süld-,
magl<'>-K. stb. Kondás a. m. kanász (I. o.).
Konda, 1. az Irtis 600 km. hosszú baloldali
mellékfolyója Tobolszk orosz-sziblriai kormányzó2. K.., a Vitün egyik mellékfolyója.
ságban.
Kondak (xovoóxxov v. xovrjouov), az ortodox keleti istentiszteletben olyan himnusz, amely az

—

tényezi. A legrégibb ünnep minségét v. a szent dicséretét fejezi ki.
kuüLUil tArsacÉfi 1710. alakult Londonban, Aca- A K. az ünnep minségét rövid énekben ismerdemy of Andent Mnsic dmmel Pepnscb dr. veze- teti, ezzel szemben az ikoeznak nevezett himnoss
bvebben foglalkozik az flim^ jelmtöeégéveL
tése alatt. Most már számos ilyen társaság
ködik minden nagj'obb városban, aholaaeoeiélet Mint els K.- és ikoezsserzA Rdsenavú Sst Boösszpontoenl. Nevezetesebb magyar K. a buda- mán (az V. sz.-ban) iamsfotos.

életDelE mindeotttt fontos

m-

:

Pilhannónia (18ö3), a Zeneakadémiai Tanárok Zenekara (1906-1911); az Országos 8iimf6KaragyertMe
niai Zenekar (1906) ; a Magyar
(1908) a Magyar Karéntítogyesttist (1906^
Koncesazió (coueessio, ]ÍL)tL m. megengedés,
engedély, engedmény. Ruidöri 8iemponti)öl L
Engedély; vasúti ssempootból L 3»gedélye9é9;
ipari szempontból L Engedetik kötött ipar.
pesti

Nk

:

Koncba,

1.

Owdui.

Konde. német Keto^Afrikáaak a NyasBgm-tdMI
BNy. ra eltsrtlOvIdélm, mintegy 10.000
km* tertUettel. K. lépestaSB enaDosdA felföld. Legnagyobb folyói a Loflro, Mbaka és Kibira. Éghajlata ai afaMsonyabb iObííiIíwwi forró. Pö tsrmákB a baoáaa. Az 60-70.000 leiekbl áU lakosok a DMUinaya tönahOi tartónak.
KMidA íógmf Beneddt (pókaUlM), frö és mecsBÉit aU.Pa0Ooyban 1760 febr. 9B^ megh. Kac^
É.-ra ée

—

.

—

Kondemnáció

Kondoros
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ván (Esztergom) 1831 márc. 5. Szolgabíró volt tartalmat, mely nemzetközi megállapodás szerint
Esztergom vármegyében, majd az esztergomi ér- pamutfonalra 8*5''/o, selyemre ÍO^U, lenfonalra
sekség jószágkormányzója, 1816. nyugalomba 12°/o, kenderfonalra 127o, kúcfonalra 12-57o,
ment. Maga is fordítgatott és irogatott, így II. jutafonalra IS^ö^/o, kártolt gyapjufonalra 177o
Frigyes német eredetijébl lefordította Az ország- és fésüsfonalra nézve íS^/^oio-h&n van megállalások nemeirl és az országok kötelességérl (1790) pítva. A Budapesten felállított K. a tenyésztés
és tapasztalatait összefoglalta Gazdaságbeli jegy- érdekeinek eltérbe helyezésével a K.-nél sokkal
ze'sek (I. köt. 1807, II. köt. 1814) c. mvében, de tágasabb mködési kört ölel fel. L. Gyapjuminjelentsebb buzgólkodása a magyar irodalom sit intézet.
Kondilóma, 1. Condyloma.
ügyében. Állandó összeköttetésben volt kora ÍróiKonditor (condiior), 1. Ctikrász.
val, Révaival, Virággal, Kultsárral, kiadta Rájnis
Kondó, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri j.-ban,
Georgicon-fordítását és támogatta Virágot Horau. p. Parasznya, u. t
(1910) 437 magyar lak.
tius-fordításának kiadásában.
Kondemnáció (condemnatio, lat.) a. m. elitélés, Sajószentpéter.
Kondoa-Irangi, Némot-Keletafrika egyik kerüelmarasztalás. L. Formula.
Kondenzáció (lat.) a. m. srítés, anyagnak lete az Uszagara vidéken, mintegy 70,000 lakosösszeszorítása kisebb térfogatra fleg a gázok és sal, hasonlónevü fvárosának lakossága mintegy
gzök srítése és cseppfolyósítása nyomás és h- 4000-re rúg.
Kondoleálás (lat.) a. m. vigasztalás, részvéttés által (1. Gáz, Gz., Gzgép). Az elektromosság
srítését is K.-nak nevezik. L. Leideni palack és kifejezés.
Kondominátus (lat.), többeknek közös fenhatóElektromos srít.
sága valamely tartományrész, város fölött.
Kondenzációs higrométer, 1. Higrométer.
Kondominium (lat., condominium) a. m. közös
Kondenzált benzol-vegyületek, 1. Aromás
;

;

tulajdon, 1. Tulajdonközösség és Goimperium.
Kondor (áiiat, spany. condor, Sarcorhamphus
Kondenzált tej, I. Tej.
Kondenzált víz, a gépészetben a gzkazánok gryphus L.), a ragadozómadarak rendjébe, a Caés a gzzel ftött ftkészülékek csvezetékében thartidae családjába tartozó madárfaj. Feje és
fordul el, hol a gzbl hmórsékletcsökkenés nyaka csupavSz, fején húsos taraj, állán börkai"éj
folytán csapódik le. Hogy a csben a gz tova- van. Teste nyúlánk, szárnyai hegyesek és hoszmozgását ne akadályozza, automatikusan m- szuak, farka hosszú. Csre rövid, ers és a fels
köd kondenzáló vízlevezet-készülékekkel távo- káva horgasán hajló. Lábujjai hosszú ers karmokkal vannak ellátva. Színe fekete, acélszínú
lítják el a cshálózat legmélyebb pontjairól.
Kondenzátor (új-lat., condensator) a. m. srít, fémfénnyel. Nyaka hüsvörös, szemei karminvöröa gzgépekre alkalmazott készülék, mely a hen- sok, csre szarufekete, lábai sötétbarnák. Hossza
gerbl kiöml fáradt gzt felfogja, lehti és sríti, 102, számyhossza 115, farkhossza 37 cm. A nsúgy, hogy a dugattyú fölött lev hengertérben tény a hímnél valamivel kisebb. A legnagyobb
légüres tér keletkezik s az alulról mköd gz repül madár. Dél-Amerikában az Andokon,
(haszongz) nyomása teljesen érvényesülhet. Mi- Quittól a 4:6° déli szélességig 3—5000 méter maután a K. a fáradt gz ellennyomását a du- gasságban él, de gyakran 7000 méter magasságra
gattyúra megsemmisíti, általa nagy munkameg- is felszáll. Társaságban 40— 50-en élnek és dögtakarítás eszközölhet.
Az optikában K.-nak ne- gel, meg él állatokkal (láma, ló, marha, juh,
vezik a mikroszkópon és vetít-ké.9züléken alkal- borjú, stb.) táplálkoznak. Hozzáférhetetlen hegyemazott s a fény összegyjtésére, ill. a tárgy ers kon fészkel s két nagy, világosbamán pettyes
megvilágítására szolgáló ersen gyjt lencse- sárgás-fehér tojást rak. A csupasz földön fészrendszerekot. — L. még Elektromos srít.
kel. Évenkint csak egyszer költ. Fogságban jól
Kondició (lat.), voltakópen a. m. feltétel, de tartva mogszelidíthet. Rokona a királykeselyii
gyakran használatos állás, alkalmazás, helyzet, (S. papa L.).

vegyületek.

—

állapot értelmében

is.

Kondor Gusztáv,

L. Conditio.

Kondicionál is (lat.) a. m. feltételes.
Kondicionáló intézetek. A fonó-szövipari
szálas anyagok (selyem, gyapjú, len, kender stb.)
nagyon vlzszlvók. Nedves légkörben a súlyszaporulat, száraz helyen a súlyveszteség igen tetemes
lehet, így ezen anyagokkal való kereskedés mindaddig bizonytalan, míg az adás-vevós a száraz
anyag alapján vagy pedig nedvességtartalmára

—

csillagász és matematikus,
Szántován 1825 aug. 7., megh. Budapesten
1897 szept. 16. 1871 óta az elemi mennyiségtan
rendes, 1883 óta egyszersmind a csillagászat rendkívüli tanára a iiposti tud. egyetemen, 1863
1891-ig a M. Tud. Akadémia almanachjának naptárát szerkesztette, földmágnosségi méréseket
végzett, továbbá számos ismeretterjeszt cikket
írt, melyek a M. Tud. Akadémiánál, a Termószettudom. Közlönyben, az Országos középiskolai tanáregyesület Közlönyében s a Magyar Encyclopédiában jelentek meg.
Kondorfa, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban,
szül.

nézve meghatározott feltételekhez
kondíciókhoz —kötve nincsen. A selyemnél, a legértékesebb
szálasanyagnáL már a múlt században karolták
fel az elárusitást á condition (Torinóban 1750.,
Lyonban és St.-Étienneben 1805.). Gyapjúnál leg- (1910) 1281- magyar lak.; u. p. és u. t, Óriszentelbb Roubaixben és Tourcoingben létesítettek péter.
gyapju-K.-et, melyekben a Rasttl származó eszme
Kondoriia (növ.), 1. Adenanthera.
szerint Talabottal Lyonban szerkesztett, utóbb
Kondoros, nagj'k. Békés vm. szarvasi j.-ban,
Persoz, Póclet, d'Arcot ós mások által javított ké- (1910) 5225 magyar és tót lak., posta-, távíró- és
szülékek segélyével határozzák meg a nedvesség- távbeszél-hivatal lal

:

;

—

Kondoros! tanyák
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Kondorosi tanyák, Bndrödhöi tartmö telep
Békéé vm. srAoinai j.-ban, (t»io) 1S76 mBgfU
fac. Q. p. Ó.S u. t EndrM.
Kondor Bertés, m^ynek bre gtedOr saferel
födött. E fajtacsoport legkiválóbb képvisdAje a
;

magyar mangiülea. Balláal áUamok is trayéeztenek K.-t. ilyon a sierb ée a romáa mangalica.
Kondratenko. Boman Ixidorovia, oroez tábornok, szül. 18Ó7. Tifllszben, megh. 1904 dec.
18. Port-Arturbati. ISOS-ban mint a 7. keletszibiriai lövészdandár parancsnoka tevékeny részt
ett SlOenl tábornok alatt Port-Artor védelmében, ahol ai egyik kaxamátában egy japán lövedék halálosan megsebesítette.
Kondratovies (^nd:— Tia), Ludicik Wladis-tatCj álnevén Syrokomla Wladistaw, lengyel iró,
szU. Ssmolkovban 1823 szept. 17., megh. 1862
szept. 15. Vilnában. Felsbb iskolába nem járt.
RendkívtU szorgalmas, sokoldalú iró volt finom
kkel, nagy bensósé^el irt verset, re>szt, drámát, irodalomtörténetet. írói hírnevet a lengyel-latin költök fordításaival (Przektady poetów polsko- lacin'skich epoki Zygmun;

.

towskiej) alapította meg. Néhány kötet elbeszélést és verset adott ki 1853—61 közt Gawedy i
rjTny nlotne (Csevegések és röpke rímek) címmel. Margier (1855) c. eposzát Mickievicz hatása
alatt írta. K. minden munkájában szülföldjének
(Litvánia) a szeretete nyilatkozik mog s az egyszer parasztember jogait iiangoztatja. Válogatott költi müvei Zbiorowe Wydanie pisra Syrokomii címen 10 köt. jelentek meg (VVarszawa
1872). V. ö. Tyszynski, K. i jego poezye. Bibi.
Warsz. 1872.
Kondrié, adók. Veröcze vm. diakovári j.-ban,
u. p. és u. t. Diakovár.
<i9io' 289 horvát lak.
;

Kondrin,
Kondrit,

Chondrin.

1.

1.

Kon«%vka

bndapeett mflegy«lanen kezdte, majd a müncheni mtegjetMBsn és tudományegyetemen folytatta, ahd flkn. doktorátost szerzett Majd a grád
tadományegyetembeai ketfilt H. Skraap tanárhoz
mint tanársegéd. A bnd^^esti tudományegyetemen 1896. az organikos kémiából magántanár;
még ngyanaz évben a földmivelésügyi nünteztérium hatáskörébe tartozó kémiai intézet és köiz*
ponti vogykisórletí állomáson kir. vegyész lett
1908-ban az egyetemi rendkívüli tanári eímet
nyerte, majd kinevezték kir. fövegyéeszé s mint

ilym az orsz. kémiai intézet technológiai osztályának az élére került. Nagyszámú tadományos
dolgozatai fóleg az alkaloid kémia és az organikus szintézis, újabban a technikai és analitikai
kémia terén mozognak, úgyszintén irodalmi
ködése is. Értekezései magyar és német szaklapokban jelentek meg.
2. K. Ida, fest, szül. Budapesten 1854. Mú veszeti tanulmányait 1879. kezdte Telepy Károly
mtermében, aztán Münchenbe s 1885. Parisba
utazott. Két évi olaszországi tartózkodás után
1890. hazajött s azóta a magyar fvárosban tartózkodik, nagyobbára csöndéletképekkel keresve

m-

föl kiállításainkat.

3.ir. Sándor, statisztikus és egyházjogász, szül.
Pesten 1819 aug. 18., megh. Balatonfüreden 1882
aug. 1. Tanulmányai elvégzése után 1839-tól ^yidoig Budán az udvari kamaránál volt fogalmsaógyakomok. 1845-ben a gyri kir. jogakadémián a
statisztika és bányajog rendes tanára lett, 1850. a
pozsonyi jogakadémiára holyo/ték át, 1864. pedig
a pesti egyetemm lett a statisztika rendes tantor
de ideiglenesen az egyházjogot is tanította. A M.
Tud. Akadémia 1858. levelez,1867.rendes tagjává
választotta. Fbb mvei A statisztika eimékte
(Gyr 18t7) Egyházjoqtan kéziköni/t^iFeet 1863,
9. kiad. Egyházjogtan kézikönyve. Kíilönös tekintettel a magyar állam egyházi viszonyaira. Javította és sajtó alá rendezte Antal Gynla, n. o. 1903)
As ausztriai birodalom, Jdesen a magyar korona
országainak statisztikai kézikönyve (n. o. 1865, 2.
:

;

Meteorit.

Kondroarzenit (ch<mdrarsemt, <«.). sárga v.
vöröses áttetsz szemek, melyek a gyanta módBázikns mangánansenát. Svédországban Pajsberg bányáiban a baritba behintve
fordul el.
Kondrodit Ohondrodit, í^.), a humitcsoportnak egyik tagja. Magnézinmflaoszüikát
Mg,SI,0,(P,OH),

jáura széttörbetök.

L.

—

m^ Httmif.

kiad. 1868)

;

A

magyar korona országainak leg-

újabb népesedési mozgalmai

(n. o.

1868);

A sta-

tisztika dmélete (0.0. \B&Q),

Adalékok Magyarország nyers termékeink áriörténetéhez a XIX.
sz.-ban (u. o. 1873) A magyar birodalom statiszti;

(Condrusi), elenyészett germán kai kézikönyve {n.o. 1875, 2, kiad. 1878, a Páy-féle
törzs, amelyrl Július Caesar bénél, mint Gal- alapból jutalmat nyert) ; Ujabb adatok Magyar.lia B^gica lakóiról, az ebnronok szomaédBágá- orszáa bnvádi statisztikájából (a. o. 1875); Ót
év Magwirország bnvádi statisztikáidból (a. o.
ban a Maas folyó jobbpartján.
Kondnitjegyzék, 1. Mm8ÍMiiif.
1879) ; Magyarország és egyes törvényhatósáKondakció (conductio, Ist), összehúzás-, hú- gaink népesedési mozgalma (o. o. 1880); Bá-

KondrÚ2ok

nyászahmk jelen állapota és teendink amtak
m. vezet, kocsi- stkeresOb kifejtétére (n. o. 1882); Magyarorvezet, kisérö. f^Ogyelö. A fizikában az elektro- szág és egyes törvényhatóságaink népmozaahna
t-r^
mozó gép fövesetöjét v. gyjtjét jelenti, v. álta- 7877- 7§ (u. o. 1882).
eMctranoeKoner,
Max, német fest, szfll. Berlinben
lában szigetelt vezett jelent, mely
A seWsnttMi olyaa mfl- 1854 júl. 17., megh. 1900 júl.7. A berlini mflv.
ság g^ Ojhtoém való.
kOtsMrt akadémián tanalt. Mint areképféstö Uralt II.
azer, amellyel blicHiyoe msMnlDsC
beleg tartlekre (végbél, húgyn VOmoe német császár több nöpaertTé vált
mélyebben
másával, továbbá német etkallMnk, tndéaok él
stb.) vezethetönk.
z(Hlii.>i.

azt^'tn

:

Konduktor

bérlés, bérlt.

(cowáiicíor, lat.) a.

—

Mev

.

k^

(>0t.). L Mandema.
mftvéssek aicképoival tstta loBBrm nerrtL
Koneaasi (bAt.), 1. Hokurrhenu,
Konduriotias 1. KundurioHss.
Konewka, Pútd, német grafikus, artl. GreUlsKnek, 1. Frigyes (norvalH), káraikOB. szOL
Gyrött 1867 szept 17. Kémiai tanolmányait a waldban 1840 ápr. 6.. megh. BerUnben 1870 máj.

Kondnrangó-kéreg

—

Konfederáció

13. Drako szobrász ós Steffeck fest tanítványa,
népszorsógét fekete árayókképeinek köszönhette.
A legelterjedtebbek: Blatter zu Goethos Faust

(Berlin 1866); Sommornachtstraum (Heidolberg
1868, ezek díszítik a Szent Iván -éji álom magyar
diszkiadását is) Dor schwarze Péter (Stuttgart
1869) ; SchattenbUder (u. o. 1871) ; Falstaff und
Lose Blatter
seine Gesellen (Strassburg 1872)
;

Konfuoeu
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Konfirmativ
Konfiskáció
(1.

(lat.) a.

(lat.

m. megersít.

confiscatio) a. m. olkobzá>*

0.).

Konflagráció (lat. c&nflagratio) a. m. elégés,
el hamvadás.
Konfliktus (lat.) a. m. összeütközés, összetzés, viszálykodás.

Konflis. 1. Bérkocsiipar és díjszabás.
Konfokális (lat.) a. m. közös gyújtópontokkal
1872—77).
Konfederáció (confoederatio, lat.) a. m. áUarn- bíró.
Konform (lat.), megegyez /cow/brmiYó*, egyszövetscy, 1. Allqm.
Konfederált Államok, az Amerikai Egyesült- behangzóság.
Konformisták, 1. Conformers.
Államoktól 1861. elszakadt déli államok, melyek
Konform leképezés, 1. hogonális rokonság.
e név alatt (Confederate States of America) küKonföderáció (lat. confoederatio) a. ra. államlön államszövetséggé egyesültek. E különválás
okozta az 1861— 65-ig tartó polgárháborút, mely- szövetség, 1. Állam.
Konf raternitás (lat. confraternitas) a. m. testl)on az északi államok gyztek s az Unió egysége
helyreállott. A K.-hoz tartoztak: Dél-Karolina, vérségi szerzdés, a középkorban szokásos öröMisszisszippi, Florida, Alabama, Georgia, Loui- kösödési szerzdés, amely szerint két fnemesi
siana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee és család V. annak két ága a család v. az ág kihaÉszak-Karolina. A K. fvárosa Bichmond volt lása esetére egymásnak kölcsönös öröklési jogot
Virginiában, elnöke pedig Davis Jefferson. L. az biztosított. Hasonló célt szolgált régi jogunkban
a Werbczy Hármaskönyvében szabályozott fraÉs-zakamerikai Egyesült-Államok történetét.
Koníederatka, alul prémmel szegett, négy- ternális adopció, fivérré fogadás. ]L. még Egyszög tetvel s gyakorta bojttal bíró süvegük a háztársulatok.
lengyeleknek, állítólag az 1768-beli konfederáció
Konfrontálás (lat. confrontatio), 1. Szembetagjainak ismertetjelük volt.
sítés.
Konfucen, híres kinai bölcs és vallásalapító,
Konfekció (lat.) a. m. készítés. K.-s üzlet (úri,
ni K.). amely használatra kész öltönydarabokat szül. K. e. 551. Lu fejedelemségben, a mai Sanárul. A papir árú-üzletben a K. mindenféle hasz- tungban. Apja katonatiszt volt. K.-t csecsemnálatra kész papirtárgyakra értdik (doboz, korában Ming V. Ju-ming néven nevezték. Húsz
éves korában kapta a Ce nevet. A történelem
lúmpaerny, szalvéta stb.)
KoníekciÓB szövet, silányabb minség köny- Kong-ce v. Kong-fu-ce néven nevezi. Kong volt
nyíí szövet, amelyet raktári ruhákhoz, férfi, ni a családneve, fu-ce pedig annyi mint niester,
bölcs. A Ko7ifticius (Confucius) név a Kong-fu-ce
gyermoköltönyök- s felöltkhöz használnak.
Koniekt a. m. cukrászárú. L. Confiserie, Gon- névnek a jezsuiták által latinosított alakja. Ifjúkoráról nem sokat tudunk. 22 éves korában lépett
fiture, Confetti.
Konferálás (lat.) a. m. értekezlet, tanácskozás, fel mint nyilvános tanító. A hagyomány szerint
1. még Conféreiice.
már gyermekkorában foglalkozott a kínaiak egész
Konferencia (lat.) a. m. tanácskozás, értekezlet; életében olyan nagy szerepet játszó rituálékkal.
diplomáciai nyelven a K.-t, ha a tanácskozás tár- Ez életére s tanulmányaira is rányomta a maga
gya fölött való határozatra is kiterjed, kongresz- bélyegét. 517-ben Meng-Hi, a Lu fejedelemség
szusnak (1. o.) nevezik.
egyik legelkelbb embere halálos ágyán fiainak
Konferencia-miuisater a. m. tárca nélküli nevelését K.-ra bízta. Ez idben Loh-Yi volt a
miniszter (1. o.).
birodalom fvárosa. K. elzarándokolt ide, ahol a
KonfefiBzió (lat.), 1. Confessio.
hagyomány szerint Lao-cevel. Kína másik nagy
KoníesszionalizmuB (lat.) a. m. felekezeties- bölcsével ismerkedett meg. Ugyanitt a császári
scg rajra-szkodás ahhoz, ami valamely felekezet- archívumot is megtekintette. Mivel Lu fejedelemnek sajátossága más felekezettel szemben.
ségben nem élhetett nyugodtan, hazájában ideKonfidencia (confidentia, lat.) a. m. bizalom. oda járt-kelt s tanított. Ting fejedelem azután a
Az egyházjogban K. v. Simonia confldentialis, 1. nyilvános munkák, majd az igazságügy miniszSimonia.
terévé tette. Ci fejedelem alatt eílonségeiuok
Konfiéh, különleges selyemszövet, melyet az cselszövényei folytán állásából elmozdították s
arab nk flog arcfátyolnak használnak.
ekkor újra kezébe vette a vándorbotot. Mint
Konfiguráció (lat. configuratio) a. m. alak, Sokrates a görögök között, úgy járt-kelt K. a
alakzat a csillagászatban 1. Aszpekták.
mennyei birodalom lakói között államról-államra,
Konfigorativ energia, ritkán alkalmazott el- körülvéve tanítványainak csapatától, mígnem
nevezés a helyzeti vagy potenciális energia szá- 483. mint 68 éves aggastyán tért vissza hazájába,
mára.
hol 478. meghalt. Élete ez utolsó szakában írta a
Konfináció, 1. Belebbezés.
Su-king elszavát, a Ch'un-c'ut s véglegesen
Konfirmáció (lat. confirmatio), jogügyletnek megállapította a Su-king és Si-king szövegét.
hatósági megersítése. A kat. egyházjogban a vá- Méltóságos megjelenésével, bölcs tanításaival az
lasztott v. kinevezett püspökök megersítésének ú. n. kiün-ce (tökéletes ember) mintaképe lett.
joga. K. továbbá a kat. egyházban a bérmálás és A kínaiak vallása az sök és a természet tisztea ref. egyházban az úrvacsoráját megelz taní- letébl áll. Amannak alapja a hiao v. gyermeki
tás.
K. a retorikában a. m. bizonyítás.
kegyelet. A család a hiao tanításain nyugszik, a2
;

(2.

kiad., Berlin 1875);

Album

(u. o.

;

;

;

—

—-847

KonfundAI

állam s loyalitás elvén. B tanok terógiek.
ket K. osak refonnAlta.8soro6abb értelemben vére
K. nem is volt igazi vallAsalapltá, lianem a kormányiatí böloeenég 4e praktikus etika rendszerbefoglalója. Tanítása szerint az ember legftbb
kötelessége az Oolsment: aki magát képes kcvmányozni, az méltó arra is, hogy embertársait
venese; aki önmagát nem iMBMrt, nem méltó
másdE vezetésére ; aki kóldességét megteszi, az
itt e füldön olnyori a boldogságot Túlvilági életben nora hitt, nem is snretett róla beszélni. 'Minek tMódjUnk a másvilággal, mikor a földi életet
sem ismeijtlk elé^é,*
szokta mondogatni. A
világ ura az ég. tien v. hoang-di, feLsóge« Ar,
aki a leefAhh ](y^s:. mindent lát, hall s az emb^
t»>t követol; megbünteti azt,
rekt\. Ha az uralkodó kormányzáaki
sával uiul':^ megelégedve, akkor természeti csapásokkal adja a népnek tudtára elégedetlenségét.
E tanok még életében is népezolivé tették, halála
után pedig ti«x»(;i rangra emelték s tiszteletére
*
-ifitek. A mennyei birodalom
több templ
ntje ma is és szelleme most
lakólnak
is uralkoiliiv iviii^^iün. V. ö. Grube, Roligion und
Kultus der Chinesen (Leipzig, Verlag von R.

—

1

Hftupt, 1910^.

—

Kongó

sága váltonö : több métemyi-mogyMónyi (pszefitszövet), T. kisebb nem, mint a granwacke. arkóza, homoOö (jpcurnnmtí-esövetL v. flnomszemfl,

mint a futóhomok ét agyag ^oe/a-ssOvet). A. törmelékanyag V. csak egy kzetbl származik, jri.
gránit-, bazalt-, mészktl (monogén K.) v. ktilönféle közetektl ered (pollgén K.). A kötanyag
(cement) sokféle lehet : finomabb törmelék, kovasavas, szénsavas mész, agyag, márga, vasoxid;
legntóbbi eeetben a K. vörös szlnú, pl. a vWSafelcfl (Rotllegendes) K.-jai. A K. majd rétog«rflen,
majd elég jól rétegzett, majd pedig konglomerát-,

homok-, agyag- stb. rétegek váltakoznak egymással, igen érdekesek azok a K.-ok, amelyekben különös alakú görgetek-darabok fordulnak
eló; vannak olyan görgeteg-darabok, amelyek
facettát felületek (Vogezok,
Schwarzwald),
amelyek belül üresek Lorettái a Ijajtabegységben), amelyek a felületükön különös benyomatokat viselnek (Nagelftuh az Alpokban). Általában
kevés kövületet, fképen kövült fákat tartalmaznak. Sok K. van a kszénformációban ós a vörösfoküben (Rotllegendes). a harmadkorban (Nagelfluh), a dilnviumban és a jelenlegi kavics- stb.
hordalékokban. Eredetüket tekintve, mindig a
\izb61. folyókban, tengerek partjain tepedtek le.
L. még Kagelfluh és Pud/lingkö.
a jogKonglntan (conglutinj, glóbuUnszerfl növényi
(

Konftmdál (lat.) a. m. összezavar.
Konfúzió Int. mnfusio) a. m. zavar
ágnak és a kötelemnek egy fehérje.
.se, pl. midón a hitelez adóKonglntináció (conglutinatio, lat.) a. m. össze-.
.
sának va^ megfordítva, az adós hitelezjének ragadás, összeragasztás. A kzettanban kongluörökösévé lesz b) az egyesítés (commimio) által tinát a. m. konglomerát 0- o.).
való tnlajdonsrérzésnek egy neme összevegsrltés
Kongó (Congo). 1. K. (v. Zaire), Afrika legnagyobb folyója. 4200 km. hoszú. 3.690,000 km*
áltaL L. Egye^tés, Egyesülés.
Koniúzos (lat) a. m. össieknszált, zavart, za- vízteröletú, amely az Amazonaszé után a második
nagyságra nézve. A Nyassza és a Tanganyika
varos fej.
Kong (Fonij), az ugyanily nev vidéknek f- tavak közt ered 1590 m. magasan, keresztül fo:

:-

II

;

városa a francia protektorátus alatt álló Elefántcsont-partnak (Cóte d'ivoiie) belsejében, kb. 15.000
lalL. pamutszövéssel, festéssel és lótenyésztéssel.
K.. amelyet enrópai ember, Binger francia Icapitány. 1888. látogatott mog elször, a Ny.-i Szudán egyik legjelentsebb keresked városa.
hegységnek nevezte azt a képzelt hegységet &zak-Afrilui DNy.-i szögletében, amelybl
a Niger és a Szenegál meg a Gambia folyók, tov.
a guineai partok folyói erednek. Különösen Binger
francia ntazó tanulmányai matatták ki. hogy
ilyen hegység nincs, hanem azon a helyen magas,
de óriási kitMjedésú, egyhangú plató terül el s ez
lépcssen lejt le D.-re a Gnineai-öböl felé, Ny.-ra
Sseoegambia partvidékére. É.-on pedig beleolvad
a Szahara-platóba.
Kong. kínai herceg, másként £11119 0- 0.)

