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Alapmérték, 1. hosszuságmórtókre nézve az 
orsz. levéltárban őrzött, platinából ós irídiumból 
készült mérópálcán két vonással jelzett távolság. 
A pálca a nemzetközi egyezmény alapján szerve
zett, Parisban székelő nemzetközi méter-bizottság 
felügyelete alatt készült. Hossza 1 m. — 2. súlyra, 
illetve tömegre nézve egy ugyanott őrzött, ugyan
azon bizottság felügyelete alatt készült henger
alakú érctest, melynek súlya 1 kg -\- 0-056 mg. 
L. Mértékrendszer. 

Alapmű, (techn.). A papírgyártáshoz használt 
«hollandi» néven ismert rongyfoszlató gép késes
hengere alatt fekvő alsó késcsoportnak A. a neve. 
Szerkezete több egymás mellé élére állított acél
lemez ; közeik fával v. kompozícióval vannak ki
tömve, mit a kések lekopása után mélyebbre 
gyalulnak, hogy a kések tovább használhatók le
gyenek. L. Papírgyártás. 

Alapmüveletek (species) a matematikában az 
összeadás, kivonás, szorzás és osztás. Az elneve
zés onnan ered, mert minden más néven neve
zendő számítás végelemzésében e négy művelet 
valamelyikére vezethető vissza. 

Alapnyelv, olyan nyelv, melyen több más nyelv 
alapul, amennyiben tőle származnak (származók
nyelvek), így pl. a latin alapnyelve az összes ro
mán nyelveknek: a franciának, spanyolnak, olasz
nak, oláhnak stb. L. Nyelvrokonság, NyelvJmson-
lítás. 

Alap-ok, rövidebben alap v. ok, egy gondolat, 
melynél fogva vm. más gondolatot igaznak isme
rünk föl. A dolgok kapcsolatát meg kell különböz
tetni a gondolatok kapcsolatától. A dolgok az 
okság törvényénél fogva függnek össze; ami tör
ténik, annak megvan a maga oka, miért történik; 
semmi sem történik ok nélkül. Az igazságok vi
lágában is van kapcsolat; amit igaznak tartunk, 
annak meg kell hogy legyen a maga alapja, miért 
tartjuk igaznak; a magyarban ezt is oknak vagy 
alapnak szoktuk nevezni, innét az ige megokolni, 
valaminek igazságát okaiból leszármaztatni. Leib
niz formulázta először a gondolkodás eme törvé
nyét e név alatt «principium rationis determinantis 
sive sufflcientis», az elegendő ok tétele, melyben 
összefoglalta az ok s alap törvényét, így: semmi 
sem történik ok nélkül, semmi sem igaz alap nél
kül. Ha nem rendelkezünk elegendő alappal, akkor 
Ítéletünket csak valószínűnek mondhatjuk; ha az 
alap csak ránk nézve elegendő, akkor hiszünk; 
ha az alap még ekkora erővel sem bír, akkor 
csak vélekedünk, sejtünk. Az a tétel, mely magá
ban hordja igazságának bizonyítékát, azaz köz-
vetetlenül ismertetik föl igaznak, alap- v. sarktétel. 
L. Alaptétel. 

Alaposság, valamely tárgynak (témának) olyan 
feldolgozása, amelynél minden gondolat és ma
gyarázat általánosan igaznak ismert okokra vite
tik vissza és egymásból következetesen vezettetik 
le. A. a tárgynak teljes, gyökeréig ható vizsgálata. 

Alapostoli gyűjtemények. 1. Az apostoli kon-
stitunók 313—325 közt az antiochiai egyházban, 
amelyeket az egyház hamisnak mondott ki s a 
692. konstantinápolyi zsinat elvetett. — 2. Az 
apostoli kánonok fegyelemre vonatkozó gyűjte
ménye, mely az V.sz.-ban keletkezett Sziriában. A 
85 kánonból mintegy 50 kánont vett föl a nyugati 

egyház, a többit elvetette. 3. A Konstantinápoly
ban 1883. fölfedezett, állítólag a II. sz.-ból eredő, 
nem hiteles Doctrinu Apostolorum. 

Alapozás (alapvetés, alapépítés), valamely 
építmény legalsó részének: az alapzatának épí
tése. Az A. módja sokféle lehet s főkép a követ
kező körülmények szerint alakul: 1. milyen az 
alaptalaj s milyen mélységben van elégséges szi
lárdsága, 2. a munka szárazban lesz-e végrehajt
ható, vagy pedig víz (talajvíz v. folyóvíz) jelenléte 
által van-e megnehezítve, 3. melyek a felhasznál
ható építőanyagok és mennyi az A.-hoz rendelke
zésre álló idő és 4. tekintetbe jő még az építmény 
fontossága és nagysága (súlya és terhelései). 

A fontosabb A.-módok a felsorolt körülményekre 
tekintettel a következőképpen jellemezhetők (1. a 
képmellékletet): 

Ha a talaj a felszín alatt már kisebb mélységre 
is eléggé teherbíró, az A. rendszerint csupán a fal 
(pillér, oszlop) lábának a kiszélesítéséből áll (1—3. 
ábra), miáltal a teher nagyobb alapterületen osz
lik meg s így a besülyedés ellen nagyobb biztos
ság érhető el. Az 1. ábra a falfokokkal való 
kisebbmórvű kiszélesítést ábrázolja ; a 2. ábra 
szerint egységes betontalp teszi az alapzat leg
alsó, legszélesebb rétegét; nagy alapszélesség ér
hető el az újabban mind gyakrabban alkalmazott 
vasbeton talplemezzel (3. ábra), amellyel rossz 
talajviszonyok esetében is költség szempontjából 
előnyösen oldhatók meg az A.-ok; az ilyen lemez
nek a készítésekor belehelyezett vasbetótek (ócska 
sínek v. vasrudak) által számottevő hajlítószilárd-
sága van, minél fogva — anélkül, hogy mélyre 
kellene menni az alapfenékkel — jóval nagyobb 
kiszélesítést elbir, mint vasbetét nélkül, amidőn 
a betonlemez az eltörés veszélyének volna ki
téve. Esetleg nem is épül külön alapzat az egyes 
főfalak alatt, hanem az épületet (v. épületszárnyat) 
az egész alapterületére kiterjedő, egységes nagy 
vasbetonlemezre állítják (4. ábra), ami által a 
talaj ellenállóképessége a legteljesebben kihasz
nálható. 

Ha az alap kiszélesítése által kielégítő megoldás 
nem érhető el s az építmény terhének hordására 
csak a mélyebben fekvő rétegek jöhetnek szóba, 
az A. vagy a felsőbb rétegek eltávolításával, vagy 
anélkül is történhetik; ez utóbbi esetben a meg
hagyott felső talajon keresztül (pl. cölöpökkel) 
áthárítják az építmény súlyát a mélyebben fekvő 
rétegekre. 

Ahol — mint hídalapozások esetében — folyó
víz jelenléte teszi az építést körülményesebbé, az 
is fontos szempont az alapfenék mélységének 
megválasztásában, hogy az alap a folyómedernek 
esetleges elváltozása (mélyítése) esetében is biz
tosságban legyen az alámosás ellen, mi okból kü
lönösen a mederpillérek alapzatával gyakrabban 
mélyebbre mennek, mint amennyire egymagában 
a teherátadás szempontjából elegendő volna. 

Az 5. ábra hídpillór számára épült cölöpalapo
zást ábrázol. A falazat legalsó rétegét vastag bo
tontömb alkotja, amely bizonyos hosszra a cölöp
fejeket körülfogja; így a beton egyben a cölöpök 
összefogására is szolgál, amihez régebben geren
dákból és pallókból ácsolt dobogót: cölöprácsot 
használtak. Legújabbau már a cölöpöket is vasbe-
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tonból állítják elő; ezeknek az az előnyük a facö
löpökkel szemben, hogy a korhadás veszélyének 
nincsenek kitéve, és hogy könnyű szerrel állít
hatók elő olyan nagy keresztmetszeti és hossz
méretekben, amelyekben facölöpök már csak ne
hezen vagy egyáltalában nem kaphatók. Az ilyen 
alapzatok építésének fontos részlete az ábrán P-vel 
jelölt pallófal (szádfal), amelynek egyik rendelte
tése az építés folyamán az ópítőgödröt körülhatá
rolni, illetőleg körülzárni s a betontalp elkészítését 
lehetővé tenni; de azonkívül még a kész alapzat 
védelmére is szolgál az alámosás ellen, a pillér 
körül bekövetkezhető medermélyítés esetére. 

Ha a teherbíró talajréteg nem nagy mélységben 
van, s a felette levő talaj homogén szerkezetű 
(nem köves) és könnyű szerrel ásható és kotorható, 
akkor jó sikerrel alkalmazható a kútalapozás (6. 
ábra), amelynek lényege abban áll, hogy néhány, 
rendszerint körkeresztmetszetű, belül üres hengert 
(kutat) falaznak fel talpgyűrűn, amely utóbbi le
felé élben végződik (ókalakú) s fából vagy vasból 
lehet; az ilyen kút a falazat megszilárdulása után 
a talajba sülyeszthető, ha belsejéből a földet ki
ássák vagy kikotorják; szükség szerint a kút a 
süly édeshez mérten újabb ráfalazással meg is 
toldható. A kotrást és sülyesztést addig folytatják, 
míg a kút talpa a szilárd talajba nem ért. A bel
sejét ezután alul rendesen betonnal, e fölött pedig 
terméskőfalazattal töltik ki. Ily módon falazatból 
és betonból álló, hengeralakú faltesteket nyerünk 
az építmény hordására. A kutak száma ós az egyes 
kutak átmérője az építmény méreteitől és alak
jától függ. így a 6. ábra hídpillérnek 3 kútból álló 
alapzatát mutatja. A szomszédos kutak között 
maradó űrt a kisvíz magasságában a pillérfalazat 
áthidalja, s így a pillér följebb már egységes fal
testet alkot. 

A.pneumatikus A.-i mód szerint, melyet nagyobb 
hídalapozásokra Magyarországon is gyakran al
kalmaznak, a falazott alaptest úgy készül, hogy 
egy alul nyitott, oldalt és fölül zárt vasszekrény
nek, a munkakamrának (caisson, 7. ábra) erős 
vasfedelére — a vízszín fölött — falazatot raknak s 
a falazást tovább folytatva, a munkakamrát le-
sülyesztik a mederfenékre, illetőleg be a meder
fenékbe azáltal, hogy a belsejéből a talajt eltávo
lítják. Ily módon egész 30 méterre a víz színe alá 
érő falazott alaptestet nyerhetünk, amely egészen 
a víz fölött készült. A munkakamrával egy kisebb 
fajta vasszekrény, a légzsilip van az aknacső által 
összeköttetésben, és pedig úgy, hogy e 3 alkatrész: 
munkakamra, légzsilip és aknacső ugyanegy, lég
mentesen zárt tért képezhet. A munkások tartózko
dása a munkakamrában (vagyis a vízszín alatt) már 
most azáltal váliklehetségessé, hogy ^légvezetéken 
át sűrített levegőt nyomnak az említett zárt térbe s 
abban a vízszint a légnyomás kellő fokozásával 
egészen a kamra alsó óléig leszorítják, vagyis a 
munkakamrából a vizet kiszorítják. A légzsilip a 
közlekedést közvetíti a belső sűrített levegő és a 
külső levegő között, amely utóbbival az (A) befelé 
nyiló vasajtó által van összeköttetésben; az akna
csőtől a (B) ajtó által zárható el. Az (a) ajtók által 
a légzsilippel 2 kisebb melléktér áll összekötte
tésben, az ú. n. anyagzsilipek, melyek a kamrá
ban kiásott anyagnak kiszállítására szolgálnak, 

ami a (b) ajtókon át történik. A munkafolyamat 
már most abból áll, hogy a kamrából a megoldott 
anyagot vedrekkel felszállítják és az egyik anyag
zsilipbe töltik. Amint az megtelt, az (a) tolóajtót 
becsukják s a sűrített levegőt egy kivülről nyit
ható szelepen át az anyagzsilipböl kibocsátván, 
a (b) ajtót kinyitják s az anyagot eltávolítják. Az 
(a) ajtót azért kell a (b) ajtó kinyitása előtt be
csukni, mert ha ez elmulasztatnék, a sűrített le
vegő az anyagzsilip tartalmát nagy erővel ki
lökné s rohamosan kitódulna, ami a munkakam
rában levőkre életveszéllyel járna a nagymérvű 
hirtelen légnyomás-változás és a kamrába betó
duló víz következtében. Ezért ágy az anyagnak 
kiszállítása, mint a munkásoknak ki- és beszál
lása (ki- és bezsilipelés) mindig 2 ajtó közvetíté
sével és a légnyomáskülönbségeknek kis nyilasé 
szelepeken át lassan végbemenő kiegyenlítésével 
történik. Minden ki- és bezsilipelésnél előbb a há
tulsó ajtótcsukják be, azután a két ajtó által elzárt 
zsiliptér légnyomását (szelepen át) kiegyenlítik az 
elülső tér légnyomásával, s csak ha ez megtör
tént, nyitják ki az elülső ajtót. így pl. a munká
sok kiszállása a légzsilipből úgy történik, hogy a 
(B) ajtót maguk után becsukják, azután a zsilip sű
rített levegőjét szelepen át kibocsátják a szabadba, 
s csak azután nyitják ki az (A) ajtót. Amint a 
munkakamra s vele együtt az egész alapzat leért 
az alapfenékül alkalmas talajrétegbe, a kamrát a 
zsilipen át beszállított betonnal kitöltik, mire a 
sűrített levegőt teljesen kibocsátják, a zsilipet el
távolítják, az aknaesövet kihúzzák és az aknacsö 
helyén a falazatban maradt aknaűrt szintén be
tonnal kitöltik. Újabban a munkakamrát mind-
gyakrabban vas helyett az e célra is sok tekin
tetben előnyösebb vasbetonból készítik, Magyar
országon is. 

A pneumatikus A.-móddal mély A.-ok esetében 
a talajviszonyokból vagy a vízjárásból eredő ne
hézségeket biztosabban vagyunkképesek legyőzni, 
mint a többi eljárásokkal, melyeknél a legnagyobb 
elővigyázat mellett is megtörténhetik, hogy az 
építőgödör körülzárásának vagy a vizmerítésnek 
nehézségei, vagy csakakúttalp útjába eső fatörzs 
is, hetekig megakasztják a munkát; eltekintve 
attól, hogy falazott alapzatokat nagy mélységre 
a mederbe besülyeszteni csupán ezzel a módszer
rel vagyunk képesek. A módszer alapelvét, mely 
kétségkívül egyik legszebb vívmánya a technikai 
tudományoknak, 1840. Triger francia bányamér
nök alkalmazta legelőször aknahajtásra. Egyik 
legelső pneumatikusan alapozott híd az 1857. épült 
szegedi vasúti Tiszahld. A nagyobb folyóinkon 
újabban épült hidak pillér-alapzatai túlnyomóan 
ezen módszer szerint épültek, a Dunahidaké mind, 
kivétel nélkül. V. ö.: Brennecke L., Alapok épí
tése, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Könyv
kiadó Vállalata (Budapest 1897); Strukel M., Der 
Grundbau (Lipcse 1906). — A. a festészetben, 1. 
Alajozás. 

Alapper. A jogerőre emelkedett Ítélettel befe
jezett pert nevezik A.-nek, szemben a perújítással 
megújított perrel. L. Perújítás. 

Alappont, 1. Fixpont. 
Alaprajz. Valamely tárgynak műszaki rajza, 

felülről (a végtelenből) nézve. Épületnél, bútorok-
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nál stb. vízszintes metszet, mely az alapelrende
zést, beosztást, a helyiségek v. részek méreteit, 
szerkezetét, a falak vastagságát stb. adja meg, s 
így emeletes házaknál minden emeletsorról (ala
pozás, pince, földszint, emeletek, födólszék) külön 
alaprajz készítendő. 

Alapszabályok, részvénytársaságoknál és szö
vetkezeteknél a társasági szerződést képviselő 
ama szabályok, amelyek a részv.-társ. és a szö
vetkezet működésének és vezetésének módját, a 
részvényesek (szövetkezeti tagok), az igazgató
ság, a felügyelő bizottság és a közgyűlés jogait 
és kötelességeit a keresk. törvény korlátain belül 
részletesen meghatározzák. Az A.-at a részv.-társ. 
és a szövetkezet alakuló közgyűlése állapítja meg, 
módosításuk is a rendes v. evégből összehítt rend
kívüli közgyűlésnek van fenntartva. Az A.-at a 
cégbejegyzés alkalmával be kell terjeszteni az il
letékes kereskedelmi törvényszékhez, amely jóvá
hagyja őket, de módosításukat is követelheti ab
ban az esetben, ha az A. valamely rendelkezését 
a kereskedelmi törvénybe v. a közérdekbe ütkö
zőnek tartja. 

Alapszám v. kardinális szám, 1. Tőszám. 
Alapszín alatt a színkép színei közül azokat 

értik, amelyeknek kellő arányban való vegyíté-
séból a többi színképi színek érzése támasztható. 
Young és Helmholz szerint alapszínek a vörös, 
zöld és kék; Hering elmélete szerint a fehér, fe
kete, vörös, sárga és zöld. L. még Színnyomat. 

Alapszó az a szó, mely valamely más szónak 
alapjául szolgál, melyből más szókat képezünk. 
Az ír ige alapszava ezeknek a szóknak: irliat, 
irkM, irat, írás, iromány, író; a ház főnév alap
szava ennek a szócsaládnak: házi, házas, házaso
dik, házal, stb. 

Alapszólam alatt értik a zenészek valamely 
mü legmélyebb szólamát, a basszust. 

Alapszövet (QÖV.). A bőr- és edénynyalábszöve
ten kivül a növényi testben található összes 
többi szövet az A.-hez tartozik. A fiatal növény 
elsődleges szöveteinek legnagyobb részét, úgy
szintén az alsórendű növények testét is az A. 
teszi. Főleg a táplálkozás és táplálók leraktáro-
zásának a szolgálatában áll és csak ritkán végez 
mechanikai munkát. Sejtjei többnyire vékonyfalu 
parenchyma-sejtek — ritkábban kollenehymásan 
megvastagodottak. Lehetnek még benne szkle-
renchyma-rostok és szklereidák is. — Az A. szol
gál az anyagcsere számos melléktermékének a 
felhalmozására; azért gyakoriak benne a kristály
tartó idioblasták (1. o.) a csersawal, gyantával, 
illóolajokkal, tejnedwel, gummival, alkaloidok
kal megtöltött sejtek v. vezetékek. 

Alaptalaj v. altalaj az építészetben az a földré
teg, melyre az épület alapfalazatát állítják. Építés 
előtt megvizsgálandó, vájjon az A. elég szilárd és 
egyenletes töniegü-e, hogy a reá nehezedő épület 
súlyát elbírja anélkül, hogy alatta sülyedjen, v. 
ha kissé sülyed is (mert a sziklán kivül nincs 
talaj, mely egykevéssé legalább össze ne nyomód
nék), ne egyenlőtlenül sülyedjen. Az A. megvizs
gálása gödörásással, kémlővassal v. fúróval törté
nik. Nedves talajban a talajvíz alatt csőfúrót hasz
nálunk. Ha a vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a ta
laj egyenletes tömegű, akkor egyenlően elosztott 

megterhelés mellett még az sem volna baj, ha az 
A. kevéssé összenyomható volna. Ha azonban az 
A. nem mindenütt egyenlően hordásképes vagy a 
reánehezedő megterhelés nagyon egyenlőtlenül 
elosztott, akkor arról kell az építésznek gondos
kodnia, hogy egyenlőtlen sülyedések ne álljanak 
be. (L. Alapozás.) Legjobb A. a szikla, ha elég 
vastag rétegben fordul elő. Utána következik a 
kavics, homokos kavics, v. tiszta homok, ha ele
gendő (2—3—4 m.) vastag réteget képez. Ke-
vésbbé jó, de még tűrhető altalaj a száraz agyag, 
márga stb. Legrosszabb a nedves agyag, tőzeg, 
iszap, ingovány. Tetéződik a baj, ha egyazon épít
mény alatt a felsorolt A.-ok helyenként felváltva 
fordulnak elő (vasút, völgyzárógát stb. építésénél 
gyakori eset). Vízeres talaj a víznek mesterséges 
utón való eltávolítása előtt nem használható épít
kezésre, és igen vigyázni kell akkor is, ha az A. 
különböző nemű rétegekből van összetevő és ha e 
rétegek még ezenfelül egymáson ferdén feküsz-
nek, mely esetben igen gyakoriak a csuszamlások. 
Használhatatlan a feltöltött A., melyet v. egészen 
el kell távolítani, v. csak egyes pontokon ásunk 
be az eleven földig s az itt építendő pillérekre — 
mintegy lábakra — állítjuk az épületet. A szikla-
talajtem3-kéntő—10—25—100 stb. kg.-mai vehet
jük igénybe (vagyis annyival terhelheti meg egy 
épület) a sziklaréteg vastagsága ós minősége sze
rint (homokkő, mészkő, gránit), homok, kavics-
réteg 4—6—8, száraz agyag 2—3—4, ingoványos, 
rossz talaj \—\—f kg. terhelést bir meg cm2-ként. 

Alaptérkép, valamely helynek vagy vidéknek 
rajza. A rajz az illető tárgynak v. vidéknek alapját 
vázolja. Voltakép közkeletű térképeink sem egye
bek összevont alaprajzoknál, mert csak a leglénye
gesebb tárgyakat tüntetjük fel rajtuk. Az erdő ösz-
szes fái helyett csak facsoportokat, az utcák, há
zak helyett pedig csak házcsoportokat jelzünk. A 
németek A.-nek a Német Birodalom vezérkari 
(1:100,000) térképének két-két szekcióját neve
zik, azonban e térképeken csak a vizek hálózatát 
és a községek jelzését látjuk; ezekhez járul még 
a községek határvonala. Az így készült hálózatba 
kerül a históriai-geográfiai kutatás eredményei
nek jelzése. A históriai-statisztikai A. elméletét 
Ermisch tárgyalja: Brláuterungen zur hist.-sta-
tistischen Grundkarte für Deutschland im Masstab 
von 1:100,000 (Leipzig 1899). 

Alaptétel, alapelv, sarktétel. Az alap-ok (1. o.) 
törvénye kimondja, hogy vm. Ítélet igazsága ki
elégítő módon bizonyítandó. B bizonyítás más íté
letek által történik. Minthogy ezek a bizonyító 
ítéletek is alá vannak vetve az alap-ok törvényé
nek s így tovább, e bizonyító ítéletek egyszersmind 
bizonyítandó ítéletek: e sornak végére nem jut
nánk, tehát ítéleteinket igazában meg se okolhat
nék, ha nem volnának oly ítéleteink, melyek igaz
ságuk bizonyságát magukban hordják, melyek köz-
vetetlenül igazak. Ezeket nevezzük, kevés kü
lönbséget téve a nevek közt, A.-éknek (Grund-
satz), alapelveknek (Princípium), sarktételeknek 
(Axióma). Ilyenek mindenekelőtt a logikai alap
elvek, pl. az azonosság elve, melyet már azért sem 
bizonyíthatunk, mert minden bizonyítás fölteszi 
érvényességét (1. Azonosság). Továbbá a tiszta 
matematika alapelvei, melyeket többnyire sark-
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tételeknek (axióma) szokás nevezni; némely me
chanikai A. pl. a tehetetlenség elve; a meta
fizika és erkölcstan némely elvei. Az A.-ek köz
vetetten bizonyosságának kérdése az ismerettan 
egyik legfontosabb problémája. 

Alaptőke, mindazon értékek összesége, melyet 
valamely gazdálkodó egyén vállalata megindítá
sánál a vállalatba fektet. A vállalkozás folyamán 
ez az összeg az üzleti tőke vagy röviden tőke. Az 
A. a «Kezdőmérleg» «Teher» oldalán szerepel. 
L. még Részvénytársaság. 

Alaptörvény (franc. Charte.ném. Staatsgrund-
gesetz), az oly törvény, amely az alkotmány sar
kalatos alaptételét tartalmazza. Aszerint, amint 
egyik v. másik intézményt alkotmányunk szem
pontjából alapvető jelentőségűnek tartanak, köz
jogi íróink több vagy kevesebb törvényt sorolnak 
fel A. gyanánt. Ilyennek tekintik különösen: az 
aranybullát, a törvénybe foglalt kir. hitleveleket 
és esküket, a trónöröklés rendjét szabályozó tör
vényeket (1867., II., III., az 1723.1., II., III. prag-
matica sanctio) az 1791. III. t.-cikket (a koroná
zásnak határidejéről), az ország függetlenségét 
biztosító törvényeket (1715. III., 1791. XI.), az 
Erdéllyel való uniót, Horvát-Szlavonországok ál
lamjogi helyzetét, az Ausztriával szemben fenn
álló viszonyt tárgyazó törvényeket (1848. VII., 
1868. XXX., 1867. XII), a birák függetlenségé
ről szóló 1869. IV. t.-c.-et, a vallás szabad gyakor
latáról szóló törvényeket (1895. XLII. és XLIIL), 
az 1848-as törvényeket a közterhek egyenlő vise
léséről, a tanszabadságról, a nemzetiségi egyen
jogúságról stb. — A külföldi államjogok legtöbb
jében az A.-ek nemcsak tartalmukkal, hanem 
azzal is kitűnnek, hogy megváltoztatásuk meg 
van nehezítve, máskép történik, mint a többi tör
vényeké. Több közjogi írónk, megkülönböztetendő 
ez utóbbi értelemben vett A.-ektől, a magyar A.-
eket «sarkalatos törvónyek»-nek (leges cardinales) 
nevezi. 

Alapurin, a legtisztább gyapjuzsír, mely a la
nolintól (1. o.) abban különbözik, hogy nincs 
benne víz. 

Alapvizsga.l. Jogi szakoktatás és Tanárképzés. 
Alapvonal, vm. idomnak rendszerint legalsó 

vonala, melyen az egész idom nyugszik. Általa 
ban az idomnak bármilyen vonala szerepelhet 
mint A., pl. a háromszögnél. A perspektivában a 
képsík ós az alapsík metszósvonalát nevezik A.-
nak.L. még Háromszögelés. 

Alapy család. Régi magyar nemesi család, mely 
eredetét a XIII. sz.-ba vezeti vissza. B nevet hasz
nálja a XIII. sz. első felében élt Gáltól származó 
dunántúli Salamon-család fej érvmegyei alapi bir
toka után és pedig majd három sz.-on keresztül 
vezetéknévül, később előnévül. Később a család 
egyik ága a Salamon nevet vette fel A. előnévvel, 
míg a Veszprém és Győr vmegyébe szakadt ágak 
továbbra is megtartották az A. nevet. A csa
ládnak a boszniai Hlapcic faluból való származása, 
valamint eredeti Hlapöié neve kétséges. A XV. 
sz.-ban szerepelt Nagykemléki A.-család minden 
valószínűség szerint a Fejér vmegyében letelepült 
A.-ak egyik Horvátországba elszármazott ága. 
Ennek egyik tagja András, Batthyány Margitot 
birta feleségül és fiai anyjuk után a körösmegyei 

Batthyány-birtokok birtokába jutottak. András 
1460 körül Batthyányinak nevezi magát, fiai Ist
ván ós Batthyányi Benedek budai várnagy, kir. 
kincstartó voltak, ezek egyikétől származik Bol
dizsár, ki 1510-ben horvát albán volt. Boldizsár 
szerezte meg Nagykemlék várát, amely aztán az 
A.-család ezen ágának előneve lett. Boldizsár 
fia János (megh. 1567.) határőrvidóki kapitány, 
aranysarkantyús vitéz volt, kinek első felesége 
Zrínyi Margit. Piai közül Gáspár horvát bán volt 
(1575—1584),vele kihalt a Nagykemléki A.-család. 
Az A.-családFejérvmegyébőla törökök foglalásai
étól menekülni lévén kénytelen,Veszprém és Győr 
vármegyékbe származott át. A győri ágból szár
mazott A. János dulcignói c. püspök, aki a nagy
váradi káptalannál nemes ifjak neveltetésére na
gyobb alapítványt tett. Az A.-család egy másik 
ágából, melynek őséül Chydur de Alap említte
tik, származott A. György, aki 1525-ben Tomori 
megbízásából 1500 főnyi őrséggel két hétig hősi-
leg védelmezte Póterváradot Ibrahim török főve
zér 40,000 emberével szemben. V. ö. Salamon 
Vince, Hlapcicok voltak-e az Alapyak ós Pótlék 
az Alapyak származásához és nemzedékrendéhez. 
Turul 1893. és 1894. óvf. 

Alapy Henrik, orvos-Író, szül. 1859. Nyirbog-
dányban. 1897 óta a Bródy Adél gyermekkórház 
sebószfőorvosa, 1899. orvosegyetemi magántanár 
Budapesten. Orvostudományi értekezései az Or
vosi Hetilap és a Centralblatt der Krankheiten 
der Harnorgane szaklapokban jelentek meg. 

a la q u e u e (franc, ejtsd: kö), hosszabb sorban 
egymásután állva. 

Alarany, aranyfényű jegeces kénón, álaranyo-
zásra használtatik papíron, aranynyomásia stb. 

Álarc (v. lárva, v. ö. latin: lárva = kisértet: 
középeurópai néven : maszk, v. ö. középk. lat.: 
masca, mascara, olasz: mascarata, francia: nuis-
querade). Mesterséges, többnyire torzvonásokat 
mutató arcforma, melyet v. azért tesznek az arcra, 
hogy magukat általa felismerhetetlenné tegyék, 
v. hogy vele másvalakit v. valamit (állatokat, 
babonás tárgyakat) mutassanak önmaguk helyett. 
Ismeretes az Á. az egész földön, a legkezdetlege
sebb néptörzsektől fel a legfejlettebb műveltségű 
nemzetekig; de formában s a felhasználás céljá
ban rengeteg a változatossága. Eredetét ép ezért 
nehéz kikutatni s az eddigi magyarázatok koránt
sem kielégítőek. A régibb elméletek a megijesztés, 
elriasztás célzatát látták benne s ez alapon vallá
sos forrásból eredetinek tartották; ma már, midőn 
az etnológiának (1. o.) rájuk vonatkozó óriási 
anyagmennyisége rendelkezésre áll, e magyarázat 
tarthatatlan. Sőt a néplélektani alapon fejtegetők 
közül is a régebbiek (Tylor, Bastian, Andree) vé
leménye szintén elavultnak tekintendő. — Csopor-
tonkint különválasztjuk: a vallásos jelentésüeket, 
a liareiakat, halotti, táncos és vérbosszú céljából 
használt A.-okat; mindannyi az ú. n. ősállapotu 
v. kezdetleges népeknél található. Innen származ
tak azután később egyfelől a,, színészi A.-ok, más
részt a farsangi mulatságok Á.-os bohókás alakjai. 

Legelterjedtebb forma a vallásos célokat, hit
beli szertartásokat szolgáló A. Bennük az elijesz-
tésre törekvés a fő. A legegyszerűbb népek hite 
szerint ugyanis minden rendellenességnek, csa-
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pásnak a földön (betegség, halál, szárazság-, dög
vész, stb.) láthatatlan szellemek az okozói, melyek 
jórészt az ősöknek, elhalt családtagoknak, törzs-
főnököknek bolyongó leikéiből állanak s valami 
álomélet-félét élnek tovább, amely mégis élet 
lévén, táplálkozásra, szükségletekre szorul s ha 
ezeket az élő hozzátartozók áldozatok alakjában 
nem juttatják el hozzájuk, felháborodásukban 
bajt, betegséget okoznak. Általános csapások ide
jén az egyik elhunyt törzsfő v. pátriárka haragvó 
lelke a veszedelmek okozója. Ezeket bőséges ál
dozatokkal kell kiengesztelni. A hitnek e leg
egyszerűbb formája még nem kívánja az áldozók 
kilétének eltitkolását, tehát nem használ vallásos 
szertartásai közben Á.-ot, pedig ugyané fokon más 
ténykedések közben e legelmaradottabb népek is 
ismerik a maszkok használatát; amiből nyilván
való, hogy az Á. eredete a vallási célzatúnál ko
rábbi forrásra vezetendő vissza. Már a következő 
fejlődésfokon, ahol az áldozati ceremóniákat egyes 
hivatott hozzáértők (gyógyj avasok, varázslók, 
sámánok, feticeirok, a szó legegyszerűbb értelmé
ben vett papok) tudják legjobban s a család v. a 

1. ábra. 2. ábra. 
Uj-guíiieai szellemidéző álarcok. 

közösség helyett a biztos siker érdekében ők mu
tatják be a bonyolult eljárású áldozást, ezeknek 
van okuk A. alá rejtőzni, nem magukért, hanem 
megbízóik képében végezvén a szertartásokat (1. az 
1. és 2. ábrát). A szellemidéző j ósok, varázsló papok 
idővel egy-egy szellemmel szorosabb viszonyba ke
rülnek. Amikor a sámán (1. o.) őrjöngő extázisba 
táncolja bele magát s önkivületben van, mindig 
u. a. a kiválasztott szelleme szállja meg őt, az beszél 
belőle s mondja a ráolvasó igéket, az parancsolja 
ki a betegből v. a környező természetből (éhinség, 
járvány idején) a rontó szellemet. Itt a szertartást 
végző pap külsőleg is át akar alakulni a belé 
szállott szellemmé s munkája előtt felveszi annak 
Á.-t, amely eszerint a kisebb erejű szellemek el
űzésére lévén szánva, fenyegető és elrémítő for
mát ölt. Ez a forma világszerte megtalálható. 
Ilyen pl. a pápuák Duk-Duk tánca, melyet rossz 
termés, járvány idején járnak el. Kínában, az 
ezerfajta A.-ok klasszikus hazájában, a legősibb 
vallási eljárások egyike a «himlőbetegség démo
nának)) elűzése. Felfogásuk szerint ez a rontó-
szellem az ó-év utolsó napján jár körül s a jövendő 
esztendőre áldozatokat szemel ki magának. El
riasztására Á.-os körmeneteket rendeznek óriás 
lárvákkal, rémító arcú sárkány- s egyéb állat

maszkokkal. Azősamerikai kultúrnépek: aztékek
és inkák hasonló eljárást követtek. Országos csa
pások beköszöntekor bálványszobraikra csiszolt 
kő-Á.-okat kötöttek s körülhordozták nagy ünne
pélyességgel. 

Afrika és Ausztrália sok elmaradt népe előtt 
szintén ismeretes e szokás. Sőt Európában is szél
tében el volt egykor terjedve. Á.-os menetek, tö
megtáncok rendeztettek, pl. a tél kiűzésére (ger
mán ós kelta népek körében) v. hadi szerencse re
ményében, v. jó termést óhajtva. Ezeknek érthe
tetlenné vált töredékei élő szokások alakjában 
itt-amott még most is föllelhetők: ilyen az ango
lok és walesiek szerecsentánca (morris dances), a 
lóalakú hobby horse, a németek: Wilde Jagd-ja, 
a Perdita boszorkány kiűzése, szalmavázak elége
tése; nálunk az ú. n. turkás játék (1. o.), amely 
ijesztően stilizált ló- vagy madárfejet alkalmaz a 
maskarás alakra s eredetileg szintén tél-kiűző cél
zatú volt. Letűnt európai kultúrák élénk emlékét 
mutatják az idej ükben még virágzó szokásnak ; a 
görög Gorgo mítoszban a baj elhárítás törekvése 
félreismerhetetlen: akigyófürtös,nyelvétöltögető 

H. ábra. Ó-görofr halotti maszk. 

gorgo-fő (1. Görög szobrászat) eredetileg nem volt 
egyéb elrettentő Á.-nál; oly hatalmas szellemé, 
hogy láttára minden élő, aki elé tartották, nyom
ban meghalt. Ez elrettentő szellem-Á.-okkal közel 
rokon az ősállapotú törzsek ú. n. halotti Á.-a. 
Naiv észjárásukkal egyszerűen visszakövetkez
tettek amabból emerre. Ha hasonlóak akartak lenni 
szertartásaikban az Á. révén az elköltözött szellem
hez, ugyanilyen Á.-ot kellett a halottak arcára is 
tenni, hogy az is felismerhesse, őt idézik-e vagy 
más lelket. Az elijesztés törekvéséből indulva ki, 
úgy magyarázták, hogy a halottnak szüksége van 
túlvilági (inkább: átszellemült) életében ilyes 
ijesztő, erős hatású arcra, hogy elháríthassa útjá
ból a gonosz lelkeket. Hasonló védő lárvákat tettek 
a régi egyiptusiak (anubisz maszkok) elhunytjaik 
arcára; ugyanők művelődésük haladásával később 
már a íiű lenyomatokat adó puhább lárvákat csu
pán az arcvonások megőrzése céljából alkalmaz
ták, majd viaszfestésü arcképeket, amiket a mú
miába a halottal együtt bekötöttek. Nemrég Gráf 
talált többet belőlük a Nilus-menti sírokban s mu
tatott be a tudományos világnak. Részben e hala
dottabb felfogásból származottnak tekinthetők : a 
perui ezüst- és falárvák. Karthágó romjai közt 
lelt égetett agyagmaszkok gazdag festéssel; a 
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mykenaei kriptákból Schliemann ásott ki arany
lapokból álló maszkokat (1. a 3.és 4.ábrát);a,mexikói 
aztékek vörösréz- és falárvákat tettek halottaik 
képére; az északamerikai őssirok (mounds) ha
lottmaszkjai kagylóhéjakból készültek, a szibériai 
csúd nép ily célra gipszlárvákat használt, stb. A 
kezdetleges törzsek hadi vállalkozásaikban is 
A.-ot öltenek ; az alapgondolat ugyanaz, mint a 
vallásos lárvák használatában; miként a rontó 
lelkeket szellemmaszkok, a földi ellenséget a földi 
lárvák fogják megfélemlíteni és elriasztani. Szél
tében ismeretes azefajta Á. Afrikában a négerek 
közt, divatban volt a kihalt yukatani és mexikói 
indiánusoknál; Borneo szigetén a koponyavadász 
dajákok használják. Mikronéziában és Japánban 
is hozzátartozik a hadi viselethez. Utóbbiak s né
hány kisebb nép a sisakra teszik ellenzőül s ebből 
következtette az amerikai J. Dall, hogy eleinte 
minden Á. harci volt és eredetileg arcvédelemre 
használtatott. Elméletét Probenius cáfolta meg, 
aki csupán az egyben ad Dalinak igazat, hogy a 
sisakellenzö kialakulását lehet némi joggal innen 
származtatni. A vérboszú kitöltését az A. azzal 
segíti elő, hogy elrejtve viselője arcát, segélyével 

i. ábra. Ó-görög halotti maszk. 

könnyebben férkőzhetik ellenfele közelébe. Utób
bival van kapcsolatban az ősállapotú népek egy 
különös szokásformája, amely az A.-nak is nagy 
jelentőséget adott. Az ú. n. titkos szövetkezetek 
ezek, amelyek szinte külön társadalmat alkotva a 
társadalomban, félelmes hatalomra tesznek szert, 
ahol csak fejüket felütik. Keletkezésük oka nin
csen tisztázva, de valószínű, hogy egy-egy gyen
gébb, vagy békés hajlamú főnök alatt a tettre só
vár ifjúság harcvágyában titokban kivonja magát 
az élő főnök hatalma alól s egy elhunyt, egykori 
nagyhatalmú főnök szellemének rendelkezése alá 
szegődik több hasonló gondolkozású társával 
együtt. A szövetkezetek ezért titkosak, fellépésük 
mindig Á.-osan történik, rettegett hírük az élő 
fejedelmet is meg szokta félemlíteni. Rendkívül 
el vannak terjedve a primitív népek között; Afrika 
egész Ny.-i partvidéke, közepe (Becsuána-föld), 
DK.-i részei (1. a mellékelt képet), a Csendes-
óceán szigetvilága, az északamerikai indiánság 
épen maradt, arktikus törzsei (tlinkit, haida, Van
couver, csinuk, konjaga nemzetségek), a közép
amerikai karibok szenvednek titokzatos zsarnok 
hatalmuk alatt. A titkos egyesületek Á.-a legin
kább a vezérül választott, egykori főnökszellem 
maszkja után van mintázva, de egymás között kü
lönféle rangúak lévén, az állandó A.-tipus is sok

féle változatot mutat; eddig ezek a legművészibb 
kiképzésű Á.-ok, melyeket ősállapotú népektől 
ismerünk. 

Az eredet kérdésének mai állapota ezek után ért
hetőbb lesz. Az újabb néplólektan tovább nyo
mozza visszafelé az Á.-viselós szokását az eddig 
fejtegetettnél. Nem tekintheti a vallásos vonat
kozásút legkorábbinak, mert számos adat ép a 
legelmaradottabb törzseknél (bushmanok, veddák, 
minkopiék, aótok és bakairik) amellett szól, hogy 
ezek a maguk gyermeteg játéktáncaikhoz már 
A.-ot, főkép állatot ábrázolót, használnak, ami nem 
volna elképzelhető, ha vallásos alapból indulna ki 
a viselet; ugyanis ennek ünnepélyes, merev for
mákhoz kötött jellege nem engedte volna egyik 
fontos eszközét játékszerré alacsonyítani s vele 
saját magát profanizálni (1. Dramatikus tán
cok). Nagyjából ma a megállapodás a követ
kező .- Ismeretes, hogy a primitív ember kiváló 
vadászügyességeket fejleszt ki magában; ezek
hez tartozik az állat sokféle megtévesztése, hogy 
közelébe férkőzhessek. Az ausztráliai benszülött 
falombokból egész bokrot tart maga előtt, mikor 
a kengurut vagy emut megközelíti; a bushman 
meggörbített hátára mesterséges tollhátat tesz, 
melyből elől struccnyak és fej nyúlik ki, úgy ele
gyedik a nagy madarak csapatja közé; az indiá-
nus kikészített és agancsos fejű szarvasbőrt húz 
magára s négykézláb megy zsákmánya elé, vagy 
a bölényt úgy keríti meg, hogy fehér farkas bőrét 
húzva hátára és fejére, cammog földre lapulva 
feléje. Ez álöltözetekben az Á. minden kelléke 
benrejiik már s innen csak egy lépés kellett, 
hogy egész testű burok helyett az álöltözék csu
pán a fejre szorítkozzék. E lépésre rávezette őket 
egy szintén állandóan űzött szokásuk: az ünne
pélyeken vagy vidám estéken otthon eljárt drama
tikus táncuk (1. o.). Sikeres vadászatot, hadi győ
zelmet vagy úti kalandot a kezdetleges ember 
izgékony voltánál és nyelvbeli gyarlóságánál 
fogva nem tud egyszerűen elbeszélni, hanem test
mozdulatokkal eljátsza. Az öröm, diadalmámor, 
mint a gyermeknél, táncolásban tör ki belőle s 
ugrándozás közben, vad zenecsörömpölés kísérete 
mellett adja elő elmondandóját. Ehhez már kez
dettől fogva sem kellett a teljes, nehéz álöltözék, 
az illúziót kielégítette a fejmaszk is. Az ilyen szó
rakoztató, jókedvből eredt, táncos vigasságokról 
ment át az Á. használata a komolyabb vallási 
ceremóniákra, amely formában aztán megrögző
dött s állandó járulékká vált. V. ö.: Bastian, Über 
Masken und Maskereien (Zeitschrift für Völker-
psychologie und Sprachwissenschaft, XIV. k.); 
Andree, Ethnographische Parallelen und Ver-
gleiche (Leipz. 1889, 2. rész); Vall, On masks 
labrets and certain aboriginal customs (Annual 
Report of the Bureau of Ethnology, Washington 
1884, III. k.); Leo Frobenius, Die Masken und 
Geheimbünde Afrikas (Halle 1898, Nova Acta 
LXXIV. 1.); B. Emerson, Masks' heads and faces 
(London 1892); H. Schurtz, Urgeschichte der 
Kultur (Leipz. u. Wien 1900). 

A haladottabb és az egészen müveit nemzetek 
körében az Á. alkalmazása kisebb területre szo
rul : szini előadásokon és álcás farsangi alakosko
dásokban használják. A görög színház híres A.-ai 
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a drámával együtt vallásos szertartásokból sar
jadtak elö. Ó-güröghagyományok szerint ugyanis 
Dionysos halála és újjáéledése ünnepén eleinte 
Á. helyett a résztvevő víg tömeg borseprővel (a 
férfiak) és ólomfehérrel (a nők) kente be ábráza
tát s innen eredt légyen a későbbi színész-A. Ára a 
későbbi maszktipusok között is annyi az állatvo
násokra emlékeztető, hogy a hagyományt mende
mondánál egyébnek nem tekinthetjük A Diony
sos ünnepnek bakáldozatából keletkezett tragé
diához (1. Görög dráma) később a komédia 
és a szatirjáték csatlakozott s mindannyinak kü
lön Á.-tipusai támadtak. Állítólag Thespis alakí
totta át emberarcra a köznép közt addig dívott 
rémmaszkokat. A görög színész Á.-váza gipsszel 
bevont vékony fa; egész fejre való, nyakszirtig 
leérő, melyet a vállak tartottak. Rajta vonások, 
haj, szemöldök és száj rikitóan kifestve; erre ven
déghajat és álszakállt ragasztottak. A klasszikus 
Á. színpadi előnyei: nyitott száj mögé rejtett szó-
«sökészüléke erősítette a hangot; férfiak adhattak 
női szerepeket (nő nem léphetett színpadra); egy 
színész különféle szerepeket adhatott. Hátrányai: 

8. ábra. 9. ábra. 10. ábra. 
5—8. ábra. Tragikus jellem-maszkok. 9 10. ábra. Komikus 

jellem-maszkok. 

az érzelemváltozások mimikai kifejezését lehetet
lenné tette, amin vagy két Á.-cal vagy más-más 
arcfelet mutatóval törekedtek segíteni. Idővel 
mind több típus áll elő; Pollux felsorolása szerint 
28-féle tragikus, 3 csoportban sokfajta komikus 
A., a sza tirjátékbanMéle voltdivatban (1. az5—10. 
ábrákat). Ezáltal mindinkább jellemzetesebbek let
tek s alkalmasok egyes szenvedélyek és néposztá
lyok ábrázolására s mintegy megelőzőjét képezték 
a modern, újkori színpadi maszknak. Az ókori gö
rög ós latin Á.-nak s vele együtt néhány tipikus 
állandó szerepnek egyenes átszármazását az újkori 
drámába az olasz népszínmű (commedia deli' arte) 
közvetítette. Du Méril óta elfogadott tény, hogy 
az olasz népszínházak állandó figurái többnyire 
az ókori római népvígjátékok (commedia attel-
lana) maszkjainak egyenes utódai. Ilyenek: az 
Arlecchino, melynek a száz folttal tarkázott ru
hájú s arcát szénnel bemázoló histrio volt az őse. 
1560-ig, mikor Flaminio Scala és Angelo Beolco 
(vulg. Ruzzante) átalakítják a népi vígjátékot, az 
Arlecchino gyors mozgású imposztor, aki szemte
len, mosdatlan szájú, gúnyos, bohókás alak; az 
újabb komédiában tudatlan, együgyű szolga lesz 

belőle, aki csal és hazudik az ura kedvéért, rop
pant sebesen és ostobaságokat beszél. Újabban 
Driesen azt bizonyítgatja, hogy két alak olvadt 
benne össze: a klasszikusból eredt olasz és egy 
eredeti régi francia figura, mely az ősi Herlekin 
boszorkánymester alakjából származott. Szintén 
ókori eredetű alak a Pullicinello tréfamester, ren
geteg vastagra kipárnázva, görbe lelógó orral, 
elől-hátul púpja; mint ilyen a latin Maccus utóda. 
Néha kettő lép fel a nápolyi komédiákban, mikor 
is az egyik csaló, másik buta; állítólag Benevent 
városából valók, ahol a nép egyik fele ravasz, 
körmönfont eszű, másik lassú és korlátolt. Ugyan
ilyen páros figura az észak-olaszoknál az Arlec
chino mellett Scupino, mindkettő bergamoi szárma
zású ; utóbbi azonos Plautus és Terentius ókori rab
szolgaalakjával. Pantaleone a velenceiek rendes 
szini alakja. Jómódú kereskedő; jelleme: derék, 
együgyű nyárspolgár, aki mindig szerelmes s ve
télytársai folyton rászedik. Utóbb a szigorú, régi 
erkölcsű apaszerep lett belőle. Neve a velenceiek 
védő szentjével: S. Pantaleone-val azonos. A Dot-
tore-ban a bolognai merev tudóskodás kigúnyolása 
nyilvánul. Folyton szentenciát, közhelyeket vagy 
latin idézetet mond; néha nagy tudású, komoly 
szerep, de többnyire üres, pedáns szószátyár, aki 
kevert makkaroni-latinsággal dobálkozik. Capi-
tano, vagy máskép Scaramuccia a nápolyi spa
nyol uralom nevetséges pöffeszkedésének meg
örökítése. Régebben nagyszájú, dicsekvő, hazu
dozó és gyáva katonaalak, a latin Miles gloriosus 
mása, majd spanyol kapitány, akit korlátolt gran-
dezzája miatt bolonddá tesznek, végül elvernek. 
Tartaglia a vásáros bódék lármás kikiáltóinak 
színpadra hurcolása, még komikusabbá lesz azál
tal, hogy bár hadar és ordít, emellett dadogva be
szél. Smeralda Arlecchino női kiadása, néha 
Pierrot felesége. Bz utóbbi nem itáliai eredetű 
tipus, hanem Domenico párisi olasz szinésztársa-
ságának egy szolgája: Giaratone találta ki. Mindé 
figurás alakoknak megállapított jelmeze és Á.-a 
volt, kettesével, sőt négyesével léptek fel a víg
játékokban, hol a többi szereplő köznapi ruhában, 
Á. nélkül jelent meg. 

A farsangi bohóskodások A.-os menetei részben 
a római szaturnáliák divatát követték, részben a 
természet megújhodásának ősi, vidám népjelene
teit, állati és óriás Á.-os figuráit tartották életben. 
Minden európai nép ismerte s külön jellegű szo
kássá fejlesztette. Később rangosztályok szerint is 
több ágra oszlott. Fényes udvari ünnepélyeken a 
társadalom urai tánccal, történeti j elmezekkel^..-os 
bállá formálták át, különösen a francia és angol 
udvar rendezett ilyeneket mitologikus látványos
ságokkal tarkítva (masques). Egyes virágzó tár
sadalmi osztályok a maguk körében teremtettek 
neki sajátos formát s így keveredtek a többi far-
sangos nép közé. Iparos céhek, kereskedő-társulá
sok vitték benne a főszerepet. Híres volt és sokáig 
fenmaradt a nürnbergi mészáros és késes céhek 
«Schönbartlaufen»-ja, ezer bohósággal tréfálva és 
riasztva meg az utcai nézőközönséget. Minden 
egyes játékukat könyvekben írták meg, egyet ver
sekben költő-vargájuk: Hans Sachs. E kiváltsá
gosak mulatságait a francia forradalmat követő 
demokrata világ ellentótképen az ú. n. rongyos 
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bálok divatba hozatalával csúfolta ki, amelyek 
mint paraszt és züllött mulatságok ma is szélté
ben ismeretesek és kedveltek. V. ö.: Lorrain, 
Histoire des masques (Paris 1900); Alhnann, Die 
Maskendes Sehauspielers (Berlin 1896); DuMéril, 
Histoire de la comódie (Paris 1869, 2. köt.); 
D'Aneona, Origini del teatro italiano (Torino 1891, 
2 köt.); Driesen, Der Ursprung des Harlekin 
(Berlin 1904); Flögel, Geschichte des Grotesk-
Komischen. Neu bearb. v. Fr. Bbeling (Leipz. 
1862). 

A régi magyar tnagánjogban Á. (lárva), a ma
gánjogi bántalmaknak (deíicta privata) egy esete. 
Álarcos (sziluett személy) az, ki másnak személyét, 
nevét és címét csalárdul felveszi, különösen, hogy 
ezáltal annak örökségét v. családi jogosítványait 
bitorolja. Büntetése régente örökös szolgaság volt. 
Ma az Á. büntetendő és pedig a körülmények sze
rint a büntetendő cselekményekhez képest külön-
bözöképen. 

Á. a rendészetben: Minthogy A.-osok a közren
det és közbiztonságot gyakran megzavarták, a jog
állam az Á. viselését ós az Á.-os menetet előleges 
bejelentéstől teszi függővé. 

Á. a méhészetben, 1. Méhészálarc. 
Á. mint védőkészülék: kohóknál, olvasztóknál 

dolgozó munkások dróthálóból vagy aszbeszttüllel 
bevont Á.-ot viselnek, amely az izzó, megömlött 
fémek sugározta hő ellen véd. Vegyi gyárakban, 
mérges, poros és savgőzös levegőben dolgozó 
munkások A.-ai szemüveggel ós az orr helyén 
légszűrővel vannak ellátva. L még Védősisak. 

Alarcón,l. DonPedro Antonio de, spanyol költő, 
író ós politikus, szül. Cadizban 1833., megh. 1891 
jnl. 19. Először jogot, majd teológiát tanult, de 
azt abbahagyva, Granadába ment, ahol 1854-ben 
forradalmi irányú új lapot indított meg. Végre 
Madridban telepedett le, hol demokrata újság 
szerkesztését vállalta el és amellett más hír
lapokba számtalan novellát, elbeszélést és köl
teményt írt, melyek hihetetlen sikert arattak. 
1859-ben mint önkéntes részt vett a marok
kói spanyol hadjáratban. Visszatérve, szülővárosa 
a cortesbe választotta s mint képviselő a sza
badelvű, majd konzervatív iránynak volt hatha
tós támasza. A. regényei és kisebb elbeszélései, 
melyek közül sokat összegyűjtve is kiadott, a mai 
spanyol társadalomnak épp oly igaz, mint élénk 
képét nyújtják. B regények némelyikében, mint 
az El escándalo-ban (A botrány), felülmúlha
tatlan humor kiséri az író művészi előadását. 
Költeményei Poesías serias y humoristicas cím 
alatt jelentek meg. Egyetlenegy drámai kísérle
tével azonban: El híjo pródigo (A tékozló fiú) 
kudarcot vallott s nem is írt több színdarabot. 
Magyarban megjelentek tőle: Veneno kapitány, 
A tékozló (1894); Különös történetek (f. Huszár 
Vilmos, 1895); A botrány (f. Haraszti Gyula, 
(1896); Venegas Manuel. Regény (f. Huszár Vil
mos) ; A háromszögű kalap és más beszélyek (f. 
Haraszti Gyula, 1898. Olcsó könyvtár): A föld
golyó, A Norma fináléja (f. Fái J. Béla és Széchy 
Károlyné, 1909). 

2. A. y Mendoza, Jván Rtáz de, spanyol dráma
író, szül. Mexikóban 1580-ban, megh. Madridban 
1639 aug. 4. Spanyolországba költözvén, Sevillá

ban kir. ügyész lett. 1611-től kezdve Madridban 
élt s 1626-ban a Mexikó ügyeivel foglalkozó kir. 
tanácsnak tagja. Minthogy A. legjobb darabjait 
csakhamar másoknak tulajdonították, az iroda
lomtörténészek az ő nevét sokáig nem is említet
ték. Comedias cím alatt két kötetben 20 dara
bot adott ki (Madrid 1628 ós Barcel. 1634). Mes
tere volt a jellem-vígjátéknak (comedia de cos-
tumbres), amelynek megalapítójául őt tartják. Ide 
tartozik Corneille Hazugjának mintája, a Verdad 
sospechosa c. vígjáték. Nevezetesebb művei még: 
A falak hallanak s A férjek vizsgálata. 

Álarcos bál, 1. Álarc. 
Álarcos játékok (franciáknál és angoloknál 

masques, olaszoknál ludi), allegorikus v. mitikus 
zenés előadások, fényes kiállítással, melyek a fe
jedelmi udvarokban tartott ünnepségek alkalmá
val adattak elő. Virágzásuk a XVI. sz. Előfutói 
voltak az operának. Angolországban még a XVII. 
sz. első felében is divatoztak. 

Álarcos menet, 1. Álarc. 
Álarcos vígjáték, 1. Gommedia mimica. 
Alard (ejtsd: aiar), Delphin Jean, francia hegedű

művész, szül. Bayonneban 1815 márc. 8-án, megh. 
1888 febr. 22. Sok kedvelt hangverseny- és szalon
zeneművet írt; sok a jeles tanítványa (Sarasate). 

Alárendelt. Az elöljárónak A.-ei mindazok, kik 
a szerves tagozás, a szolgálati utasítások, v. kü
lönös rendeletek értelmében parancsai teljesíté
sére utasítva vannak. A katonai egyének mint 
elöljárók (1. o.) és A.-ek és mint följebbvalók 
(1. o.) ós alattosok állanak egymással szemben. 
Előljáró az, akit A.-joivel szemben a feltétlen pa
rancsadás joga megillet. Fölebbvaló minden ka
tonai egyén mindazokkal szemben, akiknek nálá
nál alacsonyabb rendi fokozatuk van. 

A l a r i a Grev- («öv.), a Laminariaceae-családba 
tartozó moszatgénusz, melynek mintegy 20 faja 
az északi Jeges-tengerben, a Csendes-óceán és az 
Atlanti-tenger északi részében él. Hatalmas nö
vények, melyeknek levélhez hasonló telepe a 18 
m.-t is elóii. Egyes fajait a sarkvidéki népek 
eszik. 

Alarich, 1. a nyugati gótok királya, szül. Kr. u. 
376 körül, megh. 410. Midőn Arcadius keletrómai 
császár akikötött évpénzt kifizetni vonakodott, A. 
a balkáni félszigetet tűzzel-vassal pusztította. 
Erre a nyugatrómai birodalom minisztere, Sti-
licho, a keletrómai birodalom segélyére sietett és 
Árkádiában A.-ot ügyesen bekerítette. Mivel azon
ban a keletrómai udvar bizalmatlansága még most 
sem szűnt meg, Stilicho A.-ot szökni engedte. A 
keletrómai udvar pedig A.-ot keleti Illyricumnak 
helytartójává nevezte ki (396), hogy őt esetleg 
Stilicho ellen felhasználhassa. A 401. év óta A. Itá
liának lett ostorává. Stilicho 402. Pollentia és Ve
rona táján ugyan legyőzte, de 405. Honorius császár 
miniszterét féltékenységből megölette. A. 408. Ró
mát fogta ostrom alá, de óriási váltságdíj lefizetése 
után még egyszer megkegyelmezett az örök város
nak. 409. azonban Rómát megadásra birta. Arra 
kónyszerítette a szenátust.hogyAttalust (l.o.)emelje 
Honorius helyébe a császári székbe. Nemsokára har
madszor termett az elpártolt Róma előtt, melyet 
410 aug. 24. árulással elfoglalt. A gótok a fővárost 
több napig fosztogatták, a templomokat azonban 
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megkímélték. A. azután Szicília felé vonult, de az 
afrikai átkelés előkészületei között Cosenzában 
váratlanul meghalt. A gótok (a monda szerint) sze
retett királyukat a Busento medrébe temették és 
hogy sírját senki fel ne dúlja, a sír megásására 
rendelt római foglyokat egytöl-egyig leölték. A. 
utóda sógora Ataulf lett. V.ö.: Köpke, Die Anfánge 
des Königtums bei den Goten (Berlin 1859); Si-
moniíí, Versuch einer Geschichte des A. (Göttin-
gen 1858); Riegel, A. der Balte (Offenburg 1871); 
Éieken, Der Kampf der Westgoten u. Römer un-
ter A. (Leipzig 1876); R. Keller, Stilicho (Berlin 
1884). L. Népvándorlás. 

•2. II. A., Burich király fia, 485—507-ig a nyugati 
gótok királya Spanyolországban és Dél-Franciaor
szágban. Klodvig frank király őt ariánus hite 
miatt megtámadta és Poitiers táján, Vouglé (vagy 
Voulon) mellett 507-ben teljesen legyőzte, mely 
csatában II. A. elesett. A jogtörténelem dicsérettel 
emlékszik róla. Breviárium Alaricianum c. alatt 
a nyugoti gótok törvényeit összegyűjtötte. 

Alárkász, a hadmérnöki csapatok közlegénye; 
a rendfokozattal szintén nem biró főárkásznak 
közvetlen alattosa. 

Alarm (franc, a Varme) a. m. fegyverhez. A kö
zös hadseregben kürtjel a futó lépésben való sora-
kozásra. A honvédségnél riadó a neve, 1. Riadó. 

Alarmsíp, vmely veszély közeledtét jelző' ké
szülék. A gépészetben leginkább gőzkazánokhoz 
használják, hogy a kazán vizének a megengedett 
határra sülyedését v. a gőz nyomásának a meg
engedett határra valóemelkedésétjelezze. A Black-
féle A. egy hosszú cső, mely a kazán felső részé
ből a vizszin megengedett alsó határáig nyúlik a 
vízbe, felső része pedig a kazánon kivül csavar
alakban hajlik. Amíg a cső vége vízben van, a gőz 
tele nyomja vízzel, ha azonban a víz színe a cső alá 
száll, az egész cső kiürül s a víz helyét gőz tölti 
meg, mely a cső felső végén levő fémdugót kiol
vasztja s a vele összekötött sípba jutva jelzi a kö
zelgő veszélyt. 

Alarni, Filiberto, írói álnév, 1. Amulfi. 
Alarodiak, régi nép, mely Herodotos szerint a 

Fekete-tenger mellékén lakott s a kolchisbeliek-
kel rokonságban állott. Müller Pr. őket Örmény
ország őslakóinak (aborigines, autochton) tekinti, 
s az assziriai ékirásban előforduló «urartu»-akkaí 
azonosítja, amely névvel összefügg az Ararat-
hegy neve. Némelyek hibásan hunnoknak tartják. 

Alas. , Alaska (1. o.) rövidítése. 
Alas, Leopoldo (írói néven Clarin), szül. 1852. 

spanyol író, félelmes kritikus, ki epés tollával, 
gúnyos élceivei nem egy író babérjait tépdeste 
meg. Tárcái érdekessége s nem annyira alapos
sága révén tette ismertté nevét az íróvilágban, 
mihez Suúnico hijo c. regénye és kisebb elbeszé
lései csak kevéssel járultak hozzá. 

Alaser, város a török Aidin vilajetben K.-Ázsiá-
ban, 120 km.-nyire Szmirnától K.-re, vasút mellett, 
mintegy 22,000 lak. (köztük 300 görög), jelentékeny 
gabona-, pamut- és dohánytermeléssel. Ősrégi, de 
földrengések által megrongált falak veszik körül 
a részben kipusztult s szobrokkal s más ó-kori ma
radványokkal telt helységet. A várost, melynek 
régi neve Philadelphia, a kisázsiai városok közül 
legutoljára, csak 1390. foglalták el a törökök. 

Alaska (nevét valószínűleg az Alejaska a. m. 
«nagy föld» szótól kapta), 1. az amerikai Egyesült-
Államok territoriuma,amelyÉ.-AmerikánakÉNy.-i 
végét és a közelében fekvő szigeteket foglalja 
magában az É.-i Jeges-tenger, Jukon-kerület, 
Brit-Kolumbia, a Csendes-óceán és Behring- tenger 
közt. DK. felé egy keskeny sávban az ó. sz. 71° 
30'-ig nyúlik. Területe a szigeteket, is beleszá
mítva 1.530,000 km2, az Egyesült-Államoknak 
közel V8 része. A. négy, egymástól éghajlatra és 
termékekre nézve különböző vidékekre oszlik; 
ezek: 1. a D.-i partvidék a Dixon-simdtól a Cook-
inletig; É.-on a Tanana- és Kuszkokoim-folyók 
vízválasztója határolja. A nagyobbára gránitból 
álló Coast-Range, a St. Elias-Alpok és az A.-i 
hegylánc takarják. A St. Elias-Alpokban és foly
tatásukban a Chugatch-Alpokban a legmagasabb 
csúcsoka Mount Crillon (15,900 angol láb), a Mount 
Fairweather (15,292) ós a Mount St. Elias (18,024 
láb). E hegyláncokon vannak Amerikának ha
talmas glecserei, amelyekhez képest az Alpok 
jégárjai apró folyócskák. Köztük a legjelentéke
nyebbek a Pacific, a Malaspina és a Valdez, amely 
utóbbi a tenger felől 15 angol mérföld hosszúság
ban megszakítatlan jégfalként tűnik fel. E vidék 
föfolyói a Copper a Chechitnával, továbbá a Ma-
tanuska, Knik ós Suchitna, amely utóbbiak a 
Cook-inletbe torkolnak. E D.-i partvidék É.-i hatá
rául a vízválasztó A.-i hegylánc szolgál, amely a 
Kenai- és A. félszigetekbe is benyúlik; hatalmas 
hegycsúcsok emelkednek ki belőle, r amelyek Ny. 
felé emelkednek. A Cook-inlettől É.-ra mintegy 
100 angol mérföldnyire van a Mount Mac Kinley 
(20,464 angol láb), E.-Amerika legmagasabb hegy
csúcsa; egyéb jelentékeny hegycsiicsok az Iliamna 
és Redrubt vulkánok. A partvidékkel szemben 
sziklás szigetcsoport fekszik, az Alexander-cso
port, melyben a legnagyobbak a Prince of Wales, 
az Admiralty, Baranov és Csicsagov. 2. Az A.-i 
félsziget és az Aleuták (1. o.), amelyekhez számít
hatjuk az erdős Kadiak-szigetet is. 3. a Kuszko-
koim-vidék, amely a kemény téli hideg dacára 
szénatermelésre alkalmas. K.-i részén éretermő 
hegyek emeLkednek,iníg É.-on alacsony vízválasztó 
különíti el a 4. Jukon- és sarkvidéktől. Ennek 
K.-i része magasabb. A Rocky Mountains végső 
ágai takarják ; a Jukontól D.-re a Ketchumstock-
és Tanana-HiUs, É.-ra a Romanzov- és Franklin-
hegyek emelkednek. A Ny.-i partokat a Norton- és 
Kotzebue-öblök teszik szakadozottá; az előbbit 
Ny.-on a St. Lawrence-sziget határolja. A két öböl 
között fekszik az a félsziget, amelynek hegyfoka, a 
Prince of Wales fok, közelíti meg legjobban Ázsiát. 
Az E.-i Jeges-tengerbe aBarrow-fok nyúlik be leg
messzebbre. Az egész vidék legnagyobb folyója a 
Jukon, amely Kanadából jő át, jobbról a Porcupinet 
és Koyukukot, balról a Birch, Tanana és Innoko 
folyókat veszi föl és azután széles, nagy deltában 
torkollik a St. Michaels-szigettől D.-re. Csak jun. 
közepétől szept. közepéig járhatnak rajta kisebb 
hajók. A Jukontól É.-ra fekvő vidék nagyobbára 
fátlan és mocsaras, miként a szibiriai tundrák. A 
Szelavik és Noatak a Kotzebue-öbölbe, a Kowak 
és Colville közvetlenül a Jeges-tengerbe ömlenek. 

Az éghajlat vidékek és tengerszin fölötti magas
ság szerint különféle. A D.-i partvidék, az A. fél-
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sziget és az Aleutok, amelyeket a St. Elias és az A.-i 
hegylánc a hideg szelek ellen védelmeznek, a leg-
melegehb; klímája oceanikus; a hőmérő ritkán 
száll 0° alá; az eső rendkívül gyakori, alig múlik 
el nap eső nélkül; csak a Cook-inlet környéke 
nem nagyon ködös. A Kuszkokvim vidéke és a 
Jukon völgye jóval zordabb, hosszú hideg telek 
rövid meleg nyárral váltakoznak. A territórium 
É.-i része egészen arktikus éghajlatú. Itt csak 
tundrák nyúlnak el végtelen kiterjedésben. A 
Jukon völgye és az Aleuták fátlanok; csak fű és 
bozót takarja; a D.-i partvidéken a Cross Sound-
tól D.-re azonban sűrű. erdők láthatók, amelyek 
az örökös hó határáig (2000 angol láb) nyúlnak 
föl, bennök az Abies sithensis és Cupressus 
nutkaensis a legértékesebbek. A. állatvilága ha
lakban és prémes állatokban (hód, különféle rókák, 
fekete ós barna medve, menyét, borz, farkas stb.) 
gazdag. Legértékesebb termékei A.-nak az ércek, 
főképen az arany, amelyet Douglas-szigetén, Sitka 
közelében Baranovon, a Lynn-csatorna É.-i végé
ben, a Yakutat-öböl környékén, Kadiak és Unga 
szigetek partjain, de főképen a Jukon és mellék
folyóinak völgyeiben, különösen a kanadai ha
tár felé bányásznak. 

A lakosság benszülött része az É.-i részeken 
eszkimó, tőlük D.-re, főképen a Jukon völgyében 
és a D.-i partvidéken Ny. felé egészen a Cook-
inletig athabaszka-indus, az Aleuti-szigoteken 
aleuta, a Jakutat-öböl és Puget-sund közt pedig 
thlinkit-indus. Mindezeknek száma (1900) 29,536, 
jó fele részben eszkimó. A fehér lakosság csak az 
aranybányák fölfedezése után szaporodott meg. 
1900-ban 30,507-et (27,307 férfi) számláltak össze; 
1907. számukat 31,000-re becsülték. A legnagyobb 
városok Nome a Ny.-i parton, amelynek 1900. 
12,486 lakosa volt, akiknek száma 1908-ban 
2500-ra csökkent, továbbá Skagway (1800 lak.), 
Junean (1300) a kormány székhelye, Pairbanks 
(3500) stb. A földmívelésre és állattenyésztésre 
A. zord klímája miatt nem alkalmas. Újab
ban Szibiriából rénszarvasokat importáltak és 
ezek száma 12,288-ra szaporodott. Az erdőket sem 
igen művelik; ellenben a halászat és bányászat 
igen jövedelmező ; egyedül a lazac-halászat éven
ként körülbelül 8-5 millió dollárt jövedelmez. A 
fókavadászat a Pribilo-szigeteken egy amerikai 
társaság privilégiuma; azonkívül heringet, bálnát 
és tőkehalat is nagy mennyiségben fognak. Az 
aranytermelést 1908-ban 19-8 millió dollárra, az 
ezüstét 109,400, a rézét 585,926, az összes ásványi 
termékekét pedig 20.791,738 dollárra becsülték. 
A kereskedelem előmozdítására Skagwaytól Ka
nadába 112 ang. mf. hosszú vasutat építettek, a 
Tanana-melléki bányák 50 ang. mf. hosszú vasúti 
vonallal rendelkeznek; a Solomon folyó melléki 
vonalak hossza 60 mf.; ezeken kívül új vonalakat 
is terveznek. Az Egyesült-Államokkal való for
galom 1908—09. a behozatalban 17.186,455, a 
kivitelben pedig 13.055,355 dollár értéket képvi
selt. Ugyanezen időben az Egyesült-Államokból 
416 hajó érkezett 459,795 és oda elment 490, 
459,795 t. tartalommal. A fő kikötőhelyek a Puget-
sund környékén vannak. A.-ban különféle hit
térítő-társaságok működnek. A tanítás céljaira 
(1908) körülbelül 59 iskola szolgál, amelyekben 

73 ianitó 3068 gyermeket tanít. A. nincs territó
riumként szervezve, mert nincs törvényhozó tes
tülete és a washingtoni kongresszuson sincs kép
viselete. Az Egyesült-Államok elnöke által 4 évre 
kinevezett kormányzó áll az élén. Igazságszolgál
tatás céljából 4 kerületre oszlik. Sem az ingat
lanra, sem a személyekre adó kivetve nincs; 
egyedüli jövedelmi forrása az államnak az illeték, 
amelyet az üzletek után fizetni kell; ez az illeték 
1906—07-ben 384,395 dollárt jövedelmezett. A. 
partjait 1730. először Gvoszdev kereste föl, Beh-
ring, Csirikov és Cook (1778) léptek nyomdokaiba. 
Oroszország tette azután reá a kezét; az orosz
amerikai szórmetársaság monopolizálta a vadá
szatot és a kereskedelmet. 1867. az Egyesült-
Államok 7.200,000 dollárért vásárolták meg. Az 
1896. fölfedezett aranybányák hirtelen nagy je
lentőségűvé tették. V. ö.: Dall, A. as it was and 
is 1865—95 (Washington 1896); Scidmore, App-
leton's Guidebook to A. stb. (u. 0. 1899); Sola E., 
The New El Dorado (London 1898); Burroughs, 
A. giving the results of the Harriman A. Expedi-
tion (London 1902); Hiqqinson, A. the Great 
Country (New-York és London 1909); Erdmann 
E., A. (68 képpel és térképpel, Berlin 1909); Kee-
ler, Atrip to A. and the Klondike (Cincinnati 1906). 

2. A., az ugyanily nevű amerikai territórium 
egyik félszigete, amely a Behring-tengert a Csen
des-óceántól választja el és az Aleuti-szigetekben 
találja a folytatását. É.-on az lliamna- és Clark
tavak határolják. Az A.-i hegysor húzódik végig 
rajta. 

Alaskait (ásv.), a szulfosók csoportjából: szulfo-
bizmutit, Bi2S4(Pl,Ag2Cu5!). Különben nem egyéb, 
mint ezüst- és réztartalmú válfaja a galenobizmu-
titnek Coloradóból. 

Alaskit, világos gránitkőzet Alaska- ós Neva-
dából. Finoman szemcsés és gránitporflros vál
fajait A.-aplit-és A.-porfir-mik. nevezik. 

Alassio, kikötőváros Genova tartományban, 
vasút m. Téli klimatikus tartózkodási hely, (1901) 
4400 lak., tengeri fürdővel, halászattal. V. ö.: 
Schneer, Á. und seine Umgebung (Wiesb. 1886). 

Alastor.a gör. drámákban, különösen Aischylos-
nál, a boszuálló szellem, mely minden bűnt kérlel-
hetlenül megtorol. 

a la s u í t e (ejtsd: áiászvít), a német hadsereg
ben az ezrednél szolgálatot nem tevő, de annak 
egyenruháját viselő számfeletti tiszteket A. jelzés
sel tartják nyilván az ezrednél. 

Alászántás, 1. Szántás. 
Alata cas tra , Edinburghnak (1. o.) latin elne

vezése. 
Alatau, négy hegység neve az orosz közép

ázsiai kormányzóságban, Szemirjecsenszkben. 3 
az Isszik-kul körül helyezkedett el; a negyedik a 
Kinai-Kuldsza felől határul szolgál. A Kungei-A. 
az Isszik-kul É.-i partja mentén húzódik el; ezt 
a Tronszilii-A.-tól a Csu és a Csilik völgye vá
lasztja el. Átlagos magasságuk 2000 ni., az örö
kös hó 3400—3500 m.-nél kezdődik. A Terszkei-
A. az Isszik-kul D.-i partját követi. A határt al
kotó Dzsungári-A.-nak, mely az é. sz. 45° alatt 
fekszik, átlagos magassága 2000 m. E hegy
láncokat 1840. Schrenk. 1857. Szemenov és 1859. 
Golubco kutatta át. 
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A la tere a. m. mellette. Legati a latere, a 
egmagasabb rangú pápai nagykövetek, akiket a 
ibornokok közül választanak. Küldetésük csak 

'önös fontos ügyekben történik. L. Pápai kö-
tek. — Nálunk A.-nek hívják a király személye 

örüli minisztert. 
á la té té (franc, ejtsd: — tét) a. m. a csapat 

lén, elül. 
Alátéti karika (techn.), csavarkötésekben acsa-

arok alá használják, midőn az összekötendő 
tórgyak felülete nyers v. lágy, v. midőn a csavar-

ár számára készített lyuk bővebb, mint a csavar-
ár. Finomabb tárgyakhoz esztergályozott álla-

-tban használják, durvább tárgyakhoz azonban 
yersen. 
Alatir, kerületi székhely az orosz Szimbirszk 

kormányzóságban, 165 km.-nyíre Szimbirszk 
városától, az Alatir és Szura összetorkolásánál, 
(1885) 11,086 lak., székesegyházzal, jó kikötővel, 
élénk gabona- ós fakereskedóssel. 