Kom

Kongedybet, 1. Drogden.
Kongeláció Oat. congelatio)
fa;ryá.s. 1. Fagyos.
Kongeli,

1.

b^

'

a.

m.

el- v.

meg-

Kungelf.

Kongeaztió (lat. congesiio) a. m. vértódulás,
aktiv, vereres vérbség, 1. Vérbség.
Konglomerát (lat. conglomerahm), gOmböIjniro lekoptatott kózettnnelOdkU ^(örgotogdcbi) összeragadt kúmt (L as .imfw eikk azines
képmeUékletén) vele ellentéttiea a ueoosia éles,
nem koptatott darabokból áll. a kett között mindenféle átmenet létezik. A törmelticdarabok nagy;

lyik a Bangveolo-tavon (1170 m.) s azután Luapnla néven folyik tovább és kb. .%0 Inn.-nyi folyás után a Moero- v. Meru-tóba jnt (880 m.) a
azután Ankolonál egyesül a Lualabával, késbb
pedig a Lukugával és Luamával s itt már 1000 m.
szélességre is megn. Elfolyik a manyemák földjén Nyangve helység mellett Lualaba néven és
sok, legnagyobbrészt serdkbl jöv, még bejáratlan vízvidékú folyót vesz föl. mint az EUla
(Lira), Lova, Ulindi, Liko vagy Mundulra és a Lindit. Nyangven alul már kataraktái vannak, amelyek gátolják a hajózást, míg a Stanley- viaeeéeek
azt tejesen meg is akadályozzák. Elhagyva a vtzoafaoket, hat^mas körívet ir le, az Amvimi és a
Kasszái torkolata közt súrú öserdökbeD és moesarss vidéken folyik vé?ig s itt ömlenek
a legnagyobb mellék
mint az Aruvimi (1. o.).
Ruvi (200 km.
.:bató), a Mongalla (326
km.-en), a Mobangi ii. icile). a Szanga (7öO knLnyire), LikuiUa (300 km.-nyire). Alima (l- o.) és a
Leflni (löO km.-nyire). balrÍM pedig a Lomami v.
Boloko (800 km.-nyire). Lnkogo (960 km-nyire
hajózható), Ik^raiba, Ruki és a KassMoi (1. o.) v.
Kva. Bnnék fölvétele után keid a medre öasae*
szorulni 8,801 2 km.-nyire a hegyek nUatt, ntólján Mwilnwdik 8taaley-Pool aéteo, de ismét
hegyek kOaé Jut és 276 km. hoanteágbaa 88 nagyobb sohatagja van, esek az ú. n. LhrlngstoBaféie vfaeséeek. Ebben az útjában 856 m.-t érik.

;

—

Kongó

medre pedig összeszorul a Jellala-zuhatagnál
egész 225 m.-nyire. Vivinél émek véget a vízesések és Banana-Shark Point közt 11 km. szélességben ömlik az Atlanti-óceánba, árvízkor másodpercenként 50,000 m» vizet vi vén magával. A tengerbe 22 km. távolságra még érezhet az édesvize s 450 km.-nyire vizének bamásszíne látható.
Hordaléka évente 350 millió m». Nagyobb hajók
Bomától Matadi-ig járhatnak föl rajta, gzösök a
Stanley-Pooltól a Stanley -vízesésekig (1600 km.).
Mellékfolyóival együtt 11,500 km. hajózható utat
nyit. A szabályos egyenlíti eszések miatt évente
szabályosan kétszer árad és apad, torkolatánál

májusban és decemberben a legmagasabb, márcban és aug.-ban a legalacsonyabb.
Irodnlom. Stanley,

The Congo

;

n. a.

A

legsötétebb Afriká-

Bibüographie dn Congo 1880—95, Bruxelles 1896 FirLe régime des eaux du Congo, n. o.
1898 ; Singer. Das K.-Quellengebiet, Péter. Mitt. 1899 BentCongo, London 1900: Hiltonley, Ploneering on the
Simpson, Land and People of the Kasai, London 1911
Torday, Camp and Trarap in African Wilds, London 1913.
Térképek: Wauters, Carte de la région des chntes entre
Matadi et le Stanley-Pool (1:600,000), a Monvement góographiqueben 1888 u. a., Karte des Kongostaates (1 2.000,000)
1898; Droogman, Carte du Bas-Congo (1: 600,000, Bruxelles 1899 és 1 100,000, 15 lapon u. o. 1901).

ban

;

;

kát, Bourgulgnoii stb.,

;

:

;

:

nev

poi-tugál gyarmat
2. K.-ország, Angola
területén fekv nógorország az alsó Kongótól
D.-re fekv fensí kon. Jelenleg fhelyének, Saö Sal-

vadornak vagyis Ambasszinak környékére szorítamely városban mintegy 700 ember lakik.
A lakosok a Kabinda törzshöz tartozó musikongok. Jelenleg a K. néger királya mint a portugál
kormány hbérese kormányozza az országát.
kozik,

3.

Belga-K.,

1.

Kongó

állam.

Francia-K. (Congo-Frangais), francia Közép-Afrika (Afrique Équatoriale Franpaise) egy
tartománya. L. Francia Közép-Afrika.
Kongó, másként libertás, II. Rákóczi Ferenc
szabadságharca alatt veretett rézpénz. 1704-ben
4.

a vármegyék kétmillió forint érték rézpénz veretesére hatalmazták föl a fejedelmet, ki nem a
maga címerével, hanem Magyarország és védasszonya képével verette a K.-t, melynek (fPRO

LIBERTATE*

(a

szabadságért) feliratot adott.
t Uheriásnalc is. Ennek két

Errl nevezték a K.

fajtája volt tíz és húsz polturás. A tíz polturásból nyolc, a húsz polturásból négy tett egy tallért.
:

Kongro-állam
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Kongo-állam {Belga-Kongo, Congo Belge),
Afrika szivében, az Egyenlíttl É.-ra és D.-re
majdnem egyenl távolságban terül el els ízben II. Lipót belga király megbízásából Stanley
kutatta át s a benszülött törzsekkel kötött elnyös szerzdések által
juttatta II. Lipót birtokába. Az európai hatalmakkal 1882., 1884.,
;

1885., 1891. kötött szerzdések II. Lipót tulajdonjogát elismerték s egyúttal birtokának határait is
pontosan megállapították. Határai Ny.-on a Banana és Loango közötti partvidéken kezddnek s
Leopoldvilletöl kezdve E.-ra a Kongó, Ubangi és
Uelle mentén, K.-re a Nilus forrásvidéke felé húzódnak s Keleten a Nagy-tavak mentén kb. a
11— 12''-ig a Zambezi és Kongo-folyók vízválasztójáig terjednek, s ezek egyúttal a D.-i határvonalát is megállapítják. Az egész gyarmat tehát
a Kongo-folyó vízkömyékéhez (Ubangi, Uelle,
Aruvimi, Szankuru, Lualaba, Kaszai Kuangó)
tartozik s területe 2.252,780 km«. II. Lipót halála
eltt a K.-ra való minden igényérl Belgium javára lemondott s igy az addig semleges terület
(État Indópendant du C.) a belga korona-gyarmatok közé került. Az 1908 okt. 18. történt annexiót
az európai államok Nagybritannia kivételével elismerték.
Felszíne és tdzei. A K. nagy része halmos
lapály, amelynek legmélyebb részében a Kongó
folyik. A Kongó medrétl a föld minden irányban emelkedik; legmagasabbra a DK.-i részé-

ben. A bels-afrikai felföld Ny.-i szegélyhegysóge a K.-on is átvonul ÉD.-i irányban. A csaknem Viviig nyúló parti lapályból mint meglehetsen meredek, átlag 700 m. magas gránit- és
gnájszfal emelkedik ki e hegység a maga lapos
kúpjaival és szk völgyeivel, hegj'szurdokaival.
A rohanó patakok a hegységbl lehordott törmelóklcel a parti lapályt megrakják és ott létrehozzák a kevésbbé termékeny laterit talajt. A
K. belsejét azonban nagyrészt igen termékeny
föld és mocsarak takarják. A folyóvizek (Ubangi,
Uelle, Lualaba, Aruvimi,
Szankuru, Kaszai,
Kuangó stb.) mind a Kongóba torkollnak. A határon elterül Bangveolo, Moero, Tanganyika ós
Albert Edvard-tavon kívül a nagyobbak a Mantumba, a II. Lipót, Upemba, Kasszáié stb. tavak.
Éghajlat és termékek. A K. éghajlata trópusis
a hirtelen fellép hmórsékváltozások (12-30 C-).
valamint az ess idszakban nyomasztó nedvesség európai emberre az itt tartózkodást egészség-

Ez tulajdonképen nem volt pénz, hanem csak
pénzjegy. Mindamellett eleintén mindenki szívesen fogadta, mert toljes értkére nézve a magyar
kincst^iri javakon kívül Rákóczi és Bercsényi telenné, st
majdnem lehetetlenné teszik. A parti
óriási dominiumait is biztos fedezetnek tartották. és hegyesvidék
kevésbbé termékeny, a fensík
B pénzjegy kibocsáüisa következtében a fejedelem növényzete azonban dús. Sok helyen embermagasa hadsereget pontosan fizethette és a készletten ságú érdes
lep el minden teret, másutt járhalev arany- és ezüsti)énzt megtakaríthatta kül- tatlan serdk (a Kongó fels hajlásún ós a Szanföldi fegyverek és mundér beszerzésére. Késbb kuru
között) vannak. A kiirtott serdk helyén
azonban hamis pénzverk tömérdek K.-val árasz- bven terem maniok, köles, banána,
ananász, cutották el az országot. 1710bon már körülbelül kornád, dohány,
jamgyökór stb. A Kasszái, Szan11 millió K. volt forgalomban, úgy hogy mond- kuru és fels Loraami között
a földmívelés szinhatni végkép elértéktelenedett. Ez nagy baj volt tén jól özet
az erdkben pedig a kaucsuk-liána
a szabadságharc ügyére, de szorosan pénzügyi
található, líézércek a Katanga körüli füves
szempontból távolról sem jelentett az országra vidéken vannak
Az európai gabonafélékkel ós
nézve akkora válságot, mint éppen száz esztend gyümölcsökkel
tett kísérletek sehol som mutatnak
múlva az osztrák devalváció.
kiváló eredményt. Az állatok a parti lapályon, miKongó akta, i. Kongo-&t€kezU:t és Rabszol- ként a földtermékek, gyérek. Az ország belsejében
gaság.
ellenbon bivaly- ós antilóp-csordákkal gyakran

f

srn

;

;
:

Konco-AJlam

KonffO-Allam
találkoifaatei. az elefántok

sxáma azonban

itt is

egyediU a yizilovak élnek mindoifeló nagy
mennyii^ben. Házi állatta a kecske ée tyúkok
a lovak, ökrök, szamarak rOvldidö alatt elposztálnak. A lakosok kttlönbteft néger tönaekliez
tartoznak (L Kongó-négere) és számnk Sir H.
Johnstoo becslése szerint kb. 15*/, millióra tehet.
Az európaiak száma (ion) 40G3, aUk közfll 2432
belga, 811 angol. 197 portagál, 188 svéd, a többi
más európai ^lambeli alattvaló. A b«>8zttlött négere legnagyobb része bálványimádó. A 138
misszó-áUomáson 350 kat és 221 prot. hittéritó
mködik s így a keresilények száma a kultúra
terjedésével eíóbb-ntóbb emelkedni fog. A K. pénzügyi vlBMmyai ez idó szerint nagyon rendezetle-

afttá

nek.

;

Az

1913. évi költségvetés szerint 40 millió

Ubangi, Fels-Uele. Itori, Stanleyville. Amviml.
Lowa, Kivn, Mankwna, Szanknm, Kasni, Lomámi. Tanganyika, Moero, Lolma és AIsö-Liiapula. A kormányzóság siÁlMlye Boow; ai alkormányzó a katangaJ BUsabetfayllle-beo saákaL
Igazságügyi tekintetben 7 alsó. 12 közép és 8

felsfolyamodású bíróság eiékel a K.-ban. A kösigasgatási kihágásokban 77 kerflleti bíróság Ítélkezik.
Címerét 1. a Címerek cikk II. színes képmellékletén.

Története. A K.

illetve

gyarmat megalapí-

Lipót belga király nevéhez ftizdik. Az
Üzleti vállalkozásokra hajló uralkodó ugyanis
már 1876. nemaeücözi társaságot alapított a
tása

II.

Kongó vidékének gazdasági

ki zsákmányolására.

szemben a gyarmati kiadások Nagy szolgálatot tett ennek a vállalkozásnak
65*9 millió frankra rúgtak s a függó kölcsönök, Stanley
o.). ki 1881-83-ig a király megbízáilletve adóaságiAteBzege me^^ialadta a 278 millió sából a Kongo-folyó mentén sok állomást alíflrank bevétellel

tott iLéopoldviUe,Ck)quühatville. Stanleyville stíx).

frankot.

A

K. két legfimtosabb kikötje
Banána és Boma a világkereskedelemben jelentós
SMnpet játadk s belga, angol és német hajójáratok rendraeresen felkeresik. A kivitel fbb cikkei
kancsuk. elefántcsont, kókuszdió, pálmaolaj, komíg a bevitelben
pál, kakaó, kávé, arany, réz
hadi felszerelések, gépek, bajok, vas, acél, réz,
b(Nr, ssesz, gyapot és pamut:^övetek a legfontosabbak. Az 1911. évi összes forgalma a bevitelnél
2.384.602 £, a kivitelnél ai58.215 font sterlingre
rúgott
Közlekedés. A K. gazdasági fejldését nagyon megkönnyítik a vasntak. melyek Banánától
kezdve többfelé elágaznak az ország szívébe s a
Oranszkontinentális afrikai vasút mintegy 900
km. hosBzoságban szeli át az országot. A hajózásra alkalmas folyók hajózható terfUete mint^y
10,000 km. Legnagyobb hajózható folyója a
Kongó, n^y torkolatától fölfelé csak 161 km.-nyi
hnaaibiui bajózható Maiadiig. innét vízeséseinek
megkerfilésére 400 km. vasutat építenek I>éopoldvilleig. Innét Stanleyrilleig kb. 1600 km. hosszuságban újra hajózható. A bels forgalmat a vasutakon ée hajókon kívül 39 posta-, 17 távíró- és
6 telefonállomás látja el s a K. tagja az «Union
Poetale Uiiiversdle»-Dek is.
l^rvéníyhoxás, igastágszolgáUatás, közigazgatás. Ax auMXiöt aanotesít 1908. évi törvény
a K. aemlogccaégét megasflntette s ettl kezdve
a gyarmat figyelt a gyarmatOgyi miniszter intézi
a 14 tagbtU álló gyarmatfigyi tanáccsal ^ytttt,

Kereskedelem.

;

metynek tagjai közfii évmkint 8-at a király neki, 34it a felsház, 3-at pedig az alsóhái
álaait A királyt a gyarmatokban a fkcMTmányzó
képvtaett, aki nemcsak akzlgaagatás, de a Mröság f^ is egyoenmind. A gyarmatOgyi tanács
által javaslatba boMtt kSltRégvetéat a két bái
felfilbü-áija. AkonnányBöeág legfbb feladata volt
a tulajdonjognak megálli^^táaa s 1912 júl. l*tl
kezdve a gasdátíannl heveir birtok<Aat az állam
lefoglalta 8 magánosoknak árúba bocsátotta
ax
Így befolyt sBieget csnpán mesteraégos tidi^javításra és kftshasmt cékrtnt sabad f(Mdítaid.
Közigazaatási teklu tetbiMi a K. 22 karttlstre
oszlik
Pelskongo, Középkongo, Koango, II.

vw

:

(Ássociation

Internationale

du

Conao) most már arra törekedett, hogy a belga
király védnöksége alatt itt független államot alapítson.

A

szomfflédoe francia és portugál gyar-

matok kormányzói azonban sok akadályt gördítettek ez alapítás elé. Az ügy a berlini Kongokongresszuson (1884 nov. 15.-1885 febr. 26.) dlt
hol az egybegyfilt hatalmak képviseli beleegyeztek az új K. létesítésébe a belga király fenhatóeága alatt (État Indépendant du Congo).
Ugyanekkor m^állapították nagyjából az új állam határait, melynek a franciák és portugálok
37 km. partvonalat juttattak. Az új állam alantasához ftizött remények azonban csak lassan váltak valóra. A Kongó ée mellékfolyóinak hajtehatatlansága, a gyarmatositis lassú menete és
az arab rabszolgakereekedkkel kitört harec^ tok
akadáljrt gördítettek a fejldés elé. Mindamellett
a K. területüeg gyarapodott a rézben gazdag Kdtanga-yidék bekebelezésével (1891), a Fele-NUns
meUett pedig La<2o-tartományt vette bérbe a K.
az angoloktól (1894). Ily eMimények ntán 0. Lipót a K. fdett gyakorolt felségjogait halála esetén
Belgiumra akarta mhánii már aáakaaért is. mert
ez tekintélyes aeaiog< eit hiteleaett a K.-nak.
BbbeU szándékát as 1890. és 1901-iki K.-aktákban kSrfilményesen m^álli4ritotta s most Belgiumnak kellett határoznia az átvétel figyében.
E közben az angol kormány panaszt emelt a K.
tisztviseli ellen, hogy a benszfilöttdÜDd embertelenttl bánnak (1903 ang.), mire egy fOggeHsn
cl,

*

bisottság 1904— 1905-ig a fbb panasmkat orrosolta 8 megszttntette a benssfllttektöl kftretett

kényszermnnkákat és mállltásokat (kaoflsok)^ A
K.-nak Belgium résiéra való átMlása «lé as
angolok gördítettek akadályokat, auwylbsp
visszakövetelték as 1894. bérbeadott Lad»4vtományt, de n. Ltpút efve nem volt hájlaad^ sOt
Ladoban ertaégeketemsttelettas angolok sitaL
A belga pariameotben csak a swwfálbUák tütakosták a K. átvétele eDen,d» a konnány végre
keresi taívl lte ast Ifinthogy as 1907 uof. 89.
kelt SMTsOdésben U. Lipót randkívll sok anyagi
elnyt (évi járadékot a Ur. család tikjainak, az
évi kanesnktecmést* a lüUnmha-vIdéki résbányáEgyenlitöi vidék. Lulonga, Bangala. kat stb.) követelt magának, as új átvételi szer;

Lipót földje,

A társi^^

Bémi Mify Laaiama.

XJ.

ML

;

—
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zödós 1908 febr. megváltoztatott formában került a belga parlament elé, mely aztán nov.15.vegleg elfogadta a K. átvételét. Ettl kezdve megszntek II. Lipót felségjogai s a K.-ból Belga-

-

Kongregáció

a belgák zsarolásai miatt az 1885.-Í Kongo-konfeKongó Reform Association stb. mozgalmak révén, magának az óriás területnek bels
életérl nem sokat tudunk. Az Annales du Musée
du Congo hivatalos, pompás kiadványainak adatai
nem egj^eznek az angol leírásokkal. V. ö. Stengel,
rencia.

Kongo-gyarmat lett. Az új helyzetet elször Németorszáig ismerte ol, de Anglia, különösen II.
Lipót halála (1909 dec.) után, ellenséges maga- Der Kongó (München 1903) Fox Bourne, Civitartást tanúsított Belgiummal szemben. A ben- lisation im Congoland; Wauters, Bibliographie
szülöttek sorsának javításán s a szabad keres- du Congo (Bruxelles 1895).
Kongo-ország, 1. Kongó, 2.
kedelmen kívül Lado visszaadását követelte. A
Kongótégla (klinker, vasastégla)). Könnyen
belga kormány az ellentétek enyhítésére leszállította a benszülöttek és bevándorlók adóját, eltö- olvadó tóglaagyagból készül, melyet annyira éget^
rölte az idegen keresked vállalatokra kivetett nek, hogy kagylós törés, likacstalan téglát nyerilletéket. Ezzel kapcsolatban behozta az arany- jenek. A K. gyártására meszes v. vasas agyagot
valutát s a Kongo-gyarmat részére 1, 2, 5, 10 és alkalmaznak. Az elsbl zöldessárga, a második20 centime-os pénzeket veretett. A benszülöttek ból pedig bamásfekete K.-t nyernek. A szántott
szabadon kereskedhetnek a gyarmat terményei- téglákat magasabb hfoknál égetik, mint a közönvel, a kényszer száUitások megsznnek. A Kongo- séges téglát, még pedig annyira, hogy az agj'ag
gyarmat több alkormányzóságra oszlik fel, élén a tzben már megpuhul s összezsugorodik, de a
egy fökormányzóval. Belgium azonban egyelre tégla alakját még megtartja. Ezt csak úgy érhemég csak a hátrányait érzi az új gyarmat meg- tik el, hogy a hömérséket igen lassan fokozzák.
szerzésének, mert a reáfordított tíadások jóval A K. égetése rendszerint 10 14 napig eltart.
keramit név alatt ismeretes burkolótéglák, mefelülmúlják a belle várt hasznot.
Jrodnlom. Blanchard, Formation et constltutlon de l'État lyeket a Kszénbánya- és téglagyártársulat rákosi
Indépendant, Paris 1899; Morei, Klng Leopold's Rule In gyárában és a Magyar kerámiai gyár részvényWack, The hlstory of the Congo Free társaság kbányai gyárában gyártanak,
Afrlca, London 1904
anyagra
Bulletin offlclel da Congo-Belge,
State, New York 1905
1912; Renseigneraents de rOffice Colonial, Brnxelles 1913; nézve meszes agyagból készített K. A keramitot
M. G. P. Alexis, Notre Colonle en 1910 P. Goffart, G. Moris- a szitált meszes agyagból hidraulikus sajtókon
sen, Le Congo, Géographie physlque, polltique et éconoszárazon préselik. A préselt téglákat, melyeket a
mique, Brnxelles 1908; J. Harris, Down in Darkest Africa,
liondon 1912 Eladások az 1918. óvi anversl szünidei köz- körkemencékben égetnek, egyenkint homokkal
gazdasági tanfolyamon. Kereskedelmi szakoktatás 1913. behintett tzálló agyaglemezekre fektetik. Ilyévi. 1—8. sz.
képen azt érhetik el, hogy a különben a tzben
egészen megpuhuló téglák el nem görbülhetnek
Kongo-állami rendjel, 1. Oroszlánrendek.
Kongo-értekezlet, Bismarckkezdeményezésére és szabályos alakjukat megtartják. Bazalttégla
Berlinben 1884 nov. 15.-tl 1885 febr. 26.-ig név alatt a morvaországi schattaui gyár a keratartották Németország, Franciaország, Ausztria- mithoz hasonló árút hoz a kereskedelembe. A K.-t
Magyarország, Belgium, Dánia, Spanyolország, és a keramitot víz- és útépítéshez alkalmazzák és
Anglia, Olaszország, Németalföld, Portugália, mint útburkoló anyagnak nagy jövje van, külöOroszország, Svédország és Norvégia, Török- nösen a khiányban szenved alföldünkön.
Kongregáció (congregatio, a lat grex a. m.
ország s az Északamerikai Egyesült-Államok
képviselinek közbenjöttével. Célja a Kongó me- nyáj szóból), általában gylés, egyesülés, testvédencéjében, torkolataiban és határos vidékein s a rület. 1. Az egyház jogban különösen a) CongregaNiger-folyamon a kereskedés és hajózás szabad- tiones religiosae,»xerzetheli tostvérületek, melyekságának biztosítása, ezeknek a területeknek sem- nek tagjai örökös, de nem ünnepélyes, hanem
legesítése a bensziilöttek, a hittérítk és utazók csak egyszer fogadalom által a szerzethez köts a vallásszabadság, továbbá a rabszolgakereske- vék, ellentétben a szerzetesrendekkel (ordines relidós megszüntetése érdekében teend intézkedések. giosi), amelyeknek tagjai örökös és ünnepélyes
Az értekezlet megállapodásait 1885 febr. 26. kelt fogadalmat tesznek. A két fogadalom között a
fokmányba (berlini fakta) foglalta össze, mely lényeges különbség az, hogy az egyszer fogahazánkban az 1886. XIV. t.-c.-kel az ország tör- dalom csak egyoldalú, azaz csak a fogadót köti a
vényei közé becikkelyeztetett.
szerzethez, de nem a szerzetet a fogadóhoz, míg
Kongo-festékek, 1. Benzidin-festékek.
az ünnepélyes fogadalom kétoldalú, tehát sem a
Kongói nyelv, a bantu nyelvcsaládnak (lásd fogadó, sem a szerzet részérl fel nem bontható
Afrikai nyelvek) Ny,-i ágához tartozik.
h) a pápa által bizonyos egyházi ügyek intézésére
Kongókö, I. Fonolii.
bibornokokból, prelátusokból s kúriai tisztviselkKonao-nógerek (1. az Afrika cikk színes kép- bl alakított választmányok, melyek rendesen egy
mellékletén). Ez a közkelet kifejezés szigo- bíbomok fnök (praefectns) elnöksége alatt állarúan véve hamis, mert a Kongó (1. o.) vidékének nak. Ily választmányok eleinto a különböz ügyek
mai lakói éppen a világosbrü niam-niamok és intézése végett ad hoc alakíttattak. Késbb ezekmangbattuk, illetleg bántuk, akik Kongó ha- bl meghatározott ügykörrel felruházott állandó
tárain túl is laknak.
Egyes bantu törzsek, bizottmányok fejldtek ki. V. Sixtus 15 K.-t létevaronga, batok, balongo stb. még kannibálok, sített. X. Pius a római kúria reformja tárgyában
ellenben a baluba, okká, lunda stb. földmlvesek, 1908 jún. 29. kiadott Sapienti consilio c. konstist iparosok is. Újabban Katanga területén a tnciójával a K.-kat újraszervezte s iiatásköriikot
megnyílt rézbányákban is dolgoznak. Bármeny- részint módosította, részint pontosabban kürülnyire Is foglalkoztatta a K. üg>o a közvéleményt iratta. A konstitúció, mely 1908 nov. 3. lépett
;

—

A

;

;

;

;

:

;

Kongrosacionalisták

—

hatályba, a K.-kat s azok hatáskörét a követke-

zleg

meg:

Congregaíio Sancti Officii (elbb Inqtdsüionis), a mtet s erkölcsöt
érintó minden ügyben, erettudtség, polygamia, búcsúk stb. tekintetében hivatott eljárni. 2. Congrea konzisztóriumban tárgyagatiocoiK
szitósóre. 3. Congregatio de
landó üg;
állapította

1.

.

disciplina bacramefdorum, a szakramentumuk
tekintetében (ideértve a htoasaág ügyét \s) való

törvényhozás végett

4.

Congregatio concUii, a

a világiak egyházfegydmi Ügyeiben

klénb; és

való eljárásra. 5. Congregatio religiosorvmsodalium pramosita, a saenmesrendek üg^'einek kezelésére, ö. Conaregatio de propaganda fide, a
hittéritési vidékeken az og>hazi hatóság gyakor-

lására, de Anglia, Írország, Skócia, Hollandia,

nada

nem

Konsrua
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Ka-

8 azfiszakameríkai Egyesült-Államok többé
tartoznak a missziói tc^ethez, illetve a Con-

gregatio de propaganda flde hatósága alá. 7. Congregatio indicis (librorum prohibitorum), fel-

(1822) K.-on csak az európai öt

nagyhatalom vett

részt Nevezetesek a konferenciának nevezett
drezdai K. (1861), a párUi K. (18ó6), a zürichi
(1869), a londoni (1861) és a frankfurti ú. n.
Fürstentag (1863), a berlini K. (1. Berlini szerzdés) és a K. jellegével biró, mert határozatokat
is hozott berlini Kongo-konferoncia (1. KongoérltkezUi). Újabb idbl nevezetesek a hágai
nemzotkftzi magánjogi konferenciák (L o.) és a
hágai békeértekezletek (1. o.), a pánamerikai K.
(1. o.), a londoni tengeri hadijogi értekezlet (konferencia) stb.
K.a szerb nemzeti egyházban L
Ortodox keleti egyftáz. K.-oknak nevezik továbbá
tudósoknak, szakférfiaknak vándorgyúléseit, amelyek leginkább napjainkban nagy divatba jöttek.
Ezek It'hetnek «/ orszájíosak (neniaetiek), b) nemzotköziok.
Kongresszusi zsidók szervezete, 1. Zsidók

—

:

(története).

Kongrua (congrua, lat.). így nevezik hazánkadata a hitet s közerkölcsiséfrot sértó könyvek el- ban a lelkészek, különösen pedig a r. kat. plébátiltása s a tiltott könyvek lajstromának elkészí- nosok évi összes járandóságainak, jövedelmének
tése, illetve kiegészítése. 8. Congregatio sacro- minimumát. Ez az 1909-iki Xlll. t-c. életbelépte
rum rituum. X. Pius 1914. Quarüa setnper motu eltt a kat. lelkészeknél 600 koronában volt megpropriojával két osztályra osztotta. Az 1.-höz tar- állapítva s ha a plébános tényleges jövedelme
toznak a boldoggá ée szenttéavatások, a 2.-hoz a ennél kisebb volt, a hiányt a vallásalapnak vagy
liturgia és a szentek ereklyéi, valamint az ezek- a kegyúrnak kellett pótolnia.
Hazánkban a kat. lelkészek K.-jának rendezékel (taszefüggö üg>'ek. 9. Congregatio caeremonialis. 10. Congregatio pro negottts ecclesiasticig sére már a XVI l. sz.ban történtek kisebb-n^yobb
exiraordinariis. 11. Congregatio studiorum. 12. fontossági! intézkedések. Az 1790— 91-ikior8ZágCongrMotio reverendae fabricae S. Petri. Az g)'lés LXVU. t.-cikkével országos bizottságot
egyes K.-k különböz idkben keletkeztek. V. ö. küldött ki, mely javaslatokat tett a plébániák
mikénti szabályozására nézve az 1827. VUl. t.-c.
üdvardy László, Az új római Kúria (1913).
által kiküldött országos bizott.súg újból foglalko2. K., I. Máriii-kongregádó.
3. A', volt hajdan nálunk a megy^yülés neve. zott a plébániák szabályozásával, de eredménytelenül. A kat. lelkészi K.-tigy ismét felszínre
Kongregacionalisták, 1. Independensek.
Kongreganista a. m. valamely kongregáció csak 1885. került. Ez id óta a ptlspökl kar és
a kormány folytonosan foglalkozott ezzel a kértagja. L. Kongregáció és Mária-kongregáció.
Kongressztia (congressus, lat.) a. m. összejö- déSSBl
Az Í898. XIV. t.-cikket módosító 1909 évi Xlll.
vetel K.-nak nevezik jelesül a szövetséges állam
népképviseletét, pl. Amerikában a törvényhozó t.-c. értelmében a törvényesen bevett vallásfeleterületet Franciaországban a parlamenti testü- kezetek lelk&<zi (helyi kápláni, külön rendszereleteknek, a szenátusnak és a képviselháznak kö- sített missziói lelkészi) állásainak jövedelme a t&s
zös tanácskozmány céljából való összejövetelét a vényben megállapított feltételek mellett az államdiplomáciában több államfnek v. képviseliknek kincstár terhére évi 1600, illetleg 800 koronára,
s meghatalmazottjaiknak összejövetelét, tanács- a segédlelkészi állások jövedelme pedig évi 1000,
kozás ée határozás céljából közös érdekek fölött, illetleg 800 koronára egészíttetik ki olyképpen,
ellentétben a konferenciával, mely csak tanács- hogy a segédlelkész jövedelmébe az általa élvekozásra szorítkozik. De a konferencia és a K. sza- zett teljes ellátásnak 600 koronával számított
vakat gyakran vegyesen is ha.sználják. A rang- pénzértéke betudandó. A latin, görög és örmény
.sort az egyes államok képviseli között a diploszertartású r. kat. egyház lelkészi (háyi kápláni)
máciai szokás határozza meg. Minthogy a rangsor és segédlelkészi állásai ebben a jövedelmi kiegékécdéee gyakran vitákra adott alkalmat, 181ö óta szitésbenosak azzal a feltétellel részesíthetk,
az aláírásnál az államoknak betU szerint való a lolkészi jövedelemnek korpótlék általi kiegészi.>^>rrend jét fogadták eL lilntiiogy továbbá a felme- téséhez, fkegyúri elhatárosás szerint a kat narült kérdéseknek aiavazattöbbe^gel eldöntése az gyobb egyházi javadalmak legalább az általak
államok függetlenségével ellenkezik, a dönt tel- megajánlott évi 700,000 koronával, a magyar
jes ülés eltt elkészít bizalmas tanácskozások vallásalap pedig legalább évi 1.200.000 koronás írásba közlések szokásosak, melyek a kívánatos val Járulnak, amely utóbbi bcipzigánilásl teszegmegegyeaósnek ú^t egyengetik. A tárgyak ter- ben azonban benfoglaltnak tekintend tm az ezjedelméhez képest a K. bizottságokra osáik, ame- szeg, amely a nevezett alapb<U állandó kongnialyek a határozatokat elkészítik. A K. végleges Uegészitée, látartási átalány és fWdadó-aegtérihatározatait ú. n. fokmányba (K.-akta) foglaljiyc tés dmén egyes lelkészeknek már eddigelé u kiössze. A legnevezetesebb európai K.-ok a bécsi K. utaltatott. Az 1898. XIV. t-oikknek mindazon
(1814— lö), a párisi (18151 mig az aacheni (1818), intézkedéseit, melyeket az 1909. xm. t-dkk haa troppaui (1820), a laibachi (1821) s a veronai tályon kívül nem helyezett, ez utóbbi törvény
;
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;

;
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az állami forrásból nyert jövedelmi kiegészítés
tekintetében a latin, görög és örmény szertartású
r, kat. lelkészekre (lielyi káplánokra), valamint
bármely törvényesen bevett felekezethez tartozó
segédlelkészekre is kiterjeszti. Végül az 1913.
XXVIII. t.-c. a törvényesen bevett vallásfelekezeaz államkincstár tertek lelkészei részére
korpótlékot állapít meg. A törvény szehére
rint korpótlókban részesül minden lelkész, ki oly
lelkészségben mködik, amelynek jövedelme az
eddigi törvények szerint az 1600 K összegig ter-

x-nek minden o-vel nem osztható értékére fennáUó

jed magasabb

és elegend,

—

—

(állami) kiegészítésre jogosult;
igényt tarthat továbbá a korpótlékra az a lelkész
alkalmazásban,
is, aki oly lelkészségben van
amelynek (állami) jövedelmi kiegészítésre eddig
csakis abból az okból nem volt igénye, mert a
lelkészségnek egyházi forrásból ered jövedelme
évi 1600 K.-nál többet tett ki. A korpótlékra vonatkozó igény azonban így is csak abban az esetben és csak annyiban áll fenn, ha és amennyiben
a lelkész jövedelme évi 3000 koronát meg nem
halad. A korpótlékok együttvéve
a beszámítható szolgálat alapján
5 év után évi 400 koronában, 10 év után évi 800 koronában, 15 év után
évi 1000 koronában, 20 év után évi 1200 koronában s 25 év után évi 1400 koronában állapíttatnak
meg, még pedig oly módon, hogy az a lelkész,

—

—

x'-* :- 1 (mod. p)
Fermat-féle K. segítségével. Ily módon a K. megoldása mindig
T(x) :hí Co x»-' -f
(3)
-f Cp_, (mod. p)
alak K.-ra vezet. Arra az alapkérdésre, mikor
van ily K.-nak megoldása, a következ (Königtöl
származó) tétel ad felvilágosítást. Hogy a
^(x) -(mod. p)
K.-nak k különböz megoldása legyen, szükséges
.

.

.

hogy a
Co

c,

c.

Cl

Ci

Ca

CoC,

Co

C._,

ciklikus determináns, valamint

annak összes

al-

determinánsai egészen a A;-adikig, p-vel oszthatók
legyenek.
K. a nyelvtanban, 1. Szóegyeztetés.
Kongs-aa (Königs-au), Ib km. hosszú folyó
Schleswig és Jütland határán, az Északi-tengerbe

—

torkollik.

Kongsberg, város Kristiania norvég tartományban, (1910) 6018 lak., vasöntéssel, fegyver- és

akinek a jövedelme évi 1600 koronát meghalad, puskaporgyártással, pénzvervel. A város keletkorpótlék címén mindenkor csakis oly összegre kezését az 1623. fölfedezett ezüstbányáknak köszönheti. A templomot és néhány magánépületot
tarthat igényt, amennyi a korpótlékkal együtt
kivéve a város faházakból áll. IV. Keresztély
megillet évi összjövedelembl hiányzik.
Kongruencia (congruentia, lat.) alatt közön- emléke díszíti.
ségesen két idom összeillségét értik. Kongruensek
Eonia, 1. kis-ázsiai török tnlajet Angóra, Adana,
V. egybevágók az olyan idomok, melyek úgy Aidin, Khodavendikjár és a Földközi-tenger közt,
alakra, mint nagyságra nézve megegyeznek, te- 103,766 km" területtel, 1.100,000 lak. A szandzsákhát egymástól csak helyzetre nézve különböznek. ságok K., Tekke, Hamid, Nigde és Buldur.
K.-nak nevezik továbbá a vonalaknak, különö- 2. K. (Gonia), az antik Iconium (Ikonion), az
sen az egyenes vonalaknak valamely kétszeresen ugyanily nev vilajetnek ós szandzsákságnak
végtelen sokaságát. Ilyet alkotnak pl. a tér mind- székhelye, 1187 m. magasban, az anatóliai vasút
azon egyenesei, melyek két adott egyenes mind- végpontja és a Bagdad- vasút kiindulópontja, meglehetsen kietlen környéken, melyet legújabban
egjrikét metszili.
A számelméletben két szám, a és fe az n osztóra német társaság a Csarcsembe-csái és a Beisehir(modulusra) nézve akkor kongruens, ha w-nel való göl felhasználásával csatornázott és öntözhetövé
osztásukután a maradók ugyanaz. Ezt így jelöljük: tett, 40,000 lak., akik egyebek közt sznyeg-,
pamut-, gyapjúszövéssel és brcserzéssel is foga ^ b (mod. n).
Pl.
laUíoznak; szeldzsuk mecsetjein gyönyör arabeszkek és az email változatossága máig is lát18
23 (mod. 5),
mert ha 18-at és 23-at 5-tel osztjuk, egyaránt 3 a hatók. K. a bizánci korban, mint Iconium, székmaradék. A K. tehát rövidített kifejezésmódja a helye voltalikaoniai érseknek 1097-ben I. Kilidzsmaradékok azonosságának. Ha n egész szám és Arszlán, a szeldzsukok szultánja szókhelyévé és
l(x) := a, Xegy nagy ország fvárosává tett«. 1190 máj. 18.
a. X—' +. .-I- a,„_, X -f a„
Barbarossa Frigyes falai alatt diadalt vívott ki
(mod. n),
akkor x azon értékeinek meghatározását, ame- és a várost is elfoglalta. 1466-ban I. Mohammed
lyekre nézve f(x) osztható »-nel, az
foglalta el.
l(x) ^
(mod. n)
Konibok, Dél-Amerika tropikus erdségeiben
(1)
m-ed fokn K. megoldásának nevezzük. Ha a mo- az Ucayali ós Jurua folyó mentén lakó, ú. n.
dulus összetett szám, akkor a megoldás az n panoindiánusok egyik ága.
törzstényezölre vonatkoztatott K.-k megoldására
Konicsa, város, 1. Konjica.
vezethet vissza, úgy, hogy külön csakis törzsKonidium (növ.), 1. Conidium.
szám-modulusokra vonatkozó K.-kkal kell fogKonidrin (conhydrin, conydrin, oxyconiin)
lalkoznunk. Legyen
CgHj^NO. Csekély mennyiségben a koniin mellett
- bb X- -j- 6. X-' +.
<l»(x)
b.
a bürökbon elforduló alkaloida. Fehér, gyöngy(mod. p)
(2) fény kristálykákból áll. Alkoholban és vízben
K.-nak modulusa^ torzs-szám ós tegyük fel, hogy jól, éterben kevésbbó jól oldódik. Jobbra forgat.
a b ^rytltthatók nem mind oszthatók »-vel, akkor Op. 118', fp. 226 CO. Könnyen szállasztható.
a K. fokfl8áina(p— ^>-re redukálhat^ még pedig
Koniferik (nöT.). 1. Coniferae.
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Kosiüarbi (comftrm): Ci«Hn0..2H,0. A tfl- és Bembrandt crto haÜM alatt festette nagy térfák nedvében «l6fonlaló glikosid. Hátán hatású. egyanrAiécfikbeB megkapó ti^képeit. meelállítva színtelen, f^lö. alig keserfl kristály- lyek fleg hoOaiia gj^temányebea találhatók.
kákból áll hideg vlzbeu kevéné, forró vízben és A budapesti Siépmflváaeti Ifuzemnban lev
alkoholba- i-.'-"v..n ..h/hUj^ a polároe fény sík- PáUry-gyttjteméDylMi is vao egy jeUemsó, aiép
ly kénuTban Ibolyaszín- képe Haarlon az overveenl dflnákról néave.
ját balra
. ^
a oldattal megyWisödlk;e
nel oldöiii-. .
3. K, LauretU Quüknme, belga paleontdóreakcióval könnyen megtudjak, fameotw^ vala- gus. szül. 1809. Löwenboi,
1887 júL 16.
mely papiros. Oxidáló szerek tYintíítMiá alakítják. Fkép a belga szénmész faunáját tanulmányozta
Koniglobiom (asiro9copium),tixw]cú^, mely- s errl nagy monográfiát adott ki Fauné du calnek bel8ú felülete a csfllagos ég perspektivikus caire carbonifére de la Belgique címen (Broxelles
képe. Feltalálója Sohickard Vilmoe (1592-1635). 1878-1888).
4. K., Salomon, hollandi fest, szttL AmsterJ^nlesr a K. teljeeen használaton klvfll van.
Kor"'
n>,aktlva-j?ropiimpírví»H,CgH^,N, damban 1609., megh. 1656. Moeyaertnak volt taa bu.
:m ma(:-ulatum)alKaloidája,amel>'et nlt\'ánya és 1630. az amsterdami festcéb tagja
fóképou a burok gyllmölose tartalmaz bteégesen lett, de fleg Rembrandt hatása alatt fiestett szent-,
(0-5— l«/e-ig)- Blöállítására az összezúzott bürök- történeti, génre- úb arcképeket, amelyek kfUtedgyümölcsöt lúggal keverik és a K.-t vízgzzel le- sen német képtárakban nem ritkák.
levelfl

;

:

.

me^
:

desztillálják. Színtelen, olajszer, undorító szagú,
maró, csipós íz folyadék. Fp. 166-5*. Vízben (90
sr.) oldódik ; ez oldat mel^tve megzavarosodik
étorel, szesszel és olajokkal el^^thetö. A poláros fény síkját jobbra téríti. Ez az oxigénmentes
alkaloida mesterségesen is elállítható. Savakkal

dég

jól

kristUyo^ó sókat

alkot.

Igen heves

méreg.
Konik&lcit (conichalcit^ isv.), malacbitszer
tomeeek. Bázikus réz-kalciumarzenát
Kónikus (gör.) a. m. kúpalakú.

Koning, \tctor, francia író ée színházigazgató,
megh. Suresnesben 1894 okt. Elször

szül. 1842..

mint hírlapíró tnt

fel,

azután a Renaissanoe.

majd a Gymnase színháznak
több vígjátékot

is

Angot-nak szövgét

írt,

is

lett igazgatója s
többi között a Madame
szerkesztette többedma-

gával.

Koniazektor

(gör.-lat) a.

m. egy kúpot metsz

sík.

Konitz, az ugyanily nev járás székhelye Maríenwerder porosz kerületben, (i9io) 12,010 lak.,
Kónikus inga. Ha zsinegen függ kis súlyt vasöntkkel és gyapjufonókkal javító-intézetteL
KonjektaneáJc (lat., összehányt, öaszedobott
nyugalmi helyzetébl kiemelünk s aztán magára
hagyjak, a súly a zsineg változatlan hossza miatt dolgok), vog^-es tartalmú munkák, jegyzetek gyQjköríven kénytelen a nyugalmi helyzettl jobbra- teménye, jeg>zéktár.
Konjektura (conjectura, lat), hozzávetés, sejbalra lengeni. Ez a közönséges ingamozgás, amidún az inga (zsineg és súly) ugyanazon síkban tés ; a filológiában K. valamely író romlott szömarad. Ha azonban a kiemelt súlynak vízszintes vegének ho^vet helyreigazítása ; innét koMdeirányban lökést adunk, akkor a lökés kell ereje turális kritika. Nemiig hasonlít a hípotézishez,
esetében a súlynak olyan mozgása következik amely inkább az oksági kapcsolatok megsejtése,
be, amel>Tiek folytán a súly vízszintes kör kerü- míg a K. valamely külön lényé.
Koi^jica (Ronicsa), az ugyanily nev járás
letén marad, a zsin^ tehát kúpfelületet ír le a
térben. Ez a K. esete. A kör teljes megtételére székhelye Mosztar hercegovinál kerületben, a
annyi id kell, mint amennyi id alatt ugyanaz Pi«nj Planinától É.-ra, vasút és a fels Narenta
az inga rendes módon lengve egy teljes (oda- és mrtlett amelyen át egy khíd vezet (i»io) 2382,
nagyobbára mohanunedán lak. 1446-ban Tamás
visszamen) lengést végezne.
Kónikus relrakció. A kéttengely kristályok- uralma alatt itt tartották azt az crszággyúléet,
ban végbemen ketts fénytörés egyik különös amely a bogumilok üldözését reodette el.
Koi\jioe, Gonobitz (1. o.) szlovén neve.
esete, midn a kristályból kilép sugarak kúpszarftleg terjednek tova és ernyn fényes gyrt
KoAJftciea, adók. Zágráb vm. samob(Hl j.-ban,
eredményeznek. Van bels és küls K. A jelensé- (1910) 1709 horvát lak. ; u. p. Galgova, u. t. 8aget Hamilion angol matematikus elméleti vizs- mobor.
Koi^ftcina, adók. Várasd vm. ziatari j.-baa,
gálatok alapján elre mondta és Uoyd csak azután igazolta kiaérletileg.
(1910) 2291 horvát lak., a zágrábi érsek jóssigával; vasútállomás s ngyanott posta- és távtróKonima-gyanta (bBt.), 1. Brotímm,
Kónin, az ngyanily nev járás aióUielye Kalis hlvatal.
Konjsko Brdo,adók. LikaKorbava vm. pemüéi
orosz kormányzóságban, a Warta mellett, (i907)
8522 lak., posztóssövóaBel. gép- és brgyártással. j.-ban, (1910) 2060 horvát lakossal ; u. p. és n. t
Koninck. l.Domdée, flamand fest, szOl. Ant- Femáió.
werpenben 1686.. megh. 1699 ntán. Bort PieterKoiguffáláa (conptgaHo, lat.), nyelvtani értandc volt tanítványa, azután Német-, Francia- ée lemben I. J^eragotág; állattuü érlalflmben L
; növénytani értetomben L GSofwMio ;
Olaszországban. 1687 óta szfllövároflában élt.
1699. BrteBMlben telepedett le. Allatképeket és geoBeWai értelsmben L £Mtí«yA.
esendéleMcet festett Legjobban a bécsi LiediteoKonjvflr&Us (lat) a. m. MwMÉgl, hánatáni.
Konjugált (lat) a. m. kapeiottk hoaátartoaó^
stein-képtárban van képvlsrtve.
2. K., Fküipt de, hoUandi fest. sxQL Amster- összetartozó. Valamely kApanloCnak két K.átBéröjeakOiéppontaBitnMDö oly két egyenes,
1688. Ptrévéoek.
damban 1619 HOT. &«
Jákob festnek ée RemtRvndtnak volt tanítványa mindegyike a marikkal párirasamoe húrocst
;
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Valamely kúpszelethez K. háromszög az, ban, mérsékelt Ázsiában, Amerikában, Ausztráliáamelyben mindegyik csúcs a szemben lev oldal- ban és Új-Zélandon elvan terjedveéspedigmindig
gabonavetésben. Egyéves gyom, szálas, hegyes lenak a kúpszeletre vonatkozólag pólusa.
velekkel, piros virágokkal, ezeken a csésze 10
Konjugáta (lat.), 1- Gonjugata.
bordájú 5 foga hosszan kiálló. Toktermésében
Konjugaták (aöv.), 1. Conjugatae.
Konjtmkciö (conjunctio, lat.), a nyelvtanban számos fekete, rücskös, vesealakú mag van, ezek
a mérges githagint tartalmazzák s ha rölve a
1. Kötszó. — K. az asztronómiában, 1. Aszpekták.
KonjonktiTa (conjunctiva, lat.), a szem köt- lisztbe jutnak, a kenyér csipös, bódító lesz tlük.
A K.-os búzából ftt szesz is részegítbb. A maghártyája, 1. Szem.
vak régen offlcinálisak voltak. Hazája valószínKonjunktiva-reakció, 1. Oftalmoreakci.
Konjunktivitisz (conjundivitis), lásd Kötö- leg a mediterrán vidék, itt fordul el (Lydia, Kilikia) a másik faj is, az Agrostemma gracile
hártyagyidadás.
KÓnjunktivtisz (cwijunctivus, lat.), 1. Kötö- Boiss.., melynek gyökere és magvai régen szintén offlcinálisak voltak. L. még Lolium.
mód.
Konkoly-dara, 1. Dara.
Konjunktura (conjunctura, lat.), általában biKonkolyfalva, kisk.Szolnok-Doboka vm. nagyzonyos eseményeknek ós viszonyokiiak összetalálkozása és összekapcsolódása a gazdasági életben ilondai j.-ban, (1910) 327 oláh lak., u. p. Nagyfelezi.

;

;

ez elnevezésen a társadalmi, forgalmi és gazdasági
viszonyoknak olyan alakulásait értjük, amelyek
a termelés módosítása nélkül idéznek el a meg-

ilonda, u.

t.

Hosszúrév.

Konkoly-kiválasztók (trieurök),
tító

1.

Gabonatisz-

gépek.

Konkoly-Thege Miklós, csillagász, szül. Budagazdasági értékekben változást. Amikor pl.
valamely csekély forgalmú vidéket vasút által pesten 1842. Promoveálása (Berlin 1862) után lebelevonnak a forgalom keretébe, akkor az illet tette a hajóskapitányi és hajógépészeti vizsgát
helyek gazdasági javainál jelentíékeny értéksza- 1864.Tudományos mködése az asztrofizika terére
esik és itt gyakorlati érzékének és a mszerek
porodás következik be.
Konjiiráció (conjuratio, lat.) a. m. összeeskü- szerkesztésében való ügyességének nagy hasznát
vés aki ebben résztvesz konjurans, azaz össze- vette. K. ó-gyallai parkjában csillagvizsgálót állított 1871. melyet 1899. az államnak adott át. Az
esküv.
Konkán (Conkan), Bl-India Ny.-i részén elte- üstökösök és a hulló csillagok spektrumát észlelte
rül egykori ország, amely az Arab-tenger és (1913 végéig összesen 29 üstökös spektrumán esza Ny.-i Ghats, a Cambayi-öböl és Goa folyó közt közölt méréseket s 10 üstökös spektrumát, azok
terült el jelenleg Bombay presidency egyik diví- fénygyengesége miatt, egyszeren megfigyelte).
ziója 33,004 km* tor., (1910) 3.035,700 lak. A parti Rendszeresen végzett hullócsillag- és napfoltsíkságból ós a Ghats kiágazásaiból áll a parti észleléseket. Számos mszert szerkesztett és a
folyók öntözik. A lakosság igen kevert bániak, fotográfia terén is érdemes munkásságot fejtett ki.
mahrattok, parvuk, battiak, dzsatok, portugálok, A Magyar Tudományos Akadémiának 1875. leveangolok, porzsák, négerek stb. alkotják. Ugyanitt lez, 1884. tiszteleti tagja lett. Számos bel- és
vannak a parszik legnagyobb számmal. K. körül- külföldi tudományos társulat tagja. Kisebb értekezései a Magyar Tudományos Akadémia kiadásáfogja a portugál Goa gyarmatot is.
Konkáv (lat.) a. m. vájt, homorú. L. Domború. ban, a Royal Society, az Astronomische NachrichKonkáv rács, Rowlandtól ered készülék, fény- ten, stb.-ben jelentek meg. Nagyobb mvei Anelhajlási spektrumok elállítására. Csekély gör- leitung zur Himmelsphotographie (Braunschweisr
bületü homorú tükrön finom párhuzamos vonalak 1887) Handbuch fürSpektroskopiker(Halle 1890)';
vannak bekarcolva. A vonalak nagyon sren fe- Praktische Anleitung zur Anstellung astron. Beküsznek; van olyan rács, amelyen egy milli- obachtungen mit bosonderer Rücksicht auf die
méternyi közre 1700 vonal esik. Az ilyen K. Astrophysik (Braunschweig 188-3); Beobachtunlencsék igénybevétele nélkül rendkívül szép spek- gen am astrophysikalischen Observatorium in
trumot hoz létre, amellyel a fény hullámhosszát U-Gyalla (évkönj-vek l— XXVl. köt., Halle 1894)

lev

:

;

;

;

:

:

;

meg lehet mérni. L. Fényelhajlás.
Bevezetés a fotográfozásba (Budapest 1891).
Konkáv tükör és lencse a. m. homorú tükör A Trewend-féle nagy lexikonban a csillagászati

pontosan

és lencse.

fotográfiai részt

írta.

A hazai

csillagászat terén

tevékenységének elismeréséül a 111. oszt.
Konklávé, 1. Conclave és Pápa.
vaskoronarend lovagja lett, azonkívül birja a pro
Konkludál (lat. cmicludo) a. m. következtet. litteris et artlbus nagy aranyérmét, a Ferenc Jó-

Konklamáció

(lat.),

1.