Alatka, kisk. Heves vm. hevesi j.-ban, (1900) 
365 lak.; u. p. Boczonád, u. t. Erdőtelek. 

Alatri, város Róma olasz tartomány Prosinone 
kerületében a Cossa völgyében, (1901) 6400 lak., sok 
posztó-és szönyeggyárral, érdekes kiklopszi falma
radványokkal. 

Alattomosság, mint liúzassági akadály (impe-
dimentum clandestinitatis): az a bontó akadály, 
amelynél fogva a tridenti zsinat «Tametsi» kez
detű dekrétuma alá eső területen érvénytelen 
azoknak a személyeknek házassága, akik nem kö
tik azt illetékes lelkészük és 2 vagy 3 tanú jelen
létében. A tridenti zsinat érintett dekrétumának 
pedig ott van hatálya, ahol ki lett hirdetve, s ha
tálya a kihirdetéstől számított 30 nap alatt áll be. 
A kihirdetés bizonyítását pótolja az igazolható 
gyakorlat. A Tametsi alól is vannak kivételek. 
A polgári házasságkötés behozatalával nálunk el
vesztette jelentőségét. L. Házasságkötés. 

Alattos (nóm. Niederer), 1. Alárendelt. 
Alattság (ném. Wassertaue, ol. cavi di ormeg-

ffki, ang. cables for mooring), a tengerészetben 
azok a kötelek, melyek a hajónak kikötésénél, 
vontatásánál vagy kukázásánál használtatnak, s 
melyeknek erős sodrata egymás ellen van verve, 
hogy a nedvesedés következtében hosszúságukból 
és tartósságukból lehetőleg keveset veszítsenek. 
Jelenlege célokra sokszor acéldrótokból font köte
leket használnak. A dunai hajójáratoknál A.-nak 
nevezik a vékonyabb fajta lenköteleket. 

Alattvalói eskü, v. állampolgári eskü, az alatt
valóknak, az állampolgároknak hűségi esküje az 
uralkodóval szemben, v. az állam alkotmányára. 
A frank időkben gyakran történt az alattvalók fel
esketése az uralkodó hűségére. A középkorban 
helyébe a hűbéreskü lép (1. o.), amelyet csak a 
legfőbb hűbérurak tesznek le közvetlenül a fejede
leni kezébe. Az újabb alkotmányokban az A. nem 
szerepel, az intézmény elavult. Jelentősége meg
maradt külföldi állampolgárnak honosításánál. 
•(1879. L. t.-c. 14. §.) 

Alattvalók azok a személyek, kik az állami ha
talomnak alávetvék. Ilyenek egy régebbi elavuló 
államjogi szóhasználat szerint nemcsak az állam 
honpolgárai (subditi personales, perpetui), kik ak
kor is, ha külföldön tartózkodnak, bizonyos tekin

tetben alárendeltjei lehetnek államuk hatalmá
nak (pl. konzulátusainak), hanem mindazok is, kik 
ideiglenesen vagy állandóan az állam területén 
tartózkodván, a területi fenségiség alá jutnak 
(subditi temporales). Ugyancsak A. a vagyon
jogi viszonyokra és vagyonra vonatkozó közjogi 
kötelességek tekintetében azok is, kik nem hon
polgárok ós nem is tartózkodnak az állam terüle
tén, ott csupán ingó vagy ingatlan vagyonnal bír
nak; ezek az úgynevezett dologi A., forenzi-
sek (subditi reales). A.-nak egyébként közönsé
gesen az állam honpolgárait is szokták nevezni, 
ugyancsak A.-nak nevezik az abszolutisztikus 
állam politikailag jogtalan honosait szemben az 
alkotmányos állam tagjaival, akik politikai jogaik 
folytán nemcsak alatta állanak az állami uralom
nak, hanem annak alkotó tényezői is, ós akiket 
ezért az állampolgár név illet meg. 

Alattyán, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
jászsági felső j.-ban a Zagyva közelében, (1900) 2133 
magyar lak., postahivatallal és telefonállomással. 

A l a u d a (lat.) a. m. pacsirta (1. 0.). 
A l a a d l d a e , 1. Pacsirtafélék. 
Alaun, régi szarmata (szittya) népség, lehet, 

hogy azonos volt az alánokkal. 
Alauni-magaslatok, Vitebszk, Pszkov, Minszk, 

Mohilev, Szmolenszk, Moszkva orosz kormányzó
ságokban. Miként a Valdai-magaslatok (1. o.) víz
választóul szolgálnak. 

Alava, a 3 spanyolországi baszk tartomány leg
nagyobbika, legdélibbje, de legnóptelenebbje. Vis-
caya, Guipuzcoa, Navarra, Logrono és Burgos közt 
3045 km2 területtel. Mindenütt hegyek takarják. 
Az éghajlat enyhe és egészséges. A lakosok száma 
(1897) 94,622 volt (31 egy km2-re), akik főleg mező
gazdasággal foglalkoznak. Fő és egyetlen városa 
Vittoria. 

Alava, Don Miguel Ricardo de, spanyol tábor
nok, szül. Vittoriában 1771., megh. Barégesben 
1843. 1808—11. a franciák részén harcolt, de az
után az angolokhoz pártolt s "Wellington hadse
géde, majd tábornoka lett. VII. Ferdinánd alatt 
szabadelvüsége miatt börtönbe került s csak Wel
lington közbenjárására szabadult ki. Részt vett az 
1820-iki forradalomban. Arestauráció után Angliába 
menekült. Mária Krisztina királyné visszahívta ós 
1834. az ország pairjévé tette. 

a la v u e (franc, ejtsd: áiáv&), szemmértékre, 
különösen terepvázlatoknál mondják, melyek pon
tosabb eszközök s móretek nélkül készültek. L. 
Terepvázlat. 

Alayrac (ejtsd: aiérák), Nicolas d', franci a opera
szerző, szül. Mouretben (Languedoc) 1753 ápr. 10., 
megh. Parisban 1809. 38 év alatt 57 operát írt, 
többnyire kisebb igényű, de korukban népszerű 
művekot. 

Alázatosság (humilitas), a saját egyéniségének 
csekélybe vétele, elenyesztetése másokkal szem
ben. A kereszténység erénnyé emelte s az evan
gélium boldognak hirdeti «az alázatost s lelki sze
gényt)), de az életben legtöbbször csak önző célok
ból tettetik az A.-ot. 

Alazon. Szkítha szokások szerint élő thrák-törzs 
volt a Tyras (Dnjeszter) és Nyparis (Bug) között, 
a fóldmivelő szkíthák szomszédságában, kik He-
rodotos szerint (IV. 17,52.) nemcsak vetik a gabo-

Révai Nagy Lexikona. I. hőt. 19 



A l b — 290 — Alba Ecclesia 

nát, hanem meg is eszik, úgyszintén a vörös- és 
fokhagymát, lencsét és kölest is. 

Alb, két jobboldali mellékfolyója a felső Rajná
nak Badenben. Az egyik Waldshut kerületben van, 
a Peld-hegy alján a Schwarzwaldban ered s Alb-
brucknál torkollik; a másik B.-i Schwarzwaldban, 
württembergi területen ered, Bttlingennél eléri a 
felsőrajnai mély síkot és Knielingen alul ömlik a 
Rajnába. 

Álba (lat.), kötelezvénynek szánt tiszta papiros, 
melyen már megvan az aláírás, de szöveg nincs, 
hogy az A. birtokosa azt írhassa bele, ami neki 
tetszik. L. Fehér lap. 

Álba. Misemondó ing. Földig érő vászonöltöny, 
melyet misemondáskor közvetetlenül a revorenda 

fölé vesz a pap. Jelvényileg 
Krisztus varratlan köntösét 
utánozza és azt a gúnyruhát, 
melybe szenvedésekor öltöz
tették. Mivel régente a keresz
telendőket is fehér ingbe öltöz
tették, ama vasárnapnak neve, 
melyen azelőtt az ünnepies 
keresztelések történtek: Do-
minica in albis, fehér vasárnap 
(húsvét utáni első vasárnap). 
Az anglikánok megtartották. 
A német császárok koronázási 
jelvényeihez is tartozott ré
gente egy selyem A.; még ma 
is őriznek egyet a bécsi kincs
tárban. 

Álba (franc, aubade, ném. Tagelied), hajnali 
dal, szerelmi költeményfaj a provéncei irodalom
ban (1. o.), melynek tárgya a szerelmesek búcsú-
zása virradatkor, midőn a várőr a nap felkeltét 
jelzi. Később hangszeres zeneszerzeményeket is 
neveztek A.-nak. 

Álba (Fejéregyház), Holics régi latin neve. — 
így hívták Gyulafehérvárt is (A. Garolina, A. 
Júlia) és Székesfejérvárt (A. Regia, A. Reqalis). 

Álba, az Aube folyó (1. o.) középkori neve. 
Álba, 1. kerület az itáliai Cuneo tartományban. 

— 2. A., a rómaiaknál Álba Pompeja, főváros az 
ugyanily nevű kerületben, püspöki szókhely, 170 
m. magasan a Tanaro mellett a Curasca torkola
tához közel, vasút mellett, (1901) 12,800 lak. A vá
ros köralakban épült, van székesegyháza (1496), 
ferencrendi temploma Perugino freskófestményei
vel, ókori műemlékekkel telt szép érseki palotája; 
kereskedelme borral, szarvasgombával, barommal 
és kitűnő sajttal (Robiole). — 3. A. (Albe), ősrégi 
helység Aquila olasz tartományban, a Velino lábá
nál, az egykori Pucini-tó közelében, 400 1. A ró
maiaknál A. Fucentia. A régi város kiklopszfalai 
ma is láthatók. Közelében folyt le a lagliacozzo 
melletti csata (1. o.). 

Álba, Fernando Alvarez de Toledo, A. hercege, 
spanyol hadvezér és államférfiú, szül. 1507 oki 
29., megh. 1582 dec.ll. Lisszabonban.Harcolt V.(I) 
Károly szolgálatában Pavia mellett (1525), Tunisz
ban és Algírban a törökök ellen, a Provenceban, 
Kataioniában és Navarrában pedig a franciák ellen 
(1542); az 1546—47-iki schmalkaldeni háborúban 
János Frigyes szász választófejedelmet magyar 
huszárok segélyével Mühíberg mellett elfogta. 

1552-ben nem birta ugyan Mete várát visszafog
lalni, de II. Fülöp alatt, mint Olaszország alki-
rálya, szétverte az egyesült pápai és francia se
reget (1556), megszállotta az Egyházi államot és 
engedékenységre birta IV. Pál pápát, de ura paran
csára kénytelen volt visszavonulni. Vitézség és 
fényes hadvezéri tehetség által annyira kitűnt, 
hogy már 26 éves korában tábornok, 30 éves
korában pedig a császári seregek fővezére lett; 
sajnos, hogy kegyetlenségével nagy hírét beszeny-
nyezte. 1567-ben II. Fülöp őt a felkelt németalíöl-
diek leverésével bízta meg, mely feladat teljesíté
sét kegyetlenül végezte. Az általa fölállított rend
kívüli vértörvényszék egynehány hónap alatt, A. 
saját vallomása szerint, 18 ezer embert küldött 
vérpadra, köztük Egmont és Hoorn grófokat is. A. 
a védtelen országra rettenetes adóterheket rótt. 
A menekültek (geusök) kezdetben sikertelenül 
támadtak ellene, de később Orániai Vilmos győ
zedelmesen harcolt a spanyol seregek ellen. Mi
dőn A. segédcsapatokat kért, kérelmét II. Fülöp 
megtagadta, mire A. maga beadta lemondását. 
Visszatérése után egy ideig kegyvesztett volt. 
1580-ban Fülöp király A.-t Portugália meghódítá
sával bízta meg, melyet el is foglalt, vérengzése-
által azonban itt is gyűlöletessé tette magát. 

Irod/tlom. Ranke, Europíüsche Fiirsten u. Vöíker von Síid-
Kuropa L; Forneroa, Hist. de Philippe II. 4 köt.; Berwick 
y Alba, Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba^ 
Madrid 1891; Arrue, Campanos del Duqne de A. (Toledo 
1879, 2 köt.) 

Álbáb, pseudochrysalis (állat), a túlátalakuló, 
(hypermetabola) rovaroknál, a hólyaghúzók (Vesi-
cantia) családjába tartozó bogaraknál, pl. a kőris
bogárnál és a nünüke-félóknél fordul elő. A nünüke-
(Meloe) fejlődése alkalmával a petéből jól fejlett 
lábakkal, tapogatóval és szemmel ellátott, mozgé
kony lárva bújik ki, mely méhek szőrére csim-
peszkedve, a méhkasba viteti magát. Itt nyüszerű, 
lábatlan és szemnélküli lárvává alakul át és méz
zel táplálkozik. Később bábszerü nyugalmi szakba 
lép, ilyen állapotban hívják a nyugvó lárvát Á.-
nak, mely külsőleg nagyon hasonlít a valódi báb
hoz. Az A.-ból rövidebb-hosszabb idő múlva azon
ban nem ivarérett állat, hanem ismét lárva fejlő
dik s csak ebből keletkezik az igazi báb, melyből 
azután kif eslik az ivarérettnünüke. L. Körisbogár^ 

Alba Bulgarica (A. Graeca), Belgrádnak régibb 
elnevezése. 

Alba Carolina (A. Júlia), Gyulafehérvár latia 
elnevezése. 

Albacete, 1. tartomány Spanyolországban, a. 
hajdani Murcia királyság nagyobb, ÉNy-i fele, 
Murcia, Cuenca, Valencia, Alicante, Granada, 
Jaen és Ciudad Reál között, 14,863-10 km2 terü
lettel, (1897) 233,005 lak. A Jucar és Segura öntö
zik. — 2. A. tartomány fővárosa, 75 km.-nyire 
Murciától vasút mellett,szabályosan épült, gabona-, 
bor- és sáfránytermeléssel, kés- és tőrkészltéssel, 
(1897) 21,637 lak., régi erődítmények romjaival és-
a bikaviadalok számára épült cirkusszal. 

Alba de Tormes, az ugyanily nevű járás szék
helye Salamanca spanyol tartományban, a Tor
mes jobb partján vasút mellett, (1897) 3203 lak., a 
rettegett Alba herceg régi várkastélyával és 26. 
ívből álló kőhíddal. 

Alba Ecclesia, 1. Alba Maria. 
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Álba Júlia, 1. GyidafeMrvár. 
Álbák, kisközség Torda-Aranyos vm. topánfalvi 

j.-ában, (1900) 1192 házzal és 5805 oláh lak., az Al-
bakuluj mellett; legészakibb falu e havasi vidé
ken ; a hírhedt Kloska szülőhelye. U. p. és u. t. 
Topánfalva. 

Albalat, Antoine, franc. író, szül. Brignolesban 
1856. Különböző lapokban álnevek alatt számos 
cikket, tanulmányt és költeményt írt. Megpróbál
kozott a szini irodalommal is. Regényei: Le ma-
riage de Luoile, Une fleur des tombes, Marié, Im-
possible pardon. Esztétikai tanulmányai négy 
kötetben jelentek meg. 

Alfoa l i n e a (lat.), 1. Cirkuszi játékok. 
Álba Longa, latin város, a monda szerint Asca-

nius, Aeneas íla alapította. A mai Monté Cavo 
(Mons Albanus) lejtőjének egyik keskeny, hosszú 
síkján, az Alba-tó fölött terült el. Innen indult ki 
a hagyomány szerint Róma alapítása, s a két vá
ros egy ideig szoros viszonyban is állott; de Róma 
harmadik királya, Tullus Hostilius leromboltatta, 
mert A. diktátora, Mettius Puffetius, áruló módon 
cserben hagyta a rómaiakat a Veji ellen vívott 
csatában. A lakosság Rómába költözött és a Cae-
lius-dombon tolepedett le. 

Álba m á g i a (lat.), 1. Bűbájosság és Bűvészet. 
Álba Maria (Álba Ecclesia, Fejéregyház), egy 

nagyon régi, úgy Béla király jegyzője, mint Má
tyás kir. 1480-iki oklevele szerint mindjárt a ma
gyarok megtérése kezdetén Szűz Mária tisztele
tére emelt óbudai templom neve, melyet Szent 
István a pócsváradi apátság alapítólevelében 1015. 
már meglevőnek említ. A templom több közép
kori oklevél szerint az Ó-Budától ÉNy.-ra húzódó 
szőllötermö hegyek aljában, a régi esztergomi 
(mai bécsi) országút mellett, a «Krumhelt ferdéjén 
nevű hévvizu patakocska közelében emelkedett, 
mely Anonymus szerint kőmederben folyt Attila 
városába. Ugyanő mondja, hogy ezen patak fejé
nél temették el Árpádot. Katona Istvántól kezdve 
sokan foglalkoztak A. s ezzel kapcsolatban Árpád 
sirja meghatározásával; kerestek Kisczellnél, a 
Viktória-téglagyárnál, a Radl-malomnál s a keleti 
oldalon a római vízvezeték fölötti római fürdőnél, 
sőt Békásmegyer és Kalász határában is. A kérdés 
irodalmát összeállította Gerecze Péter: A műemlé
kekhelyrajzi jegyzéke és irodalma, Magyarország 
műemlékei, II. k. 1906. A kutatásokat részletesen 
ismertette Szendrei János: Árpád sírja, Árpád és 
az Árpádok. Szerk. Csánki Dezső, Budapest. A 
határjáró okleveleket körülményesen magyarázta, 
lehetőleg összevetve a mai helyviszonyokkal, dr. 
Wekerle László : Fejéregyháza. A. és Árpád sírja 
helyfekvésének meghatározása a határjáró ok
levelek nyomán (Budapest 1885); és Nagy ezer 
év Árpád fejedelem sírja felett (Budapest 1907). 

Albán, régi skót királyság, 1. Skótország. 
Albán, szent, a ker. vallás első vértanuja 

Angolországban Dioklecián idejében (285). 
Albán, 1. Bán. 
Albanagium (lat. jus albinagii; franc, droit 

d'aubaine), amelynél fogva a középkori fejedel
mek elhunyt idegeneknek területökön létező ha
gyatékát a külföldi örökösök kizárásával maguk
nak igényelték. Hazánkban az A. ismeretlen. Je
lenleg más államokban sincs érvényben. 

Albane, P., álnév, 1. Caro Elme. 
Álba Nevis, családi nevén Unger Ila, írónő, 

szül. Ereszvény pusztán (Szabolcs vm.) 1886., de 
Szegeden nevelkedett, ahol atyja, Unger József 
ker. tiszti orvos volt. Több lapnak dolgozótársa. 
Önállóan megjelent müvei: A két csuda (Költe
mények, Budapest 1905); Bolti leányok (Elbeszé
lések, u. o. 1908); Nász előtt (Költemények, u. o. 
1910). 

Albán-forint. A mainzi St. Albán lovagrend 
által kiadott aranypénz, amelynek 6 és Vs márka 
volt az értéke. 

Alban-hegység (Colli Albani, Monti Laziali), 
Rómától 18 km.-nyire DK. felé a síkságból ki
emelkedő vulkáni, körhegysóg. A kör 3 helyen van 
áttörve. K.-en és ÉNy.-on az esővizektől, DNy.-on 
3 fiatalabb krátertől, melyeket most a gyönyörű 
Albanoi és Nemi tavak, meg a vizek levezetése 
következtében keletkezett aricciai síkság foglal
nak el. A régi kráter közepén szinti n van egy 
fiatalabb korban keletkezett erupciós kúp, a 956 
m. magas Monté Cavo (az ókorban Mons albanus), 
amelyen egykoron Jupiter latiaris temploma ál
lott. A nagyobbára szöllőkkel, olajfákkal és gesz-
tenyefa-erdőkkel takart A. kedvelt nyaralóhelyül 
szolgál; természeti szépségeiért sokan látogatják. 

Albani. 1. Tekintélyes római család, amelyből 
több biboros származott. Giovanni Francesco 
1700. XI. Kelemen néven pápa lett, A család 1852. 
halt ki. A. Alessandro (1692—1779) biboros ala
pította Rómában a Villa A. műgyűjteményét, 
amely az ókori plasztika mintagyüjteménye s 
1866. Alessandro Torlonia herceg vásárolta meg. 
E gyűjteményből sok darabot Franciaországba 
vittek, 1815. pedig Münchenbe adtak el. 

2. A., Emma, 1. Gye. 
3. J..,ÍVww:esco,szül.Bolognában 1578., megh. 

u. o. 1660., először Calvaertnek, akkor igen tekin
télyes flamand festőnek volt tanítványa, azután a 
Carracciak iskolájába lépett és az ő hatásuk alatt 
fejlesztette ki művészetét. Főleg vallásos tárgyú 
freskókat és oltárképeket festett bolognai tartóz
kodása alatt; 1600 körül Rómába ment, hol tág 
tér nyilt működésének (a Pal. Verospi egyik 
terme, a S. Maria della Pace szentélye stb.) 1616. 
Bolognába visszatérvén, sok oltárképen kívül óri
ási számmal festett — többnyire segédek közre
működésével — tetszetős, élénk színezésű, utóbb 
már ugyancsak modoros, sokszor erotikus ízű mi
tológiai képeket, melyek igen nagy kedveltségnek 
örvendtek. A legismertebb közülök 4 kép a római 
Borghese-kóptárban (Venus ós Diana). A budapesti 
Szépművészeti Múzeumban faunt és nimfát ábrá
zoló képpel van képviselve. 

4. A., Johann (eredetileg Albanedes), schwazi, 
tiroli származású keramikus, aki a XVIII. sz. 
utolsó negyedében született. Előbb Thurn-Taxis 
herceg szolgálatában Regensburgban, majd Mün
chenben ós Bécsben porcellánból portraitszobrok-
kal szerzett elismerést, 1802. Schwazban kerami-
kai gyárat alapított, de nem igen boldogult vele. 
Gyárát eladván, Münchenbe vonult. Halálának 
éve ismeretlen. 

5. A., Matthias, az idősebb, híres hegedűkószitő, 
szül. 1621. Bozenban, megh. 1673. Hasonló nevű 
fia még jelesebb hangszerkészítő volt, néhány 
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évig Cremonában dolgozott. Hegedűit az Amatik-
kal egy rangba helyezik. 

Albánia, az ókorban a Fekete- és Káspi-tenger 
között, a Kaukázustól délre, a Cyrus (Kur) folyóig 
terjedő ország. A lakosok egyszerű erkölcsű no
mádok, jeles nyilazók és lovasok voltak. Pom-
peiusnak Armenia ellen irányzott hadjárata alkal
mával (65 Kr.e.) örökös hercegek ós egy főkirály 
alatt 12 törzsből álló szövetségük ideiglenesen a 
római főuralom elismerésére kényszerült.Országuk 
fennállt a X. sz.-ig, amikor török törzsek véget 
vetettek neki. 

Albánia (albánul: Szkipéria, törökül: Arnaut) 
a Balkán-félsziget Ny.-i, albánok lakta partvidé
kének neve, a Bojana folyó, az Artai-öböl (é. szél. 
42"-ától a 39°-ig), az Adriai- és Jón-tenger és 
ama hegyláncok között, melyek a makedóniai 
folyamvidéknek vízválasztóul szolgálnak. A. ma
gában foglalja a régi Illíria déli részét, épp úgy a 
régi Bpiruszt, azaz a mai Szkutari, Janina ós rész
ben Kosszovo meg Monasztir vilajeteket; neve az 
ó-kor végén az Alhanopolis város körül épült kis 
kerületet jelentette és csak a XI. sz.-ban terjedt 
ki az egész országra ós lakosaira. Ma a török 
birodalom egy része, kivéve egy darab földet Arta 
folyótól DK.-re, melyet 1881. engedtek át Görög
országnak. A tulajdonképeni A. nagysága vagy 
•44,000 km2, a vilajet-beosztás szerint mintegy 
58,000 km2. A lakosok főrészt albánok; csak ÉK.-en 
vannak szerbekkel és törökökkel keverve és délen 
Bpiruszban részben görögösltve. Földrajzi leírását 
1. Törökország. 

[Története.] A. őstörténetét homály borítja. 
Makedóniai II. Fülöpnek éppen oly kevéssé sike
rült e vad hegyi törzsek erejét megtörni, mint 
fiának, Nagy Sándornak (335). Száz évvel később 
skodrai (skutari) Agron kalózkirály ostora volt 
az Adriai-tenger partlakóinak és így a rómaiak
nak is, kik véres harcok árán A. partjait 230 óta 
hatalmukba kerítették (Apollónia és Uyrrhachion 
mint kulturális központok); a zord hegyvidék 
azonban most is független maradt. A népvándor
lás folytán É.-on délszláv törzsek (kül. szerbek), ke
leten pedig bolgár rajok nyomultak (VII—IX. sz.) 
be. A szláv áradat ugyan 1018 körül apadt, de 
(1081 óta) tengerentúlról normannok érkeztek, kik 
1101-ig garázdálkodtak; felváltották őket a Kom-
nenusok családjából származó epirota kényurak 
(deszpoták), kik 1101—1318-ig kormányoztak, 
mígnem a keletrómai császárok uralmukat meg 
tudták újítani. 1250 körül az albánok nagy része 
a kat. hitre tért. A XIII. sz. második fele óta A. 
története vidékek szerint kezd kialakulni. A ten
gerpart fölött (pl. Durazzóban) 1257—1368-ig Ná
poly királyai parancsolgatnak, így az Anjouk, 
kiknek azonban a velencei kalmárokban félelme-
tos versenytársaik támadtak. Abenfóldetegy-egy 
szerb fejedelem, mint Dusán cár hajtja uralma 
alá (1343), de utódának, Simonnak igáját már 
sietve lerázták. A bení'öldi előkelő családok között 
a Topia-, Musachi-, Kasztriófevcsalád dicsekedett 
nagyobb hatalommal. A XIV. sz. vége felé az al
bánok sűrű tömegekben rajzottak Attikába, Mo
rcába és Thessáliába, ahol számos gyarmatot ala
pítottak. Csakhogy ezeknek nemsokára a törö
kökkel kellett felvenni a harcot, csakúgy mint a 

Balkán többi népeinek. Több ízben a keresztény 
országok, így Magyarország (Hunyadi János) támo
gatása mellett igyekeztek halálos ellenségüktől 
szabadulni, ámde a hadi szerencse, mint az 1389-iki 
rigómezei csatában, többnyire a törököknek ked
vezett. A leghíresebb hőse, Kasztrióta György v. 
Skander bég (1. o.) és apósa, Topia Arianites 25 
évig dacoltak fellegváraikban az ozmánokkal 
(1443—67), de haláluk után A. mégis török kézre 
került. 1479. elbukott a velencei Skutari, 1501. 
Durazzo, 1571. Dulcigno ós Antivari. Sok albán 
külföldre, kül. Itáliába menekült, de a hátrama
radottaknak mohammedánus hitre kellett térniök, 
melyért csakhamar oly fanatikusan lelkesedtek, 
hogy a szultánok soraikból pótolták a hanyatló 
janicsárok hézagait. A török hadvezérek java al
bánokból került ki, így Szinán pasa és a két 
Köprüli, kik hazánk történetében is megörökítet
ték nevüket. Az 1770 óta gyakori görög felkelé
sek elnyomására a törökök rendes albán csapato
kat használtak. A nagyratörő Ali, janinai pasa 
(1. o.) 1780 után megkísértette a vallási és poli
tikai érdekek által megosztott albán törzseket 
egyesíteni és újra kalandvágyat lehelt beléjük, 
ami azután az 1821. kitörésre jutott görög sza
badságharcban romlásukat okozta. A délen lakó, 
görög hitű törzsek (kül. a szulioták, armatolok) a 
görögökkel szövetkeztek a törökök ellen, míg az 
E. hegyvidék mohammedánus hitű törzsei a törö
köknek keltek védelmükre. Ennek rettenetes öl
döklés lett a következménye, melynek különösen 
a keresztény albánok estek áldozatul. Csak Resid 
pasának sikerült 1829. A.-t nagyjában újra megfé
kezni, miután 400 albán főnököt álnokul megöletett. 
1831., 1843., 1847. és 1854. újra fellángolt a fel
kelés tüze, de a törökök mindannyiszor le tudták 
verni a fölkelést. Midőn Montenegró a berlini 
kongresszus határozata alapján Dulcignót és An
tivarit 1879. megszállotta, az albánok tehetetlen 
dühükben újra fegyvert fogtak, de Dervis pasa 
három évi harc után ezúttal is lefegyverezte 
őket. Mindamellett apró-cseprő okokból azóta is 
évenkint támadtak kisebb mozgalmak. 1878 óta 
az «albán-kérdés» komolyabb alakot kezdett öl
teni. Több előkelő albán valláskülönbség nélkül 
nemzeti ós kulturális célok elérésére albán nem
zeti társulatot alapított, melynek ólén a Frasheri 
testvérek, Vassá pasa, Toptein ós Ferid bej állot
tak. Ugyanakkor megindult Konstantinápolyban 
a <'Drita» (világosság) c. folyóirat és új albán is
kolák nyíltak, ami különösen a görögöknek nem 
volt Ínyükre, kiknek Konstantinápolyban szókelő 
pátriárkájuk Abd ul Hamid szultánnal elhitette, 
hogy az albán mozgalom a törökök hatalmára vesze
delmes. Az iskolákat ennek következtében bezárták, 
a lapot betiltották. De a társulat tagjai Bukarest
ben a «Dituria» albán könyvterjesztő társaságot 
alapították, Bécsben a Dija-társulatot. A.-ban ma
gában titkos helyi egyesületek alakultak, így a 
Topuli tanár által alapított «Bizottság A. szabadsá--
gának kivivására». Ami az albánok politikai pro-
grammját illeti, ennek pontjait 1901 óta 3 kongresz-
szuson összefoglalták (1. Albániai kongresszus). 
Lényegileg mennél nagyobb autonómiát óhajtanak, 
de a török fenhatóságot (egyelőre) nem akarják 
lerázni, ámbár oly hangok is hallatszottak, melyek 
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A. teljes függetlenségét követelik, és ebben hol 
a szláv népek, hol az olaszok segélyére számí
tanak, akik újabban A. gazdasági kiaknázásában 
Ausztria-Magyarország kereskedőit jóval meg
előzték. Legújabban az albánok 1909. (ápr.) ra
gadtak fegyvert. Rosszalták Abd ul Hamid szultán 
letételét, kinek sok ezer dédelgetett albán gárdis
tája immár kenyérkereset nélkül maradt és nem 
értettek egyet az ifjú-török párt alkotmányos újí
tásaival, melyeket az autonóm A. részére sérel
meseknek látták. Ez okokból az albánok az 
ellenforradalomhoz (1910 ápr.) csatlakoztak, sőt 
ennek elnyomása után is folytatták az ellentállást. 
Elűzték a török tisztviselőket, ki nem szolgáltat
ták fegyvereiket, Ipeket, Djakovát és Prstinát ha
talmukba kerítették, a Vardar-szorosokat is meg
szállották és a vasúti összeköttetéseket elzárták. 
Közben pedig országszerte gyilkoltak meg rabol
tak. Az ifjú-török kormányra nézve életkérdés 
volt, hogy e felkelést minél hamarább elnyomja 
és ezért a legjelesebb tábornokot, Sefket Mahmud 
pasát és hadügyminisztert küldték A. megféke
zésére, aki elődjénél, Dzsavid pasánál gyorsabban 
oldotta meg feladatát. 1910 ápr. végén kiragadta 
kezeikből a Kacanik melletti defllét és Runjevo 
mellett érzékeny csapást mért rájuk. Júniusban 
pedig bevette a stimíjai szorost és Észak-A.-ba 
tört magának utat. Erre az albánok lerakták 
fegyvereiket. Jelenleg a kormány A. teljes lecsön-
desítésén fáradozik. V. ö.: Sefket pasa saját el
beszélését a Pestéi' Lloyd-ban 1910 jun. 21. és 
Hima cikkét: Die albanesische Bewegung a Neue 
Freie Presse 1909 szept. 2. számában. 

Irodalom. Erödi Béla, Albánia és az albánok, 1876 : Chiara, 
L'Epiro, gli Albanesi e la lega, Palermo 1870 ; Diefenbach, 
Völkerkunde Osteuropas, 2. köt. Darmstadt 1880; Degrand 
A., Souvenirs de la Haute-Albanie, Paris 1901 : Cvijic J., 
Bibliogr. géogr. de la Péninsule Balcanique, eddig 4. köt., 
Belgrád 1898—1901; Lamonche L., La Péninsule Balcanique, 
Paris 1890; Galanti Art, L'Albania, Róma 1901; Macedónia 
és A. térképe, Peukertöl, Bécs 1908; Horváth Ödön, A., 
Budapesti Szemle, 1902 jul. és aug. Külön is. Pauli, Die 
Albauesen (A. Helmolt-féle Weltgeschichte 5. kötetében. 
Leipzig 1905). Szamotolski, A. im Licht neuerer Forschung, 
Berlin 1910; Ippen, Die Burgen A. 1902; Liebert, Aus dem 
nordalbau. Hochgebirg (Sarajevo 1909); Horváth Ödön, Al
bánia (Budapest 1902); Nopcsa Per., Az albánok. Földr. 
Közi., 1910; Manek, Pekmezi u. Stotz, Albanesische Biblio-
grapnie (Wien 1909). 

Albániai kongresszus. A D.-Itália földjén lakó 
albánok 1901 máj. Nápolyban kongresszust tar
tottak, melyen arra kérték fel az olasz kormányt, 
hogy az albánajkú és eredetű községek iskoláiban 
az olasz nyelven kívül az albán nyelvet is tanít
tassa és a latin ábécét hozza be. A Hafuz pasa 
által életbeléptetett intézkedések ellen, melyek az 
albán iskolákra és nemzetiségre nézve sérelmesek, 
a kongresszus tiltakozást nyújtott át II. Viktor 
Emánuel királynak, akit egyúttal arra kért, 
hogy az Olaszország és Albánia közötti kereske
delmi összeköttetéseket bensőbbé tegye, ami meg 
is történt. 1905 ápr. 24. Bukarestben is folyt le 
A., Ghika Albert herceg és albániai trónkövetelő 
elnöklete alatt. Pártja nagy albániai királyság 
létrehozásán fáradozik, mely Szkutaritól Szalo-
nikiig terjedne. A harmadik kongresszusnak 
Dibra volt színhelye (1909 júl.). E gyűlés össze
foglalta az albánok régibb óhajait, mint: a meg
vesztegethető török tisztviselők eltávolítása; al
bán iskolák szaporítása; a négy albán tartomány 

egyesítése egy török kormányzó alatt; a nemzet
közi csendőrség eltávolítása; a háromféle hitű és 
egymást farkasszemmel néző albánok teljes egyen
jogúsítása és végül az albániai ortodox egyház 
teljes függetlensége. Egyébként azonban az albá
nok zöme nem Albánia teljes függetlenségét kö
veteli, hanem csak minél nagyobb fokú autonó
miát török fenhatóság alatt. L. Albánia. 

Albán ing, 1. Fusztanella. 
Albán nyelv és irodalom. Az albán nyelv a 

koverékny el veknek egyik legérdekesebb példája. 
Mamárkétségtelenülbe van bizonyítva, hogy indo
germán nyelvág éppúgy, mint pl. a görög v. az; 
itáliai, de igen sok benne a latin, román és szláv, 
valamint a török és új-görög eredetű szó és szer
kezet. Két fő nyelvjárása van, ú. m. &gég és a toszk 
s ezek között magában Albániában a Skumb folyó 
az elválasztó határ. A görög ós olasz albánok 
nyelve a toszk nyelvjáráshoz áll közelebb. A tasz
kok görög betűkkel írnak, a gégék latin betűkkel; 
de egyes betűkre vannak sajátos, albán jeleik is. 

Irodalomról csak az olaszországi albánoknál 
lehet szó, kik az olasz kultúra hatása alatt több
ször megkísérelték anyanyelvüket költői alkotás 
eszközévé termi. Egyik legrégibb emléke e törek
vésnek Varibobba munkája: Szűz Mária élete, 
Róma 1762; a XIX. sz.-ból említést érdemel Ge-
rolamo de Éada, ki mint költő ós népdalgyűjtő, 
valamint egy albán folyóirat alapítója és néhány 
éven át szerkesztője tette nevét halhatatlanná. 
A tkp.-i Albániában népdalokat, meséket gyűjtöt
tek (Hahn, Dozon, Pedersen). Legújabban Krisz-
toforülisz Konstantin vezetése alatt mozgalom 
indult meg albán irodalmi nyelv alkotására. 
Krisztoforidisz több albán tankönyvet írt ós a 
toszk nyelvjárás nyelvtanát is megszerkesztette 
(Konstantinápoly 1882).Ugyancsak ö a biblia egyes
részeit is lefordította albánra. Az albán nyelvvel 
és irodalommal legtüzetesebben Gustav Meyer 
foglalkozott. V. ö. tőle: Albanesische Studien 
(1883—96 Bécs); Albanesische Grammatik (Leipz. 
1888); Etymologisches Wörterbuch der albano-
sischen Sprache (Strassburg 1891); Miklosich, 
Albanische Porschungen (Bécs 1870—71); Pisko, 
Kurzgefasstes Handbuch der nordalbanesischen 
Sprache (Bécs 1898). Manek, Pekmezi u. Stoltz, 
Albanesische Bibliographie (Wien 1909). 

Albano, 1. város és püspöki székhely Róma 
olasz tartományban, az ugyanily nevű tó mellett, 
szép, egészséges vidéken, környékén már az ókor
ban híres bortermeléssel; számos ókori emlékkel, 
(1901) 8461 lak. 3 km.-nyire tőle volt Álba longa 
(1. o.); — 2. tó, A. város mellett, kerülete 7 km., 
mélysége 142 m.; kialudt vulkán krátere. A 2330 
m. hosszú csatorna (emissario), mely a víz rész
ben való levezetésére szolgál ós hegyen vezet ke
resztül, a római időkből való; vize kristálytiszta 
és halakban bővelkedő. 

Albánok, saját nyelvükön scüptar-ok (törökül: 
arnautok, szerbül: árbánászi, görögül: árvánit-ok), 
néptörzs az európai Török-, Görög- és Olaszország
ban. Az európai Törökországban az A. főleg Albá
niában és Epiruszban laknak, ama földön, melyet 
délről az Artai-öböl és Görögország, Ny.-on az Ad
riai- ós a Jón-tenger, É.-on Montenegró, K.-en a 
PinduszésSar-Daghhatárol.Ehatárokonbeliilvan-
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nak az A. ÉK.-en Ó-Szerbiában szerbekkel, K.-en 
bolgárokkal és kutszo-oláhokkal (dél-románok, 
eincárok) keverve Makedóniában. Az ottomán bi
rodalomról való pontosabb statisztikai adatok hiá
nyában az A. számát meghatározni alig lehet. D.-i 
Albánia É.-i határául a Skumb folyót veszik fel; 
ez és Máti közt van Közép-Albánia, ahol az albán 
elem a legtisztábban van meg. Az itt lakó A.-at 
rendesen a gégékhez sorolják; valóságbantaz 
itteni nyelvjárások középhelyet foglalnak el az É.-i 
(gég) és D.-i (toszk) közt. Közép-Albánia egy része 
Kovája, Krója, Tirana, Durazzo és Pekjin váro
sokkal Szkutari vilajethez, a többi, azaz a Matya, 
Blbazán, Felső- s Alsó-Dibra szandzsákok Bitolia 
vagy Monasztir vilajethez tartozik. Felső-Albánia 
a Koszovó vilajethez tartozó Lyuma és Jakova 
szandzsákok és a Szkutari vilajet nagyobb része ; 
az utóbbiban két részt különböztetnek meg: a sík
ságot Alesszio ós Szkutari városokkal és a hegy
vidéket, hol a mirdit, dukadzsin, puka, hotti, kle-
menti, kasztrati, skrieli stb. félig független tör
zsek laknak. Itt már észrevehető a szerb elemmel 
való vegyülés. Sokkal jelentékenyebb a szerb 
elemmel való vegyülés a Koszovó vilajet többi 
szandzsákjaiban, melyek a tulajdonképi Albánia 
határán kívül esnek, névszerint: Prizren, Prisz-
tina, Szkóplye (Üszküb) és Novi-Bazár. A görög
országi A. körülbelül 200,000-en vannak s főleg 
Attikában és Megariszban laknak, azonkívül Sza-
lamisz, Aegina, Androsz, Bubea szigeteken, Árká
dia, Lakonia, Messzenia nomoszokban, Böotiában, 
Lokriszban, Korintban, Argoliszban, Hermionisz-
ban és Hidra, Spezia és Parosz szigeteken. Na
gyobbrészt két nyelvet beszélnek, vagy 4000 érti 
csupán az albánt. A XlV.ésXV. sz.-ban vándoroltak 
be Görögországba; Peloponnesosban 1399. emlí
tik először az albánt. Az Itáliában lévő A. száma 
körülbelül 100,000. Ezek Calabria, Basilicata és 
Capitanata falvainak egy részében laknak ; azon
kívül Szicilia, Contessa, Palazzo-Adriano, Mezzo-
juzo és Piano dei Greci helységeiben (utóbbi Pa-
lermónál). A legtöbb a XV. ós XVI. sz.-ban ván
dorolt be és pedig Görögországból; sőt még a 
XVIII. sz.-ban is keletkezett néhány kis telep. 
Azonkívül vannak A. a magyar királyságban 
(Szlavóniában) és pedig Herkovee ós Nikinee fal
vakban, Miti'ovicánál a Száva mellett (v. ö.: Win-
disch, Von den Klementinern in Syrmien, az Un-
garische Magazinban 1782, II.), továbbá Dalmá
ciában Borgo Erizzo elővárosban Záránál (v. ö.: 
Erber, La colonia albanese di Borgo Brizzo, Ra-
guza 1883); ezek Észak-Albániából vándoroltak 
be a XVIII. sz.-ban. Az Isztriában levő A. (Paren-
zonál) már elszlávosodtak (v. ö.: L'Istria folyó
irat, 1852) Végre vannak A. Trákiában ,Filippo-
polisztól délre Arnautkjöi faluban, Kis-Ázsiában 
és Volkoneszti faluban, Besszarábiában. 

Az «albán» névvel először Ptolemaios földrajzá
ban találkozunk, ahol illir népségek mellett az A. 
is említtetnek Albanopolis fővárosukkal (nem a 
mai Elbaszan). Az albán név valószínűleg egy r-es 
alak görögösítése, mely a szerb arbanasz és az új
görög arvanitisz (innen a török: arnaut) alakok
ban maradt meg. Albánia egy vidéke Arberi nevet 
visel és pedig az Akrokerauni hegy mögött levő 
rész, a lakosság: arbok. B törzstől van az egész 

nép neve. Arboknak nevezik magukat a görögor
szági és itáliai A. is. A többiek sóüptarok név alatt 
ismeretesek, mi valószinüleg «sasok flai»-val for
dítható. Az A. történetét 1. Albánia (története). 

É.-Albániában a török közegeknek csekély a 
hatalmuk; a hegyi törzsek maguk kormányoz
nak s a vali-val (kerületi kormányzó) csak a hu-
lukbasi által érintkeznek. A törzsek ariszto
kratikus községeket alkotnak, melyeknek élén 
egy baj raktár (zászlós) áll; ez vezeti a harcban a 
törzs által kiállított fegyvereseket. Pontosabb 
kérdés fölött a legöregebbek gyűlése határoz. Hoz
zájuk tartoznak a gyobár-ok (kik a pénzbüntetése
ket behajtják) és a dorrán-ok, kik a valinak a 
törzs békéjéért kezeskodnek. A közös érdek tár
gyai fölött, mint háború és béke, a törvények vál
toztatása, a népgyűlés (kuvent) határoz, melyre 
minden ház egy képviselőt küld. A viszályokat 
vérboszúval intézik el, mely Közép- és B.-Albá-
niában még teljes erejében dühöng. Oly bűnté
nyeket, mint gyilkolás, leányrablás, erőszaktétel, 
házasságtörés, csak ezzel intéznek el ; áldozatai 
évente számosak és sok család és nemzetség ki
pusztul általa. 

Irodalom. Hobhouse, Journey through Albánia, Lond. 
2. kiad. 1818; Broughton, Journey through Albánia and 
Turkey, 2 kot. London 1855; Hahn, Albanes. Studien, Jena 
1854; Walker Through Macedonio to the Albánián lakes, 
London 1864: Tozer, Researches in the highlands of Turkey, 
including visíts to the Mirdite Albanians, 2 köt. 1869; 
Hahn, Eeise durch die Gebiete der Drin und Warder, Bécs 
1870; Offendi Vassá, Albanien und die A., Berlin 1879; 
Dietenbach, Völkerkunde Osteuropas, 2 köt. Darmst. 1880; 
Knight, Albánia Narrative of a recent travel London 1880. 
Erődi Béla, Albánia és az albánok, 1876; Gopcevic, Oberal-
banien, Leipz. 1881: Dr. Réthy L., Az albánok utolsó nyo
mai Szerémségben, Földr. közlemény. 1907; Dr. Báró Nopcsa, 
A kat. É.-Albania, Bpest 1907. 

Albanopolis, 1. Albánia és Albánok. 
Albany (ejtsd: aibéni), 1. New- York amerikai állam 

és A. county székhelye, vasutak és haj ózható csa
tornák gócpontja, a Hudson jobb partján, (1905) 
98,374 lak., élénk iparral és kereskedéssel. Főbb 
iparágak: vasöntés, gép-, sör-, maláta-, cipő-, zon
gora-, kocsigyártás és malomipar. A produkált 
iparcikkek értéke felülmúlja a 25 millió dollárt. 
A. az Egyesült-Államok legnagyobb árpa- és épü-
letfa-piaca. Kereskedelmi föllendülése 1807. kez
dődött, midőn Pulton hajója, a Clermont, New-
York-ból ide fölevezett. A városnak van állami 
köny vtára(400,000 kötet),csillagvizsgálója (Dudley 
observatory),múzeumaós az Albany University-je, 
orvosi főiskolája. A régi részeiben a holland időkre 
még élénken emlékeztető városnak nevezetesebb 
épületei: a kapitolium, Themis istennő szobrával 
ékesített kupolával, a márványból épült városháza, 
és a katolikus AH Saints székesegyház. Ivóvizét a 
16 ha.-nyi Eensselaer Lakeből kapja. A. az Unió 
13 államának legrégibb helysége. A hollandok Fort 
Oranien néven alapították s eredete 1614. való. 
1664. kapta mai nevét. 

2. A., kikötőváros a brit Nyugat-Ausztrália gyar
mat Plantagenet county-j ában a King-George-sound 
Ny.-i hajlásánál, vasút mellett, (1907) 2994 lak.; 
hajóforgalma (1907) 858,072 t., amiből a külföldre 
253,548 t. esik. 

3. A., járás az angol fok-gyarmat South-Bastern 
kerületében Grahamstown fővárossal, 4747 km2 

területtel, (1901) 25,775 lak., köztük 10,253 fehér. 
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Az éghajlat enyhe és egészséges. Fő foglalkozás 
a barom-, főleg a juhtenyésztés. Kiviteli cikkek : 
tőr, faggyú, gyapjú és kalap-szalma. 

4. A., folyó Brit-É.-Amerikában; a Cat Lakoből 
mint Cat Lake-folyó ömlik ki; É.-nak folyik, a 
József és Miminiszka tavakká szélesedik és a Martin 
sellőkön alul gőzösökkel is járható, fölveszi még 
a Kenogamit és a James-öbölbe torkol. Torkolatát 
az A. erőd védi. 

5. A., Linn county székhelye Oregon amerikai 
államban, a Willamette jobb partján, vasút mellett, 
<i90o) 3194 lak., termékeny vidékkel. 

6. A., Dougherty county székhelye Georgia 
araerikai államban, a Plint jobb partján, vasút 
mellett, (1900) 4606 lak., pamutexporttal. 

Albany (ejtsd: aibéni), Lujza Mária Karolina 
(Ahjzia) grófnő, Gusztáv Adolf stolberg-gelderni 
herceg leánya, szül. 1753., megh. 1824 jan. 29. 
Férje, Károly Eduárd (II. Jakab unokája) angol 
trónkövetelő, oly durván bánt vele, hogy A. 1780. 
zárdába vonult; a trónkövetelő halála után (1788) 
pedig Firenzében bizalmas viszonyban élt Alfieri 
költővel, aki szomorú sorsát főleg önéletleírásá-
ban megörökítette. Alflerinek a Santa Croce tem
plomban fényes emléket emelt, s midőn maga is 
meghalt, Alfieri mellé, Macchiavelli és Michelan
gelo közé temették. V. ö.: Reumont, Die Gráfln 
von A. (Berlin 1860, 2 köt.). Levelezését kiadták 
Antona-Traversa és Bianchini (Róma 1887). 

Albany hercege, Viktória angol királynő negye
dik fiának, Lipót hercegnek címe. Szül. 1853 ápr. 
7., megh. Cannesban 1884 márc. 28. Folyton bete
geskedett. Waldeek Ilona hercegnőt vette nőül 
<1882ápr. 27.). A hercegi címet jelenleg fia, Károly 
Eduárd herceg viseli, szül. Claremontban 1884 
jul. 19. 1900 jul. 31. óta Szász-Koburg-Gotha her
cege, 1. Károly. 

Álba piscina, középkori néven a. m. Feliértó, 
állóvíz Zala vármegyében a mai Zalavár és Deve-
cser-puszta tájékán. 

Álba Pompeja, Álba (1. o.) ó-kori neve. 
Albár, kisk. Pozsony vm., dunaszerdahelyi 

j.-ban, (1900) 514 magyar lak., vasúti állomással, 
posta- és táviróhivatallal. Már 1330. létezett, ami
kor János deák bírta. 

Albareda, Jósé Louis, spanyol miniszter, szül. 
Cadix mellett 1825. Jogot végzett Szevillában s 
megalapította a Revista de Espana politikai lapot. 
Azután képviselővé választották s 1862-ben spanyol 
követ volt Hágában. XII. Alfonz trónralépte után 
Madrid prefektusa lett. Mint közoktatásügyi mi
niszter nagy érdemeket szerzett magának, 

Álba Regalis (Álba Regia), Székesfejérvár 
nevének latinosítása az Árpádok korában. 

Albarello (olasz), majolikából v. faienceból 
készült hengeralakú gyógyszertári edény, a ráírt 
gyógyszer nevét nagy formájú ékítmények kö
rítik ; hellyel-közzel arab felírás van rajta. Előbb 
Spanyolországban, a XVI. sz. óta Olaszországban 
is készítették. 

Albargin, ezüstzselatóze vegyület. Antiszepti-
kum, összehúzó. 

Albarracin (ejtsd: albaraszin), járási és püspöki 
székhely Teruel spanyol tartományban a Guada-
laviar mellett, (1897) 1910 lak., sóbányával. 

Albategnius, 1. Albattani. * 

Albati (lat. «fehér ruhájúak», olasz, bianchi), 
a régi egyházban a papok és az újonnan megke
reszteltek elnevezése. A középkorban több szerze
tesrend is e néven volt ismeretes. 

A l b a t r o s , Diomedea L. (áiiat), a viharma
darak (Thalassornithes) rendjében a hojsza-félék 
(Procellariidae) családnak egyik neme. Erős nagy 
madár; nyaka rövid, feje nagy, csőre fejénél 
hosszabb, erős, oldalt összenyomott, élesszegélyü, 
végén erős kampóval fegyverzett; szárnyai rend
kívül hosszúak, de keskenyek; úszólábai rövidek, 
erősek, háromujjúak; farka rövid. Eddig mintegy 
12 faja ismeretes. Valamennyi nagy, gyors és ki
tartó repülő. A D.-i félteke világtengereit lakja 
a 70. sz. fokig, bizonyos időben azonban a Csendes-
óceánban E.-abbra megy és az Ohocki- és Beh-
ring-tengert is eléri. Főleg lábasfejűekkel (Cepha-
lopoda) táplálkozik, de a nagyobb állatok nulláját 
is megeszi, ezért nevezik a tenger keselyűjének. 
Legnagyobb és legjobban ismert faj a közönséges 
A. (D. exulans L.), mely l ' l m. hosszú, szárny
szélessége pedig 3—4'25 m.; fekete-barna színű 
evezőtollainak kivételével egészen fehér; fiatalko
rában sötétbarnán foltozott és sarlóalakú rajzola
tokkal díszített; szemei sötétbarnák, csőre hal
vány rózsaszín, csúcsán sárga; lábai vörhenyes 
sárgás fehérek. Kitartó repülő; a leghosszabb 
szárnyú madár. A hajókat több száz méríödön kö
veti. A Csendes- és az Atlanti-óceán magános szi
getein fészkel; rendesen egy tojást költ. Húsa 
alig ehető. Egyéb ismeretesebb fajai: a dolmá
nyos A. (~D. melanophrys Boie), a sárgaormú A. 
(D. culminatus Gould.) és a tarkacsórü A. (D. 
chlororhynchus Gm.). 

Albatros, osztrák-magyar ágyúnaszád, most is
kolahajó, mely 1895 okt. 1. Polából Mauler József 
fregatta-kapitány vezérletével a Csendes-óceán vi
zeire indult tudományos kutatás céljából. 1896 
aug. 5. a Salamon-szigetekhez tartozó Guadal-
canar-szigeten kötött ki a hajó. Foullon báró több 
társával a sziget belsejének kikutatására vállalko
zott. De midőn 10-én a Tatube hegyet akarták meg
mászni, a hegy oldalán a benszülöttek megtámad
ták az expedíciót s Foullon bárót s két társát sú
lyosan megsebesítették; ezek, mielőtt a hajóra 
visszatérhettek volna, meghaltak. Az A. Cook-
townba, onnan Sydneybe vitorlázott; fölkereste a 
Thousand-Ships öbölt, az Isabel-sziget partját, hol 
a fősziget s két előtte fekvő kisebb sziget közt egy 
új csatornát fedezett fel; innen Choiseul-szigetet, 
a Manning-csatornát és a Taura-öblöt kereste fel. 
A hajó 1898 ápr. érkezett vissza Polába. 

Albatross-expedíció. Az Egyesült-Államok 
megbízásából az Albatross hajó Tanner kapitány 
vezetése alatt 1883—86. az Atlanti-óceánban, 
1887—90. pedig a Csendes-óceánon végzett kuta
tásokat. 

Albattani (latinosan Albategnius), teljes nevén: 
Moliammed ibn Dzsabir ibn Sinán Abu Abdallak 
al Battani, a leghíresebb arab csillagász, szül. Bat-
tan mezopotámiai városban 850., megh. 929. Észle
leteit részben Antiochiában, részben Araktában vé
gezte, miért Moliammedes Aractensis néven is 
előfordul. A. a nappálya excentricitását pontosab
ban határozta meg, mint az előtte élők. Az óv 
hosszát pontosabban határozta meg s azt 365 nap, 
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5 óra, 46 perc és 24 másodperc hosszúnak találta. 
Legfontosabb érdeme azonban a matematika terén 
keresendő; ő volt ugyanis az első, ki a szög méré
sére a körhúr helyett a felezett húrt vagy sinus-t 
használta. 

Albay, az ugyanily nevű tartomány fővárosa 
Luzon-szigeten, 3-4,000 lak., 3 km.-nyire van az 
A.-öböltől. 

Albedo (lat. a. m. fehérség). Valamely testtől 
visszavert fénymennyiségnek viszonya a ráeső 
fénymennyiséghez. Zollner szerint a fehér papir 
A.-ja 07 , vagyis a fehér papir 70 százalékát veti 
visszaareá esett fehér fénynek; újon esett hó A.-ja 
= 0-783, fehér homokkőé = 0"237, nedves 
szántóföldé = 0'079. A bolygók A.-jára v. fény
visszaverő képességére vonatkozólag Mutter a 
potsdami csillagvizsgáló intézetben újabb méré
seket végzett. Ha az A.-t a Mars A.-jára mint egy
ségre vonatkoztatjuk, úgy Mutter eredményeit a 
következő összeállítás adja : 

Müller 
Merkur 064 
Venus ... 3-44 
Mars - 1-00 
Jupiter ... 2-79 
Saturnus 328 
Uranus _. 273 
Neptun — 236 
V. ö.: G. Müller, Photometrie der Gestirne 

(Leipzig 1897). 
Albemarle (ejtsd: eibimari), l. a Galopagos szi

getek legnagyobbika, 825 km2 területtel. — 2. A. 
angol neve Aumale (1. o.) francia városnak és 
uradalomnak Normandiában. 

Albemarle, 1. angol grófi cim, melyet a gel-
derni Arnold Joost van Képpel kapott 1696-ban 
III. Vilmos királytól. A hollandi hadak vezére volt 
a spanyol örökösödési háborúban s meghalt 1718. 
— Pia William Anne Képpel (1702—1754) 
angol tábornok ós diplomata volt. — George 
Thomas Képpel, A. hatodik grófja, szül. 1799 
jun. 13., megh. 1891 febr. 21 . ; egyike azon maga
sabb rangú tiszteknek, akik a Waterlooi csatában 
részt vettek. Nevezetes utazásairól és emlékira
tairól. Művei közül megemlitendők: A journey 
across the Balkán (London 1830); Narrative of a 
journey from India to England (2 köt. 1834); Me-
moirs of themarquis of Roekingham and his con-
temporaries (2 köt. 1852); Pifty years of my 
life (1876). A hetedik gróf William Couts Kép
pel, szül. 1832., megh. 1894., aki Lord Ashford 
címmel lett a felsőház tagja 1876. 1855—59. Ca-
nadában az indiánok ügyének vezetője, 1859. kir. 
kincstartó, Beaconsfleld alatt 1878—80. és Salis-
bury alatt 1885—86. államtitkár volt a hadügymi
nisztériumban. — 2. A., mint hercegi cím, 1. Monk. 

Albemarle:sound, 1—22 km. szóles, 90 km. 
hosszú haff B.-i Carolina partján, az Egyesült-
Államokban. Hosszú homokos földnyelv választja 
el az Atlanti-óceántól, melyből csak a szomszédos 
Pamlico-soundnak Ocracoke-Inlet nevű bejáratán 
át juthatnak be a hajók az öbölbe. A két soundnak 
csaknem édes a vize, de árapályuk van; halban 
bővelkednek. Az előttük hosszan elnyúló homok
földnyelvnek legmesszebb kiszögellő pontja a Hat-
teras-fok, mely az ott évenként előforduló szá
mos hajótörésről hiresedett el; 58 m. magas vi
lágítótorony épült rajta. 

Alben Eberhard, egy nemes horvát család sarj a, 
mely közeli rokonságban állt a Cilley-családdal és 
általa Zsigmond királlyal. 1398-ban zágrábi püs
pök lett; Zsigmond király adományozta neki Medve 
várát és 1402-ben felruházta őt a horvát báni mól
tósággal, melyet 1404-ig viselt. Megh. 1419-ben. 
Unokaöcscse János szintén zágrábi püspök(1420— 
1433), a római szt. birodalom kancellárja ós 1416. 
horvát bán, és másik unokaöccse Péter «de 
Medve» 1412 horvát bán volt. Ez utóbbival ki
halt a Medvevári A.-család. 

Albendorf, búcsújáróhely Breslau porosz köz-
igazg. kerület Neuroob járásában a Cedron mel
lett, (1905) 1500 kat. lakossal. 1730-ban épült szép 
templommal, amelyben «csodatevő» Máriakép van. 
V. ö.: Zimmer, A. (Breslau 1898). 

Albenga, az ugyanily nevű járás székhelye Ge
nova olasz tartományban, a Centa torkolata kö
zelében, vasút mellett, (1901) 4220 lak. Középkori 
falai és tornyai vannak; püspöki székhely, a szé
kesegyház a XIII. században épült. Az ó-korból 
maradt épületei a római híd és egy baptiszte-
riummá átalakított templom. A városka ókori 
neve Albium Ingaunum, Proculus császár szülő
helye. 

Alber Nep. János, kegyesrendi tanár, szüL 
Magyaróváron 1753 jul. 7., megh. 1830 jun. 11. 
1805. a budapesti egyetemen a keleti nyelvek és 
bibliai tudományok tanárává nevezték ki. 1809. 
rendje a tartományi főnök mellé kormányzósegéd
nek választotta. Nagytudományú és rendkívül 
szorgalmas tanár volt. Műveit latinul írta; köz
tük nevezetesebb: Interpretatio sacrae Scrip-
turae, 17 kötet (Pest 1801—1805); Institutiones 
linguae Sebreicae (Pest 1806,2. kiadás Buda 1826). 

Alberche (ejtsd: aiberese), 175 km. hosszú folyó 
Spanyolországban. A Piedrahita-hegyekben ered 
és Talavera de la Reina fölött a Tajoba torkol. 

Alberdingk-Thijm (ejtsd: —teim),l. JosephusAl-
bertus, németalföldi író és költő, szül. Amster
damban 1820., megh. ugyanott 1889 márc. 17. 
Bár foglalkozására nézve kereskedő volt, egészen 
az irodalomnak s művészetnek élt. 1844-ben jelen
tek meg első versei, melyekben a romantiku •• irány 
híveként mutatta be magát. Mint éles kritikus 
egy általa 1855-ben alapított irodalmi és művészeti 
folyóiratban nagy tekintélyt szerzett. Francia nyel
ven egy németalföldi irodalomtörténetet adott ki. 
A prózai elbeszélésben mesteri magaslatra emel
kedett. Elbeszélései 3 kötetben jelentek meg Am
sterdamban (1879—83) e cím alatt: Verspreide 
verhalen in próza (Szétszórt prózai elbeszélések). 

2. A., Paul, az előbbinek öccse, a belgiumi flam-
mand-katolikus történetírásnak egyik fő képvi
selője, a löweni kat. egyetemnek tanára, szül. Am
sterdamban 1827 okt. 21.;megh.l904febr. 3. Müvei 
közül megemlitendők: M. Aurelius Cassiodorus, 
senator (Amsterd. 1857); H. Wülebrordus, apostel 
der Nederlanden, en zijn leuw (Löwen 1861); 
Karel de Groote (1867) stb. Jeles munkát írt 
Belgiumnak középkori jótékonysági intézeteiről, 
melyet a belgiumi akadémia 1882. megkoszorú
zott. 1887 óta kiadója volt a Dietsche Warande 
(Gént) folyóiratnak. 

3. A., Catharina, A. Josephus Albertus leánya, 
hollandi írónő, szül. 1848 nov. 29., megh. 1908 jan. 
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15. Amsterdamban. Számos regény és ifjúsági 
irat szerzője; a jótékonyság terén is buzgón 
működött. 

4. A., Karéi Joan Lodewijk (álneve Lodewijk 
van Deyssel), A. Josephus Albertus fia, szül. 1864. 
Kiváló kritikus, kiadója a Tweemaandelijkoch 
ryrfwAn/2folyóiratnakBussuinban,Haag mellett. 
Irt több regényt, esztétikai értekezést, életrajzot, 
összegyűjtött munkái (Verzamelde Opstellen) 10 
kötetben jelentek meg Amsterdamban. 

Albergati-Capacelli(ejtsd; kapacséin), Francesco, 
olasz vigjátékiró, szül. Bolognában 1728 ápril 29., 
megh. Zolában 1804 március 16. Zolában fekvő 
birtokán s bolognai házában szinpadot állított föl s 
ott barátjaival a saját darabjait adta elő. Színmü
veit csakhamar megkedvelték. Családi életében 
boldogtalan volt. Feleségét, kire féltékeny volt, 
egy rohamában megölte. Menekült és csak több 
évi bujdosás után tért vissza birtokára. Vígjátékai 
közül az II saggio amico, meg az II ciarlatore 
maldicente címűeket még ma is adják az olasz szín
padokon. Müvei együttes kiadásban Velencében 
jelentek meg 1783—85. 12 kötetben. 

Albergine, 1. Attbergine. 
Albergo (olasz) a. m. vendéglő, szállás. 
Alberi, Eugenio, jelentékeny olasz történetíró, 

szül. Padovában 1817 okt. 1., megh. a vichyi-i für
dőben 1878 júniusban. Munkái: Guerre d' Itália 
principe Eugenio di Savoia (1839. II. kiad. 1840); 
Vita di Caterina de Medici (1838); Relazioni degli 
ambasciatori veneti al senato (1839); lefordította 
továbbá Leo Henriknek Geschichten der italien. 
Staaten című. müvét. Galilei müveit is kiadta 
(1843). Utolsó műve: II probléma deli' umano des-
tino (1872, 3. kiad. 1879). 

Alberich, a német hösmondában a törpék vagy 
elfek őszszakállú királya. Eredetileg Nibelung ós 
Schilbung királyok híve, kiknek kincsét őrzi. Bir
tokában van a láthatatlanná tevő bűvös sapka, 
mely őt rendkívül erőssé is teszi. Siegfried később 
legyőzi és elveszi tőle a sapkát és a kincset, mire 
A. az ö hive lesz. Más hagyomány szerint Berni 
Detre győzi le. Jeles fegyverkovács volt. V. ö.: 
Mfék ós Oberon. 

Alberich, 1. I. A. római kényúr, longobardiai 
származású, aki Spoleto őrgrófjává tolta fel ma
gát s elvette a híres római Theodorának Marozia 
leányát. 916-ban a szaracénok ellen harcolt, végül 
Rómából kiűztek. 

2. II. A., az előbbinek és Maroziának fia, mos
toha atyját, Hugó királyt 932. elűzte Rómából, 
anyját börtönbe vetteté, azután a nép segítségével 
22 évig uralkodott Rómán ós a pápákon. Megh. 
954. Fia, Octavianus, XII. János néven pápa lett. 

Alberich vagy Albricus, benedekrendi német 
pap, ki a montecassinói kolostorból jött Magyar
országba, 1096. tavaszán az országgyűlés vagy 
zsinat tanácskozásait «megvetett szegénységei) 
miatt, mint «vékony állapotú ember» csak az ajtón 
kívül, mint az első ismert magyar országgyűlési 
tudósító hallgatta. Kevés gyakorlata volt a ma
gyar nyelvben, Szerafin esztergomi érseknek (1. 
o.) mégis tudósítást küldött a cursolli vagy tur-
solli (alkalmasint tarczali) gyűlésről. Megkérte az 
érseket, hogy hiányait pótolja, a hibákat javítsa 
ki, mielőtt másokkal közölné. Tudósítása mint 

Kálmán király dekrétumának első könyve került 
a Corpus Jurisba (először kiadta Batthyány, Leges 
Ecclesiasricae, I. 150. s. köv., utoljára 1899-ben 
Márkus a Corpus Juris millenniumi emlékkiadá
sában, I. 93—121). Első és egyetlen eset, hogy 
magántudósitás törvényerőre emelkedett s ez 
annál fontosabb, mert a gyűlés feladata Szent 
István törvényeinek átvizsgálása volt. Mint iro
dalmi értékű bevezetésében mondja, a gyűlés gán-
csolóinak megfelelhetne minden fejezetről, ha ez 
levelének természetével megegyeznék s a főpapot 
nem untatná. Kár, hogy nem tette, mert így való
ságos politikai röpiratot adott volna, mire, beveze
téséből Ítélve, képes is volt. Büdinger szerint (Ein 
Buch, 150. 1. 3. jegyz.) irott magyar törvények 
állottak előtte; valószínűbb Pauler föltevése (A 
magyar nemzet tört. I. 585. 1., 352. jegyz.), hogy 
ő maga tett jegyzeteket, amelyeket azután a szin
tén jelen volt Szerafin érsek nézett át. 

Albérlet (sublocatio, subconductio), az a jogvi
szony, mely akkor keletkezik, ha a bérlő a bérlet tár
gyát másnak adja bérbe. Nem foglalhat helyet az 
A., ha a bérlemény használata vagy haszonvétele 
szerződésileg a bérlő (haszonbérlő) személyéhez 
van kötve. Az albérbeadás nem változtatja meg a 
bérbeadó és a bérlő közt fennálló szerződési jogvi
szonyt. A bérbeadó úgy a szerződés teljesítése, mint 
a bérlet tárgyán okozott kár megtérítése iránt igé
nyével továbbra is a bérlő ellen fordulhat. Részes 
haszonbérlőnél az A. rendszerint ki van zárva. 

Albérlő, 1. Bérlő és Albérlet. 
Alberoni, Giulio, bibornok és spanyol állam

miniszter, szül. Fiorenzuolában 1664 május 21-én, 
megh. Piacenzában 1752 június 26-án. A pármai 
herceg ajánlatára a madridi udvarba került, ahol 
mint V. Fülöp titkára megismerkedett a befolyá
sos Orsini hercegnővel. Ebben az állásában esz
közölte ki V. Fülöp második házasságát Farnese' 
Erzsébettel, Panna örökösnőjével, kinek kegyéből 
A. (Orsini hercegnő bukása után) a legnagyobb 
állami móltóságra jutott. 1717 óta ő vezette az 
államügyeket; a pápa bibornokká nevezte ki. 
Dicsvágyó természete azonban és a királyné óhaja 
kalandos külügyi politikára késztette. A királynő 
gyermekei számára Milano, Nápoly, Szicília és 
Szardínia koronáját törekedett megszerezni és e 
két utóbbi országot 1717 ill. 1718. béke idején meg 
is szállotta. E túlkapások ellenében azonban Anglia, 
Franciaország, Ausztria és Hollandia négyes szö
vetségre léptek és ezzel V. Fülöpöt arra kénysze
rítette, hogy A.-t eltávolítsa és száműzze (1719). 
XH. Kelemen pápa 1734. ravennai legátusnak 
nevezte ki. V. ö.: Bersati, Storia del cardinale 
Giulio A. (Piacenza 1869); Lettres intimes de J. 
A. (kiadja Bourgeois E., Paris 1893); Professione, 
Giul. A. (Padova 1890); u. a., II ministerio in 
Spagna e il processo del cardinale A. (Torino 1897); 
Alberoni és II. Rákóczi Ferenc összeköttetéseiről 
1. Angyal Dávid értekezését, Századok, 1905; 
Bourgeois E., Le secret des Farnése, Philippe V. 
et la politique d'Alberoni (Paris 1910). 

Albersdorí község, Schleswig porosz közigazg. 
kerület Süderdithmarschen j.-ban, vasút mellett, 
(1905) 4773 lak., üveghutával. 1906-ban itt alapí
tották dán mintára az első német Volkshochschulet. 

Albers ia Kunth (növ.), 1. Paréj. 
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Albersloh, község Münster porosz közigazg. ke
rületben a Werse és vasút mellett, (1905) 2057 lak. 

Albert, 1. jelentékeny folyó Ausztráliában, 
északi Queenslandben; felső folyásában Gregory-
nek hívják, a Carpentaria-öbölbe ömlik. 1841. fe
dezte föl torkolatát Stokes.— 2.^.,kerületa Fokfól-
dön, az Oranje folyónál, 1848. alapították. Területe 
6889 km2; (1901) 68,715 lak., jelentékeny juhte
nyésztése van. Éghajlata egészséges, de télen na
gyon hideg, fővárosa Burghersdorp, vasút mellett. 
— 3. A., város Somme francia départementban, 
Péronne arrondissementban az Ancre és vasút mel
lett, pamutfonó- és szövő-, cukor- és gépgyárak
kal, (1906) 7717 lak. 

Albert (máskép Adalbert v. Albrecht), számos 
uralkodó ós fejedelmi személyiség neve. 

(Magyarország.) 1. A., az első magyar király 
a Habsburg-házból, szül. 1397 aug. 10., megh. 
1439 okt. 27. Mint magyar király e néven egyet
len, mint német király II. Albrecht, mint Ausztria 
hercege V. Albrecht. Atyjának, IV. Albrecht her
cegnek halála után reá maradt Ausztria, melyet 
gyámjai kormányoztak helyette. 1421 szopt. 28. 
Pozsonyban tartotta esküvőjét Erzsébettel, Zsig
mond magyar király leányával, kivel 1422 ápr. 
19. Bécsben kelt egybe. E frigy által Zsigmond, 
a kihalófélben lévő Luxemburg-ház tagja ós a 
Habsburg-ház között szoros érdekközösség léte
sült. Egy év múlva átadta neki Zsigmond Morva
országot. Nagy ellensége volt a husszitáknak és 
a zsidóknak, kiket Ausztriában és a morva őrgróf-
ságban mindenkor tőle telhetőleg üldözött. Nálunk 
azonban kimutathatólag csak annyit tett a zsidók 
ellen, hogy kamatköveteléseiket nem engedte be
hajtatni (pl. Nagyszombatban és környékén, egy 
soproni polgárral szemben). Egyébként már ko-
ronáztatásakor az orsz. zsidóság képviseletében 
ott megjelent Jakab budai és Jakab pozsonyi zsi
dók kérésére összes régi kiváltságaikat nemcsak 
maguk, hanem utódaik részére is megerősítette. A. 
egészen a hussziták elleni harcra fordította nejé
nek, Erzsébetnek 100,000 arany forintnyi hozo
mányát, s később, 1431. különösen szerenesésen 
harcolt ellenük Waidhofen mellett. Zsigmond ha
lála után, ki őt jelölte ki utódjául a magyar trónon, 
az ország rendéi Pozsonyban, 1437 dec. 18. Erzsé
betet, mint az elhunyt király gyermekét, örökö
södés címen (tamquam haeres huis regni), férjét 
A.-et pedig választás útján nagy hirtelen (9 nap
pal Zsigmond holta után) emelték a magyar trónra. 
A.-nek azonban meg kellett Ígérnie, hogy a német 
császárságot, mely miatt Zsigmond oly keveset 
tartózkodhatott az országban, az ország rendéi 
beleegyezése nélkül nem vállalja el, halála után 
pedig Erzsébet, v. ha fiúgyermekük leend, az birja 
örökségül Magyarországot. 1438 márc. 18. Frank
furtban római (német) királlyá választatván, ezt, 
a magyar rendekkel megegyezve, csak azon föl
tétellel fogadta el, hogy azért állandóan Budán fog 
lakni, mire aztán máj. 31. Aachenben római (né
met) császárrá koronáztatott (V. ö. Altmann, Die 
Wahl Albrecht's II. zum römischen Könige, Ber
lin 1886). így szállott újra a római császárság a 
Habsburg-házra. A cseh rendeknek szintén apósa, 
Zsigmond császár ós magyar király ajánlottaki
rályul. Itt azonban nehezen ment megválasztatása, 

a hussziták (kelyhesek) miatt, kik benne halálos 
ellenségüket látták. A kat. rendek ugyan 1438 
máj. 6. öt kiáltották ki királlyá, de a husszita ne
messég Podjebrád György vezetése alatt, ugyan
aznap Melnikben, Kázmér lengyel herceget válasz
totta meg. Midőn azért A.-et jun. 29. cseh királlyá 
koronázták, III. Ulászló lengyel király, Kázmér 
herceg bátyja, a cseh hussziták hívására betört 
Csehországba s A. csak a magyar és a német biro
dalmi seregek támogatásának köszönhette, hogy 
megtarthatta cseh királyságát. Ezzel először vált 
ténnyé a Habsburgoknak Magyar- ós Csehország 
és Ausztria egyesítésére való másfélszázados tö
rekvése. A létrejött perszonál-unióban Magyaror
szágnak jutott volna a vezérszerep. B nagy állam
szövetségnek legfőbb feladata lett volna Magyar
ország s vele a kereszténység védelme a török el
len, ami azonban menten hiú reménykedésnek bi
zonyult. Midőn u. i. 1438. Murád szultán Erdélyt 
dúlta, alig talált ellenállásra. A., ígérete ellenére, 
ép a török-járás idején, egy egész évig távol volt 
Magyarországból. Mire hazatért, az országot fe-
nekestől felfordult állapotban találta, melyet az ő 
megjelenése nem hogy csillapított volna, hanem 
még inkább fokozott. 1438., mikor A. először je
lent meg Budán, azonnal kitört a gyűlölség a «né-
met» uralom ellen. Akkor az volt a közvetlen ok 
erre, hogy Ötvös Albert tekintélyes budai magyar 
polgárt titokzatos módon megölték, mit a német 
polgároknak tulajdonítottak, kiknek aztán házait 
kifosztották s közülök többeket megöltek. Most, 
A. újabb megjelenése alkalmából, a budai ország
gyűlésen viharosan követelték a német tisztvise
lők eltávolítását. A rendek immár nem a «török» 
kérdéssel, hanem a «német» kérdéssel ós saját 
előjogaik biztosításával foglalkoztak. Mindkét 
ügyben győztek; a német tisztviselők is magya
rokkal helyettesíttettek. Kétségtelen, hogy a né-
metgyülölet szításában része volt a király nejé
nek, Erzsébetnek, valamint Zsigmond özvegyének 
Ciliéi Borbálának, sőt a husszitáknak is. A., ki 
magyarul sem tudott, az országgyűlésen annyira 
el volt szigetelve, hogy a főurak kijelenthették 
előtte, miszerint a királyság első sorban, a szüle
tés jogcímén Erzsébetet illeti meg (quani principa-
liter hoc regnum iure geniturae concernere dignos-
citur). Ez időtől fogva A. haláláig mondhatni kettős 
királyság állott fenn Magyarországon. A királyi 
családban nyíltan kitört versengés is nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az 1439. megindított tö
rök háború csúfosan végződjék. A fegyelmetlen-
ség másik oka a ragályos vérhas volt. Ugy, hogy 
a sereg csak Tételig (Titel) juthatott, ott aztán a 
király szemeláttára szétfutott. Maga A. a táborból 
Pozsonyba indult, de útközben Neszmélyen (Ko
márom vm.), baját dinnyeevéssel is növelve, vér
hasban meghalt. Nejét áldott állapotban hagyta 
hátra; fia, a későbbi V. László magyar király, 
1440 febr. 22. született meg. Neszmélyen készí
tett végrendelete szerint születendő gyermekének 
székhelyül Pozsonyt jelölte ki s gyámságát ma
gyar, cseh és ausztriai főnemesekre óhajtotta bízni. 
A bécsi Szt. István templomban kivánt pihenni, de 
a magyar főurak Székesfejérvárt temették el. 