GonclamxiHo.

kifejtett

(condicdens, lat.), meggyz, bi- zsef-rend középkeresztjét és számos más rendaz argumentum, érv lehet K.
jelet. 1890— 1911-ig az országos meteorológiai és
Konkludens cselekmény az olyan cselekvés, földmágnesség! intézet igazgatója volt. Az idamelybl jogi akaratnyilvánításra következtet- prognózis távirati terjesztését az egész országban
hetni, bár az akaratnyilvánítást nem fejezi ki ö valósította m^g.
egyenesen; pl. ha a hitelez visszaadja az adósnak
Konkordancia (cnncordanti.a, lat. a. m. megaz adóslevelet, ebbl azt lehet következtetni, hogy egyezés, összhangzás, összohangzó hely) olyan
a tartozás nem áll fenn. L. Bizonyítás.
szótárszer könyvek, melyek a Bibliában elforKonklúzió (lat. conclusio), 1. Következtetés.
duló szókat és fogalmakat a hozzájuk tartozó
Konkoly (Agrostemma L., növ.), a Caryophylla- szövegrészletekkel és a lelhely megjelölósóvol
ceae (Szegfüfélék) család génosza két fajjal. Az betrendben sorolják fel. Céljuk, hogy valamely
Agrostemmagithagoh. (vetési K.) egész Európá- bibliai hely gyors megtalálását lehetvé tegyék

Konkludens

zonyító

;

—
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^-agy az egy dologra roDatkozó helyek Ö68ze- képviselje, mint állami törvényt ilyen a wormsi
gyíltáaöt ée áttekintését megkönnyítsék. Megkü- egyezmény, aniolvet kUlön adott ki Calixt pápaée
lAnbOstetn^ sió- és tárgy-K.-kat (Verbal- and Mlön IV. Uonrik végíU a kétoldalú megállapodás
Renlkonkordans), aszerint, amint a Biblia szavait, közös okiratban vétetik fel, ilyen pL azlSOl.fnmV. fjondolatalt írvüitik IX'türí'ndlRv Különböznek cia s mind az ujabb K.-ok. A K. j(^ tennéMetéte
:!)an emlí- nézve a következ elméletek vannak: 1. A
a bibliai
:.:•.
_
tett szót!.
V. hOSZ- pririlegális (kiváltsági) elmélet, amely szerint
8zahb taj<'.\"/:ta!
vagy wakaatira cikkeket kö- a K. a pápa által az államnak adott kiváltság,
zöliu'k Utun iilUii K.-t eltaMr Hngo a S. Caro amelyet a pápa btenikor viszszavehet
mert a
duminikanus irt rendtársai közremködésével a pápa nem szerzdhetik az alárendeltebb államlatin Bibliához ( Valisra tához) a XIII. sz.-ban, me- mal s az ^:^iázi flgyek sem tárgjrai az állammal
lyet sokkor átdolgoztak és t(>kéletesítettek s való eCTedodéenek. B nézetet ma már csak némely ma Is alapja az effajta mveknek. Késbb hány Inuialista író vallja (Tarqnini, Bonald.
több hasonló K.-t irtak a Biblia héber és latin Liberatore). A legális elmtíet. amely azerint a
szöv^hez, majd a Biblia élö nyelveken készUlt K.-ok állami törvények s ezek sorsában osztozfordittsaihoz is. {\ héber szöveghez többi közt nak. Alapjuk az állam sznverénlttsa (Sarwey,
Pttrst-Delitzsch, Leipz. 1840 és Mándelkern, u. o. Zom, Sohm) s így az állampolgárokra nézve az(^
1896—1900.) A Biblia raag>'ar fordításához is ír- kötelez erejét az államhatalom egyoldalnlag írja
tak ilyen K.-kat. Újabb és jó magjar K.-k: el V. szíintetí meg. 3. Leginkább el van fogadva
Makiári I^p Lajos, Bibliai ^[yezményes szótár az a nézet, mely a K.-ot szerzdémdc tartja,
(185Ö), Cuabb kiadás Székács J. és Török Páltól amely nézetet az a tény is támogatja, hogy a
(Budapest 1874, protest.); ítfí*y Tamás, A szent- K.-ok önmagukat rendszerint szerzAdéeeknek neírás új oonoordantiája (Pest 1871., kat.). Német vezik s különben is mindig elzetes tái^aiások,
nyelven igen jó K.-k G. Büchner. Bibllsche egyezkedések útján jönnek létre s kétoldalú megReál- a. Verbal -Concordanzien (Jena 1746, 24. állapodásokat tartalmaznak. Ez ehn^et körto
kiad. 1907, protest.) Sex^er-Lueg, Biblische Real- belül némelyek a) valóságos nemzetközi szerzdéooncordanz (6. kiad., Regensborg 1913, kat.). seknek tartják, melyet valamely állam, mint szuMegjegyzend, hogy más nagyfontosságú köny- verén, a pápával, mint szintén
lelki
szuvevekhez is vannak K.-k, pl. a Koránhoz, Shakes- rénnel köt (Dove, Richter, Heflter, Schnlte, Walter, Resch) mivel azonban a pápának nem állapeare, Luther mveihez stb.
Konkordáns (iaX.) a. m. megegyez, össze- nak rendelkezsóre a nemzetközi jog materi^is
hangzó.
kényszereszközei, azért mások b) oly nyHoémjogi
Konkordáns talepedés (geoi.), a. m. több réteg- szerzdéseknek tartják (publicae conventiones),
melyek a nemzetközi és az állMnszerzödée^ könek azonos telepedése, 1. Rétegzés.
Konkordáns (ném.), a kün>'^'nyomtatásban zött középen állanak (Bluntschli, Creflken, Scheígy nevezik a 48 pont nagjságú kizárú-anyagot. rer). Amíg a K.-ot az állam a törvényes formába
nem öltöztette, addig az csak a megállapodást
Van K.-te'rzö. K.-quadrát és K.ürpótló.
Konkordátom (lat concordaiiim), eredetileg létesít fejedelmet v. az államhatalom más közekülünbözó nem, fleg pedig közjogi tartalmú gét kötelezi, az egyes állampolgárt pedig csak a
szerzdések jelzésére használt kifejezés. A XV. K. alapján létesült törvény kötelezi. A K., mint
sz. óta egyházi személyek között s egyházi Ügyek- minden szerzdés, m^sérthet 8 az egyik fél
ben létrejött megáUi^odások jelzésére s a biécsi attól egyoldalnlag el is állhat az egyháznak ily
K. óta az egyház és állam között esetben nem áll nemzetközi materiális kényszer1448. évi
mindkettjüket ^pdeklö ügyekben létrejött egyez- eszköz rendelkezésére. A felmondás rendszerint
mények elnevezésekép használják. Azonban a rebus sic stantibns elvére való hivatkozással
nem kizárólag ezt a nevet használják, hanem azon az alapon törtteik, hogy a viszonyok változhasználták régebben a fíacium, Privilégium, tak, így volt ez az ossMJt K.-maI is. Ezt 1866
Ccneordia, Tradahu. Camiula Concordata s a ang. 18. 1. Ferenc József és IX. Pins pápa kftXIX. sz. óta leginkább a ConvetUio kifejezést is. tötték meg. A pápa 185Ö nov. 3. hirdette ki Deas
A K. a pápa, mint az egyház feje és valamely ál- humanae .salutis auctor bullájával s nov. 5. lett
lam alkotmányos képviselete között létrejött oly törvényként kihirdetve. Ezekhez járul több függemegállapodás, mely kölcsönös érdek viásonyo- léket képez okmány. Ez ellen a K. ellen kmrán
kat szabályoz. Tartalmaili*1ja egyes vitás kér- heves támadásokat intéztek, amelyek folytán a
Héaek eklöntéeét, mint az 1222-iki wormsi egye>- kormány a K. megváltoztatását akarta Rómáhan
mtey ; vagy ssabátyodiatja az illet állam és az k«esztülvinni. ami nemsikertüt AzidöködMO
eg^iAi közötti visztHiy egészét, pl. az 1866-iki alkotott tnterkonfeasiiaiáUs törvények, a háaaosztrák K., 8 kitefjeszkedhetlk még a felekeMtek ságra vonatkozó Mhréoyek mind a K.-ba fltkOaközötti viszonyokra is. K.-ot köt a pápa nem ka- t^ végre a vatikáni atoat csalatkoihatatianaágl
tolikus fejedelmekkel is. példái az 1^7-ikl német- dogmájának kihirdetése után az osztrák kormány
alföldi, az 18Ö7. württembe^ és az 1869-iki ba- 1870 júL 30. Benst gróteak Patomb* lovag, római
doni K. KOlsö formáját tekintve, tohetséges, hogy oezMkkOvelBégititkárho>Íntá»ttinitávalaK.-ot
a pápa az elzetes megállapodásokra vaU nt^M- febmmdotta, Strsmayr vaUásQgyl miniszter kisal, bulla v. breve alakjában egyoldalnlag hlrdetí jeloitéee ii— Ilii azéri mivel a szsnödö pápa válki. mint a német fejedelmek és IV. Jen pápa kö- tozott, mintáa cealatkoihatatlanná letL Kifejewtzött 1447. létrejött K.-okat vagy külön hirdeti ki ten a katoUkns egyház kOlsö vlszonyahról szóló
a pápa, mint egyházi ée kiUön az államhatalom 1874 májns 7-iki törvény helyezte hatályon ki;

;

:

;
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vül. Magyarországon az osztrák uralom alatt keznek K.-k szferolitok a perlitben (gyöngyk),
a K-ot tényleg érvényben levnek tekintették, a szurokköben és a porflrban; gömbös K.-k a
nem jvén azonban alkotmányos módon létre, ná- gránitban (Finnországban) és dioritban (Korzika).
lunk sohasem birt törvényes érvénnyel s az
Konkrementom (lat.), 1. Concrementum.
:

1860-iki októberi diplomával tényleges hatálya
megsznt hazánkban. A jelen században a következ K.-ok jöttek létre : Az 1801-iki francia, az
1817-iki bajor, az 1818-iki nápolyi, az 1841-iki
szárdiniai, az 1851-iki toscanai, az 1851-iki spanyol, az 1857, és 1886-tki portugál, az 1827-iki
németalföldi, az 1828-iki svájci, az 184'7-iki orosz,
az 1857-iki württembergi, az 1859-iki badoni, az
1886-iki montenegrói, az 1853-iki guatemalai, az
1861-iki hondurasi, az 1862-iki sansalvadori, nicaraguai s ecuadori, az 1887-iki colombiai és a
mór emiitett osztrák K.-ok.
Konkordia (lat. concordia) a. m. egyetértés.
is

Konkordia-könyv
concordiae),

1.

Eonkréció

v.

formulás könyv (lAber

Formula Concordiae.

concretio) a. m. összenövés. 1.
Az orvostanban két szerv, illetve valamely szerv
és a környezete között létrejöv kóros v. rendellenes összenövések pl. K. perikardii, a szív ós
szivburok közti összenövés.
K. annyit is jelent,
(lat.

Konkrét (lat. concretus), ellentéte az abstraktnak (elvont) magyarul azeltt a most divatját
multa összszer. K. az egyes dolog, az egyes eset,
;

a példa, az egyén, de az egyes meghatározott
tulajdonság is, míg ez a tulajdonság általában
gondolva abstrakt. In concreto megmutatni valamit a. m. valamely egyetemes szabályt, amely
igaz in abstrado, határozott esettel, példával bizonyítani.
Konkrétizmus, e nevet adta Horváth Cyrill (1. 0.) a maga filozófiai rendszerének.
Konkrét szám v. megnevezett szám siz, meljTiél
a mértékegység nevét is megmondjuk, melyre a

—

számban

foglalt egységek vonatkoznak; ezzel
ellentétes az elvont szám. Pl. 5 liter K., ellenben

5 magában elvont szám.
Konktibinátns (concubinatus, lat.), l.Ágyasság.
Konkumbens (lat.) a. m. ágyas (1. o.).

Konkurrencia (lat.) a. m. versenyzés, pályázás,

A kat. egyházban liturgiái kifejezés
valamely ünnep 2-ik vecsernyéjének találkozámint konkrementum-ké]^zöáés, st a konkremen- saiba a másnapi ünnep 1. vecsemyéjével. Az ünnetummal (1. Concrementum) azonos értelemben is pek móltósága szerint vagy az elzt v. a követhasználatos.
kezt mondják egészen vagy pedig felesen, amiben
2. K. (ásv.). Számos kzetben gömb-, lencse- v. a breviárium elején lev táblázat ad útbaigazitást.
szabálytalan alakú képzdmények fordulnak el, L. még Okkurencia, Csd ós Verseny.
amelyek a kzetben utólagosan keletkeztek. B
Konkxírzus (concursus, lat.), tulajdonkép a. m.
képzdmények a K.-k, melyek, anyagukat te- összefutás, összecsdülés; továbbá pályázat, több
kintve, igen különfélék lehetnek agyagos kzet- egyén versenye valamely megüresedett állásért,
ben gipsz- V. pirit- K.-k, mészkben és homokkben hivatalért, pályadíjért.Jelent végül annyit is mint
barit- V. kvarc-K.-k, krétában tzk-, mészkben csd (1. 0.).
szarukó-, agyagban és márgában meszes márgaKonknsszió (concussio, lat.) a. m. megrázkó(löszbaba-) ós szferosziderit-K.-k. Míg a szekré- dás, mogijedés, összerezzenés
jogi mnyelven
ciók repedésekben és üregekben keletkeznek és zsarolás (1. o.).
az anyaguk a hézag falára rétegonként rakóKonnexió (conneocio, lat.) a. m. kapcsolat, összedik le, addig a K.-k egy pont körül úgy nö- köttetés, különösen befolyásos ismeretség konvekednek, hogy az anyaguk a környezetbl ol- nexitás, összefüggés, kapcsolatos viszony, külödott állapotban a pont felé szivárog és ott nösen több, egymástól alapjokban független jogi
lecsapódik. Ennek folytán, ha a K.-k kristá- kérdések kölcsönös befolyása
konnexiv, összelyosak, a kristályok szabadon kifejlett vége kapcsoló, összeköt.
kifelé áll (a szekrécióknál a középpont, azaz az
Konnexus (comiexus, lat.) a. m. összefüggés,
üreg belseje felé irányul). Középpont gyanánt, összeköttetés.
amely mintegy magához vonzza a szivárgó oldaKonnivenoia (lat.), 1. Conniventia.
tot, gyakran szerves maradványok szolgálnak,
Konnosszment (franc. connaissement),\.Hajóamelyek azután a K, magva gyanánt szolgálnak fuvarlevél.
(halak a szferosziderit-K.-ban,
ammoniteszek
Konnotáció (connotatio, lat.) a. m. együttjelöa pirit-K.-ban). A kristályos-vaskos K.-k belseje lés, együttes bejelentés K.-s terminus v. határgyakran repedezett, pl. a márga-K.-nál (szeptá- id az, melyen az összes hitelezk csd esetén
riák), a repedések pedig utólag kalcit-, vaspát-, követelésüket bejelenteni tartoznak.
galenit- stb.-vel töltdhetnek ki. A K. belsejéKonnubiális (lat.) a. m. a házasságra vonatben gyakran szabadon mozgó mag van, ezek a kozó (házasság connubium).
csörg kövek. A jól rétegzett közetekben a K.-k
Konoid (gör.), a torzfelületekhez tartozik, megyakran sorjában vannak elhelyezve és különös lyeket egy vezérgörbébl és két vezéregyenesbl
alakú csoportokat alkothatnak (morfolüok). Ha származtatunk. Ebben az esetben lehetséges,
aK. elég nagy ós a kzet rétegei vékonyak, úgy, hogy: 1. mind a két vezéregyenes a végesben,
hogy a K.-t több réteg zárja magába, akkor a K. 2. az egyik a végtelenben fekszik. Ekkor a felüfelületén a réteglapoknak megfelelen koncen- letnek K. a neve.
trikus gyrk vannak, pl. az imatra-köxtken
Konoje (K&noye), Acumaro, herceg, japáni álFinnországban, a marlekorokm (nakkebröd) lamférfiú, szül. 1862., megh. I9úi jan. 2. NémetSvédországban, & pápaftzem-köveken St. Cassian országban tanult s hazatérve a reformpárt legbuzmellett Tirolban, a Bszlxibákon ; ntóhhiak tulaj- góbb vezérei közé tartozott.l896-1903-ig a japáni
donkópen két K. összenövése folytán jönnek felsház elnöke volt. 1898-ban egy hatalmas kelet;
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melynek hatáskörébe belevonta KiaátésKoinát is. tatta. a vár alatt lev pálinka-, sörfz-, malAtaB ssöTetségnek koltoráUs. de kAUateen poUtíkai ée enkorgyárat V4— 1 órányira eltávolíttatta s a
váricaalólyt gyönyör parkokkal és vlrágoe kervár nél^y termét az estei
tekkel vette lörttL
háborá kitörése eltt azonban K. a japáni kor- örökség ériáai értéket képriaelA mAUnaseivel,
mány k1ván>.>iL'Ára föloszlatta e uGvetnóget.
a remek várkápolnát szintén as eetai örBkartghMi
Konok perlekedés, a polgári perben « félnek tartozó régi, múértékre nézve megheeelllhetetleB
az az eljárása, amely szerint a pworvoelAtot képekkel (az olasi iskola els idejébl) discittette.
mwöen alaptalanul, a törvény vllágoe értelme Az év nagy részét családjával itt töltt K. váráeUoi ée oeak az ellenfél vagy a bíróságok boaszan- ról az els hiteles adat 1311-bl való, amidn
tteára avagy a per végl^iee eldöntésének elodá- Tbomas Bechbüe de Benessow prágai kanonok,
zására vesil igénybe. A K. büntetés alá esik. így családjának utolsó saija léváa, rokonának Stom1000 K4g terjedhet pénzbirsággal büntetik azt. berg Zdenkónak ajándékosta. A XVII. sz.-ban
aki két egyenl ftélet ellen nyilvánvalóan alap- a Hodi^owsky grfdc birtokába került, majd a
talan felülvizsgálati kérelmet basznál, vag)' aki Waldstein grófok vették meg. A vár urai ettl
felülvizsgálati kérelemmel él oly ítélet ellen, kezdve gyakran váltakoztak, míg 1830. a Lobkoam^y tílen a törvény a felülvizsgálatot kizárja. witz családé lett. K. nevét a cseh «konopé» a. ul
blnágért a felelsség az ellenjegyz ügyvédet kender szótól nyerte, mert itt valamikor sok kentertieli, akinek saját fele ellen csak akkor van dert termesztettek.
vissdaerasetl joga. ha az
Konoplevka, folyó, 1. Moszkva.
a fellebbvitelre írásbelileg külön utasította.
Konopnicka, Maria (lengj'. Marya z WoiiKonon, 1. athéni hajósvezér. Alkibiades bu- iowsküh Konopnicka), lengyel költn, sztU. Sukása után Kr. e. 406. a tíztagú vezérkar tagja. walMban 1846., megb. Lembergben 1910 okt. 8.
Kallikratidastól megverve és .Mytilénében beke- K. a legújabb kor egyik legkiválóbb s legnépszerítve csak társainak Arginussai mellett kivívott rbb lengyel költje. Fömunkája : Pan Baloer
Aí»Aik}». szabadította ki. Az aigospotamosi csatá- Brazilil (Halcer úr Braziliában, 1901), Brückner
ban sikerült neki Lysandros támadása alatt 8 szerint a modem lengyel eposz koronája s az els
oélja volt 8 az oroszok keletáiriai tórfof^lalását
kisérte figyelemmel Közvetlen az orosz-japáni

A

A

t

w

hajóval Euagorashoz Ciprusba menekülni. Ezután
hazájától független politikát fizott. Midn a spártaiak 400. a perzsákat Ázsiában szorongatták, az
utóbbiakat támogatta
394. Knidos mellett a
spártai hajóhadat megvervén, uralmuknak KLsAzjsia partjain véget vetett. Ezután visszatért
Atbénto, hol a hosszú falakat perzsa pénzen újra
felépíttette. Mivel a perzsa politika ismét Spárta
barátságát kereste, K. visszatért Kis-.\zsiába, de
itt Tribazosz szatrapa elfogta. Börtönébl kiszabadulva Euagorashoz menekült és Ciprusban is
halt meg 390. V. ö. Schmidt 31, Das Lében K.-6
(Leipzig 1873).
2. Szamogzi K., görög csillagász és matematikus, Kr. e. 230 körül élt, barátja volt Archimedesnok és sokat foglalkozott csillagászati megfigyelésekkel és mennyiségtani problémákkal. A spirá:

nagy paraszteposz a világirodalomban. Bmlitéat
érdemelnek következ verskötetei Poezye, Linie
:

diwi^ki, N'ove piesni, Itália. Irt még irodalmi
tanulmányokat lengyel ü'ókróL 1902-ben nagy
pompával ülték meg Lembergben és Krakóban
25 éves írói jubileumát s a lengyelek szép nyaralóval ajándékozták meg.
Konoszkóp (gör.), optikai készülék, mellyel az
átlátszó ásványok optikai tulajdonságait vizsgálják. A polarizációs mikroszkóp is használható K.
i

gyanánt.

Konotóp, az ugyanily nev járás székhelye
Csemigov orosz kcvmányióságban, (1907) 19,404
lak.,

gabona- és mézkereskedéesel.

Konoye.^CMmaro, japáni államférflú4.iC<mo;e.
Konpatronátos (lat), olyan kegyúri jog, mely
több jogosítottat közösen (in solldm) Ulet meg.
lisnak állítólag
a feltalálója.
Konrád (középfelnémet Kuonrat a. m. bátr
3. K., mitográfus azaz elbeszélésiró, Caesar és a tanácsban, lat. Conradus), több uralkodó neve.
Octavianus idejében. Photios kivonatában 50
[Bajororszásr.] 1. K. (von Zütphen), bajor
mondai és történeti elbesstiése maradt fenn. Ki- ^erce^f (1049— 53), Ludolf lotharingiai palota^f
adta Hoefer Konon c ért^enésében (Greifswald és Zütphení Matild leánj'ának fla. 1049-ben IIL
1890).
Henriktl a bajor heroegsóget kapta hAb^ttl és
Konon, pápa, öregsége és betegsége dacára, aztán a német délkeleti határvidéket védte a makiváló erényei folytán 686. okt pÍÉ^vá válasz- gyarok támadásai eUen. Osakhamar azonban is
tották. Rövid 11 hónapi uralkodás ntán meghalt beledegyedett az egyház és császár közt kitört
viszál^ia, aminek a vége aa lett, hogy 1063. el687 szept. 22.
Konop, ki.^'k. Arad várm. máriaradnai j.-ban, vesztette a bajor heroegsóget K. ekkora magya(i»io) 1116 oláh és magyar lak., vasúti áUomás rokhoz men^cOlt akiknek segítségével a követtávíróval, postahivataL
kez évek folyamán gyiona betört a német biro:

Konopist, vár C^etuirazág beneaohaoi j.-ban,
gözfaréaneLVasúti áUomáaa Benesohao, Prágától D.^. FWene Ferdinánd trónörökös, kir. hg. Mrtoka, Ues, de kevéebbé term vidéken. A vár valamikor Caehország legjelentékenyebb erdéi közé tartozott A trónörke 1890.
vette meg Lobkowitz Móric hg.-tM s a várat úgyailván Ajjáéptttette. A lakosok birtokait drága
péusra eezeváaárolva, akis háiikkat leronbd(iMO) 617 lak.,

dalomba.
[Lotharinflia.1 2. A'., a V$rö», Lotkarmgia
hercege (944-963). Jómódú frank gróf volt s vitéz szolgálatai léjében L Ottó király 94é. Lotharingia hercegévé nevezte tí, egyúttal leányát,
LiMlgaráot is nQl adta boazá. 9&l-beo elkísérte
Ottót itáliai hadjáratára B 962. annak helytarteja

Paviában. Miatbogy Berengánal, Itália királyával kedveaOttai tterrtddet kötött, Ottó nelett
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térve leverte unokatestvérének, K.-nak és mosmire Ottó tohaflának, Ern sváb hercegnek lázadását, azmegfosztotta öt hercegségétl. K. most a Német- után keresztülvitte, hogy a német fejedelmek 11
országot pusztító magyarokkal lépett szövetségre, éves fiát, Henriket, utódjának választották (1028).
de htlenségét megbánva, meghódolt Ottó eltt. Kevesebb szerencsével harcolt 1030. Szent István
Az augsburgi csatában (955 aug. 10.) vitézül har- magyar király ellen, kinek az 1031-ikí békében
colt a magyarok ellen, de a csata végén egy nyíl- kénytelen volt átengedni az Ostmark szegélyét a
lövés torkán halálos sebet ejtett. J volt se az Lajta bal és a Morva jobb partján. Rudolf burgundi király halála után (1032 szept. 6.) régibb
1024. német trónra került frank dinasztiának.
[Mainz.] 3. K., tnainzi érsek (1161—1165 és szerzdésekre támaszkodva ezt az országot el1183—1200), Wittelsbachi Ottó bajor herceg foglalta s 1034. magát Genfben burgundi királlyá
testvéröccse, megh. 1200 okt. 25. Arnold mainzi koronáztatta. Hogy a királyi méltóságot családérsek meggyilkoltatása után Barbarossa Frigyes jában örökletessé tegye, a királytól adományonevezte ki érseknek 1161. Mikor a csá- zott hbérbirtokokat is örökölhetökkó tette (ami
császár
szár III. Sándor pápával összeütközésbe jutott, már úgy is szokásban volt), st 1037. milanói táK. a pápa pártjára állott s követte azt Francia- borában az örökölhetséget a kisebb (a hbéruraktól adományozott) hbérbirtokokra is kiterjeszországba. Ezért a császár 1165. megfosztotta
érsekségétl, viszont a pápa 1166. bíborossá ne- tette (Edictum de heneficiis). ó alapította a
vezte ki. A velencei kibékülés után K. is vissza- speijeri székesegyházat, melynek sírboltjában
tért Németországba s kárpótlásul a salzburgi ér- van eltemetve. Eletét káplánja, Wipo írta meg
sekséget kapta 1177. A mainzi érseki széket csak (Vita Chuonradi). V. ö. Bresslau, Jahrbücher
Keresztély (1. o.) halála után foglalhatta el 1183. des deutschen Reiches unter Konrád II. (Leipzig
1197— 1200-ig a Szentföldön harcolt nagy vitéz- 1879—84, 2 köt.).
7. III. K., német-római császár (1138—52),
séggel. Innen hazatérve, mint III. Ince pápa egyik
megbízottja járt hazánkban, hogy Imre király Hohenstaufl Frigyes sváb herceg és Ágnes, IV.
Henrik német-római császár leányának fla, szül,
és nyugtalan öccse, Endre között közvetítsen.
[Montferrat.l 4. K., monfferrati rgróf, III. 1093., megh. Bambergben 1152 febr. 15. SógoráVilmos fla, megh. Tyrusban 1192 ápr. 28. A szent tól, V. Henrik császártól a frank hercegséget
földre való útjában 1186. megölte Branas felkel kapta. Lothár császár ellen bátyjával, Frigyes
vezért, ezért Angelos Izsák görög császár cézári sváb herceggel együtt fellázadt s 1128. Milanóban
címmel és egyik leánya, 2% eoííora kezével jutal- magát Lombardia királyává koronáztatta. De a
mazta meg. 1187-ben, Jeruzsálem eleste után Ty- pápa egyházi átokkal sújtotta t, mire K. 1135.
második
rus védelmét vállalta el s annak uralkodó-kapi- kibékült Lothárral és 1136. elkísérte
tánya lett. 1189— 1191-ig részt vett Akkon ostro- római útjára. Lothár halála után, 1138 márc. 7.
mában. Ezután a jeruzsálemi királyságra töre- Koblenzben néhány német fejedelem királlyá vákedett s még Szaladinnal is alkudozásokba bo- lasztotta s csakhamar általános elismerésre talált.
csátkozott. Mikor már majdnem elérte célját, az Leghatalmasabb ellenfele a Welf -házból származó
asszaszinok sejkjének parancsára Tyrusban meg- Kevély Henrik volt, ki a bajor és szász hercegségegyilkolták. V. ö. llgen, Markgraf Konrád von ket egyesítette uralma alatt. K. ezért elvette tle
a szász hercegséget s azt Medve Albrechtnek ajéLUMontferrat (Marburg 1880).
[Németorszáar.] 5. 1. K., német király (911— dékozta Henrik azonban szembeszállott K.-dal,
918), megh. 918 dec. 23. Atyja K., a frank Lahn- mire ez a bajor hercegséget is elvette tle (1139).
gau grófja, anyja pedig Glismut, Amulf császár Ezzel kezddött a Hohenstaufok és Welfek több
leánya volt. 906-ban frank herc^ lett. Gyermek ízben megújuló harca Németországban. A harcLajos király halála után pedig a német fejedel- nak egyelre véget vetett K. azzal, hogy 1142.
mek Forchheimbon 911 nov. 8. királlyá válasz- a frankfurti birodalmi gylésen visszaadta Kevély
tották. Egész uralkodása az engedetlen herce- Henrik ttának, Oroszlán HenriJc-nek Szászországekkel való küzdelemben telt el s közben a ma- got. K. ezután Szt. Bernát clairvauxi apát rábegyarok pusztításainak volt kitéve Németország. szélésére keresztes hadjárat vezetésére hatáA lotharingiai. szász és bajor hercegekkel nem rozta el magát s 1147 tavaszán 70.000 fnyi
boldogult, de Erchairger és Bertold sváb herce- lovagsereggel indult el a Szentföldre. Útja hazángeket 917. kivégeztette. Halálos ágyán a koroná- kon keresztül vitt, hol II. Géza király uralkodott.
zási jelvényeket legnagyobb ellenfelének, Hen- A német sereg azonban Kis-Azsiában oly veszterik szász hercegnek küldötte, ki utóda is lett (1. ségeket szenvedett, hogy K. Konstantinápolyba
volt kénytelen visszatérni s innen 1148. tengeri
Henrik, 39
6. it. K., német-római császár (1024—39), úton ment a Szentföldre. Itt VII. Lajos francia
Henrik frank gróf fia, 7v. 2. dédunokája, szül. 990 királlyal egyesülve Damaszkusz ostromára ment.
körül, megh. Utrechtben 1039 jún. 4. Mikor II. De az ostrom nem sikerült s K. 1149. fáradtan
Szent Henrikben kihalt a szász uralkodó család, tért vissza Németországba. Itt újból a Welf-csaa német fejedelmek a kamhai mezn 1024 szept. lád ellen kellett harcolnia. Minthogy királlyá vá8. kiráUyá választották.
Uralkodásra termett lasztott idsebbik fla, Henrik meghalt (1150),
férfiú volt 8 a vitézséggel erél>1; és okosságot pá- unokaöccsét. Frigyest (1. Frigyes 44.) jelölte
rosított. 1026-ban Itáliába vonult s Páviában utódjának. V. ö. Bernhardi, Jahrbücher des
megkoronáztatta magát a lombard koronával, Deutschen Reiches unter K. III. (Leipzig 1888).
1027 márc. 26. pedig Rómában császárrá koro8. IV. K., német király (I2b0-M). II. Frigyes
názta XIX. János pápa. Németországba vissza- német-római császár második fla, szül. 1228.,
heztelósét vonta magára. Ezért 953. Ottó lázadó

fiával, Idudolffal kötött szövetséget,

t

t

t

;

'

Konrád
mp-'

'

—

859
"

'

-

r*

'-

Aty

—

Wolfstein várában (Bajorország) 1852
megh. Nápolyban 1268 okt 29. Lajos
bajor herceg udvarában nevelkedett, kéeöbb pedig Bbeitard konstanzi pttnpflk v<rit a tanítója.
Mikor nagybátyja. Mentéd 1966 febr. 26. a benoventói csatában elesett a Hohenstanf család
hivei (a ghibelliytek) Nápolyba hívták, hogy seinek trónját elfoglalja. K. erre anyja kérinek
oUenére 1267 szén néhány barátjával és egy kicsiny seregei átkelt az Alpokon és Nápoly felé
vette útját. IV. Kelemen pápa egyházi átokkal
sújtotta, de K. a ghibellin városoktól támogatva
eleinte sikeresen nyomult elre, st Rómába is
bevonult, hol mint császárt üdvözölték. Innen

icöMlében) 1854 máj. 21. sarja,
beroenéget lci4>ta, majd márc.

ii'
,,n ..k táfiiffliBii ée elfogatása
Dtán 1287. a iH>met fejeddntek királlyá választották és meg i.s korunázták. Eletnte Siegfiied
nmínzi ének gyámsága alatt állutt. majd mint
önálló uralkodó erélyesen védte atyja és családja
érdekeit a Németországban megalakult pápai párt
ellen. 1246-47-ig Raspe Henrik eUenkirállyal
barrolt s azt Thtlringiáha szorította vissza. Ennek
halála után Hollandi Ft7mo*-8al, az új ellenkirállyal vette fel a hareot. Közben meghalt atyja
(1250 doc. 13.) s K.-nak kellett a Hohenstaufcsalád világra szóló harcát a pápasággal folytatnia. De ehhez nem volt kell ereje 1251 tavaszán Hollandi Vilmostól vereséget szenvedett.
Ezután Itáliába ment s féltestré^n^, Manfrúdnek segítségével a nápolyi királyságot akarta elfoglalni. 1253 okt. 10. be
vonult Nápolyba s
innen Németországba igyekezett, hogy Hollandi
VUmoesal leszámoljon, de útközben a láznak áldozatni esett. Két esztends kis íla. K., kit az olasw* Konradinouak (1. o.) neveztek, örökölte a
Hobenstanf-család igényeit a német és a nápolyi
koronára. V. ö. Schin-macher, Die letzten Hohenstaufen (Göttingen 1871).
[Sváb hercefiTser-] 9. Ifj. K., sváb herceg,
bát.vj.....rv

;

i.<«

Konrád von Marburg
szül.
25..

1268 aug. 11. indult tovább s aug. 23. Tagliacozzo
és Scurcola közt ütközött meg Ai^ou Károly
nápolyi király seregével. Itt nagy vereséget szenvedett s néhány barátjával Rómán keresztül a
tengerparthoz menekült. Már hajóra szállott, mikor Gioianni Frangipani elárulta és kiszolgál-

Nápolyba vitték, hol mint felségsértt és lázadót biróság elé állították. A bíróság felmentette t, mire a kegjetlen Anjou
Károly maga ítélte fejvesztésre. Az ítéletet 1268
okt. 29. Nápoly piacán hajtották végre s ugyanekkor barátját, Badeni Frigye'st is kivégezték.
Mindkettjük holttestét a Maria del Carmine templomba helyezték el, hol 1847. K. sírja fölé Miksa
1. Konradino.
Konrád Jen. elmeorvos, szül. Veszprémben bajor trónörökös mvészi emléket emeltetett
1854. Tanulmányait Budapesten végezte. 1886-ban Thorwaldsen szobormintája után. V. ö. Hampe,
kinevezték a nagyszebeni, 1905. pedig a bnda- Gesohichte Konradins von Hohenstaufen (Innspest-lipótmezei tébolyda igazgatójává. 1910 óta bruck 1894) Miller, Konradin von Hohenstaufen
a Schwartzer-féle szanatórium i|?azgatója. 1906. (Berlin 1897).
a közigazgatási elmokórtanbiji magántanárrá
Konrád von Hochstaden (Hostaden), köhn
képesítették. 1909-ben miniszteri tanáicsosi címet érsek, Hochstaden Lothar gróf fia. 1238-ban lett
kapott. Tagja az ország(» közegészségügyi ta- kölni érsek és állandó viszályban volt nemcsak a
nácsnak is. Számos éitekezést és monográfiát brabanti herceggel és a limburf?-jülichi gróffal,
hanem magával Köln városával is. .Midn a
írt, melyek külföldi és hazai szaklapokban jelentek me?. Fúbb múvei
terjed hüdéses elme- mainzi érsekkel együtt a császár ellen is hadat
zavar kezdeti szakai (Budapest 1893) Az elme- indított, a jüliohi gróftól 1242. Vflteséget szenvekórtan gyakorlatilag fontos tételei tekintetfel a dett, megsebesült és fogságt)a esett. Midn szabadközigazgat/isra (u. o. 1896) Mmél)ántalmakról ságát visszanyerte, ismét a császár ellen fordult
a gyermekkorban (u. o. 1895) A tébolyo^iottság s 1248. Aachenben megkoronázta ellenkirállyá
hollandi Vilmost, 1257. pedig Kölnben a Frank(paranoia) klinikai formáiról (u. o. 1896).
Konr&d der Pfaüe fa pap), középkori német furtban ellenkirállyá választott Comwallis Riköltó, a XII. sz. el.-íó feléoenélt. A francia Chan- chárdot. Megh. 1261 szepl 28. O kewiette meg a
son de Roland-ot dolgozta át 1131., val(^zinüleg kölni dóm építését 1248.
Regensburgban, Büszke Henrik udvarában. Kiadt ietos,
Konrád von Marburg, domintkánns
ták Grimm (Göttingen 1838) és Bartsch (Leipzig az elsó inkvizítor NémetM-szágban, megk. Mar1874). V. ö. Golther, Das RolandsUed des PfalTen burg közelében 1233 júl. .30-án. IX. Gergelypápa
K. (München 1887). Valószínleg K. írta a német Németországba küldte a klastromok megvüngácsászárkrónikát is 1150 körül.
lására. Itt 1226. Magyarországi Szt. Bnsöbet
Konrádi Dániel, orvos, szül. Várkudu község- gyóntatója lett s nagyrésie volt abban, hogy az
ben (Szolnok-Doboka vm.) 1871 jan. 24. Orvosi férje halála után Marhnrgba visszavonulva egétanulmányait a koIozs\ári egyetemen végmte, szen a vezekl (aszketikns) életre szentelte magát
ahol 1906. az általános kór- és gyógytan magán- K. tanult szigon'i erköl<»ö, deUmétotton és iratnnárává képesítették. 1906-ban a kolozsvári lomravágyó ember volt. A Bajna vidékén és ThOmentö^yesület igazgatója lett K. tndom&nyos ringiában kegyetíenttl OldOfto az ecetnekeioet
irodalmi dolgozatid nagyrészt az általános kör- Mikor SaifH Kmrik gróf ellen is ei elueÉnég l vátan körébe vágnak, magyar és német nyelven dat emelt s Mainzböl haiatMbsn volt BfailNirg
jelentek meg. Igen sok népsserfl kOrieménye van közelében néhány nemes meg<Me. IX. Gergely
ezeken kívül az egészségtan és as els5 segély- mint vértanút a szentek kSaé BOTOata. ÁlUtólag
a SMraftje as Epitfhte ad papám de miraonlis
nyújtás körébl is.
Konradino (Konradin, ifj. Konrád. oL Cor- Sanetae EUsabethae c jelenléanek (megj. KMn
radifio, a. m. Kis Konrád), IV. Konrád német 1653). V. ö. K. und die Inqnlsition in Deatsddand
király egyetlen tla, a Hohenstanf család utolsó (Prag 1882).
tatta ellenfelének.
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Konrád von Würaburg, közóp-f elnómet költ,
szüI.Wíirzburgban polgári családból, megh. Baselben 1287 aug. 31. Bgyideig Strassburgban is tartózkodott. A kési középkori epikának legjelentsebb képviselje. Népmondákat és lovagi történeteket, világi és vallásos tárgyakat egyaránt dolgozott fel. Nyelvének és verselésének tökéletessége legjobban Szz Máriát dicsít Die goldene
Schmiede c. költeményében mutatkozik. Legszebb
elbeszélése Engelhart und Bngeltrut, amelyben
az álpárbaj motívuma szerepel, amely késbb a
magyar irodalomban Gyöngyösinél {Igaz szeretetnek és barátságnak tüköré). Szigligetinél (Rózsa,
1841) és Aranynál (Toldi szerelme, 1879) is megjeKölteményeinek új-felnémet fordításai megjelentek a Reclam-féle Universalbibliothek-ban.
Konrektor (conredor, új-lat., a. m. vezettárs),
annak a tanítónak a címe, aki rangban a rektor
(vezettanító, igazgató) után következik. Megfelel az igazgatóhelyettesnek.
lenik.

Konskripció

(conscri])tio, lat.) a. m. összeírás,
katonakötelezett llatalság összeírása kor-

fkép a
osztályok szerint továbbá, ellentétben az önkéntes toborzással és az önkéntes felkeléssel, az általános szolgálati kötelességen alapuló katonaállí;

Hadrendszer.
Kenspiciál (lat.) a. m. megnéz, megtekint, megvizsgál. — Konspikuitás a. m. szemléletesség, áttás. L.

látszóság.

Konspiráció (conspiratio,

lat.)

a.

ra.

össze-

esküvés.

Konstantin

rokonság révén hívtak meg királyuknak a
mikor Anjou Károly zsarnoki uralma
ellen felkeltek (1283). A háború folyamán Anjou
Károly íia, ///. Károly K. fogságába került, ki
nemeslelküen bánt vele, st leányát, Violantát
kit e

szicíliaiak,

eljegyeztette annak ifjabb fiával, Róberttel, ki
1309. Nápoly királya lett.
Konstans (constans, lat. ; matem.), 1. Állandó.
Konstans, császárok, 1. Constans.
Konstantán, 60 rész rézbl és 40 rész nikkelbl
vagy 58 rész rézbl, 41 rész nikkelbl és 1 rósz
mangánból áUó ötvény. Drót-, lemez- és szalagalakban villamos ellenállásokhoz használják, mert
a hmérséklet változásával villamos ellenállása
alig változik meg.
Konstantin, két pápa viselte e nevet
1. K. (708márc. 25.— 715 ápr. 9.), szír eredet,
szelíd, de céltudatos és határozott jellem volt.
II. Justinianus kívánságára
709. Nikodemiába

ment, ahol nagy tisztelettel halmozták

K. (767

5.-768 aug.

el.

ellenpápa, longobard eredet. Mint laikust, fivére Totó, Népi
hercege emelte erszakkal a pápai trónra. Egy
év multán kénytelen volt helyét átengedni III. (ill.
IV.) István törvényes pápának. K. esete alkalmul
szolgált a 769-iki latorani zsinatnak ama határozat kimondására, hogy világi egyén pápává nem
választható.
Konstantin (lat. Constantinus, gör. Konstantinos), számos uralkodó és fejedelmi személyiség
2.

júl.

6.),

neve.

Konstábler (a constabularius középkori latin
[Római császárok.] 1. I. K, 1. Constantiszóból, ami istállótársat jelentett), így nevezték a nus, 1.
XV— XVII. sz.-ban a tüzérteendkkel foglalkozó, 2. II. K, 1. Constantinus, 2.
Németországban céhszerüen szervezett embereket,
[Bizánci (l<elet-római) császárol<.] .3. III.
kik ágyúöntéshez, puskapor, rakéták, gyújtó- és K., bizánci császár (641), Herakleios császár idvilágítógolyók stb. gyártásához, tüzérségi sán- sebbik fia, öccsével, Herakleonassal együtt jutott
cok tervezéséhez és építtetéséhez és végre min- trónra, de pár hónapi uralkodás után meghalt.
dennem ágyuknak és mozsaraknak harcra való
4. IV. K. Pogonatos, SL Szakállas, bizánci csáalkalmazásához értettek s az áUamok által tüzér- szár (668—685), Konstans császár fia. Uralma
ségi teendk végzésére bizonyos idre szerzdtet- alatt hat éven át (672—678) ostromolták az arabok
tek. (Össze nem tévesztend ez az elnevezés a latin Konstantinápolyt, végre is Moaviah kalifa .30 évi

«Comes

stabuli»-bül képezett angol constable szó-

— Most

békét kötött vele,

st

évi adófizetésre

is

kötelezte

az angol constable nyomán
a rendrt hívják K.-nak.
Konstanca, kikötváros, 1. Constanta.
Konstancia (Constantia), több császárné ós
királyné neve
1. K, Imre magyar király felesége, I. Gon-

magát. Ebben az idben alakult meg (679) az AlDuna és a Balkán közt a bolgárok országa. K.
vetett véget a monotheleta vallási villongások-

stantia, 1.

775.

val,

1.

c).

K,

Béla magyar király leánya,

nak a
6.

680-iki konstantinápolyi zsinaton.

K. Kopronymos, bizánci császár (751—
Leo császár fia, szül. 719., megh.
Az atyjától megkezdett képrombolást nagy
V.

775), Izauriai

szigorúsággal foljiatta s a szerzetesek ellenállátokár cseh király felesége, 1. Constantia, 2.
sát azzal akarta megtörni, hogy az összes klastro3. K., IV. Béla magyar király leánya, 1. Con- mokat bezáratta s ket és az apácákat összedantiOf 3.
házasodásra kónyszerí tette. A bolgárok ellen sze4. K., II. Roger sziciliai király leánya, VI rencsével harcolt. Kopronymos (ganajos) mellékHenrik német-római császár neje, megh. 1198 nevét ellenségeitl kapta, mert megkereszt<>lteténov. 27. Barbarossa P'rigyes császár 1186. össze- sekor
állítólag
beszennyezte a keresztvizet.
házasította fiával, Henrikkel, hogy megszerezze a
6. VI. K. Porphyrogennetos, bijzáuci császár
Hohenstauf-családnak Nápoly és Szicília birtokát. (780—797), IV. Leo ós Irene császárné fla, szül.
1189-ben //. Vilmosban, K. unokaöccsében csak- 770., megh. 802. Egy ideig anyja gyámsága alatt
ugyan kihalt a normann királyi ház, de Henrik állott, de 790. kivívta, hogy önálló uralkodó lett.
csak hosszú harcok után juthatott K. örökségé- Hatalomra vágyó anyja, Irene azonban 797. meghez. K. egyetlen fia volt II. Frigyes, német-római fosztotta
trónjától, st abban a teremben,
császár ós Szicília királya (1. o.).
amelybon született, kegyetlenül megvaklttatta.
6. K., Manfréd szicíliai király leánya, megh. K. ezután még öt évig élt nyomorúságos helyzet1302. Péter aragónlai királyhoz ment nül (1262), ben.
2.

III.

II.

Ot-

—

—
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vrr. K. Porphyrogenneto9,bitáMeie»á8zár Nejével. EHdokiá-yikl együtt sokat áldozott tudu
Bölcs Vl. Leo OBásár fia. ssfll. 906.. mányos oélokn, de a birodalmat nem tudta megnov. 9. BlöCBör anyja, Zoé gy&maága védeni a szeldzsokok pusztításaitól. Pia. VII. MiA.i'A ailott. azután az örmény aiánnaiáBá Leka- hály csak 1071. követte a trónon.
11. XI. K. Dragades, az utolsó bizánci csáj"-n"s Ronumoa tábornok befolyása alá kerttlt, ki
919. tánoaáoámak kiálttatta ki magát ée leányát. szár (1448—63). If. .Mánuel császár harmadik fia
Helénát nöOl adta K.-box. 944-ben v^re Roma- a Palaiologo6-esaládb<')l, szül. 1406 febr. T.^ olosott
nost saját fiai buktatták meg, mire K. 946. ezeket Konstantinápoly bevételénél 1463 máj. 29. Elször
Kalavryta fejedelemség ura volt í'eloponneeosis kizárta a hatalomból s egyedül kezdett uralkodni. A nyugalmat kedvel császár egészen a ban, majd bátyjának, VIII. Jánosnak halála ntán
tiitloinányoknak és irodalomnak szentelte életét. 1448. császár lett Meggondolatlan fellépésével
Ki\ (ínatokat készített régibb írók müveibl s hi- magára haragította 11. Mohammed szultánt
vatalos jelentések alapján több eredeti müvet irt, amennyiben a Konstantinápolyban fogva lév
tn»>lyekben beosee statisztikai, földrajzi és nép- Urchán török trónkövetel szaba'ionbocsátásárajzi adatokal közölt a bizánci birodalomról ós az val fenyegette. Erre következett Konstantinápoly
azt környez népekrl. Nemzetünk történetére ostroma, melynek védelmében K. hósies küzdelem
iu>zv«> különösen fontosak és egyedüliek a bon- után 1 158 máj. 29. elesett. V. ö. Mijatovick, Confoízlahist megelz korból való adatai. Pontosabb stantino, the last emp. of the Greeks (London 1892).
IGörögország.) 12. K., görög király, I. György
müvei De administrandn imperio (A birodalom
k(»rraányzásáról), mely a bizánci birodalommal király logidó.sebb fia, szül. Athénben 1868 aug. 2.
határos szláv, török és egyéb népek X, sz.-i pontos Trónörökös korában a spártai hercegi címet viföldrajzi leírását tartalmazza. Ezen munkájának selte. Katonai és tudományos kiképzésben része3—4., 8., 10., 13., 37—42. és 51. fejezetei szólnak sült s nagykorusítása után (1886) a lipcsei egyea magyarok lebedlai és etelközi tartózkodásáról. temen jogot és államtudományokat hallgatott.
Kiadta elször J. Meitrsius (Lugduni Batavorum A görög hadseregbe mint kapitány lépett s az
1611 és 1617). A nemzetünkre vonatkozó fejeze- 1897-iki török háborúban a görög hadsereg fteket magyarra fordította Szabó Károly (Magy. parancsnoka volt. Minthogy a thesszáüai szerentették felelssé, a maga
csétlen hadmveletekért
Akad. Értesít 1860). Másik nevezetes munkája
De caerimoniis anlae Byzantinae (A bizánci udvar igazolására 1899 jan. terjedelmes jelentést irt.
szertartásairól), kultúrtörténetileg rendkívül be- melyben a görög hadsereg hiányos felszerelését
cses, mert hú és részletes képét adja a bizánci és néhány ftiszt tehetetlenségét hozta fel a vereudvar fényes és ^rlékos szertartááokra épített ségek okaiul. 1900 okt. 1. a görög hadsereg legéletének. Ebben is vannak magyar vonatkozások. fbb parancsnokává nevezték ki s e minségéDe praefecturis Peri thematón) c. munkájában ben nagy eréllyel fogott hozzá a hadsereg refora bizánci birodalom kormányzati statisztikáját málásához. De a «titkos katonai párt* izgatásai
közli, de Justinianus idejébl. A követségekrl irt következtében már a dinasztia állása is megrenmunkája a bizánci küls politika megismerésének dült s 1909 aug. a kir. hercegeknek ki kellett lépszempontjából érdekes. K. összes munkái a Cor- niök a hadser^bl. K. fparancsnok! állását pedig
pus Scriptorum Históriáé Byzantinae c. gyjte- megszüntették. Egy év muIva. a krétai Venizelos
ményben jelentek meg (Bonn 1829. 1830 és 1840). kormányra jutásakor (1910 szept.), K. népszerA hazánk történetére vonatkozó részletek legjobb sége újból emelkedett s 1911. a hadser^ ffelkiadása és fordítása Marczali Henriktl jelent ügj'eljévé nevezték ki. Az 1912 okt. kitört balmeg: A magyar honfoglalás kútfi (Budapest 1900) Mni háborúban, mint a görög hadsereg fparancsés A magyar történet kútfinek kézi könyve (u. o. noka, Szaloniki (1912 nov. 8.) és Janina (1913
márc. 6) elfoglalásával letörülte az 1897-iki sze1902) c. forrásgyjteményekben.
hoátthm. Baabuid, CouUatia Porphyrogéoéte, Pária rencsétlen háború szég^'enét. Nemsokára ezután
1870; HlTMh F., iÜMr K. VD. PorpkyromaMto*. BerUn atyjának megg>1lkoltatása után 1913 márc. 18.
unt; B— b.B. M. OoaaUntU oaáisár maAkái maórv tflr- trónra lépett s mint király fejezte be a Gfórögtéaelai oampoatból, 1880 L; Podhnuaky Muef Mikor
iiti OoMUatla P. lU, Rrauau oktotáaán amakáit? Ito- országra nézve rendkívüli nagy nyereséggel végg7«r AtaUémisi ÉrtctítA 1867 Jeraejr. Cout. P. mellék- éa zdött második balkáni háborút Bulgária ellen. A
•CTéb tUrtéaet-fOIdintl nerekiAl, o. o. 186S.
bukaresti békében különösen sógorának, //. Vil8. VIII. K. bizánci császár (1026-1028), mos császárnak támogatásával vihette kraesztfll
Mikor Görögország túlzott kveteUseit, ezért 1918 tesón
II. Romanos a, az elbbinek tmokája.
bátyja, //. Basüios 976. trónra jutott, társural- Berlinben hálalátogatást tett, de a német hadkodönak vette maga mellé, majd ennek halála sereget magasztaló Mkössöntöjévd messárteCte
után 1026. önáUó uralkodó lett
a francia közvétoményt Ew6et aztán elláíogatott
9. IX.
MonomacKos,bigá$teicsássár(ÍOtö- Parisba is ée Jóvá tette berlini elszólását. 1914 ápr.
1064). Vili. K. leányának, az özvegy ^Mosáazár- a görög hadsereg tisztjei tábornagyi bottal tisznénzíc kezével nyerte el a osáaBán trónt Pazarló telték mog. K. 1889 okt 27. vette nöttl Zsöfiáty
és kicsapongó élet volt, de megvédte a birodalom III Prig>-e6 német esászár harmadik leányát (sstU.
határait a ageldzsnkok ellen. Az ö uralkodása 1870 jún. 14.). B házasságból kOvetkezó gyennealaU szakította el 1063 Kerularios Mihály patrl- kei születtek György trónörökös (szOl. 1890 júl.
archa végleg a keleti egyházat a nyugatitól K. 19.), Sándor hg (szül. 1893 aug. 1.), Heléna hgnó
(szOl. 1896 máj. 2.), Pál hg (szttL 1901 dec. 14.).
1054. kolostwba vonult s nemsokára meghalt.
10.
K. Dvkas, bizánci császár (1069—67). Iréné hgnó (szül. 1904 fébr. 18.) és Katatím hgnó
Komnenos Izsák lemondása ntán jutott trónra. (szül. 1913 máj. 4).
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[Oroszország.] 13. K. Pavlovics, orosz nagy- térképet), a török birodalom fvárosa, a szultánnak, a legfbb török hatóságoknak, a sejk-ülI. Pál cár második fia, szül. 1779 máj. 8.,
megh. Vitebszkben 1831 jan. 27. 1799 óta részt iszlamnak, görög, örmény és örmény-katolikus
herceg,

vett Oroszország összes háborúiban a franciák
a bécsi kongresszuson is. 1822-ben
a lengyel hadsereg fparancsnoka és Lengyelország helytartója lett alkirályi címmel. Els nejéellen s jelen volt

tl, Júlia Henrietté szász-kóburgi

hgnötl

elvált

patriárchának,

r.

érseknek

kat.