[Belgium.] 2. A., belga király, Fülöp flandriai 
gróf és Mária, HohenzoŰern hercegnő fla, II. Lipót 
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unokaöccse, szül. 1875 ápril. 8. Brüsszelben. Tudo
mányos szakképzésben részesült és a Belgiumot 
annyira érintő szociális, gazdasági meg gyarmat
politikai kérdésekkel is foglalkozott, amint ezt az 
1906 nov. a szenátusban mondott beszéde bizo
nyította. Míg nagybátyja élt, nem volt része a poli
tikában és ámbár 1902 óta hivatalosan is el volt 
ismerve trónörökösnek, ritkán lépett ki csöndes 
•családi köréből a nyilvánosság elé. 1900 okt. 2. 
óta nőül birja Erzsébet bajor hercegnőt, a tudós 
Károly Tivadar herceg leányát, kitől 3 fia szüle
tett ; köztük Lipót a legidősbik (szül. 1901 nov. 3.). 
1909-ben Afrikában, a Kongó államban tanulmány
utat tett. Lipót királyt 1909 dec. 17. követte a 
trónon. 

[Monaco.] 3. A., monacói fejedelem, szül. Paris
ban 1848 nov. 13., III. Károly fejed, és nejének, 
Merode grófnőnek fia. Nőül vette 1869 szept. 21. 
Douglas-Haniilton Mary hercegnőt, kitől azonban 
1880.elvált, mire a hercegnő Pestetich Tasziló gróf
hoz ment nőül, A. pedig 1889. elvette Richelieu 
Alice hercegnőt. A fejedelem nagy érdeklődéssel 
viseltetik a földrajz iránt és több nevezetes expe
díciót szerelt fel a saját pénzén, első sorban az At
lanti-óceán áramlatainak és mélységének kiderí
tése céljából. (V.ö.:l.Sur les courants superflciels de 
l'Atlantic Nord c. értekezését, Paris 1889. Egyéb 
rokon tárgyú értekezését németre fordította Ma-
renzeller E., Zur ErforschungderMeereundihrer 
Bewohner, von Prinz Albert v. Monaco, Bécs 
1891.) 1907-ben a Spitzbergák átkutatására indí
tott expedíciót. Ama természetrajzi leletek szá
mára, melyeket tengeri buvárlatai közben össze-
gyü jtött.Monacóban egy a tengerbe kiszögellő szik
latömbön márványból fényes múzeumot építtetett, 
a «Musée Océanique»-et. Ezt a múzeumot Pichon 
francia külügyminiszter, Loubet volt elnök, több 
európai fejedelem és számos tudóstársaság kép
viselőinek jelenlétében 1910 márc. 29. nagy pom
pával avatták fel. Több tudományos intézet, így a 
Magyar Földrajzi Társaság, ez alkalommal A. fe
jedelmet tiszteletbeli tagnak választotta. Legújab
ban kis országában mozgalom indult, hogy a feje
delem alkotmányt adjon maroknyi népének. V. ö. • 
saját müvét: Aus dem Lében eines Seefahrers, 
(Berlin, 1908, franciául és németül). 

[Nagybritannia.j 4. A. Ferenc Ágost Károly 
Emánuel, Viktória angol királynő férje, Ernő 
szász-kóburg-góthai herceg második fia, szül. Ro-
senaukastélyban, Kóburg közelében 1819 aug. 26., 
niegh. 1861 dec. 4-én. A fiatal herceget br. Stock-
mar nevelte, kinek vezetése alatt a bonni egye
temen (1837) tanult. Tanuja volt a 18 éves Viktó
ria angol királynővé való megkoronázásának, 
(1838 jun.) és látogatását 1839. ismételte. A királynő 
megkedvelte és (nov. 23.) a titkos tanácsban ki-, 
jelentette, hogy hajlandó A. herceget férjéül vá
lasztani. Az esküvőt Londonban tartották meg 
1840 febr. 10. A parlament 30,000 font sterling évi 
járadékot biztosított A.-nek, neje pedig a legfőbb ki
tüntetésekkel halmozta el. Kiváló tulajdonságai 
•dacára az angol közvéleménnyel szemben sokáig 
nehéz helyzete volt. Az élclapok ugyanis képtelen 
vádakkal illették a «szegény jött-ment» német 
herceget. Szerencséjére családi élete a legboldo-
gabban alakult. A királynő azonfelül az első naptól 

kezdve még a legfontosabb kérdésekben is kikérte 
tanácsát. Ilyenformán A. befolyása, noha a törvé
nyek és az alkotmány ilyen, felelősséggel nem járó 
állásról mitsem tudnak, Anglia kormányára jóté
konyvolt. 1857. aparlament engedelmével a «Prin-
ce Consort of Her most gracious Majesty» címet ado
mányozta férjének és a titkos tanács tagjává 
tette. 

A. különösen pártolta a tudományokat és művé
szeteket. Számtalan jótékonysági egyesületnek és 
intézetnek lelkes pártolója és protektora volt; az 
ő sürgetésére alapították az első ingyenes isko
lákat és javító-intézeteket. Windsorban mintagaz
daságot rendezett be s tőle eredt az első londoni 
világkiállítás terve is. Mindezekkel végre ellen
feleit elhallgattatta s halálát az egész angol nem
zet veszteségnek tekintette. Számos műemlék ós 
róla elnevezett intézet örökíti meg nevét. Össze
gyűjtött beszédei 1857. jelentek meg Londonban: 
Addresses delivered on different public occasions 
by H. R. H. Prince A. s a királynő jegyzeteivel 
ellátva: The principal speeches and addresses of 
H. R. H. the Prince Consort c. alatt (1862), németül 
Brémában (1863). 

Irodalom, Grey, The early years of the Prince Cousort. 4. 
kiad., 1869, ném. Gotha 1868; Martin, Life of H. R. H. the 
Prince Consort, 5 köt., Lond. 1876—79, ném. Gotha 1876, 
stb. Mindkét md a királynő parancsára és közreműködésével 
készült. Érdekesek a királynő saját naplójegyzései is: Leaves 
from the Journal of our life in the Highlands, kiadta Helps, 
London 1868; továbbá Pauli, Aufsatze zur englischen Ge-
schichte, Lipcse 1869; Denkwiirdigkeiten aus den Papieren 
des Freiherrn von Chr. v. Stockmar, Braunschweig 1872. 
Vasárnapi Újság 1861, 52. sz. 

[Szászország.] 5. A. Frigyes Ágost, szász 
király, János király légid, fia, szül. 1828 ápr. 23., 
megh. Sibyllenort kastélyban 1902 jun. 19. A ka
tonai pályára lépett. 1849. részt vett a schleswig-
holsteini hadjáratban, 1856-ban tábornokká lett, 
1866-ban pedig Ausztria oldalán küzdött a szász 
hadsereggel Münchengratz, Jiéin és Königgratz 
mellett. A prágai bókében Ferenc József csá
szár és király ki is eszközölte, hogy hü szövet
ségesét, János királyt területi veszteség ne érje^ 
Másrészt azonban Jánosnak be kellett lépnie az 
északnémet szövetségbe. Ugyanekkor I. Vilmos 
király kinevezte A.-et a szövetséges hadsereg 12-ik, 
azaz szász hadtestének parancsnokává, melynek 
élén A. az 1870—71-iki háborúban szép eredmé
nyeket vívott ki. Részt vett a Gravelotte mellett 
vívott csatákban, azután pedig Mac Mahon had
seregét Beaumont-nál utóiérte és itt, valamint 
Sedan-nál legyőzte. Részt vett továbbá Paris ostro
mában. A háború után Vilmos császár a tábornagyi 
ranggal ruházta őt fel. Apját 1873 okt. 29. kö
vette az uralkodásban. 1853. nőül vette Wasa 
Gusztáv hercegnek Karola leányát, de házasságuk 
magtalan maradt.(Karolamegh. 1907 dec.15.) Trón
örökösül öccsét, György herceget j elölte ki. A. király 
egyike volt a legnépszerűbb német fejedelmek
nek. Királyunknak bizalmas barátjai közé tarto
zott, aki temetésére is elment Drezdába. 1906.Drez-
dában ós Plauenben lovasszobrot emeltek A.-nak. 
V. ö. Hassel P., König A. von Sachsen (Berlin 
1898—1900); Schimpff, König A. 50 Jahre Sói
dat (4. kiad. Drezda 1893). 

6. A. (Albrecht) Kázmér Ágost, szász-tescheni 
herceg. III. Ágost lengyel király fia, szül. Moritz-
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burgban (Drezda mellett) 1738 jul. 11., megh. 1822 
febr. 11. Bécsben. Házassága (1776 ápr. 8.) révén 
Krisztina főhercegnővel (szül. 1742 máj. 13.), 1. Fe
renc császár és Mária Terézia leányával, a tescheni 
hercegséget kapta Osztrák-Sziléziában. 1765— 
1780. kir. helytartó volt Magyarországon és Po
zsonyban fényes udvart tartott. 1780. főkormányzó 
lett Osztrák-Németalföldön. A Franciaországgal 
viselt háborúkban Lille várát ostromolta, 1792. 
az ostrommal azonban föl kellett hagynia s Bel
giumból ki kellett vonulnia. 1794 elején birodalmi 
tábornaggyá nevezték ki. 1795. visszavonult s 
ettől fogva Bécsben élt. Nejének, aki 1798 jun. 
24. gyermektelenül halt el, az augusztinu-
sok templomában Bécsben Canova által pompás 
síremléket állíttatott; Bécs külvárosa, Mariahilf 
pedigpompás vízvezetéket köszönhet neki. Jelenté
keny bevételeiből nagy összegeket költött kiváló 
mesterek (Dürer, Rafael, Rubens) eredeti rajzai
ban és metszeteiben bővelkedő mügyüjteményóre. 
Ez a gyűjtemény, az ú. n. Albertina, mint hitbizo-
mány Károly főhercegre, ennek halála után mint 
hitbizomány Albrecht főhercegre szállott; jelen
leg Frigyes főherceg tulajdona. V. ö. Förster, 
LithographierteKopienvonOriginalhandzeichnun-
gen berühmter altér Meister aus der Sammlnng 
des Brzherzogs Kari (Bécs 1830—42). A rajzok 
fotográfiáit kiadták: Jágermayer, Albrecht-Gale
rié, 1. és 2. köt. (Bécs 1863—66) és Braun A. (Al
bertina, 1090 kézi rajz, Dornach). 

Irodalom. Vivenot, Herzog A. v. Saehsen-T. als Reichsfeld-
marschall, 2 köt. Bécs, 1864—66; Wolf A., Christine, Erzher-
zogin von Österreich, 2 köt., u. o. 1863; Schönbrnnner, Die 
Albertina, u. o. 1887; Malher, Herzog A. von 8. Teschen, 
Bécs 1894. 

Albert, 1. a nagy, 1. Albertus Magnus. 
2. A., aacheni, 1. Albertus Aquensis. 
3. A. von Possemünster, másként «acseh» («Be-

haim» a. m. «der Böbme»), német főpap és poli
tikus, szül. 1180 körül, megh. 1259. Mintpassaui 
kanonok és IX. Gergely pápa követe (1239) ellen
sége volt II. Frigyes császárnak. A Höfler által 
Stuttgartban (1847) kiadott levelezése bepillan
tást enged a Stauf-párt elleni tízeiméibe. V. ö. 
Schirrmacher, A. von P. (Weimár 1871). 

Albert, 1. Ferenc (montedegói) csillagász, szül. 
Klagenfurtban 1811., megh. Egerben 1883 aug. 9. 
Apja katonatiszt volt s mint toborzó parancsnok 
Egerbe kerülvén, itt fia az akkori csillagvizsgáló 
intézet igazgatója, Tittel Pál buzdítására a csilla
gászatra adta magát. Tittel magával vitte a budai 
gellérthegyi intézetbe is és halála után 1831. A. 
Ferenc lett az obszervatórium vezetője. 1841. az 
egyetemen a csillagászat és geodézia tanára lett. 
Budavár ostromakor az obszervatóriumot össze
lőtték. A. életveszély közt mentette meg az esz
közöket. 1851-ben, miután a gellérthegyi csillag
vizsgáló megszűnt, az egri érsek A.-et az egri 
csillagvizsgáló igazgatójává és líceumi tanárrá 
hívta meg. Számos kisebb értekezésen kívül több 
önálló művet is írt, ezenkívül több mint félszáza
don át egész sor naptárt szerkesztett. 

2. A. Mihály, az erdélyi szászoklegnagyobb köl
tője, szül. Apóidon 1836 okt. 21., megh. Seges
váron 1893 ápr. 21. Segesváron végezte a gim
náziumot, Jenában és Berlinben az egyetemet ; 
azután gimnáziumi tanár volt Beszterczén, majd 

Segesváron, hol 1878—92. a tanítóképző intézet
eién állt. Verselgetni tanulókorában, 1855. kez
dett s 1859. a segesvári Schiller-ünnepen tünk 
föl először. Kezdetben Heine, majd Rückert ha
tása alatt állt. Kedves lírai dalai mellett számos-
elbeszélést és színdarabot (XII. Károly, A flandrok 
az Oltnál, Harteneck, Ulrich von Hutten stb.) irt. 
Elbeszéléseit (Altes und Neues) 1890-ben,r költe
ményeit 1893-ban összegyűjtve adta ki. Életraj
zát megírta Schullerus Adolf (Michael Albert, Sein-
Lében und Dichten, Nagyszeben 1898) s ennek 
nyomán Márki Sándor (Erdélyi Múzeum 1898).. 

Albert, 1. Alexandre Martin, francia szocia
lista, szül. Buryben (Oise départ.) 1815 ápr. 27. 
parasztszülőktől, megh. Creilben 1895 máj. 29.. 
1840. Parisban, ahol mint gépész dolgozott, meg
indította a L'Atelier című lapot, mely népszerűvé 
tette. Az 1848-iki februári forradalom után mint 
Louis Blanc ismerőse a nemzeti műhelyek felállí
tására kiküldött bizottság elnöke, majd a nemzeti 
gyűlés tagja lett. 1848 maj. 15-én a kormány és 
a nemzetgyűlés ellen tervei ett merényletben való
részvétele miatt fogságra Ítélték. 1870. Parisban 
a torlaszok emelését intéző bizottságnak, 1871. a 
communenek volt tagja. Ezután a creili gáztár
saság tisztviselője volt. 

2. A., Eduárd, orvos, szül. 1841 jan. 20. Sení-
tenbergben, Csehországban, megh. Bécsben 1900' 
szept. 26. Bécsben tanult, 1867. promoveálták s 
1867—1873-ig Dumreicher sebészeti klinikáján 
volt műtő. 1872. magántanár, 1873. a sebészet 
rendes tanára az innsbrucki egyetemen. 1881. 
Bécsbe nevezték ki a sebészet rendes tanárává.. 
Kisebb művein kívül, melyekben különösen a láz, 
az állati meleg, az izületek viszonyaival foglal
kozott, nevezetes 4 kötetes müve Lehrbuch der 
Chirurgie, melyet orosz és francia nyelvre is le
fordítottak és 4 kiadást ért. A sebészet csaknems 
minden ágában új eljárást és módszereket ismert 
fel. Ő végezte Ausztriában az első gastrotomiát, 
nephrektomiát és aneurysma exstirpatiót. — A. 
hívta fel a figyelmet még Charcot előtt az ischia-
dikus skoliosisra, ami az achülodyniára, mint 
önálló megbetegedési formára vezetett. 

3. A., Éugen á", francia zongoraművész, szül. 
Glasgowban 1864 ápr. 10. Apja (franc, zenemű
vész) tanította, majd Ernst Pauer Londonban, hon
nan Richter János hozta el s küldte 1881-ben 
Liszthez; még ugyanaz évben roppant sikerrel 
játszott a bécsi filharmonikusoknál. 1898. rövid 
ideig a lipcsei konzervatórium tanára (előbb 
Weimarban karnagy); soká élt Frankfurtban, 
legújabban Berlinben a zeneszerzésnek él. Zon
gorára H-moll és E-dur hangverseny darabokat, 
Fis-moll szonátát stb. írt, gordonkára C-dur hang
versenyművet; vonósnégyeseket (A-m., Es-d.), 
megnyitókat, F-dur szimfóniát. Operái: Der 
Rubin (1893), Ghismonda, Gernot (Wagner mo
dorában), Die Abreise (1 felv. víg), Kain, Der 
Improvisator, Tiefland (1903. ; berlini, csodá
latosan nagy sikere után Bécsben 1908. és 
Budapesten «A hegyek alján» a), Flauto solo 
(1 felv. víg), Tragaldabas (víg), Izeyl (1909). Első 
felesége Teresa Carrenno zongoraművésznő 
(1892), a második Hermine Fink dalénekesnő 
(1895); mindkettőtől elvált. 
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4. A., Heinrkh, német költő és zeneszerző, szül. 
Lobensteinban, Reusz hercegségben, 1604 jun. 28., 
megh. Königsbergben 1651 okt. 6., hol 1631 óta 
a székesegyház orgonistája volt. Dach és Rober-
thin barátjaival az első sziléziai iskolának königs-
hergi körét alkották. Egyszerűség és bensősóg 
.által jellemzett dalai, főleg az egyháziak, melyek
hez maga szerzetté a zenét, a kor legjobb lirai 
termékei közé tartoznak s megjelentek 1642—48 
•és legújabban 1883—84. Az egyetem 100 éves 
jubileumára irt énekes színdarabja (operája? 
«Prussiarchus» c. 1645.) nem maradt fenn. 

5. A.,Josef, fényképész, szül. 1825 márc. 5. Mün
chenben, megh. u. o. 1886 máj. 5. Hallgatója volt 
A müncheni műegyetemnek és az akadémiának, 
1850. fényképészeti műtermet állított fel Augs-
bm'gban, 1858. Münchenben. Ő volt az első, aki a 
fényképezést kézi rajzok és rézmetszetek, később 
festmények sokszorosítására alkalmazta. Tökéle
tesítette a fénynyomást, amelyet róla alberto-
tipiának neveztek el. — Fia Eugen Münchenben 
műkereskedést alapított és találmányaival, ne
vezetesen a citochromiával és az autotipia-
dúcok mechanikus beigazításával fejlesztette az 
illusztrációnyomás mesterségét. 

Alberta, territórium a brit Dominion of Canada 
nyugati részében. A Greenwichtől számított ny. h. 
111° 5'-től a Rocky Mountains vízválasztójáig és 
az Egyesült-Államok északi határától az é. sz. 
55°-ig terjed. Területe 656,600 km2, lakóinak 
száma (1905) 73,022. Ott erednek az Athabaska, 
Saskatchewan és Bow River. Legnagyobb része 
mezőség, de a hegységet és az északi vidéket sűrű 
fenyvesek borítják és többi vidékei sem szűkölköd
nek fában. DNy.-i pusztaságain, ahol nagyban űzik 
az állattenyésztést, 100,000-nél több szarvas
marha, 16,000 juh és 32,000 ló van a legelőkön. 
Fővárosa Edmonton. 

Albertakna, Eteshez tartozó puszta (bánya
telep) Nógrád vm. szócsényi j.-ban, (1900) 153lak.; 
u. p. Karancsság, u. t. Salgótarján. , 

Albert-Edward-tó (Muta Nzige), középafrikai 
nagy tó az egyenlítőtől délre a 30°-tól nyugatra, 
900 m. magasságban a tenger szine felett Ten
gerzöld vízmedencéje mintegy 4000 km2 területű. 
Északon hatalmas hegytömeg emelkedik, mely
nek nyugati lejtőjén, a Szernliki nevű lefolyása 
ömlik az Albert-tó (1. 0.) felé. Keletről és nyugat
ról merfdek palahegyek környezik. 

Albert-egylet, szászországi vöröskereszt-egy
let. L. Vöröskereszt, 

Albertfalu, kisközség Baranya vm. baranya
vári j.-ban, íi9oo) 1208 német és magyar lak., 
postahivatallal, u. t. Dárda. 

Albertialva (Sachsenfeld), nagyközség Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vm. biai j.-ban, (1900) 791 magyar 
ésnémet lakossal. Csakl819. aráczkevei uradalom 
által történt telepítés következtében keletkezett; 
leginkább iparosok, főleg asztalosok lakják. Van 
itt alsófokú ipariskola és ipartestület, állami elemi 
iskola, kisdedóvó, postaügynökség; u. t. Budafok. 
Budapesttel villamos vasút köti össze. 

Albert-herceg-földje, 1. Victoriaföld. 
Alberti, 1. nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskún 

vm. monori j.-ában, (1900) 4826 magyar lakossal, 
vasúttal és távíróval; u. p. Irsa; van itt önsegélyző 

éság.ev. hitv. temetkező egyesület, ChevraKadisa, 
kerületi ós vegyes ipartársulatok, kaszinó stb. A 
Szapáry grófi park mesterséges romépítményébe 
3 római feliratos kő van helyezve. Itt kezdődnek 
a Duna ós Tisza között déltoló vonuló homok
dombok (földhát). 

2. A., nagyközség Csanád vm. központi j.-ában, 
most Csanádalberti (1. o.). 

Alberti, 1. Leone Battista, olasz építész és író, 
szül. 1404 körül Genovában, hol családja akkor 
számkivetésben időzött, megh. 1472. Rómában. 
Már gyermekkorában sokoldalú tanulmányokkal 
foglalkozott, majd a bolognai egyetemen tanult. 
1428 körül családjával Firenzébe visszatérhetett, 
a következő években sokat utazott Francia- és 
Németországban, valamint Belgiumban. 1432 —34-
Rómában tartózkodott és behatóan foglalkozott az 
ókori építészettel, majd Firenzébe térve, egymás
után adta ki művészeti elméleti müveit: Elementi 
dipittura(A festészet elemei), La Statua (A szobor), 
Della pittura libri III. (3 könyv a festészetről). 
Ez utóbbit Brunelleschinek ajánlotta (1435). IV. 
Eugen pápa kíséretében 1436. Bolognába, majd 
Ferrarába ment, ott főleg irodalmi munkálatokkal 
foglalkozott; a következő években Firenzében 
is főleg az olasz irodalmi nyelv kiművelése érde
kében dolgozott, művészeti elméleti főművét azon
ban, De re aediflcatoria (Az építőművészeiről 
1450—51; első nyomtatott kiadása 1485.) latinul 
írta meg. IV. Eugen pápa utódai alatt fölváltva 
Rómában, Firenzében és egyéb városokban tar
tózkodott és rendkívül sokoldalú tevékenységet 
fejtett ki. Építészeti művei: a rimini S. Francesco 
(Tempio Malatestiano) templom külsejének kikép
zése az antik római építészet hatása alatt (1450 
körül), a firenzei Palazzo Ruccellai (1446—51., 1. 
a mellékelt képet), a firenzei Sta Maria Novella 
templom homlokzata (befej. 1470), a mantovai S. 
Sebastiano (1460-tól) és S. Andrea templo
mok (részben). Rómában V. Miklós pápa alatt 
nagy építészeti tervekkel foglalkozott A., ki mind 
épületeivel, mind elméleti munkáival rendkivüli 
hatással volt korára. A renaissance legtöbb oldalú, 
hatalmas egyéniségeinek egyike, ki műveltsé
gében egyesitette a természettudományi kuta
tásokat beható humanista tanulmányokkal. Az 
építészetben a formai tökéletesség, klasszikus ki-
mértség híve. Irodalmi művei közül legkiválóbb 
Della Famiglia (A család) című könyve. 

2. A., Friedrich August, német geológus, szül. 
1795 szept. 4. Stuttgartban, megh. 1878 szept. 12. 
Heilbronnban. Főképen a sóbányászat terén szer
zett érdemeket. Ó vezette be a gőzfűtést a sófőzés-
nél. Több önálló geológiai munkája jelent meg 
Stuttgartban. 

3. A., Konrád, álnév, 1. Sittenfeld. 
4. A., Luigi, olasz költő, szül. 1822. Firenzében, 

írt költeményeket és vígjátékokat. Számos víg
játéka összegyűjtve 1875. jelent meg Firenzében. 
Asmodeo, fantasia drammatica című munkája, 
mely 1887. kurült színre Firenzében, igen élénk 
irodalmi vitára adott okot. 

5. A., Péter Adler, dán miniszter, szül. 1851 jun. 
10.Kopenhágában. 1892. a képviselőházbakerült 
és hírlapot szerkesztett, egyúttal azonban több 
közgazdasági egyesületet meg bankot alapított. 
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1895. átszegödötta radikális balpárthoz és 1901. 
az igazságügyi tárcát nyerte el. Az ő sürgetésére 
fogadta el a dán képviselőház a botbüntetés újóla
gos behozatalát is. 1908 elején hirlapi támadások 
alapján a képviselőház pénzügyi bizottsága vizs
gálat alá vette A. intézkedéseit és tagadásával 
szemben megállapította, hogy mint miniszter, el
rendelt közmunkák alkalmával, az államot meg
károsította, magát és cimboráit pedig jogtalanul 
meggazdagította. Erre A. állásáról 1908 jul. lemon
dott és a nagy dán pór-bank (Bauernbank) igaz
gatóságába választatta magát. De már szept. 8. 
jelentkezett a rendőrségen és önként bevallotta, 
hogy ezt a bankot, nemkülönben a pénzügy
minisztériumot és a dán nemzeti bankot, sőt még 
a királyt is milliók erejéig megkárosította. 1910 
máj. és jun.-ban tartotta meg a legfőbb törvény
szék a tárgyalást, melyen több havi fogságra ítél
ték. 1900. pedig a bűnrészességgel vádolt Chris-
tensen, A. volt miniszterelnöke és Berg Sigurd 
volt belügyminiszter is a vádlottak padjára ke
rült. Christensent felmentették, Berget pénzbir
ságra Ítélték. 

A l b e r t i a Schimp. (növ.), triászkorú fosszilis 
növénygénusz a Tűlevelűek (Coniferae) soro
zatából. 

Alberti-féle bassznsok.a zongorastilusban olyan 
egymáshoz hasonló tört akkordok sora, melyet a 
balkéz játszik a jobbkéz dallamához. Domenico 
Alberti (szül. 1717 körül Velencében) műveiben 
szerepeltek először sűrűbben. 

Albertina, 1. az I. Albrecht porosz herceg által 
alapított königsbergi egyetemnek latin elnevezése. 
— 2. Bécsi mügyüjtemény, 1. Albert 6. 

Albertinelli, Mariotto, olasz festő, szül. Firen
zében 1474 okt. 13., megh. u. o. 1515 nov. 15. 
Cosimo Roselli tanítványa, élete legnagyobb részé
ben együtt dolgozott Pra Bartolommeoval, kinek 
fejlettebb művészete döntő hatást gyakorolt reá. 
Miután 1512. szakított vele, csakhamar abba
hagyta a festést is. A két művész közösen festett 
művei közül a legismertebb az utolsó ítéletet áb
rázoló freskó, melyet A. fejezett be (eredetileg a 
firenzeiS. Maria Novella templomban, ma az Uffizi-
képtárban). Önálló művei közül a leghíresebb a 
Mária látogatása Erzsébetnél (1503, Firenze, 
Ufflzi), mely nagyszerű kompozíciójával a XVI. 
sz. monumentális felfogására vall (1. a képmellék
letet). Egyéb nevezetesebb müvei: Krisztus a ke
reszten (freskó, Certosa, Firenze mellett 1505); 
Madonna 4 szent társaságában, Angyali üdvözlet 
(1510., firenzei Akadémia). 

Albertini ág, a Wettin királyi ház ifjabb ága, 
Albrecht hercegtől, Szelid Frigyes választófejede
lem második fiától veszi eredetet. Albrecht 1485. 
osztozkodott meg bátyjával, Ernővel, az örökölt 
birtokokban. Az utóbbi kapta Thüringiát, Albrecht 
pedig Meisseni. Albrecht végrendeletét, melyben 
1499 febr. 18-án a birtokok megoszthatatlanságát 
mondja ki és örökösül az elsőszülöttet jelöli ki, 
1500 dec. 12-én a császár is megerősítette. Az 
A. birtokokban, befolyásban s méltóságokban 
gyarapodott: 1547. választófejedelemség lett, 
1697—1763. uralkodott Lengyelország felett, 
1806-ban fölvette a szász királyi címet, Napóleon
tól kapta a varsói hercegséget, melyet azonban 

Szászország felével együtt 1814-ben elveszített. 
Az A. mai napig uralkodik Szászország felett. 
L. Szászország. 

Albertis, Luigi Maria a", olasz utazó, szül. 
1841 nov. 21. Voltriban, megh. 1901 szept. 2. 
Sassariban. 1871—76. Beccarival Uj-Guinea észak
nyugati partját kutatta át. 1874. újra ott járt 
Tomasinellivel és 1875 elején a Pápua-öböl keleti 
oldalán, a Jule-szigeten telepedett le és onnan, mi
után több kisebb kirándulást tett, Mae Farlane-nal 
körülbelül 120 km.-nyire fölhajózott a Fly folyón. 
1876. a sziget közepén levő hegységig jutott, sőt 
egy darabon a Fly egyik mellékioly óját is kikutatta. 
1877. harmadszor is fölhajózott a folyón, 1878. 
pedig visszatért Olaszországba. Útleírásának címe 
Esplorazione della Nuova Guinea (Napoli 1880). 
Angolul is megjelent. 

Álbertisták, 1. Albertus Magnus. 
Albertit, sárgás fekete, aszfalthoz hasonló bi

tumenes ásvány Uj-Skóciából. 
Albertkázmérpuszta, Péltoronyhoz (1. o.) tar

tozó nagy puszta, Mosón vm. nozsideri j.-ban, (1900) 
417 lak., u. p. és u. t. Féltorony. 

Albert Lea City (ejtsd: — ii szitti), város Minnesota 
É.-amerikai állam Preeborn countyjában, vasúti 
gócpont, (1900) 4500 lak. téglagyártással. 

Albertoili, Giocondo, olasz építész és szobrász, 
szül. 1742. Bedanóban, megh. 1839. Milanóban. 
Pármában nyerte szobrászi kiképeztetését. 1770. 
a toscanai udvar bízta meg a Villa Poggio 
Imperiale stukko-diszítményeinek elkészítésével, 
azután Grato testvérével együtt Rómába ment. 
1774-ben Milanóba tért vissza és ott 1776—1812. 
a művészeti akadémia tanára volt. Sok lombardiai 
épületet (köztük a monzai császári villát) épített 
ós díszített szigorú klasszicista szellemben. — 
Bátyja, A. Michele építész, fia, A. Rafael rézmet
sző, unokaöccse, A. Ferdinando (1781—1844) raj
zoló ós rézmetsző volt, kinek nagy építészeti és 
diszítményi képes munkái igen nagy tekintélynek 
örvendtek. 

Albertoni, Pietro, olasz fiziológus, a bolognai 
egyetemen az élettan és gyógyszertan tanára, 
szül. 1849 szept. 22. Gazzoldóban, Padovában ta
nult, s 1873. avatták orvosdoktorrá. Fiziológiai, ké
miai farmakológiai tanulmányokkal foglalkozott 
Schmiedeberg strassburgi intézetében. 1881-ben 
Genovában rk. tanár, 1884. Bolognában nevezik 
ki rendes tanárnak, ahol jelenleg is működik. Dol
gozatainak száma meghaladja az ötvenet és több
nyire kémiai fiziológia köréből valók. 

Albertotipia, fénynyomás; fényképek sokszo
rosítása krómsavval beitatott zselatinlapok segít
ségével. Nevét feltalálójáról, Albert József mün
cheni fényképésztől nyerte. 

Alberts, Jacob, német festő, ssül. 1860 jun. 30. 
Westerlieverben, Schleswig nyugati partján. Düs
seldorfban Janssen, Münchenben Diez, Firenzében 
Vineas tanítványa volt, közben Magyarországon 
is járt és arcképeket festett, végre Parisban fe
jezte be tanulmányait. Festményeiben főleg hazá
jának, a fríz partoknak és szigeteknek jellegzetes 
tájait és lakóit ábrázolja eredeti, erőteljes módon. 
Közülök több német múzeumokba került. 

Albert-tallér, 1. Albertus-tallér ós Brabanti 
tallér. 
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Albert-tó (Albert-nyanza,Mvutan Nzige), nagy 
középafrikai tó mintegy 200 km.-nyire a Victoria-
tótól. 150 km. hosszú, átlag 30 km. széles 4500 km2 

területtel. Az A. óriási árok egy részét tölti be ; 
D.-ről belé torkol az,Albert-Edward-tó (1. o.) lefo
lyása a Szemliki, É.-on a Victoria lefolyása a 
Vietoria Nilus (Kivira). A nagy árok E.-i folyta
tásában az A. vize mint Bahr-el-Dzsebel folyik to
vább mint a Nilus egyik forrásfolyója. Az A.-t 
1864. Baker fedezte föl. 

Albertus Aquensis (Aacheni Albert), középkori 
krónikaíró, kitől Chronicon Hierosolymitanum de 
bello sacro história c. munkát birjuk. Terjed 1095— 
1121. Kiadták Bongars (I), Migne (CLXVI), újab
ban a Recueil de Historiens de Croisades IV. kö
tet, francia fordításban pedig a Collection Guizot 
20. és 21. köt. Hazánkat is érdekli Könyves Kál
mánra s az I. keresztes hadjáratra nézve. V. ö. 
Kugler Bernhard, Albert von Aachen (1885) és 
Analecten zu A. v. A. (1888). Mangold L., Adalék 
az I. keresztes hadjárat tört. Századok 1908. évf. 

Albertus de Hungária, ily nevű magyar tudós 
1481. rektora volt a ferrarai egyetemnek. V. ö.: 
Századok 1885. Fraknói Vilmos cikke. 

Albertus Magnus (Nagy Albert, v. A. leuto-
nicus, Német Albert, vagy A. Grotus, Albert de 
Grote v. Albert der Grosse, doctor universalis). 
Nemcsak a domonkosok rendjének, Aquinói szt. 
Tamással együtt, legkiválóbb tagja, hanem egyike 
a középkori skolasztikái bölcselet legjelesebb fér-
flainak is. Szül. Lauingenben, Svábországban (je
lenleg Bajorország) 1193-ban a Bollstadtiek elő
kelő családjából. Padovában tanult ós főleg Köln
ben tanított, ahol tanítványai közt volt Aquinói 
szt. Tamás. 1245 óta Parisban működött. 1260. 
IV. Sándor pápa Regensburg püspökévé tette, de 
már két év múlva lemondott a püspökségről, 
visszatért rendjébe és ismét tanított Kölnben, míg 
a 80 évet jóval meghaladván, emlékező tehetségét 
elvesztette. Meghalt 1280. 

Ő volt az az első skolasztikus, aki Aristotelest 
az arab magyarázók felhasználásával teljesen 
áttanulmányozta, rendszeresen előadta s a ke
resztény dogmák értelmében átalakította, úgy 
hogy leginkább ő állapította meg azt a tekintélyt, 
melyben Aristoteles a skolasztikusoknál s még 
sokkal később is, számos egyetemen a XVIII. szá
zad kezdetéig, állott. Mig ő előtte a platonizmus 
uralkodott a skolasztikusoknál, ő Aristotelest te
szi az uralkodó filozófussá. Eredetisége távolról 
sem mérkőzhetik tudásával. Nem uralkodik min
dig azon az óriási anyagon, melyet összehordott. 
Azonban természettudományi ismeretei, korát te
kintve, valóban bámulatra méltók. Aristoteles fel
fogásában leginkább Avicennához ragaszkodik, de 
Maimonidest is fölhasználja, ki már ő előtte Aris
totelest a zsidó hittan szolgálatába szegődtette s 
kinek Moreh Nebuchimjából egész fejezeteket vesz 
át. A teológia felsőségét elismerve, mégis azt vi
tatja, hogy az ész magától is fölemelkedhetik az 
igazsághoz. A nominalizmus és realizmus harcában 
azutóbbi mellé állt. A.-nak számos tanítványa volt, 
Albertistáh, ezek közt Aquinói szt. Tamás. Munkáit, 
de nem valamennyit, 1651-ben a domonkosrendi 
Jammy adta ki 21 kötetben, melyekben kommen
tárok Aristoteles műveihez, fizikai, alchimiai, ter

mészettudományi értekezések, teológiai művek 
találhatók. 

Irodalom. Sighart, Albertus Magnus. Sein Lében und seine 
Wissenschaft, Regensburg, 1857; Hertling, Alb. Magnus, Köln 
1880; Bach, Des Alb. Magn. Verhíiltniss zu der Erkenntniss-
lehre der Griechen, Lateiner, Araber und Juden, Bécs 1881; 
Fellner Alb. Magnus als Botaniker, u. o. 1881: Joé'l, Ver-
bSltniss Alb. d. Gr. zu Maimonides, Breslau 1863. Octave 
d'Assaüly, A. le Grand. Paris, 1870: Domanovszky Endre, A 
bölcsészet története (III. köt.) ; Endres, Das Geburtsjahr u 
die Chronologie in der ersten LebenshSlfte Alberts des Gros-
sen. Hist. Jahrb. 1910. 

Albertustallér, 1598. óta Albert németalföldi 
herceg alatt vert ezüstpénz, amely keleten és 
Oroszországban is nagyon el volt terjedve, 131/, 
latos ezüstből. 1752-ben Magyarországban is ver
ték. Értéke kW. 4375 M. 

Albertville (ejtsd: aibervüi) járási szókhely Savói e 
francia départementban az Arly mindkét partján, 
vasút mellett, (1906) 6364 lak., márvány-, ólombá
nyákkal, fakereskedéssel. 1835. alakították Con-
flans és L'Höpital egyesítésével. 

Alberus, Érasmus, német költő és humanista, 
szül. Sprendlingenben 1500 körül, megh. 1553 
máj 5. mint újbrandenburgi szuperintendens. Wit-
tenbergában, hol 1520 óta tanult, lett Luthernek 
kedveltje és a hitújítás lelkes híve, melyet vers
ben és prózában erélyesen védett. Verses főműve 
Das Buch von der Tugend und Weisheit (1550), 
mely a kor vitáira alkalmazott 49 állatmesét tar
talmaz ; prózai főműve: Der Barfüssermönche 
Eulenspiegel und Alkoran (1542, előszóval Luther
tól), mely Bartholomaeus de Pisis (1385) Liber 
coníormitatum könyvének szatirikus kivonata; 
Pisis ugyanis Szt. Perencet legkalandosabb csoda
tételek képében Krisztussal hasonlította össze. 

Alb est, 1. Fehérlak. 
Albhart halála, 1. Alphart halála. 
Albi, a francia Tarn départementnak szókhelye; 

a Tarn folyó ós vasút mellett magaslaton épült; ér
seki székhely, van gót Ízlésű egyhajós székesegy
háza (épült 1277—1512), régi várszerű érseki 
palotája, színháza, múzeuma, (1906) 23,303 lak., 
vászon- ós pamutszövéssel és kalapgyártással. 
1843. bronzszobrot állítottak a város közelében, 
a Guoban született híres tengerésznek, Lapérouse-
nak. A. régi nevén Albiga, az Albigeois grófságnak 
fővárosa volt a középkorban; az volt az albigensek 
(1. o.) felekezet hazája, amely felekezet neve a 
város nevéből származik. A várostól nincs niesz-
szire ÉK.-re a Saut-du-Sabot v. Saut-du-Tarn, 
a Tarn folyónak mészkősziklákba vájt vízesése. 

Albia, ókori hegység Pannoniában. 
A l b i c a t i o (DÖT.), fehérlevelüség. Ha a növé

nyek zöld lomblevele fehér színű, mint némely fa 
kertészeti változatáé. Ez a változás a klorofill 
hiányából származik és inkább patológiai, mint 
teratológiai állapot (1. még Coloratio). 

Albiez, Jolmnn Fridolin, 1. Salétromosok. 
Albigensek (helyesebben: Albigaiak) elneve

zés gyűjtőnévül szolgált több eretnekfelekezet
nek; így Felső-Olaszországban, Dél-Magyaror
szágban és Boszniában : Patarinok- v. Patarénu-
sofe-nak, Dél-Franciaországban Turlipinok-, Pub-
likánok- és Bolgároknak hivattak; legközönsége
sebb nevük azonban (különösen a XIII. sz. óta) 
A. volt, a délfranciaországi Albi-tartománytól 
(Languedocban) és amint ők maguk hittak magú-
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t a t : határok (e görög szótól xafrapoi a. m. tisz
ták ; honnan a német Ketzer). Már «bolgár» elne
vezésűk: magában véve is sejteti, hogy az akkor 
Bolgárországban elterjedt és máskép Paulicia-
nok- vagy PMikánoknak is nevezett Bogomi-
lok (Bog milujy, könyörülj istenem szavaktól; 
mások szerint egy Bogomü nevű paptól) eretnek
ségével rokonságban és összefüggésben voltak. 
A III. lateráni zsinat (1179) kiközösítvén az A.-et, 
ellenök, mint az állam és társadalom biztonsá
gára veszélyes eretnekség ellen, a világi hatal
makat szólította fel. Pápai követek és hitszónokok 
— ezek közt különösen Domonkos, — működtek 
az albigaiak megtérítésén Olasz- és Franciaország
ban ; de az A. hite azért folyton tartotta magát, 
annál is inkább, mert egyes világi főurak (így 
Raj mond toulousei és Roger beziersi grófok) 
pártfogolták követőit; miért is III. Ince pápa, 
miután követeit az A. meggyilkolták, Fülöp Ágost 
francia királyt arra birta, hogy az A. megfékezé
sére keresztes háborút vezessen. Simon, mont-
forti gr. lett a keresztes hadjárat vezére. Beziers 
várost megostromolták és elpusztították, 20,000 
lakosát leölték, Languedoc tartományt feldúlták. 
Rajmond legyőzése után Montforti Simon kapta 
húbérül Languedocot, de Toulousenál 1218. elesett. 
Rajmond halála után (1222) fia, VII. Rajmond 
folytatta az öldöklő háborút, amely 1229. rá nézve 
megalázó békével ért véget. Az ugyanez évben 
Toulouseban felállított inkvizíció befejezte az erő
szakos térítést, de azért az A. felekezete titokban 
tovább is élt, így Piemontban, ahová sokan me
nekültek Provenceból s a XIII. és XIV. sz.-ban 
mint valdensiek szegültek ellene az egyháznak. 
V. ö. : Schmiát, Histoire et doctrine de la secte 
des Cathares (Strassburg 1849, 2. k.); Döllinger, 
Beitráge zur Sektengeschichte des Mittelalters 
(München 1890); Peyrat, Histoire des Albigeois 
(Paris 1880—82. 2. k.). Canzons Ch. Les Albigeois 
et l'Inquisition (Paris 1909). 

Albin (ásv.), mállás és szénsavas mész folytán 
zavaros és tejfehér színű válfaja az apoílllitnek 
(1. o.) Aussigból (Csehország). 

A l b i n a g i i j u s , 1. Albanagium. 
Albini, zeneszerzők neve: 1. A., Félix, Bécs

ben sikerrel adott operettjei: Der Nábob (1905), 
Báron Trenck; emezt Budapesten a Magyar Szín
ház, amazt Az indiai nábob c. a Budai Nyári Szín
ház mutatta be magyarul. — A., Srecko, horvát 
nemzeti zenétírt, többiköztMaricon c.nagy operát 
(Zágráb 1901). 

Albinizmus. A bőrben, a szem érhártyájában 
és szivárványhártyájában foglalt festékanyag 
hiánya okozza. Kiterjedhet az egész testre (A. 
universalis) és lehet részleges (A. partialis). Bz az 
állapot mindig veleszületett (1. Achromatosis) és 
egyes családokban öröklődik, noha legtöbbször 
nem közvetlenül. Állatoknál is előfordul. Gyógyí
tása nem lehetséges. L. még Albino. — A. nö
vénytani jelentését 1. Mfehéredés. 

Albino (port.) a. m. fehér néger v. leukaethiop. 
Általában az albinizmus ember v. állat bőrének 
szlnhiánya s így A.-t mindenféle színű nép között 
találunk. Schiveinfurth Afrikában a monbuttuk 
között többet látott a fejedelem udvarában. Kon
góban vdon dos» név alatt nagy tiszteletben ré

szesítették őket. Az A.-k között fokozatok van
nak. A szőkék között kevésbbó tűnnek fel, mint 
a barnák között. A bőr teljes színhiányában át
látszóvá válik a szemben is az erezet s ezért az 
A. vörösszemüvó válik, mint az A. házinyúl. Az 
A. szeme érzékeny, nappal nem lát jól. A hajában 
is hiányzik a festék, a színe fehéres-szőkévé fa
kul. Az A. magától is megváltozhatik, ha testének 
pigmentje megszaporodik. Részleges A. az, aki
nek a bőrében csak helyenkint hiányzik a festék. 
Ilyenek a anegres pies», szarkanégereknek neve
zett alakok. Míg az A. bőre fehér, a kakerlaké, 
aki festék hiányában csak megvilágosodott, szí
nes marad. 

Albinoni, Tommaso, olasz velencei zeneszerző, 
szül. 1674., megh. 1745.51 operát írt, jelentőssé 
azonban kamaraszonátái és szimfóniái révén lett. 
Dallamait Bach J. S. is feldolgozásra méltatta. 

Albinovanus, Pedo, római lovag, Ovidius költő
barátja. Eposzt írt Theseusról, egy másikat Ger-
manicus tetteiről. Az utóbbiból egy szép töredék 
maradt fenn. (Bahrens, Fragm. poetarum Lat. 
Leipzig 1886.) 

Albinus, Decimus Glodius, az afrikai Adrume-
tumból származott. Katonai erényeiért már M. 
Aurelius császár idejében kitűnt, Commodus csá
szár Britannia helytartójává nevezte ki, hol ka
tonai imperátornak kiáltották ki. Septimius Se-
verus, ki ekkor a praetorianusok segítségével 
Róma ura lett, A.-szal megegyezett, átengedte 
neki Britanniát, a galliai és hispániai provinciá
kat, sőt a Caesar címmel is kitüntette (Kr. u. 193.) 
miáltal az utódlásra is reményt nyújtott neki. De 
midőn Septimius 196. fiát, Bassianust is Caesarrá 
nevezte ki, A. fegyvert fogott ellene, azonban 
Lyon mellett leveretvén (197.), kardjába dőlt. 

Albion, régi, most már csak költőileg használt 
neve Nagy-Britanniának; a név már a K. e. 6. 
sz.-ban előfordul, kelta eredetű, de jelentése bi
zonytalan. 

Albion, 1. város New-York állam Orleans coun-
tyjában, az Brie-csatorna és vasát mellett, (1900) 
4477 lak., gyapjúszövéssel. — 2. Város Michigan 
állam Calhoun countyjában, vasút mellett, (1900) 
4519 lak. 

Albion-fóm, ónnal bevont ólom. 
Albion-sajtó, 1. Kézi-sajtó. 
Albion-tyúk. Angol tyúkfajta, alacsony felálló 

taréjjal, tiszta fehér színben, Anglia déli részének 
enyhe éghajlata alatt tenyésztik. 

Albiró, 1. Biró. 
Álbirtókos, aki erőszakkal (vi), ravaszsággal 

(fraude) v. alattomosan visszavételig (precario) 
csúszott be a birtokba. 

Albiruni (teljes neve: El- XJsztdd Abul Beihdn 
MoJiammed Ben Ahmed Zein ed-Din el-Biruni), 
arab csillagász, Avicenna kortársa. 1039 körül 
halt meg. Sok időt töltött Indiában, hol az indiai 
filozófiával foglalkozott. Irt az indiai helyértékü 
számokról és sok geográfiai helymeghatározást 
tett. Legfontosabb műve a Canon al Masudi seu 
Tractatus geografico-astronomicus, azaz szultán 
Masud számára szerkesztett geográfiai és csillagá
szati nagy munkája. 

Albis, nagyk. Bihar vm. margittaij.-ban, (1900), 
1127 magyar lak. Régi község, mely már 1333. sze-
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repel a pápai tizedlajstromban; legrégibb földes
urai a Gutkoled nemzetségbeliek voltak, kiknek 
révén a Zólyomyak (1. o.) birtokába került. Ro
mánkori ref. temploma már a XIII. sz. végén 
állott fenn, erős tornya, mely a szentély fölött 
emelkedik, hajdan őrtoronyul is szolgált. A. az 
albisi Zólyomiak ősi fészke és temetkező helye; 
Zólyomi Dávid zólyomi főispán is a templom 
kriptájában nyugszik. Itt született Irinyi József Író. 

Albis, 16 km. hosszú hegysor Zürich svájci 
kantonban, a schwyzi Alpok felöl nyúlik ki a 
fensikra. Legmagasabb csúcsa a Bürglenstidz (918 
ni.), végső csúcsa északon az TJtli (TJto) (873 m.) 
(v. ö. Zürich). A hegysor legalacsonyabb hágóján, 
az Albispasson (793 m.) át haladt azelőtt az egész 
forgalom Zürichből Zugba és a Viorwaldstátti-tó 
felé. Az A. tövében Albisbrunn hidegvízgyógyin
tézet, amelyet 1839-ben állítottak, 

Albis, az Bibe folyó (1. o.) latin elnevezése. 
Al bisogno (olasz, ejtsd: —biaónyo), szükségből, 

kényszerűségből (váltóüzleti kifejezés). 
Albissola-csipke. Tarka színű len- v. selyem

fonalakból a Genova mellett fekvő Albissola hely
ségben készített csipkék. 

Albisy Katalin, írónő, szül. 1864 dec. 28. 
Eettegen, Szolnok-Doboka vm. Kolozsvárott ta
nítónői oklevelet nyert s jelenleg Biharpüspökin 
tanítónő. Elbeszélései nagyrészt a napi- és szép
irodalmi lapokban jelentek meg. Önálló elbeszé
léskötetei : Róna Gyuri és társai (Budapest 1902); 
A mi kisasszonyunk (u. o. 1906). 

Albisztán vagy Elbisztán, város ázsiai Török
ország Haleb vilajetjének Marás livájában, Marás
tól 66 km.-nyire a Dzsihan mellett, Anatoliának 
egyik legtermékenyebb síkságán, 7000 lak. 

Albit (Tetartin, Clevelandit), a földpát-esoport 
plagioklász sorába tartozó ásvány (1. Fölápát); 
anyaga főleg Na2Al3S16016. Egyszerű kristályai 
nagyon ritkák; rendesen többszörös ikrekben for
dul elő fennőve régibb eruptív kőzetek (gránit, 
diorit stb.) hasadékában, mely kőzeteknek gyak
ran egyik alkatrészét is képezi. A kristályok ha-
bitusza v. rövid oszlopos (ilyen a tulajdonkópeni 
A.) v. táblás (mint a periklin). Üvegfényű, szín
telen és átlátszó v. fehér (innen az A. név), né
melyik zöldes, vöröses, barna. Lelőhelyei: a Szt.-
Gotthard hegy, Tirol, Elba stb.; hazánkban Nada-
bnla (Gömör ni.), Offenbánya, a Negoj. 

Albitit, kőzet, albitdús aplit. 
Albizálás, 1. Kis János. 
Albizottság, 1. Bizottság. 
Albizzia Durraz (növ.), a hüvelyesek Minioso-

ideae alcsaládjába tartozó génusz. melynek mint
egy 60 faja él tróp. és szubtróp. Ázsia, Afrika és 
Ausztrália erdeiben. Amerikában is meghonosí
tották, fajai közül szobai dísznövényül nagyon 
kedvelt az A. lopliantlia Benth. (Acacia lopliantlia 
Willd.), melynek főbb változatai: var. speciosa 
és var. Neumannii. Magvakról szaporítják ós a 
hidegházi növények módjára tenyésztik. Ausz
tráliában honos, ahol puszta területek befásítására 
igen alkalmasnak bizonyult. Kérge tannintar-
talniú, gyökere szaponintartalmú, a gyapjú és 
selyem megmunkálásához használatos. A. mon-
tana szolgáltatja a tartós lignum murinum-ot, 
mely szagával az egereket magához vonzza. A. 

lucida magja ehető, fokhagymaszagú, Elő-Indiá-
ban s Jáva szigetén Djenkol-nak. hívják. A. sapo-
naria kérgének forrázata kiütések elleni szer, 
szétdörzsölve, valamint levelei szappant szolgál
tatnak, a Maláji szigeteken honos. Ezeken kívül 
hasznosak az A. Lebbek Benth.; A. procera 
Benth., A. odoratiss-ima Benth., melyek közül 
az elsőnek kitűnő fáját Elő-Indiában siV&z, sirissa, 
cotton-ioaray-'smk nevezik, különben gummit ós 
cserzökérget is szolgáltat. A. Julibrissin Boiv. 
fája kitűnő, virágaiból teát készítenek, Dél-Euró
pában kedvelt dísznövény, hazája Ázsia és Afrika. 

Alblasserdam,város Dél-Holland hollandiai tar
tományban, Dordrechttől északra, (1900) 5293 lak. 
hajógyárral. 

Albocens i i név alatt a régi történetírók a 
mai hunyadvmegyei Hátszeg mellett (Szarmizege-
túza) lakott dákokat értették. 

Alboferrin, vas-foszfor-fehérje vegyület, vilá
gos barna, Ízetlen, vízben jól oldható s levesben, 
borban veendő be vérszegénység, gyengeség ese
tén. Igen kevés benne a vas (0-68°/0)-

Álbogyó (UÖV.J, 1. Termés. 
Alboid, 1. Britannia-fém. 
Alboin, a longobárdok királya, 561-ben követte 

atyját, Audoint, Pannónia trónján. Az avarok se
gélyével megdöntötte 566—67. a gepidák országát 
s agyonütötte királyukat, Kunimundot, kinek leá
nyát, Rozamundát nőül vette. 568-ban a longobár
dok élén Olaszországba nyomult, hová őt (a monda 
szerint) Narses bizánci helytartó (exarcha) Justi-
nianus császár ellen meghívta.El is foglalta Itáliát a 
Tiber folyóig (Ravenna, Róma és környezetük ki
vételével). 572-ben pedig bevette Paviátés e várost 
szemelte ki a longobard királyság fővárosának. 
573-ban Rozamunda — kit állítólag arra kényszer! -
tett, hogy atyjának koponyájából igyék — szere
tője, Peredeo által meggyilkoltatta. Kleph lett 
utóda. V. ö. Hartmami, Gesch. Italiens im Mittel-
alter, II. köt. Gotha 1900. 

Albokarbonlámpa, 1. Világitógáz. 
Albolit, 1. Cement. 
Álboltozat. A boltozatnak egy ősi, kezdetleges 

neme, melyben a menyezetet képező kő- v. tégla
rétegek vizirá-

nyos fekvésüket 
megtartják, de a 
sorok fokonkint 

kiszökellve egy
máshoz mindin

kább közelednek, 
mlg végre fölül 
találkoznak. Áb
ránk egy Mugeir 
mellett talált kal-
deai sír Á.-át mu
tatja. 

Albona,isztriai 
város Pissino ker. 
kapitányságban, 

(1900) 10,968 lak., . ,t t 
olajfa-, szőUŐ és Anoitaw*. 
gesztenyetermeléssel. Ny.-ra (Carpano mellett) 
kőszénbányával. 

Alboni, Marietta, olasz operaénekesnő, szül. 
Cesenában (Romagna) 1826 márc. 6., megh. a 

Révai Nagy Lexikona. I. Tiot. 80 
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Pária melletti Ville d'Avrayban 1894 jun. 22. 
16 éves korában lépett fel a bolognai színház
ban, 1843. a milanói Scalában és később Bécsbe, 
majd Szt.-Pótervárra ment. 1847 tavaszán nagy 
sikere volt a londoni Coventgarden szinházban, 
októberben pedig a párisi olasz operához szer
ződött, ahol legnagyobb sikereit érte 1866-ig. 
1855. férjhez ment Pepoli grófhoz, másodszor 
pedig 1877. Zióger francia tiszthez. 

Al-borák, 1. Bórák. 
Alborda, 1. Borda. 
Albori Jenő báró, cs. ós kir. táborszernagy, 

szül. Cattaróban 1838 szept. 27-én. 1849 nov. 13. 
a bécsújhelyi katonai akadémiába lépett. 1859. 
résztvett mint vadászhadnagy az osztrák-francia 
hadjáratban és Magenta mellett a katonai érdem
keresztet szerezte. 1868. a bécsújhelyi katonai 
akadémiába a történelem és a taktika tanárává 
nevezték M. 1878. Bosznia és Hercegovina okku-
pációjában mint ezredes és vezérkari főnök vett 
részt és kitűnő szolgálataiért a Lipót-rend hadi 
ékítménnyel díszített lovagkeresztjót kapta, 1880 
márc. 29-én pedig bárói rangra emelték. 1889. 
altábornaggyá és a miskolczi 15. gyaloghadosz
tály vezényletével bízták meg. 1894. az 1. hadtest 
parancsnokává és krakói vezénylő tábornokká 
nevezték ki. 1897 táborszernaggyá lépett elő és 
1898 nov. az I. oszt. vaskorona-rendetkapta. 1903. 
a 15-ik hadtest parancsnokává, Sarajevo vezénylő 
tábornokává és a bosnyák-hercegovinai orsz. kor
mány főnökévé nevezték ki a távozó Appel he
lyébe. 1907 jun. 25. ettől az állástól fölmentették 
és csapatföfelügyelővé nevezték k i ; katonai szol
gálatának 50. évfordulóján pedig a király kéz
iratban tolmácsolta hálás elismerését ós a katonai 
érdemkereszthez a gyémántokat adományozta 
neki. 

Albornoz, Aegidius, bibornok, 1. Aegidiusi al
kotmány. 

Albőr (liypoderma, növ.) névvel jelöljük azt a 
felbör alatti, de az elsődleges kéreghez tartozó 
szövetet, amely a felbőrt, mint a legkülső védő
réteget működésében támogatja. Sejtjei lehetnek 
vékonyfaluak pl. a víztartó szövet esetén, ha pedig 
mint kollenchyma vagy sklerenchyma (1. o.) van 
jelen, akkor mechanikailag erősíti a felbőrt. 

Albrecht (máskép Adalbert vagy Albert, a. m. 
előkelő, nemes származású), számos közép- ós új
kori uralkodó és fejedelmi személy neve. 

Országok szerint. 
Ausztria-Magyarország 1. 
Ausztria 2—6. 
Bajorország 7—8. 
Brandenburg 9—12. 
Braunschweig 13. 
Mecklenburg 14—15. 

[Ausztria-Magyarország.] 1. A. Frigyes Ru
dolf, ausztriai főlierceg, tescheni herceg, a cs. és 
kir. osztrák-magyar hadsereg fővezére, tábornagy, 
szül. Bécsben 1817 aug. 3-án mint Károly főher
cegnek, a hires hadvezérnek legidősebb fia, megh. 
1895 febr. 18. Arco-ban. 1837-ben lépett katonai 
szolgálatba. 1845-ben Alsó-Ausztria és Salzburg 
hadi parancsnoka lett. Az 1848 március 13-án 
kitört bécsi mozgalom lemondásra kényszeritette 
őt, mert általános volt a hit, hogy ő adta a paran-

Meissen 16. 
Német királyok 17—18. 
Poroszország 19—21. 
Szászország 22—23. 
Württemberg 24. 

esőt a vérontásra. Méltóbb működési kört talált az 
olasz harctéren, hol Radetzky parancsa alá állott. 
Része volt a Santa Lucia mellett május 6-án kiví
vott diadalban, 1849 márciusban a mortarai és 
novarai győzelmekben. A béke helyreállta után 
egy ideig Csehországnak, majd 1851-ben Haynau 
elbocsátása után Magyarországnak lett kormány
zója és főparancsnoka. B minőségében nem tudta 
megnyernianenizetrokonszenvét.Azl859-ikiolasz 
háború kitörésekor Berlinbe utazott, hogy szövet
ségre birja a porosz udvart, de célt nem ért. A háború 
következtében egyre erősbödő nemzeti mozgalom 
lehetetlenné tette megmaradását Budán, hol őt 
1860. Benedek váltotta fel. 1860—61-ig a velen
cei 8. hadtest parancsnoka volt és tábornagyi 
rangra emelkedett. Katonai nagy hírnevét A. főher
ceg különösen az 1866-iki hadjáratnak köszöni. 
Értesülvén, hogy Lamarmora olasz hadvezér meg
osztja hadi erejét, a Minción átkelt hadtesteket 
támadta meg és John táborkari főnök tervét kö
vetve, Custozzánál jun. 24. fényes diadalt vívott ki, 
A königgrátzi csatavesztés után őt állították az 
egész, a porosz ellen központosítandó hadsereg 
élére, de a béke megkötése megakasztotta tevékeny
ségét. Azóta mint a hadsereg főfelügyelője szer
zett nagy érdemeket. Eszméit ez irányban külön 
iratokban fejtegette és munkásságát kora sem 
lankasztotta: Wie soll Österreichs Heer beschaffen 
sein'? (1868); Über die Verantwortlichkeit ím 
Kriege (1869). Különösen szívén viselte a tiszti 
karnak sorsát, melynek érdekében sok alapítványt 
tett. Nagy tehetségénél és hatáskörénél fogva 
egyike volt az uralkodóház legbefolyásosabb tag
jainak. Bécsben 1899. Zumbusch kezétől alkotott 
lovasszobrot emeltek neki. 

Az alkotmány helyreállítása óta sem szűntek 
meg benne a kiválóan katonai és ó-konzervativ 
hagyományok őrzőjét, az orosz szövetség szószó
lóját látni. Egyike volt a monarkia leggazdagabb 
földbirtokosainak ós nagyiparosainak. Magyar
országon a magyaróvári ós béllyei uradalmak ura, 
hol nagyhírű mintagazdaságokat rendezett be. 
Ezeket unokaöccse, Frigyes főherceg örökölte. 
Neje, Hildegarde (megh. 1864) nem szült neki fiú 
utódot, idősebb leánya Fülöp württembergi herceg 
neje, az ifjabb, Matild, 1867. ruhájával égő szi
varhoz érve, az égési sebek következtében meg
halt. — V. ö.: Teuber, Feldmarschall Erzherzog 
A. (Bécs 1895); Emmer, Feldmarschall Erzherzog 
A. (5. kiad. 1899); Duncker, Erzherzog A. (Bécs 
1897), díszmunka. 

[Ausztria.] 2 .1 . A., Ausztria hercege és iú-
met király, 1. alább: Német királyok. 

3. II. A., a Bölcs, másként a Sánta, Ausztria 
hercege, I. A. király fia, szül. 1298., megh. 1358 
július 20. 1330-39-ig Ottó testvérével kormá
nyozta a Habsburg-család osztrák birtokait, Ottó 
elhalálozása után (1339) pedig egyedül. Megsze
rezte 1335. Karintiát és Krajnát. V. ö.: Kurz, 
Österreich unter Herzog A. II. (Linz 1819). A 
Károly Róbert és Nagy Lajos királyaink és A. 
közötti viszonyra nézve 1. Pór Antal, Az Anjouk 
kora (Millenniumi Történet, 3. köt. 1895; Pór A., 
Nagy Lajos (Történeti Életrajzok, 1892). 

4. III. A., a hajfonatos (mit dem Zopfe), 
Ausztria hercege, az előbbinek fia, szül. 1319., 
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niegh. 1395 aug. 29. Laxenburg kastélyban. Mi
után bátyja és egyúttal gyámja, IV. Rudolf her
ceg 1365. elhalt, egy ideig Lipót öccsével közösen 
kormányzott, de 1379. megosztozkodtak, amidőn 
A. Alsó- és Felső-Ausztriát kapta. Sokat tett az 
1365. megnyílt bécsi egyetemért. V. ö.: Kurz, 
Österreieh unter HerzogA.III. (Linz 1827). A ma
gyal' vonatkozásokra 1. Pór Antal, Nagy Lajos 
(Budapest 1892). 

5. V. A., Ausztria hercege, német és magyar 
király, 1. Albert magyar király. 

6. VII. A. az Istenfélő, ausztriai főherceg, 
II. Miksa császár és magyar király hatodik fia, 
szül. 1559 nov. 13., megh. 1621 júliusban Brüsz-
szelben. II. Fülöp udvarában nevelkedett és már 
18 éves korában tették bibornokká; 1584. tole-
dói érsek lett. III. Fülöp mint helytartót a hű
ségben megmaradt déli németalföldi tartományok 
élére állította. Ott lépett ki az egyházi rendből és 
megkérte III. Fülöp Izabella leányának kezét. 
Meg is kapta a németalföldi tartományokkal, mint 
hozománnyal, de ama föltétel alatt, hogy e tarto
mányok, ha e házasságból gyermekei nem szület
nének, a spanyol koronára visszaszálljanak. Nas-
saui Mórictól, a prot. hollandok új vezérétől Nieu-
port mellett 1600. vereséget szenvedett, de Os-
tende-t 3 évi ostrom után bevette. V. ö.: Dubois, 
Histoire d'A. et d'Isabelle (Brüsszel 1847). 

[Bajorország.] 7. IV. A., a bölcs, bajor herceg, 
III. (kegyes) A. fia, szül. Münchenben 1447 de'c. 
lő., megh. 1508 március 18-án. A hercegség 1467. 
reászállott. A tudományok és művészetek barátja 
s Bajorország legbölcsebb középkori uralkodója 
volt. 1506-ban adta ki az ú. n. bajor pragmatika 
szankciót, mellyel a trónt örök időkre az elsőszülött 
fiúnak biztosítja. V. ö.: Riezler,Qesch. Baierns III. 

8. V. A., bajor herceg, szül. 1528 febr. 29., meg
halt 1579 okt. 24. Apját, Vilmos herceget 1550-ben 
követte az uralkodásban, miután 1546-ban Annát, 
Ferdinánd király leányát feleségül vette. A mün
cheni mügyüjtemények megalapítója volt. A nagy 
zenész Qrlando di Lasso, továbbá számos festő és 
acélmetsző az ő udvarában ólt. Másrészt azonban 
nagy adóssággal terhelte alattvalóit. Teljesen a 
jezsuiták befolyása alatt állott, s úgyszólván ki
irtotta a lutheránusokat. V. ö.: Schreiber, Ge-
schichte Bayerns. II.; Zimmermann, Die bilden-
den Künste am Hofe H. A.-s V. (Strassburg. 1895.) 

[Brandenburg.] 9 .1 . A. (Medve v. Szép A.), 
brandenburgi őrgróf,az askaniaiv. anhalti ház meg
alapítója, GázdagOttó gr. fia, szül. 1100 körül,megh. 
1170 nov. 18. Apját 1123. követte az uralkodásban. 
1132. résztvett az olaszországi hadjáratban, amiért 
V. Lothár császár az Élbe balpartján elterülő, meg
ürült északi őrgrófsággal jutalmazta meg. Fárad
hatatlan buzgósággal látott az ország germani-
zálásához s a vendeknek a keresztény vallásra való 
áttérítéséhez. 1138. III. Komádtól a szász hercegsé
get kapta, melyről azonban a hatalmas velf párt 
miatt kénytelen volt lemondani s az északi őrgróf
sággal beérni. Pribizlav vend főnöktől 1150. Bran
denburgot örökölte s ennek is első őrgrófja lett. 
Betelepítette a premontrei rendet, helyreállította 
a havelbergi és brandenburgi püspökségeket, sok 
német várost alapított, flamandokkal népesítette 
országát és a szláv elemet háttérbe szorította. 

Oroszlán Henrik herceggel előbb barátságos, majd 
ellenséges lábon állott. Hatalmát Ottó fia örökölte, 
birtokait 2 leánya és 7 fia osztotta fel. Ballen-
stadt mellett 1899. és legutóbb a berlini Sieges-
alleeban emlékszobrot emeltek neki. V. ö.: Hei-
nemann, A. der Bár (Darmstadt 1864). 

10. III. A., brandenburgi választófejedelem, I. 
Frigyes és bajor Erzsébet fia, szül. Tangermündé-
ben 1414 nov. 9., megh. Majna-Frankfurtban 1486 
máre. 11. Korának legkiválóbb és legnagyratörőbb 
német fejedelme; oly szép, erős és a (lovagi) játé
kokban oly ügyes volt, hogy Achilles melléknév
vel tisztelték meg. Apjától Ansbachot örökölte 
(1440). III. Frigyes császárt számításból támogatta, 
hogy hatalmát a birodalmi városok (Nürnberg) 
rovására növelje, a frank hercegséget elnyerhesse, 
célját azonban csak annyiban közelítette meg, hogy 
1464. Bayreuth-ot örökölte; öccsétől, Frigyestől 
pedig a Hohenzollern-családnak a Frankén herceg
ség területén fekvő birtokait megszerezte. 1470. 
elnyerte Brandenburgot. A Mátyás királyunk ós 
III. Frigyes császár által cseh Podiebrád ellen in
dított háborúban eleintén a cseh király pártjára 
állott, akit vejének szemelt ki, amiért is a pápa ki
átkozta (1466). Négy év múlva azonban otthagyta 
Podiebrádot, mire a pápa az átok alól fölmentette. 
Midőn Hunyadi Mátyás király Ulászló cseh ki
rály ós János sagani herceg szövetségében ellene 
fordult s midőnapomeránokA. főhatóságát lerázni 
próbálták, A. hatalma a legnagyobb veszélyben 
forgott. Ámde Mátyásnak a törökök ellen kellett 
fordulni (1478), János herceget sikerült légy őznie,a 
pomerániakat pedig sarokba szorította. 1473. adta 
ki az ú. n. Dispositio Achülea-t (Achilleisches 
Hausgesetz), mely szerint az elsőszülöttségi jog 
szerint öröklendő őrgrófságok egyáltalában nem, 
a frank birtokok pedig legfeljebb két részre oszt
hatók. Brandenburgot János fiára bízván, 1474. 
Merész Károly ellen vezérelte a császár seregeit. 
Fényes udvartartása ós sok háborúja mellett is teli 
pénztárt hagyott hátra. 

Irodalom. Levelezését kiadták Höfler és Miuatoli: Oas Kai-
serliche Buch c. alatt (Baireuth 1850 és Berlin 1850 és 1881., 
Pótlék). Khhez 1. Burckhardt, Correcturen und ZusStze, 1851; 
u. a.,QuellensainmlungzurGeschichtedes Hauses Hohenzollern. 
Tartalma: Das fuafft merkisch Buech des Churflirsten A. 
Achilles, Jena 1857; Franklin, A. Achilles und die NUrnber-
ger, Berlin, 1866; Droysen művét: Bachmann, Deutsche Reichs-
geschichte im Zeitalter Friedrich III. u. Max L, (I. köt. heipz. 
1884), Priebatsch, Politische Korrespondenz d. Kurfürsten A. A. 
Leipzig 1894—98. 3 kot. Az A. és Mátyás királyunk között 
fennállott összeköttetésekre nézve pedig 1. Hunyadi Mátyás 
életrajzát Fraknóitól, 1890. Századok, 35. évf. 

11. A., magdeburgi érsek és mainzi választó
fejedelem, kit Brandenburgi X-nek szokás ne
vezni, János Cicero brandenburgi választófeje
delem második fia, szül. 1490 jun. 28., megh. 1545 
szept. 24. Aschaffenburgban. Már 23 éves korában 
ült a magdeburgi érseki széken, melyet 1514. a 
mainzival felcserélt, 27 éves korában bibornok lett. 
Hogya palliumért járó summát megfizethesse, meg
engedte Tezel Domonkosnak, hogy egyházmegyé
jében búcsút hirdethessen, magának követelvén a 
befolyó összegek felét. Ámde Tezel fellépése Luther 
támadását vonta maga után. A. volt az első német 
fejedelem, ki a protestánsok elleni harcban jezsui
tákat fogadott maga mellé. Nagy érdemeket szer
zett a hallei, valamint a mainzi székesegyház di 
szítése körül; síremléke remeke a szobrászatna'*. 

20* 
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V. ö.: May, Der Kurfürst, Kardinal und Erzbisohof 
A. II. (München 1865—75. 2. köt.); Schum, Kar
dinál A. u. die Brfurter Reformation (Halle 1878); 
Redlieh, Kardinal A. u. das Neue Stift zu Halle 
(Mainz 1900.) 

12. A., brandenburg-baireuthi őrgróf, Kázmér 
őrgróf fia, vitéz, de kicsapongó életű, rabló ka
landokra hajló férfiú volt, amiért a történet
írók Alkibiades névvel illették. Szül. Ansbach-
ban 1522 márc. 28., megh. Pforzheimban 1557 
jan. 8. A francia háborúban 1543. a császár párt
ján, a schmalkaldeni háborúban pedig a császár 
ellen harcolt. 1552. a franciák társaságában zsa
rolta a majnai és rajnai vidéket. Azután ismét ki
békült a császárral s a franciák ellen harcolt. 1553. 
rablásai miatt birodalmi átokkal sújtották ós 
maga Szász Móric, volt barátja, vállalta el az átok 
végrehajtását, M A.-t 1553 jul. 9. Sievershausen 
mellett csakugyan legyőzte. A. ekkor Franciaor
szágba menekült, birtokait elvesztette. Később men
levelet nyert ós visszatért, országait azonban nem 
kapta többé vissza. V. ö.: Voigt, Markgraf A. 
Alcibiades (Berl. 1852, 2 köt.); Büttner B., Der 
Krieg des Markgrafen A. Alcibiades in Frankén 
(Göttingen 1909). 

[Braunschweig.] 13. A., Nagyv. Oroszlán A., 
Braunschweig és Lüneburg hercege, szül. 1236., 
megh. 1279 aug. 15. Gyermek Ottó herceg fia s 
utóda. Az uralkodást tizenhat éves korában vette 
át. Keresztes hadat vezetett a pogány poroszok 
ellen 1265-ben s hódítás és vétel útján növelte 
birtokait. Braunschweigot és Lüneburgot 1267. 
családi osztozkodás alkalmával kapta. V.ö.: Heine-
mann, Geseh. von Braunschweig u. Hannover, I. 
(1884) ;Havemann, Gesch. d. LandeBraunschweig-
Lüneburg, I. (1853.) 

[Meckienburg.j 14. II. A., Mecklenburg her
cege. II. Henrik fia, a jelenleg is uralkodó mecklen-
burgi ház megalapítója, szül. 1317., megh. 1379 
febr. 19. IV. Károly császár 1348. hercegi rangra 
emelte. 

15. III. A., mecklenburgi herceg, az előbbinek 
és Bufémiának, Magnus Érikson svéd király nő
vérének fia. 1363 nov. 30. svéd királlyá tették, 
de II. Magnus Brikson és a főnemesség ellen nem 
tarthatta magát, amely a dán Margitot választotta 
uralkodóul. A. 1389 febr. 24. fogságba esett, mely
ből csak 1395. szabadult ki. Megh. 1412 márc. 30. 

dobberani kolostorban. 
[Meissen.] 16; II. A. (Elkorcsosodott A., «De-
ner»), thüringiai órgróf ós 1288—93. Meissen 
grófja, a Wettin-ágból való Henrik fia, szül. 

240 körül, megh. 1314 nov. 19. A. egy ideig 
9 ldogan élt feleségével, Margittal, II. Frigyes csá-
zár leányával, de megismerkedvén eisenbergi 

Kunigundával, féktelen szenvedély vett rajta erőt, 
mire üldözött, nemesszivű neje a Wartburgból 
három kis fiával, Henrikkel, Frigyessel és Diez-
mannal titkon Frankfurtba menekült (1270 jun. 
24.), ahol aug. 8. meg is halt, mire Frigyes és Diez-
mann nagybátyjuknál találtak menedéket. Henrik 
korán elhalt. A. erre nőül vette Kunigundát s a csá
szár törvényesnek ismerte el Apitz fiúkat, de midőn 
A. Thüringiát Apitz fiának akarta biztosítani, má
sik két fiát pedig kitagadni készült, véres háború 
támadt az apa és a fiúk között. A szerencse kezdet

ben A.-nek kedvezett s Frigyes kemény fogságban 
ült a wartburgi várban. De kiszabadulván, új erő
vel kezdte a harcot apja ellen, kit 1288. elfogott. 
Midőn A. a fogságból kiszabadult (1291), elkesere
désében eladta Thüringiát nassaui Adolf német 
királynak (1293). De sem nassaui Adolf, sem 
utódja, I. Albrecht nem birtak Frigyessel és Diez-
mannal, kik öröküket szívósan megvédelmezték. 

[Német királyok.] 17. /. A., Ausztria hercege 
és német király, Habsburgi Rudolf legidősebb fia, 
szül. 1250 körül, megh. 1308 máj. 1. Fenhéjázó, 
erőszakos fejedelem volt, külsejében rút, vissza
taszító. Apja 1283. az osztrák és stájer hercegsége
ket ruházta rá hűbérül és így alapját vetette meg 
a Habsburgok dunamelléki hatalmának. Kún 
László halála után pedig Rudolf a magyar koro
nát is, mint állítólagos német hübért, A.-re ru
házta. Midőn A. Magyarország határait hábor
gatni kezdte, III. Endre Bécs előtt termett és 
ellenfelét képzelt igényeiről való lemondásra és 
az elfoglalt részeknek visszaadására kényszerí
tette. 1296. pedig, első felesége halála után, Endre 
király A.-nek Ágnes leányát vette nőül ós ipával 
véd- és dacszövetséget kötött. A választófejedel
meket a Habsburg-család hatalmi növekedése 
annyira bántotta, hogy Rudolf halála után nem 
A.-t, hanem a szegény nassaui Adolfot (1. o.) emel
ték a trónra. De midőn ez választóinak tett ígé
reteit megszegte, a boszus fejedelmek A.-et hív
ták ellene segítségül, ki magyar segéllyel ellen
felét a Rajna mentén, Göllheim mellett 1298 jul. 
2-án legyőzte, sőt állítólag saját kezével leszúrta. 
Erre új választásnak vetette magát alá és csak 
ezután (1298 aug.) koronáztatta meg magát 
Aachenban. Nyomban rá azonban megszegte a 
választófejedelmeknek tett ígéreteit, akik erre 
A. ellen összeesküdtek és VIII. Bonifác pápában 
hatalmas szövetségesre találtak, ki A.-et a hűségi 
eskü letételére szólította fel. A. viszont nem ret
tent vissza a pápai átoktól és a pápa esküdt ellen
felével, IV. Szép Fülöp francia királlyal kötött 
szövetséget. E harcban A. a választófejedelmeket 
megalázta, a pápával pedig nyilatkozat alapján 
békült ki, amelyben Olaszországra való igényei
ről teljesen lemondott. Kevesebb siker koronázta 
családi birtokának növelésére irányuló lépéseit. 
Fia, Rudolf, elnyerte ugyan a cseh koronát, de 
már 1307. meghalt. Hollandiában pedig és Meissen-
ben, meg Thüringiában A. hadai vereséget szen
vedtek. 1308. unokaöccse, János (Parricida), kinek 
apai örökségét A. erőszakkal lefoglalta volt, több 
előkelő nemessel (mint Eschenbach János, Palm 
Rudolf és mások) egyetértve, A.-et Svájcban, a 
Habsburgok ősi várának tőszomszédságában, éppen 
midőn csónakban a Reusz folyón átkelt, leszúrta. 
A túlsó parton visszamaradt neje és leánya szem
tanúi voltak a gyilkosságnak, melynek részesei 
utóbb szörnyen meglakoltak tettökért. A. özvegye, 
tiroli Erzsébet, kolostorba vonult. A. öt fiút és öt 
leányt hagyott maga után. 

Irodalom. Kopp, König A. u. seine Zeit. Gesch. d. eidgenössi-
schen Blinde. 3. köt. 2. rész, 1862; Miieké A., Gotha, 1866; Pre-
ger, A. von Habsburg u. Adolf von Nassau, 2. kiad. 1869; 
újabbak: Lindner Theod., Deutsche Geschichte unter d. Habs
burgéra u. Luxenburgern, I. köt., 1891; II. Bussou, Die Mee 
des Erbrechts und die ersten Habsburger, bécsi akad. ér
tekezés, 88. kötet; Rencke, Der angebliche Lehuseid A.-s, 
Halle 1910 Ágnes magyar királyné életrajza Pór Antaltól 
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Karból. Szemle 1888: külön is megjelent. Pór azonfelül a 
Századok 1888. évfolyamában a GGG. lapon állította össze az 
Ágnes életére vonatkozó irodalmat.. Hörneke, Albr. I. u. die 
Kurfiirsten, Halle, 1909. 

18. II. A., vemet király, egyúttal magyar ki
rály és mint V. A. Ausztria hercege, 1. Albert ma
gyar király. 

[Poroszország.] 19. A., a német lovagrend 
utolsó nagymestere és Poroszország első hercege, 
szül. 1490 máj. 16., megh. Tapiauban 1568 márc. 
20. Frigyes ansbachi őrgróf ifjabb fia. Papi pályára 
lépett és 1511. a német lovagrend nagymestere lett. 
Mint ilyen négy évi háborúba keveredett Lengyel
országgal (1519). 1522 Nürnbergben megismerke
dett Osianderrel (1.0.), a reformációhoz csatlakozott 
s Luther tanácsára világi hercegséggé tette a porosz 
lovagrend birtokait. A krakói szerződés értelmé
ben (1525 ápril 8.) hűbérurának ismerte el a lengyel 
királyt, a königsbergi országgyűlés pedig elismerte 
A.-et örökös hercegének és befogadta a reformá
ciót. Hasztalan tiltakozott ez ellen a lovagrend és 
az A.-re kimondott birodalmi átoknak sem volt 
hatása. A. 1527. nőül vette Dorottyát, I. Frigyes 
dán király leányát és mindent megtett a reformáció 
terjesztésére. Königsbergben egyetemet (1544) lé
tesített. Németiskolai könyveketnyomatott. Utolsó 
éveit egyházi és politikai zavarok keserítették 
meg (1. Osiander) és a lengyel királytól is sok 
megaláztatást kellett tűrnie. 1891. Königsbergben 
szobrot emeltek neki. 

Irodalom. Hasé, Herzog A. und sein Hofprediger, Leipz. 
1879: Rinrtfleisch, Herzog A. und die Reformation, Danzig 
1880; Tschakert, Urkundenouch zur Reform.-Gesch. d. Her-
aogtnums Pteusseu, 1890: Ranke, Deutsche Gesch. II.; Loh-
meyer, Herzog A. von Preussen, Danzig 1890; Joachim Erich, 
Die Politik des letzten Hochmeisters in Preussen, 3 köt., 
Berlin 1892—95. 

20. A. Frigyes Henrik, porosz herceg, III. Fri-
gves Vilmos király és Lujza királyné negyedik fla, 
szül. 1809 okt. 4., megh. 1872 okt. 14. Az 1866. évi 
háborúban az I. porosz hadtest lovasságát vezé
nyelte és résztvett a jicini ós königgrátzi csa
tákban. Az 1870—71. háborúban pedig a 4. lovas 
hadosztályt vezényelte s különösen a Loire melló
kén vívott harcokban vett részt. 1871 jun. 16. a 
lovasság főparancsnokává lett tábornagyi ranggal. 
Miután A. herceg első nejétől Mariannetól, I. Vil
mos németalföldi király leányától, 1849. elvált, el
vette Rauch hadügyminiszternek grófi rangra 
emelt leányát 1853 jun. 13. Első házasságából 
született leánya, Alexandrina 1868 óta Vilmos 
niecklenburg-schwerini hercegnek volt a felesége 
(megh. 1906.). 1901.Charlottenburgban emlékszob
rot emeltek A.-nok. 

21. A. Frigyes Vilmos Miklós, porosz herceg ós 
braunschweigi régens, az előbbinek fla, szül. 1837 
máj. 8., megh. 1906 szept. 13. Kamenz kastélyban 
(Szilézia). Résztvett az 1866-iki osztrák-porosz és 
az 1870—71. francia-porosz háborúban. 1873. lo
vassági tábornok, utóbb tábornagy és a hannoverai 
10. hadtest parancsnoka lett. Vilmos herceg halála 
után 1885. a braunschweigi országgyűlés egyhan
gúlag régenssé választotta, miután a császár és a 
szövetséges tanács a cumberlandi hercegnek (a 
volt hannoverai király fiának) igényeit el nem 
ismerte. A. 1873 ápr. 19. Máriát, Ernő szász-alten-
burgi herceg leányát vette feleségül. A braun
schweigi régensségben János Albrecht mecklen-
burgi herceg követte. 

[Szászország.] 22. A.(Bátor A., «Animosus», 
«der Beherzte»), szász herceg, Szelid lelkű Frigyes 
választófejedelem másodikfia, azalbertini(jelenleg 
királyi) ág alapítója, szül. 1443 jul. 17., megh. 1500 
szept. 12. Tizenkét éves korában kaufungeni Kunz 
őt és Ernő bátyját elrabolta. 1464. nőül vette Ze-
denát, Podiebrád György cseh királynak leányát 
(megh. 1510); de ipjának halála után hiába töreke
dett a cseh koronát elnyerni. Sokat hadakozott.; 
1475. burgundi Merész Károly ós 1480. meg 1487., 
mint abirodalmihadseregfővezére, Mátyás magyar 
király ellen (eredménytelenül); 1498. pedig Friz-
land örökös helytartójáválett. Az örökösödést (1499 
febr. 18.) az elsőszülöttség alapján rendezte (1. 
Albertini ág). A meisseni palota ma is nevét vi
seli (Albrechtsburg) és u. o. emelkedik ércszobra. 
V. ö.: Langenn, Herzog A. der Beherzte (Lipcse 
1838). 

23. A. Kázmér, szász-tescheni herceg, 1. Albert. 
[Württemberg.]24. A., ivürttembergi herceg, 

Fülöp württembergi herceg volt osztrák tábornok
nak és Mária Terézia főhercegnőnek, A. főherceg 
leányának fia, a württembergi királyi ház kat. 
ágából, szül. 1865 dec. 23. A württembergi királyi 
trón kiszemelt örököse, lovassági tábornoka német 
hadseregben és a XIII. hadtest parancsnoka. 1893 
nőül vette Margit Zsófia főhercegnőt, Károly 
Lajos főherceg leányát (szül. 1870 máj. 13., megh. 
1902 aug. 24.), kitől hat gyermeke született. 

Albrecht, 1. A. von Eybe, 1. Eybe. — 2. A. von 
Halberstadt, középkori német költő. Hermann 
thüringiai tartománygróf megbízásából 1210 kö
rül szabadon németre fordította Ovidius Átvál
tozásait, mely műve azonban (az előszó kivéte
lével) csak Wickram György átdolgozásában 
(1545) maradt reánk. Kiadta Bartsch Károly (1861.) 
— 3. A von Scharfenberg, középkori német költő, 
ki 1270 körül folytatta Wolfram (1. 0.) Titurel-tö-
redékeit. Műve, mely Ifjabb Titurel címen isme
retes, roppant terjengős, nehezen érthető és költői 
szempontból csekély értékű, a középkor azonban 
igen nagyra becsülte. Első kiadása 1477-ből való, 
legújabban kiadta Hahn (1842). V. ö.: Borchling, 
Der jüngere Titurel (1897). 

Albrecht, 1. Jakab, 1. Albrechtisták. 
2. A., Wilhelm Eduárd, kiváló germanista, szül. 

Elbingben 1800 márc. 4., megh. Lipcsében 1876 
máj. 22. Jogtanár Königsbergben, majd 1830. Göt-
tingenben a hírneves Eichhom utódja, mely állását 
azonban politikai okokból, minthogy t. i. az állam-
alaptörvény megszüntetése ellen kiadott tiltako
zást aláirta, elhagyni kényszerült. Később jog
tanár volt Lipcsében. 

Albrecht-emlékjelvény, alapította I. Ferenc 
József, Albrecht főherceg tábornagy bécsi szob
rának leleplezése alkalmával 1899 máj. 21. ama 
katonatisztek számára, akik Albrecht főherceg 
körül személyes szolgálatot teljesítettek. Az ezüst
ből készült, babérkoszorúval övezett A betűt és 
két tábornagyi botot ábrázoló jelvényt szalag 
nélkül a jobb mellen viselik. A jelvényt csak egy
szer, az alapítás napján adományozták s akkor 
34 tiszt kapta meg. 

Albrechtisták (Evangelical Association of 
North-America, é.-amerikai evangélikus egyesü 
let), északamerikai szekta, mely tanára és egy-
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házalkotmányára nézve minden lényeges pont
ban megegyezik a metodisták tanfelfogásával ós 
egyházszervezeti elveivel (1. Metodizmus). Ala
pítójuk Albrecht Jakab, ki 1759 máj. 1-én született 
Pennsylvania államban. Élettapasztalatai és egy 
hivő református lelkész prédikálása bűnbánatra 
és hitre vezérelték. Megtérése után a püspöki 
metodistákhoz csatlakozott, de mert ezek csak 
az angol nyelven beszélő hivőkhöz prédikáltak, 
különvált tőlük, s a német nyelvet beszélő me
todisták között saját felekezetet alapított. Megh. 
1808 tavaszán. Hivei eleinte nagyon lassan szapo
rodtak, úgy hogy halála után 5 évvel követőinek 
száma csak 75 volt, míg most felül állanak a 
100,000-en, kiket 4 püspök kormányoz. A fele
kezet 1810-ben állította össze hitvallását és egy
házfegyelmi szabályzatát. Az A. kiváló figyelmet 
fordítanak a publicisztikai tevékenységre. Elter
jedtek Kanadában s a mi kontinensünkön is, Né
metországban és Svájcban, együtt 19 ((konferen
ciára*, egyházkörre oszolva föl. Nagy súlyt helyez
nek az A. a vasárnapi iskolákra is. V. ö. Die 
Albrechtsleute (Erlangen 1877). 

Albrecht-Karasicza-csatorna, Baranya vm.-
ben, 1793-ban Albrecht szász-tescheni herceg és 
ennek neje, Mária költségén épült; 12 km2 terü
letű mocsárt kiszárított. 

Albrecht-rendek. 1. Medve Albrecht-rend, an-
halti hercegi házi rend, melyet 1836 nov. 18-án 
az akkor uralkodott három anhalti herceg négy 
osztályban alapított. 1854 febr. 8-án a rend egy 
Ötödik osztállyal bővült, 1863 aug. 20-án Lipót 
Frigyes hercegtől új alapszabályokat nyert, me
lyeket 1875 szept. 20-án megújítottak. Jelvénye 
tojásdad pajzsban balra forduló, ferdén álló vár
falra mászó koronás és nyakörves arany medve, 
körülötte a rend jelmondata: «Fürchte Gott und 
befolge seine Befehle», fönt a gyűrűnél az anhalti 
címer, hátlapján várfalra mászó, jobbra forduló 
aranykoronás és nyakörves medve, körülötte: 
«Albrecht der Bár reg: 1123bisll70» felirattal, 
fönt a gyűrűnél az askaniai ház címere. Szalagja 
zöld, két vörös csíkkal, a láncot csak a nagymes 
ter viseli. A nagykeresztesek és a commandeurök 
bal mellükön csillagot viselnek, amely a jelvény 
előlapját a címer nélkül ábrázolja, azzal az elté
réssel, hogy a medve fekete, a várfal vörös, a 
kapu arany, azonkívül a csillag sugaraiban is el
térés van. 

2. Szász királyi Albrecht-rend, melyet II. Fri
gyes Ágost király 1850 dec. 31. Bátor Albrecht 
hercegnek, az albertini ág ősének emlékére alapí
tott mindazok részére, kik az államnak hasznos 
szolgálatot tettek, v. a polgári erények gyakor
lásában, a tudományok és művészetek művelésé
ben kitűntek. Öt osztálya volt, amely 1890 jun. 
11. még egy új osztállyal, a tiszti kereszttel bő
vült. Jelvénye aranyszegélyű, széles végű magas 
fehér kereszt, kerek középpajzszsal, melynek 
előlapján fehér alapon Bátor Albrecht herceg arany 
dombornyomatú képe, körülötte aranyszegélyű 
kék gyűrűben «Albertus animosus» felirat arany
ban, hátlapján a szász címer, a gyűrűben arany 
vlrágdiszítés ós az alapítás éve: 1850. A kereszt 
karjait zöld tölgyfakoszorú fonja át. A nagy
keresztesek és commandeurök jelvénye arany ko

rónáról függ, bal mellükön csillagot viselnek, mely 
a nagy kereszteseknél nyole, a commandeuröknél 
négy sugárnyalábú, megrakva a rendjelvény kö
zéppajzsának előlapjával. A tiszti kereszt a rend
jelvényt korona nélkül mutatja és hasonlókép a 
bal mellen viselik. Az V. osztályú lovagkereszt 
aranyszegély helyett ezüstszegélyű. Szalagja zöld, 
két fehér csíkkal. Katonai érdemekért a rendet 
két egymást keresztező karddal bővitvo adomá
nyozzák. 

Albrechtsberger, Johann Georg, a zeneelmélet 
mestere, szül. Klosterneuburgban 1736 febr. 3., 
megh. 1809 márc. 7. 1772. bécsi udvari orgonás, 
1792.a Szt. István-székesegyház karnagya. Nagy
számú kamarazene- és orgonaművei, 26 miséje, 
oratóriumai nem oly fontosak, mint zeneelméleti 
rendszere, melynek Beethoven, Moscheles, Hűm
mel, Ries stb. tanítványai sokat köszönhettek. 
Zeneszerzéstana franciául is megjelent. 

Albreda, kikötőhely Ny .-Afrikában, Garubia brit 
gyarmatban, a Gambia folyó torkolatánál, 7000 
lak. Francia kereskedelmi telep volt 1857-ig, mi
kor az angoloknak adták át cserébe egy BK.-re 
eső angol telepért. 

Albret, 1. Jeanne d'Albret. 
Albricus, 1. Alberich. 
Albrizzi, Teotochi Izabella grófnő, szül. Korfu

ban 1763., megh. Velencében 1836 szopt. 7. Előbb 
Marin Antonio, utóbb Giuseppe A. velencei in-
quizitor felesége lett. Ugo Foscolo, Alfleri ós 
Byron költők, Canova szobrász és számos más 
hírneves tudós és művész fordult meg házában. 
Művei: Vita di Vittoria Colonna ós Eitratti (Rajzok). 

Albrómossav és sói, 1. Brómsavak. 
Albruna a neve egy, Tacitustól (Germania, 8. 

Cap.) említett híres látnók asszonynak, aki való
színűleg Augustus idejében élt. Az A. szó az 
ó-nómet Alfrina, a skandináv Alfrún szókból 
ered s gyűjtőneve a régi germán javas-asz-
szonyoknak. 

A l b u c a L., (növj, a Liliomfélók (Liliaceae) csa
ládjának génusza 30 fajjal, Afrikában. Szépvirágú 
kerti hagymás növények, májusban vagy nyár 
elején virágoznak. Említendő fajok: A. maior L., 
A. fastigiata Dryand, A. Nelsoni N. E. Brovm. 
Lomb- ós hangafold keveréke felel meg tenyésze
tüknek, narancsházakban teleltetik. Szaporításuk 
magvakkal vagy fiókhagymákkal történik. 

Albucasis, 1. Abul-Kázim. 
Albuera, falu Badajoz spanyol tartományban, 

(1897) 798 lak. Arról az ütközetről híres, amelyben 
a Beresford vezérlete alatt egyesült angol, spanyol 
és portugál sereg 1811 máj. 16-án legyőzte a Soult 
vezérlete alatt levő kisebb francia sereget. 

Albuieda, 1. Abulfeda. 
Albufeira, az ugyanily nevű járás székhelye 

ós kikötőváros Faro portugál kerületben vasút 
mellett, (1900) 5784 lak., halászattal. 

Albufera, parti tó Valencia spanyol tartomány
ban, 22 km. hosszú, 7 km. széles. A Földközi-ten
gertől tengeri fenyővel (Pinus Pinaster Sol.) borí
tott keskeny homokos földnyelv választja el. Vizi-
madarakban ós halban bővelkedik. 

Albufera hercege, 1. Suchet-
Albugo (Pers.)./. F. Gray (Cystopus Lév.) 

(növ.), a Peronosporával rokon gombagénusz. A 
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Peronosporától abban különbözik, hogy konidium-
tartói nem emelkednek a gazdanövóny epidermise 
fölé, továbbá hogy konidiumai láncsorban fej
lődnek. 

Albula, 1. hágó és folyó Graubünden svájci 
kantonban. A hágó (2315 m.) a Piz Kesch és Piz 
d'Err hegytöniegek között van ós az Ober-Enga-
dinban levő Ponto helységet az Albula-völgyben 
levő Bergiinnel kapcsolja össze. 1823 ni. magas
ban megy át rajta Európa egyik legmagasabban 
haladó vasútja, amely a Rajna-völgyben fekvő 
TimsisszelazEngadinbanlevőSt.Moritzotköti ösz-
sze. A pálya hossza 63-2 km., az alagúté 5863 m. 
A. 36 km. hosszú mellékfolyója a Hátsó-Rajná
nak ; két meredek és szűk hegyszoroson tör át és 
aDavos fölvétele után Thusisnál torkol. — 2. Egy
kori neve a Tiberisnek (l. o.) 

Album (lat.), a rómaiaknál fehérre festett tábla 
volt, melyen színes feliratban hirdetéseket tettek 
közzé, igy apontifoxek évi feljegyzéseit, a prétorok 
rendeleteit, a szenátorok és esküdtbirák lajstro
mait és egyéb közérdekű állami v. községi hir
detményt. Ily A.-ot templomoszlopokra, szobrok 
talapzatára stb. függesztettek. Ma átvitt értelem
ben A.-nak neveznek üres lapokból összekötött 
könyvet, kép-, napló- vagy költeménygyüjtemény 
számára. 

Albumén ovi s i ccu io (lat.), szárított tojás
fehérje. 

Albumin, 1. Fehérje. 
Albuminátok, nativ fehérjékből keletkeznek, 

ha azokat savakkal v. lúgokkal denaturáljuk.Lúgok 
hatására a legtöbb fehérje alkalialbumináttá lesz ; 
savak hatására (felesleges sósav v. sósavaspepsin) 
pedig acidalbumináttá. 

Albnminiméter (Esbach-f éle), a vizeletben levő 
fehérje meghatározására szolgál. Egy csőalakú 
üvegedénybe (Esbach-cső) U jelig (urina) öntünk 
vizeletet, aztán R jelig (reagens) egy 1% pikrin-
savat és 20/0 citromsavat tartalmazó oldatot (Es-
bach-reagens), amire a fehérje kicsapódik. 24 órai 
ülepedés után a fehérjeoszlop magasságában le
olvasott szám megadja a fehérjetartalmat ezre
iékekben. 

Albuminoidok, 1. Albumoidok. 
Albuininosus (nüv.) a. m. magfehórjés, mag-

fehérjenemü, 1. MagfeMrje. 
Albuminpapiros, 1. Fotográfiai papírok. 
Albuuiinuria, 1. Feliérjevizelés. 
Albumoidok, fehérjék, melyeket más fehérje

osztályokba beosztani nem lehet. Részint a kötő
szövet és hámképletek alkatrészei, részint meg
szilárdult váladékok. Jellemző tulajdonságuk a 
rendes fehérjeoldószerekben való oldhatatlanság 
s a kémiai hatóanyagokkal szemben való ellen
állás. Ide tartozik: keratin (szaruanyag, bőrben, 
körmökben, szarvban fordul elő), elastin (rugal
mas rostokban), kollagén (enyvadó anyag, bőr
alatti kötőszövetben), chondrin (porcokban), os-
sein (csontokban), flbroin (selyemben) stb. 

Albumosuria, albumózok (l.o.) megjelenése a 
vizeletben. Előfordul a béltraktus fekélyes bántal-
mainál, gyomorráknál, ha a szervezetben nagyobb 
gennyedések vannak, továbbá egyes mérgezések
nél (foszformérgezés) és a legtöbb lázas betegség
nél. Albumóz-szeru anyagok a Bence-Jones-fóle 

fehérjók is (1. o.), amelyek speciálisan csontvelő
daganatoknál jelennek meg a vizeletben. L. Fe
hérjevizelés. 

Albumózok, a fehérjéből emésztés, savakkal, 
lúgokkal való főzés, rothadás által keletkezett 
hasadástermékek, melyek sem neutrális, sem 
savanyú vegyhatású oldatban főzve meg nem ol
vadnak, ammoniumszulfáttal való telítésre azon
ban kiválaszthatók. Mivel a fehérjéknél jóval 
egyszerűbb testek, a szervezet kevesebb munká
val tudja megemészteni ós kihasználni. Emiatt 
az A. sok gyógy tápszernek alkotórészei. 

Albunea, a Tibur (a mai Tivoli) közelében fa
kadó kéntartalmú forrás nimfája. Ott, ahol a víz 
zúgót alkotott, állott Paunus jóshelye, ahol a kén-
gőztől hallucinációba esett kérdező A. jóslatát 
vélte hallani. 

Albunol (ejtsd: — nyoi), járási székhely Granada 
spanyol tartományban, (1897) 7451 lak., bor-, man
dula- és mazsolatermeléssel. 

Albuquerque (ejtsd:—kerke), 1. egykor vár, most 
járási székhely Badajoz (ettől 46 km.-nyire) spa
nyol tartományban, a portugál határ közelében, 
az ugyanily nevű híres hercegi család ősi várával 
és (1900) 7919 lak. — 2. Szókhelye, Bernalillo coun-
tynak az Egyesült-Államokban, Új-Mexikó állam
ban, a Rio Grandé del Norte folyónál; vasút mel
lett, (1900) 7919 lak., gyapjú- és bőr kereskedéssel. 

Albuquerque, Affbnso d', hírneves portugál 
hős, India alkirálya, szül. Alhandrában, Lisszabon 
mellett 1453., megh. a tengeren, Goa közelében 
1515 dec. 16-án. V. Alfonz király udvarában nevel
kedett. Korán lépett hadi szolgálatba; kitüntette 
magát É.-Afrikában s a törökök ellen vívott csatá
ban Otranto mellett 1480. Nagy Emánuel király 
1503. s ismételten 1506. küldte Indiába a portugál 
gyarmatok védelmére. 1508. India alkirálya lett. 
Elfoglalta Goát, Maiakkát, Ceylont és Ormus szi
getet (1510—15). Pegu és Sziám királyai és a 
perzsa sah is keresték barátságát. A legyőzöttekkel 
szelíden és kíméletesen bánt. Ő is tapasztalta a 
királyok hálátlanságát. Azzal rágalmazták, hogy 
függetlenségre törekszik, mire Emánuel letette és 
helyébe India alkirályává A. személyes ellenségét 
nevezte ki. Életét természetes fia, Bros d'A. irta 
meg Commentarios de grandé Alfonso d'A. c. mű
vében (angolul kiadta Gray Birch, Lond. 1875, 
3 köt.). V. ö.: Feschel, Zeitalter der Éntdeekungen 
(2. kiad.); Heradano ós Coelho portugál történ, 
kézikönyveit; Mac Murdo, History of Portugál 
(1889); Stephens, Portugál (London 1890). 

A l b u r n u m (lat.), háncs, 1. Fa. 
A l b u r n u s Roiid. (állat), a ponty-félék (Cypri-

nidae) családjába tartozó halnem. L. Küsz. 
Alburnus maior, a mai Verespatak (l. o.) terüle

tén azt az egész medencét betöltötte, mely az azo
nos nevű patak forrásvidékéül szolgál. Minthogy a 
hadi útvonalakon kívül a dáciai Érchegység nyu
gati oldalára települt aranybánya község volt, 
neve nem is fordul elő az állomássorozatokban 
(Itinerariumok). Annál többször ismétlődik a hí
res viasztáblákon (Cerata), melyeket legutóbb 
1854. ós 1856. tömegesen találtak. A dalmát 
pirusták lakták, kik ügyes bányászok voltak. 

Albury (ejtsd: aibörri), vái-os Ausztráliában, Új-
Dél-Walesben, Goulbum countyban, vasút mellett 
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aMurray jobb partján, mely az esős évszakban 
odáig hajózható, (1900) 5500 lak. Bor-, dohány-, 
gabonatermeléssel. 

Albus (azaz fehér), ezüst váltópénz IV. Károly 
német császár idejéből. Értéke kb. 6 f. 

Álca L. (áiiat), a lileszerű, madarak (Chara-
driorinthes) rendjének egyik neme. L. Alkafélék. 

Álca v. lárva, az átalakulással fejlődő állatok
nál fordul elő; annak az alaknak a neve, mely a 
petéből kikelve az anyaállathoz nem hasonlít. L. 
Átalakulás és Rovarok. 

AleabalaY^lcavala), Spanyolországban a XIV-
sz. közepe táján XI. Alfonz király alatt behozott 
adónem, amelyet a kereskedők adás-vételi ügyle
teik után a forgatott érték 10%-a erejéig fizettek. 

Alcacer do Sal (ejtsd: ai«vszér do szai), a rómaiak 
Salacia-ja, járási székhely Setubal portugál kor
mányzóságban, a Sado jobb partján, (1900) 2712 
lak., jelentékeny tengeri sófőzéssel. 

Alcaeus, 1. Alkaios. 
Alca l i e s t , 1. Alkahest. 
Alcala, 1. A. de Ghivert, város Castellon spanyol 

tartományban, SanMateo kerületében, vasút mel
lett, a Földközi-tenger közelében, dohányiparral, 
olaj- és bortermeléssel, U897) 6392 lak. — 2. A. de 
Guadaira, járási székhely Sevilla spanyol tarto
mányban, a Guadaira és vasút mellett, (1897) 8930 
lak., gyönyörű vidékkel és híres olajfaberkekkel. 
— 3. A. de Henares, város Madrid spanyol tarto
mányban, a Henares folyó és vasút mellett, (1897) 
10,543 lak., a toledoi érseknek egy palotájával, 
nagy collegioval. Cervantes szülővárosa és az
előtt egyeteme is volt, melyet 1499. Jimenes bibor-
nok alapított (kinek most Madridban levő szép 
síremléke eredetileg A.-ban, a San Ildefonso temp
lomban volt). 1836. az egyetemét áthelyezték 
Madridba. Könyvtárában megvan az ott nyomta
tott Complutumi biblia eredetije. — 4. A. dél Rio, 
falu Sevilla spanyol tartományban, a Guadalquivir 
jobb partján, a rómaiak ós a mórok korából való 
régiségekkel, (1897) 2973 lakossal. — 5. A. de los 
Gazules, város Cadix (ettől 55 km.-nyíre) spanyol 
tartományban, a Barbate mellett, (1897) 9972 lak. 
— 6. A. la Reál, város, járási székhely Jaenspanyol 
tartományban, egy fensíkon, (1897) 15,409 lak., 
bor- és gyümölcstermeléssel. 

Alcalde (spanyol-arab), Spanyolországban a 
községi elöljáró neve. 

Alcamo (ejtsd: aik—), járási székhely Szicilia 
Trapani (1. 0.) tartományában, vasút mellett, pom
pás kilátással a tengerre. (1901) 51,809 lak. Külseje 
arab városhoz hasonlít. 

Álcanemzés, paedogenesis (áiiat), a szaporodás
nak az a módja, midőn a lárvaállapotban lévő álla
tok termékenyítetlen peték útján szaporodnak, pl. 
a levéltetvek, májmétely stb. L. Szűzszaporodás. 

Álcanevelés, 1. Haltenyésztés. 
Alcaniz(ejtsd:—kanyisz), város Teruel spanyol tar

tományban, a Guadalupe jobb partján, vasút mel
lett, olaj- és eperfával borított termékeny síkon. 
(1897) 7474 lak. 

Alcantara (arabul «híd»), 1. j.-i székhely Ca-
ceres spanyol tartományban a Tajo mellett, (1897) 
3224 lak. A Tajón 6 ívezetből álló, Trajanus csá
szár által épített (188 ni. hosszú 55 m. magas) híd 
visz át. San Benito hatalmas kolostora a közép

korban az A. lovagoknak volt székhelye. — 2. A., 
patak Lisszabon közelében, amelynél 1580 aug. 
25. Álba hercege legyőzte a portugálokat. 

Alcantarai Péter, szent, 1. Péter. 
Alcantara-rend, a három régi spanyol egyházi 

lovagrend egyike, melyet 1156-ban don Suero és 
don Goniez Pernando Barrientos testvérek alapí
tottak, kik San Julián del Pereizo határerődből 
hősiesen küzdöttek a mórok ellen. 1197-ben III. 
Sándor pápa egyházi lovagrenddé emelte, a bencé
sek legenyhébb rendszabályaival. Székhelye 1213' 
óta Alcantara volt, célja: a keresztény hit védelme 
a mórok ellen. Katolikus Ferdinánd (1494) a koro
nához csatolta a nagymesteri móltóságot. 1540-ben 
megengedték a lovagoknak a nősülést. A rendet 
a köztársaság 1872. megszüntette, de a királyság 
visszaállításautánXII.Alfonzismét fölelevenítette, 
de most már csak katonai kitüntetés. Jelvénye (1441 
óta) zöld liliomos kereszt, melyet zöld szalagon 
viseltek a nyak körül, vagy selyembe hímezve, 
fehér köpenyegén. A rend lovagjainak négy nem
zedéken át való nemesi származásukat kellett bizo
nyítani s azt, hogy családjukban se zsidó, se mór 
nem volt. 

Alcantaristák, a szigorított rendszabályokkal 
élő ferenceseknek Alcantarai sz. Péter által 1562. 
alapított csoportja, akik elterjedtek Spanyolor
szágban, Portugáliában, a nápolyi királyságban és 
a Fülöpszigeteken. 

Alcaraz, Albaeete spanyol tartomány főhelye, 
a Srerra de A. hegy tövénél, (1897) 4762 lak. Ókori 
vízvezeték maradványai. Közelében cinkbányák. 

Alcarnose , kenyér-ízű, barna, vízben oldható 
gyógytápszer, mi 24°/0 albumózét, 67% maltózét, 
6% z s i r t és 3°/0 sókat tartalmaz. 

Alcarrazas (spanyol), az ivóvíz hűsen tartá
sára használt likacsos cserépkorsók spanyol elne
vezése ; sárgásbarna, ritkábban vörös színűek. A 
korsó likacsain annak felszínére átszivárgó víz 
árnyékos, de szellős helyen gyorsan párolog és 
melegkötés által azt tartalmával együtt néhány 
fokkal a környező levegő hőmórséke alá hűti. 
Ugyanilyen célra nálunk is használnak mázatlan 
és likacsos korsókat. 

Alcathous, 1. Alkathoos. 
Alcazaba (Gerro de A.), a spanyol Sierra Ne-

vada (1. 0.) egyik legmagasabb hegycsúcsa. 
Alcazar de San Jüan, város Spanyolországban 

Ciudad Eeal tartományban, vasúti állomás, (1897) 
10,675 lakossal, csokoládé-, szappan-, salétrom- és 
puskaporgyártással. 

Álcázás, az erődítésben egy ágyútelepnek az 
ellenség elől való elrejtése. — Állattani jelentéséi 
1. Álruházkodás. 

A l c e a (»ov.), 1. Mályva. 
A l c e d o L. (áiiat), a rikácsolok (Goraciaefor-

mes) rendjébe, a jégmadarak (Halcyones) alrend
jébe tartozó madárnem. L. Jégmadár. 

Alces (áiiat), 1. Jávorszarvas. 
Alceste a. m. embergyűlölő; Moliére «Le misan-

throp» c. vígjátékának hőse után. 
Alceste, Színi Gyula (1. 0.) írói álneve. 
Alcester (ejtsd: áiszter), Frederick Beaucltamp 

Seymour, lord,brit tengernagy, szül. 1821 ápr. 12., 
megh. 1895 márc. 30. Kitűnt az 1852—53-iki had
járatban Birma ellen ós a krimi háborúban 1854. 
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Az 1880-iki flottademonstráció alkalmával az ösz-
szes hatalmak hajóit vezérelte Dulcigno előtt. Az 
Arabi pasa által támasztott fölkelés alkalmával 
Alexandriát bombázta (1888 jnl. ll .)és három nap
pal később elfoglalta a várost; augusztus havában 
pedig megszállotta a Szuez-csatornát. Jutalmul 
megkapta a peer címet és nemzeti dotációban is 
részesült, továbbá tengernaggyá nevezték ki. 

Alcestis, 1. Alkestis. 
Alcestis, a 124. planetoid neve. 
Alcharizi Jehuda, középkori héber költő, szü

letésének helye és éve ismeretlen. A XII. sz. vége 
felé, fiatal korában Toledóban tartózkodott, ahová 
Andalúziából az almohádok üldözése elől menekült. 
A XIII. sz. elején vándorútra kelt, bejárta Fran
ciaországot, Afrikát, Palesztinát, Szíriát, Babi
loniát. Költői munkáját,a Tachkemonio. makáma-
gyüjteményt Toledóban irta 1220 körül. Lefor
dította héberre Al-Hariri arab makámáit, ezenkívül 
irt több bibliamagyarázó müvet és héberre for
dított számos arab munkát. Néhány makámáját 
magyarra fordította Patai József (Héber költők 
I., Budapest 1910). 

Alchemia (Alchymia), a kémiának gör. elneve
zése, az arab al előszócskával, régebben egyértelmű 
volt a kémiával, azonban már századok óta A. alatt 
a közönséges fémek nemes fémekké való átváltoz-
tathatoságának művészetét, az ú. n. aranycsinálást 
értik. Az alchemisták tudományukat az őskorban 
eredettnek mondják. Egyik a bibliai ércművészt, 
Ikbalkaint, másik Mózest ós ennek testvérét 
Mirjámot (Prophetissa Máriát) vallja feltalálójá
nak. Sokan Jőbot meg János evangélistát is az 
adeptusok közé sorolják. Az alchemisták szerint 
az aranycsinálásról szóló legrégibb könyvet, a 
«tabula smaragdinát», Trismegistos Hermes (a 
háromszorosan nagy) Kr. e. a III. században írta, 
azonban ez is túlzott állítás, ha Hermes csakugyan 
azonos személy azzal a Hermon nevű egyiptomi 
pappal, aki Kr. e. 100 évvel élt. Az aranycsinálás 
lehetőségébe vetett hit évezredeken át tartó 
megrögzöttsége részben a személyes megfigye
lésnek, részben Aristoteles bölcseleti iskolájának 
tudható be, amely szerint az anyag egy és a járu
lékok szerint változik. 

Ez a bölcseleti tétel az alexandriai iskola révén 
az egész világon hívőkre talált, leghathatósabb 
terjesztőivé az arabok lettek, kiknek kalmárszel-
leiue az eféle olcsó meggazdagodás iránt igen 
fogékony volt. Mivel az alexandriai könyvtárt föl
perzselték, a szájhagyományokban élő alchemista 
tanokat az ő feljegyzéseik örökítették meg. A leg
híresebb arab kémikus, Geber, a VIII. sz.-ban, ki
nek munkái a kémiai irodalom legrégibb marad
ványai, azt hitte, hogy van olyan anyag, mely min
den betegséget meggyógyít s ez a magiszterium 
s mivel az alchemisták így nevezték azt az anya
got is, mely a testeket arannyá változtatja, las
sankint a két fogalmat összesítették és azt a csoda
szert, mely minden betegséget meggyógyít s min
den anyagot arannyá változtat, elnevezték a 
«bölcsek kövének», «nagy magiszteriumnak», 
(magisterium magnum), «nagy elixirnek» stb. (1. 
Bölcsek köve). 

A spanyolországi arab egyetemek révén az A. 
Európa többi részébe is eljutott. A középkor al-

chemistái közül _á$ra,7(i bollstadti püspök, Írói ne
vén Albertus Magnus volt a leghíresebbek egyike 
(élt 1193—1280), melléje sorakoznak Bogerius 
Baco (1214—1292), kit kortársai dr. Mirabilisnek 
neveztek, Aquinói Tamás (1224—1274), Bachnone 
Arnold, írói nevén Arnoldus Villanovanus (123b— 
1312) és Lullus Raymundus (1235—1315). Külö
nösen az utóbbiról regéltek sokat. Állítólag Eduárd 
angol királynak a törökök ellen viselendő háború
jára hat millió aranyat csinált, ezeknek az ú. n. 
«rosenobel»-eknek egyik oldalára rózsát, másik ol
dalára: «Jesus autem transibat permediumeoruni» 
felírást sajtoltak. A XV. sz. alchemistái között ta
láljuk Basilius Valentinust — ki számos antimon
készítmény előállítását és sajátságait nagy pon
tossággal írja le — és Hollandus Izsák és János 
nevét, az először említett benediktinus barát, az 
utolsó kettő pedig orvos volt. Az ó- és középkor al
chemistái inkább csendes rajongók voltak, kiknek 
tudományos működését az aristotelesi bölcselet 
vakutakra terelte, az utánok következők jórésze 
már praktikusabb volt és az A.-t vagyonszerzésre 
használta fel. Már a XV. sz.-ban akadunk efféle 
világcsalókra. Jje Cor volt a leghíresebb, akit VII. 
Károly francia király udvarába fogadott, hogy ara
nyat csináljon. A vége az lett, hogy Le Cor a jó 
aranyakat elsikkasztotta és helyettük hamis arany
pénzeket veretett. VII.Károlyt úgyszólván a legtöbb 
európai fejedelem utánozta. A legtöbb udvarban 
találkozunk alchemistákkal; ilyen volt Tlmrneys-
ser Leonhard (1530—1595), aki János György 
brandenburgi fejedelem udvari orvosa lett, to
vábbá az mgolKelley Edward (szül. 1555), aki jó 
ideig a tudományokat kedvelő II. Rudolf császár 
udvarában élt, ilyen volt Sussenstein báró is, ki 
III. Ferdinánd császárnak készített v. 100 tonna 
aranyat, továbbá Sendivogius Mihály, aki II. Ke-
resztély szász választófejedelmet bolondította el. 

Az újkor alchemistái közül kitűntek még Teo-
frastus Paracelsus Bombastus von Holienlieim 
(1493—1541), aki Magyarországot is beutazta 
(festett arcképe állítólag Beszterczebányán a múlt 
sz.-ban még megvolt) és korának legnagyobb sar-
latánjai közé tartozott; Libavius András (megh. 
1616) orvos, Helmont János Baptist (1577—1644) 
orvos, Glauber János Rudolf (megh. 1668) labo
ráns, Becher János Joakim (1635—82) orvos, 
Kunkel von Ijöwenstern (1630—1702) gyógysze
rész és így tovább. Voltak aranycsináló társulatok 
is, ezek közé tartoztak az 1378-ban alapított Eo-
senkreuzer-ék és a XVIII. sz.-ban a nürnbergi 
Buccinátorok. Igen nagy azoknak a száma, akik 
a modern kémia megalapításáig az A.-val foglal
koztak, azonban ezek között igen kevés magyarra 
akadunk. Az elsők egyike Erdélyi (Transsilvaniai) 
János (élt 1463 és 1500 között), aki a Lapis refugii 
(Szepesvm.) kolostor vagyonát laboráltael és Zsig
mond király neje, Borbála. A XVI. és XVII. sz. 
híresebb alchemistái voltak Melchior Miklós, Er
délyi Dániel, Laszky Albert, Hunyadi Bánfi János, 
Listi István és Ham János. A XVIII. sz.-ban 
Göinöri Dávid orvos tűnt ki. Az A.-t sem tilal
makkal (ilyen volt III. Honorius pápa 1219. kelt 
rendelete,; XXII. János pápa 1317. kelt bullája 
és Mária Terézia 1768. kelt rendszabálya), sem 
a józan ész logikájával legyűrni nem lehetett. A 
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világ csak akkor tért magához, midőn Lavoisier, 
Dalton és mások a modern kémia alapj ait rakták le; 
ettől kozdve a hermetikus tudomány sorvadni kez
dett, de időnkónt még újabban is kisért néha-néha. 
így a múlt sz. 50-es éveiben Bajorországban, 1853. 
Parisban (Tiffereau) találtak alchemisták hívőkre, 
sőt 1860. Pápaffy M. magyar emigráns London
ban részvénytársaságot alapított aranynak anti-
monból való előállítására. 1882. Wyse Parisban bo
londította és csalta az embereketaz aranycsinálás 
lehetőségével. Azonban az alchemisták kutatásai 
kárba még sem vesztek, mórt az orvostudományt 
fejlesztették és a kémiai tudományok egész
séges fejlődésének biztos alapját vetették meg. 
Aranyat ugyan nem tudtak csinálni, de nevükhöz 
nem egy aranyat érő találmány fűződik; így Al-
bertus Magnus a cinket, Brandt 1669. a foszfort, 
Böttger Frigyes 1702-ben a porcellánt találta fel. 

Irodalom. Kopp, Geschichte derChemie, 1843—47; Schmieder, 
Geschichte der Alchemie, 1832; Bárótzi Sándor, A mostani 
adcptus, 1810; Schwarz Ignác, Magyar alchimisták, Termé-
szettudományi^Kö'zlöny, 1891. évf. 57; u. a., A magyar alchi
misták Erdélyi János (1463) óta, Természettudományi Köz
löny, 1891 és Századok, 25. évf. 

A l c h e m i l l a L, (nö'v.), 1. Palástfü. 
A l c h o r n e a Sw. (növ.), az Buphorbiaceae (Fű-

tej fél ék) család génusza, melynek harmincnál több 
faja mindkét félgömb melegebb tájain honos. Fák 
v. cserjék. Az ausztráliai A. ilicifolia (Sm.) Miill.-
Arg., mely termetére s levelei hasonlóságára 
nézve az jfechez (magyalfa) hasonlít, gyakori 
üvegházi növény. Nevezetes, hogy akkor is magot 
érlel, ha porzós egyedét nem kultiválták. A mag
vak több embriót zárnak magukba. Az A. iricu-
rana Gasar. (iricurana, arariba) Braziliában ipari
lag igen értékes fát szolgáltat. 

Alchymia, 1. Alchemia. 
Alciati (ejtsd: aicsáti),l. Andrea, olasz jogtudós, 

szül. Milano mellett 1492., megh. 1550. Munkái 
Opera omnia cím alatt többször megjelentek. Leg
nevezetesebb Annotationes in trés libros codicis 
és Emblematum libellus. Jogtanár volt Avignon-
ban, Bourgesben, Paviában, Bolognában és Fer-
rarában. A. fektette a jogtudományt humanista 
alapra. V. ö.: Moeller E., A. Ein Beitrag zur mo
dernen Jurisprudenz (Breslau, 1908). 

2. A.,Paolo, egyike azoknak az olasz antitrini-
táriusoknak, akik a Szentháromság tagadása 
miatt üldöztetvén, Németországba menekültek s 
ott terjesztették tanaikat. Megh. Danzigban, 1565. 

Alcibiades, 1. Alkibiades. 
Alcibius füve (Echium rubrum, kigyófű, növ). 

Nevét onnan veszi, hogy «niidőn Alcibius térdét a 
kigyó megmarta volna, vévén ő e' füvet, nieg-
rágá, a nyálát lenyelvén, a rágott leveleit pedig a 
sebre kötvén, meggyógyula» (v. ö. Veszelszki, A 
növényplánták). 

A l c i d a e (áuat), 1. Alkafélék. 
Alcidamas, 1. Alkidamas. 
Alcides, 1. Alkeides. 
Alcindus, arab filozófus, 1. Alkendi. 
Alcinous, 1. Alkinoos. 
Alciopfdae, 1. Qyűrüsférgek. 
Alcira (ejtsd: — szíra), járási székhely Valencia 

spanyol tartományban, a Jucar egyik szigetén, 
vasúti állomás: (1897) 19,566 lak. Rizs-, cukor
nád-, déligyümölcs-termelése nevezetes. A Jucar 

vizét hatalmas zsilip segítségével a környék ön
tözésére használják. 

Alclyde (ejtsd: —kiájd), régi brit királyság Skót
országban. 

Alcmaeon, 1. Alkmaion. 
Alcman, 1. Alkman. 
Alcmene, 1. Alkmene. 
Alcobaca (ejtsd: aikobasza), járási székhely Es-

tremadura portugál tartományban, (1900) 2306 lak. 
Híres az I. Alfonz király által alapított, pompás 
cistercita-kolostora, amelybe csak nemes emberek 
léphettek be. Templomában vannak eltemetve II. 
és III. Alfonz, I. Pedro királyok s ez utóbbinak ked
vese, Ines de Castro. Az utóbbiak úgy feküsznek, 
hogy lábaik vannak egymással szembe: ha a fel
támadás órája üt, első pillantásuk a szerelem pil
lantása legyen. 

Alcock (ejtsd: aikak), Rutherford, sir, ang. diplo
mata és orientalista, szül. Londonban 1809., megh. 
1897. nov. 2.1833—36-ig katonai seborvos volt a 
portugáliai és spanyolországi angol segédhadtest
nél, 1844. brit konzul Fucsuban, majd Sangaiban 
és Kantonban, 1858. Japánban fökonzul s egy 
évvel utóbb meghatalmazott miniszter ugyan
ott, 1865—1871. Pekingben rendkívüli követ 
s azután visszatért Angliába. Japáni és kinai tar
tózkodását több könyvben örökítette meg, irt 
angol-japán és francia-japán nyelvtant is. 

Alcoforado, Soror Marianna, portugál apáca, 
szül., 1640 ápr. 22. Bejában, megh. u. 0. 1723 jul. 
28. Öt levele által lett híressé, amelyeket kedvesé
hez, Noel Bouton de Chamilly, St. Légér gr.-jához 
és francia marsallhoz írt s aki azokat Lettres por-
tugaises címen kiadta. Szenvedélyes, költői elő
adásuk hasonlóvá teszi Heloisenek Abelardhoz 
irt leveleihez. Különböző nyelvekre lefordítva 
több mint ötven kiadást értek meg. 

Alcohol , l.Borszesz és Szesz. — A. absolutus, 
vízmentes alkohol. 

Alcolea, község Cordova spanyol tartományban, 
a Guadalquivir mellett, amelyen át szép híd vezet. 
Itt győzte le 1868. a fólkelő-sereg Serrano tábor
nagy vezérlete alatt Izabella királyné seregét, 
minek következtében Izabella királyné trónját 
vesztette. 

Alconiére Hennán Tivadar, festő (családi 
neve Gohn), szül. Nagymartonban 1797., megh. 
Bécsben 1865 jun. 10. Művészi tanulmányait 
Bécsben kezdte 1812., a harmincas években kato
likussá lett s Rómába zarándokolt. Ott 13 évet 
töltött művészi tanulmányokkal. A negyvenes 
években Bécsen át Magyarországba jött, ahol 
Székesfehérvárott, Pápán, Pesten festegetett az 
ötvenes évekig, amikor visszatért Bécsbe. Ott 
aztán egészen vallásos ábrándjainak élt s egy ko
lostorban mint egyházi! halt meg. Főkép arcké
peket festett (pl. Károlyi László gr.-ot lóháton), 
de rajzolt humoros kompozíciókat is (A hárfás: 
A megkeresztelt szer ecsengy erek stb.). 

Alcor, csillag, 1. Álkor. 
Alcora-edények (ejtsd: aik—), 1726 óta deifti, 

mór és francia minták után a spanyolországi 
Alcorában gyártották. Itt a XVIII. sz. közepétől 
annak végéig porcellángyár is virágzott. 

Al corso (ol., ejtsd: korzó) a. m. a napi árfolyam 
szerint. 
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Alcott (ejtsd: alkat), 1. Amos Bronson, amerikai 
író, szül. 1799. Woleottban (Connecticut), megh. 
1888. Bostonban. Tanító ós bölcselő; munkái is 
többnyire filozófiai tartalmúak. — 2. A. Louisa 
May, amerikai irónő, szül. Germantownban (most 
Philadelphia egy része) 1832nov. 29-én, megh. Con-
cordban 1888 mára 6-án. Tiz évig tanítónő volt 
s az amerikai polgárháborúban betegápoló egy 
washingtoni katonai kórházban. Híressé lett Little 
women című kétkötetes regényével. 

Alcöve, 1. Alkóv és Kubba. 
Alcoy, járási székhely Alicaute spanyol tarto

mányban, gazdag síkságon, az A. és vasút mellett, 
(189?) 31,099 lak. Jelentékeny papir-, különösen 
cigarettapapirgyártással, posztó- és pamutszövés
sel. Környékén szép nyaralók vannak. 

Álcronp, 1. Group. 
Álcsésze, 1. Kupacs. 
Álcsigolyák, 1. Csigolya. 
Alcsil, kisk. Arad vm. borossebesij.-ban, (1900) 

829 oláh és magyar lak., vasúti állomással, posta-
és taviróhivatallal. 

Alcsipuszta, Szolnokhoz tartozó népes puszta 
Jász-Nagykún-Szolnok vm.-ben (1900) 530 lak., 
a. p. ós u. t. Szolnok. 

Alcsi-tenyő-kengyeli ármentesítő és belvíz
szabályozó társulat. Alakult 1905. Szolnok szók
hellyel oly célból, hogy a nevezett községek hatá
rában, a Tisza balpartján fekvő 7369 kat. hold 
157 Q-öl nagyságú területet ármentesitsen és 
belső vizeit levezesse. Töltéseinek hossza 14,667 
ra., lecsapoló csatornáinak hossza 1200 m., az 
1908. évig befektetett építés tőkéje 333,230 k. 

Alcsút, nagyközség Fehér vm. váli j.-ban, (1900) 
1843 magyar lakossal, József főherceg szép kasté
lyával ós mintagazdaságával (lótenyésztés, tehené
szet, juhászat és sertéstenyésztés), vasúti állomás
sal, távíróval és postával, csendőrörssel és 1907. 
épült új kat. templommal. Mikor József nádor az 
uradalmat 1819. birtokába vette, az egész csak 
puszta sivatag volt. Ezt gyönyörű falusi lakó-
helylyé s mintagazdasággá emelte. A nagy csín
nal, egy régi prépostság helyén épített A.-i kastély
ban könyvtár ós múzeum van; Storno Ferenc által 
restaurált kápolnája mübecsü. A kastélyt nagy 
kert övezi. A községben van népkönyvtár és pol
gári olvasókör. József főherceg birtokán 183 m. 
mély artézi kút van. Környékén egy római Mith-
raeumot és sok régiséget találtak. V. ö. Századok 
(1872); Károly J., Fehér vm. története. 

Álcsülkösök, 1. Csülkósujjú rágcsálók. 
Álcsülök, 1. Mellékcsülök. 
Alcudia, város Mallorca spanyol sziget ÉK.-i 

partján, tágas kikötővel, (1897) 2718 lak., koráll-
halászattal. A közeli mocsarak kiszárítása folytán 
2500 ha.-nyi kitűnő termőföldet nyertek. 

Alcudia, Manuel Godoy Alvarez de Faria, A. 
hercege, szül. Badajozban 1767 máj. 12., megh. 
Parisban 1851 okt. 7. A királyi testórségbe lépett 
s mint az erkölcstelen Mária Lujza aszturiai her
cegnőnek szeretője s magának a trónörökösnek 
és utóbb királynak, IV. Károlynak kegyence, gyor
san emelkedett a legmagasabb fokra. 1792. her
ceg lett s a spanyol kormány feje és külügymi
nisztere. XVI. Lajos kivégeztetóse után háborút 
izent Franciaországnak. Ismételt vereségek da

cára aránylag kedvező bókét kötött (Basel 1795 
jul. 22.), melynek értelmében Spanyolország el
vesztett területeit visszakapta, amiért királya 
«principe de la paz» (békefejedelem) címmel ru
házta föl. Spanyolországot vétkes könnyelműség
gel kormányozta. Franciaországgal szövetkezve 
Anglia ellen hadakozott, mi előreláthatólag az or
szág tengeri kereskedelmének és hajóhadának 
megsemmisítésére vezetett (Trafalgar 1805). A 
királynővel együtt arra törekedett, hogy Ferdinánd 
aszturiai herceget a trónöröklésből kizárja. Midőn 
a franciák 1808. Spanyolországba bevonultak, a 
nép kegyetlenül bánt el a kegyenceel. A. most 
titokban Napóleonnal bocsátkozott alkudozásokba 
ós annak parancsára Bayonneba ment, hogy a 
királyt (IV. Károlyt) a trónról való lemondásra 
birja. De A. csalárd játéka kiderült és a trón
örökös pártja 1808. megbuktatta. Vagyonát 
lefoglalták. A lemondásra kényszerített király 
azonban még bayonnei fogságában is hitt benne. 
A. azután hol Franciaországban, hol Rómában 
élt. A júliusi forradalom után csekély évdíjat hú
zott Fülöp francia királytól. 1847. visszakapta bir
tokait és elmeit. Emlékiratai kevés hitelt érdemel
nek (8 köt., Paris 1836 ; ném. Diermanntól, Leip-
zig 1836—37, 4 köt.). V. ö.: Omló y ütero, Vida 
politica y militar de D. M. G. (Paris Í845); Baum-
garten, Geschiehte Spaniens vor Ausbruch der 
französischen Revolution (I. köt., Leipzig 1865). 

Alcuinus (Flaccus Albinus A.), Yorkshireben 
szül. 735 táján s a yorki iskolában nevelkedett. 
Rómába utaztában Nagy Károllyal találkozott 
Pannában s ennek meghívására 782. Francia
országba ment. Nagy Károly föl akarta országá
ban a szellemi műveltséget éleszteni s A.-ban ki
tűnő férfiút talált e célra. A. ültette át az ókori 
műveltséget Nagy Károly birodalmába. Össze
gyűjtötték a régi latin kéziratokat, helyreállítot
tak régi iskolákat, újakat alapítottak a tours-i, 
fuldai stb. kolostorok mellett. A. maga vezette az 
udvari iskolát, melyben az udvar emberei az ural
kodó családjának tagjaival találkoztak. 801. 
visszavonult Toursba a st.-martini apátságba, ahol 
804. meghalt. A.-nak nincsen tudományos jelen
tősége, inkább művelődóstörténeti. Számos teoló
giai művet írt, de filozófiai tankönyveket is, több
nyire Boethius s Isidorus Hispanensis nyomán. 
Tanítványai közé tartozik a híres Hrabanus Mau-
rus. Munkáinak Teljes kiadását Frobenius rendezte 
Regensburgban 1777. V. ö.: Monnier, Alcuin et 
Charlemagne (Paris 1864); Werner, A. und sein 
Jahrhundert (Wien 1881); Mullinger, The schools 
of Charles the Great and the restoration of edu-
cation in the ninth century (London 1877). 

Alcyonar ia (állat), a virágállatok (Anthozoa) 
egyik rendje. L. Virágállatok. 

Alcyoné, 1. Halkyoné. 
Alczina (Alzen, Altina), nagyk. Szeben vm. 

új egyházi j.-ban, (1900) 1993 oláh és német lak., 
u. p. és n. t. Újegyház. 

Aldabra-szigetek, az angolok birtokában levő 
három apró, termékeny sziget az Indiai-óceánban, 
a Mozambik-csatorna E.-i bejáratánál. 143 km2 a 
területe; néhány száz fekete lak. 

Aldan, jobboldali mellékfolyója a Lénának, K.
Szibériában. A Jablonoj-hegységben ered és Jakuc-
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kon alul szakad a Lénába. Hossza körülbelül 
1300 km. Legnagyobb mellékfolyói balról a Maja, 
jobbról az Amik. Róla nevezik a bal partján hú
zódó A. Jiegységet. 

Áldana, Bernardo, előkelő spanyol nemes, a 
XVI. sz. elején szül., de az első adat esak 1539-ből 
szól róla. 1548. V. Károly császár mezei hadakkal 
küldte I. Ferdinánd magyar királyhoz. Mint tá
bormestert (maestre de oampo) a magyarok Nagy 
Kampónak hittak. Oastaldo 1551. öt tette a török
től elfoglalt Lippa vár parancsnokává. Aradról 
A. 1552 febr. 24. reggel indult a szegedi törö
kök ellen, de márc. 1. Ali budai basa megverte. 
Mindamellett a királyt csak az országgyűlés til
takozása gátolta, hogy Losonczy István helyett őt 
nevezze ki temesi comesnek s hogy Gyula várát 
három szomszédos vármegyével együtt rábízza. 
A.Pathóosy Ferenc halálával, Castaldomárc. 26-iki 
utasítása értelmében, Gyulát mégis elfoglalta. 
Lippa várát, Temesvár eleste után, júl. 28. fel
robbantotta, felgyújtotta és odahagyta, amiért 
Castaldo azonnal árulónak nyilvánította, elfo
gatta s haditörvényszék elé állította. Ügyében 
a király más törvényszéket delegált, mely 1554 
jún. 16. fej- és jószágvesztésre Ítélte. A király 
Trencsénben őriztette őt, de 1556 jan., tekin
tettel hős és sok hasznos szolgálatára, szabadon 
bocsátotta, V. Károly császár pedig Piemont-
ban és Lombardiában, Don Ramon de Cardona 
halálával a tüzérség főkapitányává tette. Válla
latainak történetét bátyja, Jüan Villela de Áldana 
részletesen megírta. (Expedíción del maestre de 
campo Bernardo de A. á Hungária en 1548. Ki
adta Rodriguez Villa Madridban, 1878. Bővebben 
ismertette Márki, Arad története, I. — A. néhány 
levele Gayangosnkl, Memóriái historico espanol, 
X. kötet, a függelékben). 

Áldás. A róm. kat. egyházban a szentelmények 
(1. o.) egyik faja, amikor az egyház — kézföltétel
lel, szenteltvíz-hintéssel, tömjénezóssel — Isten 
segítségét hivja le személyekre és tárgyakra. — 
A. névvel illeti a hivő, nép általában a d. u. isteni 
tiszteletet. Az összes Á.-ok fölött áll a pápai Á., 
amelyet a pápa évenkint rendesen 3-szor szokott 
adni urbis et orbis és a neki föntartott aranyrózsa 
és Szent Ágnes bárányainak megáldása. 

Áldásos (előbb Hatalis), kisk. Aradvm. radnai 
j.-ban, (1900) 391 oláh lak.; u. p. és u. t. Soborsin. 

Áldás, szerencse!, 1. Bányász-köszöntés. 
Áldásy Antal dr., a budapesti egyetemen az 

egyetemes középkori történet magántanára, a m. 
tud. akadémia levelező tagja, magy. nemz. mú
zeumi őr, szül. Pesten 1869 szept. 25. Tanul
mányait Budapesten végezte, majd egy évet töl
tött Bécsben az osztrák történeti intézetben. A 
heraldikai és genealógiai társulat titkára, rendes 
tagja s helyettes előadója továbbá a Szt. István
társulat tudományos és irodalmi osztályának, a 
párisi Société d'histoire diplomatique levelező 
tagja. B Lexikon munkatársa. Főbb müvei: A dip
lomatikai rendszerekről (Bpest 1890); Az 1707. 
évi ónodi országgyűlés története (a m. tud. akad. 
által a Vitéz-díjjal jutalmazott pályamunka, u. o. 
1895); A nyugati nagy egyházszakadás története 
VI. Orbán haláláig (u. o. 1896); Az 1409. év-icivi-
daleizsinat történetein, o. 1896); Alsáni Bálint 

bibornok (u. o. 1903); A görög búcsú ügye a ba-
seli zsinaton (u. o. 1909); Zsigmond király vi
szonya Milánóhoz és Velencéhez római útja ide
jében (u. o. 1909); Adatok Nagy Lajos olaszor
szági összeköttetéseihez (u. o. 1910). 

Aldazinek, aldehidek és hidrazinek egymásra 
hatása alkalmával — vízképzödés mellett — kelet
kező vegyületek, melyek sósavval melegítve a 
víz elemeinek felvétele mellett ismét szétesnek 
componenseikre. 

Aldebaran a Taiiri, elsőrangú csillag a bika 
csillagképben. Ezen a csillagon, az Arkturuson 
és a Sziriuson fedezte fel Halley az állócsillagok 
saját mozgását. L. Állócsillagok-

Aldebrö, nagyk. Heves vm. egri j.-ban, (1900) 
1385 magyar lak.; vasúti állomással, postával, 
u. t. Kápolna. A monopólium behozatala előtt itt 
hires dohányt termesztettek. 

Aldeburgh, vagy Aldborough, kikötőváros és 
tengeri , fürdő Angliában, Suffolk grófságban, Lon
dontól ÉK.-re 135 kilométernyire, vasúti állomás
sal, (i9oi) 2405 lak. 3VS kim. hosszú sétatere 
van. Tengeri rák- és heringhalászata nevezetes. 

Aldegonde, 1. Marnix Fülöp. 
Aldegrever (tkp. Trippenmeker), Heinrich, né

met rézmetsző és ötvös, szül. Paderbornban Í502 
körül, Soestben tartózkodott és ott halt meg 1555 
után. Mint festő is működött. Legsikerültebb mü
veinek egyike a bécsi Liechtenstein-képtárban 
levő képmás 1540-ből; a budapesti Szépművészeti 
Múzeumban is van egy neki tulajdonított, Lóthot 
és leányait ábrázoló kép. Festményeinél jelen
tősebb mintegy 300 rézmetszete, történeti, bibliai 
és mitológiai ábrázolások, főleg azonban német 
renaissance stílusú díszltmény-metszetek, melyek 
A.-nek előkelő helyet biztosítanak a német ú. n. 
«kismesterek)) sorában. 

Aldehid, 1. Acetaldehid. 
Aldehidek, a szénvegyületek azon csoportja, 

melyek a két vegyértékű karbonil (= CO) gyököt 
tartalmazzák és a karbonil gyök egyik vegyértéke 
szénhidrogén gyökkel (R), másik vegyértéke hid
rogénnel van egyesülve. Az A. általános képlete 

lesz tehát R— g— H.A—C~°j egy vegyértékű 
összetett gyököt aldehid-csoportnak nevezik. Kép
ződnek az elsőrendű alkoholok mérsékelt oxidá
ciójakor. Kémiai tekintetben rendkívül reakció
képes vegyületek. Fejlődő hidrogénnel visszaala
kulnak a megfelelő alkoholokká. Nátriumhidro-
szulfittal kristályosvegyületekké egyesülnek,mely 
vegyületekből híg savak vagy lúgok hatására az 
A. ismét előállíthatók. Alkáliákkal melegítve 
gyantaszerü vegyületekké — aldehid-gyantákká 
— polimerizálódnak. Ammoniás ezüst oldatból 
fémezüstöt választanak le. A leváló ezüst üveg
tárgyak felületére összefüggő réteg — tükör — 
alakjában rakódik le, azért az A.-et ezüst tükrök 
készítésére használják. Kénessavval elszíntele
nített fukszinoldat A. hatására megvörösödik. 
Ez utóbbi sajátságait az A.-nek azok felismerésé
nél értékesítik. 

Aldehidklorid, 1. Acetaldehidklorid. 
Aldehid-zöld, 1. Anilinzöld. 
Aldeia (A. Gallega de Ribatejo), város Setubal 

portugál kerületben, 12 km.-nyire Lisszabontól, 



Ál-Demeter — 317 — Áldomás 

(1900) 8129 lak., kik többnyire hajósok, halá
szok. 

Ál-Demeter, 1. Demeter. 
Aldenburg Boger br., osztrák diplomata, szül. 

1826. Parisban, megh. Bécsben 1906. Metternich 
Kelőmén, a hírneves kancellár és egy francia her
cegnő fia. 1854. lépett a külügyminisztérium szol
gálatába és úgyszólván állandóan Bécsben műkö
dött. 1872. rendkívüli követ és teljhatalmú mi
niszteri címmel nyugalomba vonult. 

Alden-féle szedő- és osztógép, 1. Szedögépek. 
Aldenhoven, falu és búcsújáró hely, Aachen 

poroszközigazg. ker. Jülich j.-ban. (i9oo) 1127 lak. 
1793márc.l. az osztrákok itt KoburgJózsiás herceg 
vezérlete alatt megverték a franciákat, akiket Du-
mouriez vezérelt, 1794 okt. 2. pedig a franciák 
verték meg Jourdan vezérlete alatt az osztrákokat. 

Alderman (ang., ojtsd: aidermen), eredetileg a leg
öregebbeket jelentette, de gróf, sőt király meg
jelölésére is szolgált. Jelenleg a közvetlenül a 
«mayor» (polgármester) után következő , községi 
tisztviselők neve. Az amerikai Egyesült-Államok
ban A.-nek nevezik az összes városi tanácstagokat. 

Alderney (ejtsd: aiidemi, franciául Aurigny, régi 
nevén Árka vagy Riduna), angol sziklasziget a 
La Manche-ban, a francia part szomszédságában, a 
La Hague-foktól nyugatra, a normandiai szi
getek legószakabbika, 16 km2 területű, (1901) 
2062 lak., akik angol és francia keveréknyel
vet beszélnek. Guernsey kormányzójának ható
sága alá tartozik. Kitűnő tejét és vaját egy ott 
honos kis tehénfaj szolgáltatja. Közelében vannak 
a veszélyes the Caskets nevű szirtek három vilá
gítótoronnyal. St. Anne a sziget közepén a főhelye. 

Aldershot (ejtsd: áidersot), város Hampshire angol 
grófságban, Londontól DNy-ra, 56 km., (i9oi) 
30,974 lak. A helység mellett 1854-ben nagy ka
tonai tábort építettek. A tábor két csoport épület
ből áll, Marlborough- és Stanhope-lineból. Az 
utóbbiban van a templom is. A gyakorlótér 4 km. 
hosszú ; rajta áll Wellington szobra. 

Aldetermináns, 1. Determináns. 
Aldiakonus, a kat. egyházban a szerpap segédje, 

[II. Ince pápa óta felsőbb egyházi rend. 
Aldighiero, festő, 1. Altichiero. 
Aldinák, a velencei Manuzio nyomdász-család 

műhelyéből származó nyomtatványok a XV. és 
XVI. sz.-ból. Jellemzi az A.-at a könyv utolsó lapján 
levő horgony. Legszebbek az 1490—1530. nyomta
tott könyvek; a nyomda mestermüvének Bembus 
könyvét: De Aetna (1495) tartják. Renouard az 
Annales de l'imprimerie des Aldes c. művében 
900 Aldinát ismertet. Az Aldo Manuzio metszette 
latin betüfajt is akiinának nevezik. V. ö. Gulyás 
Pál, A Nemzeti múzeumban levő A. (Bpest 1909). 

Aldini, Antonio, olasz miniszter, szül. Bologná
ban 1755 deo. 27., megh. Paviában 1826 okt. 5. Ügy
véd és jogtanár volt ugyanott, a cisalpinai köz
társaság alapítása után az idősbek tanácsának elnö
kévé lett. Az első konzul kinevezte az olasz köz
társasági államtanács elnökévé, mely állásról azon
ban, Melzivel való meghasonlása miatt, lemondott. 
Az olasz királyság alapítása után Napóleon császár 
miniszterré nevezte ki. Napóleon bukása után A. 
visszavonultan élt Milanóban, de az osztrák kor
mánnyal barátságos lábra helyezkedett. 

Aldoboly, nagyközség Háromszék vm, sepsi 
j.-ban, (1900) 1394 magyar s oláh lak., u. p. Illye-
falva, u. t. Uzon. 

Aldobrandini, híres firenzei család, melyet VIII. 
Kelemen pápa, e család sarja, hercegi méltóságra 
emelt. A. Salvestro, neves jogtudós, szül. 1499 
nov. 24. Firenzében, 1531. mint a Mediciek ellen
sége száműzetett, megh. Rómában 1558 jun 6. Öt 
fla közül a legifjabb, A. Ippolito, VIII. Kelemen 
néven (1592—1605) pápa lett, Giovanni 1570. bí
boros, Pietro mint jogtudományi író tüntette ki 
magát. Ez utóbbinak Pietro fia (szül. 1571. Ró
mában) már 22 éves korában bíboros volt és nagy
bátyja, VIII. Kelemen pápa alatt az egyházi állam 
ügyeit vezette. 1621. halt meg, mint ravennai ér
sek. Az A. nemzetség 1681. halt ki Ottáviával, A. 
Giovanni Giorgio rossanoi herceg leányával. Bir
tokai a Borghese- és Pamfi li-családra szálltak. 

Aldobrandini menyegző. Rómában 1606. fölfe
dezett antik freskó kép, melyet első tulajdonosának, 
Aldobrandini hercegnek nevéről A.-nek neveztek 
el. A kép menyegzői jelenetet ábrázol (1. a túlsó 
oldalon). Középen ül a lefátyolozott menyasszony, 
kit Peitho, a rábeszélés istennője, v. maga Aphro
dité szelíden bátorít, feléjök fordul egy fiatal 
leányzó (Charis) a balzsamozó edénnyel. Jobbról a 
falpillérrel jelzett nászszoba küszöbén a vőlegény 
ül, a kép két szólén asszonyok és leányok látha
tók, a baloldaliak kis medencénél a menyasszonyi 
fürdőt készítik elő, a jobboldali csoport a nász-
dalt énekli. A reliefszerűen elrendezett kép 
Augustus korából való másolata valamely Apel-
les v. Aetion körébe tartozó görög festménynek. 
Az A. most a Vatikán könyvtárában van. 