és nagyrabbi-

nusnak székhelye, a Márvány-tenger

mellett, a
trák Boszporus D.-i kijáratánál, becslés szerint
1.200,000 lak., akiknek 43Vo-a török, 17Vo-a görög, kb. ugyanannyi örmény, 16Vo-a idegen alatt-

1820 máj. 4. Grudzinszka Johanna lengyel való, 5% -a zsidó.
A bizánci birodalom régi fvárosa, azaz a mai
grófnvel kötött házasságot, ki késbb Lowicz
hercegnje lett. A trónöröklés jogáról még 1822 szorosabb értelemben vett Sztanibul háromszöget
jan. 14. lemondott, de mivel ez elhatározását nem alkot ÉNy.-on az Aranyszarv nevii öböl, Ny.-on
tették közzé, bátyjának, I. Sándor cárnak halála a szárazföld és D.-en meg DK.-en a Márványntán néhány katonatiszt (1. Dekabristák) 1825 tenger határolja. A mai K. sokkal kiterjedtebb
dee. 9. cárrá kiáltotta ki. K. most nyilvánosan új- és három, tengerrészek által elválasztott részbl
ból lemondott öccse, Miklós javára és Lengyel- (bilad-i szelesze) áll
ezek 1. az Ai'anyszarvtól
ország alkirálya maradt az 1830 nov.-i felkelés D.-re elterül Sztambul 2. az Aranyszarvtól É.-ra
kitöréséig. 1830 nov. 29. fegyveres felkelk tör- fekv Galata, Pera, Tophane, Fündüklü, Kasszim
8

;

:

;

;

tek K. varsói palotájába, de sikerült elmenekülnie.
Ezután Lengyelországot is elhagyta s nemsokára
meghalt kolerában.
14. K. Nikolajevics, orosz nagyherceg, I. Miklós cár második fla, szül. 1827 szept. 21., megh.
1892 jan. 25. Az orosz haditengerészetbe lépett s a
krimi háborúban a keleti-tengeri flotta parancsnoka volt. L Miklós halála után a birodalmi tanács
elnöke lett, majd 1862 jún. U. a forrongó Lengyelország helytartójának nevezték ki, de már 1863
aug. 25. hazatért Szent-Pétervárra. III. Sándor
cár trónralépése után (1882) liberáUs nézetei miatt
elvesztette összes méltóságait. K. 1848. vette nül
Alexandra szász-altenburgi hgnt (szül. 1830.,
megh. 1911.) kitl a következ gyermekei születtek: Miklós nagyhg (szül. 1850.), kit nihilista
törekvései miatt 1881. minden méltóságától megfosztottak s elbb Orenburgba, majd Taskendbe
internáltak; Olga nagyhercegn (szül. 1851.), I.
György görög király özvegye; Vera nagyhgn
(szül. 1854., megh. 1912.), Jen württembergi hg
neje volt K. nagyhg (I. E. 15.), Dmitrij nagyhg

pasa, Tatavola, Hasszköi, Szüdlüdzse stb. külvárosok és 3. az ázsiai parton lev Szkutari,
Erenköi, Kiziltoprak, Maitepe, Kartal, Pendik
városok, illetleg falvak. A tengerparton, sok
helyen dombos részeken elterül, gyönyör fekvés városnak van 700 mecsetje, 172 temploma
(ebbl 60 görög, 50 örmény, 25 r, kat.), 40 zsinagógája, 188 magasabb török és keresztény tanintézete, 368 török népiskolája, 146 medressze
(a mecsetekkel egybekötött teológiai iskola), 230
mohammedánus Idastroma (tekke és szavije), kb.
200 nyilvános fürdje, mintegy 40 nyomdája és

45 mohammedánus könyvtára mintegy 70,000
arab, perzsa és török munkával végül több nagy
és terjedelmes kaszárnyája. Kikötje, az Aranyszarv, földünk egyik legnagyobb és legbiztosabb
horgonyzóhelye, mintegy 7 km.-nyire nyúlik be
a szárazföldbe és olyan mély (legnagyobb mély;

sége 40 m.), hogy a nagy hadihajók csaknem mindenütt a parton köthetnek ki. Az Aranyszarvon
két vas-hajóhld visz át, amelyek e kikött 3
részre osztják a küls a kereskedelmi, a két híd
közötti rósz a bels kereskedehni és a két hídon
(szül. 1860.).
15. K. Konstantinovics, orosz nagyherceg, K. túli rész a hadi kiköt a tengerészeti arzenállal
14. fla, szül. 1858 aug. 22., gyalogsági tábornok, (Terzháne) és az admiralitás.sal (Divanháne). Újabfhadsegéd és a katonai iskolák ffelügyelje, az ban egy harmadik híd építésére is engedélyt adtak.
orosz tudományes akadémia elnöke. Jeles költ, A kiköttl D.-re fképen törökök, Fanar, Pszakinek költeményeibl idegen nyelvekre is fordí- matia, Jedikule, Egri- és Knm-kapu városrészektottak, Júdea királya c. bibliai tárgyú drámáját ben azonban görögök és örmények is laknak és
pedig 1914 jan. 22. adták el a csász. Eremitage- itt van a zsidórész (Balat) is. A kiköttói É.-ra
szinbázban. A darabban
maga és fiai is fellép- ellenben a keresztények vannak többségben. A Gatek. Lefordította Shakespeare Hamlet-jót orosz lata nev városrészben a jelentékenyebb épületek
nyelvre és egy kötetnyi kommentárt írt hozzá. a Galata- torony, a középkorban Krisztus-torony,
Legidsebb fla, János herceg (szül. 1886.), 1911. a bizánci korból való épület, amelyet 1348-ban
Péter szerb király leányát, Helénát vette fele- Anastasios Dikoros épített, 50 m. magas, gyöségül.
nyöni kilátást nyújt és a tzoltóság rhelye a
Konstantin Frida, festnö, szül. Bécsben 1884 Persembe-bazár a San Pietro-templom Jenizsámáj. 10. 1905-ben egy Segan tini-kép hatása alatt lembl való szz Mária-képpel az Arab Dzsámi,
mvészettel kezdett foglalkozni s elssorban nvé- állítólag egykori bizánci templom a Jeni Dzsámi
rétl, Szablyáné Lohwag Emcsztintól kapott okta- vagy Szultán Validé-Dzsámi, amelyet 1679. II.
XíiSt, aztj'in Szablya Ferenc mvészeti iskolájába
Musztafa ós III. Ahmed anyja építtetett. Ebben
járt Budapesten, végre a Kére müvészogylet tagja a városrészben van a genovai uralom korából
lett, ahol képeit 1909-tl fogva kiállította. Ezek a legtöbb épület és épületmaradvány; továbbá
közül megeralítondk Esti napfény (1909) ön- itt van a régi hídtól Tophanéig vezet, a legélénarckép (1911) Jégzajlás (1913) stb.
kebb forgalommal bíró utca. Pera (Bej-oglu) a
Konstantinápoly (a régi ÉyzanÜon, Byzan- legtöbb külföldi követség palotáját foglalja matiim IBizúnc], törökül Komztantinije,Sztamhul, gában itt van a Jardin municipal de Pera nev
Der-i Szeadei, szlávul Carigrad, 1. a mellékelt nyilvános kert; a tüzérkaszámya a Taksziin;
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na^y torok temet; a Mekteb-i Szultáni
Ik-eum; a güeög Sst'Háromsáfftemplom a. hadi úükOla(mektebi-hArbi); atánooTó
(k»rvis«>k küloetoxaée több kaszániya; legjelent« k* nv> ib iitoáia a Grandé Roede Pora. GalttUk
'hane. a csáoári igyúöntökkel
szboDi van a Kilidn Ali-mecset,
íjtí-meoset 1830-bóU belsejében pom.olligráflai dtexitn^yeUcBl TophanéK.-ra van PUndttklü. a régi Aianleion. amelykort: a

nev

ct>á.<zárí
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A2 oktatásttgy érdekében ifjabban sok intézkedés trtént. de a népoktatás még mindig nagyón el van hanyagolva. Oyemükkert (Sznbian Mekteblari) kb. 400, népiskola (MeUatib-l

kb. 80, magániskola 20, ipariskola,
árvaház (Dar-nl-Safakat). a Lycée Inqiérial de
Galata-SéraU (Mekteb-i Szultáni), orvosi Iskola,
ogy iskola a polgári tisztviselk részére (Mekteb-i
miikije), tanítóképz (Dar-nl-Mnaliimin). tanítónképz, jogtudományi iskola, császári hadiiskola
n n kis. ,de csinos DzsUiangir- mecset áll. (Mekteb-i harbije), számos katonai eUftészít isiz igen élénk Sxoltan- Validé vashíd
kola, tengerésziskola van. Az idegen nemzetek
tHmbnlba a Balykbasar nev térre; köztll a görög* tloiek van kb.tíO iskolájuk (a többi
<!t>üni iskola)
melkedik a hatalmas Jeni közt eL".
az örményeknek
lkoknak és magyaroknak, fran16-66-böl. szép, kupolákkal kb. 5(1
ivarral áztamboibaii van még a ma- ciáknak, angoloknak, olaszoknak, bolgároknak,
ilab-i-alie). vagyis pasa-Kapnsszi, több az amerikaiaknak és zridkiiak, irómeteknek és
utal hel3risége. Sztembtil keleti végén svájciaknak szintén vannak kflln la^niiMif 1900
.1 Szeráj v. Top-kupn Szeráj, a szultáóta van egyeteme is, mely azonban tOkéletlea.
palotáival és különböz jrjlijtemé- Nagy számmal vannak a jótékony intézetek is,
-/eráj, Ulotólog annak a Babi Humajun amelyek nag>'obbára a mecsetekkel állanak össze"u.iiett van III. Ahmed kútja, i ol- köttetésben. Az idegen nemzeteknek szintén megvannak a külön jótékonysági intézeteik és kórilet, a török mvészet egyik leguzeiében van az Aja Szófia világ- házaik. A szellemi életre nézve jellemz, hogy
K.-ban mintegy öO újság jelenik
in. Ezt a Konstantin császár emelte,
különböz
•inplom helyén I. Ja.stinianns császár nyelveken.
A tulajdonképenl K. a közigazgatás céljából
kök mecsetté alakították át me~
u és márvány burkolatával a leg- Sehir Emaneti néven külön területet alkot és 10
.^
(gy ubbbzer ú emlékek eg>'ike. A mecset szomszéd- kerületre van osztva ; ezek az 1., 2., 3. Sztambnl.
agában van a Hippodrom (Atineidan), az Ahmed- a 6. Galata, Pera és a velk határos városrészek,
mecsettel és a janicsár-mnzenmmal szegélyezve, a 4., ö. és 7. a Boszporusz európai partja, a 8- a
amely a bizánci császárság korában a pártharcok- Boszporusz ázsiai partja (Anadoli Káváktól Bejnak 66 siámoe ünnepnek meg játéknak volt szín- lerbejig), a 9. Szkutari és környéke, a 10. Kadiköi.
helye éeamelyenarégi nagyság maradvánjaiként Mindegeik kerület élén egy-egj* mudir áll. A nagy
láthatók Nagy TheodosiaB (^wliszkje, egy mono- tüzek, amelyek K. némely részeit elpusztították, nemcsak utcáit tették szebbekké, de a válit, amelyet e császár boxatott Egyiptomból 390. és
amelyet hien^lifok és ^rög meg latin feliratok rost is egészs^esebbé. Elmozdította ezt m^,
ékesítenek az 5Vt ii^- magas bronz kigyooszlop, hogy a kormány gondoskodása folytán most már
amely a plateai csata után a delfli Apollonnak egész K. el van látva ivóvízzel, részint a régi
ajándékozott triposznak volt egyik támasztó osz- Valens-féle vízvezetéken át, részint a G^-szoból,
lopa, Konstantinos PorphjTogennetos obelLszkje, részint a Derkosz-tóból. 1870 óta hazánkfiának,
amely bronzlapjaitól meg van fosztva. A jani- Széchenyi vKlön grófnak kuzremúködéeével a
csár-mnzetmi (elbisze-i alika) fképen régi török tzoltóság is egészen átalakult. A rendrség
o«*^nflm kizárólag törökökbl áll.
mhákat tartalmaz; az Ahmed-mecset 1609
1614-lx"il való. iM'Isí^jét fayence-lapok ée festések
K. régi falai, amelyek az Aranjrszarvtöl a
dLszit;
kény fületek Sztambnlban: Márvány-tengerig (a Héttoronyig) terjednek és
a Mch
számos toronnyal s 29 kapuval vannak ellátva,
.<et, a Csemberli tas vagyis
Kousttíutiiiu.- (i^zlopa a Bajazid-meoset IL Baja- már annyira rozzantak, h<^ elhatározták fokozid korábui
a Szeraszkerátns vagyis tiadügyi zatos lebontásukat A falak eltt temetk terülminteitririam. amely eltt vaskoriáttal kiMlfogott nek el.
nagy i^ áll; a Sndejmanje-mecset, amelyet
A nagyipar csaknem teljesen hiányzik ; egyedül
löO— 1566. Szulejman Szinan üttetett, pmi^ás gzmalmok, fez-, dohány-, fegyver- ée hajógyárak
elcsarnokkal, óriási kupolával, gyteyördendfeil- meg ágyúöntk vannak. A házi. illetleg késitcftt belsvel ; a aejk-ttl-iszlam hivatalos helylsése
ipar azonban nagyon ktíejlett A kereskedelem
Valens ceásrtrvlsveaeléke.amely Sztamtmlkskiti lg«D élénk. A nagykereskedk leginkább görörésntt még mindig ellálja ivóvizml ; n. Moham- gSk, tanények és spanyol nidök. A legfbb
med mococíito ; a Kyx tas, Mardaons-osilop, a bevüeU elkkek: gabona és liszt, rizs, énkor (fSahiáde-meeset; a Laleli, a Validé Disámi Srt. képen az osztrák-magyar monarahiáb^ kávé,
lánostempknia; a Pantokrator-tBmpkwn ; aSaeli- petroleam, pamntfonalak és kelmék, kötött- ét
mije-meoset Bgyéb említésre mitttö intióntayek barisnyaárúk. gyiH^jnkehntt; jnta, sstyemkalm^aNnri OsaDaajemsUeCtfaagjlMaÉr.aaiely mék, sálok. mbák ée feaek. továbbá fém-, üveg-.
magaegéss vágosrégtana^ Ouuwmmi a»t8 árt- agyaoÉrAk. papiros, stb. A kivitelbeB a kiválóbb
bödéval ennek kaetében a különféle kanTin- ^Bktsiteyegek az ázsiai országokból, gyai^n
saerájok. Végfll Jedikttlébra a siomorú emléktt ésbörOk.Ma0Uian avároebaniaforgalomessköasi
Hétti^rony, ahol több magyar követ ée vités is a kocsik<w ée nyerges lovakon kivfll: 4 lóvasúti
vonal ; egy földalatti sikló, amely az áj hidtól a
fogságot t^zi'uvedett.
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Galata-torony alatt Perába visz a helyi gzösök
a nemzetközi forgalom közvetítje a vasút, amelynek fpályaudvara az Aranyszarv bejáratánál, a
Topkapu-Szeráj közelében van. A hajóforgalmat
a külfölddel rendesen közvetítik a Mossageries
maritimes, az Osztrák Lloyd, a Compagnie
Russe de navigation á vaponr, a Florio Rubattino,
a Compagnie Mahsoussé és a román hajók. A hajóforgalom évenkint több mint 15,000 hajó, 15
millió tonnatartalommal ebbl helyi hajó 3300
3500, mindössze kb. 200,000 tonnatartalommal.
A hajóforgalomban legnagyobb része van Nagybritanniának, Görögországnak, harmadik helyen
Ausztria-Magyarországnak.
K. környékére
nézve 1. Boszporusz.
Története. A legrégibb telep a thrák Boszporusz nyugati partján Kr. e. 667. alakult, mikor itt
a megaraiak Byzantion neve alatt gyarmatot
;

;

—

szerveztek és csakhamar korinthosiak, miletosiak
Ó8 boiotiaiak is csatlakoztak hozzájuk. A párját
ritkító kiköt és a Fekete-tengerrel való közlekedés a várost csakhamar felvirágoztatta. Dareios
a szkltha háborúban (515) elfoglalta s mivel lakosai az ión felkelésben résztvettek, számkivetésbe
kellett menniök és a Fekete-tenger mellett Mesembriát alapították. 478-ban Pausanias elhódí-

a perzsáktól s a város az athéni szövetséghez csatlakozott. Az aigos-potamosi csata után a
spártai Klearchos lett a város felügyelje, de az
athéni szövetség helyreállása után (378) ismét
Athén híve lett. Azonban 357. Athén ellenfeleihez
csatlakozott, két év múlva pedig teljes függetlenséget vívott ki magának. Makedóniai Fülöp támadását 340. visszaverte, Nagy Sándor halála után
ismét függetlenné vált s nem ártott neki sem a
Seleukidák, sem a gallusok támadása (279). A
rómaiak is jó barátként bántak vele, mert Fülöp,
ügyüket
Antiochos és Perseus ellen a város az
támogatta. Kr. u. 199. Septimius Severus római
császár, mivel lakói ellenfelének, Pescennius
Nigernek fogták a pártját, hosszú ostrommal bevette. Elfoglalása után csakhamar visszanyerte
totta

régi kiváltságait.

Nagy Constantinus kedvez fekvéséért szókvá-

—
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ták, de az olthatatlan görög tz segítségével védi
visszaverték az ostromlókat. Végzetessé vált
K.-ra nézve a negyedik keresztes hadjárat.
A velenceiektl vezetett nyugati keresztesek
1204 tavaszán kétszer is elfoglalták s másodszor
teljesen kirabolták és feldúlták. K. ezután 1204—
1261-ig a latin császárság fvárosa volt. Palaiologos (VIII.) Mihály, anicaeai császár hadvezére 1261 júl. 25. visszafoglalta s K. ismét a
görög császárok székhelye lett. Új veszedelem
fenyegette K.-t a Kis-Ázsiában emelked ozmántörök hatalom részérl. A törökök 1354. átkeltek
Európába s I. Murád szultán 1361. már Drinápolyt tette meg székhelyének. II. Murád 1422.
sikertelenül ostromolta, utóda, 11. Mohammed
1458 tavaszán hatalmas sereggel és hajóhaddal
jelent meg K. ostromára. A küls segítségtl elzárt várost XI. Konstantin, az utolsó császár
vitézül védte a genovai Giustiniani zsoldos vezér
támogatásával, míg K. lakossága közönnyel nézte
a küzdelmet. A törökök ágyúi máj. vége felé nagy
réseket törtek a város falain. Különös romboló
hatással mködött egy Orbán nev magyar mestertl öntött óriási ágyú. Az általános rohamot
máj. 29-re határozta el a szultán. A janicsárok
kemény harc után a réseken és egy nyitva felejtett kapun berohantak a városba. Giustiniani
súlyosan megsebesülve hajón elmenekült, de XI.
Konstantin nem akarván túlélni fvárosa pusztulását, hsies küzdelem után elesett. II. Mohammed
a következ napon vonult be új fvárosába, amelynek ezentúl Sztambul (Isztambul) lett a neve. A
Szollá templomból és K. nagyobb székesegyházaiból török mecsetek lettek. A szultán ezután török
lakosságot telepített a városba, a megmaradt
keresztény lakosságnak pedig vallásszabadságot
engedélyezett. A késbbi szultánok nemcsak a
régi emlékeket állították helyre (Héttorony),
hanem új épületekkel és a mindenhonnan elrabolt
(kül. Mátyás budai palotájából) mkincsekkel díszítették új fvárosukat. A XVII— XVIIl. sz. folyamán K. sokszor volt színhelye véres lázadásoknak, melyeket a janicsárok féktelensége idézett
el. Azonkívül sok tzvész pusztította (1714.,
1765., 1808), mely legszebb ópiUeteit semmisítette
meg. 1821-ben borzasztó öldöklést vitt végbe a
mohammedán lakosság a görögök közt, 1826.
pedig a janicsárok lemészárlásának volt tanuja
K. lakossága. A krimi háború alatt angol és francia csapatok szállottak ki K. védelmére (1854 ápr).
Az 1877— 78-iki orosz háború végén az angol
hajóhad jelent meg K. eltt, hogy az oroszoknak
K.-ba való bevonulását megakadályozza. Legújabb idben 1909 ápr. 13. katonai felkelés tört
ki K.-ban, melyben sok újtöi-ök tisztet megöltek
a fanatizált katonák. Erre a szalonikii és drinápolyi hadtestek Mahmud Sefket pasa vezérlete
alatt K. ellen indultak s ápr. 24. leverték a szultánhoz hü csapatok ellenállását. Erre következett
II. Abdul Hamid detronizálása, kinek helyét

de bevonván a K. körülfekv haltetemesen kibvítette és újjáépíttette.
A város építését 328 végén kezdték meg s 330
máj. 11. történt ünneplés felavatása. K. els neve
Új-Róma (Roma nova) volt s csak késbb nevezték K.-nak (ConstantinopoUs)^ azaz Constantinus
városának. A római birodalom kettéválása után
895. K. a keletrómai birodalom fvárosa lett. Püspöke a patriarcha címet vette fel s mikor késbb
a keleti kereszténység elszakadt a nyugatitól,
lett a keleti (ortodox) egyház feje. Róma pusztulása után K. vette át annak világuralmi hagyományait. Zagyva eredet lakossága épp oly szenvedéllyel látogatta a cirkuszi játékokat ós hajlottá
lázongásokra, mint a régi Rómáé. A kékek és zöldekpártja (1.0.) 582 jan. nagy lázadást támasztott
Jíí.?íiniawM5 ellen, mely alkalommal K. nagy része öccse, V. Mehemed foglalta el (ápr. 27.). Az
leégett. A lázadás leverése után a császár újjáépít- 1912— 18-iki balkáni háborúban a bolgárok gyors
tette az elpusztult várost, st az Aja Szófia felépí- és merész elnyomulása egy idre izgalomba
tésével azt egy nagyszer memlékkel gazdagí- ejtette K. lakosságát, de a esataldzsai erdök
totta. 626-ban az avarok ós perzsák ostromolták
megvédték K.-t a balkáni szövetségesek invázió672 -678-ig és 717~718-ijf az arabok szorongat- jától.
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hódolom. ByxaaUos, Koimantlnoyl, topofraphUcbe,
»reJUMoloslMli« a. irMchieklIeheBMekraibuf.AlkM 1851—
18M. S k. ; CslhacMT. L« Bocpkor* •• Oi—HiMb^I«,
Parte 1M6, t. Idad.; Oroavcaor. Cwwfattiopla, Uiéoa
]•», iÍMtmk ; HiltM. Coastaatlnopl«. •. o. IMW ; llUlla««n,
ByBantiM CoiteaMnayle, n. o. 1899; Dwl^kt. ConMotiBople aa4 Itt pnUou. ita peopl«a, gartw a Mc., i. o.
Kl«üuaiM ; Bradribb1901 : BiMMT. KMMUaUaop*!
BcMst, OaMUntlnopte. a tkateb of Itt klattnr, tS&S-lr.
Loatfoa 187S ; ObarkUBaer, ConsUaUnopoUa topografla
Stnttcart

1899:

Pngtr,

Dm

KonatantínoMla, 1901, a •HeraM«-b«n Pean, Tbe daatraettoa of Ue Qraek aaplra aad tbe story of tbe captvn ol
CoBitaatlBOBla bj th« Tarka, London 1903 Bnuidenbarj:,
Datta prtacipalw de lltfalom de ConstanUnopel at de
aaa ttonaaMatt. OoaattattMpIe 1909. Mafr>'anil igaa aok
cikk
ttnilaiáajr jatoat ttac K.>ról a birlapokbaa éa
tolyáiratokbaa (aaraaataaaa Baeiédee Kálmáutól a PAriroel Upokbaa ét BiMl B^Iát6t a Vuárnapi UjsáKban),
Hurvátb Miklóa. K. T6r0k«. aaiaayai Rapaitorlnnit
«nBás Mvánaa, Badapeat 1877 Markos J., TOrOkonii^
képek. B. o. 1877; KAráiy B., ütaiicom T6r0konsá^ban,
Nafrjkaalsaa 1878; Saeadrei Jáaoa, K.-i élet, Bndapest
i»9i\
Mt>zár.« Ovmla, A Boeaporas partjain, n. o. 1911.
tin csatája, az a csata, melyben Aflgfí/
;

;

M

.

:

:

:

cáászár ellenfelét, Maxenközelében a Milmus-híd
K.-t Raffaello nagyméret falitte meg a Vatilcán egjik terme-

fimai

Róma

-

f

.

li:

''.mtwo).

Konatanzl zsinat

Ausztriához került s az utolsó herceg, III. Károly
nápolyi király lett, ez a rendet a ui^lyi király-

ságba

18U

átvitte.

Midn

ápr. 11-iki bécsi

Mária Li^ia caáasáméai
iMtáraanány érMmélMii.

mit az 1815 júl 9-ikibéo8ikoiigre8Bnisiiiatiront
megeröaíten, Panna trteját elfoglalta. 1816
febr. 26. a reod nagymestemjévé jelentette ki mAm
Ortndwigaíakr gát. mit különben a Nápolyba visszatért király

ud

tfliténet).

—

is

szintén megtett

—

2.

Sncüiai jelenleg megsznt

katonai érdemrend. Történetét L föntebb a parmainál. 1806. a franciák eltörölték, de 18U. tyra
helyreállíttatott. Két osztálya volt : nagykereeztesek és lovagok.
Konstans (Kosztnic), az ugyanily neyfl kerületnek és jáhtsnak székhelye a Boden-tó ÉNy.-i
végében, (i9io) 27,591 lak., vászon-, pamutszövéssel, sátor-, szivar-, szappan-, kályha- és butorkészítéssel, több szép templommai és középülettel,
melyek közül történeti nevezetességre jutott a
dominikánusok kolostora, ahol Húsz Jánost bebörtönözték. K. a XIII. sz.-bian Constenze, a XIV. és
XV. .sz.-ban Costentz, a
XVlll. sz.-ig Costantz nevet viselt. K.-t Constantius Chlorus alapította és már 525 után püspöki székhely volt.
Legnagyobb hírnévre a benne tartott K.-i (vagjkosztnici) zsinat (1. o.) által tett szert. A reformáció
benne elterjedvén, püspökei Meersburgba tették át
székhelyüket. 1548-ban V. Károly testvérének, Ferdinándnak ajándékozta ; innen túl Habsburg-bir-

XV—

Konstautin-diadaliv, az a diadalív, melyet a
P. g. R. (római iiep és tanács) Kr. a. 315. Nagy
líik emelt Rómában, a Palatínus és a
K
.a Kolosszeum mellett. A K.-nek háC;;
túm aijjnoja van (llo és 75 m. magas); két
homlokzatát négy, magas piedesztálokon nyugvó tok volt. 1809. Badenhez került. V. ö. Leiner, K. u.
oezlop tagolja faragott ékítményeit nagyobbrészt seine ümgebung (1911) Liidwig Th., Die K.-er
egy elbbi kelet Traján-diadalíTböl állították Geschichtsschreibung (Strassburg 1895).
íesze. L. Római müi'é.szd.
Konstanzi-tó a. m. Boden-tó (1. o.).
Konstanzi zsinat. Egybehívták XXIII. János
Konstantinograd, az ngyanily nev járás
Bzékbelye Poltava orosz kormányzóságban, a Be- pápa és Zsigmond császár 1414 november elejére
reestovaja mellett, (i9ú7) 6546 lak., faggynfözéssel Konstanzba, hármas célból 1. az eretnekBég^
ós olsjprésekkel. Az 1731. alapított v^t)6 1797-ig kárhoztatására (causa fldei); 2. a hitszakadás
Belevszkaja nevet viselt ebben az évben Kon- megszüntetésére (causa unionis) és 3. az egyház
stantin nagyhercegrl kapta a mostani nevét.
megreformálására fejében és tagjaiban (causa
Konstantinoe (Konstaidia), város Macedóniá- reformationis). A megnyitás nov. 5. történt, míg
ban, a KluKlupe hej^ység aljában. Almos magyar az els nyilvános ülést nov. 16. tartották. Az
herceg (Kálmán király öccse) alapította II. János els feladatot hamarosan megoldották, amennyi<Kaio-«Iohannes) kelet-római császár rokonának ben Wiklif, Húsz ée a prágai Joromos tanításait
engedelmével, aki neki bnjdosása közben rangjá- egyértelmüleg elítélték. A hitszakadás megszünhoz illó, biztos menedéket nyújtott volt udvará- tetése nagyobb nehézségeket okozott. Hárman
ban. E városban gyülekeztek a kimenekült, elé- tartottak igényi a pápai frónra: XXIH. János,
gületlen magyarok (1126 körül). V. ö. Pavler XII. Gergely és XUL Benedek. Leginkább XXIIL
János remélte az ^isnmtetéeét a »inattól, de
üyula, A magAar nemzet tört. I. 209.
KonstantinoT, gyárváros Petrokov oro6z-len- csakliamar általánoflaá lett a ktváttság, liogy
gyel kormányzóságban, nagy szövgyárakkal és mindhármulmak le kell mondanlok. Mldta pemg
XXI II. János eUen élestartalmú panasziratot adkb. 5000 lak.
Konstantinovszkaja Sztanica, járid oik- tak be, ö a zsinatot titkon elhagyta (U15máre. 20).
hely az orosz (ioni kozjikok t*^niletének I. kerOleté- Távozása rosszabbra fordította helyietét. mert a
ben, a Don mellett, kb. ll,(J00iak., bortermeléssel zsinat nem oszlott széijel, söt kijeteotette, hogy
a K. törvényesül gylt öaBie, hatalmát Krisstasés a Don folyón jelentékeny kareskedéeseL
Konstantin-rendek. 1. tarmai kercegtégi, ifi' tól bü-ja. átért annak mindenki, maga a pápa is,
lenleg megsznt rend, melyet Konstantin császár mindenben, ami a hitre ée a szakadás me^ssOntealapított, Angelos Izsák császár 1191. felújított. tésére vonatkozik, engeddmeekedni tartozik. Erre
Palaiologoe császár 1261. megersítette. A rend az XXIII. Jánost a zsinat fetfOggesztette s megfoszAngeli. máskép Drivastt-családdal átment Olasz- totta méltóságától XH. Gergely 1416 máj. la
országba. Flavius János Ai^brás Angelus, az utolsó önként lemondott a pápai mStteágnU. XIII. BePalaiolog, I. FameeeParencparmai hercegre ru- nedek a spanyolok és a skótok védelmében Uzva,
házta át 1697 júl. 27.. mit Lipót császár 1699 vonakodott lemondani, mig végre 1417 júl. 26. a
aug. 5. megersített. A Fameee4iás kihalta után zsinat
is letettnek nyilvánította. Ai egyházi
a rendet a Bourbonok vették át a parmai her- fegyelem javítására nésve aUian állapodtak meg,
cegséggel együtt. Midn a parmai hercegség hogy legelbb is a pápaválasrtást túzik ki napi;

;

:

;

t

—

Konstatál

—

866

rendre. 1417 nov. 11. ColonnaOttó bíborost egyhangúlag megválasztották, aki mint pápa az V.
Márton nevet vette föl, s azonnal 6 bíbornokból
és minden nemzet küldötteibl álló egyházjavítási
bizottságot nevezett ki s néhány reformjavaslatot
terjesztett elö, 1418 márc. 10. pedig megtiltotta
az egyetemes zsinatra való hivatkozást, ami nem
kevésbbé ingatta meg a zsinaton felállított elvet,
hogy a zsinat följebbvaló a pápánál. Végre a
pápa Paviát tzte ki a legközelebbi zsinat helyéül,
s 1418 ápr. 22. a zsinatot bezártnak nyilvánította, anélkül, hogy határozatait alakszerüleg
megersítette volna.
Irodalom. Ulrich Richenthal, Chronik des
Konstanzer
Konzilg, kiadta Buch 1878—1900 H. v. d. Hardt, Magnum
oecum. Const. Concljam, 6 köt., 1697—1700; Flnke. Korschungen u. Quellén zur Geschichte, 1889; u- a., Acta,
1896, és Bilder vom Konstanzer Konzil, ,1903; Bllemetzrieder, Das Qeneralkonzil etc, 1904; Áldássy A., A K.
;

Konszenzuálfs reakció

lajdonság K.,

hanem a tulajdonságok

kapcsolata,

alkata.

Konstitutív hatály, 1. ítélet.
Konstitutív okirat, amely az ügyletet létrehozza (konstituálja) ott, ahol az ügylet írásos
formában kötend meg. Ezzel szemben a bizonyító okirat nem hozza létre az ügyletet, hanem
csak annak bizonyítására szolgál, hogy az ügylet
(szóbelileg v. egyébként) létrejött. (Pl. a végrendelet írásbeli végrendelkezésnél).

Konstitutív parcellák, valamely község hafekv azok a földrészletek, amelyeket
más községben úrbéri telkek alkotórészeként ad-

tárában
tak

ki.

A telekkönyvi helyszíneléskor

nak a községnek telekkönyvébe vették

ezeket anfel, amely-

ben feküdtek azok az úrbéri telkek amelyekhez
tartoztak a K., míg annak a községnek telekkönyvében, melynek határában feküdtek a K., az
elzményei új világításban, Budapesti Szemle, 1897.
összes K.-at egy telekjegyzkönyvbe vették fel utaKonstatál (lat.) a. m. valamit mint tényt meg- lással arra, hogy melyik községnek milyen számú
telekkönyvében van fölvéve az az úrbéri telek,
állapít, ténynek bizonyít.
amelyhez a K. tartoznak. A telokkönyvezósnek ezt
Konstelláció (lat.), 1. Constellatio.
Konstemálás (coiisternatio , lat.) váratlan ese- a módját megszünteti a betétszerkesztés, mert a
mény által elidézett magas foka a megütközés- betétszerkesztéskor minden földrészletet annak a
nek, ámulatnak, megrökönyösödés, majdnem meg- községnek telekkönyvébe vesznek fel, amelynek
dermedés; hasonló jelentés az ige konsternálni, határában fekszik.
Konstríkcíó (comtrictio, lat.) a. m, össze- v.
megrökönyíteni, megdermeszteni.
Konstipáció (constipatio, lat.), 1. Székrekedés. leszorítás. Bsmarch Friedrich által 1873. ajánlott
Konstituál (lat.) a. m. valamit megállapít, eljárás a végtagok vértelenitésére, amelynek sevalamit egészében vagy lényegében elállít, va- gélyével a végtagokon bármilyen mtét (csonkílakit valamely hivatalba vagy méltóságba behe- tás, ízület kimetszés stb.) vérveszteség nélkül végezhet. Az eljárás lényege az, hogy az elzleglyez. L. még Konstituante.
Konstituante (franc, constitnante, assemhlée lehetleg vértelenített (felemelés, bepólyázás)
COnstituante, ejtsd asszaSblé koflsztitUant) a. m. al- végtagokat lehetleg magasan, rugalmas pólyával
kotmányozó gylés. Így jelölik meg a francia (Bsmarch-pólya) v, gummicsövel igen ersen leforradalom küszöbén 1789— 1791-ig ülésez nem- szorítjuk, úgy, hogy az erek össze legyenek
zetgylést, amely az alkotmány megállapítását nyomva. Az így elkészített végtagon a mtétet
elvégezhetjük, a látható ereket leköthetjük mintzte ki feladatául.
Konstitúció (constitutio, lat,), 1. a. m. alkat., a den vérzés nélkül. Újabban az egész alsó testfél
szervezet reakcióképessége fiziológiás és patoló- vértelenítését is végzik (Momburg) a hasi aorta
újjnjá vastag gummicsövet csagiás ingerekkel szemben. Az orvosi tudományban leszorításával
igen nagy szerepet játszik. Gyenge K., amely a varnak a legalsó borda alatt 2— 4-szer a has köré,
legkisebb anormális ingerekre betegségi tünetek- oly ersen, hogy a lábakon a vererek lüktetése
kel reagál. Az ers K. amely a kóros ingerekre érezhet ne legyen. L. VérzéscsíUapüás.
Konstriktor (constrictor, lat.) a. m. összeszosem reagál betegségi tünetekkel, tehát más szóval
nagy ellenálló képesség. Neuropathiás K.-nál az rító, összehúzó. Az anatómiában az olyan izmoidegrendszer reakciója anormális. K.-s betegség kat nevezzük K.-nak, amelyek valamely nyilast
2. V. csövet
módjára fognak körül. Synon.
helytelen kifejezés, a szifllist hívják így.
:

:

;

—

K.,

1.

Konstitacionális betegségek v. konstituciós
amelyek a szervezet
megváltozott, abnormis szerkezete, reakcióképessége folytán jönnek létre. Jórészt elavult fogalom. L. még Konstittuy'íó.
Konstitacionalizmus, l.a. m. az alkotmányosság,az alkotmányos kormányzás rendszere,amelyben az állami fhatalomban a fejedelem ós nemzet az alkotmányban meghatározott módon osztozik.
2. A gyárüzeraben K. alatt értik és e
jelszó alatt követelik ennek olyan szabályozását,
(alkati) betegségek azok,

—

gyr

sphincter.

Alkotmány.

Konstrukció

lat.) a. m. szerkezet.
mindazon mveletek ösz-

(constructio,

— K.Sk geometriában

szege, melyekkel valamely téralakzatot a papíron

megrajzolhatunk. Minden geometriai K. tovább
nem egyszersíthet szerkesztések sorozatára
bontható fel, ilyenek két pont összekötése egyenessel, két egyenes metszési pontjának meghatározása, kör szerkesztése adott sugárból és közép:

pontból.

Konszekráció (lat.), 1. Consecratio.
Konszenzuálís reakció. A br és a testizomrészesednek zat ütereinek szkülése, ha a test valamely

amely mellett a gyári munkások is
a gyár szervezotél)o"n és üzemének vezetésében. pontját hideginger éri. Pl. egyik kar lehlésére
Konstitutív (lat.), a logikában a fogalom íí^Ara- csökken a másik kar és az alsó végtagok térfogata. A K. törvénye a vízzel gyógyítás egyik
táJl meghatározó tulajdonságok (jegyek) szemben
azokkal, melyek a K. okból csak mint következ- legfontosabb tétele. Általános érvényességét ki-

mények

folynak. Tulajdonkép

nem az egyes

tu-

mutatta 0. Müller.

—

Konszidaráciö
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Konsziderioió (consideratio, Ut) a. m. tekintetbevétel, megfontolás, tekintély. Konttiderál,
tekintetbe ven. megfontol. KtmantUrábüü, tekintetbo vohetA, teklntél3^, lelentfla.

Konszignáoió
Konajóaztens

ilat).

i.

ConnanoHo.

m. mjTánton eMefBggó,
tartós, megtermett, aömök; hontMitxteiieia, ^apot.álladék, tömöttaóg. srOaég ; a idláid vagy
súrö nyúlós-folyékony tertsk awwftgg^téasfc ki(lat.) a.

fejezése.

Konssk

(Konszkije), város

ma nyzcMiágban.

Radom

oross kor-

8600 lak. A hasonnevfl járáslian iiasry vasbányák ós vasmúvek vannak.
Konsska, kisk. Liptó vmegye llptószentmlklóei
j.-baa, itsio) 278 tót lak., a. p. Benedekfala, n. t
kb.

Liptóezentmiklós.

Konssoláció (consolaiio, lat.) a. m. vigasztalás.
Konszolidáciö (lat.), 1. Consolidaíio.
Konszolidál (lat a. m. megszilárdít, megerósit
Konszubsztanciációflat), 1. Consvbíümiiatio.
Konszomció (congumptio, lat.) a. m. fogyasz),

kousnimen8

a. m. fogyasztó.
^eX.\ L Caniitmmatio.
Kont, 1. István (hédérvári). Egyike volt ama
vitézeknek, kik Nagy Lajos király halála ntán
trónörökösei ellen a Horváthy-fóle lázadáshoz
csatlakozti^. Máriával együtt ellensége volt Zsigmondnak is. 1393-han az osztraviczai és dobori ütközeteknél hó.'^ieáeD küzdöttek a törvényes király
hadai ellen, de legyzetve nem várfalak közé menekültek, hanem a Szerémség rengetegeiben bujdostak. Laczkfy Oyöi^ macsói bán (Vajdafynak
azért nevezi a krónikás, mert atyja, András erdélyi vajda volt) alvás közben lepte meg ket.
Kegyelenmiel biztatva, K. 32-ed magával nem
védekezett, hanem követte a bánt Bnda felé.
Buda közelében fegyvereiket elszedve, láncraverten vezették ket a király elé, kitl makacsai
tási

(1.

0.)

;

Konszommáció

megtagadtak minden

tiszteletnyilvánítást.

A

ki-

—

Kontakt-AsvAny

u. o. 19(H ápr. 12. KMaoflwBahaagtMMal fttgjaj.
kozoR. melynek körébe twtMiö tObb énaktsást
ü^. Ilyen Unmltlelbare intnniMlilMhe PlaouMB
(PogseDdorHli Anaaleii, 161. kfitstt. Inlttini
méltó a BDdapMÜ Samlébeo nwdél— t 4olt»lata ;
Idtát tm/tmmlám. TM>bíBkat tnúsBarvet is írt —ÖMW9gn,KM.jnid$ri KUn,
rosi polffári iskolSl tuítönö. siAL Tatán 1868
SMpt 6. Mvel OoMdaságtan polgári ltámm$koIák SMámára (Bndapest 1906. 8. Uad. 1908);
TermiaMetrtQt polgári leámgükolák uámára
(2 köt. 8. Uad. n. o. 1906.. e tankönyvet Feliér
Jenvel együtt íxXa\ Munkatársa e Lexikonnak,
melynek háztartási dkkelt íija.
2. K. Ignác, irodalomtörténstícó, siHL Télstt
(Gyr vm.) 1866 okt. 8?., msgh. Párisbsn 1818
dec. 22. Tanulmányait Gyrött. Bécsben és Budapesten elvégezve, további kiképzés végett 1888.
Parisba ment. A következ évben as anxerrei
kollégium tanára lett, majd 1886. letéve a francia doktorátust, fölváltva több vidéki városban
tanított, mígnem 1892. Parisba helyesték át, hol
1893-tól a Collége RoUinben tanárkodott A párisi esryetemen (Sorbonne) 1902 óta mint magántanár, 1907 óta mint rendkívüli tímár eladásokat tartott a magyar nyelvbl és irodalomból.
Három nyelven írt tudományos dolgozatokat:
magyarul, németül, frandáal ; eMnis a Usaailkas fllológiát, késbb a német irodalomtOrtéoelet.
végre 1896-tól kezdve a magyar irodakmtOrténetet múvelte többnyire francia nyelven. Ssébios
dolgozatban ismertette a magyar költéssetet és
legkiválóbb múvelit (Vörösmarty, Arany.GynIai,
Szász Károly, Lévay) s különös kedvvel a modem
Magyarország viszonyait és irodalmát Munkásságát méltányolták mind a magyv. mind a tnxxoia irodalnü körök a Kisfaludy- és a Petfl-Társaság megválasztotta tagjául, a ftanda akadémia pedig két munkáját megkoszorústs. Nsgy
:

Á

ÍMh

:

;

rály haragjában, anélkül, hogy törvénjrt ült volna terjedelm munkásságából kiemolendftk : íinssing
felettük, a Szent-György térre vitette ket s ott et l'antiquité (Paris 1894); La Hongrie Uttéraire
egymásután fejüket vétette. K.-ot és társait mint et scientifique (1896) ; Histoire de la littératnrcr
szabadsághsöket eszményitette Garay János, hongroise (1900) ; Étnde sur TiníIuMoe de la Uttérature frangaise en Hongrie (1908, a firaada
róluk szóló költeményében.
2. K. Miklós, Tót Lrinc fzászlótartó fla, az szellem hatásának kimntattsa a magyar irodaÚjlakyak se, Lajos királynak egyik legügyesebb lomra. K. legönállóbb tndoiaányos becs mundiplomatája. 1347-ben Garai János veszprémi kája); Littérature hongroise d'aigonrd'hai (1906);
egyengették Nagy Lajos út- Geschlchte der ungfulscheo Litsratnr (1906);
püspökkel együtt
ját OlasionaÉágban. ök készítették a jó hangula- BibUographie frangaise de la Hongrie 1681-1910
tot fogadására. A második n^lyi hadjáratba (1913. K. legértékesebb alkotása, a magvar vofivérével, Bertalannal együtt kisérte a királyt, natkozású firanda mnnkák és dolgontok Jegy8 ott 1350. Aversát Pi^ataro Jakabtól alku- zéke). V. ö. Hemriek Onsitáv teijedstanss nskrodiMással megoereite. 1361-ben poasonyi f- lógját (Egyetemes Phitologial Kfialfloy 1918) és
idén. ogyaMMo óv vége felé erdélyi vajda lett utódának, L. Blsenmaan-nak méltatását a Beme
és sxolnoki föiqtán. Kleystut Utván fejedelem- intemsttnntle de lUnsrignsment 1914 máro. 16.
mel is ö vezette a bttetárgyalásokat s ennek számábsB.
Kontagiöxns (lat) a. m. fértösö, ragályos, raeekfisiegése után ismét ö sxenett békét A velencei had^ratba. mint új nádor (18ö6-tól kezdve) 6 gadós.
Koatéoina (lat), L Co wfnsiiwi,
vitt a magyaroknak úJ segítséget • néhány neXaate&4üváay. Ott ahofas trvvii? ongma
rencsée osata után i367-beD vlanatért h«iánkt>a
1362-ben IV. Károly csásiárral ö tárgyali Osa^ ériirtksaéibs Inril a már ssUáidlNdMNgsil (ft
kán a pálosok számára kolostort aliq^tott Msgh. miH*kW«sHni)i a magma bshsüsi iahrtáa Umh
fiU ftWeMn ki1367. V. ö. Pár, Nagy Lajos király; Ofoma J., nyvM áiTteyok kelstkstOMk.
öml6 láva liikábh essk mnpartlM a
K. Miklós nádor címere (Turul XXL évt).
Kont, 1. Crjfula. fizikus, fels kereAedeüni is- teiafBldmályéhsnamllyiégháil (Intrulv) k6kolai tanár, szüL Budapesten 1861 jan. 8., megb. zetekamsOékkOflSletátkrlstályosítiák: atissta
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mészköböl márvány lesz, az agyagos mészkben mint Kohn József, másodhegedsnek. Salzburgós a márgában alumoszilikátok (andaluzit, szilli- ban került színre els operettje A vadászok c.
manit), v. kalcinm-alumoszilikátok (gránát, ido- 1876-ban Debreczenben lett karmester Mándoky
krász, auglt), v. tiszta kalciumszilikátok (wol- Béla színtársulatánál, 1878. Kolozsvárra került,
lastonit) keletkeznek. A K.-telepek a leggazda- 1884. a pesti Népszínházhoz Erkel Elek mellé, kigabb ásványlelöhelyek. A kontaktuson gyakran nek halála után 1893. lett a Népszínház els karlecsapódnak a mélységbl felemelked érces anya- mestere, 1903. a Királyszinházhoz szerzdtette
gok és hatalmas kontaktérctelepek jönnek létre. Beöthy László. Mvei mestermunkák a maguk
Az egész világ egyik leggazdagabb kontakt-ás- genrejában Eleven ördög, Királyfogás, Stihanc,
vány lelhelye (egyúttal kontakt-vasérctelepe) Kópé, A citerás, Talmi hercegn (Makai Emil és
hazánkban Krassó-Szörény vmegyéhen a Német- Kövesi Albert szövegére 1898); Fecskék (Pásztor
bogsántól egész Uj-Moldováig tartó vonulatban a Árpád szövegére, 1904). Ez az utolsó
a
gránodiorit (bánatit) és jurakorú mészk érintke- Király-Színházban keriílt színre, a többi a Népszínházban, a legtöbb Blaha Lujzával a fszezésénél van. L. még Metamorfózis.
Kontakt-elmélet. Alessandro Volta ama ta- repben.
Kontiguitás (contiguitas, latin), érintkezés,
pasztalat alapján, hogy két különböz fém érintkezése után azokon ellentétes elektromosság mu- szomszédság. A nemzetk. jogban 1. Gontíguité.
Kontinens (contivens, új-lat.), a. m. szárazföld
tatható ki, azt állította, hogy a puszta érintkezés
az elektromosság forrása. Ezen ú. n. K. ellentét- V. világrész. A fizikai földrajzban K.-eknek veszben van az energia megmaradásának elvével. szük a földkéregnek azokat a nagyobb terjedelm
Ehelyett most a vezetk kémiai behatását tekin- darabjait, amelyek mintegy 4000 m.-rel magasabban vannak, mint az óceáni fenekek s azért
tik az elektromosság forrásának.
Kontaktgoniométer vagy érintkezési gonio- legnagyobb részük szárazföld. Ezek a kéregrószek abban is különböznek az óceáni fenéktl,
méter, 1. Goniométer.
,
hogy rajtuk a földkéreg állandó mozgásban van,
Kontakt-ingerek, 1. Érintési ingerek.
Kontaktus (contadus, lat.) a. in. érintkezés, ezen képzdnek a hegyek. Ma a következ K.-eket
érintés. L. Galvanizmus, Érintés és hrintkezési különböztetjük meg l.í^ra^íVi (Európa és Ázsia);
2. Afrika^ 8. Ausztrália, 4. Észak-Amerika, 5.
szerkezetek.
Kontaminál (lat.) a. m. két dolgot egymáshoz Dél-Amerika, 6. Antarktisz. A K.-nek a tengerérint, egybeolvaszt, összetákol. így nevezték a szín és a 200 m. mélység közé es részét nevezrómai vígjátókíróknak azt az eljárását, hogy két zük a K. talapzatának (continental shelf). Az ebbl
görög darabot egy harmadikká olvasztottak össze. kiemelked szigetek tehát még a K.-hez tartozTovábbá bemocskol, bepiszkol, beszennyez tulaj- nak, kontinentális szigetek. Vannak azonban
donképeni és átvitt értelemben. Kontaminálás nagy mélységekbl izoláltan elbukkanó szigetek
(kontamináció) egybeolvasztás, összetákolás be- is. Az angolok K. alatt a szigetországgal szemszennyezés.
ben Európát értik.
Kontinentális (continentalis) a. m. a kotitiKontár, eredetileg a céhek korában a céheken
:

mve

:

:

;

iparosok voltak, kik nem birtak megfelel képesítéssel a mesterség üzésére. Jelenleg

klvtil állott

nemhez

(1.

o.)

tartozó.

Kontinentális éghajlat, 1. Éghajlat.
Kontinentális szigetek, 1. Kontinens.
általában a tanulatlan iparost értik alatta, ezzel
Kontinentális zár (Blocus continental). Naszemben törekszenek a kisiparosok a képesítési
póleonnak 1806 nov. 21. Berlinben kiadott rendekényszert kiterjeszteni.
lete, melyben szigorúan eltiltott minden közlekeKontemnál (lat.) a. m. megvet, lenéz.
Kontempláciö (contemplatio, lat.) a. m. szem- dést, kereskedést ós levelezést a Brit-szigetekkel
léldés, szemléld gondolkozás fleg a belsre 8 a francia csapatoktól megszállott országokban
irányuló gondolkodás innen kontemplativ: szem- minden angol alattvalót hadifogolynak, azok
léld, kontemplál, szemléldik, gondolkozik, vagyonát pedig hadizsálanánynak nyilvánította.
megfontol. Ellentéte a cselekvésre irányuló gon- A K.-ral Napóleon halálos csapást akart mérni
dolkodás. A misztikus K. Istent a lélekben mint- Angliára, mely szigeti helyzeténél fogva egyeegy szemléli.
dül dacolt vele. Az angol kormány viszont hadi
Kontentiv-kötós, 1. Rögzít kötés.
zsákmánynak jelentette ki a francia hajókat és
Kontestál (lat.) a. m. valamit kétségbe von, blokád alá helyezte az Ems, Weser és Élbe tortovábbá megtámad, megrohan.
kolat vidékét. Napóleon a tilsiti békében (1807
Kontextus (lat.) a. m. összeszövés, beszédbeli júl, 7. és 9.) Poroszországgal és Oroszországgal
összefüggés, szöveg (textus).
is elfogadtatta a K.-t, melyhez nemsokára Dánia
KonÚ József, lengyel származású magyar ope- és Spanyolország is (1807 okt.) hozzájárultak,
rettkomponiáta és karmester, született Varsóban Ausztria pedig 1^8 febr. fogadta el. Csak Por1852., megh. Budapesten 1905 okt. 23. Egy va- tugália ellenkezett Napóleon akaratával, mert
gyonosabb nagybátyja költségén végezte el a kereskedelme teljesen az angolok kezében volt.
bécsi konzervatóriumot, Nikiseh Artúrral egy Ezért Napóleon 1807 végén Junot vezetése alatt
idben. Elbb Dessofftiál, majd Siomandlnál tanult sereget küldött ide, mely ell a királyi család
összhangzattant, késbben Suppé Ferenc oldalán Braziliába menekült. A K.-t azonban lehetetlen
képezte magát a gyakorlati, fleg pedig a szín- volt teljesen végrehajtani, mert óriási károkat
padi zenében. Suppt'valogyfitt dolgozott és a híres okozott azoknak az államoknak, melyek Anglia
zeneszerz kedvenc tanítványa volt. 1872-ben közvetít kereskedelmét nem tudták nélkülözni,
a salzburgi színházhoz került, még német névvel, így els sorban Hollandia károsodott legjobban.
;

;

:

Kontlnentallzmus

Kontradiktorlus

miért is királya, Bomaparié LaM» elnézte, bogy
•metrikai és g<Mg hajók angol árokat owmpéea-

suon.in.ta 6 számlika éa kontó loro a. m. az
siámU^Jnk. Bakra a maaiiHllBliOitiHwtia t
tek orezágába. Baért Napóleon megtoartoWa öt köttywitelbeii akkor tmi iSiííl kn
<

HoUandlát PraodaoniáAQa oMlolta knl oly kétnMalA BMikBttatiibfc vágytak;
1810. A K. hathttéaitb végrahi^aa eéljáböl nek alapiáa tflifafleflaoo türtémMk
Napóleon eanÉán a Haan-TÉrotokaC la bekébe* Mivel pe^amagUiái folytte kflIMt f^ttaa
lezte az BBnki4enger egén partvldákáTel egytttt. abtoomáayoa llliijiniáii) a márvadö a aBW>
Dealegsil^orúbbrandeletekkel
lehetett a Uaflaak iMglWÜÍ<hw vIém kflayrel, a káSnwm<W» kiifwlriMlrtut mwgakadályonü, aaért Na- dalú negMiteokBál kUta keU válaartanl aaoknt
potoott 1811 óin maga adott néhány keresked- a tételeket. aBlyeket ftaMMUnk végaett a mL
nek engedelmet (Uoeboe), hogy angol ámkat fran- iU. mi végestttnk ai QiMMank manMiáiáÜür
cia kikStaUn hoduMBanak. anal a feltéftellel, Ez a kUlöDválaartis nemenk az B^Mek mw^
hogy megfelel érték francia gyártmányt vüb- kOlönbteteMn eéUibl tOrtánlk. hanem aaért la.
nek Angliába. Bár ezen engedélynek oeztogatá- mert ez az elwámnláa aliNPJa a jatalékok ktaiáBábölée az angol árúk eUmbaásából Napóleon mítáaának. KtOönöaen footoe as QcyleMDMk kél
szál millió frank jöveddemhes jntott, végwed- számlán való veaetése^ ha az fiito^iankkflllOUl^
ményben mégis amagaéasiövetrtgeaeinek alatt- mert ilyenkor az egyik számlát kfllfOldl vahitávalóit sn jtotta e tdjeeen oétttéveartett rendelke- ban keli vezetni. Amikor tehát könyveinkben naoées^ A K. erösBikolása azonfelül Napóleont kat a tételeket tartok nyilván, melyeket Bgjf(dy((»i újabb bábMtkra és húditásokra késztette, felUnk hajtott végre megbizásonkból, nemtaMftdt
xoácsfk. végre is kimerítették erejét és bukását egyebet mint az ügyfelünknél réssünkre veattstt
okosták.V. ö. Htízigrath, Hamburg and die Kontí- számlát (az én számlám
nála jbmto nmo, vagy
nentalsperre (Hamburg 1900); Hoeniger, Die a mi számlánk ö nála kontó nostro) meKféleUtai
Kontinentalsperre and ihre Einwirkungen aaf bemásoljak könyveinkba Az OgyihHlic nevte.
Deutschland (Berlin 1905).
vezetett másik számlában az áítalnak kOtStI
trtejától 8

i

m

Kontinentalizmiis. az amerikai Bgyesttlt-Államoktól megindított gazdasági mozgalom, mely
Észak-Amerika egész szárazföldjét, tehát Kanadát és Brit- Amerikát is közös gazdasági érdekkörbe akarja vonni Európával szemben. A K. érdekeit szolgálja az Uniónak ICanadával 1911.
kötött kereskedelmi szerzdése.

ügyleteket tartjuk nyilván, ez tehát az lT jjrfw
Iája nálunk (kontó sao) vagy az ssámiápik Bá*
limk (kontó loro). Ezek saerint a K.^ ée noatrte a
bizományos könyvelése alapján könyvelttaik. a Jn*
talék ée költeégme^térités a bizományost iUeH ée
az elszámolás alapja abiz(Mnányoe valntája, mfg
a kontó suún és lorún mi könyvelünk mint biaoaiAKontingens (contingens, lat), a. m. illet. Álla- nyosok, a jutalék és költség branOnket iUet meg.
mok szövetségében al&X)rú esetén minden egyes az elszámolás pedig belflUdi valutában türténlk.
állam által a közösen viaelend háborúra kiállíKontó nostro (ol. conto nosiro), 1. Kontó mio.
tandó hadi er. A magyar védtörv. szerint az
Kontorzió (contorsio, kési lat.), megesav*egyes sorozójárásokra kivetett ojoncjatalék. Az rás, elcsavarás, megf<»^tás.
Kontó sao (olasz, conto suo), t Kontó mio.
egyenes adók sturában a földadónál és az általáKontra (contra, lat) a. m. eUen. A kártyája'
nos kereeett adónál törvényhozásUag megálli^)!tott és az egyes adókötelesek között Cekwrtaiidó ték egyik mszava. meUyel a játékos kUeínti.
az a fösszeg, ameljrnél magasabban az adó az hogy nem engedi a játékot a felvev által megország egész területén ki nem vethet. Elaaánk- nyerni. A K.bemoBMaaatétmegkétawroaéa6vet
ban a földadónál ez a maximális fööeang 74 jár. Ha a felvev Jdaaklá^ a lapját, «r«toii<ni»-t
millió K. Sgeszadónál K. alatt azt a meghaiáro- mond, mi a IC té^At kéteiensi. A K.-S aa
zott ansanennyiaéget ér^fik, mely kisebb adóté- alsóéban akkor is nyer, ha a játékoasal egycal
tel mellett termelhet, szemben az eu;-£'.-sel, mely ponteáma van; eUenben a larokkjátékban, akol
magasabb adutétel alá esik. Itt a K. nagysága egyenl pontszám eaeÉte a felvw kélBMnnB
évrl-évre állapittatik meg; az 1913—1914. évi fizet mindig annak knU egy pantmáamaltOMet
termelési Idflmakban 806,701 hl. volt L. még Qeaaehoznia, akié a> vtola ai. Tehát egyeaUV
pontszám esetén egyamrú Játéknál a tetrevO.
AdókanOngeM és Adóiaataatág.
kontránál akontcte. nkDnMaál a
Kontint^táUa, a oankJagyfurgnloimMür,
legalább a nem fedeaett bankjegyekaek hbonyoe az eeedékea öaaug kMHWBiét flaetL
meghatározott mennyiségre való ta^átoiáaa. L.
Kontraralt, énékhnag, amelynek átlagoe terjedelme : kia e—«*.
még Kontingens.
Kaatrabaad (trane. eonirebande) a. m. esenEmitíaaáekk(contímiaíio. latlfolytatie. IgMd
péant, dagárú, hadi dtt|^M.
jelentéee taMfBggée. Kontímiái. folytat

Konünmtám (continmtasMt-i
Kontinaam (contimmm, lat.)

1-

.

nkimMa

Foiffimosság.