Áldófalva (ezelőtt Algi/est), kisk. Arad vm. 
borosjenöi j.-ban, (1900) 844 oláh lak.; u. p. ós u. t. 
Borossebes. 

Aldol, oxivajsavaldehld, 
CHs.CHíOHJ.Cr^.CHO. 

Színtelen és szagtalan folyadék. Az aldehidek
hez hasonlóan az ammoniás ezüstnitrát-oldatot re
dukálja. 

Áldomás. Eredetileg s még középkori nyelv
emlékeinkben is áldozást jelentett, s igy értendő 
Anonymusnak ismeretes mondataiban is : KOCCÍSO 
equo pinguissimo magnum aldamas, fecerunt» = 
leölve a legkövérebb lovat, nagy Á.-t csináltak 
stb. — Azután áldozáskor való lakomát jelentett 
s végre általában lakomát, evést-ivást, különösen 
az adás-vevéskor a megalkudott felek A.-ivását. 
Régebben áldást is jelentett. Más népeknél is meg
találjuk ez ősi szokásformát. A görögség minden 
vendéglátáskor élt vele; nagy ünnepségekon (a 
szicíliai görögség) külön felköszöntöt (nmámon) 
tartottak e célra. Rómaiak, kelták és germánok
nál megtisztelósszámba ment, ha valakinek egész
ségére Á.-t ittak s ennek nem viszonzását halálos 
sérelemnek tekintették. Keresztény korban lako
mák elején a szentek emlékére ittak külön-külön; 
minthogy azonban idővel a szentek igen felszapo
rodtak, orgiává fajult a mértéktelen ivás; az egy
háznak kellett végül közbelépni a visszaélés ellen. 
Ismerős v. rokontársaságokban egyéb jogcímek 
keletkeztek: üdvözlő-, búcsú-, baráti-, felajánló- és 
körpohár járta. Családok külön díszes serlegeket, 
billikomokat tartottak o célra, követték egyes 
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testületek; egyházi korporációk, világi céhek 
drága ötvösniüserlegei e társulások fővagyonát és 
büszkeségét képezték. A szentek közül a közép
koron át csak Ulrik, Márton, István és Mihály 
szentek nevére ürítették az első poharat, legnép
szerűbb volt kívülök szt. János, akinek áldását ki
kérő búcsúpohár ma is divatos Burópaszerte, ná

lunk is. A szertartásos forma Angliában maradt 
fenn legtovább; a londoni city egyesületeinek évi 
raonstrelakomáján ma is, körbe jár a fogantyús 
ezüstkehely (lovingcup). Állítólag ezeken (de al
kalmasint más angol alkalmakkor is) volt szokás
ban a serleg fenekére egy karéj pirított kenyeret 
tonni, amelynek toast a neve; aki a serleg fene
két érte, köteles volt a kenyérszeletet megenni s 
v. neki kellett szónokolni, v. őt köszöntötték fel. 

Innen származtatják afelköszöntők «toast» elneve
zését. Manapság nagyon hanyatlott az Á.-ivás 
divata; csupán baráti körben él még itt-amott. 
Kötelező erejét a középkorból származó egye
süléseknél tartotta még meg, pl. a német eouleur-
studensség körében, melyeknek ma is érvényes 
«Saufkomment»-je háromszáz éves. V. ö. Grasse, 
Bierstudien (Drezda 1872; Podhraczky Jó
zsef, Századok (1868); Á.-ivás 1349-ben (Századok 
1869); Az Á. történetéhez (u. o. 1868). 

Áldor Imre, családi nevén Schmidt, Író, szül. 
Pesten 1838. Ciszterci tanár volt, de fölszentelése 
előtt kilépvén, Pesten telepedett le, hogy az iroda
lomnak élhessen, s mint különféle hírlapok, nap
tárak, albumok és egyéb irodalmi vállalatok mun
katársa és szerkesztője, főleg 1860—80 közt nagy 
tevékenységet fejtett ki a sajtó terén és a politi
kai életben. Irt továbbá népszerűsítő történelmi 
müveket és fordított számos regényt és történelmi 
munkát; egyebek közt ő alapította a Népzászlója 
c. politikai hetilapot és az ily című naptárt, to
vábbá a Történelmi könyvtárt, melynek 38 füzetét 
maga írta. Eredeti müvei közt nevezetesebbek: 
Kossuth és Perczel e. röpirat, 1868; Vázlatok a 
magyar emigráció életéből, 1860; Kossuth Lajos 
mint a magyar nép vezére, 1870; A forradalom, 
költészete, Arany furulya stb. antológiák. 1879. 
a temesvári állami reáliskola tanára lett. Itt hét 
éven át szerkesztette a Délmagyarországot és 
buzgó tényezője volt a magyarosodás terjesztésé
nek. Politikai okok miatt 1887. áthelyezték Szé
kelyudvarhelyre ; tanított azután még Besztercze-
bányán, Kaposvárott, Czegléden, ahol 1909. nyu
galomba vonult. 

Aldorf (Wallendorf, Aldrofu), kisk. Besztercze-
Naszód vm. jádi j.-ban, (i9oo) 629 német és oláh 
lak., u. p. és u. t. Besztercze. 

Áldottíű v. áldott törnslflöv.), áldott bárcs, pápa-
fű, 1. Cnicus benedictus. 

Aldoximok, az aldehidekből hidroxilaniin ha
tására keletkezett vegyületek. Hidroxilamin oly-
képen hat az aldehidekre, hogy az aldehid-csoport 
(—Cííg) oxigénje a hidroxilamin (HaN.OH) hidro
génjével vízzé egyesül és az oxigén helyére az 
N.OH kétvegyértékű gyök lép. Pl. 

CHSC=£ + HjN.OH = H20 + CHS.CH: N.OH. 
acetaldehid hidroxilamin víz acetaldoxim 

Áldozár, helytelen kifejezés, e. h. áldozó pap. 
L. Egyházi rend. 

Áldozás. A katolikus egyházban A. az oltári 
szentség vétele és így Krisztussal való egyesülés 
(communio). Az Á. lielye mindig a templom, vagy 
a szent hely volt, hol a szt. mise-áldozatot be
mutatták. Az Á. ideje rendesen azonos a szt. 
mise-áldozat bemutatásának idejével; a szükség 
és a körülmények szerint azonkívül is áldozhatni. 
Az Á. módját illetőleg az első keresztények, — 
eltekintve kivételes esetektől pl. a gyermekeknél, 
betegeknél stb. — két szin alatt áldoztak, és az 
Úr testét kezökbe kapták. A mostani ismert szo
kás nyomai visszanyúlnak a VI. sz.-ba. 

Áldozás próbája, 1. Istenitéletek. 
Áldozat a. m. «sacriflcium, oblatio, Opfer»., 

Az Á. az istenségnek oly célból felajánlott ado-
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mány, hogy az áldozó magának vele az ekként 
megengesztelt felsőbb lény kegyét, segítségét 
megnyerje, vagy legalább haragját, büntetését 
magáról elhárítsa. Az Á. bemutatása, illetőleg 
felajánlása és az isteneknek áldozatokkal való 
tisztelése tehát azon a hiten alapszik, hogy az 
istenül tisztelt lény az emberhez hasonló termé
szetű s mint ilyen ajándékokkal, neki különö
sen kedves tárgyak felajánlásával és átengedé
sével jóindulatra hangolható, kiengesztelhető. Az 
Á. sokfélekép változó alakban és a hozzá fűződő 
felfogások fokozatos tisztulásával ugyan, de lé
nyegében mégis mindig és mindenütt ott található 
az istentisztelet középpontjában, mint a felsőbb 
lénytől való függés érzetének s az ő akaratára való 
hatás lehetősége tudatának cselekvő kifejezése. 
Az Á. őskori legnyersobb formáitól felfelé haladva 
a legmagasb fejlődési fokon álló vallásrendsze
rekig, nem is igen mutat másban jelentékenyebb 
módosulást, mint az istenségnek felajánlott tár
gyak két oldal fölé viszonyított értékében, mely
nek magasságát első sorban a gazdasági viszo
nyok szabják meg, mert az Á.-nak egyfelől az 
istenséghez, másfelől a felajánlóhoz viszonyított 
értéke a feláldozott tárgy megszerzésére fordított 
munka, illetőleg szenvedés mennyiségétől függ, s 
megint csak relatív maximumát az ember életének 
önkéntes feláldozásában éri el. Innen az ember-
Á. (1. o.) kivétel nélkül minden vallás régibb 
fejlődési fokán s még ma is teljes nyerseségében 
egyes vad népek vallásrendszereiben, egy vagy 
más alakban megmaradt nyomai pedig a művel
tebb népek kultuszában, és helyettesítés örve alatt 
még a legtisztultabb vallási tanok keretében is. 

Az Á. tárgyai és felajánlásának módjai, fent
érintett kiindulási pontjából, az antropomorflszti-
kus (ember képére alkotott) istonképzetből követ
kezőleg, mindig olyanok, aminők az illető nép 
műveltségi fokával és gazdasági fejlődésével leg
jobban egyeznek. Az őskor embereinek Á.-ai tel
jes anyagi mivoltukban voltak az istenek szintén 
egészen anyagi természetű élvezetére, tehát tulaj
donképen mintegy az istenektől leendő megemész
tésre szánva. Utóbb az Á.-i tárgynak már a len
gébb anyagúvá finomult «isteni test», az ú. n. 
«szellero» sűrűségével egyező, tehát égetés által 
a felszálló füstben elpárolgó részeit s ezért kivált 
legkönnyebben égő elemeit (pl. zsír- és háj réte
gek az állat-Á.-nál) tekintették az isteneknek 
leginkább tetszőknek. E felfogás csak a tűz hasz
nálatával együtt honosodhatott meg és jelentékeny 
fejlődési fokot képvisel az A. történetében. A tűztől, 
mint az istenség követétől és képviselőjétől meg
emésztett Á., az isteneszmo mindinkább haladó 
finomodásával karöltve, mindegyre jobban közele
dik a már csak jelképes Á. felfogásához, amelyből 
a megváltás eszméjének kellett kifejlődnie a leg
magasb fokig emelkedett vallásrendszerek kere
tében. E fejlődés során azonban számtalanszor 
ismétlődő visszaeséseket tapasztalunk, melyek 
már nem állanak az illető kor és hely uralkodó 
vallási felfogásának színvonalán, hanem rég el
múlt idők más életkörülményeiben gyökereznek. 
A magyal1 ősvallás áldozatairól fenmaradt kevés 
adatot i. Magyar mitológia, továbbá Emberáldo
zat, Leáldozni. Ököráldozat. 

A régi görögök vallási életében azÁ.-naknagy 
szerepe volt, mert eredetileg ama naiv számítás
ból hozták, hogy az ember képére teremtett iste
nek csak akkor kegyesek, ha ők is kapnak vala
mit. Ezért voltak, előleges hála fejében fogadalmi 
ajándékokig, o.). Á.-i tárgyaikat imáik kifejezéséül 
az égi isteneknek oltárokon (bómosz), alvilágiak
nak áldozó tűzhelyeken (eszchara) elégették, vízi 
isteneknek a vízbe dobták. Az Á. véres vagy vér
telen volt s a házban a házigazda, házon kívül 
rendszerint a pap (hiereus) vitte véghez. Minél 
értékesebb volt az állat, minél «zsírosabb» falato
kat ós részeket égettek el, annál nyilvánvalóbban 
mutatkozott a jámbor istenfélelem. Szegényebbek 
csoportosan is áldoztak; község vagy állam ünne
pélyes és hivatalos Á.-ot mutatott be (1. Heka-
tombák). A véres A.-i eljárást már Homerosból 
ismerjük. A résztvevők a történeti korszakban 
koszorút is tettek fejükre; az oltáron égő tüzet 
vízzel befecskendezve megszentelték; magát az 
állatot pörkölt árpadarával behintették, fejéből 
néhány szőrszálat kitéptek s a tűzbe dobták. Erre 
egy síp hangja csendre intette a jelenlevőket, 
hogy semmi se zavarja az ünnepi hangulatot. 
Ünnepeken karda
lokat is énekeltek 

és tánclejtések 
közben kérték az 
istenek jóindula
tát. Nagyobb Á.-i 
állatot buzogány
vagy bárdütéssel 
elkábítottak, tor
kát késsel elmet
szették, mialatt 

fejét égi istennek 
áldozva fölfelé, al
világi isten kérle-
lósekor lefelé tar
tották ; az előbbi 
esetben a vért egy edényben felfogták és az oltár 
köré fecskendezték, utóbbi esetben árokba öntöt
ték. Az állat egy részét, rendesen a combokat, ké
sőbb az alsó gerinchúst és némely belsőbb részt az 
istennek szánták, zsírréteggel bevonták és sütés 
közben vízzel, borral és tömjénnel behintették. A 
papok is kaptak bizonyos részt, a többit azután 
nyárson megsütötték ós megették vagy haza vit
ték. Szarvasmarhán kívül áldoztak juhot, kecskét, 
disznót, Poseidonnak és a folyók isteneinek lovat, 
Asklepiosnak kakast, Aphroditének galambot, He-
katénak kutyát. Alvilági isten Á.-ából nem ettek. 
A mondabeli ember-Á.-ok hagyománya (pl. Iphi-
genia feláldozása) sohasem pusztult el egészen, 
bármennyire ellenkezett is a történeti kor szel
lemével. Zeus Lykaios tisztelete Árkádiában 
ember-Á.-tal volt egybekötve; néhol Artemisó is 
ilyen volt. Spártában avval pótolták e szokást, 
hogy az istennő oltáránál véresre verték a fiúkat. 
Bármennyire tiltakoztak a filozófusok, mint Py-
thagoras, Empedokles, de különösen Theophrastos 
a vér-Á.-ok, tehát még állatok levágása ellen is, 
tény, hogy még a római császárok korában is 
folyt némely görög oltáron rembervér, ha nem is 
rendszeresen. — Vértelen Á.-ok főleg a mezei ter
mékek zsengéi, továbbá kalácsok, melyeket a 

Áldozás az ó-görögöknél. 
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szegények vagy részükre pékek állati formára 
sütöttek. Héroszok sírján ilyen áldozatok voltak 
szokásban, de bort is öntöttek a sírokra. V. ö.: 
K. F. Hermann, Gottesdienstl. Altertümer; Schu
mann Griech. Altért. (II. köt.); Chantepie de la 
Saussaye, Religionsgeschichte; Stengel, Griech. 
Kultusaltert. , 

A római Á.-i szokások (sacrificia) sok tekin
tetben megegyeztek a göröggel, csakhogy itt a 
szabályokat kínos pontossággal tartották meg, 
mert egy eltévesztett szó vagy mozdulat az egé
szet érvénytelenné, tette, s ez rossz ómen volt. 
Ezért jelezte az A. kezdetét a «favete linguis» 
(a. m. csendben legyetek) szózata. Azáldozó az oltár 
mögött a tógát fejére húzta, csak később áldoztak 
görög módra koszorús fővel. Eredetileg vértelen 
A.-ok voltak, a véresek etruszk hatás alatt kelet
keztek. Az állat beleit kivették s a haruspex-
papok alaposan megvizsgálták; mert ha kedve
zőtlen jeleket találtak, az Á.-ot meg kellett ismé
telni. Legnevezetesebb Á.-ok voltak a capitoliumi 
Jupiter tiszteletére diadalmas háború után tar
tott suovetaurilia (sertés, juh, bika), aminőt a cen-
sor is rendezett népszámlálás után. A szertartá
sokat lakoma követte. L. még Lectisternium. — 
V. ö. az előbb emiitett műveken kívül: Wissoiva, 
Eöm. Religionsaltert.; Preller, Röm. Mythologie ; 
i?em«c7i,Ürpheus; Bouché-Leclercq,hes Pontifes 
de Fancienne Romé. 

Áldozatfillér, a fejadó egy neme, védelmi ós 
türelmi adó, melyet Bajor Lajos császár 1342. 
hozott be. Eszerint minden tizenkettedik élet
évét betöltött zsidó évente egy forintot volt köte
les fizetni. 

Áldozatjárás, ma már csak néhol szokásos a 
kath. hívők közt, mint p. o. Délnémetországban, 
hogy nagy ünnepeken, menyegzőkön, gyászisteni 
tiszteletek alkalmával, vagy miseközben offerto-
riumkor körüljárják az oltárt és leteszik a tem
plom számára adományukat. 

Áldozatpénz, melyet a bányamunkások önkén
tesen összeadnak, hogy a templomi ünnepek költ
ségét abból fedezzék. 

Áldozatszekrény (Gippus), a templomokban az 
ajtó mellett alkalmazott persely, vagy a hajóban 
felállított gyüjtőszekrény, amelybe a hívek bi
zonyos egyházi vagy jótékony célra szánt pénz
adományaikat teszik. 

Áldozócsütörtök (egyházi liturgikus nyelven: 
Urunk mennybemenetelének ünnepe). A húsvét 
után következő 5-ik csütörtököt nevezik közön
ségesen Á.-nek, valószínűleg azért, mert a kato
likus hívek ez ünnepen nagyobb számmal járul
nak az Ur asztalához. 

Áldozóedények, általában azok a szent edé
nyek, melyek az oltári szentség körül használat
ban vannak. Szorosabb értelemben véve A.: az 
áldoztató kehely (1. o.) és a fistula, egy arany vagy 
ezüst cső, melynek segélyével a kehelyből a bor 
fölszlvható. Jelenleg csak a pápa használja. 

Áldozó hét, a negyvennapos böjt utolsó hete, 
közvetlenül húsvét ünnepe előtt. 

Áldozok, aldehidalkoholok. Szénvegyületek, 
melyek a —CH'OH'C^ aldehidalkohol-csopor
tot tartalmazzák. 

Áldozókövek (oltárkövek, tündéiasztalok, bo
szorkányüstök), olyan sziklatuskók, amelyeknek 
felső lapja tál- vagy csészealakuan ki van vájva. 
Nyilván a történelemelőtti emberek áldozatálla
taiknak v. az emberáldozatoknak vérét fogták föl 
bennük. A népmonda természetfölötti lények pl. 
óriások lábnyomait, válluk helyét látja rajtuk. Né
mely vidéken, mint a Fichtelgebirgeben, nagy
számmal fordulnak elő. A kivájás nem mindig 
ered emberi kéztől, hanem a víz munkájától is 
származhatik. Az úgynevezett lábnyomok a szik
láról sziklára hulló zápor munkái. Ilyen áldozat-
köveken babonás emberek néhol még ma is mu
tatnak be áldozatokat, pl. beteg gyermekük gyó
gyulásáért. 

Áldozópap, 1. Egyházi rend. 
Áldoztató kehely. A katolikus egyházban ré

gebben, mikor a hívők is még két szinben áldoz
tak, a pap által használt rendes 
áldozati kelyhen kívül egy na
gyobb, ú. n. Á.-t is tartottak. 
Ebből lett aztán később az ál
doztató edény (eiborium), mely
ben a hivők számára az oltári 
szentséget őrzik. 

Aldr. , természettudományi 
neveknél Aldrovandi (1. o.) rö
vidítése. 

Aldrich (ejtsd: aldrics), ThomdS 
Bayley, amerikai költő és no
vellista, született 1836 nov. 11., 
megh. 1907. Eleinte kereskedő 
volt New-Yorkban, utóbb több 
folyóirat s 1881 óta a bostoni 
Atlantic Monthly szerkesztője, 
irt költeményeket, elbeszélése- Aldozta tó kehe lv a 
ket, útleírásokat, ezek közt ér- XIII. századból. 
dekes egy humoros útleírás: 
Prom Ponkapog to Pesth (1883). Összes munkái 
Bostonban jelentek meg 8 kötetben. Mercedes c. 
drámáját 1884. sikerrel adták elő. 

Aldridge, Ira (ejtsd: aidriűzs, ájre), híres angol szí
nész, szül. Szenegálban szerecsen szülőktől 1805 
körül, megh. Lodzban, Lengyelországban 1867 
aug. 7. Mint Kean E. színművész szolgája kezdett 
vágyat érezni a színészethez. 1826-ban lépett föl 
először egy kisebb londoni színházban mint Othello. 
1852-ig angol vidéki színpadokon játszott, ekkor 
egy általa szervezett színtársulattal európai útra 
indult s mindenütt nagy tetszést aratott. 1857-ben 
a londoni Coventgarden színház szerződtette, de 
nem volt maradása és újra vándorútra kelt. Ez 
időszakban vendégszerepelt a budapesti Nemzeti 
színházban is. 

Aldringen (Altringer) János gróf, a harminc
éves háborúban császári tábornok, szül. Dieden-
hofenben v. Luxemburgban 1588., elesett 1634 
jul. 22. a Landshut melletti ütközetben. 1606-ban 
spanyol szolgálatban, 1621. pedig már a császári 
seregben találjuk. Kitűnt a dessaui hídfő védel
ménél (1626), elfoglalta Mecklenburgot (1628), 
ostrommal bevette és kifosztotta Mantuát (1630), 
engedelmességre kényszeritette a württembergi 
herceget s Tilly halála után ő vezérelte a liga ha
dait. A császár 1632. birodalmi grí ̂ á tette. Dicső
séges része volt a nürnbergi csatában. Wallen-
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steinnal együtt (1632) sikerrel működött a svédek 
ellen Bajorországban és a Svábföldön. Nagy va
gyona, melyhez Kinsky elkobzott javai is járultak, 
nővérére maradt, ki Clary grófhoz ment férjhez. 
Utódjaik a Clary-Aldringen grófl címet viselik. 

Aldrovanda L. (oöv.), a Droseraceae-családba 
tartozó génusz, melynek egyetlen faja az A- vesi-
culosa L. Tavakban és mocsarakban él. A föld
kerekség 51 helyéről ismeretes. Amerikában 
nincs. Általában elég ritka. Hazánk néhány he
lyéről, a vizek lecsapolása következtében eltűnt. 
Jelenleg csak Brassóból és a háromszékvmegyei 
Rétyi nyírből ismeretes. Gyökere nincs, levelei 
örvösen állanak. A víz szine alatt lebeg. Apró, 
zöldesfehér virágai látszólag a levél hónaljában 
vannak és a víz szine fölé emelkednek. A levél 
lemeze bogárfogó szerkezetté alakult. 

Aldrovandi, Ulisse, olasz természettudós, akit 
kortársai a természettudományok Pontifex Maxi-
musának neveztek, szül. Bolognában 1522 szept. 
ll.,megh. 1605 májusi. Tanult jogot, orvostant; 
1549. az eretnekség gyanúja miatt Rómába vit
ték s ott börtönre vetették. Később Bolognában 
az orvostan tanára lett s igazgatója az általa ala
pított botanikus kertnek. Müvei (14 folio kötet
ben) több kiadást értek. Ó tőle erőd az első modern 
értelemben vett herbárium. Főmunkái: Ornitholo-
gia (3 köt., Bologna 1681); Dendrologia naturális 
(3 kiad. Prankf. 1690). Az ő nevéről neveztek el 
egy növényfajt Aldrovanda-nak (1. o.).V. ö.: Costa, 
ü. Aid. (Bologna 1908). 

Alduna, 1. Duna, Klisszura és Kazán. 
Aldus Manutius, 1. Manuzio. 
Ale (ejtsd: éi), világosszinű, könnyű sörfajta, 

mely Angolországban ós Skóciában igen el van 
terjedve. Az alenek, mint könnyű fajta világos 
sörnek ellentéte a porter, erős barna sör, amelyet 
azonban gyakran ale-lel keverve (half and half) 
isznak. (L. Sörgyártás.) 

Alea (lat.) a. m. kocka. A. jacta est, a kocka 
el van vetve, Caesar fölkiáltása, midőn a Rubikont 
átlépve a polgárháborút megkezdette; közmondá
sokban használják abban az értelemben: el van 
döntve. 

Alea, ókori város Árkádiában, Dionysos híres 
templomával. Bugiati falu közelében falainak je
lentékeny maradványai még láthatók. 

Aleander, Hieronymus, pápai követ és bíboros. 
Bár apja a Leandri grófoktól származott, szegény 
orvos volt. Lombardiában szül. Mottóban, Treviso 
mellett 1480., megh. Rómában 1542. Kivált a hit
tudományban, a keleti klasszikus nyelvekben, a 
zenében és a mennyiségtanban. 1508. XII. Lajos 
király a nyelvészeti tanszékre Parisba hívta, hol 
nagy hírre vergődött. Ugyanott pappá szentelték, 
de a pestis miatt elhagyta a várost. 1514—15 kö
rül Lüttichbe került, hol a herceg-püspök kancel
lárja ós kanonok lett. Mikor pedig püspöke szá
mára a biborosi kalap átvételére Rómába utazott, 
X. Leo a vatikán könyvtárosává nevezte ki, 1520. 
pedig pápai követként Németországba küldte. V. 
Károlyt és Frigyes szász választót a lutheránusok 
ellen való erélyes föllépésre igyekezett birni. Ál
lítólag ő fogalmazta a Luther ellen kiadott biro
dalmi átkot. 1524. brindisi-i érsekké lett. 1531. 
másodszor is Németországba került, mint pápai 

követ, de az 1532-iki «nümbergi vallási béke» 
megkötését nem tudta megakadályozni. 1538. 
III. Pál pápa biborossá nevezte ki. Irt több nyel
vészeti munkát s vallásos költeményeket. V. ö. Kal-
koff, A. gegen Luther (Leipzig 1905). Paquiere 
Jérome, A. et la principauté de Liége (Paris 1896). 
U. a., Lettres familiéres de Jer. A. 1510—40 (Pa
ris 1909). 

Aleardi, Aleardo, gróf, olasz költő, szül.Veroná
ban 1812 nov. 4., megh. ugyanott 1878 július 17. 
Költeményei osztrákellenes politikai érzelmei 
miatt csak nagy sokára láthattak napvilágot. Prime 
storie című bölcsészeti költeményét 1845. írta s 
ebben prófétai ihlettel jövendölte meg az egysé
ges Olaszország közeli hatalmát. Ez a költeménye 
csak 1857. jelenhetett meg. Ebben az időben írta 
az Un'ora della mia giovinezzá-t. Ebből a mun
kájából ismerjük meg a költő csöndes, álmodozó 
kedélyvilágát, melyet a hazája függetlensége 
iránt táplált rajongó szeretet aranyoz meg. Let
tere a Maria című, mély érzésre valló verseit 
1848. irta. A. ezután a velencei kormány szolgá
latába állott, amiért később Mantuában börtönbe 
vetették; a fogság azonban nem törte meg. 
1859. politikai magatartása miatt Josephstadt-
ban ismét börtönbe vetették s csak a békekötés 
után bocsátották szabadon. Hazájába való vissza
térte után képviselővé választották; 1864. az eszté
tika tanára lett a szép művészetek akadémiáján, ké
sőbb pedig a szenátusba is beválasztották. Költemé
nyei közül még különösen ismeretesek: Raffaele 
e la Pornarina (1858); Le citta italiane marinare 
(1856); II Monte Circello (1858); I sette soldati 
(1861); továbbá a Canto politico (1861), mely IX. 
Pius pápa ellen volt irányítva. Összes müvei: 
Poesie complete (Laus, 1863); Poesie varié (Sa-
lerno 1860) s Canti (Verona 1862, 6. kiad. 1882) 
címmel jelentek meg. 

Aleatico, 1. Olasz borok. 
Aleatorius szerződések (lat.), szerencse-, azaz 

oly szerződések, amelyek a nyereséget v. veszte
séget bizonyos jövendőbeli bizonytalan eseménytől 
teszik függővé. P. a jövendőbeli termésnek meg
határozott fix árért való megvétele szerencse-szer
ződés, míg ellenben az árnak a terméshez (mennyi
ségéhez s minőségéhez) viszonyított aránylagos 
megállapítása nem az. (L. Szerencseszerződés.) 
Leges de alea a. m. szerencse-szerződéseket tiltó 
törvények. 

Álébenfa (növ.), 1. Laburnum és Ébenfa. 
A l e c t o (áüat), a szövőmadarak (Ploceidae) egyik 

nemének (Textor) régibb neve. L. Szövőmadár. 
A l e c t o r i d a e (áiiat), a gázlómadarak egyik csa

ládja. L. Túzok-félék. 
A l e c t o r i d o r n i t h e s (&uat), a madarak egyik 

rendje. L. Tyúkalakuak. 
A l e c t o r o l o p h a s Ali. (nov.), 1. Kakascímer. 
A l c c t r j o n i a Fischer. Az Ostreidae-k család

jába tartozó ásatag tengeri kagyló. A balteknővel 
nő föl, fölülete erősen bordázott. Triásztól a kré
táig élt. 

Aledények (UÖV.), 1. Tracheida. 
Alef, a héber és föníciai alfabetum kezdő betűje, 

s az 1 szám jele. 
Alef. v. Alfld., növénynevek mellett Friedrich 

Alefeld nevének rövidítése. 
Révai Nagy L&ril:<ma. I. Tiöl. 21 



Alefanz 

Alefanz , 1. Alfanz. 
Aleiptész (gör.). Tulajdonképen «bekenőt» je

lent. A kiérdemesült atlétákat a görögök trai-
ncrekül alkalmazták. Az A. feladata volt a gya
korló atléták étrendjét, gyakorlásuk idejét, mód
ját megszabni s annak megtartására ügyelni. A 
gyakorlatok előtt A. kente be az atléták testét, 
majd azok végeztével ledörzsölte, szárította. 

Aleko pasa (Vogorides Sándor herceg), török 
államférfiú, Sándor, Számosz-sziget fejedelmé
nek fia, szül. 1825 körül régi bolgár család
ból, megh. 1910 aug. 1. Parisban. Európai mű
veltségű férfiú, aki 1876—78. bécsi követ volt, 
de midőn halálos ellensége, Edhem pasa nagy
vezér Konstantinápolyba idézte, mivel A. állító
lag a török állam érdekeit figyelmen kívül 
hagyta, A. jobbnak látta állásától megválni s 
Parisba menni. Önkéntes számkivetése 1879-ig 
tartott, amidőn a szultán Keletrumélia kormány
zójává tette. B hivatalt 1884-ig viselte. Batten-
berg Sándor elüzetése után a bolgár fejedelem
ségre pályázott, de sikertelenül. (L. életrajzát és 
arcképét a Vasárnapi Újságban, 1879. 31. sz.) 

Aleksinica, község Lika-Krbáva vm. peruáici 
j.-ban, (1900) 573 lak.; u. p. Klanac, u. t. Perusic. 

Alekto (gör. a.m. kinek nyugta nincs), az Erin
nyák egyike (1. o.). 

Alektor (gör.) a.m. kakas. Alektorkövek, kövecs-
kék, melyek állítólag a tyúkok gyomrában vannak, 
s melyeknek a babona oly erőt tulajdonít, hogy 
minden veszélytől megóvnak, szerelmet ébreszte
nek és szerencsét hoznak. Alektrofőivia, a kukori-
kolás ideje, éjfél után; alektriomachia kakasviadal; 
aléktriomantia (alektoromantia), jóslás a kukori-
kolásból. 

Alelnök, intézet, társulat vagy gyülekezet má
sodfőnöke, aki az elnököt helyettesíti. A képvi
selőháznak két választott alelnöke van, a főrendi
háznak szintén kettő, de ezeket az elnökkel együtt 
a király nevezi ki. A kir. Kúriának, a közigazga
tási bíróságnak nem alelnöke, hanem másodelnöke 
van. L. Elnök. 

Álélősködők, tehernövények (1. a mellékelt szí
nes képet), amint a német után helytelenül neve
zik a fán lakó epiflta (epiphyta) növényeket; azért, 
mert látszólag úgy élnek más növényekre meg
telepedve, mint az élősködő növények, ezekkel 
ellentétben azonban nem táplálkoznak az őket 
hordozó fák testéből és így még az epiphy ta para-
sita (epifita-élősködő) gombáktól is megkülönböz-
tetendők. Az epifita növények nem tűrhetvén el 
a magasabbra nőtt növények árnyékát, elszakadva 
a földtől, a magasabbra nőtt fák olyan helyein 
telepednek meg, ahol világosságot és elegendő 
táplálékot biztosítanak maguknak. 

Az epifita-növények tenyésztését némikép meg
közelítik minálunk azok a mohok és zuzmók, 
amelyek a fatörzsnek ágain, de a törzsek derekán 
telepednek meg. Ezek a mohok egyrészt apróbb 
testükkel kellő táplálékot találnak áfák kérgének 
hézagai ban,repedéseiben ós éghaj latunk alatt a szá
raz napokat is átkoplalhatják, mert sok zuzmóval 
együtt képesek testük vizének jelentékeny meny-
nyiségót elveszíteni, hogy azután, ha ismét víz
hez jutnak, tovább folytassák életüket, vagyis — 
amint mondani szokás — a szárazságot elbírják. 

Álélősködők 

A tulajdonképeniepifita-növények azonban szer
vezkedésükben bizonyos mértékű alkalmazkodást 
mutatnak sajátságos életmódjukhoz; az epiflta-
növények megalakulását úgy tekinthetjük, mint 
a magastörzsű fákkal való küzdelem eredményét, 
amennyiben a fákon való elhelyezkedésükkel meg
takarítják azt az anyagot, amely a magas törzsek 
felépítésére szükséges lett volna, hogy levólze-
tüket a napfényen kiteríthessék. Keletkezésük
nek két módját különböztetjük meg: az egyik 
mód szerint az ál-fánlakókból keletkezhettek, a 
másik mód szerint pedig a kapaszkodó növények
ből keletkeztek olyanformán, hogy amidőn a ka
paszkodó szárral a levélzet a megfelelő helyre 
került, akkor a szárnak gyökérből való elszaka
dása esetében a levélzetet viselő szárdarab képes 
volt továbbra is tenyészni, így látjuk ezt most is, 
pl. a Dischidia Rafflesiaiia Wall. (1. ábra), a 
Goncliophyllum imbricatum Bl. (Dischidia imbri-
catum (Bl.) K. Schum. 3. ábra), Potkos celatocau-
lis N. E. Br. fajokon. 

Az epiflták sajátszerű termőhelye hozza ma
gával, hogy az epifitákon számos különleges 
berendezkedést találunk. A növény testének az 
aljazathoz való erősítésére szolgál sok epifl-
tán a kapaszkodó gyökér, mely a kapaszkodó 
növények kacsaihoz hasonlóan az érintés foly
tán ingerlődik és a fa ágai körül csavarodik 
vagy a fa kérgének egyenetlenségeihez simul és 
tapadóként azzal szorosan összenő. A Brome-
liaceák-hoz tartozó Tillandsia usneoides L. gyö
kere ellenben nagyon korán elhaló csökevényes 
függelékből áll. A hosszú fonalként hajlékony 
hajtások éppen hajlékonyságuknál fogva a fák 
ágazataiba fonódnak könnyen és hosszú, a sza
kállas zuzmóra emlékeztető alakban függnek le, 
sokszor az őket hordozó fák lombját egészen elta
karva (8. ábra.) 

A táplálék megszerzésének módja szerint meg
különböztetünk talajhoz kötött és kéreghez kötött 
fánlakó növényeket vagyis hemiepifitákat és 
valódi epifitákat. 

A hemiepifiták a kapaszkodó gyökereken kívül 
még hosszú tápláló gyökereket is fejlesztenek, 
amelyek az epifltát hordozó fa törzsén lefelé nö
vekedve egészen a talajba nőnek be, ahonnan 
megszerzik azután a szükséges vizet és táplálé
kot. Ilyen hemiepifiták az egysziklevelű növé
nyek közül a Garludovica, az Anthurium és a 
Philodendron fajok, továbbá a kótsziklevelüek 
közül a Glusia rosea Jaqu. és néhány fügefaj, 
minő a Ficus religiosa L. (5. ábra), amely több 
más fajjal együtt fafojtó vagyis a gyökereivel 
annyira körülveszi az őt hordó fatörzset és any-
nyira ellepi lombjával az egész fát, hogy az végül 
elpusztul. 

A kéreghez kötött epifltáknak vizbeli szük
ségletük kielégítésére csak néhanapján harmat 
vagy az eső áll rendelkezésükre, miért is eb
ben a tekintetben mutatnak nagyobb mérvű al
kalmazkodást. Ezeknek némelyike éppen úgy, 
mint az előbb említett epifita-mohok és zuz
mók, képes bizonyos ideig a szárazságot el
viselni, mások ellenben az időnként rendelkezé
sükre álló vizet meggyüjtik és a szárazság ide
jére elraktározzák. Sok epiflta Orchidacea le-
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vegőgyökere sajátszerű burokkal bír (1. Gyökér
burok, velamen radicum), amely a vízpárát, illető
leg vizet itatós papiros módjára szívja fel és 
az elpárolgástól megóvja. Sok Bromeliacea, pl. 
az üvegházakban is gyakori Nidularium Inno-
centii Lem. és a Tillandsia bulbosa Hook. levelei
nek (6. ábra) hüvelyei szerepelnek vízgyűjtőként, 
amiért is ezeket ciszternás epifltáknak nevezik. 
A hüvelyben meggyűlt vizet sajátszerű pikkely
alakú szőrök szívják fel és szállítják be a növény 
szöveteibe. 

A jávai Asclepiadacea, a Dischidia Raffle-
siana Wall. sajátságos tömlőalakú levelei, ame
lyek a rendesen alakult leveleken kívül fejlődnek 
ki, a víz gyűjtésére szolgálnak (1. ábra) ; a vé-
delniül a tömlőbe elhelyezkedő gyökerek ilyenfor
mán az esőtelen időszakban is elláthatják vízzel 
a hajtást. Hasonló módon védik a gyökereket a 
kiszáradástól a 1 othos celatocaulis N. K. Br. és a 
Dischidia imbricata (El.) K. Schurn. (3. ábra), az 
aljazatni szolgáló fa felületéhez simuló száruk
ból eredő gyökereket a húsos, kagylószerüen haj
lott és a törzshöz simuló levelek egészen eltakar
ják és így megóvják a kiszáradástól. Az Onci-
dmm Limminghii C. Morr. epiflta Orchidacea ha
sonló berendezéssel védi gyökereit (4. ábra), 
csakhogy a gyökereket nem a levelek, de az ella
posodott szárgumók és a kagylószerű levelek 
oltalmazzák. 

Az utóbb felsorolt három esetben a levelek nem
csak vízről, de még táplálékról is gondoskodnak 
az oltalmazott gyökér részére, amennyiben a 
torzsról lefolyó és kéreghez tapadt anorganikus 
és organikus szilárd részecskéket lemosó vizet 
felfogják. Az Oncidium különben példája annak 
is, hogy a forró égövi Orchideák a vizet miképen 
raktározzák. A víztartó szövet többnyire a leve
lekben v. megdagadt levélnyeiekben gyűlik meg, 
de a szárak is alkothatnak ú. n. levegőbeli szál
gumót, amely vízgyűjtő szövetből áll. A vízzel 
való ellátás nehézségeihez alkalmazkodnak az 
epiflta növények azzal is, hogy némelyeknek a te-
nyészeti szervei, de leginkább a levelei nagymér
tékű csökevényesedést mutatnak, miáltal a párol
gás korlátozódik és a vízveszteség is csökken. 

Apróbb epifiták táplálkozására elégségesek a víz
ben oldott és hozzájuk jutott tápláléksók és a fa
törzs repedéseiben meggyült korhadó anyagok; a 
nagyobb testű epifltáknak már több anyag szük
séges, és a forróövi őserdőkben nagymennyiségben 
meglévő televény felhasználására különleges be
rendezkedéssel birnak. Sok Orchidaceán, mint pl. 
az óriási Grammatophyllum speciosum Bl.-on Já
ván a felfelé növekedő gyökérzet madárfészek- v. 
kosárszerü alakulatot alkot, amelyben nagymeny-
nyiségü lehulló lomb, ágdarab, kéregrészlet stb. 
gyűlik meg, amelyet az esővíz mind mélyebbre 
mos a gyökérzet fonadékába, hatalmas korhadék-
ban gazdag tömböt alkotva, amelyet a táplálékot 
felvevő gyökerek használnak fel. A harasztok közt 
is vannak egyesek, amelyeknek gyökérzete ma-
dárfészekszerűen fejlődik ki. A hatalmas Asple-
nium Nidus L. és a Polypodium Heracleum 
Kunze széles levéllemezük alapjával alkotnak 
televénygyűjtő tartókat. A Polypodium querci-
folium L. (2. ábra) és a Platycerium grandé J. 

Sm. (7. ábra) az asszimiláló és spórát termő 
lombleveleken kívül még sajátszerű köpenyt, v. 
fülkét alkotó leveleket is fejlesztenek, amelyek 
úgy helyezkednek el, hogy a fatörzsekről lefolyó 
és növényi maradványokat lemosó esővizet fel' 
foghassák és az ebben elhelyezkedett gyökereket 
megvédelmezhessék. Az előbbeniekből kitűnik az 
is, hogy az epifiták táplálkozásukban szerves 
anyagot is felhasználnak és így többó-kevésbbé 
szaproflta módon táplálkoznak (1. Szaprofita), és 
mint ilyenek kedvező körülmények közt a napos 
sziklarepedésekben is megélnek az epifltás terü
leten. 

Az epifltaformációt alkotó családok száma 
aránylag kevés ; ellenben egyes családok, mint a 
harasztok, Orchidaceák, Bromeiiaceák, Araceák 
és Gesneraceák nagyszámú epfitafajt bírnak. 

Az összes epifiták magjai is alkalmasak arra, 
hogy a növények a nekik megfelelő helyeken te
nyészhessenek, mert a fa ágain, kéregrepedésein 
könnyen megkapaszkodhatnak és csírázhatnak. Az 
epifiták termései és magvai ugyanis v. húsos burok
kal birnak és így az állatok által elterjesztethet
nek, v. pedig igen apró magvak (Orchidacea) és 
spórák (harasztok), úgy hogy a szél által köny-
nyen elszállíthatok, végül pedig még sajátszerű 
repülő készülékkel birnak (szárnyak, szőrszálak). 

A könnyű elterjedés miatt sok epiflta nagy terüle
ten tenyészik; némely haraszt, korpafű és néhány 
virágos növény is úgy a nyugati mint a keleti fél
tekén tenyészik ; számosan csak a forróövi ame
rikai őserdőket lakják. Az epiflták a legbujábban 
fejlődnek a hegyek lejtőjén, amelyeknek levegője 
teljesen páratelt, talajukat pedig a bőséges har
mat és a gyakori eső öntözi. A trópusi Amerika 
hegyein az 1300—1600 m. közt fekvő felhőrógión 
felül az epiflták száma kevesbedik, de nem a hő-
mérsék csökkenése miatt, mert hiszen a keleti 
Himalája nedves déli lejtőin az álepifiták (1. o.) a 
fatenyészet határáig terjednek. Földünknek csak 
azon a területén van epiflta-flóra, ahol az évi 
esőmennyiség200 cm.-t ér el, minta forróövi Ame
rikában, Szikkinibén, a maláji félszigeten, Kina 
déli részén. Afrikában kevés ilyen terület van és 
az sem nagyon terjedelmes, amiért könnyen ért
hető ezen a földrészen az epiflta-flóra szegény
sége. V. ö.: Schimper: Die epiphytische Vege
tation Amerikás (Jena 1888); Hdberland, Eine 
botanische Tropenreise (Leipz. 1893); Mágócsy-
Dietz S., A növények táplálkozása (Epést 1909). 

Aleman, Mateo, spanyol regényíró, szül. Sevil
lában a VI. század közepe táján, megh. Mexikó
ban 1609 táján. Költőileg irta meg Páduai Szt. 
Antal életét (Sevilla 1604); Ortográfia Castel-
lana munkája már Mexikóban jelent meg 1608. 
Vida y hechos del picaro Guznian de Alfarache 
(1559) cím alatt pompás furcsa-regényt írt, amely
nek első része hat év alatt 29 kiadást ért; a má
sodik rész 1605-ben jelent meg Barcelonában. 
A regényt igen sok nyelvre lefordították, még la
tinra is. Legjobb kiadás Aribaus «Biblioteca de 
autores espanoles» gyűjteményében van. (Madr. 
1846). 

Alemann nyelvjárások, 1. Német nyelvjá
rások. 

Alemannok, néptörzs, 1. Alamannok. 
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Alembert, Jean le Rond d', szül. Parisban 1717 
nov. 16., megh. ugyanott 1783 okt. 29. Természe
tes fia volt a szép és szellemes Tencinnónek, aki a 
csecsemőt a St.-Jean le Rond-féle kis templom 
lépcsőire tetette ki ; innét vette Jean le Rond ne
vét, melyhez később a d'Alembert nevet csatolta. 
Egy üvegesné nevelte föl. Apja, Destouches mér
nökkari tiszt, évi járadékot biztosított neki. 21 éves 
korában ügyvéd lett. De csakhamar a matematika 
felé tért s 1739. két értekezést adott be az Académie 
des sciences-nak Parisban. Ezek alapján az aka
démia a 24 éves ifjút 1741. tagjának választotta. 
1746. értekezése a szelek elméletéről díjat nyert 
a berlini akadémiában, amely tagjául egyhangúlag 
befogadta. Számos más fizikai és matematikai érte
kezést is írt ebben a korban. A. különösen a mechani
kában nagy jelentőségű felfedezéseket tett. A ne
vére keresztelt mechanikai tétel (a d'Alembert-féle 
elv) a mechanikának tudományos formulázását ós 
egységes szempont alá összefoglalását kezdemé
nyezte, azt a munkát, amelyet Lagrange sikeresen 
végrehajtott. A. az egész mechanikát három alap
elvre akarja fektetni: a tehetetlenség, az erőparal-
lelogramm s az egyensúly alapélveire.melyek azon
ban nem apriorisztilnis természetűek. — A legszé
lesebb körökben terjedt el a híre, midőn Dide
rot-val együtt megindította a nagy Enciklopédiát, 
melynek oly nagy szerep jutott a XVIII. sz. máso
dik felének küzdelmeiben s melyhez Alembert 
írta a bevezetést (discours préliminaire). E beveze
tésben Alembert Bacon nyomán az emberi ismere
tek eredetét, törzsfaját és osztályozását adja elő. 
Egyéb filozófiai cikkeiben Locke követője és a mér
sékelt szkepticizmus híve. Sem II. Frigyes meghí
vását a berlini akadémia elnökségére nem fogadta 
el, sem Katalin cárnőót, ki fia nevelésének vezeté
sét ajánlotta fel neki 100,000 frank fizetéssel. Egy
szerűen élt nevelőanyjánál, a nyugalmat keresve, 
függetlenségét megóva. Ezért hagyta ott 1759. az 
enciklopédiát is. Műveit Didót adta ki 1821., 
később újra Condorcet szerkesztésében 1852-ben. 
Kisebb műveket adott még tőle Ch. Henry (Paris 
1867). V. ö.: L. J. Bertrand, Les grands ócri-
vains francais. D'Alembert (u. o. 1889). 

Alembrot-só, 1. Kéneső kloridjai. 
Álemdar (török), zászlótartó, főleg abból az 

alkalomból, amidőn a próféta zászlaját viszik a 
padisah előtt. 

Alemtejo (Alentejo, ejtsd: aientéso, azaz a Tajón 
túl), Portugáliának legnagyobb, de leggyórebb né
pességű tartománya, amellyel északon Beira ós 
Estremadura, délen Algarve határos. A területe: 
24,390 km2, (1908) 413,531 lak. Kerületet: Beja, 
Evora és Portalegre. Fővárosa Evora. 

Alen v. aln, hosszúságmértók, Dániában = 
0-6277 m, Izland szigetén = 0-571 m, Svédor
szágban = 0 593S m. 

Alencon (ejtsd: aiaüszon), fővárosa Orne départe-
mentnak Franciaországban, a Sarthe mellett. Szép 
fekvésű és rendesen épített, de komor város. Van 
egy szép temploma: Notre Dame, kéttornyú város
háza, amelynek helyén az A.-i hercegek ősi kas
télya volt; (1906) 17,843 lak. A híres A.-i csipke
ipar nagyon hanyatlott. De különben élénk ipara 
van a városnak, nevezetesen pamutszövő-ipara, 
finom szaimakalapok, keztyűk gyártása; quarc-

kristályokból is (A.-i gyémánt) különféle dísz
tárgyakat készítenek. A város környékének ló
tenyésztése is híres. Van A.-nak líceuma, mú
zeuma és 15,000 kötetből álló könyvtára. A 
város egy préfet székhelye. 

Alencon hercege. Ezt a címet a Valois királyi 
család egy ágának tagjai viselték. II. Valois Ká
rolytól származtak, akinek apja 1322. adomá
nyozta Alencon grófságát ós aki 1346. a Crócy 
mellett vívott ütközetben esett el. Hercegséggé 
csak 1414. tették a törzsapa unokája, III. János 
számára, aki 1415. az Azincourt mellett vívott üt
közetben esett el. 1525. IV. Károllyal kihalt az 
Alencon-család. Akkor IX. Károly az öccsének, 
Anjoui Ferenc hercegnek adományozta, kinek 
halálával 1594. újra a kincstárra maradt. IV. 
Henrik zálogul adta Württemberg hercegének, 
1608. pedig annak a fia örökölte, akitől 1612. 
Medici Mária váltotta vissza. XIV. Lajos 1710. 
unokáját, Berry herceget, XVI. Lajos pedig 1774. 
legidősebb öccsét, Provence grófját ruházta föl e 
címmel. Nemours hercegének második fia, Fer
dinánd herceg (szül. 1844 júl. 12., megh. 1910 
jún. 29.) szintén az A. címét viselte. Felesége 
Zsófia, Erzsébet magyar királyné testvérhúga, 
a lángok martaléka lett Parisban, egy jótékony
sági célra rendezett bazárban, a Rue Jean Gou-
jonban támadt tűzvész alkalmával, 1897 máj. 4. 

Alenconi csipke (régebbenpoints de Francé), 
szép és dús változatú mintájáról nevezetes tűzött 
tüll-csipke, amelyet a Colbert által Velencéből 
hozatott munkásnők a Lonray-kastélyban, Alen
con mellett honosítottak meg. 

Alenconi gyémánt, 1. Alencon. 
A l e p i d e a Delaroclie, az ernyősök közé tartozó 

növény-géaasz, melynek 4 faja ismeretes Afrika 
magashegységeiből. Az eryngiummal (Iringó) 
rokon. 

Álepifiták (»»>.), a tulajdonkópeni fánlakó, epi-
flta növényektől megkülönböztetendők, mert a 
fákon való tonyészósük csak kivételes, amennyi
ben a szél hordta oda könnyű v. repülésre alkal
mas magvaikat (pl. pitypang), v. pedig a madarak 
hullatták el (pl. bodza). Az A.-k rendszerint nem 
is hosszú életűek. 

Alepine, fekete recés szövet (1. Alapkötés) puha 
selyemből, puha, finom fósüsgyapjú vegyítéssel. 
Főképen Aleppóban, Amiensben, Pániban és Ge-
rában készítik. 

Alépítmény (vasúti), mindama építmények ösz-
szesége, melyek a vágány és ágyazatának biztos 
fekvése és elhelyezése, továbbá a vasutat ke
resztező, valamint a vasúthoz vezető közúti for
galom biztosítása érdekében létesítendők. A vas
úti A.-hez a következő munkák tartoznak : a töl
tések ós bevágások, a vízlevezető árkok, a patak
és mederszabályozások, az útépítmények, a nagy 
ós kishidak (áteresztők), az alagutak és végül az 
itt felsorolt létesítmények állékonysága érdeké
ben esetleg szükséges biztosító és védőmunkák 
és a támasztófalak. Az A. költsége rendszerint 
az építési tőkelényeges hányadát teszi ki ós hegy
vidéki vasutaknál néha az egész költségnek 
90%-a. Az ú. n. szép vasutak hegyes vidékeken 
haladnak és ezek A.-e igen költséges műópítmé-
nyek sorozatából áll. A magyar fővasutak közül 
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igen érdekes A.-nyel birnak a garamberzencze— 
jánoshegyi, a munkács—lavocznei, a Csíkszereda 
—gyimesi és az ungvölgyi vasútvonalak. 

Aleppo(Haleb), fővárosa az ugyanily nevű ázsiai 
török vilajetnek (ter. 86,600 km2, 995,500 lak., 
Haleb, Marás, Urfa és Zor livákkal) és osztrák
magyar konzulátusnak székhelye, Damaszkusz
tól 300 km.-nyiro termékeny sikságon, ame
lyet a Kőik nevű sivatag-folyó öntöz, 127,149 
lak., akik közül 20,000 ker. és 5000 zsidó. 12 
km. a város kerülete, amely az óvárosból (Me-
dineh) és 13 nála terjedelmesebb külvárosból áll. 
Az utcák keleties képet tárnak elénk, de jól van
nak kövezve és faragott kőből szilárdul épített 
házai nagyrészt igen csinosak. Áll még néhány 
régi palota is, amelyek részint velencei, részint 
arab ízlés szerint épültek. Mecsetjei közül szépsé
gével kitűnik az Bl-Adelie. A város közepe táján, 
körülbelül 65 m. magas hegyen áll a város fölött 
uralkodó régi vár 20 m. magas tornyával; a hegy 
tövében van a kormányzó lakása. Külön városré
szük van a benszülött keresztényeknek (Dzsedaide) 
az európai származásúaknak (Kitab) és a zsidók
nak (Bahszita). A. katonasága számára nagy ka
szárnya van a város É.-i oldalán. A. éghajlata álta
lában egészséges, télen zord. Egész keleten nagy 
híre van a város gyönyörű kertjeinek, gyümöl
csöseinek, a Kőik völgyében levő sétahelyeinek; 
a völgyön túl azonban mindkét felől kietlen róna
ság terül el. 11 km.-nyiről jön a víz a városba egy 
régi vízvezetéken. A városban, mint csomópont
ban találkoznak mindazok a kereskedelmi utak, 
melyek a Földközi-tengertől K-re vezetnek és azért 
A. mindenkor fontos kereskedelmi középpontja 
volt Ázsia eme részének. Legnagyobb volt A. ke
reskedelme az Indiába vezető tengeri útnak fölfe
dezése előtt, a keresztes háborúk korában és az 
ntána következő korban. Az 1822-iki pusztító föld
rengés, meg az utána következő pestis, a politikai 
zavarok ós a nyomasztó viszonyok dacára keres
kedelme még most is jelentékeny. A Perzsiába, 
Egyiptomba és Arábiába vezető karavánutak cso
mópontja; az örmény és kurdisztáni árúk lerakó 
helye. Iparosai leginkább szappant, drága bro
kát- és selyemszöveteket, arany- és ezüstárukat, 
festett szöveteket stb. készítenek. A.-tól 34 kro.-
nyire BNy.-ra van szt. Simeonnak, az ismere
tes oszlopi szentnek rombadőlt híres kolostora, 
mely a VI. században épült. A. alapításának 
története a Kr. e. 2. évezredig nyúlik vissza. Leg
régibb neve ÜJialéb volt (görögösen Chalybon). 
Palmyra megdőlte után lett nagy kereskedővá
rossá. Seleukos Nikator a várost szépítette és Be-
raea-nak nevezte el, amely nevet Kr. u. 636-ig 
viselte, mikor az arabok foglalták el és a régi 
Haleb nevét (olaszosan A.) fül újították. A keresz
tes háborúk korában a szeldzsukok ott szultánsá
got alapítottak. 1260., mikor még pompás nagy 
város volt, a mongolok, 1400. pedig Timur sere
gei pusztították el. Azután Egyiptom mameluk 
szultánjainak uralma alá került ós végre 1516. 
I. Szelim szultán alatt a törökök foglalták el. 
Kereskedelmi fontosságától az Indiába vezető 
tengeri út felfedezése fosztotta meg. 

Aleppo-fakadék (Aleppo-Beuie, Delhi-Beule, 
Orient-Beule, Bouton d'Alep, de Biskra, de Delhi, de 

l'orient), hosszasan fennálló és hegképződóssel vég
ződő bőrbántalom,mely első időszakában bibircsek, 
göbök alakjában, későbbi időszakában nagyobb 
csomók, esetleg fekélyek alakjában mutatkozik. 
A betegség első leirója 1745. Pococke volt, aki 
csak Aleppóban észlelte ; kimerítőbb a két Russel 
testvér leírása 1756-ból. A betegség leírásai igen 
változatosak, s körülbelül csak abban egyeznek, 
hogy legnagyobb valószínűség szerint ragályos ez 
a betegség, mely 3—8 napi lappangó időszak után 
kitör ós körülbelül 1 év v. még hosszabb idő múlva 
hegképződéssel végződik. A betegséget szétszórtan 
az egész Keleten észlelték. Az A. lényegének leg
megbízhatóbb ismertetője hazánkfia, Geber volt 
kolozsvári tanár, aki keleti utazásáról beszámolva, 
tüzetesen foglalkozott ezzel a betegséggel s arra a 
következtetésre jutott, hogy az A.-nak mondott 
esetek legnagyobb része az arc-szifllis különböző 
időszakainak felelt meg, míg kisebb részét a lu-
pusz ós bőrtuberkulózis képezte. Geber szerint a 
Pococketól, Eusseltől stb. A. név alatt leírt en-
demikus bőrbetegség nem létezik. 

Aleppofenyő (UÖV.), Pinus hcdepensis, 1. Pinus. 
Aleptónok, szárított, kolloidális vasmangán

készítmények, melyek vérszegénység ellen jók. 
Alerdész, 1. Erdész. 
Alér ion (franc.), a heraldikában a csonka sas, 

melynek a csőre, valamint karma hiányzik. 
Alerkófa, alerse v. alerce (növ.), 1. Fitz-Eoya. 
Álernyő (növ.), 1. Virágzat. 
Á l é r t (franc, az olasz all' erta-bó\ «talpon 

lenni») a. m. eleven, éber. 
Alért-expedició, 1. Tengeri tudományos expe

díciók. 
Alesia, igen régi és megerősített fővárosa volt 

a mandubiusoknak Galliában ; Vercingetorix ma
kacs védelme dacára Caesar elfoglalta ós el
pusztította. Később ugyan újra föl virult A., de 
864. újra elpusztították a normannok. A régi 
város nyomait még most is lehet látni Alisé Bte.-
Reine falunál, az Auxois-hogy tövében, Somur 
közelében (Cőte d'Or). Az említett hegy tetején 
III. Napóleon 1863. Vercingetorixnak óriási szob
rot emeltetett Caesar Commentarjaiból való kö
vetkező fölirattal: La Gaxüe unie, formánt une 
seule nation, aniniée d'un mérne esprit, peut défler 
l'univers. A.-ból eddig kiásták a színházat, a fo
rumot és több épületet, több szobrot ós dombor
művet is találtak. 

Alesius Dénes, erdélyi magyar lutheránus püs
pök, szül. Kolozsvártt 1525 ápr. 12., megh. 1577. 
Mint szászfenesi lelkész és a gyalui egyházmegye 
esperese irta alá az 1557. évi kolozsvári luth. zsi
nat hitvallását. 1559. a Kálvin tanaihoz pártolt 
Dávid Ferenc helyébe a magyar lutheránusok 
püspökévé lett. Blandrata György befolyása alatt 
az 1564 ápr. 9. tartott nagyenyedi hitvita alkal
mával a fejedelem letette A.-t úgy a püspökség
ről, mint az udvari papságról. Helyébe Dávid 
Ferenc lépett. Azonban a magyaroknak a luthe-
rizmustól még el nem szakadt része továbbra is 
A.-t tekintette püspökének, ki ez állást azután is 
valósággal viselte. Miután 1571. az új fejedelem, 
Báthory István, Dávid Ferencet az udvarából el
távolította, helyébe udvari pappá ismét A.-t tévé, 
akit a következő évben a szász lutheránusok 



Aleskí — 326 — Aleurites 

püspökválasztó gyűlésére fejedelmi biztosul kül
dött ki. Ennek elnöklete alatt állapította meg 
aztán ez a gyűlés az általa javasolt s róla «Arti-
culi Dionysiani»-nak nevezett egyházi szabályza
tokat, melyek minden valószínűség szerint egyez
nek az ugyancsak általa készített «Statuta et 
Articuli pro Ecelesiis Hungaricis eisque conjunctis 
Saxonicis» címet viselő szabályzatokkal. 

Aleski (azelőtt Dnjeprovszk), járási székhely 
Tauria orosz kormányzóságban, a Dnjepr mel
lett (1897) 9119 lak., gyümölcstermeléssel, konyha-
kertészettel és halászattal. 

Alesperes, 1. Esperes. 
Alessandria, 1. tartomány E.-i Olaszországban, 

Piemontban, Torino, Novara, Pavia, Genova és 
Cuneo közt. Területe 6052 km2. Lakóinak száma 
(iGoi) 811,833. A tartomány kerületei: A., Acqui, 
Asti, Casale Moní'errato, Növi Ligure és Tortona. 
— 2. A. az ugyanily nevű tartomány fővárosa, 
(melynek della Paglia, azaz szalmából való volt a 
gúnyneve) Torinótól DK.-re 91 km.-nyire van, a 
Tanaro és Bormida között. Nagyon meg van erő
sítve. Hat főtere közül a nagy négyszögű Piazza 
Reale tűnik ki a város közepén; palotái közül 
legszebbek a királyi palota ós a városháza. Nagy 
színháza is van. 19 temploma közül pedig legszebb 
az új székesegyház (épült 1822.). A Tanaro bal part
ján van az (1728. épült) erős citadella, amelyhez 
szép fedett híd vezet. 1901-ben 71,298 lakosa volt. 
A.-ban van liceum, gimnázium, ipariskola, szá
mosjótékony intézet. Vászonszövő-, esernyő-, ka
lap- és gépipara jelentékeny. Püspöknek és pre
fektusnak szókhelye. A.-t 1168. alapították a Barba-
rossa Frigyes ellen szövetkezett lombardiai váro
sok és az ő csúfjára nevezték el ellenségéről, III. 
Sándor pápáról. Azért van olyan nagy hadi fon
tossága, mert a síkság közepén a lombardiai, 
felső-piemonti és genovai utak találkozásánál fek
szik. 1707. Jenő herceg foglalta el, azután Józset 
császár Savoyának engedte át. A. tőszomszédságá
banvolt 1800. a marengói ütközet.V. ö.: Borromeo, 
Origini e libertá dei communi, che fondarono A. 
(A. 1892—93, 2 köt.). 

Alessi, Galeazzo, olasz építész, szül. Perugiában 
1512., megh. u. o. 1572 dec. 31. Kómában Michel
angelo hatása alatt képezte ki magát. Eleinte 
szülővárosában, a század közepétől kezdve legin
kább Genovában működött és ott rendkívüli be
folyással volt a város jellegzetes palota- és villa-
építésére. Az ő müve a Palazzo Sauli (1555—56. 
nagyrészt elpusztult); a Villa Cambiaso (1548), 
egyéb palotákat és villákat A. tervei nyomán ta
nítványai és utánzói építettek. Milanóban a Palazzo 
Marinit (ma Municipio) építette. Templomépületei 
közül a legkiválóbb a híres S. Maria di Carignano 
Genovában (megkezd. 1552), mely a római Szent 
Péter-templom hatása alatt keletkezett legtökéle
tesebb központi elrendezésű templomok egyike. 

Alessio (albánul Les vagy Lyes, az ókori Lis-
sos), kikötőváros Törökországban, a Drin torko
latánál, katolikus püspök székhelye. Festői várral, 
3000 (V8 kat.) lak. Itt van eltemetve Szkander-
bóg (1. o.). V. ö. Ippen, Die Burgen Albaniens. 
Glasnik 14. k. Századok, 37. köt. 

a I ' e s t o m p e (franc, ejtsd: áiesztomp) a. m. törlő
vel készített rajz. 

Álesund (ejtsd: óie—), város Romsdal amt-ban 
Norvégia Ny.-i partján. Kis szigeteken áll, gát
tal védett kikötője körül. A Storfjord fő kereskedő
helye, (1900) 8716 lak., élénk halászattal. 1904. 
csaknem egészen leégett. 

Alethea, a 259. planetoid. 
Aletheia (gör., a rómaiaknál Veritas), az igaz

mondás megszemélyesítése, Zeus leánya; aletlio-
phil (Philaletes), igazságszerető. 

A l e t h o p t e r i s Sterrib. (Qöv.),apalaeophyticum-
és mesophyticumban élt fosszilis növénycsoport, 
melynek maradványai részben a páfrányokhoz, 
részben a Cycadofllices csoporthoz soroztainak. 
Legvégső rangú levélkéi többnyire hosszúkásak. 
Különösen a produktív karbonban gyakoriak. Ná
lunk Resicza ós Pécsváralja környékéről ismere
tesek A. levél-lenyomatok. 

Alethorama, 1. Kinematográf. 
Aletria, 1. Eretria. 
A l e t r i s L. (nov.), a Liliaceae (Liliomfélék) csa

lád génusza, 8 fajjal; kettő É.-Amerikában s 6 Ázsia 
K.-i és DK.-i részén. Az A. farinosa L. É.-Ameri-
kában gyomorbaj és váltóláz ellen használatos. 

Aletschglecser, glecser Svájcban, Wallis kan
tonban ; a Jungfrau déli oldalán ereszkedik le a 
Rhone völgyébe. Európa legnagyobb glecserje 
(csaknem 24 km. hosszú, területe 170 km2). Hátán 
vezet át az út a Jungfrauhoz, amely onnan jelen
téktelen hókúpnak látszik. Három nagy íirn-nie-
dencétöl (Grosser Aletschfirn, Jungfraufim, 
Etvigschneefirn) táplálva hatalmas ívben eresz
kedik le a völgybe; Nagy 4.-nak hívják, megkü
lönböztetésül a jobbfelol hozzája csatlakozó Kö
zépső- ós Felső-A.-töl. A glecser K.-i szegé
lyén 2367 m. magasságban van a Mer jelen-tó, 
amely csatornában folyik le a Viescher-glecser 
felé. Az A. vizét a rohanó Massa viszi a Rhőneba 
(Natersen felül). Az ÉNy.-ra eső AletscMiorn (4190 
m.) nagyszerű hópiramis, magasságára nézve a 
berni Alpesek második csúcsa; Tuckett F. F. an-

fol utazó mászta meg először 1859 júniusában az 
ggischhorn felől (1. Finsteraarhorn). Jelenleg 

rendesen a Bellalp-vendéglő felől másszák meg, 
amely az A. DNy.-i aljában van 2052 ni. ma
gasságban. V. ö.: Bonaparte Roland, Le glacier 
de l'Aletsch. (Paris 1889). 

Aleuadák, ősrégi thessaliai nemes család, mely 
Heraklestől származtatta magát. A görög szabad
ságharcok idejében áruló módon Xerxes pártjára 
állottak. A későbbi belviszályok idejében, midőn 
Pherae urai egész Thessalia uralmára törtek, a 
makedónokhoz fordultak segítségért; midőn pedig 
ezek egynéhány thessaliai várost megtartottak, 
Theba pártfogásához folyamodtak. 356. Thessaliát 
II. Fülöp kezére játszották, amiért ez hálából sok 
előkelő állással tüntette ki őket. 

A l e u r i t e s Forst. (növ.), a fűtej félék (EupJior-
biaceae) család génusza, 3—5 faja ól trópusi vi
dékeken. Az A. triloba magvából sajtolt olaj mint 
bankul-, kekune-, kukuiolajv. pedig tengeri dióolaj 
jut a kereskedelembe. Élvezeti cikk. A levegőn 
megszárad, a festők is használják. Az A. cordata 
Mull. (Dryandra cordata Thunb.) kövér olajával 
(kinai faolaj) Kínában ós Japánban faműveket szo
kás befesteni, flrnász helyett. Orvosságnak s ége
tésre is használják. 



Aleu rométer Alexander 

Aleurométer (gör.), Buland által szerkesztett 
készülék a búzaliszt megvizsgálására, hogy meny
nyire alkalmas kenyérsütésre. A készüléket Sell-
nik javította. 

Aleuron (növ.), gömbölyded-, tojás- vagy sza
bálytalan-alakú, sokszögletes, színtelen, néha kék, 
piros vagy sárga, O'OOl—0'05 mm. átmérőjű, tes-
tecskék, melyek a tartalóktáplálékul szolgáló fe
hérjékből állnak. Minden növény magvában meg
vannak ugyan, de leginkább az olajos magvakban 
{Ricinus, ernyős virágzatuak). A fehérje anya
gokban dús vakuolák tartalmából, víz elvesztése 
útján, érés közben képződnek és vagy egyne
műek, vagy pedig a fehérje egy része kikris
tályosodik : ez a «kristalloid», amely mellett ren
desen ott van a gömb vagy szőllőfürtalakú, mész, 
magnézia és páros foszforsav vegyületéből, to
vábbá szerves savakból álló globoida. Néha sóska-

Aleuron-szemecskékkel telt sejtjei a Ricinus-mag tápszöve
tének: 1. stirft glicerinben, 2. hígabb glicerinben. 3. glice
rinben való melegítés után, 4. jódalkohollal és kénsavval 

kezelve. 

savas mészből való apró kristályok is találhatók 
benne. Reakciója ugyanaz, mint a protoplazmáé 
(1. o.). Zsír nincs benne, mésztartalmú vízben 
a Mérje feloldódik és csak egy vékony hártya 
marad vissza. Csírázáskor a ílatal növény táplá
lására szolgál. A gabonafélék A.-a apró szemű, és a 
héj alatt külön rétegben foglal helyet. Az A.-tól 
megkülönböztetendő a «sikér», vagyis a kemé
nyítőszemek között levő fehérje, amely mindig 
eredeti mennyiségben van meg a lisztben, míg 
az A.-ból az őrlés módja szerint hol több, hol 
kevesebb kerül a korpába, illetőleg a lisztbe. Az 
A. nagy befolyással van a liszt színére, tartóssá
gára és tápláló értékére. 

Aleuronát, a búzakeményítő gyártásánál nyert 
mellóktermény, melyet Hundhausen Hammban 
készített először. Sárgásfehér por, mely körül
belül 82°/'o fehérjét tartalmaz. Búza- vagy rozs
liszttel keverve cukorbetegek részére sütnek be
lőle A.-kenyeret. 

Aleuszkija, sós tavak csoportja Szibiriában, 
Tomszk kormányzóság Barnául kerületében. A 
tavakból a lakosság sót főz ki. Az óvi termelés 
több mint 200,000 pud. 

Aleuták(Xatofo'?i-S2^efefc,),azB.-anierikaiAlasz-
ka-territoriumhoz tartozó szigetcsoport, amely 
1600 km. hosszú nagy ívben húzódik É.-Ameri-
kától Kamcsatkáig (a Gr. k. h. 163°-tól 187°-ig) 
és az é. sz. 51—55° között, az orosz Kommodor-szi-
getekkel együtt a Behring-tengert elválasztja a 
Csendes-óceántól, mintegy hidat képezve É.-Ame-
rika ós Ázsia között. A szirtszerű kisebb szigeteket 
számba nem véve, 150 szigetből áll, melyek terü
lete 37,840 km2, lakossága pedig (1890) 967 ale-
uta, 734 korcs és 520 fehér. A szigeteket három 
csoportba foglalják; a keletit Rókaszigetek-nek 

(Liszii osztrova), a középcsőt Andrejanovi-szige-
tek-n&k, a nyugatit pedig Bliznije osztrova vagy 
Közeli-szigetek-nek nevezik. A legnagyobbik szi
getet, Unimak-ot (3610 km2), amelyen egy működő 
tűzhányó van, a Sisaldin (2729 ni.), keskeny ten
gerszoros választja el Alaszka-félszigettől. Tőle 
Ny.-ra van Unalaszka (3090 km2) az A. legfonto
sabbika ; 783 lak. Ehhez csatlakozik a kis Umnak. 
Az összes szigetek vulkáni eredetűek és a tenger
ből hirtelen emelkednek ki meredek hegyeik, me
lyeknek lejtőin csak saxifragák.hangák, mohok és 
füvek nőnek. Fa nincs más, mint elnyomorodott fűz 
és éger. A szárazföldi fauna madarakra, kis rág
csálókra és a foltos niormotára szorítkozik. Róka 
néha a szárazföldről kerül oda. Az éghajlat zord 
és nedves. Unalaszkán az évi középhőmérsóklet 
3"3° C, márc.-ban 2-5°, aug.-ban 11-1°, a legna
gyobb szélsőségek —18° ós 25° C. Eső 1050 mm. 
Szirtjeiknél és az őket gyakran takaró sűrű köd
nél fogva a hajózásra nézve veszélyesek. A ben-
szülött lakosokon, az aleutákon, sőt a korcsokon 
is felismerhető az eszkimó-tipus. Az oroszok (Ve-
niaminov volt az apostol) a gör. kel. vallásra té
rítették ; azóta simultak az orosz szokásokhoz és 
életmódhoz; lustákká és indolensekkó is lettek. 
Főfoglalkozásuk a halászat, amelyben nagy ügyes
séget tanúsítanak. Nyelvök agglutináló, az ural-
altáji nyelvcsaládhoz tartozik. Behring fedezte 
föl 1741-ben, Billings Commodore hajózta körül 
1790—1791-ig. 1867-ben az orosz uraloni helyébe 
az amerikai Egyesült-Államoké lépett. 

Álevangéliumok, 1. Apokrif könyvek. 
Alexander, szentek, 1. Sándor, szentek. 
Alexander, 1. Béla, orvos, a bud. tud. egyet, 

központi Röntgen-intézetének vezetője, a «Radio-
logia» magántanára, poliklinikai főorvos, szül. 
1852 máj. 30. Késmárkon. Atyja A. Ignác polgár
mester volt. Iskoláit Miskolczon és Késmárkon, 
az egyetemet Budapesten végezte, hol tanulmá
nyai befejeztével3óvigminttanársegéd működött. 
1882-ben tért vissza szülővárosába s ott mint 
gyakorló orvos telepedett meg. Késmárki tudomá
nyos működése nagyrészt a «Szepesi orvos-
gyógyszerész egylet» köróbe esik, amely egyesü
letnek titkárja is volt. Tanulmányait mind jobban 
és jobban a Röntgenre fordította. 1905-ben a kul
tuszminiszter őt küldte ki a Deutsche Röntgen-
gesellschaft internacionális kongresszusára, ahol 
úgy előadásával, mint munkáival széles körben 
nagy elismerést aratott. 1907-ben a budapesti 
orvosi kar kebelében rendszeresített Röntgen-
laboratórium vezetőjévé neveztetett k i ; 1909-ben 
a «Radiologia» magántanárává lett, ezt a tárgyat 
a hazai egyetemeken ő adta elő először. Főbb 
irodalmi munkái: A kéztő-csontok mozgásai 
a kéz különféle mozgásainál, X-sugaras vizsgá
latok, Die Knochenbewegungen im Carpus bei 
Abdicction und Adduction des Daumens, Die Ent-
wickelung der knöchernen Wirbelsáule, Ueber 
Röntgenbilder L, Ueber Röntgenbilder II., Plas-
tikus X-sugaras képekről, Adatok a vese X-suga
ras vizsgalatához, Ueber das Verhalten der X-
Strahlen bei Durchstrálüung geometrischer Glas-
körper. 

2. A. Bernát, egyetemi tanár, filozófiai író, szül. 
Budapesten 1850 ápr. 13. Egyetemi tanulmányait 
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Budapesten és külföldi egyetemeken végezte, 
ahol filozófiai és irodalmi tanulmányai mellett 
természettudományi és matematikai stúdiumok
kal is foglalkozott. A budapesti V. ker. áll. fő-
reáliskolánál kapott először alkalmazást mint 
rendes tanár. 1878 óta működik a tudomány
egyetemen, eleinte mint magántanár, 1895 óta 
mint rendkívüli és 1904 máro. óta mint rendes 
tanár. Több éven át tanított a színművészeti aka
démián is. 1892. a Magy. Tud. Akadémia levelező-
tagjává, 1899. pedig a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagjává választotta. 1896 óta az Orsz. Közokt. 
Tanácsnak előadó-tanácsosa. A Népszerű Főisko
lának és Szabad Líceumnak alelnöke, a nemzet
közi filozófiai kongresszus állandó bizottságának 
tagja s a Nemzeti Színház dramaturgja. Műkö
dése a filozófia, esztétika s a pedagógia terén osz
lik meg. Régi kedvelt munkása a hírlapirodalom
nak is. Első hírlapi cikkei (filozófiai tárgyú tár
cák), az lm neuen Reich-ban és a Neue Freie 
Presse-ben jelentek meg. Itthon éveken át szer
kesztette az Egyetértés tanügyi rovatát, állandó 
munkatársa/volt a Neues Pester Journal-nak, ahol 
mint színházi kritikus működött, míg később a 
Budapesti Hírlap kötelékébe lépett, ahol szini 
kritikáin kívül népszerű filozófiai tárcáival aratja 
e téren legnagyobb sikereit. Mélyreható, vilá
gosan írt és gazdag szellemű dramaturgiai tár
cáinak és tanulmányainak köszönhette, hogy mi
kor Csiky Gergely meghalt, a közfigyelem feléje 
irányult s a szini akadémia dramaturgiai tanára 
lett. Munkásságának legjelentékenyebb része 
azonban az, mellyel nálunk a filozófiai gondolko
dást és irodalmat szolgálta. Mikor ez irányú mű
ködését megkezdte, a németországi újkantianus 
mozgalom igyekezett épen a filozófiának megren
dült hitelét megszilárdítani. Ő is ehhez a mozga
lomhoz csatlakozott és itthon általában a filozó
fiai érdeklődés felkeltése és szolgálata mellett 
legtöbbet tett a kanti filozófia népszerűsítésére. 
Több filozófiai műve: A filozófiai történetének 
eszméje tekintettel a történetre általában (1878); 
Kant élete, fejlődése és filozófiája {I. 1881). (csak 
az I. kötet jelent meg), melyet az akadémia 1884. 
a Marczibányi-jutalommal tüntetett ki. Bánóczi 
Józseffel együtt megindította és szerkeszti a Fi
lozófiai írók Tárát, melynek több kötetét ő maga 
fordította v. irta. Itt jelent meg A XIX. sz. 
pesszimizmusa. Schopenhauer és Hartmann 
(1884) c. műve, mely az akadémiai 1881,-i pályá
zaton a Gorove-díjat kapta meg. Ugyancsak itt 
jelentek meg Diderot-tanulmányai. O fordította 
a gyűjtemény számára Descartes-ot, Hume-ot, 
Kant prolegomená-it és (Bánóczival együtt) Kant 
főművét: A tiszta ész kritikáját. A magyar filo
zófiai irodalom java alkotásai közé tartoznak 
azok a tanulmányok, melyeket a fordításokhoz 
az illető filozófusokról írt. A Műveltség Könyv
tárának Az ember c. kötetét Lenhossék Mihállyal 
együtt szerkesztette és ő írta ebben a kötetben 
A lelki életről szóló részt. Ugyancsak e vállalat 
számára szerkeszti a Világirodalom c. kötetet. 
A filozófia mellett legszívesebben és igen nagy 
sikerrel foglalkozott az esztétikával is. A Mű
vészet c. dialógját a Kisfaludy-társaság Somogyi
dijával jutalmazta és ugyancsak a Kisfaludy-

társaság adta ki Shakespeare Hamlet-]® c. mű
vét (1902), mely a legjelesebb magyar Shakes-
peare-tanulmány. Legújabb esztétikai müve: 
Művészet, a művészet értékéről, a művészeti ne
velésről (1908) francia nyelven is megjelent. A 
pedagógiai irodalmat is jeles tanulmányokkal 
gazdagította, azonkívül 1882—1886. szerkesz
tette a Magyar Tanügyet, majd rövid ideig az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület Közlönyét is. 
Iskolai használatra jegyzetekkel és bevezető ta
nulmányokkal ellátva kiadta Wallenstein-t, Des-
cartes-ot és Madáchnak Az ember tragédiáját. E 
Lexikonnak is munkatársa. 1910 ápr. 13. ünnepel
ték tanítványai, barátai és tisztelői születésének 
60. évfordulóját, mely alkalommal Dolgozatok a 
modern filozófia köréből címen egy nagy Emlék
könyv jelent A. tiszteletére, melyben 50 filozófiai 
tárgyú v. vonatkozású tanulmány foglaltatik. Az 
Emlékkönyvet Dénes Lajos szerkesztette. 

Alexander, 1. James Edward A. of Westerton, 
sir, angol tábornok, neves utazó ós író, szül. 1803. 
Skóciában, megh. 1885'április 2. Részt vett a 
birmai (1825), krimi (1854) és újzélandi hadjá
ratokban. Afrikai és É.-amerikai utazásairól felette 
érdekes könyveket írt. Megemlltendők: Travels 
from India to England (Lond. 1827); Travels 
through Russia and the Crimea (1830, 2 köt.); 
Expedition of diseovery intő the interior of Africa 
(1838, 2 köt.); Life of the Duke of Wellington 
(1840, 2 köt.); L'Acadie, or seven years, explora-
tions in British America (1849, 2 kötet). 

2. Mrs A., írói álneve Annié Hector ang. re
gényírónőnek. Szül. Dublinben 1825., megh. 1902. 
Igen korán kezdett regényírással foglalkozni, de 
oly csekély sikerrel, hogy férjhezmenetele után 
az írói tevékenységről teljesen lemondott és csak 
akkor folytatta azt ismét, amidőn férje halála 
után keresetforrásra volt szüksége. Későbbi regé
nyeit a közönség nagyon szívesen fogadta, azok 
hamar elterjedtek és most gyors egymásutánban 
sűrűen követték egymást; számuk meghaladja a 
harmincat. Ezek közül csak a legismertebbeknek 
felsorolására szorítkozunk: Her Dearest Foe 
(1876); By Woman's Wit (1886); Mona's Choice 
(1887); A Life Interest (1888); AWinning Hazárd 
(1896); Barbara; Lady's Maid and Peeress (1897) -
The Cost of Her Pride (1899); Stronger than Lőve 
(1902). Magyarul megjelentek: Az ő ellensége 
(2 köt., Budapest 1894) és Sibűla, fordította Csep-
reghy Perencnó (u. o. 1894). 

Alexander - archipelagus, szigetcsoport É.
Amerikában, az alaszkai partok közelében, aa 
54° 40'-tól az 59° é. sz.-ig; magában foglalja a 
Walesi-herceg-, Baranov-, Csicsagov- és Admira-
litás-szigeteket. Thinket-indiánusok lakják. 

Alexander de Hales, skolasztikus bölcsész a 
XIII. sz.-ban, ki a halesi kolostorban tanított. 
Később a Ferenciek rendébe lépett. Az első sko
lasztikus volt, ki Aristoteles egész filozófiáját is
merte s a keresztény teológiára alkalmazta. Fő-
müve : Summa universae theologiae (Venezia, 
1576). 

Alexander de Villa Dei, 1. Doctrinale ptce-
rorum. 

Alexander-hegység, Szir-Darja ós Szemirje-
csenszk orosz-ázsiai tartományokban. A k. h. 
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69°-tól az Isszik-kul Ny.-i végéig nyúlik el. Leg
magasabb csúcsa a Szemenov (4802 m.). 

Alexander-Nyevszkij, orosz nemzeti hös és 
szent. Jaroszlav novgorodi fejedelem fla, szül. 
Vladimírban 1220 máj. 30., megh. 1263 nov. 14. 
1240. a Néva folyó mellett fényes győzelmet ví
vott a svédeken s ezértaNévai (Nyevszkij) mellék
nevet kapta. Uralkodása alatt IV. Ince pápa hasz
talanul kísérletté meg a rom. és gör. egyházak 
egyesítését. Miután bátyja, András, 1252. trónját 
odahagyta, Vladimír nagyhercegévé is A. lett. 
Emlékére I. Péter cár Pétervárott a Nyevszkij-
proszpekten építtette a híres A.-kolostort Ez több 
nagy épületből áll, templomból és kertből, négy
szögletű téren, kőfallal, bástyákkal kerítve s 
egész városrészt képez. A voltaképeni kolostoron 
kívül van benne 6 templom, a pótervári metro-
polita palotája, teológiai akadémia ós szeminá
rium. A szent-háromság székesegyházban (Tro-
jickij Szabor) őrzik 1724 óta A. tetemeit, amelye
ket Erzsébet cárnő ezüst koporsóba tétetett. Van 
a kolostorban egy 35 ezer kötetet és értékes 
kéziratokat tartalmazó könyvtár is. A kolostor 
híres búcsújáróhely. 

Alexander-Nyevszkij-rend, orosz rend, ame
lyet I. Katalin cárné alapított 1725 niájns 21-én, 
Csak egy osztálya van s csak tábornoki rangban 
levők kaphatják meg. A rendjel nyolcszögletű., 
vörösen zománcozott arany kereszt, közepén Ale
xander Nyevszkij szent képével, páncélosán, ló
háton, hátlapján a nevezett szent koronás jel-be-
tüivel, négy szögletében négy kétfejű sassal. A 
rendjelt a balvállról a jobb övig függő sötétvörös 
szalagon hordják. A bal mellen viselendő csillag 
ezüstből van, nyolcsugarú, rajta sötétvörös arany
szegélyű kerek pajzsban a szent nevének koronás 
monogrammja, körülötte a rend jelmondata arany
ban. 

Alexandersbad, fürdőhely Ober-Franken bajor 
kerületben, Wunsiedel mellett, a Fichtelhegység-
ben, 564 m. a tenger színe felett. Az 1732. óta is
meretes gyógyforrásának vizét fürdésre is, ivásra 
is használják. Leginkább női bajok, idegbajok, 
köszvény stb. ellen ajánlják. V. ö.: Müller, A. u. 
seine Heilquellen (2. kiad. Lipcse 1890). 

Alexandra, 1. Kassandra. 
Alexandra, az 54. planetoid. 
Alexandra, l.angol királyné, \.Eduárd(VII.). 
2. A. Feodorovna, orosz cárné, II. Miklós cár 

neje, azelőtt Alix hessen-darmstadti hercegnő, 
IV. Lajos nagyherceg leánya, szül. 1872 jun. 
6. Darmstadtban. Gondtalan ifjúságát szülei és 
nagyanyja,Viktoria angol királyné udvarában élte 
le, kik az aranyos kedélyű leányt «Napsugár»-nak 
nevezték. 1894. Miklós orosz trónörökös kérte 
meg kezét, kivel 1894 nov. 26. Szt. Pétervárott 
egybekelt, miután megelőzőleg a gör. kel. vallásra 
tért. Mint cárné, anyósa, III. Sándor cár befolyá
sos özvegye mellett csak passzív szerepet vi
hetett, miért is a nyilvánosságtól mindjob
ban visszavonult ós családja körének élt. Gyer
mekei: Olga, szül. 1895 nov. 3/15., továbbá 
Tatjána, Mária, Anasztázia és Alexej Nikolaje-
vics, trónörökös (szül. 1904 jul. 30/aug. 12). A. 
cárné az utolsó évtizedek alatt folyton megújuló 
forradalmi mozgalmaktól és merényletektől való 

félelem következtében testileg és lelkileg össze
roskadt. 

Alexandraland, 1865 óta hivatalos neve annak 
az ausztráliai territóriumnak, amely a szárazföld 
közepót foglalja el. 1865-ig a Northern-Territory 
részét képezte, amely D.-Ausztrália gyarmati kor
mányának hatósága alá tartozik. 

Alexandra-Nilus (Kagera), folyó K.-Afrikában. 
A d. sz. 2° 45' alatt, a Misszoszija Mvezi É.-i 
lejtőjén ered. Felső folyásában Rukarara-nak; 
azután Nyavarongo-nak hívják; átfolyik Ruandán, 
DK.-nek, majd K.-nek tart, jobbról fölveszi az; 
Akanyarut és Ruvuvut, azután B.-i irányt követ, 
átszel egy mocsaras vidéket ós brit területen szó
les deltában a Victoria-tóba ömlik. Vízböségénél 
fogva joggal tekintik a Nilus forrásának. Az A.-t 
1862-ben Speke fedezte föl, 1876-ban jó részét 
Stanley kutatta át, akitől a mai nevét kapta. 
1893-ban Baumann és 1895. Kandt forrásvidékét 
keresték föl. V. ö.: Fitzner, Der Kagera-Nil (Ber
lin 1899). 

Alexandre de Bernay, 1. Alexandrin vers. 
Alexandreia, Alexandria (1. o.) és Alexandrette 

(1. o.) régi neve. 
Alexandrescu, Grigorie, az első román mese

költő, a román irodalom újjászületésének korsza
kában mint jeles költő kiválik. Szül. Tirgovigte-
ben 1812., megh. 1885. Iskoláit a bukaresti szt. 
Száva kollégiumban végezte, ahonnan Ghika 
Sándor vajda kormánya alatt a hadseregbe állt. 
Három év múlva azonban Cimpinean ezredessel 
együtt tiszti ranggal kilépett s az ellenzéki libe
rális párthoz csatlakozott. Politikai szatírái és 
meséi csakhamar nagy népszerűséget szereztek 
neki. Az 1840-iki év című színdarabja nagy ha
tást ért el; ebben volt kifejezve az ország kíván
sága. Cuza Sándor alatt a kultusz-, majd a pénz
ügyminisztériumot vezette; 1860. az ú. n. központi 
bizottságnak tagja lett. Irodalmi művei: Néhány 
eredeti költemény, Költemények, Suveniri si im-
presií (levelek és mesék),; Meropa tragédia 5 föl
vonásban Voltaire után, MeditatiLelegií, epistoale, 
satire si fabule (1863), Különböző költemények 
(1866).' 

Alexandrette (Iszkanderún), északi Szíriának 
egyetlen tengeri kikötője, az Ákxandrettei-Öböl 
mellett, amely a Földközi - tengernek legészak-
keletibb beszögellése. Mocsaras síkon áll a város, 
amely valaha nagy ós gazdag kereskedőhely volt, 
most azonban kis helység 6850 lak. Fontos mé
gis mint Aleppónak és egész északi Szíriának be-
és kiviteli helye. A. francia, angol ós orosz gőz
hajózási vonalaknak állomása. Kereskedelme na-
gyobbára az angolok kezében van. A behozatal 
értéke (1907) 54 millió korona, a kivitelé (gabona, 
szarvasmarha, gyapjú, déligyümölcs, nyers-pamut 
és selyemgubó) 26 millió korona. A várost Nagy 
Sándor alapította az Isszosz mellett kivívott győ
zelem emlékére (333 Kr. e.), ezért volt neve Ale
xandria ad Issum. Itt győzték le 1832 ápr. 13. 
Mehemed Ali egyiptomi csapatai a törököket. V. 
ö.: Lajos Szalvátor főherceg, Panoráma von A. 
(Wien 1901). 

Alexandri, Vasile, a románok egyik legna
gyobb költője, született Moldvának Bacáu városá
ban 1821., gazdag bojár szülőktől, megh. Parisban 
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1890 szept. 1. (eltemették Mireestiben). Parisban 
fejezte be tanulmányait, azután hosszabb ideig 
tartózkodott Olaszországban. Midőn 1840. Cogalni-
•cean Mihály Dacia literara címmel lapot alapított, 
A. abban kezdte meg irodalmi pályáját egy ked
ves kis novellával: A fiórenci virágárusleány. 
Ámde Sturza fejedelem 1842. beszüntette a lapot. 
Ezután A. bejárta Moldvát, Havaselföldet s Er
délyt ; tanulmányozta mindenfelé a románságot s 
gyűjtötte a népkölteményeket. 1844. Cogálnicean-
nal és Negruzzi Constantinnal együtt a jassii 
francia-román szinház vezetésével bizták meg. Ez 
időben több vígjátékot írt prózában. Cogálnicean-
nal s Ghika Jánossal újra kiadott egy lapot, Pro-
gressul-t, de egy hónap múlva azt is betiltották. 
Miután jegyese, Negri Helén meghalt, bánatá
ban újra utazni ment, bejárta a Keletet; azután 
Francia- és Spanyolországba indult, innen Ma
rokkóba s végre Olaszországba. 1848. részt vett 
a politikai mozgalmakban, amiért száműzték. Bu
kovinában s Erdélyben népkölteményeket gyűj
tött, melyeket 1852. Parisban s 1855. francia nyel
ven is kiadott: Ballades et chants populaires de 
la Roumanie. Ugyancsak Parisban adta ki 1853. 
Dalok s könycseppek című. verskötetét. 1855. 
visszatért hazájába s megalapította Rominia lite
rara tudományos és szépirodalmi lapját, de egy 
év múlva kénytelen volt beszüntetni. A moldvai s 
havaselföldi románok szívében a politikai egyesü
lés vágya mind mélyebb gyökeret vert; A. költe
ményeivel, különösen a Hal sa dám mina cu 
miná (Gyere, fogjunk kezet kézzel) cíművel 
nagy hatással volt e mozgalmakra. 1857. követ
nek választották s 1859. Cuza fejedelem külügy
miniszternek nevezte ki. 1864. alapította Jassi-
ban Maiorescu L. Titusszal s Negruzzival a 
Junimea (Ifjúság) nevű társaságot és ennek lap
ját, a Convorbirí literare-t, 1867. megalkották a 
bukaresti tud. akadémiát, melynek tagjait az 
összes románság soraiból választják. 1869. meg
alakult Franciaországban a «Román nyelvek tár-
sulata», melynek pályadíját a Montpellierben tar
tott gyűlésen egyhangúlag A. nyerte meg 56 
pályázó közül híres ódájával, a «Cintecul gintei 
latine»-vel (A latin törzs dala). Ez az óda jófor
mán minden európai nyelvre le van fordítva. Mű
veinek nagy részét németre Carmen Sylva (Leipz. 
1881), magyarra Alexics György dr. és mások 
fordították. Életrajza magyarul is megjelent Dulf 
Pétertől (Kolozsvár). 

Alexandria, 1. kormányzóság Alsó-Egyiptom
ban Beherah, a Földközi-tenger és a Líbiai-siva
tag közt 83,202 km2 területtel, (1907) 332,246 lak., 
akik közt 714 nomád és 86,396 idegen. A. városra 
és Ramleh járásra oszlik. 

2. A. (Iszkenderije, 1. a mellékelt tervrajzot), 
megerősített kikötőváros, kat. érsekség és az 
ugyanily nevű kormányzóság székhelye, a Föld
közi-tenger mellékén egyike a legfontosabb keres
kedelmi helyeknek, a Nilus-delta Ny.-i végében, 
homokos földnyelven, amely a Mareotisz-tavat a 
tengertől elválasztja, négy vasúti vonal, telegráf
kábel végpontja, (1907) 332,246 lak., akik közt kö
zel 46,000 európai, főleg görög és olasz, kevesebb 
francia, osztrák, brit, német és magyar; a mo • 
hammedánusok É.-on és Ny.-on, az európaiak 

K.-en és Ramlehben laknak. A. nagyságát keres
kedelmének köszönheti. K.-i kikötőjében csak ha
lászbárkák fordulnak meg; a Ny.-i a régi Eunos-
tos, amelyet egy külső kikötővel is megnagyob
bítottak és hatalmas mólóval megvédtek az É.-i 
szelek ellen, a kereskedelmi hajók gyülekező 
helye. Ennek É.-i bejáratánál van a hatalmas vi
lágító torony. 1908. érkezett 2127 (1904. 1731) 
gőzös 3.535,164 t. és távozott 2139 (1904. 1730) 
3.552,483 t. tartalommal; legtöbb angol, jóval 
kevesebb osztrák és magyar, olasz, francia, német 
stb. A főbb kiviteli cikkek: nyers pamut, gabona, 
pamutmag, bab, rizs, cukor, hagyma, dohány; a 
behozatalé: szövőipar-cikkek, vas- és fémáruk, 
szén és fa, szesz és olajok. A kikötőt a Nílussal 
a Mahmudije-csatorna köti össze, amely ivóvízzel 
is ellátja a várost. A város középpontja a Méhe-
med Ali-tér (575 lépés hosszú és 100 lépés széles), 
Mehemed Alinak Jaquemart által készített lovas
szobrával ; ezenkívül A.-nak még csak egy mell
szobra van, Earle generálisé, aki 1885. Birbakan-
nál esett el. Az arab városrész kövezetlen, pisz
kos, nagyobbára alacsony házakkal; ebben az 
alkirályl palota, Rasz et Tin, a kaszárnyák, a kor
mányzói palota Mehemed Ali müvei; benne van 
egy festői mecset is. Az idegenek városrésze egé
szen európaiaskülsejű; jelentékenyebb épületek: 
az anglikán templom és iskola, a pamutbörze, a 
Zizinia-szinház, Szent Katalin kat. templom és a 
görög-római régiségek múzeuma, amelyet Botti 
1903. alapított és amelynek 22 terme és folyosói 
igen értékes tárgyakat foglalnak magukban. Régi
ségei közül a legjelentékenyebb a 88 angol láb 
magas úgynevezett Pompeius-oszlop asszuáni vö
rös márványból, amelyet alkalmasint a régi Sera-
peum helyén Theodosius császár állíttatott fel a 
kereszténység győzelmének emlékére; érdekes 
régiség még a föld alatt az egyiptomi temetkező 
hely, amely több katakombából áll. 

Története. A.-t 331. Kr. e. az egyiptomi Rha-
kotis helység közelében Nagy Sándor alapította, 
Pharos szigetével szemben, a Földközi-tenger és 
Mareotisz-tó között. A város tervezője Deinocra-
tes volt. A Ptolemaiosok idejében csakhamar föl
virágzott és a görög tudományosság középpont
jává lett és e tekintetben 48. Kr. e., midőn a 
rómaiak az egyiptomi uralkodóház családi viszá
lyaiba avatkoztak, elérte virágzása legmagasabb 
fokát. Augustus hozzácsatolta Nicopolis kül
városát és ez időben a város lakosainak száma 
körülbelül fél millió volt. Strabo leírja az ókori 
A.-t; eszerint Pharos szigetét 7 stádium (1400 
yard) hosszú töltés, a Heptastadium kötötte össze 
a várossal, amelyen két, áthidalt átjáró volt. A 
sziget K.-i végén állott a világ egyik csodája, a 
490 angol lábnyi magas világítótorony, amelyet 
n. Ptolemaios Philadelphos uralma alatt Sostra-
tos épített. A Heptastadium átjárói csakhamar 
bedugultak, a töltés 600 m.-nyi szélessé lett és 
a mai A. egy része takarja. A régi A. fő részei 
voltak a Ny.-i végében a Necropolis, kertekkel és 
temetőkkel, Rhakotis a kikötőváros; a Regia, 
amelyet későbben Brucliiumnak hivtak s amely a 
palotákat és középületeket foglalta magában; a 
zsidó városrész a Lochias-foktól K.-re; a város 
falain kívül voltak a hippodromus és az aniphi-
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theatrum. Főbb épületei voltak A.-nak a Paneum, 
a Gymnasium, a színház, a Séma, amelyben Nagy 
Sándor és a Ptolemaiosok síremlékei voltak, a 
Museum a híres könyvtárral, amelyben, midőn 
Caesar korában részben leégett, 900,000 könyv
tekercset őriztek és a Serapeum Serapis isten 
temploma, amelyet nagyságra nézve az ókorban 
csak a római capitolium múlt felül. Caracalla vé
res boszut vett a városon, mivel nevetség tár
gyává tették; a főiskolát is becsukatta. A ke
resztény hitet állítólag Szt. Márk hirdette először 
a városban; a kereszténység csakhamar gyökeret 
is vert; nem egy tévtan is keletkezett benne. A 
keresztények üldözését A. is nagyon megérezte, 
mlg végre Theodosius császár alatt a pogányság 
teljesen megszűnt és a Serapeumnial együtt 
számos pogány épület semmisült meg. 641. Amr 
ibn ol Asz Omar khalifa vezére meghódította A.-t 
és midőn Egyiptom fővárosává Kairót tették, a 
város rohamosan kozdett hanyatlani. Amerika és 
az Indiába vezető tengeri út felfedezése pedig ke
reskedelmét is csaknem megsemmisítette. 1800. 
már csak 8000 lakosa volt. Újjászületését Mo-
hammed Alinak köszönheti, aki kijavíttatta és 
kibővlttette kikötőit és 1819. megkezdte a Mah-
mudije-esatorna építését; utódai nyomába léptek, 
és a város gyorsan fejlődött. 1882. Arabi pasa 
fölkelése még egyszer nagy károkat okozott, az 
európai városrész csaknem egészen elhamvadt; 
de a fölkelésnek is eltűnt minden nyoma és A. 
Port Szaid rivalizálása dacára folytonosan fejlő 
dik. V. ö.: Vaujany, Alexandrie et la Basse-
Bgypte (Paris 1886); Néroutzos Bey, L'ancienne 
Alexandrie (u. o. 1888). 

Alexandria, 1. (Alecsaiulrie), város Románia 
Teleorman kerületében, a Vedea és vasút mellett, 
13,650 lak., akik nagyohbára mezőgazdák. — 2. A., 
város Skótországban 7796 lak. 1. Dumbarton. — 
3. A., az ugyanily nevű county székhelye az 
Egyesült-Államok Virginia államában, a hajózható 
Potomac és vasút mellett, 11 km.-nyire Washing
tonon alul, élénk dohány- és kukoricakereskedés-
sel (1900) 14,528 lak. — 4. A., város Indiana ame
rikai állam Madison eountyjában, vasút mellett 
ü9oo) 7221 lak., üveggyártással. — 5. A., város 
Louisiana amerikai állam Red Rapides eountyjában 
a Red river és vasút mellett (1900) 5648 lak., élénk 
pamutkereskedéssel. — 6. A., a Fokgyarmat egyik 
kerülete az Algoa-öböl mellett, 2453 km2 területtol, 
<i9oi) 11,750 lak. és ugyanily nevű székhellyel 
<600 lak.). 

Alexandria, népkönyv, amely makedóniai Sán
dor csodás kalandjait és harcias cselekedeteit 
mondja el. Az eredeti görögül van írva. A neamci 
{Moldva) kolostorban 1562. készült egy szláv for
dítása. János pap Szentpéterből (Erdély) 1620. for
dltja román nyelvre. Nagyon kedvelt olvasmány 
a balkáni népeknél. 

Alexandria, mintázott félgyapju, női ruha-
kolme. 

Alexandria ad Issum, Alexandrette (1. o.) 
ókori neve. 

Alexandriai bibliafordítás. Ez a neve az 
ó-szövetség legrégibb görög fordításának, melyet 
az Alexandriában lakó, de héberül már alig értő 
zsidók zsinagógai használatára Ptolemaios Phila-

delphos király idejében (Kr. e. 270.) 70 vagy 72 
tudós férfiú készített Fárosz szigetén, a monda 
szerint 72 nap alatt. Innen a tudományban rövi
den Septuaginta-nak nevezik és LXX-sel jelölik. 
Noha ebben a fordításban számos héber kifejezés 
fordul elő s közte ós a héber eredeti kánon közt 
az egyes szakaszok elrendezését illetőleg bizonyos 
eltérések vannak, mindamellett ez a mű a görö
gül értő vallási társadalomban annak idején igen 
nagy elterjedésnek örvendett, úgy hogy a köz
hiedelem isteni ihlet következtében előállott mű
nek tartotta. S valóban ez a fordítás történelmi 
ós kritikai szempontból ma is nagy fontosságú az 
ó-szövetségi kánoni irodalom terén. 

Alexandriai dialektus, 1. Görög nyelv. 
Alexandriai filozófia, ama filozófia neve, mely 

Alexandriában a görög gondolkodás és keleti fel
fogások érintkezéséből fejlődött; keleti részről a 
zsidóságnak jutott a főszerep, melynek etikai mo
noteizmusa a hellén filozófia több elemével talál
kozott. E zsidó-hellén irány úttörője és feje Phi-
lon volt. Ugyancsak Alexandriában tettek kísér
letet a pythagorasi tudomány fölélesztésére s 
megtermékenyítésére, újabb tanokkal rvaló bőví
tés útján. Ezek az új-pythagoreusok. Élükön áll 
P. Nígidius Figulus, Cicero barátja és P. Vatinius. 
Ez irányok utolsó fejleménye Alexandriában Kr. 
u. a III. sz.-ban az új platonizmus, mely az előbbi 
filozófiai törekvéseket majd mind összeolvasztotta 
egy nagyszerű rendszerbe. Megalapítója Ammo-
nias Sakkas. V. ö.: Vacherot, Histoire eritique de 
Fécole d'Alexandrie (Paris 1846—51, 3 köt.). 

Alexandriai hétcsillagzat (Pleiades) ahitt a ké
sőbbi görögök a köv. hét alexandriai (Kr. e. 284 
táján szereplő) tragikust értették: chalkisi Lyko-
pliront, Alexandros Aitolost, tarsosi Dionysiadest, 
szirakuzai Sosiphanest, bizánci Homerost, tróas-
alexandriai Sositheost és kerkyrai Philiskost. 

Alexandriai időszámítás; a Július-féléhez 
hasonló és a Kr. e. I. sz.-ban keletkezett az 
alexandriai görögök között; tizenkét 30-napos 
hónapból és 5 (szökőévben 6) toldaléknapból áll. 
Uj év napja a Julius-fóle év augusztus hónapjá
nak 29-ike. Az egyiptomiak, arabok, a kopt és 
abesszíniai keresztények alkalmazták. V.ö.: Ed. 
Mahler, Chronologische Vergleichungstabellen 
(Wien 1888). 

Alexandriai iskola. E névvel jelölik azokat a 
tudományos irányokat, melyeknek megindítói, mű
velői és terjesztői Alexandriában éltek s a Ptole
maiosok bőkezűsége által oly helyzetbe jutottak, 
hogy irodalmi és tudományos munkásságuk kevés 
megszakítással mintegy 800 évig tartott. (Kr. e. 
300—500 Kr. u.) Itt irta meg Euklides a Kr. e. 
III. században geometriáját, itt fejlesztette Era-
tosthenes a csillagászati földrajzot, Hipparchos 
az észlelő csillagászatot, itt gyűltek össze azok 
az asztronómiai észlelések, melyek a spekuláció 
helyébe léptek. Az Alexandriában állami költségen 
élő tudósok az ismeretek minden ágát művelték, 
minden tudományágban az addig ismert anyagot 
átkutatták és rendezték. Tudományos munkássá
guk inkább a meglevőnek tanítása volt, mint újabb 
igazságok felfedezése. Közös lakhelyük a múzeum 
volt, melyben tisztán a tudománynak élhettek; 
folyvást gyarapodó alapítványok gondoskodtak 
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függetlenségükről. A múzeumhoz tartozott a nagy 
könyvtár, melyben Kr. e. 250 körül mintegy 490,000 
tekercset őriztek, egy másik nagy könyvtár a 
Serapis templomában állott (42,800 tekercs). B 
könyvtárak használata végett, valamint a tudós 
könyvtárőrök tanításainak meghallgatására az 
egész világból idejártak. A római birodalom Ny.-i 
és K.-i tartományaiban olts hírre vergődött orvosok 
és tanárok, bölcselök és papok, számfejtők és csil
lagászok mind Alexandriában jártak és tanultak, 
az alexandriai tartózkodást tudományos képesítés
nek tekintették. De a világtörténeti nagy változá
sok, a hódítások és a belső erkölcsi és szellemi fej
lemények e tudományos központot sem hagyhat
ták érintetlenül. A terjedő s mindinkább erősbödő 
kereszténység erősen támadta a pogány görög ha
gyományok veszélyes székhelyét s Caracalla pénz
ügyizavarain a múzeumi alapítványok elkobzásá
val segített. De mind e csapások mellett Alexandria 
még sokáig az egyedüli hely volt, ahol, noha már 
keresztény köntösben, a nagy görög filozófusok 
tanítása fenmaradt. Sokféle átalakulást szen
vedve, a görög szellem fentartotta magát, míg 
az arabok hódító serege föl nem dúlta a várost 
(642). A görög szellemet most az arab váltotta 
fel. A könyvtár először Alexandria ostrománál Jú
lius Caesar alatt égett el; később Antonius Cleopat-
rának ajándékozta a pergamumi királyok könyv
tárát s ez pótolta azt a nagy veszteséget, míg 
II. Theodosius császár Konstantinápolyba vitette. 
A Serapeion könyvtára a keresztény türelmetlen
ségnek esett áldozatul 389-ben. Az A. alkotá
sairól a költészet és tudomány terén 1. Görög iro
dalom. Az élénk és mozgalmas szellemi élet köze
pette sajátságos filozófiai irányok fejlődtek (1. 
Alexandriai filozófia). A kereszténység ugyanis 
tanainak igazolására Alexandriában olynemű úton 
volt kénytelen haladni, amilyenen a támadó el
lenfél : a filozófiain; a védekezés és igazolás e 
neméből keletkezett tudományos teológia nagy 
hatással volt a még alakuló egyházra. (L. Ale
xandriai katecheta iskola.) 

Irodál&m L. Matter, Histoire de l'École d'Alexandrie 
(1848); Vacherot, Histoire critique de 1' École d'Alexandrie 
(Paris 1846—51, 3. kötet); Kingsley, Alexandria and her schools 
(London 1854); Weniger, Das alexandr. Museum (Berlin 1875), 
Busemihl, Geschichte der Literatur d. Alexandr. S. 

Alexandriai katecheta iskola. Midőn az egyhá z 
tanait mind az eretnekek, mind a pogány bölcsé
szek több oldalról megtámadták, szükségessé vált 
az evangélium hirdetése mellett a hit tanaiban való 
rendszeres oktatás is. így keletkeztek egymásután 
a keresztény iskolák (Alexandriában, Jeruzsálem
ben, Nisibisben, Bdesszában, Rómában stb.), me
lyeknek célja volt a papokat, a hit hirdetőit és vé
dőit alapos oktatásban részesíteni. Legrégibb s 
leghíresebb ez iskolák közül az alexandriai, melyet 
Szt. Jeromos tanúsága szerint (De viris illustr. 1. 
9) még Szt. Márk evangélista alapított; legnagyobb 
virágzását a II. sz. végén és a III. sz.-ban érte el, 
mikor Pantánus, alexandriai Kelemen, Origenes, 
Heraklas, Nagy Dénes tanítottak. 

Alexandriai kódex (Codex Alexandrinus), 1. 
Biblia. 

Alexandriai kor, a Ptolemaiosok korszaka 
Alexandriában. L. Alexandria, Alexandriai is
kola, Aleocandriai filozófia. 

Alexandriai könyvtár, 1. Alexandriai iskola-
Alexandriai muskotály (Szekszárdi szagos 

bákor). Franciaországból származó szagos szőllő-
fajta, mely különösen Baranya vmegyében van el
terjedve. Fürtje kicsiny; bogyói sárgás-zöldek, ki
csinyek, hosszúkások, vastaghéj úak, húsosak,, 
muskotály-illattal. Bora kitűnő, zamatos. Hosszú 
művelést kivan. Mint csemegeszőllő is igen ked
velt ós tartós. 

Alexandriai művészet. így nevezik a Ptole
maiosok birodalmának fővárosáról a Nagy Sándor 
halála után Egyiptomban fölvirágzó görög mű
vészetet, melynek, bár legnagyobbrészt attikai 
hagyományokból táplálkozott, a különleges kör
nyezetben mégis bizonyos sajátos jellemvonásai 
alakultak ki. Alexandria építészeti emlékeiről 
kellő ásatások hijján alig van fogalmunk. A tudo
mányok művelésére szánt Museiont, a Serapis; 
tiszteletére emelt Serapeiont csak hiányos le
írásokból ösmerjük. Több tudomásunk van Sos-
tratos mestermüvéröl, a Pharosnak nevezett 
világító toronyról, melyet a világ csodái közé
soroztak s amely a török minaretek és a közép
kori, magukban álló tornyok mintaképévé lett-
Elég nagy számmal maradtak ránk az alexan
driai szobrászat emlékei. Mig a kisázsiai helle
nisztikus szobrászat Lysippos irányához kapcsoló
dott, addig az alexandriai Praxiteles irányát fej
lesztette tovább. Márvány arcképeit nem a föl
indult szenvedély s a külső mozgalmasságjellemzi, 
hanem lágy, festői alakkezelés és álmodozó, fátyo
lozott kifejezés. Kedvelt tárgyai voltak az alexan
driai szobrászatnak a városi és vidéki élet köré
ből merített realisztikus genreképek. A vásárra 
haladó nubiai rabszolgafiú, a bárányt vivő pász-
toranyó, a horgászó vagy hazatérő halász, a kro
kodillal mutatványait végző bűvész szobrán a 
művészi felfogás vidámság felé hajló ötletessége' 
épp oly csodálatra méltó, minta megfigyelő képes
ség ereje és biztonsága. Alexandriai művész al
kotta a római vatikáni gyűjteményben láthatd 
Nílus-szobor eredetijét. Az egyiptomi és görög 
valláselemek összeolvadása nyomán új istenségek 
szobrászi képei támadtak életre Alexandriában: 
így különösen Serapis, Isis és Harpokrates, kik
nek ábrázolásában a művészek régebbi típusokat 
követtek s csak a jelvényeket vették át az idegen 
világból az istenségek egyéniségének jellemzé
sére. Az alexandriai festészet a csendéletek mel
lett a házi és utcai jelenetek nyers, humoros ol
dalát aknázta ki, akárcsak a németalföldi festők 
a XVII. sz.-ban. A terrakották körében valószerű 
életképek kitűnő karrikaturákkal váltakoznak. 
Az iparművészet egyéb ágai közül különösen az 
üvegipar, a metszett kövek és kámeák készítése 
és az ötvösművészet jutott nagyobb jelentőségre. 
A díszítő motívumok sorában a csendéleteké és a 
színházi és szatirmaszkcsoportoké az elsőség. AE 
összeállításban a festői hatásra való törekvés az 
irányító szempont. A glyptika terén az alexandriai 
művészek kiváltképen a domborműves kövek, a 
kámeák előállításában voltak utolérhetetlenek. 
A sardonyx rétegeinek színváltozatait csodálatos 
biztossággal használták ki festői hatások eléré
sére. A kameaművészet legnagyszerűbb remekei 
az ú. n. Tazza Farnese és az ú. n. Ptolemaios-



•Alexandriai patr iarcha — 333 — Alexandrin vers 

iameák alexandriai eredetre vallanak. Ide tarto
zik a bacchikus csendélettel díszített ú. n. Ptole-
anaios-serleg is. Az alexandriai görög ötvösművé
szetnek két legkiválóbb arany ós ezüst berakással 
díszített mesterműve, egy bronzkancsó és egy 
bronzserpenyő a Kr. e. III. sz.-ból Magyarország 
területén, Egyeden (Sopron vm.) került elő (Buda
pest, Nemzeti Múzeum), hová valószínűleg valami 
'előkelő római hurcolta magával egyéb drága
ságaival együtt. A nagy római ezüstkincsek dom
borművein (Bosco-Reale, Hildesheim, Bernay) is 
kimutatható, hogy legalább részben az alexandriai 
ötvösművészet örökségéből élnek. Az A. elemei 
a római uralom idejében a távoleső tartományokba 
is beszivárogtak. A pompeji falfestményeken a 3. 
stílus telve van egyiptomi motívumokkal; a 
gallo-római és ötvösművészetben világosan érez
hető az alexandriai hatás ós Pannoniában is a 
nagy számban talált Isis, Harpokrates és Hermes-
Thoth szobrocskák bizonyságul szolgálnak arra, 
hogy ennek a hatalmas kultúrának és művészet
nek a hullámai még ily messzeségben is terméke
nyítőleg csapkodták a partokat. V.ö.: Th. Schreiber, 
Dio hellenistischen Relief bilder (Leipz. 1889—94); 
a. a., Alexandrinische Toreutik (Leipz. 1894). 
Fiirtwangler, Die antiken Gemmen (Leipz. Berlin 
1900); H. Thiersch, Pharos, antiké Islam u. Occi-
dent (u. o. 1909); Th. Schreiber, Die Nekropole 
von Kőm-esch-Schukafa (Leipz. 1909); F. Drexel, 
Alexandrinische Silbergefásse der Kaiserzeit 
(Bonn 1910). 

Alexandriai patriarcha, 1. Iratriarcha. 
Alexandria Troas, 1. Eszki-Sztambul. 
Alexandrija, járási székhely Kherszon orosz 

kormányzóságban az Ingulec mellett, (189?) 14,002 
lak., faggyúolvasztókkal, szappan- és gyertya-
kószítéssel. 

Alexandrinus, görög arany- és ezüstpénz, me
lyet Nagy Sándor veretett, 1—4 drachma érték
kel; továbbá a rómaiak által Egyiptom részére 
vert réz- és ezüstpénz Marcus Antoniustól Diocle-
tianusig. 

Alexandrin vers, 12 szótagú, középen ketté 
váló verssor, melyet legfőkóp elbeszélő költemé
nyekben használnak. 

1. A francia A. a francia költészetnek legjel
lemzőbb versalakja; végrímmel írják; a 6-ik szó
tag után levő sormetszet a sort két egyenlő részre 
tagolja; mindegyik félsorban két hangsúlyos cso
port van, az egyik hangsúly változó helyzetű 
(aceent mobile), a fólsor első négy szótagjának 
valamelyikére esik, a másik hangsúly állandó 
(accent ílxe), rendszerint a fólsor utolsó szótagján 
nyugszik, a ritmus tehát emelkedő. A sor két 
egyenlő félre oszlása kedvez a francia szellem el-
lentétező hajlamának, míg a rímek a pointe-okat 
emelik ki. Az A. a francia költészetnek ősrégi 
formája s már a XII. és XIII. sz. gazdag epikájá
ban igen kedvelt forma volt. Először a XI. sz. 
vége felé tűnik fel a Nagy Károly jeruzsálemi 
útjáról szóló elbeszélésben. Ebben a formában van 
írva Lambert le Tort és Alexandre de Bernay több 
mint 20 ezer sorra terjedő verses regénye is Nagy 
Sándorról, a XII. sz. végéről. Azt a nézetet azon
ban, hogy a vers ettől a híres műtől nyerte volna 
nevét (Sándor-vers), újabban kétségbe vonják; e 

név csak a XVI. sz.-tól használatos (Jean le Maire 
és Marót élnek vele először). Az A. a XIV—XVI. 
sz. folyamán nem volt divatban. A Pléiade korá
ban Baif és Dubartas újították fel és a XVII. sz. 
klasszikus költészetében már nemcsak az epiká
nak ós didaktikus költészetnek, hanem a drámá
nak is uralkodó, sőt kizárólagos formája lett és 
napjainkig a legnépszerűbb versalak a franciák
nál. Rendesen úgy írják, hogy két 12 tagú, tompa 
rímmel végződő sort felvált két, néma e-n vég
ződő, azzal együtt 13 tagú, csengő rí mű sor. Újabb 
költők, először Andró Chénier, majd a romanti
kusok (pl. Victor Hugó) a vers egyhangúságát 
bizonyos szabadságokkal enyhítették, pl. a gon
dolatnak a rímzáródáson túl terjesztésé vei, vagy 
a rímzáródás előtt befejezésével (enjambement) ós 
a sormetszet szabadabb kezelésével. Ezzel a vers
ben a gondolatok kapcsolatát f olytonosabbá tették 
(romantikus A.). 

2. A német A. voltakép a francia A. átvétele és 
utánzata. Az A. u. i. a francia költészetből átment 
a holland, német, angol költészetbe is, és neveze
tesen a német költészetben Opitz óta, a XVII., 
XVIII. sz.-ban uralkodó forma volt minden mű
fajban. A németek jambusosan stilizálták, miáltal 
a forma sokkal merevebb alakot öltött, mint a 
franciáknál volt Az eposzból Klopstock a hexa
meterrel, a drámából Lessing az angol blank vers
sel kiszorította s azóta a németek alig művelik 
és csak a barokklzlés emlékének tekintik. Nálunk 
a német A.-nek akadt egy-két követője, de nem 
honosodott meg. 

3. Magyar A., szintén 12 tagú sor, középen erős 
metszete van és rendszerint rímes (székely nép
balladákban rímtelen is) epikai forma. Semmi kap
csolata sincs a francia A.-sel; saját zenénk alap
ján fejlett forma, mely két hatos rend összetéte
léből keletkezett. Mozgásában az a szabadság 
van, hogy a félsorok hol 3—3, hol 4—2 szótagú 
ütemekre oszlanak. Már középkori verses emlé
keinkben ott találjuk, épen úgy népköltésünkben. 
Tinódinál eredeti dallamok kisérik. Századokon 
át mint a históriás énekek, széphistóriák, hősi ós 
regényes eposzok és didaktikus versek hagyomá
nyos versformája szerepelt (Zrínyi, Gyöngyösi), 
sőt a XVIII. sz. második felében a költészet min
den ágába benyomult s a lirát is elárasztotta. Ed
dig négy rímmel írták (Zrinyi-szak), ami e for
máknak mintegy stanzaszerü jelleget adott. Iro
dalmunk újjászületése idején a franciás iskola 
(Bessenyei stb.^ felkarolta e formát, a francia A.-
hez való hasonlóságáért, de a francia A. hatása 
alatt a négyes rímet kiküszöbölte és páros rímmel 
helyettesítette. A franciás iskola megszűnte után 
az A. kiment divatból, még az epikából is kiszo
rította a hexameter, csak néhányan folytatták 
müvelését, főleg a víg eposzban (Verseghy, Cso
konai). Hitelót csak az 1840-es években nyerte me
gint vissza (miután Vörösmarty mintegy próba 
kedvéért egy töredékeposzt Zrinyi-szakokban írt) 
Petőfi János vitéz-ében és legfőkép Arany T o k 
jában. Arany visszaadta e formát ősi hivatásának. 
Vörösmartyók hexametere és Garay nibelungi 
verse helyett a magyar nemzeti epika versformá
jává emelte, s noha már a Toldi-bma. és Toldi 
estéjé-ben is szebben írta, mint valaha e versalak 
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legkitűnőbb művelői, a forradalom után még to
vább fejlesztette, dallamát a népdalokból elvont 
mértékek szerint kiképezte s Buda halálá-b&n és 
Toldi szereimé-ben már oly művészien alkal
mazta, hogy sorai méltán állíthatók a hexameter 
mellé. 

Alexandristák. így nevezték a középkorban 
azokat a filozófusokat, akik aphrodisias-i Alexan-
dros nézetéhez csatlakozva, azt vallották, hogy 
Aristoteles a lélek halandóságát tanította, szem
ben az Averrhoes-istákkal, kik szerint Aristoteles 
a lélek halhatatlanságát tanítja. 

Alexandrit (fevj, egyik fajtája a chrizoberill-
nek. Becses drágakő; a bizonyos módon csi-

-—^—j. szolt példányok nappal szép fü-
/ \ Y / \ zöldszínüek, mesterséges fénynél, 

/ x \ \ IJ*\ (este) vöröses vagy ibolyaszínüek. 
v~~--^^k--^' Lelőhelyei: az Urai-hegység, Cey-
^r-y$0-f^ Ion, Tasmania. 

\ / A _ V Alexandro, Antonius ab A. v. 
Alexandrit. amint nevét aláirta: Antonius db 

Alexandro Dalmata, protestáns 
pap és horvát fordító Ungnad báró és Trubar Pri-
mus tübingeni nyomdájában. Az ő rajzai után 
készítették Urahban 1561-ben az első glagolita 
nyomdai betűket. Ő és társa, Isztriai István ad
ták ki Tübingenben a cirill és glagolita betűkkel 
nyomtatott horvát ősnyomtatványokat, melyek 
ma a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. Sa-
farik Geschichte der südslav. Literatur c. mun
kájában A.-t Dalmatin Sándornak nevezi. 

Alexandropol, j.-i székhely Eriván orosz kor
mányzóságban, az Arpacsói balpartján, (1897) 
30,616 lak., jelentékeny selyemiparral.Pontos 
erősség, a melyben 10,000 ember megfér. 

Alexandros, 1. Priamos fia, 1. Paris. 
2. A., a Nagy, makedón király, 1. Sándor. 
3. A., görög szobrász, 1. Milói Venus. 
4. A. Aitolos, alexandriai görög költő, az aito-

liai Pleuronból, Kr. e. 280 körül élte virágját. 
II. Ptolemaios Philadelphos alatt az alexandriai 
könyvtár rendezésében volt tevékeny része. Tra
gédiáiból, melyeknél fogva az alexandriai hétcsű-
lagzat-hoz (1. 0.) számították, kevés jutott ránk. 

5. A. Polyhistor, Miletosból, grammatikus, 
Sulla alatt mint rabszolga Rómába került, ahol 
82. Kr. e. polgárjogot nyert. Sok történelmi és 
földrajzi munkát adott ki, de ezek csak kivonatok. 
Fontos egy, amely a zsidókról szól és elveszett 
zsidó írók műveiből van szerkesztve. 

6. A,Aphrodisiasból,Kr.u. 198—211. tanította 
a peripatetikus filozófiát, Severus és Caracalla csá
szárok idejében, nem tudni biztosan, Athénben 
vagy Alexandriában-e. Herminus, Aristoteles és 
Sosigenes tanítványa volt, de csakhamar meg
haladta mestereit s Aristoteles legkitűnőbb kom
mentátorának ismertetett el, akit épp ezért egysze
rűen «a kommentátornak)) (exegetának) neveztek, 
amint Aristotelest a középkorban «a filozófusnak)) 
hívták. De nemcsak kommentárokat írt, eredetimű
vei is vannak: a lélek mivoltáról, a fátumról és sza
badságról s természeti kérdésekről. Több kommen
tárja csak arabul van meg. A peripatetikus iskolán 
belül is iskolát alapított, amelynek követőit ale-
xandristáknak hívták. A renaissance idejében is 
azokat a filozófusokat, kik Aristoteles magyaráza

tában A.-t követték s nem az Averrhoistákat, 
Alexandristáknak nevezték. 

7. A. Trallianus, Traliesből Lydiában; híres 
orvos Rómában, Kr. u. a VI. sz.-ban 12 kötetes mun
kája : Biblia iatrionnagy befolyást gyakorolt az or
vostudomány fejlődésére. Az eredeti szöveg 1548. 
Parisban, 1556. latin nyelvre fordítva Baselben, 
s 1878—79. németül Bécsben jelent meg. 

Alexandrov, a vladimiri orosz kormányzóság 
kerületi városa a moszkva-vologdai vasút mentén, 
híres kolostorral és (1897) 6848 lak. 

Alexandrovszk, 1. járási székhely és erősség 
Jekaterinoszlav orosz kormányzóságban, vasút és 
a Dnjepr mellett, annak vízesésein alul, a délre 
irányuló kereskedelemre nézve fontos hely, d897> 
28,434 lak. — 2. A., járási szókhely Arkhangel 
orosz kormányzóságban, az é. sz. 69° alatt, az Északi 
Jeges-tenger partján, kikötővel, amely az egész 
éven át jégtől mentes. 1899. avatták föl. — 3. 
A., község Szent-Pétervár orosz kormányzóság
ban, a Neva mellett; császári kastéllyal és poreel-
lángyárral. — 4. A., 1855 óta fennálló orosz telep 
K.-Szibéria partján, Szahkalin szigetével szemben, 
jó kikötővel és élénk forgalommal. 

Alexej, 1. A. Mihailovics, második orosz cár a 
Romanov-házból. Pia és utóda Peodorovics Mihály
nak, apja Nagy Péternek. Szül. 1629 márc. 10., 
megh. 1676 jan. 29. 1648. jutott trónra. Jó had
sereget szervezett, amelyben külföldiek nagy 
szerepet játszottak; mindamellett uralma vége felé 
belső zavarokkal kellett küzdenie. A küzdelem 
Kis-Oroszországért, amelynek görög ortodox lako
sai, különösen pedig Chmelnickij Bogdán atamán 
vezetése alatt a kozákok a cár pártfogását kérték 
a lengyelek túlkapásai ellen s 1654. a cár fenha-
tóságát el is ismerték, A. cárt hosszas háborúba 
keverte Lengyelországgal. Az andruszovi béké
ben (1667)Kis-Oroszországot, az Ukrajna egy részét 
kapta. Az 1655—58. meghódított Livonicát és In-
germanlandot 1661. kénytelen volt visszaadni. K.-i 
Szibériát az Amur-vidékkel együtt hatalma alá 
hajtotta. Arra is törekedett, hogy az európai álla
mokkal, különösen Hollandiával politikai és keres
kedelmi összeköttetéseket létesítsen. Az ő fárado
zásainak köszönhető az Ulozsenije orosz törvény
könyv megírása. Közvetlen örököse fia, Peodor 
volt, akit mostoha testvére, Nagy Péter követett. 

2. A. Petrovics. Legidősb fia Nagy Péternek és 
Lapuhin Eudoxiának. Szül. 1690 febr. 18. (28.), 
megh. 1718 jun. 26. (jul. 7.). Korán az ó-orosz 
párt befolyása alá jutott, amely a nagy cár reform
jait ellenezte. Nagy Péter ismételten és egyre szi
gorúbban felszólította, hogy vagy változtassa meg 
magaviseletét, vagy mondjon le a trónöröklés-
röl és vonuljon kolostorba. A. ez utóbbit válasz
totta, de mikor Péter másodszor is útra kelt Ny.-i 
Európába, A. 1717. megszökött, s először Bécsbe, 
azután Nápolyba ment. Rjumjancov gárda-kapi
tány, valamint Tolsztoj titkos tanácsos rábeszélé
sére A. visszatért ugyan, de a kilátásba helyezett 
bocsánat helyett börtön várt reá. Egy 1718 febr. 
14. kelt ukáz A.-t örökre megfosztotta a tróntól, 
sok hozzá szító egyházi és udvari hivatalnokot 
kivégeztek, őt magát pedig felségsértés miatt 
perbe fogták és halálra Ítélték. Nemsokára A., 
valószínűleg a rajta elkövetett kínzások és kan-
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csukázás következtében, meghalt. Nejétói, Sarolta 
Krisztina Zsófia braunschweig-wolfenbütteli her
cegnőtől, aki még 1715. meghalt, egy leánya 
(megh. 1728.) és egy fla maradt, a későbbi II. Péter 
cár. Az A.-re vonatkozó okiratokat Jazigov és Pogo-
din adták ki Moszkvában 1861. V. ö.: Brückner, 
Der Zarewitsch A. (Heidelberg 1880). 

3. A. Alexandrovics, orosz nagyherceg, III. 
Sándor cár testvére, szül. 1850 jan. 2. (14.), megh. 
1908 nov. 14. (27.) Parisban, az orosz flotta ten
gernagya s a tengerészeti ügyek főnöke. 1881. ál
lították a hajóhad élére, Konstantin Nikolajevies 
nagyherceg helyébe és azt a feladatot bízták reá, 
hogy a sok visszaélésnek véget vessen. Ámde 
annyi nehézségbe ütközött, hogy feladatába bele
unt és néhány kegyenere bízta a flottát, akik bizal
mával rútul visszaéltek. Ennek a hajóhad harc-
képtelensége lett a következménye, mely a japán 
háborúban nyilvánvalóvá lett, amidőn a drága 
orosz hadihajók sorra elpusztultak. A közmegbot
ránkozás elsősorban A. ellen fordult és II. Miklós 
cár elmozdította állásáról. Hátralevő éveit Paris
ban töltötte, nagyúri hajlamainak és ballet-szen-
vedélyeinek élvén. 

4. A. Nikolajevies, a jelenlegi orosz trónörö
kös, szül. 1904 jul. 30. (aug. 12.), Peterhofban. 
L. II Miklós cár. 

Mexejev,JevgenijIvanovics, orosz tengernagy 
és Mandzsúria volt fökorniányzója, szül. 1843 máj. 
11.: a tengerészeti akadémiát végezte és körül
hajózta a földet; 1893. a tengerészeti vezérkar fő
nökévé tették és II. Miklós cár maga mellé vette, 
mint főszárnysegédet. 1903. II. Miklós cár kegyen-
cét a cTávolkelet helytartóján címen az amuri fő-
kormányzóság és a Kvantung-terület élére állította. 
1904. elején pedig az orosz-japán háború küszöbén 
az újonan alakított, a Csendes-óceánon állomá
sozó flotta tengernagyává tette, egyúttal azonban 
a szárazföldi csapatokat is alája rendelte. Ebben 
az állásban ő tette meg az előkészületeket a japán 
háborúra is. Ámde a háborúban A. hol ügyetlen
kedett, hol tétlenül vesztegelt és előkészületei oly 
gyarlóknak bizonyultak, hogy a cár az eltávolí
tását sürgető közvélemény hatása alatt vissza
hívta és Moszkva kormányzójává tette, anélkül 
azonban, hogy a hadtestparancsnokságot is reá
bízta volna. Alig hogy a bukott kegyenc 1908. 
nyugalomba vonult, egyes hírlapok és egy angol 
ágyúöntö gyár képviselője azzal vádolták, hogy 
évek óta a tengerészeti minisztériumban hadi
hajók építése körül visszaéléseket követett el és 
a flotta romlását siettette. Erre hivatalból pörbe 
fogták. Az 1909 jan. 23. hozott itólet értelmében 
A. tábornokot a katonaság kötelékéből elbocsá
tották és 10.000 rubel kártérítésre, esetleg egy 
évi fogságra Ítélték. 

Alexejevka, falu Oroszországban, Voronezs kor
mányzóságban, a Tihaia Szoszrának, a Don mel
lékfolyójának torkolatánál, (1897) 13,600 lakossal, 
(rutének). Van postája, két temploma. 

Alexia (gör.), az írásjelek, betűk megismerésé
nek, tehát az olvasó tehetségnek elvesztése. L. 
Beszédzavarok. 

Alexiánusok. Midőn a XTV. sz.-ban a fekete 
halál Európa nagy részét pusztította, férfibetegek 
ápolására és halottak eltakarítására a Rajna vidé

kén egy Tóbiás nevű ember kongregációt ala
pított, Szt. Ágoston szabályai alapján, kizárólag 
nem-pap (laikus) tagokkal. A sírt jelentő cella 
szótól cellitáknak, védőszentjükről, Szt. Elekről pe
dig A.-nak neveztettek. Németországban, Belgium
ban és Hollandiában újabban szép virágzásnak 
indult e rend. Anyaháziik Aachenben van. 

Alexics (Alexi) György, magyar-román nyel
vész, egyetemi m. tanár, a keleti kereskedelmi aka
démia tanára Budapesten, szül. Aradon 1864 szept. 
14. Számos etnográfiai cikket írt magyar ós román 
nyelven. Önálló művei: Magyar elemek az oláh 
nyelvben (Budapest 1888); Román nyelvtan (u. o. 
1892, másodszor 1904); Vadrózsapör (1897); Ro
mán népköltészeti gyűjtemény, román nyelven (I. k. 
elbeszélő költemények, 1899, íí. k. lírai költemé
nyek, 1910); Oláhok (1905. Az egyetemes iroda
lomtört. II. köt.-ben); Geschichte der rumanischen 
Litteratur (Leipzig 1906); Szerkeszti a Popurul c. 
lapot s e Lexikonnak is munkatársa. 

Alexifarmakon (gör.). Oly gyógyszert értettek 
a XVIII. sz.-ig e név alatt, mely általánosan 
használható lenne mint ellenszer a legkülönbö
zőbb mérgezések gyógyítására, tehát antidotiun 
universale, amilyen szer persze nem képzelhető. 
Ilyen szorekül tekintette az arab orvostan a bezoár-
köveket (kecskék gyomrából), azután a rinocerosz 
szarvát, melynek darabjait a régi francia királyok 
serlegeibe tették, hogy az a talán mérgezett ital 
hatását megsemmisítse; a szarvasagancs (cornu 
cervi sine igne ustum seu philosophice praepa-
ratum), elefántcsont, kígyócsontok, rákszemek, 
szárított békák pora, skorpióolaj. mind ily csoda
szerek voltak. Növényi származásúak voltak, de 
viperák egyes részeit is tartalmazták az előttünk 
ismeretlen módon készített theriaka és mithri-
datum; nagy hírben állottak a herba scordii s a 
dorstenia brasiliensis, mely utóbbit bezoar vege-
tabile névvel tisztelték meg. A. volt némely ékkő 
is a középkorban, mint a zaflr, rubin, smaragd, 
gránát, de főleg a gyémánt. Az aranyat is használ
ták némelyek (chrysobezoar, bezoardicum solare), 
mások az ezüstöt (bezoardicum limare). 

Alexii, Andreas, építész és szobrász a XV. 
sz.-ban. Szül. Durazzóban, szláv szülőktől. Egész 
életét Dalmáciában, főleg Spalatóban töltötte. 
Megh. 1504. Spalatóban. A renaissance dalmát 
művészei közt az első helyet foglalja el. Megálla
pítható müvei: Spalatóban a Sz. Domonkos tem
plom Katalin-kápolnája (1448 után), Arbe váro
sában a Ker. János templom Szt. Jeromos- és 
Miklós-kápolnája (1454), a traui dóm gazdag szob
rászati díszű koresztelőkápolnája 1467-ből, ugyan-
otttraui Szt. János pompás kápolnája(elkezd.l468). 

Alexikakos (gör) a. m. bajt elhárító, Apollón 
és Herakles mellékneve. 

Alexinác, város Kruzsevác szerb kerületben, 
a Bolgár-Morava jobb partján, a Moravica patak 
torkolatánál, vasút mellett, (1896) 5431 lak. 1443. 
okt. itt ütközött meg Hunyadi János a törökökkel. 
Az 1876-iki szerb-török háborúban a szerb főhadi
szállás itt volt. A törökök okt. 31-én elfoglalták és 
elpusztították. 

Alexinek, 1. Immunitás. 
Alexios, több bizánci császárnak a neve: Í.I.A. 

Komnenos, uralkodott 1081—1118. Komnenos Já-
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nos fia, K. Izsák császár öccse, s Dukas Mihály és 
Nikephoros Botaniates császái'nak szerencsés had
vezére volt. A szeldzsuki törökök ellen gyűjtött se
rege császárnak kiáltotta ki (1081), mire diadalma
san vonult beKonstantinápolyba s Nikephoros csá
szárt letette. A szeldzsukokkal békét kötött, hogy 
az országába tört Guiscard Róbert normann her
ceg ellen fordíthassa erejét, de Durazzónál vere
séget szenvedett. 1082. megverte a Róbert fia, 
Boemund vezérlete alatt állott sereget; 1088— 
1091 a Duna mellett harcolt a bessenyök ellen s 
azután ismét a szeldzsukok ellen Kisázsiában. Sok 
baja volt 1096-ban a birodalmán átvonuló kereszte
sekkel s ismételten a normannokkal (1107—08). 
Az I. keresztes háború vezéreit hűbéri esküre 
kényszerítette, de ezek átkelvén Ázsiába,esküjök-
ről megfeledkeztek, miből sok viszály és súrlódás 
támadt köztük és A. közt. Meghalt 1118 aug. 15. 
Életét leánya, Anna Komnena írta meg Alexias 
c. alatt (1. Anna). Chalandon, Essai sur le régne 
d'A. I. (Paris 1900.) 

2. II. A.Komnenos, Manuel császár fia, K. János 
és Piroska magyar hercegnő (bizánci néven Mária) 
unokája, uralkodott 1180—1183. Rokona, Andro-
nikos gyilkolta meg. V. ö., Pauler Gyula, A ma
gyar nemzet története az Árpádok alatt. I. 

3. III. A. Angelos, uralkodott 1195—1203, mi
után testvérét, Angelos Izsákot, a tróntól és szeme 
világától megfosztotta. Midőn A. Izsák boszut-
álló fia a segélyül hívott keresztesekkel Kon
stantinápoly falai alá érkezett, III. A. Klsázsiába 
menekült, de ott veje, Laskaris Tódor, egy niceai 
kolostorba zárta, ahol meg is halt. 

4. IV. A. Angelos császár, uralkodott 1203—4. 
(L. III. A.) A keresztesek ugyan trónra emelték, de 
midőn Ígéreteit (nevezetesen a görög egyháznak a 
római egyházzal való egyesítését) be nem vált
hatta, ellene fordultak. Meggyilkolta udvari szol
gája, Murtzuphlos A. 

5. A. Komnenos, Andronikos Komnenos uno
kája. Konstantinápoly eleste után (1204) ÉK.-i 
Kisázsiában uralkodott, Szinopetől a Pházisig. 
Unokája János a császári címet vette föl s utód
jai mint Trapezunt (Trebisonde) császárjai 1461-ig 
uralkodtak, amikor II. Mohammed szultán ennek 
a birodalomnak is véget vetett. — V. ö. Hopf-Hertz-
berg és Finlay ideszóló műveit. 

Aiexis (gör.), férfinév, a. m. «segítő». 
Aiexis, Thurioiból, az attikai középkomédia 

legtermékenyebb niívelője (392—286 Kr. e.). Állí
tólag mint pályakoszorúzott vígjátékíró a színpa
don halt meg. Darabjai számát Suidas 245-re teszi, 
melyekből többet latinra is lefordítottak. A töre
dékeket összegyűjtötte Kock a Comicorum Attico-
rum fragmenta II. kötetében (Leipz. 1886). 

Aiexis, 1. Paul, francia író, szili. Aixben 1847 
jun.lO-én, megh. Trielben 1901 jul. 29. Azaixikol
légiumban Zola iskolatársa volt s jogi tanulmá
nyainak elvégeztével vele ment Parisba, hogy az 
irodalomnak éljen. Egyike volt azon öt naturalis
tának, kik Zolával a Les Soirées de Médan c. 
novellakötetet kiadták (1880), az új irány mani
fesztumául. Mindvégig jó barátja volt Zolának, 
akiről becses könyvet isírt: Notes d'un ami (1882). 
Celle qu'on n'épouse pas c. egyfelvonásos darab
jának nagy sikere volt a Comédie Francaiseban 

(1879), hol 1898. föl is újították. Irt több natura
lisztikus regényt és több színmüvet. 

2. A., Willibald, 1. Haring. 
Alexisbad, fürdőhely Anhalt hercegségben, a 

Harzban, vasút mellett, Harzgerode várostól 5 
km.-nyire. A Selkebrunnen sok klórsavas és kén
savas vasat tartalmazó vizét csak fürdésre hasz
nálják. Az Alexisbrunnen szénsavas savanyúvizet 
szolgáltat. V. ö.: Kothe,k. als Stahlbad etc. (Ber
lin 1883). 

Alexishafen,Kaiser-Wilhelms-Landlegnagyobb 
kikötője, a d. sz. 5° 6' és a Gr. k. h. 145° 45' 
alatt. 

Alexius, szent, 1. Elek. 
Alexociták,alexintermelősejtek,l. Immunitás. 
Alexovits Bazil (Vazul), egyházi író és jeles 

hitszónok, szül. Egerben 1742., megh. 1796. A pá
los szerzetbe lépvén, a rend növendékeinek tanára 
volt Pécsett és Nagyszombatban, rendjének el
törlése után pedig 1789—91. hitszónok volt a pesti 
főtemplomban. Korának egyik legjobb egyházi 
szónoka volt, 1792-ben a pesti egyetemre nevezték 
ki tanárnak és hitszónoknak. Közkívánatra beszé
deit ki is adta. 

Alexy, 1. Károly, szobrász, szül. 1823. Poprá
don, megh. 1880. A bécsi művészeti akadémián 
tanult; első önálló müve 1841. Viktória királynő 
kis lovasszobra volt. Német-, francia- és olasz
országi tanulmányútja után 1847-ben Pozsonyba 
ment, ahol sok portrait-szobrot készített. A ma
gyar szabadságharcban való részvétele miatt fog
ságot szenvedett. Kiszabadulása után 1852. Lon
donba ment, hol a kristálypalota mükiállításán 
feltűnést keltett. 1861. visszatért Magyarországba 
és Budapesten telepedett meg, mint főreáliskolai 
rajztanár. A budapesti Vigadó szobrai közül is 
többet ő mintázott. Az ő munkája az a szobormű 
is, melyet a bécsi nők Liszt Ferencnek ajándé
koztak, Beethoven, Weber és Schubert mellszob
raival ; a londoni kristálypalota számára ő min
tázta Kossuth és Batthyány Lajos mellszobrait. 
Több síremléket is készített angol családok szá
mára. V. ö. Művészet 1910., 2. 

2. A. Lajos, jeles kassai puskamüves az ötve
nes és hatvanas években, ki már 1850—52. ké
szített hátultöltő puskákat. A minták a kassai 
múzeum tulajdonában vannak. 

Alezredes, törzstiszt; az őrnagy fölebbvalója, 
az ezredes alattosa, akit esetleg helyettesít; rend
szerint zászlóaljat v. ennek megfelelő csapatot 
vezényel. 

A. I i . F . , római emlékköveken a. m. animo íu-
benti fecit, a. m. szívélyes hajlandóságból készí
tette. 

Alfa (alpha), a görög ábécének első betűje, A, a, 
1. Alphabetum. 

Alfa, Alexander Bernát (1. o.) írói álneve. 
Alíabét-lakat (Abécés-lakat), 1. Betüs-lakat. 
Aliadir (Alfodr), a skandináv költőknél Odin 

istennek, mint az istenek ősapjának (ném. Allva-
ter) a mellékneve. 

Alíafű, v. halfafü (növ.), Egyiptomban a Lepto-
chloa bipinnata Hochst. (Eragrostis cynosuroides 
Link), a Fekete-Nílus mentén termő pázsitfűnek a 
neve. Algériában és Tuniszban az esparto fiivet, a 
Stipa (Macrochloa) tenacissimát nevezik A.-nek 
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vagy hcdfá-nak, sőt az angol hajószállítmányok 
Lygeum spartum (1. o.) pázsitfüve is A. 

Aliani, Augusto, olasz író, szül. Firenzében 
1844 nov. 17., ahol városi tanácsos. Ismertté tette 
nevét burleszk költeményeinek gyűjteménye, a 
Gente allegra il ciel l'aiuta (Firenze 1873); Let
tere di Santa Caterina da Siena, scelte e com-
mentate (u. o. 1877) címen kiadta Sienai sz. Ka
talin leveleit magyarázatokkal, ezenkívül számos 
népies munkát írt. 

Aliano, Franco, olasz zeneszerző. Első operája, 
Züah herceg (Jules Claretie regénye és drá
mája után, Genua 1909 febr. 2.) sikere arra indí
totta, hogy Petőfiről írja második dalművét. 

Alfanz (régebben Ala- v. Alefanz, e közép
felnémet szóból fanz a. m. kópé), csaló, szemfény
vesztő ; utóbb: csalás, bohóság, trófaság; Alfon
zéra annyi mint bolondság, hóbort, bolondos te
ketória. 

Alfarabi, Abu Nasr Mohammed ben Tarklmn 
Farab-ból, arab filozófus, ki a IX. sz. vége felé 
született, s mint matematikus, de főleg mint Aris-
toteics magyarázója s peripatetikus filozófus nagy 
hírnévre tett szert. Bagdadba ment, ahol az Abbá-
szidák korában a tudományok virágzottak, később 
Aleppóban élt s Damaszkuszban halt meg 960. 
Csak kevés műve maradt fenn, részben héber for
dításokban. A logikában Aristotelest követi. Meta
fizikájából említésre méltó isten létéről szóló bi
zonyítása, melyet Albertus Magnus és mások 
elfogadtak. A zenében is járatos volt, s mind az 
•elméletben, mind zeneszerszámok készítésében 
fontos újításokat hozott be. Csillagászattal is fog
lalkozott. A perspektíváról irt műve elveszett. 
Filozófiai értekezéseit Dicteria adta ki Leidenben 
1890., ez német fordításban 1892. jelent meg Al-
farabis philosophische Abhandlungen címen. 

Aliaro, Lagrono spanyol tartomány kerületi 
fővárosa az Alhama folyó s a Tudela-Bilbao vasút 
mellett, (1897) 5808 lak. 

Alfedena, város Aquila olasz tartomány Sol-
mona j.-ban, vasút mellett, (1901) 2240 lak. Az 
antik Aufldena romjai egy közeli dombon láthatók. 
V. ö.: Marino, Aufldena (Róma 1901). 

Álfehérvérüség, 1. Leukémia. 
Alfél (far, ülep, segg, valag) alatt értjük a me

dence hátsó falán elhelyezett, a farpofák és a köz
tük levő bevágás által képezett reszt. Kidomboro-
dását az ott lévő izmok (musculi glutaei) s a fölöt
tük levő zsírpárna okozzák.Nőknél a kídomborodás 
sokkal erősebb és egyenletesebb; ezt részint a 
nagyobb zsírpárna, részint az erősebb medence
hajlat okozza. A farpofák alatt az ülőgumók ki
tapinthatók. 

Alfeld, j.-i székhely Hildesheim porosz köz-
igazg. kerületben a Leine és Warne összefolyásá
nál, vasút mellett, (1905) 6376 lak., vasöntőkkel, 
gép-, papírgyártással és vászonszövóssel. V. ö.: 
Theele, Die Stadt A. (Hildesheim 1886). 

Alíeli mirigyek (glandulae anales), sok rova
ron és több gerinces állaton (rágcsálók, ragadozók) 
a vógbélnyüás közelében levő mirigyek, melyek
nek illanó, sokszor nagyon büdös anyagot tartal
mazó váladéka részint a hímek v. a nőstények 
•odacsalogatására, részint védelemre való. 

Alienid, 1. Alpakka. 

Alf.er 

Aliheim, 1. Asgard. 
Aliieri, 1. Garto Alberto, marcliese de Sostegno, 

olasz államférfiú és publicista.szül. Torinóbanl827., 
megh. 1897 dec. 18. Tagja volt a képviselőháznak, 
1870 óta pedig királyi szenátor. Firenzében iskolát 
alapított a társadalmi tudományok számára, az In-
stituto Gesaret. Publicisztikai munkái közül nagy 
feltűnést keltett az II Transformismo nella Politica 
(Firenze 1874) című, s összes e nemű munkái A 
liberális Olaszország c. alatt jelentek meg 1872. 

2. A., Gesare, marchese de Sostegno, olasz 
államférfiú, szül. 1799 aug. 13. Torinóban, megh. 
Firenzében 1869 ápr. 16. 1831-ben, Károly Albert 
kormányra léptekor az udvarhoz került, hol Ca-
vour, Balbo s Azeglio társaságában a nemzeti re
formpárthoz csatlakozott és az Associazione agra-
ria társulatnak lett elnöke (1842). Alkotmányter
vezetet dolgozott ki Szardínia számára. Az 1848. 
évi szerencsétlen hadjárat után a király miniszter
elnökévé nevezte ki, mely állásáról azonban Gio-
berti támadásai következtében lemondott és a sze
nátusnak lett előbb alelnöke, 1856. pedig elnöke. 
1866. e méltóságáról is lemondott és visszavonult. 