Kontradikdó (Ut)jrOra(nKÍic(io.
Kontradiktoriaa (latX ettennumd ; kMoly Italét K.. meiy ksttl as egyik azt IgeaU, amit a

a.

m. fblytoBos,

öSBzeftlgg dolog. L. Folytonosság.
EoBfeó (oL eonto). l Ssámla.
Kontokorrent (oL conto oorrente)

másik tagad, mndkatt nem leket tívM^ na «gylk
m. folyó- okvetetlenfll igaa. Ba as ú. n. ktaárt lia nnÉilk
elve (prindpinm azalari tartffik Két fogakm Ja
számla (1. o).
nem kSr. (Lmég Oonirmiic
lehet IC. pL kflr
Kontó loro (ol. conto loro), L Kontó mio.
Kontó mio (olasz, eonto mio) a. m. az én szám- <M>.>-Jt«««fnftolypereae|Jáfü^ aaslybeBa
lám. A könyvvitelben ezael kaseaolatoaaaelöfor- határoiathMatatt a MekBflk tügyalÉMa történ
kontó meghaUgatáaa elal
dal a kontó nosiro a. m. a ml aiiai
a.

—

—

Kontrafasröt

Kontúr
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zák, azeltt azonban, zavarok kikerülése végett,
Fogót és Fuvóhang szerek.
m. összehúz, megköt, meg- harctéren csakis K.-sal vetettek hátrafelé arcot
állapít, különösen szerzdést innen kontrahensek akkor, ha az új felállításban harcolni is kellett,
a szerzd felek, kontraktus (contractus, lat.) a.m. mint pl. ha a seregrész hátulról támadtatott meg.
Kontra-oktáva a zenében a C, D, E, F, G, ^,
szerzdés.
Kontraindikáció (contraindicatio, lat.) a. m. H betkkel (vagy így jC, ,D, ,E stb.) jelzett hanellenjavallat. Orvosi kifejezés az olyan körülmé- gokat öleli fel.
Kontrapozició (lat.), a logikában az Ítélet megnyek, állapot vagy tünetek megjelölésére, amelyeknél valamely egyébként szükséges gyógysze- fordítása (alany lesz áUltmánnyá, állítmány alanynyá, 1. Konverzió), de egyszersmind az ítélet mires vagy mtéti beavatkozás ártalmas.
Kontrajáték, ritkábban játszott német kártya- nsége is megváltozik (állító lesz tagadóvá és
játék, melyet négyen játszanak 24 lappal a hete- megfordítva) pl.: Minden ember halandó, tehát
a halhatatlan nem ember.
seket és nyolcasokat kiveszik a játszmából.
Kontraremonstránsok, 1. Arminiánusok.
Kontrajervagyökér (növ.), 1. Dorstenia.
Kontraszignálás (lat.) a. m. ellenjegyzés (1. o.).
Kontrakció (contractio, lat.) a. m. összevonás,
Kontraszt (franc, coniraste) a. m. ellentét. A
összehúzás valamely test engedékenyebb részeimvészi hatáskeltés egyik fontos eszköze. Olyannek összehúzása, ellentétben az expanzióval.
A nyelvtanban összevonás (gör. szinerézis), a kor érvényesül, midn mennyiség v. minség
szempontjából nagyon különböz, st éppen ellenÖeoídigrtai értelemben
áiere'm (1. 0.) ellentéte,
összehúzódás, zsugorodás. így pl. tapasztalható tétes ingerek egyidejleg, v. közvetlenül egymáshevenfolyó lávák kihlése alkalmával a K., ami- után hatnak ránk. A fokozatos, lassú átmenetel
kor is a láva tömege rendesen párhuzamosan a és közvetítés helyett elénk álló K. élénk, izgató, válfelszínnel, valamint merlegesen reá megreped, tozatosságot nyujtós a dolgok jelentségétkiemel
elválik ezek a K. folytán elálló lithoklázisok. hatású. L. még Ellentét és Antitézis.
K.-ról szólunk az egész föld fokozatos kihlése színérzésben (szimultán és szukcesszív), az a jealkalmából is. Az ekkor beálló térfogatkisebbe- lenség, hogy a látószervet egy idben v. egymásdés K. néven említtetik. Ebbl kifolyólag kény- után ér színingerek a keletkez érzéseket költelen a föld perifériális, már régebben megszilár- csönösen befolyásolják. L. még Látás.
Kontrasztszínek v. ellentétes színek, amelyek
dult kérge gyrdéseket elszenvedni, s ez utóbbiakat általában az ú. n. kontrakciós elmélettel egymást fehérré egészítik ki, tehát azonosak a
kiegészít V. complómentaire-szinekkel (1. o.).
magyarázzuk meg.
Kontratalmudisták (Frankisták), 1. F'ank,7.
Kontrakcionisták, 1. Inftacioiiisták.
Kontratenor, a zenében voltakép egyértelm
Kontraktilitás (contractiUtas, lat.) a. m. összehúzódó képesség, az él sejtek egy részének az a az alt-tal. A XV. sz.-ig a tenorral szembe álUtott
képessége, hogy megfelel ingerekre alakját meg szólamok közül a magasabbat nevezték K. altustudja változtatni, illetleg valamelyik irányban nak (a mai alt), a mélyebbet K. basszus-nak (a
hosszát meg tudja változtatni. Elssorban az izom- mai basszus).
Kontravegyérték, 1. Vegyérték.
sejtek kontraktilisek, de más sejtek is, pl. a fehérKontravenció (új-lat.) a. m. kihágás.
vérsejtek, endotél sejtek stb. Az alsóbbrangú
Konszervezeteknél a K. még általánosabb.
travencionalizáció a vétségnek kihágássá vídó
Kontraktor (lat.), újabban egyes iparágakban, átminsítése nálunk ismeretlen.
Kontraverzió (kési lat.), szembefordulás, ellenpl. a konfekcióban oly munkaviszony fejldött ki,
hogy a gyáros sem a munkásokkal, sem a közve- kez oldalra fordulás.
títkkel nem áll összeköttetésben, hanem egyKontrázás, 1. Kontra.
szeren egy tkegazdag egyénnel szerzdik, ki
Kontrektáció-elmólet, 1. Abláció-elinélet és

Kontrafagót,

Kontrah

1.

(lat.) a.

;

:

;

—

;

—

.-

—Ka

;

—

;

vállalkozik a kész munkák szállítására.
Kontr&ktasAiatéik(decimalistae,censualistae),
így nevezték 1848 eltt Horvátországban azokat
a nem nemeseket, kik paraszttelkoket bírtak s
azokért nem úrbéri tartozásokat, hanem katonai
szolgálatokat teljesítettek. Országos felkelésben
(insurrectio) banderialisták név alatt részt venni
tartoztak. Minthogy a többi úi'bóresektl csak a
szolgáltatás különös természete által különböztek,
8 egyebekben az úrbéri rendeleteknek voltak alá
vetve, úrbéreseknek tekintendk.

A pprehoisio.
Kontribució (contribuHo, lat.), az ellenséges
lakosságra kivetett hadi sarc. Kontribuens a. m.
adófizet, kontribuál a. m. adózik, hozzájárul. K.
alatt hazánkban 1848-ig a jobbágytelkek után
fizetett adót értették.

Kontroverzia (lat.) a. m. vita, vitás kérdés.
Kontsky, 1. AiUon de, zongoramvész, szül.
1817 okt. 27. Krakóban, megh. 1899 dec. 2. SzentPétervárt. Bejárta az egész világot. Szalonkompoziciói közül rendkívül népszer volt a Ije réveil
Kontraktura (lat.), 1. Contractura.
du Hon c. caprice. Operái Les deux distraits
Kontraktus (contractus, lat.) a. m. szerzdés. (1822) Le sultan de Zanzibar. — 2. K, Apolli:

;

Kontralaterális

Homolaterális.
ezeltt a
csapat felállítási ar&vonalának akkénti hátrafelé
való fordítása, hogy az új felállításban is a csapatok
ós ezek osztagai ugyanazon sorrendbon álljanak a
jobb szárnytól a bal felé, amely sorrendben azeltt
állottak ezt a mozdulatot most már nem alkalmaz-

Kontramars

;

(lat.),

1.

(franc, contre-marche),

nary,

hegedmvész,

szül. 1825 okt. 23. Var1879 jún. 29. Paganini tanít1861-ben a varsói konzervatórium

sóbán, megh. u.

ványa

is volt.

igazgatója

0.

lett.

Kontumácia (lat.), 1. Contumacia.
Kontúr (franc, contour), a. m. valamely tárgynak a körvonala,

1.

Contour és Körfoncd.

A NAGY LEXIKON
XI. kötetének munkatársai.
Agner Lajos dr. (keleti nyelvek).
Akoe István (^úgvpedagógia).
Alapi Gyula (Komárom vármegye

története).

Aldásy Antal dr. (genealógia ée tieraldika).
Alexander Bernát dr. (fllozófla).
Alexics GyOnry dr. (román nyelv ée irodalom).
Angyal Pál dr. (bOntetöjog, búnvádi eljárás).
Anti Géza dr. (holland nyelv és irodalom).

Bakó Gábor

(rovartan).

Bálint Imre dr. (balkáni Ogyek).
Bálint Rezsó dr. (belgyógyászat).
Ballá Károly (belmunkatárs).
Ballag! Aladár dr. (magyar történelem).
Ballal Károly (pedagógia).
Balog Emil (hegyi vasntak).

Balogh Lóránd (építészet).
Bánki Donát (aviatika).
Bartha Richárd dr. (magánjog).
Bartucz Lajos dr. (antropol<:^üi).
Béldy Mihály (csendórs^).
Bénárd Emil dr. (közjog, magánjog).
Benczúr Elek (rovartan).
Benediet Henrik dr. (bels betegségdc).

Bdvi Illés Aladár (vas- és fémipar).
Ed\i lUés Károly (büntetjog, búnvádi eijárá^
Ekkert László dr. (kémia).
Entz Béla dr. (kórbonoolástaii, baktsriológkú.
Erdós József dr. (ret tsolúgia).

Emyey

József (etnográfia).
Pellner Frigyes dr. (közgazdaság.
Perenczi 2k)ltán dr. (könyvtártigy).
Perentzy József dr. (techn. kémia).
Peyér Gyula (fútés, gáz- és yizventékl

Piók Károly dr. (szanszkrit).
Podor G>'ula (zenetOrténeQ.
Pldvárv Béla dr. (betanonkatárs).
Prisch Armln dr. (héber teológia és irodalom).
Gaár Vilmos dr. (polgári perrendtartás).

Oábor Gyula dr. (magyar jogtörténet).
Gálóosy Árpád (bányászat és kohászat).
Gálos Kálmán (idegenforgaloai).
Gálos Rezsó dr. (német Irodalom).
Gáti Béla (elektroteofanika).
Ganl Károly id. (faipar).
Ganl Károly ifj. (munkásvédelem).
GeUiardt Pereno dr. (orvosi IHi IKTüiiIim,

4lt|.

Berinkey Dénes dr. (nemsetiEÖzi jog).
rajzok).
Bodnár Gynla dr. (térképek).
Gelléri Mór (UálUtások).
Bonkáló Sándor dr. (északi szláv nyelve és Geréb József dr. (ókori tOrtéasQ.
irodalmak).
Gerevich Tibor dr. (múféazottBrKasi).
Brösök Andor dr. (birtokrendesés).
Goldziher Ignác dr. (arab bjsIt és irodalom).
Brann Róbert dr. (aMxdoiógia).
Goposa László dr. (örmény nyehr és Irodaiom,
Breit József (hadtadomáay).
gyorsirárt.
Breaer Szilárd (tOzoltás).
Gorka Sándor dr. (állattan).
Bánd Károly (erdészet).
Gönoy Béla (heM éidekú vasotak).
Cholnoky Jen dr. (ált és leiró fóldrajzV
Q6r6g Samn dr. (kórsak, számtan).
Görög Sándor (vasútépfté^
Colas Károly báró (boszniai tlgyek).
Császár Btemér dr. (magyar irodalomtörténet). Gragger Róbert dr. (némst Irodaloai
Gulyás Pál dr. (tmuMte íjslT és tnMia^
Osásiár Károly dr. (magánjog, jogi életrajzok).
Györy István dr. (ksrléaM^
Onmes Jtesef (fizika).
Gyóry Loránd dr. (lawflgMd politika).
CsBMeri János dr. (klasszika filológia).
Halász Gyula (leirúnidns).
Csei^i Károly (sport és játékok).
Bankó BéU dr. (állatlM).
CsUty Lajos (ref. teológia és sgyháif Ogysk).
Hankócnr J«n6 (gMdMÉgl dkkak).
Czakó Adolf (anyagvineálat).

Dalmady Ödön (vasúti Mztosttö beraidsiés).
Dalmady Zoltán dr. (fizikai gyógyítás).

Dán Leó

(szflcsipar).

Degré Alajos dr. (bttntetöjog).
Deménv Károly (posta- és távIrda-Ogy).
Divald Kornél (iparmavésnl)
Donay László dr. (kwwlrwiWBil
Éber László dr. (mvésuMDrtéBSl).

Harmat Mér (tftmilÉH

HsU FMWiti ArTfMMsMtfog. btevádi aUáréi).
Hetm Pál dr. (grvmtkorrottulL
Hsklsr Antal £. (ókori mMémI).
ysy yomtm dr. (poHilgi).

n—

Hti Ma (tntaMd bttrt.

MrwMJtulái).
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dr. (mitológia,

ókori vallás-

történet).

Hortobágyi Béla

dr. (fiziológia).

Horváth Cyrill dr. (magyar irodalomtörténet).
Horváth Mihály dr. (testegyenószet).
Hutyra Ferenc dr. (állatorv. járványtan).
Illés József dr. (jogtörténet).
Jacubovich Emil (paleográfia).
Jalsoviczky Géza (gépészet).
Jánosi Béla dr. (esztétika).
Jászay-Horváth Elemér (belmunkatárs).
Jónás Géza dr. (vasúti kereskedelem).

Kadocsa Gyula (rovartan).
Kallós Ede dr. (görög és latin mitológia).
Kaposi József (egyes cikkek).
Kelen Béla dr. (Röntgen-sugarak és fényképészet).
Keller Arnold (vasútépítés).

Kemény Ferenc (békemozgalom).
Kemény György dr. (leíró földrajz).
Kenessey Káhnán (belvízi hajózás).

Mauritz Béla

dr. (ásványtan, petrográfia).
Melles Emil (gör. kat. teológia és egyházi ügyek)
Mendelényi László dr. (büntetjog).

Meszlónyi Artúr

dr.

Gyz

(magánjog).

Mihailich
dr. (hídépítészet).
Milleker Rezs dr. (leíró földrajz).
Mocskonyi Károly (vasúti forgalmi ügyek).
Moesz Gusztáv dr. (alsóbbrend növények).

Molnár Géza dr. (zeneelmélet).
Molnár István, rudinai (pomológia).
Muraközy Károly dr. (árúismeret).

Nagy Ern dr. (közjog).
Nagy Géza (magyar történelem).
Nagy József dr. (pedagógia).
Nagy László dr. (anatómia).
Nagy László (pedagógia).
Nagy Sándor (grafológia).
Négyesy László

Nékám
Nóvák

Lajos

dr.

(magyar irodalomtörténet).

(brbetegségek).
Sándor iQ. (kereskedelem és banktlgy).
dr.

Nóvák Tivadar (vasúti ismeretek).
Kerekes 1. Zoltán (ált. földrajz),
Kerékgyártó György (szerszámok és szerszám- Pálfy Mór dr. (bányászati geológia).
Panian Ern (horvát ügyek).
gépek).
Papp Károly dr. (geológiai életrajzok, paleontoKérészy Zoltán dr. (egyházjog).
lógia).
Kiss Géza dr. (római jog).
Páter Béla dr. (gazd. növénytan).
Kiss Gyula (lósport).
Paunz Márk dr. (orr-, torok-, gége- és fülbajok).
Klein Gyula dr. (ipari növények).
Pékár Mihály dr. (fiziológia).
Klemp Gusztáv (br- és festöipar).
Peth Sándor dr. (magyar történelem).
Klimes Gyula (államszámvitel).
Petrik Lajos (agyagipar).
Klug Péter (gyógypedagógia).
Petrovics Elek dr. (közigazgatási jog).
Kneppó Sándor dr. (pénzügyi jog).
Pettenkofer Sándor (borás?at).
Kollarits Béla dr. (brgyógyászat).
Pfann József dr. (katonai egészségügy).
Komin János dr. (pénzügyi jog).
Picker Rezs dr. (urológia).
Kent Gyuláné (háztartás).
Plósz Béla dr. (állatorv. sebészet).
Kovách Imre (vasúti pályafonntartás).
Pogány Kálmán dr. (külf modem mvészet).
Kovács Antal (méhészet).
Polner Ödön dr. (közjog).
Kovács Zoltán (szerkeszt).
Körösi Albin dr. (spanyol és portugál nyelv és Poór Jakab (biztosításügy).
.

irodalom).

Körösi Henrik (tanügy és iskolai közigazgatás).
Körösi Sándor (olasz nyelv és irodalom).
Kunos Ignác dr. (török nyelv és irodalom).

Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom).
Preisich Kornél dr. (fertzöbajok).
Raab Alajos (kertészet).
Radnai Mihály (nyomdászat).
Rátz István dr. (állatorv. kórbonctan).
Rédey Miklós (közrendészet).
Rejt Sándor (szöv- ós papíripar).

Landgraf János (halászat).
Láng Nándor dr. (archeológia).
Lányi Bertalan dr. (bányajog és hitbizományok).
Reményi Ferenc (haditengerészet).
Lányi Márton dr. (magánjog).
Rényi József dr. (közigazgatási jog).
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom).
Réthly Antal dr. (leiró földrajz).
Lengyel Aurél dr. (büntetjog).
Róthy László dr. (éremtan).
Lévay Ede dr. (matematika).
Liffa Aurél dr. (ásványtan).

Lóczy Lajos (geológia).
Lukinich Imre dr. (vármegyék története).
Lyka Károly (magyar mvészettörténet).
Mágocsy-Dietz Sándor dr. (növényélettan).

Magyar Lajos dr. (katonai egészségügy).
Mahler Ede dl', (assziriológia és egyptológia).
Mangold Béla Kolos (ruházkodás).
Marék József dr. (állatorv. belorvostan).
Márffy Ede dr. ifj. (pénzügyi jog).
Márki Sándor dr. (magyar történelem).
Markó Viktor dr. (belgyógyászat).
Marschalkó János dr. (magánjog, birós. ügyvitel).
Márton Lajos dr. (srégészet).
Massány Ern dr. (léghajózás.)
Maaznyik Endre dr. (ág. ev. teológia és egyházi
ügyek).

Reuter Camillo dr. (ideg- és elmebetegségek).
Révész Mihály (szocializmus).
Rox Sándor dr. (kémia).

Ring Izsó (vasúti forgalom).
Róbert Ödön dr. (vasúti földrajz ós történelem).
Romy Béla dr. (egyes cikkek).

Róna Zsigmond
Rózsa

Dezs

dr. (meteorológia).

nyelv ós irodalom).
Rubinyi Mózes dr. (magyar ós ált. nyelvészet).
Ruffy Pál (gyermekvédelem).
Sajó Elemér (vlzépítészet és kulturmémökség).
Sávoly Mihály (vasúti vontatás).
Schafarzik Ferenc dr. (ált. geológia).
Schilborszky Károly dr. (kerti növények).
Schiller

dr. (angol

Bódog

dr.

Schmidt Henrik
lógia).

f (magyar és egy. jogtörténet),
(germán nyelvészet és mito-

dr.
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Scholtz Kornél dr. (aKunéwat}.
i.Ui dr. (geológia, paleontoUgla).

yala dr. (magyar törtéMtam).
8eg«0váry Ferenc (mátofe»koi«lk).
,

Beltnuuin

Renö dr.

Bigmnnd Elek

(Ttlágiartáuet).

dr. (gaxdaaágl kémia).

BriMi Aadsr dr.

(I

Takáfls Zoltán dr. (ktanl ét japái
Tórfl Qynla dr. (nakwffeaaM6 { polgári

tutáa. Úréi

I

snrrws^

Miklós Albert dr. (hangswrek).
klössy László dr. (gyüjlée).
üionyl Zsigmond w. (magyar nyrtTéMWt).
bolymoflfl]r Sándor dr. (etnológia és folkkte).
Stranb BAaior (eletooteehnika).
Straoss Addf (bolgár nyelr és irodaloin).
Streer Ede (yasátt fék és motortBem).
Sogár Károly (Tadánat).
Sulyok Imre (yasúti tarüa-Ogyek).

TUeosiMim Tt^dar dr. (léakel Irodalom).
Thlning QuiláT dr. (magyar IHdn^ és

8Ue Antal (beünonkatán^
8nbó Li^]oe (vasáti ismeretek).

Vágó JÖ«r (tössds^or).
VenbéM TOwr dr. (sSkéost).

Szabó Márton

dr.

(Kis-KOkttUó vm. története).

Snbó Zoltán dr. (növény-morfológia

;

biográfiák).

Ssabolflsy Antiú dr. (vasúti ismeretek).
Szádeczky Ligos dr. (magyar történelon).
Szana Sándor dr. (gjrennrtáiigiéne).

Bmó dr. (tózsdeOgy^).
Sxéiely István dr. (MMiai tudományok).
Székely Izsó (vasúti biztositó berendezések).
Szende Gyula dr. fviláj^rténet).
Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények).
Sziklay János dr. (belmnnkatto).
ír. (boszniai ügyek).
Szí' i/
(bels betegségek).
Szí
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tücal

ToooUl Sándor dr.
Tnróeqr*Trosmlsr ^édMf dr. (aémol
Tnnoo János dr. (nOvdoytaai
Váraomor Zoltán <^. (ndgnssrlnM,
Vanányl RmO dr. (flMlammr).
Vágó Béla (TasM tmswtiik).

Irodalom).

1

Veress Bndre dr. (magfar tOrténelMnl.
Vértesy Jenó dr. { uiaS
.
Vési Béla (vasúti fiolépltaiéay)

uM

Vig Albert

(iparoktalás).

Vikár Béla dr. (flm nyvhr és Irodakm).
Vladár Endre (gaadaságl gépAnet).
Vör5sSándor(gaadasá0fls>mlBa.gaad.trodakMB).
VörOs Zoltán (vasúti siáDltá^
Weber Arthnr dr. (német irodalom).
Wellmann Osskár dr. (áUaMnyésartás).

Wodstiky Jésser dr. (nmsgáiml)
ZáboTBiky István dr. (srtihwr, iimúmfcmsl).
ZelUger Vilmos dr. (röm. ksL tsoiöglaéssgyhárt
flipek).

ZeloTloh Kornél (vMfttf

Zbnmennann Ágoston

manki tárgyak).

dr. (állatorToslaa)L
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XI. kötet illusztrációi és mellékletei.
A) Képmellékletek

és térképek.

Oldal

A

34
64
Juhok
Juharfa I II
_ .- 66
80
Juraformáció I— III.
90
Jutafonás
-.
96
Kábel
_
100
Kabócák (színnyomat)
114
Kagylók ... ...
128
Kaktuszfólék (színnyomat)
132
Kalapácsok
196
KandaUók
250
Karbonszisztéma I-II. IV—
250
«
III. (színnyomat)
Karintia, Krajna, Tengerpartvidék térképe 260
296
Kárpátok szerkezeti térképe
316
Kassa város tervrajza
364
Kaucsuknövónyek I II
390
Kecskék
392
Kecslíemót város tervrajza
472
Kenyérgyártás
492
Kerékpárok

Jordaens Jacob

:

paraszt ós a szatír

...

—

—

—

Oldal

Keresztes háborúk: I. A Földközi tenger
körüli országok az els három keresztes

háború idején

520

Keresztes háborúk 11. A Földközi tenger
köriül országok a negyedik keresztes háború óta
:
520
Kerti növények keletkezése 1. (színnyomat) 540
:

«

«

«

Keselyük...

II.

640
544
556
602
606
620
630
630
702
796
814

«

...

Kétszárnyúak

Kígyók (színnyomat)
Kikapcsolok
Kínai birodalom térképe
Kínai mvészet I. (színnyomat)
«

a

Kissármás

:

n.

Kissármási földgázlcutak

...

Kolibrik (színnyomat)
Kolozsvár város tervrajza
Kolozsvári Márton és György: Szent György
bronzszobra Prágában
816
Konstantinápoly tervrajza
862

3) Szövegmelléklet.
Kamatszámítás: Kamatszámítási táblázatok

..

178

C) Szövegképek.
Jolsva város címere

Kaneon (gör.)
198
202
64 Kánon Fritsch kánonja (antrop.)
205
66 Kanopusz Egyiptomi kanopusz
Kantár Felkantározott hátasló
209
Cslnvágó107 Kantarusz ezüstbl és agyagból ._
209
211
115 Kányafogó 3 ábra
215
116 Kaparás
216
120 Kapcsolás (vasút)
_ ...222
123 Kapocs: 3 ábra
226
123 Káposzta Szavójai kél
Strozzi-palota kapuja. 2. A
1. A
133 Kapu
pozsonyi várkapu. 3. A toledói Nap134
231—232
kapu
135
135 Kapuzat: A párisi Notre-Dame templom
233
kbpuzata
157
254
168 Kardioie (gör.) _
258
192 Kariatida (gör.)
31

_

Juh
Juharfa

F'odorjuhar
Kádárság 1. Dongaillesztögép. 2.
gép. 8. Fenékillesztö gyalu ...
:

:

Kagylós kopás (vasút)
Kagylóvonal
Kairó tervrajza
Kajlakürt (hangszer)

Kajmacs

:

:

:

:

:

Kalapács 2 ábra
Kalaráb (növ.)
Kalászka (növ.)
Kalatosz 2 ábra
Kállay-család címere
Kalodakötós (épít.)
Kanál Óskorl kanál
:

:

:

...

:

8z0v«ffk4pttk

876

Oldal

OláAl

dmm

Károlyi-osalád cimere

287 KéidlTiaáriMly
^ ...670
809 KéziJ
^ 672
KArtológép 8 ábra
HIO Klma(gör.):8ábra
616-617
Kaasa Tároe oimere
316 Kinematográfia: A fllmszalag moigaláaa 687
Ka8sa:6&bra
883 King (hangner)
„.
Kaazámya XV. sx.-beli kaaiámya RodnsKlnnór (hangoer)
648
ban ... _
326 KirikunfélegyhAia oimere
^ ...
Blllentyflkürt (hangMer)
356 KiskunfólegyhAia tervn^ia
...
Kátránylemes-fedél 3 ábra
Ki8-KQkttllö vármegye oimere
... 861
.
690
Kávófa
_ ...
Klasármás: A kisaármási bolyg<Mt hely.
... 875
Kecskemét város oimere
színrajza
391
...
_ ... 708
Kókiró:4ábra
405—406 Kitágulás (fiz.): 8 ábra
711
Kemengé (hangszer)
Kithara (hangszer) ...
....
... 431
713
Kemény -család cimere
714
...
431 Kiton (gör.)
Kéménj'váltó (épít.)
Klaraúsz (gör.)
726
... 440
.
Kénbaktérium
730
455 KlavicimbKl (hangszer)
...
Klinosztát: Pfeffer-féle klinoeztát...
...
Kenderfonás A kötélsodiás módja
... 457
744
.
Kendertorö Bácskai kendertörö
458 Kóbor áram Kóbor áram által szétroncsolt
...
gázvezetékek
466—466
769
KenökésztUék 4 ábra
Kolokán (növ.) ... ._ ... ._
.
... 469
806
Kentaorosok Kentaoroe ée Bros
..
...
809
K^ler-féle törvények
478 Kolosszenm
Kolozs várme}rye címere
811
Kerekablak (épít): 1. Katalin kereke
490 Kolozsvár címere
813
8. Roaeni székesegyház kerekablaka
490 Komárom várm^ye címere
Kerékabroncs (vasút)
82L
493 Komárom város cimere
828
Kerékpár Pnemnatikus kerék
495 Komárom tervrajza ... ._ ... .„ ...
884
Kerékvet
512-513 Kombarellesi-barlang (srégészet): 3 ábra 887
Kereszt (heraldika) 21 ábra
542 Kombinációs alakok: készülék siög alatt
Kerületi szög
_
történ lengések összetételére
Kesslerlocb (srégészet) Legel rénszarvas 548
828
885
...
._
Kétfej sas
554 Kommutátor: 3 ábra
838
Ketts serleg
562 Kompenzációs inga: Rostélyinga
840
568 Kompozit-oszlopfö
Kéz 2 ábra

Karthágó tervrajza
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