3. A., Vittorio, gróf, az olaszok legnagyobb tra-
gédia-lrója,szül.PiemontAsti nevű városában 1749 
jan. 17., megh. Firenzében 1803 okt. 8. Nagyon 
hiányos nevelésben részesült s ifjúságát, egész 25 
éves koráig, jobbára léha kedvtelésekkel töltötte. 
Sokat utazott, és 1769 júliusában ellátogatott Ma
gyarországba is. Első, még egészen kezdetleges 
tragédiáját, a Gleopatra-t 1774. írta és csak e mű 
előadása után tökélte el magát arra, hogy olasz 
íróvá lesz. Még ekkor oly kevéssé volt ura az 
olasz nyelvnek, hogy első értékesebb szomorú-
játékát, Fülöp-öt francia prózában fogalmazta ós 
csak óriási erőfeszítések útin birta olasz versekbe 
átönteni. Hosszabb ideig lakott Sienában, hogy 
ott megtanulja a tiszta toszkánai nyelvet, de még 
28 éves korában is oly kevéssé volt olasz, hogy 
naplóját még mindig franciául írta. Ez időben 
ismorkedett meg Stolberg-GeldernLujzahercegnő-
vel, aki Stuart Eduárdnak, az ismert angol trón-
keresőnek válófélben lévő felesége volt ós Sienában 
az Albany grófnő (1.0.) nevet viselte. A szerelmi vi
szony, mely kettőjük közt szövődött, egész A. halá
láig tartott. Toszkánában éltek s itt irta A. drámái 
legnagyobb részét, melyek 1782-től fogva mind 
szélesebb körben keltettek feltűnést. 1787-ben köl
tötte darabjai utolsóját, a Bruto secondo-t; ettől 
fogva már csak verseket irogatott, politikai és 
társadalmi szatírákat, szonetteket s egy Etruria 
vendicata című kisebb eposzt is, melyben Loren-
zino de' Medicit, Alessandro de' Medici gyilkosát 
dicsőitette. E munkáját már Parisban szerzetté, 
ahol 1787—1792-ig élt, ujjongással fogadva a fran
cia forradalom kitörését. De az események folyása 
hamar kiábrándította rajongásából és örült, mikor 
végre nagy veszélyek közt megmenekülhetett 
azoknak a hatalmi köréből, akik szerinte a sza
badság szent ós fenséges ügyét galádul elárulták. 
Élete utolsó tizenegy évét Firenzében töltötte, job
bára nyelvészkedve; verset már csak a franciák 
ellen irt s ilynemű munkáiból egész kis kötet 
gyűlt össze, a Misogaüo. Albany grófnő karjai 
közt halt meg s a firenzei Santa Croce templom
ban temették el, ahol egy Canova vésője alól ki-
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került síremlék alatt pihen, Michel Angelo ko
porsója szomszédságában. Müvei különösen abból 
a szempontból jelentősek, hogy bennök jutott leg
erősebb kifejezésre korának és népének az a vágya, 
hogy az apró olasz királyságok eltörlésén át el
jussanak az egységes szabad olasz köztársaság
hoz. Drámái legnagyobbrészt ez ügy szolgálatában 
álló iránydrámák; az elnyomottak harcát az el
nyomók ellen akarván színpadra vinni, majdnem 
valamennyi királyát embertelen szörnyetegnek, 
majdnem valamennyi hősét szinte félistennek raj
zolja. Alakjai vagy embertelenül rosszak, v. ember
fölöttien jók. Ezért kicsi nála a jellemek változa
tossága, valamint érzelmeik köre is igen szűk. Tra
gédiáinak meséje is szintoly egyszerü,mintalakjai. 
Egyetlen cselekményt hoz szinre, lehetőleg kevés 
személlyel és kevés epizóddal.Bonyodalom.drámai 
mozgás alig van.Meséi forrása főkép a görög mitosz 
és történelem (Antigoné, Agamemnon, Orestes, 
Merope, Agis, Miora) a római történelem (Vir
ginia, Octavia, Sophonisbe, a két Brutus), a mo
dern történelem (II. Fülöp, Don Garzia, a Paz-
zik összeesküvése és Stuart Mária), végre egy 
darabját a bibliából merítette: Sault. Valamennyi
ben erős, tömör, néha túlságosan tömör a drámai 
akció s érdemei közül éppen az olasz tragikus nyelv 
megalkotása egyike a legnagyobbaknak. Prózai 
munkái közül különösen érdekes önéletrajza, vala
mint a zsarnokságról (Della tirannide) írt kis 
könyve. Munkái újabb összkiadása Torinóban jelent 
meg 11 kötetben. V. ö.: Centofanti, Sulla vita e 
sulle opere di V. A. (Firenze 1842); Bertana, V.A. 
(Torino 1903); Porena, V. A. e la tragédia (Milano 
1904). Ceso G. de, Vitt. A. e il suo tempó (1908); 
Arulanni, L'opera di V. A. (Torino 1908). Leve
leit kiadta Mazzatinti (Torino 1890), az A. bib
liográfiát Franco, Degli scritti su V. A. biblio
gráfia e eritica (Roma 1903); Badó, Goldoni és A., 
két tanulmány (Budapest 1892); magyar fordí
tásban megjelent Orestes ésSofonisbe 1836. a Kül
földi játékszínben, fordította Császár Ferenc. 

A l f o n s i a Humb., Bonpl. et Kuníh (nBv.) = 
Elaeis Jacq. (1. o.). 

Alfonsine, falu Eavenna olasz tartományban 
vasút mellett (1901) 10,309 lak., malomiparral. 
Vinconzo Monti szülővárosa. 

Alfonsino, spanyol aranypénz = 2430 kor. 
Alfonz, liguori-i, szent, 1. Liguorii Alfonz. 
Alfonz (lat. Alphonsus, spany. és ol. Alfonso, 

portug. Affonso), férfinév, melyet számos feje
delmi személyiség viselt. 

Országok szerint : 
Aragónia és Navarra 1—5. Nápoly és Szicília 15, 16. 
Asztaria 6, 7. Portugália 17—23. 
Ferrara 8. Spanyolország 24—27. 
Kasztilia 9—14. 

[Aragóniaés Navarra.] I.I.A., el Batallador 
(a hadverő, mivelhogy 29 csatát nyert), V. Sancho 
fia, 1. Pedro testvére és utódja. Uralkodott 1105 
—34., megh. 1134 szept. 15-én. Mint Urracaférje, 
apósának, VI. A. kasztiliai királynak a halála 
után a kasztiliai királyságot akarta megszerezni ; 
de a dolog nem sikerült. A móroktól visszafog
lalta Saragossát 1118. ós Valencia mellett (1126) 
döntő csatában verte meg a mórokat. V. ö.: 
Lembke-Sclidfer, Gesch. Spaniens. 

2. II. A., barcelonai Rajmond ós Petronella, 
Ramiro király leányának fia, az előbbinek déd
unokája, szül. 1162., megh. 1196 ápr. 26. A rendi 
szabadságok védője és a troubadourok pártfogója. 
Elfoglalta Roussillon grófságot és örökölte Pro-
vence egy részét. Leányát, Konstanciát, Imre ma
gyar király vette nőül, kinek halála után az öz
vegy királyné II. Endre üldözése elől visszatért 
Aragóniába. 

3. III. A., a pampaszerető, III. Péter fia, uralko
dott 1285—91.; A saragossai gyűlés alkalmával 
(1288) kénytelén volt a rendeknek az ú. n. unió
privilégiumokat adni, melyek szerint a rendek 
más királyt választhatnak, ha az országgyűlés 
beleegyezése nélkül merne reájuk büntetéseket 
szabni ós hogy a rendek választják a kir. tanács 
tagjait. V.ö.: Schirr macher, Gesch. Spaniens (IV. 
1881); Schvarcz Gyula, A király tanácsosainak 
felelőssége Aragóniában és Magyarországban 
(Akad. Ért. 1888). 

4. IV. A., a jóságos, II. Jakab fia és utódja, 
uralkodott 1327—36. A rendek elbuktatták. 

5. V. A., a nagylelkű, Aragónia és mint I. A. 
Nápoly és SziciŰa királya, IV. Ferdinánd fia, 
szül. 1401., megh. 1458 jnl. 27. A kormányt 1416. 
vette át.II. Johanna nápolyi királyné hívásáral421. 
elment Nápolyba, hol annak ellenfeleit, Sforzát és 
III. Anjou Lajost legyőzte. De midőn az iránta el
lenséges indulatú Caracciolit, a királyné szerető
jét fogságra vetette, Johanna nem őt, hanem Anjou 
Lajost nevezte ki örökösének. Johanna utóda, I.Re-
natus lotharingiai herceg ellen háborút indított, 
de a genovai hajóhad elfogta és Fülöp milanói 
hercegnek adta ki (1435). Később visszanyerte sza
badságát. További öt évi küzdelem után célt ért 
annyiban, hogy D7. Jenő pápa Nápoly trónját hű-
bérül reá ruházta (1442). Tudomány kedvelő s 
fényűző volt és a Konstantinápolyból menekülő 
tudósok pártfogása által érdemeket szerzett. Ara
gónia és Navarra trónján öccse, II. János kö
vette, Nápoly trónján pedig a pápa által törvé
nyesnek elismert fia, Ferdinánd. 

[Aszturia.] 6. II. A., el Casto (a tiszta),LA. 
unokája, uralkodott 792—842. A kantabriai he
gyekben vitézül harcolt a mórok ellen. Székhelyül 
Oviedot tette. Ő alapította a Santiago de Compos-
tella búcsújáróhelyet. 

7. III. v. Nagy A. (866—910), Ordono fia és 
utódja, kinek révén Leont s Galíciát bírta; neje, 
Jimena kezével megszerezte Navarrát s mint 
a mórok legyőzője Portugálba és Ó-Kasztiliába 
hatolt. Saját fiai kényszerítették az ország fel
osztására. 

[Ferrara] 8. A. I—IIL, az Este-család sar-
iai, Ferrara hercegei, 1. Este. 

[.íasztiüa]. 9. VI. A. (1072—1109), testvéré
nek (III. Sanchonak) meggyilkoltatása után Kasz
tilia, Aszturia és León uralkodója lett. Szerencsé
sen harcolt a mórok ellen, elfoglalta Toledót 1085. 
s ezért a ((Spanyolország pajzsa* melléknevet 
kapta; Zalaka mellett azonban kudarcot vallott. 
Fia a csatatéren halt el. V. ö.: Schirrmaclier, 
Gesch. v. Spanien IV. 

10. VII. A., Baimundez (1122—57), kit VIII. 
A.-nak is neveznek, az előbbinek unokája volt. 
Csak 1127. foglalhatta el trónját. Szerencsésen 
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harcolt a mórok ellen s Spanyolország császárjá-
nak neveztette magát, ámbár Portugália elszaka
dása következtében hatalmát veszteség érte. Ő 
alapította az Alcantarai lovagrendet (1. o.). 

11. VIII. A., a nemeslelkü, III. Sancho fla, 
II. Henrik angol király veje, kinek Eleonóra leá
nyát bírta egy ideig nőül; 1158—1214. Harcolt a 
mórok ellen: Álarcos mellett 1195. ugyan vere
séget szenvedett, de Tolosa mellett 1212. döntő 
győzelmet vívott ki rajtuk. 

12. IX. A., León királya, II. Pernando fla. 
VIII. A. leányával, Berenguelával kötött házassága 
révén egyesítette végképen az oszthatatlannak 
kijelentett Kasztiliát és Leont. 1230. elhalt és fla, 
III. Ferdinánd követte. 

13. X. A., el Sabio, a bölcs (v. «a csillagász»), 
Kasztilia ós León királya, III. Szent Ferdinánd 
fla, szül. 1221., megh. Szevillában 1284 ápr. 4. s 
uralkodott 1252—82. Szövetkezve más keresztény 
fejedelmekkel, győzedelmes hadjáratokat indított 
a mórok ellen. Elfoglalta Jerez, Medina Sidonia, 
San Lucar és Cadiz városokat, valamint Algarvia 
egy részét; ő csatolta Murciát Kasztiliához. Pápai 
befolyás következtében a megoszlott Németország 
királyává^választotta 1257.; de személyesen nem 
jelent meg ott soha. Előbb elsőszülött fiának ki
tagadott gyermekei, majd Sancho fla ütött ellene 
pártot, úgy hogy A. a hozzá hű maradt Szevilla 
falai mögé volt kénytelen menekülni. A kasztiliai 
próza megteremtője. Megíratta Spanyolország tör
ténetét (Cronica generál) és a világtörténetet, le
fordíttatta az ó-testamentumot és számos más 
munkát. Befejezte a III. Ferdinánd által meg
kezdett törvénygyűjteményt (Leyes de las par-
tidas), mely 1348. országos törvénykönyvvé lett. 
40 ezer aranyat fordított a ptolemaeusi csilla
gászati táblák javítására (1252), melyeket nevéről 
A.-féle tábláknak is neveznek (1. o.). A. maga is 
foglalkozott irodalommal: több nagyobb, galíciai 
nyelvjárásban írt költeményt, egy kémiai és egy 
bölcsészeti művet hagyott. Müveit a királyi aka
démia 1836. adta ki Opuscvlos legales c. alatt. 
V. ö.: Busson, Das römische Königtum, A. X. 
von Kastilien (Münst. 1866). 

14. XI. A.,a boszuálló, Kasztilia és León királya 
1312—50. Miután viszálykodó gyámjai 1319. a 
mórok ellen vívott harcban elestek, az ifjú A. véres 
kegyetlenséggel állította helyre a királyi tekin
télyt s győzedelmesen harcolt a mórok ellen, kiken 
különösen a Salado-patak mellékén vívott ki 
diadalt 1340 okt. 30. 

[Nápoly és Sziciiiaj. 15. II. .á., kit némelyek 
Nagy-nsk is neveznek, I. Ferdinánd (Ferrante) 
fla, szül. 1448., megh. 1495 nov. 19., uralkodott 
1494—95. Trónörökös korában sokat harcolt Ve
lence és a pápa ellen. 1476. Hunyadi Mátyás kirá
lyunk nőül vette éppen oly szép, mint nagyművelt
ségű nővérét, Beatrix hercegnőt, aki azután A.-ot 
és atyját az olasz politika szövevényes útjain tá
mogatta. Midőn a törökök Otrantot megszállották 
és sok ezer olaszt megöltek, Mátyás hadi segélyt 
bocsátott 1481. apósa rendelkezésére. A. 1494 jan. 
25. követte atyját a trónon és mint a renaissance 
lelkes bámulója, Nápolyban a szépművészeteknek 
fényes hajlékot emelt. De máskülönben ledér és 
romlott udvara sok gáncsra szolgáltatott okot, 

költséges hadi vállalatai, örökösödési igényei, meg 
a művészek pártolása rengeteg pénzt nyeltek el, 
ami viszont az adók felemelését és a nép elégület
lenségét vonta maga után. Midőn VIII. Károly 
francia király 1494. Nápolyba tört, a nép egy 
része hozzá szegődött, mire A., hogy a nápolyi 
trónt legalább családja számára megmentse, 1495 
jan. fia, II. Ferdinánd javára lemondott. V. ö. 
A. jellemrajzát, mint a renaissance egyik kép
viselőjét Thallóczy Lajos müvében : Bosnyák és 
szerb élet és nemzedékrendi tanulmányok (Buda
pest 1909); továbbá, Berzeviczy A., Beatrix ki
rálynő (Történelmi Életrajzok, u. o. 1909). 

16. A., Caserta grófja, II. Ferdinándnak, a 
két Szicília királyának Mária Terézia osztrák 
főhercegnővel kötött házasságából származott íla, 
szül. Casertában 1841 márc. 28. Részt vett 1860. 
a Garibaldi-ellenes harcokban és ennek fejében a 
Mária Terézia-rend lovagkeresztjét kapta kirá
lyunktól. Midőn mostohatestvére II. Ferenc, a két 
Szicília utolsó, trónfosztott királya, 1894 dec. 27. 
meghalt, A. 1895 jan. 15. nyilatkozatot bocsátott 
ki, amely szerint az elhunyt király jogainak és 
címeinek örökébe lép, de egyelőre eddigi címét 
megtartja. 1868 jun. 8. nőül vette Rómában unoka
nővérét, Antónia hercegnőt (szül. 1851 márc. 16.). 
Tizenegy élő gyermekük van. Legidősebb fla 
Ferdinánd, 1. Calabria hercege. 

[Portugália]. 17. I. A. (Hódító A.),Portugália 
első királya (1139—85), szül. 1110., megh. 1185. 
Apja Hódító Henrik, burgundi gr., Portugália első 
grófja, 1112. halt meg; a kiskorú flú helyett anyja, 
kasztiliai Teréz uralkodott 1128-ig. A. fényes győ
zedelmet vívott ki a mórok felett Ourique mellett 
1139 jul. 25-ón s a csatatéren kiáltották ki Portugá
liakirályának. A pápa 1142-ben ismertééi. Később 
a partjain kikötött német keresztesek segítségé
vel visszafoglalta Lissabont (1147 okt. 25.); majd 
Galícia, Estremadura és Elvas is hatalmába került. 
De veje Ferdinánd, León királya, irigy szemmel 
nézte Portugália emelkedését, háborút indított A. 
ellen, elfogta s csak nagy terület átengedése mel
lett bocsátotta szabadon. Követte fla, I. Sancho. 

18. II. A., el Gordo (a. m. a vastag), az előbbi
nek unokája, uralkodott 1211—23. Acortes segé
lyével bölcs törvényeket alkotott. 

19. III. A., el Restaurador (a. m. a birodalom 
helyreállítója), az előbbinek fla, uralkodott 1245— 
1579, miután testvérét, II. Sanchót trónjától meg
fosztotta volt. A móroktól Algarvét foglalta el vég
leg 1251. Megszorította a lovagrendek és a papság 
hatalmát. 

20. IV. A., el Osado (a merész), Diniz király 
fia, uralkodott 1325—27. Fia, Péter, Konstanciát, 
Jüan Manuel kasztiliai grandnak a leányát vette 
nőül; nemsokára azonban szenvedélyre lobbant 
Inez de Castro udvarhölgy iránt; neje halála után 
teljesen ennek a rabszolgája lett. Inezt erre a ki
rály megölette; amiért az infáns apja ellen fel
lázadt és ennek halála után rettentő boszút állott 
apjának tanácsadóin. 

21. V. A. (Afrikai A.), I. Eduárd fla, szül. 1432., 
megh. 1481 aug. 28., eleinte anyjának, később 
(1448-ig) nagybátyjának gyámsága alatt uralko
dott. Alatta indultak meg a portugálok nagy föl
fedezései. Kikötött Ceuta előtt s elfoglalta az erős 
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Alkazart (1458), és 1470. Tangert. Jegyben járt 
Johannával, kasztiliai Izabellának, Katolikus Fer
dinánd nejének nővérével s igényt emelt Kaszti
liára és Leonra, melyekről azonban szerencsétlen 
háború következtében lomondani volt kénytelen. 
14-46. adta ki az ú. n. A.-féle törvénykönyvet (Orde-
nacoes do Rey Alfonso V.) öt kötetben, mely a 
II. A.-tól V. A.-ig kiadott s a cortes által alkotott 
törvényeket ós a szokásjogot tartalmazza. 

22. VI. A., szül. 1643., apját, IV. Jánost 1656. 
követte a trónon. Anyjának, Guzman Lujzának 
gyámsága alatt 1662-ig uralkodott. 1666-ban A. 
nőül vette Mária Franciska Erzsébet savojai her
cegnőt, kit azonban teljesen elhanyagolt, amiért 
a sértett királynő Dom Pedro sógorával szövet
kezve, férjét 1667. megbuktatta. A. azóta szám
kivetésben élt Terceira szigetén, honnan Cintrába 
vitték fogságba, ahol 1683 szept. 22-én meghalt. 
A trónt Pedro foglalta el, aki a sógornőjét nőül 
vette. 

23. A., Öporto hercege, az 1908 febr. 1. meg
gyilkolt I. Károly portugál király testvéröccse, 
szül. 1865 jul. 31. Lissabonban. Minthogy az 1910 
okt. elűzött Manuel király nőtlen volt, őt tekin
tették a portugál trón örökösének. Szintén nőtlen; 
tábornoki rangot viselt a portugál hadseregben. 

[Spanyolo. szag.] 24. XII. A., Spanyolország 
királya, II. Izabella királynőnek s Assisi Ferenc 
címzetes királynak fia, szül. 1857 nov. 28., megh. 
1885 nov. 25. A bécsi Theresianumban és Angliá
ban nevelkedett, míg II. Izabella végleges lemon
dása után (1870) trónörökösnek nyilvánították. 
1874 dec. 30. a hadsereg egy része Martinez Cam-
pos tábornok alatt Spanyolország királyának kiál
totta ki. Erre Barcelonába sietett (1875 jan. 9.) 
s jan. 14-én bevonult Madridba. Canovas del Cas-
tillo lett az első kabinet elnöke. A karlisták ellen 
viselt háborúban (1876) az ellenséget francia te
rületre szorította. Első neje Mária de las Mercedes, 
Montpensier herceg harmadik leánya volt (1878 
jan. 23 óta), aki azonban rövid betegség után (jun. 
26.) megh. 1879 nov. 29-én újabb házasságra lepett 
Mária Krisztina osztrák főhercegnővel. 1883. meg
látogatta a német császárt, aki őt egy német dzsi-
dásezred parancsnokává nevezte ki. Nemsokára 
tüdöbajba esett és meghalt. Özvegye eleinte 
Mercedes leányának, azután pedig az 1886 máj. 17. 
szül. fiának, XIII. A.-nak a nevében vette át a kor
mányt, melyet 1902 máj. 17-ig vitt. 

25. XIII. A., Spanyolország királya, XII. A. és 
Mária Krisztina királyné fia, szül. 1886 máj. 17. 
Atyja 1885 nov. 25. halt el és így anyja vette át 
nemcsak a gyermek nevelését, hanem (a kiskorú
ság idejére) a kormányzást is. 1902 máj. 17. nagy
korúnak nyilvánították s átvette az uralkodást. 
Megélte a Filippinák, továbbá az utolsó spanyol
amerikai gyarmatok (Kuba, Portorico) elveszté
sét és a spanyol flotta pusztulását (1898); a Ka
rolinák szigetcsoportját pedig eladta Németor
szágnak. A pénzügyi helyzet még így is siralmas 
maradt és a párttusák ós szociális mozgalmak 
azontúl sem szüneteltek. 1906 máj. 31. A. Batten-
berg Viktória Eugénia másként Ena hercegnőt 
(Viktória angol királynő unokáját) vette nőül (szül. 
1887 okt. 24.), kitől mostanig négy gyermeke szü
letett, úgymint A. (a trónörökös) 1907 máj. 

10., tov. Jaime herceg, Beatrix hercegnő és egy 
halva született gyermek. E házassággal Anglia 
támogatását biztosította magának, melynek az 
algeciras-i értekezleten (1. o.), valamint pénzse
gélyt illetőleg az új spanyolhajóhad építése céljaira 
nagy hasznát látta. Esküvője napján, nemkülön
ben legújabban az anarkisták merényletet követ
tek el ellene. V. ö.: De Oroze. Alphonse XIII. 
(Paris 1902.); Buttler Clarké, Modern Spain (Cam
bridge 1906.); Vasárnapi Újság, 1902. 20. sz. 

26. A., Bourbon herceg, spanyol infáns, Don 
Jüan infáns második fia, Don Carlos trónkövetelő 
testvéröccse szül. 1849 szept. 12-én Londonban. 
Osztrák szolgálatba lépett s 1871. Dom Miguel por
tugál infáns leányát, Máriát vette nőül. 1873. É.
Spanyolországba ment, hol mint a karlisták ve
zére, többször vérontásnak lett az okozója, de a 
szerencse nem kedvezett fegyvereinek. Miután 
testvérével összeveszett, otthagyta a csatatért. 
Azóta többnyire Ausztriában él. 

27. A., spanyol infáns, szül. 1886 nov. 12. Mad
ridban, Antal spanyol infánsnak, Galliera hercegé
nek és Eulalia spanyol infánsnönek legidősebb 
fia. Katonai pályára lépett. Midőn XIIÍ. A. spa
nyol király tudta és engedélye nélkül a protes
táns hitű Beatrice szász-koburg-góthai herceg
nőt 1909 jul. 15. Koburgban nőül vette, a spanyol 
király infáns címétől megfosztotta. 

Alfonz-féle táblák (Tabulae Alphonsinae), csil
lagászati táblák, melyeket X. Alfonz költségén 
ötven arab, keresztény és zsidó csillagász dolgo
zott ki Izhák Ben Szaid vezetése alatt 1248— 
1252-ig. Nyomtatásban első izben 1483. Velencé
ben jelentek meg. L. Alfonz 13. 

Alfonz-féle törvénykönyv, 1. Alfonz 21. 
Alfortville, 1. Maisons-Alfort. 
Alfoszforossav (hypophosphorossav) és sói. 

Az alfoszforossavat, H3P03, Dulong fedezte fel 
1826-ban. Rendszerint bárium-sójából, állítják elő. 
E só vizes oldatához annyi hígított kénsavat 
elegyítünk, amennyi a báriumnak szulfáttá való 
átalakítására éppen elegendő. A levált bárium-
szulfátról lefiltrált folyadék az alfoszforossav ol
data. Ez oldatból, azt óvatosan besürűsítve, majd 
0°-ra hűtve, az alfoszforossav víztől mentesen 
kikristályosodik. Színtelen kristály, 174°-onol
vad, erősebb hevítéskor elbomlik foszforsavra ós 
foszforuidrogenre: 

2H 3 P0 2 =H 3 P0 4 + H8P. 
Az alfoszforossav könnyen foszforsavvá oxi

dálódik, ennélfogva erélyesen redukál. Sói az al
foszforossav sók v. hipofoszfitok; magából a hi-
pofoszforossavból, ennek fémhidroxiddal való 
semlegesítése útján állíthatók elő. A száraz hi
pofoszfitok a levegőn nem változnak, vizes oldat
ban azonban lassankint foszfátokká oxidálódnak 
A nátrium- ós a kalcium-sót rachitisnél ésskro-
fulózisnál gyógyszerül alkalmazzák. 

Alföld, 1. (általánosságban) a tenger szine felett 
csak kevéssé emelkedő területek, ahol a talaj 
vízszintes, v. lejtése alig észrevehető, melyen 
a vizek lassan, v. kanyarulatokat téve folynak 
le, mely v. terméketlen v. növényzete nagy te
rületeken ugyanaz, s melyen még a természeti 
tünemények lefolyása is szabályszerűbb; rendesen 
szárazzá lett tengerfenekek, melyek jellemét fel-
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szlnök megőrizte. A kontinenseknek csaknem fele 
A.-ékből áll. Ha a síkságot folyók szeldelik s 
éghajlata is életet, tenyészetet kölcsönöz neki, 
A. áll előttünk; de ha a lapály víztelen, éghaj
lata száraz, esőben szűkölködő, v. ha ahhoz még 
más geológiai tényezők is járulnak: sivatag. Az 
A. bizonyos övet képeznek a Föld körül; Fran
ciaországban a lande-ok, Hollandiában ós északi 
Németországban a fenyérek, Magyarországban a 
puszták, Oroszországban a gyepes steppek, a Káspi 
és Aral-tó sós pusztái, Szibériában a tundrák ké
pezik az egyik övet; a Szahara Afrikában, Arábia 
sivatagai, a Nefudok, az Irán és Indus sivatagai 
és a Góbi sivatagok képezik a másik övet s így, 
mint látnivaló, a sivatagok félköre egyközü a 
gyeptérsógek és puszták félkörével. Ugyanez is
métlődik az Újvilágban. A szavannák, prairiek 
mellett ott találjuk Utah és Colorado sivatagait. 
Az Egyesült-Államok rótsógeinek Dél-Ameriká
ban a pampák és llanók felelnek meg, míg a cor-
dobai sivatagok épp oly borzalmasak, mint a Sza
hara. Ausztráliában az esősebb nyugati részeken 
réteégek, míg a középen és a kevésbbé esős keleti 
partok felé a sivatag alakulásainak épp oly sok
félesége tárul elénk, mint a Góbin, Nefudokon v. 
a Szaharán. Magyarországnak két A.-je van, a kis 
és nagy magyar A., melyeket egymástól a Közép
hegység vonulata választ el. 

2. A Magyar Nagy A. az ország közepén 
terül el, a Magyar Középhegység, az Északkeleti 
Kárpátok, a Bihar hegység, a Délmagyarországi 
hegyvidék közt. Közvetlenül jobbára trachit-he
gyek szegélyezik, melyek a hajdani tenger parti 
szélein tódulnak ki. Az A. hossza É.-ról D.-re 460— 
500 km., szélessége Ny.-ról K-re 220—290 km., 
kiterjedése több mint 90,000 km2. Általában E.-ról 
D-relejtősödik, de K.-i és Ny.-i szélei felől aközepe 
felé is billen s legmélyebb vonalát éppen főfolyó-
jának, t. i. a Tiszának a medre jelöli meg. Nagy
jából az A. egyenes és sima felszínű síkság, de 
közelebbről nem más, mint különböző nagyságú 
és magasságú síkok mozaikja. Legmélyebb a 
Tisza, Berettyó, Körös és Temes síkja, ezt maga
sabb s ismét magasabb síkok veszik körül, míg 
végre az A. szélein azok a legmagasabb síkok 
következnek, melyek a környező hegységhez si
mulnak. Egészben véve A.-ünk É.-i vidékeinek 
középmagassága 120 (néhol 160—300 m.), a dé
lieké 80 m. (néhol 70 m.). Az A. peremén ala
csony, többnyire hosszan elnyúló zátonyokra vagy 
torlaszforma földhátakra akadunk, s csak ezeken 
belül van a végtelen egyhangú sima síkság. Ez 
a termékeny föld ma már mlvelvo van s Magyar
ország anyagi erejének alapja. Geológiájában egé
szen sós, félig sós s utoljára édes vizű tenger 
borította sokáig az A.-et. Harmadkori rétegek 
csak az A. szólein mutatkoznak, különben majd
nem mindenütt negyedkori és áradmányi rétegek 
fedik. Ezek főtagjai a kavics, lösz, homok és iszap, 
összes átlagos vastagságuk 100—150 m. A negyed
kori kavics leginkább az A. szélein van (Arad, 
Nagyvárad, Kassa, Budapest stb.); a negyedkori ho
mok (futó homok is) leginkább a Duna-Tisza közét 
jellemzi, de ilyen a Nyírségnek nevezett negyed
kori fensík s az alibunári mocsár ós a Duna között 
elterülő területis. A lösz a Duna jobb oldalán fed be 

roppant területeket, melyeknek előszigete a telecs-
kai fensík; a Tisza jobb partját 3—7 km. távolság
ban kiséri, baloldalán igen kevés. A lösz néhol több, 
mint 70 méter vastag, felső határa 350—380 m. 
s az A. folyóinak mostani niedrei ntind közbe 
vannak vájva. A folyók mostani és régi ártereit 
áradmányi rétegek borítják. A magyar A. negyed
kori édesvizű tengere 60—70 m. mély tó lehetett, 
mely az Al-Duna mai szorosát a Fekete-tenger 
sülyedésekor törte át. Az A. arculata igen vál
tozó, s így tényleg nem más, mint mozaik. A Duna-
Tisza között homokos vízválasztó gerinc vonul 
dél felé Albertitől kezdve; ugyané terület DK.-i 
csücskén van a telecskai fensík meredek oldalak
kal 20—30 m.-rel a Tisza ártere felett. A Duna-
Tisza közét még változatossá az emberkészítette 
Csörsz-árok és római sáncok teszik. A Nyírség 
Nagykároly, Debreczen és Tokaj közt gyér erdő
foltokkal vagy silány cserjékkel fedett buckák 
hullámzó és kietlen tengere. Ettől keletre van az 
Ecsedi láp, partjainsemlyékes, beljebb csupa dág
vány, kotu és zsombék. A tiszamenti Rétköz és 
Hosszúrét mélyen fekvő térség, holt medrektől 
átszeldelve. A berettyói ós körösi nagy Sárrétek 
az A. leglapályosabb és legcsekélyebb hajlású 
vidékei. Itt van főhelye a több száz kunhalomnak. 
Éghajlata változékony és szélsőséges. Átlagos kö-
zéphőmórsék januárban —1"6°, júliusban 21"5° C.; 
évi átlag 10'4° C. Az egy napi változások gyakran 
10 — 15 fokot tesznek; tavaszi fagyok még május 
második felében is beállnak. Az átlagos évi eső
mennyiség 600 mm., de néha a szárazság igen 
nagy s az évi csapadék csak 400 mm., majd más 
évben 900 mm., ami ismét árvizek okozója. Vál
tozatos klimatikus jelenségei a hirtelen viharok, 
gyorsan jövő jégesők ós a délibáb. Növényzetében 
a legtöbb növény a keleti pusztákról szakadt ide. 
Jellemzetes az árvalány haj, a koronafa, mocsárfa, a 
nád, sás, pittyó, szerbtövis, vízi tök, súlyom és a sós 
növények. Gazdasági növényei: búza, tengeri, zab, 
árpa, repce, köles, kender, dinnye, répa, bab, pa
szuly, lencse, napraforgó, mák, lucerna, takarmány 
és gyümölcsfák. Állatai a házi állatokon kívül: 
nyúl, ürge, róka, görény, patkány, egér, vakond, 
farkas, kánya, vércse, sólyom, pacsirta, gólya, 
túzok, daru, gém, szalonka, potyka, csuka, harcsa, 
süllő, kárász, menyhal, viza, rtok, csík, sáska, 
kolumbácsi légy, tiszavirág. Ásványai: keserű
víz (Óbéba, lvánd), salétrom, sziksó. Főfolyói: 
a Duna, Tisza és ezek mellékfolyói (1. ezeket). La
kossága magyar, de oláh, délszláv és német nép
szigetekkel. 

3. A Magyar Kis A. 7700 km2, a Lajta (régi 
magyar nevén Sár) és Vértes Bakony, a Kis-Kár-
pátok és Osztroski hegység közt terül el s hosszú
kás medence; a Duna csaknem két egyenlő részre 
osztja, északira és délire, az északi a Vág völgyén, 
a déli a Rába völgyén nyúlik felfelé. A Duna és 
északi ága közt van a Csallóköz, a Duna és déli 
ága közt a Szigetköz. A déli rész a Duna, Fertő és 
Rába közt terül el. A Duna és Lajta közt fekvő rósz 
a Nyulasok csaknem teljesen sík lapály a, a Fertő 
keleti nagy ingoványa a Hanság. 

Aliöld-fiumei vasút, 1. Magyar királyi állam
vasutak. 

Alföldi, Rodiczky Jenő (1. o.) írói álneve. 
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Alföldi első gazdasági vasút (r.-t.) vonalai 
Békés és Csanád vm. területén Mezőkovácsháza, 
Békéscsaba és Vésztő községek között húzódnak 
számos elágazással 112'4 km. hosszban. A har
madrangú 076 m. nyomtávolságú gőzüzemű vasút 
mezőkovácsháza-békéscsabai vonalrészét 1899., 
a békéscsaba-vésztőit 1904. adták át a közforga
lomnak. Üzemét az aradi ós csanádi egyesült 
vasutak végzik. Tényleges befektetési tökéje 
2.003,000 K. 

Alföldi nemzeti játszó-társaság, 1814. alakult 
Kecskeméten, Kilényi igazgatása alatt. A társulat 
1820. feloszlott s a tagok egy része megalakította 
a Dunántúli színjátszó-társaságot. 

Alföldi nyelvjárások. Első sorban azokat szok
ták így nevezni, melyekben a zárt e hang helyett, 
d-t ejtenek, p. ember helyett embör; mentek helyett 
möntek; mentek helyett möntök stb. Ilyen a kis
kunsági s a szegedvidóki nyelvjárás, de hozzájuk 
hasonlít legtöbb sajátságra nézve a duna-drávaközi 
vidék beszéde (a sárközi, alsódrávai, szlavóniai és 
felsó'drávai nyelvjárás). Vannak az Alföldön más 
nyelvjárások is, amelyek nem ö-zők. Ilyenek az 
úgynevezett duna-tiszai nyelvjárások (a bácsme-
gyei, pestmegyei és tiszántúli), a felső-pestme
gyei és jászsági palócos dialektusok, melyek mind 
é'-zők, tehát azt mondják: ember, mentek: to
vábbá a felsőtiszai (debreczen-nagyváradi) e-ző ki
ejtés : ember, mentek. L. Nyelvjárások. V. ö.: 
Balassa József, A magyar nyelvjárások osz
tályozása és jellemzése (1891., melléklet: a magyar 
nyelvjárások térképe. Budapest. Magyar Tudo
mányos Akadémia). 

Alföldi szőllő, 1. Sárfehér. 
Alfraganus, arab csillagász, teljes neve: Mo-

hammed ben Katir ál Fergani, szül. Pergana vá
rosban, Sogdianában és élt a IX. sz. elején. 
Valószínűleg részt vett az Al Mamum kalifa alatt 
végzett fokmérésben. Bevezetést írt a csillagá
szatba, amely a XV. sz. óta többször megjelent 
latin nyelven. 

Alfréd (angolszász nyelven : Aelfred, a. m. «a 
jó, a barátságos indulatú, tanáccsal szolgáló"). 
1. A., a Nagy, Anglia királya, az angolszász 
korszak legnagyobb alakja. Ethelwulf király 
legifjabb fia, Ekbertnek pedig, a hót apró angol
szász királyság egyesítöjének az unokája. Szül. 
Wantage-ban (Berkshire) 849., megh. 899 körül 
Öt éves korában IV. Leó pápa Rómában felkente. 
Két évvel később apjával még egyszer Rómában 
járt, visszautazás közben pedig hosszabb ideig 
a Karolingok udvarában időzött, hol a frank biro
dalom szervezetével és műveltségével megismer
kedett. 860. követte atyját a trónon és ezóta a mind
untalan betolakodó normannokkal (a dánokkal) 
gyűlt meg a baja. 871-ben Wessex királyává vá
lasztották, honnan a normannok dühe elől kény
telen volt vadonokban s mocsarakban keresni me
nedékhelyet, miközben számos, a monda által 
felékesített kalandnak lett hősévé. De azért célját, 
a dánok legyőzését, nem vesztette szem elől. A 
nehezen hozzáférhető Aethelneyből indította 878. 
a dánok ellen a szabadságharcot. A szerencse 
kedvezett neki; bevette azok erősségeit ós legyőzte 
Ostangeln ország dán fejedelmét, Gutumot, kit 
a keresztség felvételére és hódolatra kényszerí-

tett (878). Abból a helyes elvből indulva ki, hogy 
Angliát, mint szigetországot, a tengeren kell meg
védeni: hajóhadat szervezett, mely tengeren is 
szembeszállt a dánokkal. Utoljára a normannok 
már kikötni sem mertek Anglia partjain. A béke 
napjait A. sokat zaklatott népének müvelésére és 
az elpusztult ország helyreállítására fordította és 
ezen a téren oly sok érdemet szerzett, hogy méltán 
illeti őt a «Nagy» jelző. Az ország közigazgatását 
újonan szervezte; egybegyűjtette a régi törvé
nyeket s új törvényeket hozott. Az ország hadi 
erejét szervezte, várakat és hajóhadat épített. So
kat tett a földmívelés, a hajózás, az ipar és keres
kedelem felvirágoztatása körül. A szellemi művelt
ség terén pedig annyit fáradozott, hogy népe «ta-
nító»-jának nevezték el. Iskolákat alapított, pár
tolta az irodalmat és a csírázó műveltséget, s maga 
is írt könyveket; lefordította a biblia több részét, 
Orosius krónikáját, Beda angol egyháztörténetét, 
Boetiusnak a «bölcsészet vigasztalásáról» szóló 
művét és I. Gergely pápának a lelkészek számára 
írt utasításait, miben tudós barátja, Asser apát, 
támogatta. E művek az angolszász nyelv történe
tében korszakot alkotnak. Az utókor mindenképen 
tisztelettel emlegette nevét. Winchesterben 1901. 
Thornycroft kezétől kolosszális szobrot emeltek 
neki. 

Irodaiam. A. életrajzára nézve az Asser sherburne-i püs
pök tollából eredő Vita Alfredi a főforrás. Kiadta Wise, 
Oxford 1722; újabban megjelent a Monunienta historica bri-
tannica gyűjteményes munkában, 1848. A. összes müveit már 
többször adták ki. így Bosworth, 1858. 2. kötet, Wright 
Thomasj, Notices in A. works. V. ö.: Pauli, König A. u. seine 
Stelle in der Geschichte Englands, Berlin 1851; Hughes, A. 
the Great, Iiond. 1875; Plummer, Life and times of A. the 
öreat, Cambridge 1902. Halálának idejére 1. Stenton cik
két az Engl. Histor. Review-ben 1909. 

2. A. Ernő Albert, Edinburg hercege, majd 
Szász-Koburg-Gotha uralkodó hercege, Viktória 
angol királynő másodszülött fla, szül. Windsorban 
1844 aug. 6., megh. Rosenaukastélyban, Koburg 
mellett, 1900 jul. 30. 1862-ben Görögország kirá
lyává választották, de a koronát nem fogadta el. 
Nagy utazásokat tett Japánban, Kínában és Indiá
ban. 1874 jan. 23. nőül vette Mária nagyhercegnőt, -
II. Sándor cár egyetlen leányát. Nagybátyjának, 
II Ernő hercegnek halála után (1893 aug. 22.) 
Szász-Koburg-Gotha uralkodó hercege lett. Mint
hogy egyetlen fla, A. herceg (szül. 1874 okt. 15.) 
tüdővészben 1899 febr. 6-án meghalt, A. testvér
öccse, Connaught hercege (1. o.) pedig a maga és 
sarjadékai nevében a szász-koburg-gothai trónról 
lemondott volt, az 1899. évi júliusi trónörökösö
dési törvény értelmében unokaöccse, Károly 
Eduárd, Albany hereege lett az utódja. Leányai 
közül Mária hercegnő 1893 jan. 10. Ferdinánd 
román trónörököshöz ment nőül; Viktória her
cegnő 1894 ápr. 19. Ernő Lajos hesszeni nagy
hercegnek lett nejévé, kitől 1902. elvált és 1905 
okt. 8. Kirill Vladimirovics orosz nagyherceghez 
ment nőül; Alexandra hercegnő 1896 ápr. 20. 
Hohenlohe-Langenburg Ernő herceggel kelt egybe. 
A negyediket, Beatrice-t Alfonz Bourbon-Orléansi 
herceg vette 1909. nőül (1. Alfonz 27). 

AI fresco (olasz), a falat burkoló nyirkos va
kolatra való festés. L. Falfestés. 

Alfreton (ejtsd: eifrtn), város Derby (ettől 21 
km.-nyire) angol grófságban, vasút ós csatorna 
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mellett, (1901) 17,505 lak., szén-és vasbányákkal ós 
vaskohókkal. 

Alfric (Aelfric v. Elfric), az ó-angol korszak 
(450—1100) legkiválóbb íróinak és tudósainak 
egyike, 1005-től fogva haláláig (1020 és 1025 kö
zött) az Oxford melletti Bgnesham-kolostor apátja 
volt. Irodalmi működését két homiliagyüjtemóny-
nyel kezdte meg, mindegyik 40 prédikációval, me-
iyek 990. és 994. jelentek meg. Két évvel később 
a&tatíPassiones c. munkáját, amelyben angolszász 
és kelta szentek, valamint egyes ótestamentumi ki
rályok és hősök életét és történetét dolgozta fel. To
vábbi müvei közül kiemelendő a Heptateuchus, SÍZ 
ótestamentum első 7 könyvének rövidített feldolgo
zása és az 1004 körül keletkezett Treatise on the 
Old and New Testaments, egy laikusok számára 
készült bevezetés a szentírásba. V. ö.: G. L. 
Whüe, Aelfric (Boston 1898). 

Alfried, Jan, Laet flamand író álneve (1. o.). 
Alfura vagy harafora v. endámenesz, a ma

láji emberfajtához tartozó népség, mely Celebesz 
É.-i részén, valamint a molukki és a Key-szige-
teken lakik. A Gilolo-félszigeten lakó alfuruk a 
pápuákkal való keverödés következtében inkább 
ezeknek a típusával birnak; jóllehet a malájokhoz 
tartoznak, sok tekintetben az ausztriáliai benszü-
löttekhez hasonlítanak. Egy részük Ceram szige
tén igen elhagyatott állapotban él, a többi molukki 
szigeteken élő A.-k már a művelődésnek bizonyos 
fokára jutottak s életmódjuk nem sokban tér el a 
köztük lakó mohammedánokótól és keresztényeké
től. Fő foglalkozásuk a halászat és vadászat. Még 
mai napig is eszik a kutyahúst. Jó és rossz szelle
mekben hisznek, a leányvásár divatos náluk. Férfi 
addig nem vehet feleséget, míg ellenséget nem ölt. 
A megölt ellenségek koponyáit kifüstölik s azokkal, 
mint diadalemlékekkel, a lakásukat díszítik. V. ö.: 
Earl, The native races of the Indián Archipelago 
(Lond. 1883); Yirchow, Gráberfunde v. d. Key 
Inseln (Zeitschr. f. Bthnol. XIX. köt.). 

Alfuvar, az a jogügylet, mely szerint az elvál
lalt fuvart egészben vagy részben más valakinek 
adja át a fuvarozó teljesítés végett. Az 1875. 
XXXVII. t-c. 403. §-a intézkedik róla, akként, 
hogy a fuvarozót ós az alfuvarozókat a fuvaro
zásból származó kötelezettségekért a feladóval 
szemben egyetemlegesen felelőssé teszi. 

Algae (növ.), 1. Moszatok. 
Algarbia, 1. Algarve. 
Algardi, Alessandro, olasz szobrász és építész, 

szül. Bolognában 1602., megh. Rómában 1654. 
Bolognában Lodovico Carracci festő és Conventi 
szobrász tanítványa volt, azután a mantovai her
cegi udvarnál kisplasztikái müveket készített. 
1625. Rómába került és itt eleinte antik szobrok 
kiegészítésével és apróbb munkákkal foglalkozott, 
míg 1640-től kezdve, főleg mint X. Ince pápa ud
vari szobrásza, nagy megbízásokban részesült és 
Bernini mellett a XVII. sz. legünnepeltebb római 
szobrásza lett. Legkiválóbb művei: a Villa Bel-
respiro homlokzatának szobrászati dísze, XI. Leó 
pápa síremléke a Szt. Péter templomban, a Vati
kán Damasus-udvarában levő díszkút, sok mell
szobor, főleg azonban a római Szt. Péter templom 
Madonna della Colonna kápolnájában levő hatal
mas, mozgalmas nagy (34 négyzetméternyi) dom

bormű: Attila Róma előtt, a barokk művészet 
legjellemzőbb, legismertebb alkotásainak egyike. 
Tőle való a római S. Ignazio templom homlokza
tának terve. 

Algaritmus, 1. Algoritmus. 
Algaroba, fája a Prosopis albának Dél- és Kö-

zópamerikában; piros-barna színű s igen kemény, 
jól esztergályozható. 

A l g a r o b i a DG, algarobfa (növ.), az érzőké-
félék génusza v. az Acacia W. algénusza, sőt a 
Prosopis L. szinonimja is. Gyümölcse a szent
jánoskenyeréhez (spanyolul: agarobbó) hasonlít, 
innen ered a név hasonlatossága is. 

A l g a r o b i l l a v. algarovüla, növénytermék, a 
Mimosa (Inga) Marthae Ny.-indiai fa narancs
színű hüvelye szótzúzás után megbarnulva. Leg
inkább Santa Martha mellett Új-Carthagena kör
nyékén nő, de D.-Amerikából kereskedésbe szál
lítják s barna és összehúzó nedvénél fogva, mint 
a gubacsot, festéknek használják. Egyébként a 
Pithecolobium parvifolium (Leguminosae), kö
zépamerikai növény is szolgáltat szép narancs
sárga A.-festéket. 

Algarot vagy Algarot-por, antimónoxiklorid ; 
antimónkloridból keletkezik, ha annak tömény 
oldatát sok vízzel higítják. Fehér, nagyon finom 
kristályos por. Algarotus veronai orvos a XVI. 
sz. végén gyakran alkalmazta gyógyszerül, ezért 
Pulvis Algaroti-n&k nevezték. 

Algarotti,.Frawce,seo,gr., olasz író és tudós, szül. 
Velencében 1712 dec. 11., megh. Pisában 1764 
márc. 3. Tanulmányait Firenzében meg Bologná
ban kezdette meg s már 20 éves korában mint a 
szépmüvészetek, a boncolástan s a természettan 
tudósa tűnt föl Parisban. Itt jelent meg 1733. 
Neutonianismo per le donne című munkája, mely 
nagy föltűnést keltett. Parisban Voltaire nagy be
folyással volt rá. 1739. Baltimore lord társaságában 
Pétervárra utazott. Visszatérőben megismerkedett 
II. Frigyes császárral, aki nagyon megkedvelte, 
udvarához hivta, grófi rangra emelte s később 
kamarássá nevezte ki. 1754. tért vissza Velencébe, 
majd Bolognában s Pisában tartózkodott, hol meg 
is halt. A. hátrahagyott munkái közül legbecse-
sebbek levelei s Viaggi di Russia c. útleírása 
oroszországi utazásából. Saggi sopra Iebellearti 
című munkája alapos műismeretéről tanúskodik. 
Munkáinak legjobb kiadása Velencében jelent meg 
1791—1794-ben 17 kötetben. Magyar fordításban 
megjelent: Lehet-e ezután világszertei hírességre 
tudomány szerint szert tenni ? Különféle gondola
tok gróf Algarottitól címen, a Soproni estvek című 
literatúrai egyveleg 2. füzetében Kiss János kiadá
sában Sopronban 1840. V. ö.: Petrik Bibliográfia. 

Algarve (Algarbia), Portugália legkisebb és leg
délibb tartománya, Alemtejo és az Atlanti-óceán kö
zött. Spanyolországtól az Alsó-Guadiana választja 
el. Területe 4850 km2, lak. (1900) 254,851. Faro 
(1. o.) a főváros. A. a középkorban a spanyol parton 
Almeriáig terjedt és Afrika szomszédos partjának 
egy részét is magában foglalta. A. neve az ara
boktól származik, kiknek nyelvén nyugati orszá
got jelent. I. Sancho vette el 1212. az araboktól. 

Algaszóda, 1. Moszatszóda. 
Algebra. Aszó az arab «algebr»-ből (gabar a.m. 

restaurare) származik és Mohammed ben Musa 
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Alkhvarizmi arab matematikus 820. megjelent 
munkájában fordul elö, ahol azt a műveletet je
lenti, amellyel egy tagot az egyenlet egyik olda
láról a másikra megváltoztatott jellel átvihetünk. 
Az A. szót a közönséges használatban a betűkkel 
való számolás megjelölésére alkalmazzák. New
ton az A.-t általános számtan-nak nevezte s ilyen 
értelemben az A. feladata a számokra vonatkozó 
kérdéseknek és müveleteknek az általánosítása. 
Mai jelentése szerint az A. az egyenletek egy bi
zonyos osztályának az ú. n. A.-i egyenletek-mik. 
az elmélete és mint ilyen szoros összefüggés
ben áll a helyettesítések és a csoportok elméletó-
•véltJí.Egyenlet). Az idetartozó egyenletek általános 
alakja a következő: 

rtoOT'í+aiCC1— J - j . .+ #»—IX -\- Cin— 0, 
ahol ao, ai.. ..an tetszésszerinti adott valós, v. 
komplex számok. Az A. alaptétele szerint minden 
ilyen w-ed fokú A.-i egyenletnek n gyöke van, 
ami azt jolenti, hogy n olyan valós v. kom
plex szám létezik, amelyet ha x helyébe írunk, 
az egyenlet baloldala valóban zérus lesz. Az A. 
keletkezésének története az ókorba nyúlik vissza. 
Az első- és másodfokú egyenletek megoldását 
mái' a görögök is ismerték; igaz, hogy mód
szerük nem volt A.-i, hanem merőben geometriai 
szemlélődéseken alapult. A görög szellem hanyat
lása után a hinduk tudós braminjai vették át a 
vezérszerepet, akiket méltán tekinthetünk az A. 
megalapítóinak. Az ő tudományuk tevékeny ter
jesztői és óleselméjű továbbfejlesztői nyugaton az 
arabok lettek, közülök Omar ben Ibrahim Alk-
kaijami legelőször tárgyalta tudományosan (geo
metriai alapon) a harmadfokú egyenleteket. Az 
arab matematikát Leonardo Pisano (Pibonacci = 
Bonaecio fia) IAber Abaci című 1202. megjelent 
könyvében ismertette. Bz a munka hosszú időn 
át egyedüli tankönyve maradt a matematikus 
világnak. Nevezetesebb haladás csak a renais-
sance-korszakban jelezhető. Ebbe esik a har
madfokú egyenletek A.-i megoldása, melyet rö
viddel előbb még lehetetlennek hittek (Nicolo 
Tartiglia). Majd Ferrari 1540. a negyedfokú 
egyenletek megoldásához jutott. Ezek voltak az 
előzményei ama nagyszabású módszereknek, me
lyek a modern A. alapját és tartalmát alkot
ják. Lagrange, Ganos, Buffini, Ábel, Galois 
Evariste, továbbá Hermite, Bertrand, Jordán, 
Kronecker, König Gyula, Élein F. az A. legje
lesebb művelői. A közelítő módszerek kifejtésére 
szükséges elméletek megállapításában Vieta, 
Descartes, Newton, Fourier és Sturm vizsgálatai 
a legfontosabbak (1. Formális algebra). 

Algebrai egyenlet, 1. Egyenlet. 
Algebrai függvény. Ha két változó mennyiség 

olyan kapcsolatban áll egymással, hogy az egyik
nek minden adott értékéhez a másiknak egy tel
jesen meghatározott értéke tartozik, akkor a két 
változó függvénye (funkció) egymásnak. Azt a 
változót, amelynek értékét — oo (végtelen)-től 
+ oo-ig tetszés szerint változtathatjuk, függet
lennek, a másikat, amelynek értéke függ az előbbi
től s azzal együtt változik, függő változónak hív
juk. A függvényekben előforduló olyan mennyi
ségeket, amelyeknek értéke mindig ugyanaz ma
rad, állandóknak (konstans) mondjuk. így pl. a 

kör területe függvénye a kör sugarának, mert 
annál nagyobb, minél nagyobbra vesszük a suga
rat. Éppen így a négyzet területe függvénye a 
négyzet oldalának. Két mennyiségnek egymástól 
való függését a változó és az állandó mennyisé
gek közt fennálló egyenletek fejezik ki. így pl. 

az ax -\- by = c egyenletből y = c~ ; itt x ér
tékének tetszésszerinti változtatásával y is válto
zik, de már nem tetszés szerint, hanem az egyen
let által meghatározott módon : tehát x a függet
len és y a függő változó, a, b, c pedig állandó 
mennyiségek. Az x ésy változóknak egymástól 
való függését általában az y = f(x), v.y = F (x)r 
vagy y = <p (x) alakban jelöljük ki, amely tulajdon
képen csak annyit mond, hogy minden x értékhez, 
egy meghatározott y érték tartozik. Ha a független 
változó a függvényben csak az első fokon fordul 
elő, akkor a függvény elsőfokú vagy lineáris, 
hogyha azonban a második hatványon, v. azon
kívül az elsőn is előfordul, akkor a függvény 
másodfokú, ilyen az y = f(x) = ax* -\- bx - j - c 
függvényalak stb. De továbbá az x, y, z három vál
tozó között is állhat fenn egy z = f(xy) vagy 
z = F(xy) vagy z = <f> (xy) egyenlet és akkor z 
értékei egyidejűleg x és y értékeitől függnek s 
így z &z x és y két független változó függvényé
nek tekintendő. Az analitikai geometria segítsé
gével minden függvényt, amelyben egy, vagy 
legfeljebb két független változó fordul elő ábrá
zolni lehet. Az y = f(x) függvény általában* 
görbe vonalat, &zy = f(xy) függvény felületet 
jelent. (L. Analitikai geometria.) 

Algebrai görbe, 1. Görbe vonal. 
Algebrai mennyiség. Az algebrai számokat 

és az algebrai függvényeket közös néven A.-eknek 
nevezzük. Jellemző reájuk nézve, hogy bármely 
algebrai összetételük, tehát összegük, szorzatuk, 
hányadosuk szintén A. Minden A.-et valamely 
racionális együtthatókat tartalmazó algebrai 
egyenlet gyökének lehet tekinteni. Az A.-ek el
méletét Kronecker foglalta legelőször rendszerbe 
(Crelle Journ. 92. k.) s az 6 eszméit számos helyre
igazítással és jelentős eredeti vizsgálattal kibő
vítve König Gyula dolgozta fel Az algebrai 
mennyiségek általános elméletének alapvonalai 
című kézikönyvében (Bpest 1903). 

Algebrai szám. Minden olyan számot, melyet 
valamely egész számú együtthatókat tartalmazó 
algebrai egyenlet gyökének tekinthetünk, A.-nak 
mondunk. A nem A.-okat transzcendens számok
nak hívjuk. így pl. |, V5~ A.-ok, mert ha az elsőt 
a 4x — 3—0, a másodikat az a;3 — 5 = 0 egyen
letbe x helyébe behelyettesítjük, az egyenletek 
baloldalainak értéke valóban zérus lesz, tehát aa 
első egyenletnek f, a másodiknak \?s~ valóban a 
gyöke. Ezekkel ellentétben a kör kerületének és 
átmérőjének arányát kifejező x = 3"1-£159 . .. 
transzcendens szám. 

Algeciras (ejtsd: aichedzirasz), járási székhely 
Cadiz spanyol tartományban, az ̂ ..-i'öööíNy.-i part
ján, vasút mellett. Csinos, tiszta város, szép tem
plomokkal, kolostorokkal és sétatérrel, osztrák-
magyar konzuli ügynökséggel, (1897) 12,778 lak. 
Élénk parti kereskedelme van. A város mellett 
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kötöttek ki 711 ápr. 28-án az arabok Tarik vezér
lete alatt. 1844. foglaltak tőlük vissza a spanyolok. 
L. Algecirasi értekezlet. 

Algecirasi értekezlet. A marokkói rend, béke 
és jólét megóvása céljából szükséges újítások 
megállapítása végett Abd-ul Azisz marokkói szul
tán meghívására a Németbirodalom, Ausztria és 
Magyarország, Belgium, Spanyolország, az észak
araerikai Egyesült-Államok, Franciaország, Nagy
britannia, Olaszország, Marokkó, Németalföld, 
Portugália, Oroszország és Svédország kiküldöttei 
1906. a Spanyolország területén levő Algeciras-
ban értekezletre gyűltek össze és jan. 16-tól ápr. 
7-ig folytatott tanácskozásukon elfogadták a ma
rokkói rendőrség szervezésére, a fegyvercsempé
szet ellenőrzésére és elnyomására, a marokkói 
állami bank felállítására vonatkozó szabályzato
kat, továbbá az adók jövedelmezőbbé tételére és 
új jövedelmi források nyitására, a birodalmi vá
mokra, valamint a csalás és csempészet elnyomá
sára és végül a közüzemekre és közmunkákra 
vonatkozó megállapodásokat. E különböző okira
tokat egy főokiratban egyesítették. Ez a fő-
okirat az 1907. IV. t.-c.-be van iktatva s ennek 
büntető és egyéb rendelkezései Marokkóban a 
magyar állampolgárokra és magyar hajókra is 
irányadók azzal, hogy a jelzett büntető rendel
kezések megszegését vétségnek kell tekinteni. 
Az eljárásra a magyar állampolgárok és a magyar 
hajók irányában illetékes hatóságokat a minisz
térium az 1891. XXXI. t.-c. értelmében rendeleti 
úton fogja megállapítani. L. Konzuli bíráskodás, 
Marokkó. 

Algemesi (ejtsd: aichemezi), város Valencia (ettől 
32 km.-nyire) spanyol tartományban, a Jucar bal
oldalán, vasút mellett, egyik legjobban öntözött 
síkságon, (1897) 8026 lak., rizs-, szőllő- és olajfater
meléssel. 

Algenib (csín.), 1. Állócsillagok. 
Alger (ejtsd: aizsé), 1. Algéria francia gyarmatnak 

egyik tartománya, Constantine és Oran tartomá
nyok között.Területe 53,688 km2,lakosainak száma 
I1906) 1.619,842. — 2. A., fővárosa Algériának és az 
ugyanüy nevű tartománynak, érseki székhely 
Buzarea (402 m.) hegytömeg részét alkotó mere
dek domb lábánál és lejtőin tágas, az A.-i kikötő ne
vet viselő öbölnél amíltoátrumszerüen épült, (1906) 
154,049 lak. 1830 óta új urai, a franciák, teteme
sen átalakították; a szűk és kanyargós utcákat 
most nagyobbára széles, egyenes utak váltották 
föl. Legszebb részei: az alant fekvő részben az 
1200 m. hosszú Boulevard de la République, ame
lyet egy sor árkádokkal ellátott masszív épület 
határol (ezeknek alsó részeit árutárakul használ
ják) ; a Place du Gouvernement, amelyet az orlé-
ansi herceg lovagszobra ékesít, a Place de Char-
tres, ahol mindennap a vásárokat tartják; a Place 
d'Isly Bucheaud marsai bronzszobrával és Place 
d'Armes, A. legnagyobb tere, továbbá a Bab-el 
Ued és Bab-Azzun utcák és a Jardin Marengoí 
a legszebb sétahely. Mint érseki székhelynek több 
kat. temploma van; a mecsetek közül legjelen
tékenyebb a Dzsama-el-Kebir. A hegy tetején a 
Kaszbah erőd áll, amelyet kaszárnyáváalakltottak. 
Mint Algéria fővárosa, szókhelye a legfőbb kato
nai, igazságszolgáltatási és kormányhatóságok

nak, tudományos intézetei, egyesületei és külön
böző fokozatú tanintézetei vannak. Egyetemét 
(1907) a jogi fakultáson 381, az orvosin 145, a 
természettudományin 284 és az irodalmin 699 
hallgató látogatta; a tanárok száma 99 volt. A 
benszülött lakosok a város magasabb részeiben 
laknak, kiskereskedők s kézművesek; az európai 
lakosság nagyobbrészt kereskedéssel foglalkozik. 
E kereskedés előmozdítására szolgál a 95 ha.-nyi 
kikötő, amelyet egy 700 és egy 1235 m. hosszú 
kőpart védelmez; két hajóstársaság tartja fenn 
az összeköttetést Marseille-lel és Cette-tel és egy 
Alicante-vel és Valenciá-val. A.-nek, mint Al
géria főkikötőholyének kereskedelme igen élénk; 
Algéria termékei nagyobbrészt itt kerülnek ha
jókra, s az európai cikkeket itt hozzák piacra. 
Újabban mint klimatikus gyógyltóhelyet is számo
san látogatják. A várost több hatalmas erőd védel
mezi. A. az ókorban Icosium, a mohammedánus vi
lágban Dzsezair-ben-Mezganna néven állott fenn. 

Algéria, francia gyarmat Afrika É.-i részében 
Tunisz, a Földközi-tenger, Marokkóés a Szahara 
közt (térképét 1. Afrika cikknél: ÉNy.-i Afrika 
térképe); az 1905. hozzácsatolt déli territóriumot is 
hozzászámítva, területe 890,000 km2. 

Par tv idéke és felszine. A harmadkorú kép
ződményekből álló gyűrött vidék mindenütt mere
deken ereszkedik le a Földközi-tengerbe. A kö
zel 1100 km. hosszú parton kevés az öböl és kikötő. 
Legfontosabb az Algeri, továbbá az Oráni, a Phi-
lippevillei, az Arzéni, a Bougie-i, Bőne-i stb. A. 
nagyobb része 1000—1100 m. középmagasságú 
plató, amely a Ny.-i részén szélesebb (160 km.) és 
K. felé keskenyedik (80 km.-ig); e plató É.-i lejtője 
és az előtte elterülő parti síkságok (a Bőne-i, a 
Mitidzsa stb.), a Teli, A. termékeny része. A plató 
É.-i szegélye, a Kis-Atlasz, össze-visszakuszált he
gyek alakját tünteti föl; köztük a legnagyobbak 
a Dzserdzsera (2308 m.) és a Babor(1998 m.). A 
platón is vannak különböző hegy- és dombláncok, 
melyek azt több részre osztják; i-ajta sok a mélye
dés, amelyeket sott-oknak vagy szabkhá-knak ne
veznek és amelyeket az esős időszakban sósvizek 
töltenek meg, a száraz időszakban pedig sóréteg 
takar. A plató D.-i szegélye sokkal meredekebb, 
mint az É.-i; Nagy-Atlasznak hlvják,legmagasabb 
részei a Kszel (1937 m.), amelynek egyik szaka
déka 15 órányira Géryviliétől a Bab-esz-Szahra 
(a Szahara kapuja)nevet viseli; továbbá a Dzsebel 
Amur, Órán és Alger hatórán ; végül a Dzsebel 
Auresz, amelynek csúcsai a Seliah (2328 m.) és a 
Mahmel (2306 m.), A. legmagasabb hegycsúcsai, 
amelyeken a hó dec.-től ápr.-ig megmarad. A. har
madik, a többiektől egészen különböző része a 
Szahara, nagyrészt kopár, homokos vidék, amely
nek csak azon részei lakhatók, amelyeken mes
terséges források vannak vagy ahol artézi kutak 
szolgáltatják az öntözésre szükséges vizet. Az A.-i 
izahara a Kszeltöl D.-re lassan ereszkedik le a 

Közép-Szahara felé; a Dzsebel-Amur és Dzsebel-
Auresztől kezdve a föld a szelíd lejtősödésü Ny.-
ról K,-nek húzódó Dzsediig ér; ettől D.-re hirtelen 
sülyed és Biszkrától mintegy 15—18 mf.-nyire 
eléri a legnagyobb mélységét (—40 m.). E mélye
déseket sós mocsár foglalja el, amelyet a benn
szülöttek Melghirnek hívnak. 
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Vizei. A.-nak nincs egyetlen hajózható folyója 
sem; a száraz időszakban vizük annyira megfogy, 
hogy medrük vagy egészen kiszárad v. legalább 
is át lehet rajtuk gázolni. A Selifet kivéve mind
annyian É.-nak folynak; sokan mély szakadéko
kat véstek a platóba vagy az útjokat álló plató
szegélyekbe ; torkolataik nagyobbára eliszaposo-
dottak. A franciák igen sok folyó vizét öntözésre 
használják és e célból hatalmas viztorlaszokat 
(barrages) építettek. A Ny.-i folyók átlag vízben 
gazdagabbak, mint a K.-iek. A jelentékenyebb 
folyóvizek Ny. felől számítva: a Kisz vagy Adzse-
rud határfolyó, a Tafnaa Ny.-i Isszerrel, a Rasgun-
szigettel szemben torkol; a Habra és Szigből ke
letkező Makta ; a Selif (1. o.) A. leghosszabb fo
lyója ; a Mazafran és a Harras, amelyek a Mitidzsa 
síkságot öntözik; az Ued Szeban; az Ued Szahel, 
amely felveszi a Bu-Szellamot és Bougie közelé
ben torkol; az Bl-Kebir a Bu-Merzuggal; a Szei-
buz, amely a Bönei-öbölbe szakad; végül a Med-
zserda. A plató középső részeiben található sekély 
vizek az ottlévő sottokba és szahkhákba ömlenek 
vagy a homokban vesznek el. A Szahara legna
gyobb folyómedre aDzsedi,amelynek medrét azon
ban csak ritkán tölti meg végig a víz. A legjelen
tékenyebb sottok: a Melghir, a Sott esz-Szaida, 
Sott-el-Sergui és Sott-el-Garhi. 

Éghajlat, flóra és fauna. A.-ban három kli
matikus zóna van. A partvidéken (Szahel) és a 
plató B.-i szegélyén két évszak van: a száraz ápr.-
tól szept.-ig, a mi nyarunk és az esős, a mi telünk. 
A jul. és aug. hónapok legmelegebbek és legszá-
razabbak. A nyári esők gyérek, ellenben a téliek 
kiadók ós sokszor záporszerüek. Az évi esőmennyi
ség Oránban 400, Algerban közel 500 és Bőneben 
1200 mm. Nyáron a közepes hőmérséklet 2í°, 
télen 11 —12° és a hőmérő még éjjel is ritkán esik 
9° alá. A plató magasabb részein forró nyarak és 
igen hideg telek vannak. A hőmérő néha —10°-ot 
mutat; a legtöbb eső tavasszal van. A Szahará
ban forró a nyár, hűvös a tél és nagy a szárazság. 
A növényzet B.-i részeiben a D.-spanyolországihoz 
hasonlít. Az Atlasz-hegységben kevés a speciali
tás ; a cédrus, a Pinus halepensis, Juniperus oxy-
cedrus és phoenicia, a gesztenyefák, a Quercus 
ilex és coccifera, továbbá a törpepálmák alkotják 
a hegyek lejtőin az erdőket. A csúcsokon a közép
európai alpi flórához tartozó növények találhatók. 
Érdekes és különös az Atlaszon a Callitris quadri-
valvis. A sottok vidékét pusztai füvek növik be, 
köztük igen értékes a halfa (Maerochloa tenacis-
sima), amelyet papírkészítés céljaira nagy meny-
nyiségben exportálnak. A Nagy-Atlasz D.i lejtőin 
a növényzet lassan alakul át a sivatagot jellemző 
növényvilággá. Az állatvilág is a Pöldközi-tenger-
melléki szubregióhoz tartozik. Nagyobb emlősök 
a hiéna, a sakál, a párduc, a róka, a berber majom, 
egy gazella-faj, továbbá itt él az iehneumon és 
többféle mérges kígyó stb. 

Lakosság-. A lakosság száma az 1906-iki nép
számlálás szerint5.231,850, amelyből az B.-i terri
tóriumra esik 4.785,759 és pedig Algerre 1.619,842 
Oránra 1.122,538, Constantine-re 2.043,379 és a 
D.-i territóriumra 446,091. Az 1901. összeolvasott 
4.072,080 bennszülött lakos között volt francia 
292,464, naturalizált idegen 71,793, naturalizált 

zsidó 57,132, tuniszi 2394, marokkói 23.872, spa
nyol 155,265, olasz 38,791, egyéb idegen 25,531. 
A mohammedánusok száma volt ugyanakkor 
3.324,838. Ezek túlnyomó nagyrésze benszülött la
kosok utódai. A benszülött mohammedánusok v. 
berberek v. arabok; amazok A. legrégibb lakói. A 
berberek, vagyis kabilok (csak a Szaharában lakó 
berbereket nevezik mzabit-oknak ós a Constan-
tinetól D.-re lakókat sania-knak) jobbára a hegye
sebb vidékeken laknak; fóldmíveléssel vagy ki
sebb ipar üzésével foglalkoznak. Az arabok vagy 
állattenyésztők és nomádok vagy városi lakók; 
ezek a mórok, akik leginkább kereskedést és ipart 
űznek. E téren konkurrenseik a zsidók, akik a 
muzulmán uralom alatt rendkívül elnyomott hely
zetben éltek, de most megvan a jogegyenlőségük 
és franciáknak nevezik magukat. Közülök sokan 
meggazdagszanak; a benszülöttek erősen gyű
lölik. A négerek csekély számban élnek A.-ban és 
leginkább személyes szolgálatokat teljesítenek. 
A népmozgalom adatai 1907-ről: 

Európai 
Mohammedánus 

Összesen: 

Házas
ságok 

Szüle
tések 

Halálo
zások 

s z á m a 
5,481 

35,643 
41,124 

19,794 
123,280 
143,074 

Számuk 
1906. 

14,124 680,259 
95,850 4.418,063 

109,974 5.098,322 

Földmfvelés, á l la t tenyésztés és bányá
szat . A.-nak csak az a része nyújt jó termőfölde
ket, amelyet Telinek neveznek ; A. egész területé
ből csak mintegy 150,000km2 vana mezőgazdaság 
szolgálatában; a fötermékek a középeurópai ga-
bonanemüek. 1906-ban 3.542,208 ember, köztük 
208,869 európai foglalkozott fóldmíveléssel és ál
lattenyésztéssel. Ezek termeltek 1907. 3.256,000 
acre-on 16.742,150 mm. búzát; 3.167,220 acre-on 
18.156,400 mm. árpát: 340,520 acre-on 2.328,100 
mm. zabot; 309,695 acre-on 181.031,820 gallon 
bort, 12.098,200 gallon olívaolajat; azonkívül 
kukoricát, burgonyát, lent, dohányt, különböző 
déli gyümölcsöt, narancsot, citromot, banánát, 
fügét és nagymennyiségű egyéb gyümölcsöt. Az 
1910. termés: búza 12, árpa 11, zab 2 mill. mm. Az 
erdők összesen 6.156,000 acre-nyi területet borí
tanak ; legnagyobb értéket ama 645,000 acre-nyi 
terület képvisel, amelyet paratölgyek alkotnak és 
amelyek 1907.156,940 font sterling értékű parafa
dugót szolgáltattak; egyéb erdei termékek ugyan
abban az évben 240,000 font sterling értéket kép
viseltek. Az állatállomány növekvőben van. 1907. 
összeszámláltak 221,453 lovat, 174,182 öszvért, 
265,922 szamarat,211,279tevét,1.081,734 szarvas
marhát, 9.314,515 juhot, 4.253,435 kecskét és 
97,587 sertést; mindezekbőlkörülbelU193l,/0aben-
szülöttek tulajdona. A selyemhernyótenyésztés 
89,400 uncia gubót szolgáltatott. A halászat is sok 
embernek nyújt táplálékot. A korall-halászattól 
eltekintve, 4728 halász 1328 bárkában (1907) 
153,250 font sterling értékű halat és pedig főkép
pen szardiniát, tonhalat stb. fogott. A. ásvány
kincsekben is gazdag; aranyon kívül csaknem 
mindenféle ércet bányásznak; feldolgozásuk azon
ban a szénhiány miatt igen csekély. Vas- és réz
ércbányák vannak Alger départementban: Muraiá
ban, Szumában, Milianában és Teneszben; Con-
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stantine vasbányái Barbas, Ain Mokrah, Dzsebel 
Anini, ólom és ezüstbányái Kefum Thebul, Bu 
Taleb, kéneső- és cinkbányák: Jemappes és Gu-
elma; Oránban : vasbánya Bemi Szaft és Ceme-
rata. Márványt bányásznak Oránnál, Tolfllánál, 
Hébernél, alabástromot Ain Jekbaletnál és Dzse
bel Filüllánál; sót szolgáltatnak a sóstavak, to
vábbá a kősóbányák: Milah, El Kantara, Uargla. 
Nagy jelentőségűek még a foszfátrétegek Phi-
lippevüle, Boné, Tebassza stb. mellett. 1907. 51 
bánya állott megmívelés alatt; ezek vasér
cet 10.588,000, ólomércet 2.187,000, cinkércet 
7.893,000, rézércet 324,000 fr. ért.-ben szolgáltat
tak; az összes bányatermelés értékét 21.634,000 
fr.-ra becsülték, amihez járult még 11.216,500 fr. 
értékű foszfát. A legkiválóbb ásványvízforrások 
Algerben: Hammam Meluan és Hammam Riga, 
Oránban Bains-de-la-Reine és Constantineben 
Hammam Maszkutim (95°). 

Ipar és k e r e s k e d e l e m . Az ipar még csak
nem kizárólag háziipar és kizárólag a belső fo
gyasztásra szolgál. Az európai gyáripar még nem 
tudott gyökeret verni; azért is a külkereskedelmi 
forgalomban a behozatal cikkei még leginkább 
iparcikkek, a kivitelé pedig nyerstermékek. A kül
kereskedelmi forgalom lassan, de állandóan nö
vekszik. 1908. a behozatal értéke 17.970,000, a ki
vitelé 12.768,000 font sterling volt. Mindkettőből az 
oroszlánrész (a behozatalból 15.638,000, a kivitel
ből 9.336,800) Franciaországra esik. A behozatal 
és kivitel cikkeit az alábbi tábla mutatja 1909.: 

Behozatal cikkei 

Pamutárúk — 
Gyapjúárúk ... 
Ruházati cikkek... 
Bőrárúk _ 
Gépek 
Egyéb fémárúk... 
Fa 
Bátorok 
Egyéb faáruk — 
Norinbergi és 

divatárúk 
Szappan _ -
Szén -
Cukor 
Növényi olajok ... 
Juh ... 
Sajt _ ... 

Érték 
st. font 

1.911,640 
206,800 
533,240 
562,600 
687,880 
656,240 
280,760 
131,240 
615,440 

264,120 | 
256,000 
358,240 
453,000 
431,280 
143,520 
227,080 

Kivitel cikkei 

Juhok. . . 
Szarvasmarha — 
Borok ... . . . ... ... 
Gyapjú 
Búza ... ... 
Zab .. . . . . 
Árpa .. . ... 
Oliva-olaj ... 
Parafadugó 
Bor 
Foszfátok 
Vasérc _ t. 
Ólom _ — 
Cink ... 
Gyümölcs ... 
Dohány, szivar stb. 

Érték 
st. font 

1.233,240 
179,760 
352,680 
492,960 

1.199,120 
328,880 
554,800 
123.840 
508,080 

3.378,000 
446,840 
377,320 
110,240 
393,080 
459,080 
345,480 

A külkereskedelmi forgalom nagyobbára a ten
geren bonyolódik le: 1909. az A.-i kikötőkbe 
érkezett 4156 hajó 4.677,781 t. tartalommal ós 
onnan távozott 4417, 4.947,256 t. tartalommal. A 
belső forgalom lebonyolítására csak az országutak 
és vasutak szolgálnak.1908.összesen 2000 ang. mf. 
hosszú vasúti vonalak voltak nyitva; a kontinens 
belsejébe legmesszebb megy a Philippeville-Zubia-
vonal, amelyet Tombuktuig (ahová már telegráf 
vezet) akarnak meghosszabbítani. A telegráf vona
lak hossza 24,550 ang. mf. 

Közigazgatás és szellemi művel tség . A.-
ban a kormányzói főhatalom a kinevezett főkor
mányzó kezébe van letéve, aki a franciaországi 
belügyminiszter ellenőrzése alatt áll és aki mellé 
egy tanácsadó kormányzó-tanács van rendelve ; e 
tanács a főbb tisztviselőkből ós választott tagok
ból áll. A törvényhozó hatalom a francia törvény
hozó testületé, amelybe minden A.-i département 

egy-egy szenátort és két-két képviselőt küld. A. 
B.-i és D.-i részre van felosztva; amaz egy pol
gári és egy katonai territóriumból áll, amely utób
bit lassan-lassan megszüntetik. Az B.-i része 17 
arrondissementra oszlik, a D.-i pedig 4 territó
riumra ; ezek: Ain Szefra, Gardája, Tugguat és a 
szaharai oázisok territóriuma. A gyarmat budgetje, 
amelyből az anyaországtól fizetett had- és tenge
részeti ügyek ki vannak véve, 1910-re 138.895,887 
fr. bevételt és 138.890,408 fr. kiadást tüntet föl. 
Az anyaország a had- és tengerészetügyi kiadá
sokra évenkint körülbelül 75 millió fr.-ot fizet rá. 
Az A.-i haderő a francia XIX. hadtestet alkotja; 
ez 3 divízióból, összesen 75,500 főből áll, akik 
közül körülbelül 43,000 európai és 32,500 benszü-
lött. A r. k. egyház élén egy érsek és 2 püspök áll; 
21 prot. lelkész és 7 zsidó rabbi részesül állami 
ellátásban. Algerben egy európai, Algerben, Tlem-
szenben és Constantineben pedig egy-egy moham-
medánus főiskola van; ez utóbbiak 219 tanuló
val. Egész A.-ban 21 középiskola van 5802 ta
nulóval (4390 fiú és 1412 leány). A népiskolák 
száma 1358, 3489 tanítóval és 159,581 növendék
kel ; ezeken kívül van még 286 mohammedánus 
alsóbb iskola is. Az igazságszolgáltatás egészen 
francia mintára van szervezve. 

Irodalom. Exposé de la situation générale de l'Algérie 
1838 óta évenként; Stat. géuérale de l'Algérie, Alger, éven
ként ; Beaulieu : L'Algérie et la Tunisie, Paris 1897 ; Casté-
ran, L'Algérie francaise, Paris 1900 ;Cooks Praetical Guide 
to Algiers, Algéria and Tnnisia, London 1904; Gaffarel, 
L'Algérie, Paris 1888; Guide Joanne, Algérie et Tunisie, 
Paris 1902 ; Hilton-Simpon, Algiers and Beyond, Lond. 1906 ; 
Laveleye, L'Algérie, Paris 1887; Murray's Handbook for 
travellers. Algéria and Timis, Lond. 1902; Kiviére és Lecq, 
Culture du Midi de l'Algérie, Paris 1906; Wilkin, Among the 
Berbers of Algéria, Lond. 1900; Béquet és Simon, L'Algérie, 
Paris 1883; Pensa, L'Algérie, Paris 1894; Demontés, Le penple 
algérienne, Alger 1906 ; Trabus és Mares, L'Algérie agricole 
u. o. 1906 ; Wahl, L'Algérie, Paris 1908; Chalon, Le riches-
ses minórales de l'Algérie, u. o. 1907 ; Honsell, Die Win-
terstationen a. Heilquellen Algeriens, Tübiug. 1903; Cartes 
topographique de l'Algérie 1: 500,000, 1884-töl kezdve hiva
talos kiadás, Langlois (1884), Ganltier (1887), Levasseur (1889) 
stb. térképei; végül Carte géol. de l'Algérie, 1:50,000 
hivatalos kiadás, befejezetlen. 

T ö r t é n e t e . A. K.-i felében Numidia tartomány 
terült el a római uralom idejében. A. Ny.-i terüle
tén ellenben a Mauretania Caesariensis tartomány. 
Virágzó állapotban volt, sok várossal és 123 
püspöki székhellyel dicsekedett. A népvándor
lás alatt azonban, midőn vandálok s ezek után 
az arabok az ország belsejébe hatoltak, ismét 
visszaesett félvad állapotába. Zeiri arab fejedelem 
építette935. Al-Dzsezairt, amai A. városát. 1148-ig 
Zeiri utódjai uralkodtak, ezek után az Almohádok. 
1492-ben az országot a Spanyolországból kiűzött 
mórok és zsidók népesítették be. A spanyolok a 
tengerparti kalóz törzsek fosztogatásai miatt Orán
ban, Bugiá-ban ós Alger város kikötőjével szem
ben fellegvárakat emeltek. 1520. Szelim szultán 
Kair-ed-din Barbarossza kalózfőnököt nevezte ki 
A. pasájává s ez véget vetett a spanyol beavatko
zásnak. Ő alapította meg a katonai deszpotizmus 
s a tengeri rablás rendszerét, melyről A. egészen 
1830-ig hírhedt volt. V. Károly császár 1535. ki
űzte a kalózokat Tuniszból, de 1541. Alger előtt 
csak félsikert aratott. 1600-tól fogva a janicsárok
tól választott dey állott mint katonai főparancs
nok a török pasa oldalán. Későbbi időben keresz
tény hatalmak (angolok, hollandusok, spanyolok) 
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többször megkísértették az A.-iakaffolytonos rabló
hadjárataik s az elfogott keresztényeken elköve
tett kegyetlenségeik miatt megfenyíteni. Baba 
Ali dey 1608-ban tényleg elszakadt a török fenn
hatóságtól s katonai köztársaságot alapított. A 
XIX. sz. elején két hatalom sokalta meg az 
A.-ai kalózok vakmerőségét. 1815. északamerikai 
hadihajók, 1816. pedig olasz hadihajók bombázták 
Algert és utóbbiak ki is szabadítottak több száz 
keresztény foglyot. Komolyabb válságot szült a 
Franciaországgal való összekoccanás. Az 1818 
óta uralkodó Husszein dey által a francia konzul 
irányában tanúsított csúfos bánásmód a francia 
kormányt végre nagyobbszerü vállalatra indította 
A. ellen. A francia hajóhad Duperré altengernagy 
és Bourmont altábornagy alatt 1830 jun. 13-án 
érkezett Algerba s a várost már július 5-én meg
szállotta. A júliusi forradalom folytán Bourmont 
helyére Clauzel került (1830 szept. 2-ától 1831 
febr. 29-ig), ki Oránt megszállotta, Blidát és Me-
deát meghódította. A franciák legveszélyesebb el
lensége Abd-el-Kader volt (1. o.), ki 30 arab törzs 
által maszkarai emirró választatván, a franciák 
közlekedési vonalát elvágta. A francia kormány e 
hírekre Savary kormányzót, aki erőszakos rend
szabályaival a felkelést felidézte volt, ugyan vissza
hívta, de másrészt Észak-A. továbbra való ka
tonai megszállását is elhatározta. Az új gyarmat 
élére katonai főkormányzót állítottak, törvény
szókeket ós kereskedelmi törvényszéket szervez
tek stb. 

Nemsokára azonban újból kitört a harc, s ezt 
sem a Drouet d'Brlon, sem a Clauzel-kormány nem 
fejezhette be győzelmesen. Végre Damrómont alatt 
(1837 áprüis 3-tól okt. 12-ig) Abd-el-Kaderrel 
létrejött a tafnai szerződés (1837 máj. 30.), mely
ben az utóbbinak a Maszkarától s a Titeritől nyu
gatra eső területet átengedték. Csak ez időtől 
fogva kezdődik az országnak valóságos szerve
zése a franciák által, miután a keleti részen Con-
stantine meghódításával (1837 okt. 12.) az egész 
terület a hódítók biztos birtokába jutott. Midőn 
Abd-el-Kader 1839 novemberben a békét meg
szegte, a háború még egyszer kitört. Habár a 
hadsereget 70,000 emberre emelték, a franciák 
még sem voltak képesek döntő ütközetet nyerni. 
Csak midőn Bugeaud tábornok (1841—1846-ig) 
lett kormányzóvá, vett a harc kedvezőbb fordu
latot. A segítség folytán, melyet Marokkó a szo
rongatott Abd-el-Kadernek nyújtott, a franciák 
1844. ezzel az állammal is háborúba elegyedtek, 
mi azután Tanger ostromára (okt. 6-án), Bu
geaud Isly melletti győzelmére (aug. 14-én) és 
Abd-el-Kader elszigeteléséhez vezetett. Ez utóbbi 
guerilla-harccal egy ideig még fenn tudta magát 
tartani, de midőn a franciák (Bugeaud és Joinville 
herceg tengernagy) a marokkói szultánt semle
gességre szorították, Abd-ol-Kader magára maradt 
és 1847 decemberben kénytelen volt magát 
Lamoriciére tábornoknak megadni. 

A közigazgatásnak módosítása az 1858 jun. 24. 
és aug. 13-iki rendeletek folytán következett be. 
Ezek alapján a gyarmat az újonan szervezett 
A.-i s gyarmatügyi minisztérium hatáskörébe ke
rült, melynek fejévé Napóleon herceget nevez
ték ki. Ez a minisztérium az 1860 dec. 11-iki 

rendelet alapján ismét megszűnt s megint telj
hatalmú főkormányzót neveztek ki, először Pé-
lissier tábornagy, azután Mac Mahon tábornok sze
mélyében. A német-francia háború hírére 1870—71.. 
több arab törzs újból fellázadt, s csak nehezen,, 
sok vérontással sikerült a franciáknak ezt a. 
lázadást elnyomni. 

A múlt század utolsó éveiben két rendbeli, egy
mással némikópen összefüggő mozgalom zavarta, 
meg A. nyugalmát. A 90-es években látszólag le
csöndesedett benszülött törzsek elégületlensége 
részben a mohammedánusok türelmetlensége és a, 
fehérek ellen táplált ellenszenve miatt tört ki,., 
másrészt pedig a francia kormányzás szervezeti, 
hibái, az erőszakos kisajátítás és végül mindezek 
következményeként az antiszemitizmus miatt. 
Hogy a francia gyarmatpolitika hibás nyomon-, 
haladt, bizonyítja Jonnart főkormányzó, ki hiva
talba lépése után (1901 máj.) nyíltan beval
lotta, hogy az egyenlőtlen bánásmód, melyben, 
a lakosságot részesítették, osztályokra és kasz
tokra osztotta a lakosságot. Ugyanakkor meg
szüntette a kisajátításokat és feloszlatta az anti
szemita egyesületeket. Nehogy pedig ez az utóbbi 
intézkedés a nemcsak benszülöttekből, hanoiit 
európaiakból is alakult antiszemita-pártot végleg
elkeserítse, a francia képviselőház 1901 jul. 3.. 
Crómieux miniszternek 1870. kelt ama rendeletét,, 
mellyel az összes A.-i zsidóknak en bloc megadta 
a honflusítást,megsemmisítette. Ezóta a Drumont; 
(1. o.) képviselő és Régis Miksától vezérelt anti
szemita mozgalom a fővárosban kissé elcsöndese
dett. Az arab törzseket azonban Jonnart prokla-
mációja sem hangolta békére. 1901 febr. 1. a Ba-
rabosz-törzs Timmimum város francia helyőrségét 
orozva megrohanta, amiért, igaz, meglakoltak. 
1902. pedig a Marokkóban kitört polgárháború, 
melynek éle az európaiak ellen irányul, A.-bans 
is nevesebb mozgásba hozta a lelkeket és 
1903 tavaszán nyílt ellenségeskedésre került a 
dolog. Ekkor már nem Révoil ült a kormányzói 
széken, hanem ismét Jonnart. Alig hogy az új 
kormányzó helyét elfoglalta, máris (1903 máj. 7.) 
arról értesült, hogy az Uladdzserir-törzs Taghit 
közelében egy erős katonai fedezet alatt haladó 
karavánt megtámadott és kirabolt. A rablók meg-
fenyítése után Jonnart a DNy.-i határon meg
figyelő körútra indult, miközben a marokkói ha
táron emelkedő Piguig vár falairól egyszerre csak 
(1903 máj. 31.) reá és kísérőire erősen lövöldöz
tek. A francia kormány ennek hírére kemény 
megtorlást vett ós mind Piguig, mind több inási 
közeli oázis telepítvényeit halomra lövette. 1903-
ápr. Loubet, a köztársasági elnökök közül első
nek, meglátogatta A.-t. A Marokkóval elmérge
sedett viszony nem maradhatott A.-ra nézve ha
tástalanul, sőt a franciák A. területéről indítottak 
hadoszlopokat Marokkó földjére s elfoglalták t. k. 
Tafilet oázist. 

Újabban A. enyhe egáljánál fogva mint téli 
tartózkodási hely nagy kedveltségnek örvend s-
mell- és tüdőbeteg európaiak tömegesen látogatják-

A. fontossága Franciaország gyarmatpolitikai; 
állására és kereskedelmére nézve ujabban még 
nőtt. A.-n át törekszik Franciaország egyrészt a> 
Kongó és a Szenegál melléki francia gyarma-
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tokkal, másrészt a Cad-tó vidékével és Szudán
nal összeköttetésbe lépni. E cél elérésére tervez
ték régebben a Szahara-csatorna ásatását, ujab
ban pedig a Szaharán átvezető vasút kiépíté-
sét. E cél elérésére küldték ki 1874-ben a Soleil-
•let, 1888-ban a Grampel, 1890. és 1893. a Foureau, 
1891—92-ben a Monteil kapitány vezérletére bí
zott expedíciót. 

Irodalom, Az ókori Algériáról 1. a Numidia alatt közlött 
írod. és következő müveket: Meltzer, Geschichte der Kartha-
ger I. A római feliratokat kiadták Faidherbes tábornok, Col-
lection compléte etc. (1870); Wilmann és Mommsen, Inscriptio-
nes Africae (a Corp. Inscript. Latinar. VIII. kötetében). A pót
lékot (Epheineris epigraphica V.) kiadta Schmidt (1884). To
vábbá Tissot Ch., Géographie comparée de la province 
romaine d'Afrique (Paris 1884, 2. köt.; a 2. kötetet kiadta a 
szerző halála után Reinach); Tissot Ch., Fastes de la province 
romaine d'Afrique (1885, kiadja Reinach); Gsell St., Les Monts 
aotiqQes de l'A. (Paris, 2 köt., 1902) ; Marquardt, Römische 
Staatsverwaltung (I. köt. 2. kiad. 464 -482. 1.); Boissiére G., 
L'Algérie romaine (pályadíjas mft, 1883); Mommsen, Römische 
Geschichte (V. köt. • A tartományok* 13. fej.). JungJ., Geogr.von 
Italien n. d. röm. Provinzea (504—512.1. Tardien (régész), De 
ParisáSahara (1890).— Ujabb időkre vonatkoznak a következő 
müvek: Geph N., La colonisation en Algérie (Alger 1890); Sau-
tayra, Législation de l'Algiére: Lois, ordonnances, décrets etar-
Tétés(1878);Merbier, Le cinquantenaired'une colonie, 1'Algérie en 
1880 (1880); Schwarz B., Algeríen nach 50 Jahren franz. Herr-
schaft (1881); Vignon, La Francé dans l'Afrique du Nord, 
Algérie et Tunisie (1887); Jucqnot, Expédition du général 
Oavaignac dans la Sahara algérien en Avril et Mai 1847 
(Paris 1847); Jussuf tábornok, Sur la guerre en Afrique (Al
ger 1850); Bnvry, Algérien und seine Zukunft unter französi-
scher Herrschaft (Berlin 1855); Bertenil, 1/Algérie francaise 
(2 köt., Paris 1856); Berard, Indicateur générale de 1'Algérie 
(Paris 1867). A francia hódítást tárgyaló legfontosabb mü pe-
•dig ez: Rousset C, La conquéte de 1'Algérie. 1841—57. (Paris 
1889 s köv.2köt.); Petit M., Les colonies francaises. Encyclo-
pédie coloniale (Paris 1902); Pelét P., Atlas des colonies 
francaises (u. o. 1902); Fonreau F., D'Alger au Congo 
(Paris 1900) ; Dubois et Terrier, Un siécle d'expansion colo
niale. Les colonies francaises (Paris 1902); Charvériat Fr., 
A travers la Kabylie (n. o. 1900); Ostermann N,, In A., 
Krlebnisse aus der Fremdenlegion 1908; Laurie G. B., The 
french couquest of A. (London 1909). 

Algériai borok, Algériából nyert borok. A szől-
lök, melyek legtöbbnyire lejtős domboldalakon 
vannak ültetve, az Adeljabor néven forgalomba 
kerülő, 11—12°/0 alkoholtartalmú, aránylagnagy 
csersavtartalommal bíró bort adják. 

Algériai fém, ezüsthöz hasonló ötvény; me
lyet 94-5°/0 ón, 5% vörösréz s kevés antimon és 
bizmut alkot; Franciaországban főleg kis haran
gok, házi csengetyük és különféle apró diszárúk 
készítésére használják. 

Algérienne(franc, ejtsd: aizsérienn, a. m. algeri 
szövet), élénk színű, csikós szövet, vastag gyapjú
kelme ; leginkább függönyöket, szőnyegeket stb. 
készítenek belőle. 

Algerit, szilikát ásvány, a skapolitok elválto-
zási terméke. 

Algesia v. algia (gör.), idegfájdalom, 1. Fáj
dalom. 

Algesiras (Algeziras), 1. Algeciras. 
Algeziméter (gör.), a fájdalomérzórs vizsgála

tára szolgáló eszköz, nálunk Bókay Árpád szer
kesztett ilyent. 

Alghero (ejtsd: aigero), járási és püspöki szók
hely Sassari olasz tartományban, Szardínia-szige
ten, vasút mellett, (1901) 10,779 lak., bortermelés
sel, korallhalászattal. 

Algia (algesia, gör.), 1. Fájdalom. 
Algimnázium, 1. Gimnázium. 
Alginsav, C,6H22N202! összetételű., a tengeri 

algákból (Laminaria) vízzel való forralással elő

állított sav, amelyet a jód előállításánál mellék
termékül kapnak. 

Algir, 1. Alger. 
Algoa-öböl, 46 km. széles öböl a Fokföld DK.-i 

partján, 690 km.-nyire a Jóreménység fokától 
K.-re, a Recife- és Woody-fokok közt. Kikötő
városa Port Elizábeth (1. o.). 

Algodonalés, város Cadiz spanyol tartomány
ban, 22 km.-nyire Rondatói, a Sierra de Ronda lá
bánál, (i8s8) 3450 lak. 

Algodonit (ásv.), acélszürke v. ezüstfehér réz-
arzén (CiigAs); lelőhelye Chile. 

Algoja, Bengáliában használatos bambusz
furulya, hét lyukja van, mint a nálunk ismert 
furulyának. 

Algol (3 Persei, változócsillag a Perseus csillag
kép Meduzafej nevű részében. 59 és fél órán át 
2-od rendű csillagnak látszik, azután 4 és fél óra 
alatt fénye 4-ed rendűre sülyed és ugyanannyi idő 
alatt ismét 2-od rendűre növekszik. Újabb meg 
figyelések szerint e periódus tartama nem tel
jesen állandó. A fényváltozás oka a csillagot meg
kerülő sötét kísérőnek részleges fedésére vezet
hető vissza. Körpálya föltételezése mellett a fő-
csillag átmérője 2.510,000, a kisérő átmérője 
1.960,000, középpontjuk távolsága 5.190,000 és a 
kisérő pályasebessége 89 km. (mpercenként). A 
fényváltozást Montanari már 1669. fedezte föl. 
Szabad szemmel is könnyen követhető. 

Algolagnia (gör.), nemi perverzitás, midőn fáj
dalmak keltik föl a nemi ösztönt, lehet aktiv v. 
passzív A. 

Algologia, az algákkal, moszatokkal foglalkozó 
tudomány, mint ilyen, része a botanikának. 

Algoma, kikötő ós anglikán püspöki székhely a 
Huron-tó és vasút mellett, (1901) 3633 lak. 

Algonkium (prekambrium), a geológiai ó-kor
szak (paleozoos-korszak) legrégibb formációja, 
mely vagy 6000 m.-nyi vastagságban telepszik 
diszkordáns módon az archei palákra. Különféle 
kristályos és törmelék kőzetek alkotják, melyek
ben néhol (különösen É.-Amerikában és Nagy-
Britanniában) szerves maradványokat is talál
tak, többnyire igen rossz állapotban. így féreg
nyomokat, a Hyolithes nevű kagyló és a Discinia 
meg Lingula nevű brachiopoda lenyomatát, ko
rall- (Archaocyathus) maradványokat, sőt egyes 
trilobitákatis.Az A. ismeretes É.-Amerikából (Ari
zonában a Colorado nagy canonja mélyéből és a 
Felső-tó vidékéről), ahol helyenkint rézben és ezüst
ben gazdag eruptív kőzetek (diabasz,gabbro, porfir, 
melaflr) törnek rajta keresztül; továbbá Skóciá
ban, Írországban, a Skandináv-félszigeten, Cseh
országban (pfibrami palák), a Fichtel-hegységben 
stb. Minthogy Amerikában azon a területen kon
statálták legelőször, ahol hajdan az algonkin-
indiánusok laktak, A.-nak nevezték. 

Algonquián, északamerikai indiánus népcsalád, 
mely a delavar, abenaki, csipeve vagy ojibve, krí 
(Crees), sani (Shawnees), csejen, arapah, szék 
(Sac), fox és blekflt (blackfeet, ang.) törzsből áll. 

Algoritmus, eredetileg Abdallah Mohammed 
ben Musa Alkhvarizmi arabs matematikus szá
molási módszere, kinek nevétől az A. szó szár
mazik ; azóta minden számolási eljárás. 

Álgömb, 1. Pszeudoszféra. 
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Algráfia (gör.), aluminiumnyomás, alumino-
gráfia, a litográfiái köveket aluminium-lapokkal 
helyettesítő kőnyomdászati eljárás. Scholz József 
találta fel Mainzban, 1892. Az A. technikája na
gyon kevéssé tér el a kőnyomdászatétól. Különös 
előnye az aluminiumlemeznek a könnyűsége, jól 
használható művészi, térképészeti, fotolitográflai 
stb. munkáknál. Az A.-t nálunk művészi tökéletes
ségre Paczka Kornélia fejlesztette. V. ö.: Vei-
landt, Der Aluminiumdruek (Wien 1902); Mbert, 
Das Alumínium in seiner Verwendung für Plach-
druck. Die Algraphie (Halle 1902). 

Algreen-Ussing.TcK^dán jogtudós, szül. 1797., 
megh. 1872. A politikai téren is kiváló tevékeny
séget fejtett ki. 1840. egyetemi tanár, 1844. Ko-
penhága polgármestere, 1848. a királyság főállam-
ügyósze. Pőmunkája a dán büntetőjognak kézi
könyve (1859, 2. k.). 

Algringen, falu Blsass-Lotharingia Dieden-
hofen j.-ában, vasút mellett, (1905) 7575 lak., bá
nyászattal és kohóval. 

Alguacil (spanyol-arab, <sjtsd: aigvaszii), Spanyol
országban az igazságügyi közhivatalnokok neve. 
A birák — «alguaciles mayores» — a városokban 
tisztüket részben örök jogon birják, részben a 
községi képviselet választja őket. Az «A. minores» 
az igazságszolgáltatásnak s a rendőrségnek alan
tas közegei. 

Algumin (nSv.), vörös szantálfa, 1. Pterocarpus. 
Algumó (pseudotuber, pseudo-bulbus, n»v.), a 

forrótáji orchideák szárának gumóalakúmegvasta-
godása(l.az ábrát)-
Az Á. rendszerint 
föld fölött való 
képződmény, ho
lott a rendes gumó 
földbeli termék. 
Hazai növényeink 
közül a Ranun-
culics bulbosus-
nak, vagyis a da-
gadttövü boglár
kának, néha a R. 
Sardous Cr.-nak 
is van hasonló 

képződménye. A 
Áignmó. kalarábé, vala

mint a retek es 
némely répa is ilyenféle képződménye a szárnak, 
illetőleg a szár s,zlk alatt levő részének (karórépa). 

Álgyest, 1. Áldófalva. 
Algyógyalfalu (Algyógy), kisk. és fürdőhely 

Huny ad vm. algyógyi j.-ban, (1900) 1091 oláh és 
magyar lak., van járásbírósága telekkönyvi ha
táskörrel, csendőrörse, hitelszövetkezete, takarék
os hitelintézete, posta- és táviróhivatala és tele
fonállomása. Vasúti állomása Roniosz-Algyógy. 
A m. k. államvasutak itt tüdőbeteg munkásaik 
részére 1908. másfél millió K költségen szana
tóriumot nyitottak meg; a szanatórium vadregé
nyes helyen fekszik s 250 beteget képes ellátni. 
A székely eredetű gróf Kun-családnak — egykor 
Korvin János tulajdonát képező — díszes kasté
lyával s Peredő-Gyógy nevű fürdővel (1. o.). A kas
tély-udvar közepén gr. Kún Kocsárdnak az oláhok 
által 1848. legyilkolt személyzete nyugszik. Gr. 

Kún maga a Kőalja nevű mészszikla sírbolttá 
átalakított egyik barlangjában van eltemetve. 
1891. nyilt meg az állami Kún Kocsárd székely 
földmívesiskola, melyet 40 évre kötött szerződés
sel az E. M. K. E. és a m. kir. földmívelési minisz
térium állított fel gr. Kún Kocsárd 221,000 frtos 
alapítványából. Vidékén Hydata római telep ma
radványai. Fürdőtelepén a Diana vasas forrás és 
kénforrás, iszapfürdő; vizét már a rómaiak is
merték és használták. 

Algyógyfelfalu, kisk. Hunyad vm. algyógyi 
j.-ban, ,i9oo) 1315 oláh és magyar lak; u. p. és 
u. t. Algyógyalfalu. 

Algyő, nagyközség Csongrád vm. tiszániiineni 
j.-ban, Szegedtől északkeletre a Tisza mellett, (1900) 
3054 magyar lak., vasúti állomással, postával, 
táviró- és telefonállomással. 1879. az árvíz után, 
mely A.-t is elöntötte, lakosai számára Pallavicini 
pusztáin, a Tiszától távolabb eső vidéken jelöltek 
ki helyet s ott Sándorfalva (1. 0.) keletkezett. 

Alhadbiztos, a IX. díjosztályba tartozó katonai 
tisztviselő. L. Hadbiztosság. 

Alhadnagy, régebben a hadnagy címe ; a né
met haditengerészetben ma is külön rangfokozat. 

Alhag i Desv. (aöv.), a Leguminosae (Hüvelye
sek) család génusza, hat fajjal Görögországban és 
tovább kelet/elé. Az A. Maurorum^Sawm. (Manna 
hebraica Don., mannahere, török lóhere), Szíria, 
Perzsia és Egyiptom alacsony tövises cserjéje. 
Nap hevében minden része méznemü nedvet izzad 
(perzsa manna, a zsidók mannája); éjjel apró sze-
mecskékké sűrűsödik, napfelkölte előtt fazékba 
v. korsóba gyűjtik s keleten tápláléknak ós mell
fájás ellen orvosságnak használják. 

ÁThaj, 1. Paróka. 
Alhama (arab El-Hammamból = meleg víz) több 

fürdőhely Spanyolországban 1. A. de los Bános 
város Granada (ettől 50 km.-nyire) tartományban 
a Sierra de A. lábánál (1897) 7410 lak., meleg 
(45°) kénes forrásokkal. A rómaiak Astigio Julien-
sise, a mórok idejében virágzó város volt. 1489. 
foglaltakéi a spanyolok. — 2. A., fürdőhely Murcia 
Totana járásában, régi kastéllyal koronázott hegy 
alján, vasút mellett, (1897) 7901 lak. 39—42»-os 
kénes vízzel. — 3. A., fürdőhely Saragossában a 
Jalon és vasút mellett, (1897) 1559 lak., meleg for
rásokkal. — 4. A., város Almeria Canjayar járásá
ban, azAlmeria völgyében, (1897) 4480 lak., ásvány
vízforrásokkal. 

Alhamar, Mohám m ed granadai király (1236— 
76) mellékneve; megalapítója az Alhamaridák 
dinasztiájának, mely 1492-ig uralkodott. 

Alhambra (eredetileg «Kelát-al-hamra», arabul 
a. m. vörös erőd, 1. a mellékelt képet), egykori 
mór erődített fejedelmi lak Granada közelében 
emelkedő dombon. Eredete a XIII. sz.-ra megy 
vissza, de lényegében 1333—91 között épült és 
nagyjából jó állapotban élte túl a mór uralom bu
kását. V. Károly császár egy részét lebontatta és 
új palotát építtetett helyébe. Az A. épületcsoport 
két nagy udvar, a Patio de la Alberca (niirtus-
udvar) és Patio de los Leones (a világhírű orosz
lán-udvar) körül van elrendezve. Ez utóbbit a 
közepén emelkedő, 12 oroszlánon nyugvó díszkút-
ról nevezték el. A fő helyiségek: az Abencer-
ragok csarnoka, a követek terme, a két nővér 
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terme, az Ítélőszék csarnoka, a Lindarájá-kert mel
letti terem, a palota mecsetje. A csarnokok, termek 
nagy ívekkelnyíliiak egymásba, az udvarokba v. az 
udvarokat körülvevő oszlopcsarnokokba. Az A. 
nemcsak a spanyolországi mór művészet legkivá
lóbb emléke, hanem általában az arab művészet 
legjellemzőbb remekeinek egyike, nem annyira 
nagyszerűség, monumentális hatás dolgában, mint 
elrendezésének festőisége, egyes részleteinek meg
kapó szépsége, rendkívül gazdag, változatos de
korációja miatt. A teljesen kifejlett arab építészet 
egész könnyed pompája érvényesült e fejedelmi 
lakban. A karcsú oszlopok fölött patkóalakú 
ivek, fantasztikus gazdagságú stalaktit-boltoza-
tok emelkednek. Márvány-, faience-, stukkó-, fa
ragott farészletek harmonikus egységbe olvad
nak össze és az épületek külsejét, belsejét egy
aránt elborítja az arab művészet pazar ornamen
tikája. 1890. az A. egy része leégett, de helyreál
lították. (L. még Arab művészet.) V. ö. Jones, 
Plans, elevations, sections and details of the A. 
(London 1848); Junghandel, Die Baukunst Spa-
niens (Drezda 1889—93); Wide, Baudenkmáler 
in Spanien u. Portugál (Berlin 1889—92); Cal-
vert, The A. (London 1904); u. a., Granada and 
the A. (u. o. 1907). 

Alhambra-vázák. így nevezik azt a három mór 
agyagedényt, melyet a XVI. században az Al-
hambra-palotának egyik pincéjében találtak. Még 
csak egy van meg belőlük s ezt Granadában őr
zik ; 136 cm. magas, formája egyszerű, alul 
tompa hegyben végződik, nyaka nyolcszögű ke
hely, széles, lapos, szárnyalakú fülei vannak. 
Az edénynek, még a füleknek fölszinét is sárgás
fehér mázon aranysárga, világoskék s fehér fém-
fényű, csillogó diszltmények és irásos szalagok fö
dik. A spanyol-mór agyagművességnek ez a leg
remekebb alkotása. L. Lüszter-festékek. 

Alhangok soráról beszél Riemann H. lipcsei 
egyetemi tanár zeneelméleti müveiben. Fölteszi, 
hogy egy alaphang, melyből kiindulunk, nemcsak 
felhangokat rejt magában és vált ki, hanem A.-at 
is. Ezek hasonló sorrendben következnek egymás 
után, mint a felhangok pl. 

Szerinte ép úgy, miként a felhangok sorában 
az 1., 3. és 5. hang adja a dur-akkordot, az A. 
sorában az 1., 3, és 5. hangból össze lehet ál
lítani a moll-akkordot, pl. az idézett sorból az 
/ ász c moll-akkordot (3., 5., 1. hang). Az A. ob
jektív létezését Riemann nem tudta bebizonyítani. 

Alhártyás gége-croup, 1. Group. 
Alhasi tájék, 1. Has. 
Alhaszonbérlet, ugyanaz a jogviszony a ha

szonbérletnél, mint az albérlet (1. o.) a bérletnél. 
Alhazen vagyis teljes nevén: Abű Ali Moham

med Ben el-Hasan Ibn el HeitJuim el Basri, hí
res arab természettudós, szül. Basra-ban, megh. 
Cahirában 1038. Főműve 1572. jelent meg latin 
fordításban: Opticea Thesaurus Alhazeni Arabis, 
libri VII cím alatt. A. az optikai fejlődésben Pto-

lemaeus és Roger Bacon között foglal helyet. Vi
lágosan kimondja, hogy a fénysugár nem a szem
ből, hanem a tárgyakból indul ki és a szem csak 
felfogó eszközül szolgál. A tükrözés törvényeit 
tökéletesen ismeri ós azokat sík-, gömb- és egyéb 
alakú tükrökre alkalmazza. Ismeretes az ^á.-féle 
optikai problóma, mely szerint a tükörnek azt a 
pontját keressük, ahol a visszaverődés történik, 
ha a fénylő pont és a szem helye ismeretes. A 
fénytörés törvényét még nem ismerte, de már 
szól a gömbsüveg nagyító képességéről. A. műve 
eszerint kizárólag a geometriai optikára vonat
kozik. 

Alhenna v. henna-cserje (nSv.), 1. Laivsonia. 
Alhidád (arab), szögmérő eszközökön (pl. csil

lagászati műszereken) a forgó részre erősített, 
azzal együtt mozgó kar v. mutató. Végén egy
szerű jel (index) v. pedig nonius van, melynek 
állását a nyugvó szögbeosztáson leolvassuk. Néha 
e mutatót a szögbeosztás körével koncentrikus 
korong (A.-kör) pótolja. 

Álhím (növ.), 1. Staminodium. 
Álhitelező 1. Hitelezési csalás. 
Alhó, kisközség Vas vm. felsőőri j.-ban, Stájer

ország határán, (1900) 1819 német és magyar lak., 
postaállomással; u. t. Felsőőr. A községben még 
fennáll régi pellengére. Az erdőkben régi sírhal
mok vannak. 

Alhübér, 1. Hűbér. 
Ali,l.a mohammedánok negyedik khalifája,szül. 

Kr.u.602., megh. 661. Apja,AbúTálib,Mohammed 
apjának édes testvére volt. Ali a próféta legelső hí
veihez tartozott; nőül birta Fatimét, a próféta 
leányát. Mohammed halála után igényt tartott a 
khalifaságra, de csak a 3. khalifa, Othmán meg
gyilkoltatása után (656) sikerült célját elérnie. 
Ekkor is hatalmas ellenpárttal kellett megküzde
nie, mely az omajjád családból származó Mo'ávija, 
akkor Sziria helytartójának igényeit támogatta és 
érette több csatában küzdött Ali pártolói ellen. Kii-
fában meggyilkolták; ugyanott sírja (Meshed Ali) 
a sutáknak (1. o.) mai napig szent zarándokoló 
helye. Ali halála és fiainak bukása után a család
juk különféle ágaiból származó trónkövetelők év
századokon át folyton villongásokat idéztek elő a 
khalifák birodalmának különböző pontjain; né
mely tartományban hol tartósabb, hol múléko
nyabb, uralomra jutottak. így az Idriszek csa
ládja Észak-Afrikában, a Fatimidák Egyiptomban, 
a Zejditák Dél-Arábiában stb. B politikai küzdel
mek alatt fejlődött a suták felekezete különféle 
ágazataival. A mohammedánok Alinak sok költe
ményt, bölcs mondást, szónoklatot stb. is tulaj
donítanak, melyeknek leginkább a siiták adnak 
hitelt. 

2. Ali bej, Egyiptom szultánja, szül. 1728-ban, 
megh. 1773. Ibrahim halála után (1757) Egyiptom 
ura, illetőleg mameluk-bej lett s győztes hadjára
tot indított Mekka, Sziria és Damaszkusz ellen. 
Azonban fogadott fia, Mohammed bej, kit a porta 
megvesztegetett, cserben hagyta s ellene fordult. 
Mid ön a tőle elpártolt Egyiptom ellen nyomult, veje, 
Abu üahab, Szalahie mellett megverte ós foglyul 
ejtette, mire Ali sebeiben meghalt. 

3. Ali, janinaipasa, szül. Tepeleniben, Albániá
ban 1741., megh. 1822 febr. 5-én. A nagy teliét-
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ségú, ravasz ember változó szerencsével folytatott 
küzdelmek és hallatlan kegyetlenkedések utján a 
Balkán-félsziget nagy részének urává lett. Előbb 
Trikkala pasája lett, majd csel által hatalmába ke
rítette a janinai pasaságot (1788) s miután a szulio-
tákat is leverte, 1803. Rumélia helytartójává lett. 
1807 óta korlátlanul uralkodott Albánia, Bpirusz, 
Thessaliaés déli Makedonia fölött s a portának csak 
évdíjat fizetett. Midőn Mahmud szultán 1820. 
hadat indított ellene, Ali 1822-ig tartotta magát. 
Ámde kapzsisága miatt saját alvezérei cserben 
hagyták, Kursid pasa körülzárta Janinában, s jól
lehet Ali oroszlánként védte magát, éhség miatt 
mégis kénytelen volt kapitulálni. Pár héttel rá 
fcbr. 5. az adott szó ellenére megölték. 

4. Ali pasa (Mehmed Emin), török államférfi, 
szül. Konstantinápolyban 1815-ben, megh. 1871 
szept. 6-án. Török követi minőségben 1835—44-
ben megfordult a bécsi, londoni ós szentpétervári 
udvarokban. 1846 —52-ig külügyi miniszter volt 
és 1848. megkapta a pasa címet. Azután rövid 
ideig nagyvezér volt, de kegy vesztes lett és 1852 
óta mint váli Szmirnát és Brusszát kormányozta. 
1854-ben újra elnyerte a nagyvezéri méltóságot 
és elnöke volt annak a bizottságnak, mely az 1856 
febr. 18. kelt reformrendeletet (Hattihumajun) bo
csátotta közre, mely azonban sohsem öltött testet. 
Az 1856-iki párisi békekongresszuson mint nagy
vezér ő képviselte a portát. 1861-ben Abdul-Aziz 
szultán ismét nagyvezérré tette. Az ő mérsékle
tének volt köszönhető, hogy a külhatalmak nem 
avatkoztak bele az 1866-iki krétai lázadás ügyeibe. 
Utolsó érdeme volt, hogy Ali pasa egyiptomi al
király a török szultán fenhatóságát némi huza
vona után elismerte. 

Ali. Több török bég, pasa és vezér neve, kik
nek jelentékenyebb szerepük volt Magyarország 
történetében. 

1. Ali bég. Evreriosz bég fia. A szultán 1430. 
a runióliai sereg szipeszalarjává (csapatvezér) ne
vezte ki s megbízta, hogy kémszemlét tegyen Ma
gyarország alsó részeiben. Átkelve a Dunán, csa
patai gondtalanul elszéledtek s annyira beleme
rültek az élvezetekbe, hogy mikor a magyarok 
rájuk ütöttek, könnyűszerrel szétverték. 1432. v. 
1433. akiadzsikból álló újabb portyázó sereggel 
ütött be s elvonulva Temesvár alatt, 40 napig dúlta 
a déli vidéket s igen sok fogollyal tért vissza. 

2. Ali bég, török vezér Mátyás király korában, 
ki 1479. több mint 40,000 emberrel Oláhországba 
rontott s ott Vlád Drakult tevén meg vajdának 
s az oláh segédcsapatokkal körülbelül 60,000-re 
egészítvén ki seregét, a vöröstoronyi szoroson át 
Erdélybe nyomult. Báthori István vajda hirtelen 
összegyűjtött kis seregével nem volt képes feltar
tóztatni, de később 1479 okt. 13. Kenyérmezőn, 
miután a legválságosabb pillanatban Kinizsi Pál 
temesi ispán is megérkezett hadaival, fényes 
diadalt aratott a túlnyomó török sereg fölött. 
Mintegy 30,000 török maradt a csatatéren, köz
tük Szkander bég; maga Ali csak nagy bajjal tu
dott menekülni. L. még Kenyérmező. 

3. Ali (Khadin vagy Hadum), egykorú íróknál 
herélt vagy kappan Ali. Előbb boszniai és 1551 
májustól budai pasa. KiváJó része volt az 1552. 
hadjáratban. Midőn az év elején Tóth Mihály 

hajdú-vezér, egykor pedig szegedi főbiró vissza
foglalta Szeged várost s a várat is szorongatta, Ali 
3—4 ezer válogatott emberrel sietett fölmenté
sére ; előbb vereséget szenvedett a hajdúktól, de 
a gyáva Áldana megfutamodása után visszavette 
Szeged várost. Innen a Dunántúlra sietett, hogy 
megtorolja a veszprémi hajdúk támadását, melyet 
Hamza székesfejérvári bég ellen intézett, midőn 
Iliász janicsár agát is megölték. 10 napi lövetés 
után jun. 1. az őrség föladta Veszprémet. Ali most 
Hont vmegyónek fordult s ott kezdte vívni az ottani 
ós szomszédos várakat. Előbb a gyönge fölszere-
lésű és csekély őrség által védett Drégelyt támadta 
meg, melynek falai az első ágyúlövésekre össze
omlottak ; hős kapitánya, Szondy György ekkor 
sem adta föl, hanem csekély számú csapatával 
együtt vitézül küzdve esett el. A. tisztességesen 
eltemettette s kopját tüzetett sírjára. Miután a pa
lásti mezőn megsemmisítette Teufel R. seregét s 
bevette a honti és nógrádi várakat, Szolnoknál 
egyesült Ahmed vezérrel és Szolnok bevétele után 
Eger, Ali szavai szerint »a gyermekszoba», a «rossz 
akol» megvívására indult a roppant sereg. Dobó 
s vitézeinek hősies ellenállása azonban vissza
verte a török minden támadását. 1553. elején el
vették Alitól a budai pasaságot. Utóbb karama-
niai, 1556 febr. másodszor is budai pasa lett, mely 
alkalommal egyesülve a temesvári pasával, 
megkísérelte Szigetvár elfoglalását, de siker 
nélkül, sőt Zrínyi M. horvát bán Babócsát is visz-
szafoglalta, hiába sietett Ali a fölmentésére. 1557 
elején boszniai pasának, helyébe pedig az előbbi 
boszniai pasát Mehemetet nevezték ki, kit aug. 
Kaszim pasa váltott fel. Ali ekkortájban már meg
halt. V. ö. Gévay A., A budai pasák (Tört. Tár. 
XII. 239). Századok 1867. 

4. Ali Kalajkiloz, 1580—87-ig budai pasa. 
Magyar levelei kétségtelenül bizonyítják, hogy 
magyar szülők gyermeke volt. A bécsi udvar pél
dájára ő is békés hangot pengetett, de azért ravasz 
ember létére Bécsben megbízhatatlan színben mu
tatta be a magyar urakat, a portát pedig egyide
jűleg arról értesítette, hogy «Minden magyar em
ber ajkán a lengyel király (Báthori István) neve 
forog, kit királynak óhajtanak». Itthon ugyan
akkor a magyar urakkal barátságos leveleket 
váltott ós a «bécsi királyt» szidta. Ha azonban 
haragra gyuladt, ártatlan magyar raboknak fejét 
vétette, amiért «véreb»-nek is hívták. Kapzsisá
gától is féltek. 1583-ban a szultán kinevezte rumé-
liai beglerbéggé és menyét szánta neki feleségül, 
de már 1586. újra Budán találjuk, ahol néhány 
hónappal később (1587) elhalt. Budán temették el. 
Suttogták, hogy magyar végbeli vitézek ölték 
meg Esztergom környéken. 

5. Ali Gsengizade, 1658—64. temesvári és jenéi 
pasa s az 1660—62-iki erdélyi hadjárat vezére, 
megh. 1664 febr. Temesvárott 86 éves korában. 

6. Ali ibn Mohammed. Valószínűleg temesvári 
születésű, török történetíró, megírta Dzsáfer nán
dorfehérvári és temesvári pasa életét, kinek 1687 
—97. mühürdárja, pecsétőre volt. Müve a M. Tud. 
Akadémia kézirattárában van. V. ö.: Repiczky 
J., Új M- Múzeum, 1850; Pesty Pr., Tört. Tár.,XIL 

Al ias (lat.) a. m. másként, különben. AMasfac-
turus, felbujtas, 1. Részesség. 



Ali Aszuhsr 

Ali Aszuhar/ífó/iperzsa nagy vezir, szül. 1848., 
megh. 1907 aug. 31-ón. Már Naszr-Eddin sah alatt 
is működött (1887 óta), mint miniszterelnök és 
mint nagyvezir és az új sah, Muzaffer-Bddin 
meghagyta őt ebbeli állásában, bár két izben rövid 
időre kegyvesztett lett. Nehezére esett az 1906 
évi alkotmány keretében kormányozni. Ellenfelei 
nem szűntek ellene fondorkodni és hol orosz
bábnak, hol reakcionáriusnak mondották. Végre 
egy Abbasz Ali nevű fanatikus perzsa Teheránban 
megölte. 

Alibánfa, kisközség Zala vm., zalaegerszegi 
j.-ban, (íootí) 398 magyar lak.; u. p. és u. t.: Zala
szentiván. 

Ali beg Firdusz, az első boszniai országgyűlés 
elnöke, szül. 1860., megh. 1910 jun. 30. Saraje-
vóban. Sok éven át polgármester volt Livnóban, 
politikai tekintetben pedig a török ellenzék lelke. 
Mihelyt azonban a kormány a török kultusz-auto
nómiát megadta, A. átszegödött a kormánypárt
hoz. 1910. öt nevezték ki az első bosznia-hereego-
vinai tartomány gyűlés elnökévé, de A. a megnyitás 
küszöbén hirtelen meghalt. Szarajevó legszebb 
imaházában, a Begova-Dzsamia mecsetben temet
ték el. 

Alibert.Jean Louis, báró, párisi orvos, szül. 1766 
május 12-én Villefranoheban (Aveyron), megh. 
1837 nov. 4. Parisban. 1806-ban a párisi St. Louis 
kórház főorvosa s 1818. XV11I. Lajos orvosa lett. 
A bőrgyógyászat terén világhírre tett szert. Az 
irodalomban nevét több munka tette híressé, mint 
Description des maladiesdela peau, Paris 1806— 
27. Précis théorique, Paris 1810—18. Physiologie 
des passions, Paris 1825, újabb kiadása 1861. 

Alibi (lat., «niásutt»). Büntető perben az A.-t 
bizonyítani annyit tesz, mint azt bizonyítani, hogy 
a terhelt a bűncselekmény elkövetése idejében 
nem a cselekmény elkövetése helyén, hanem 
másutt volt, s Így a terhére rótt cselekményt el 
sem követhette. 

Alibunár (a. m. Ali kútja), nagyközség Torontói 
vm. alibunári j.-ban, az ugyanily nevű mocsarak 
és római sáncok mellett, (isoo) 4628 lak. (közte 2710 
oláh, 1219 szerb, 427 német, 189 magyar); a já
rás szolgabírói hivatalának széke, van járásbíró
sága telekkönyvi hatósággal, csendörörse, 2 taka
rékpénztára, hitelszövetkezete, 2 gőzmalma, vas
úti állomása, posta- és táviróhivatala ós telefon
állomása. Kiterjedt határában (8949 ha.) salótrom-
kivirágzás, sok pióca és teknősbéka van. 1848 
december 12-ón Damjanich egyik legszebb diadalát 
aratta itt. A magyar sereg Versééről kiindulva a 
Duna felé tört előre, s a szerbek által erősen meg
szállott A. éppen útjába esett. A 3. és 9. zászlóaljak 
rohama, melyet maga Damjanich vezetett, csak
hamar visszavonulásra kényszerítette Joannovi-

- csőt, a szerbek veaórét. A halottakon kívül 2 ágyút 
és sok puskát vesztett az ellenség. A győztesek a 
táborhellyé átalakított helységet felgyújtották, 
hogy ott az ellenállás újabb támpontot ne talál
hasson, és tovább vonultak Tomasovát: (1. o.) felé. 
V.ö. Horváth, M.Forradalom története 11.99—100. 
Mükcker Bódog, A. története. (A délmagy. rég. és 
tört. egyesület 1888. évi kötetében); Ormos Zs. 
Földvárak A. táján. (Arch. Ért. 1879). Századok 
1872. 

Alicikrusos vegyületek 

Alibunári mocsár, Torontál és Tomes vmegy* 
határán, magassága a tenger szine felett 76 ni., kö
zepe táján 75"6 ni.; a Dunától nagy homokteriilet 
választja el; benne csak korhaunyal bőven kevert 
kotűs agyag van, de tőzeg nincsen. A szabadság
harcban a szerb felkelőknek nyújtott védelmet és 
megnehezítette legyőzésüket. B mocsár még a 
XV1I1. sz.-ban roppant terjedelmű volt, s azért 
1716 óta Mercy kormányzó kezdeményezésére 
III. Károly uralkodása alatt s utóbb Mária Te
rézia alatt több csatornát ástak, melyek segé
lyével nagy részét kiszárították; ily csatornák 
a két moraviczai csatorna s a Teréz-csatorna 
v. verseczi csatorna, melyek az A.-i és ilancsai 
mocsarak lecsapolására szolgálnak; a mocsár 
mindazáltal nincs még teljesen kiszárítva. 

Alicante, 1. spanyol tartomány, az egykori va
lenciai királyság legdélibb része, Valencia, a Föld
közi-tenger, Mureia és Albacete közt, 5659 km2 te
rülettel, (1906) 492,824 lak. 14 területre oszlik. 
Székvárosa: A. — 2. Az ugyanily nevű tarto
mány székhelye, a Földközi-tenger és vasutak mel
lett, egy régi várromtól koszorúzott sziklás hegy 
tövében, osztrák-magyar konzuli ügynökség szék
helye, (19ŰO) 50,142 lak., jó kikötővel, amelyet két 
nagy móló véd, világítótoronnyal, szép parti séta
térrel, élénk kereskedéssel és parti hajózással. 
Ipartelepei közül nevezetesebbek egy vas- és acél
gyár, dohánygyár (3000 női munkás), számos pa
pírgyár, két petroleumflnomító gyár, pamut- és 
vászonszövő-gyárak stb. Figyelemreméltók vásár
csarnokai. A lakosság fő keresetforrása az átviteli 
kereskedelem. Hajóforgalma (1906) 3113 hajó 
2.135,0001. tartelommal.Fő beviteli cikkek: a tőke
hal, esparto, szén, hordó és hordódonga, borszesz, 
vasrudak ós kakaó. Kivitele az utóbbi években 
(1903—5) 64"4 millió pesetára rúgott. Fő ki
viteli cikkei: a bor, espartoárúk, faolaj, édes
gyökér, árpa, ánizs, dohánylevelek, mandula és 
egyéb déligyümölcsök, ólom. Ezek közt a leg
fontosabb a környékén termő A.-i bor, erős, 
édes bor, melyet sötét színéről vino tinto-netk ne
veznek, amely azonban tisztán ritkán keiül for
galomba, rendesen vörös borokkal keverik. A. 
római eredetű város (Lucentum) 715. került a mó
rok birtokába. 1258-ban II. Ferdinánd Kasztilia 
királya, 1304. Ferdinánd az igazságos átengedte 
Aragóniának. 1706-ban az angolok és 1709. V. 
Fülöp hadai ostromolták. A. hegyen álló vára az 
utóbbi évben pusztult el. A várost körülfogó fala
kat újabb időben rombolták le. 

Alicante Bouschet. Egyike a legkedveltebb és 
legismertebb francia szőllőfajtáknak, melyeket 
Bouschet Henrik francia szőllőbirtokos két régibb 
francia szőllőfajta, a Grenache és a Teinturier ke
resztezéséből állított elő. Fürtje közópnagy, hen-
geridoraú; bogyói nagyok, gömbölyűek, feketék, 
harmatoltak, sötétvörös, cukordús lével. 

Alicata, 1. Lirata. 
Alice, 1. Álisz. 
Alice, a 291. planetoid. 
Aliciklusos vegyületek, cikloparafíinok vagy 

polimetilének. CnH2n általános képletü telített 
szénhidrogének, melyekben a szónatomok gyűrű
szerűén kapcsolódnak. Izomérek az olefin szén
hidrogénekkel. Pontosabb tagjai a trimetilén, 

Rérai Nagy Lexikona. I. köt. 23 
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•pentumetüén, heptametüén v. suberan. Az első 
tag gázalakú, a többiek folyadékok. 

Alicuri, 1. Liparii-szigetek. 
Alidák, az Ali (1. o.) kalifa dinasztiája. 
Ali el Iszfaháni, arab író, 1. Agháni. 
A l i e n a t i o (lat.) a. m. 1. elidegenítés; 2. öntu

datlan állapot. A. menüs: elmezavar, megtébolyo-
dás. A. in fraudem creditorum, 1. Elidegenítés. 

A l i e o i j u r i s (lat.) a. m. más hatalmának alá
vetett, nem önjogií; ellentéte a «sui juris» = ön-
jogú személy. — A. homo, «idegen jogú ember», 
elnevezése a nem önálló, függő embernek; vele 
ellentétben homo sui juris jelenti a független em
bert. 

Alifás vegyületek, zsírneniű. vegyületek, v. 
aciklusos vegyületek, a szénvegyületek ama nagy 
csoportja, melyek a metánból (CH4) mint alap-
vegyületből leszármaztathatok. Jellemző az A. 
szerkezetére, hogy bennük a szénatomok nyilt 
láncnak megfelelően kapcsolódnak, mint azt a kö
vetkező séma —C—C—C—C— mutatja. Az A. 
elnevezése az 'íXtiwvj = zsír görög szótól szár
mazik, mivel a zsírok kémiai szempontból ezen 
vegyület-sorozatba tartoznak. Az A. két nagy 
csoportba oszthatók: telített és telítetlen vegyü-
lete-kre. A telített vegyületekben a molekulát 
alkotó szénatomok csak egy pár vegyértékkel 
kapcsolódnak, míg a telítetlen A.-ben két v. több 
pár vegyértékkel kapcsolódnak egymáshoz a szén
atomok. Az újabb vizsgálatok számos olyan ve
gyület létezését derítették fel, melyekben az ato
mok az aromás vegyületekhez hasonlóan, gyűrűs 
kapcsolódásban vannak, amiért, dacára moleku
lájuk szerkezetének, kémiai viselkedésüknek meg
felelően az A.-hez sorozzák őket. 

Aliga, 1. Balatonaliga. 
Aligarh (ang. Alighui), az ugyanily nevű ke

rület szókhelye a brit-indiai ÉNy.-i tartomány
ban, vasút mellett, a felső Duab mocsaras síksá
gán. A. fontos erősség; a tőle 3 km.-nyire fekvő 
Koillal együtt (IÜOJO 70,434-, felében hindu, felében 
mohammedánus lak., nagy panmt- és gabona
piaccal. 

Alighieri, 1. Dante. 
A l i g n e m e n t (franc., ejtsd: áiinymafl). Több 

tárgynak v. csapatnak egy egyenes vonal szerint 
való elhelyezése. A terepfclmérésnél A.-nak neve
zik azt az egyenest, amely a mérőasztalon beraj
zolt s a terepen látható két tereppont közt képzel
hető, s amely vonal szerint tájékozva, állítják fel 
a mórőasztalt. Csapatfelállításokra vonatkozólag 
I. Igazodás. — A csillagászatban A. alatt értjük 
valamely csillag helyének közvetett úton való 
meghatározását, miután előbb több alapcsillag 
(1. o.) helye már pontosan meg lett határozva. 
Maestlin négy ismert helyű csillagot választott, 
melyek akként vannak elhelyezve, hogy a kere
sett ötödik csillag ama két átló metszéspontjába 
essék, melyet a négy ismert csillag alkotta négy
szög sarkaiból vonni lehet. Ez a körülményes 
módszer ma már nem használatos. Helyette Regio-
montanus módszere szolgál, melynél két ismert 
csillag helyével hasonlítjuk össze a keresett har
madikét egyszerű mikrometrikus méréssel. V. ö. 
Wolf, Handbuch der Astronomie (Zürich 1892, 
II. köt). 

Ali Kemál, török közgazdasági író. Az 1909 
áprilisi államcsínyben tekintélyes része volt és 
ezért halálra Ítélték. A. Magyarországon át Parisba 
menekült, hol jelenleg Jeni Jol (Uj út) címen 
igen heves hangú ellenzéki hetilapot szerkeszt. 
Munkái stilus szempontjából is becses termékek. 
Mint hírlapíró a legkiválóbbak egyike. 

Alilovci, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, 
(1900) 506 horvát-szerb és cseh lak., u. p. Kaptol, 
u. t. Pozsega. 

Alima (Kunya, Mbosszi), a Kongónak jelen
tékeny jobboldali mellékfolyója. Az Ogove forrá
sai közelében ered, Ballay hajózott rajta 1888. 
először egészen a torkolatáig. A d. sz. 1° 32' alatt 
egyesül a Kongóval. Brazza az A. partján két 
állomást alapított, A. Duolot és A. Bekelit. A fran
cia állomásokon alul gőzös is járhat rajta. 

Ali inentar i i (lat.), a római császárkorban va
gyontalan szülők gyermekei, kik bizonyos élet
korigminden hónapban pénzsegélyt kaptak. Azelső 
ily alapítványt Nerva császár (96—98 Kr. u.) tette. 
Az volt célja, hogy a hajlamot a házasélet iránt 
fokozza s a polgárság szaporodását előmozdítsa. 
A császárok példáját követték egyes magánosok 
Itáliában s a tartományokban egyaránt. 

A l i m e n t a r i u s (lat.) a. m. az élelmezéshez tar
tozó ; alimentaria lex, élelmi cikkeknek szegény 
polgárok közt való kiosztására vonatkozó törvény 
Rómában. — Álimentum a. m. élelmezés, a szülő
ket a gyermekekkel szemben illető tartási jog. — 
Alimentarius tubus, 1. Belek. — Alimentarius 
glykosaria, 1. Cukorvizelés. 

Al i inenta t io (lat.), táplálás, ellátás; jogi 
szempontból tartás, élelmezés, 1. Tartás. 

Alin ientuni (lat.), olyan rendszeres teljesít
mény, amelyre bizonyos személyek kötelezve van
nak, hogy valakinek szükségszerű vagy állásához 
mért ellátását biztosítsák. 

A l i m i n e (kiegészítve judicii) a. m. a bíró
ság vagy a hatóság küszöbétől, vagyis a kérel
met minden tárgyalás vagy meghallgatás nélkül 
visszautasítani. 

Alin Oszkár, svéd történetíró és jogtudós, 
szül. 1846 dec. 22. Palunban, megh. 1900 dec. 31. 
Upsalában, mint az ottani egyetem rektora. 1893. 
az upsalai jogi fakultás díszdoktorsággal tüntette 
ki. Mint svéd országgyűlési képviselő 1890 óta 
az alkotmányozó bizottság tagja volt, 1895—98. 
pedig a svéd-norvég unió revíziójára kiküldött 
vegyes bizottságé, midőn is vezére volt a kon
zervatívok jobb szárnyának, amely a védvámos 
svéd nemzeti álláspontra helyezkedett. Mint unio-
nista Norvégiában heves ellenzésre talált. Számos 
apró történeti értekezése mellett egész sorozat 
önálló történeti munkát irt svéd nyelven. Állam
jogi munkái közt legnevezetesebb a svéd-norvég 
uniót fejtegető Den svensk-norska unionen 
(Stockholm 1889—91, 2 k.), melynek következ
tetéseire azonban pár évvel halála után rácáfolt 
Norvégia elszakadása. 

Alindigó (növ.), 1. Repceindigó. 
A l i n e a (lat.), a nyomtatásban és írásban új 

bekezdés, új sor; vagy egész mondat is valamely 
törvénycikk szakaszában. — A. v. a capite, elülről. 

Alingsas (ejtsd: —szósz), járási székhely, Svéd
ország e vidékének legiparosabb városa, Elfsborg 
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svéd láuben a Lilla és Safvö raog vasút mellett, 
H899) 3210 lak. 

Alinit, a gabonanemüek trágyaszereként for
galomba került baktériumok (a Bacillus Ellcn-
bachensis) spórái, amelyekből kikelő baktériumok 
állítólag képesek a nitrogént lekötni. Azonban a 
legnagyobb gonddal végzett kísérleteknél is tel
jesen hatástalannak bizonyult. 

Aliorumna (változatai: alirumiia, alyrumna, 
alioruna, aliruna), igy nevezi Jordanis (v. Jornan-
des) a Kr. u. VI. sz. közepe tájáról való, De origine 
actibusque Getarum cimü munkájában (mely 
Cassiodorus, Marcellinus Comes és részben szóbeli 
hagyományok alapján a gótok történetét tár
gyalja) azokat a varázslónőket, akiket Filimcr 
gót király népe kebeléből száműzött s akik erdei 
manókkal (Jordanis fauni ficarii-nak nevezi őket) 
párosodtak és így a hunnok ősanyáivá Yettek.Ipolyi 
Magyar Mythologiájában (71,88,106. 1.) ennek az 
adatnak, amely a gótok történetírójának és korá
nak a felfogásánál egyebet alig jellemez, értékénél 
jóval nagyobb jelentőséget tulajdonít, s a későbbi 
hazai krónikák Jordanisra visszavezethető adatait, 
így különösen a Kézainál feljegyzett mondát is e 
helytelen szempontból itéli meg és veti egybe 
az előbbi vei. 

Aliot, a göncöl szekerének E csillaga. 
Aliphera, város Árkádia délnyugati részén. 

A város helyi hagyománya szerint Athene istennő 
itt nevelkedett. Temploma is volt itt egy nagy 
tiszteletben álló kópszobrával. A szövetséges há
borúban (Kr. e. 219—217.) III. Fülöp makedóniai 
király a várost és erős várát megostromolta. Je
lentékeny romjai ma is láthatók a helyén álló 
Nerovica községben. 

Alipin (alypin), sósavas benzoiltetrametildia-
rainoaetildimétilkarbinol, C^UjjNsjOa.HCl. Szín
telen, kristályos por. 169°-on megolvad. Vízben 
bőségesen oldódik ; az oldat semleges kémhatású. 
Kevésbbé mérgező a kokainnál, de csaknem any-
nyira érzéstelenít, mint az, miért mint érzéstele-
nítőt, a kokain pótlására, esetleg adrenalinnal 
egyidejűleg alkalmazzák. 

Alipit. viztartalmú nikkel - magnézia - szilikát 
ásvány Sziléziából, almazöld, amorf, hasonlít a 
gént hithez. 

Aliptok, 1. Aleiptész. 
Alipzur (alpzur, alprozur, amüzwr), Jordanes 

és Priskus Rhetor szerint azon nyugoti hunn-
tórzsek közé tartoztak, melyei;: legelőbb keltek 
át a Maeotison. Említik őket a magyar krónikák 
is, de ezek nem hunnoknak, hanem a Maeotistól 
nyugatra tanyázó szkithiai népnek mondják. 

AÍiquante, 1. Aliquot rész. 
Aliquid h a e r e t (lat.) a. m. «valami meg

ragad)) ; rövidítése a közmondásnak: calumniare 
audacter stb., 1. Calumnia. 

Aliquot hangok (felhangok, mellékhangok), 
azok a hangok, melyek egy hangforrás egész tö
mege aliquot részeinek rezgéséből keletkeznek. 
Egy mindkét végén megerősített húr pl. rezeghet 
egész terjedelmében csomó nélkül, de rezeghet egy, 
két, három s i. t. csomóval; akkor két, három, négy 
s i. t. egyenlő részre oszlik (1. Húrmozgás). Azezen 
rezgési alakoknak megfelelő aliquot hangok rez
gési szamai úgy aránylanak egymáshoz, mint 2 : 3 : 

4 . . . s i. t. Ha a húrnak legmélyebb hangja pl. C, 
akkor a magasság szerint egymásra következő 
aliquot hangok sorozata: c, g, c',e', g', (7), c", d", e", 
(11), g", (13).. s i. t, ahol a számokkal jelölt he
lyekre oly hangok jönnek, melyek a hanglejtőb* 
nem illenek. 

Aliquot rész, valamely mennyiségnek, mint 
egésznek, oly része, amely bizonyos egész szám
mal megszorozva magát az egész elosztandó 
mennyiséget adja. Ezzel szemben, minden egyéb 
részét az egésznek aliqua?ite-nek mondjuk. így 
pl. 18-nak 2, 3, 6, 9 aliquot részei, ellenben 4,5,7, 
8 aliquantái. 

Aliquot zongora. E hangszer, melyet Blüthner 
lipcsei zongoragyáros talált föl, az egyes hangok 
számára dupla húrozattal van ellátva. A második, 
magasabban fekvő húrozat, melyet a kalapácsok 
nem érintenek, egy tiszta nyolcaddal magasabbra 
van hangolva s csakis a hang erősbítósóre szolgál. 

Alisán Zieó, neves örmény író és költő, szül. 
1820 jul. 10-én Konstantinápolyban, megh. 1901 
nov. 22-én Velencében. 1840. Velencében pappá 
szentelték. 1858-ban Parisba küldték a Murád-féle 
örmény iskolához helyettes igazgatónak, 1862. 
Velencébe tért vissza, s itt 1890. nagy fénnyel 
ülték meg írói működésének 50 éves jubileumát. 
Irodalmi működése rendkívül széleskörű. Hájg 
és kora, Az örmény irodalom rövid törté
nete, Örményország természetrajza, Örmény 
geológia cimü munkáin kívül 1854-ben politikai 
földrajzot írt, 1855. pedig az örmény föld új 
helyzetéről adott ki földrajzi munkát. Á. mint 
költő is jelentékeny. Kiadott egy 5 kötetes vers
gyűjteményt. Az örmény népdalokat angol fordí
tással 1853—67. adta ki. Fordított ezenkívül köl
teményeket angolból, németből. Á.-t sokoldalú tu
dományos működéséért többek között a párisi tu
dományos és irodalmi akadémia tagjává s a jenai 
egyetem bölcsészeti kara tiszteletbeli doktorává 
választotta. 

Alisca, római táborhely Alsó-Pannoniában, 
valószínűleg a mai Szekszárd helyén. 

Aliscans (Alyscamps, eaua: aiíszkas, lat. Elysii 
campi), pogány és keresztény sírokkal borított 
mezőnek a neve a Rhone mellett, Arles közelé
ben. A monda szerint ezen a mezőn vívta meg 
a szaracénokkal győzedelmes csatáját Vilmos 
aquitaniai herceg (Guillaume d'Orange), amely 
dicsőséges harcról a Clianson de geste c. ó-frank 
nép-eposz egyik legszebb darabja,' a Chanson A. 
szól. (Kiadta Rolin, Leipz. 1894.) 

Alisé Sainte-Reine, francia falu, 1. Alesia. 
A l i s m a L. (növ.), az Alismataceae (Hidőr-fé-

lék) család génusza. 5 faja van, melyek közül 4 
hazánkban is előfordul vízben ós víz körül. 

Aliso, Drusus által Kr. e. 11. Vesztfáliában 
épített római erősség, amelyet Varus leveretése 
után a németek elfoglaltak, de Kr. u. 15-ben a 
rómaiak újra visszaszereztek. Az 1899. Schuch-
hardtól a Haltern melletti Annabergen földerített 
római telepet tartják A. romjainak. Mások Obera-
den v. Beckum táján keresik. V. ö. Die Drusus-
feste A. (Hildesheim 1907). 

Alison (ejtsd: eiiiz'n), 1. Archibald, angol jo
gász és történetíró, szül. Kenleyben 1792 dee. 29., 
megh. 1867. Glasgowban, mint az ottani egyetem 
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rektora. Művei által európai nevet szerzett magá
nak. A legfőbbek a következők: The principles of 
the criminal law of Seotland (Edinb. 1832); Prac-
tice of the criminal law (u. o. 1833); History of 
Burope from the commencement of the French 
revolution to te restoration oftheBourbons (u. o. 
1833—42,14 köt.), mely művet nemcsak az európai 
nyelvekre, hanem még arab és hindosztáni 
nyelvre is lefordítottak; History of Burope from 
the fali of Napóleon to the aecession of Louis Na
póleon (2. Mad. Edinb. 1865,8 köt.). Nevezetesek 
politikai és történelmi essayi is, amelyekből 3 
kötet jelent meg. A. 1852. a baronet méltóságot 
nyerte. V. ö.: Önéletlelrását: Somé accountof íny 
life and writings (Edinb. 1882, 2 köt.); Stephen, 
Diction. of Nation. Biogr. I. 287. 

2. A., Archibald, az előbbinek fia, angol törzs
kari tiszt, szül. Edinburgban 1826 jan. 21. Reszt 
vett a krimi háborúban és 1857. Ayde lord alatt az 
indiai hadjáratban, ahol egyik karját vesztette el. 
Egyiptomban 1882—83. főparancsnoka volt az 
angol hadseregnek. 1893-ban nyugalomba lépett. 
Műve: On army organisation (1869). 

Alison-bill, a Bland-bill másik neve, 1. Bland-
biü. 

Alisonit, ólomrézszulfid ásvány (SCu^S -\- PbS), 
Chiléből (Mina grandé, Coquimbo mellett). 

Alispán. A vmegye első tisztviselője, a vmegyei 
közigazgatás feje, ki mint a vmegye közönségétől 
(vmegyei bizottság) hat évre választott legfőbb 
tisztviselő, a kinevezett főispánnak nincs aláren
delve, hanem önállóan intézi a megyei közigaz
gatást. A régibb időben, mikor a vmegye végezte 

, az összes közigazgatást, s a törvénykezést is a vár
megye választott tisztviselői ós a vmegyei törvény
székek gyakorolták, többnyire két, sőt három 
A.-ja is volt egy-egy vmegyének, mert az A.-ok 
vitték a vmegyei törvényszékek elnökségét is. 
Kiválóbb történelmi alakok fejlődtek ki köztilök 
a közélet és a közművelődés terén; sokan szerez
tek érdemet a nemzeti jogoknak védelmében. 

Mai törvényeink szerint a vmegye csak szűkebb 
közigazgatásra lóvén utalva, a vmegyei hiva
talok jelentősége csökkent. De mégis kiváló fon
tossága van egy-egy A. egyéniségének, mert az 
alispán lévén feje és vezetője a közigazgatás
nak törvényhatósága területén, sokoldalú tevé
kenységet fejthet ki s a közéletet sokféle irányban 
emelheti. 

Alispáni bíróság, régebben az alispán elnök
lete alatt a szolgabíró és esküdtből álló elsőfolya-
modású biróság. Hatáskörébe tartoztak a vmegyei 
törvényszékhez nem utalt ügyek. 

Alistál, kisközség Pozsony vm. dunaszerdahelyi 
j.-ban, (1900) 1098 magyar lak., postával; u. t. 
Pelistálnyárosd. 1268-ban a közeli Szakáloson 
voltak a királyi ménesek és ott laktak az istálló
mesterek (innen a község neve). Ref. temploma 
késői gót Ízlésű (XV. sz.), XVn. sz.-beli olaj
festménnyel, mely Sz. Margit apácát, IV. Béla 
leányát ábrázolja. 

AŰstáli Farkas Jakab, 1. Farkas Jakab. 
Alisz (Alisia, Elisa vagy Alice),Gh.aXi\\m Raj

náid és antiochiai Konstaucia leánya, 1173. nő
vérével, Annával (1. o.), III. Béla feleségével 
együtt jött Magyarországba s 1204-ig élvezte só

gorának, majd unokaöccseinek vendégszeretetét. 
1204-ben VI. Aro estei őrgrófhoz ment férjhoz. 
Még élt 1234-ben, midőn mostohaflának, Aldo-
brandininek leányát, Beatrixet, ü. András magyar 
király nőül vette. 

Ali Szidi, tuniszi bej, szül. 1817 aug. 14., 
megh. El Marsa nyaralójában, Tunisz közelében, 
1902 jun. elején. Midőn a trónt elfoglalta (1882 
okt. 23.), Tunisz már a francia fenhatóság alatt 
állt. Pompakedvelő elődeinek udvartartásával sza
kítva, a takarókosságnak hódolt ós csakis a sze
gényekkel szemben tett kivételt. 1894. elmebe
teggé lett és azóta fia, Mohammed el-Hadzsi 
kormányzott helyette, aki őt 1902. a trónon kö
vette, megh. 1906. 

Ali ter (lat.) a. m. máskép. 
Aliud sceptruin , a l i n d p l ec trn iu (lat.), 

példabeszéd, azt jelenti: más a kormánypálca, más 
a lant. 

Al iuude (lat.) a. m. máshonnau. 
Aliwal North, a Fokföld kerülete az egykori 

Oranje köztársaság D.-i határán, az Oranje folyó 
balpartján, 3380 km2 területtel, (i89i) 9960 lak. 
Az ugyanily nevű fővárosa vasúti végpont, 2057 
lakossal. 

Alizarin 1, 2, dioxianthrachinon C14H6Oa(OH)3. 
Az indigó mellett a legfontosabb az összes termé
szetes és mesterséges festékek között. A tiszta A. 
szép, ttvegfényű vörös prizmákban v.tükben kristá
lyosodik. Op. 289 O. Vízben kevéssé, alkoholban, 
éterben, lúgokban (utóbbiakban sötét ibolya szín
nel) jól oldódik. Fémoxidokkal oldhatatlan színes 
vegyületeket, ú. n. lakkok-at létesít, melyek a 
különböző fémoxidoktól függően különböző szí
nűek. Az alumínium és ónlakk piros, a vaslakk 
sötét ibolya, a krómlakk gránát, ill. bordeaux-
vörös. Az A. és származékai az adjektiv festékek 
csoportjába tartoznak, azaz a gyapotot és gyapjút 
csak pácok segítségével festik. A pácok minő
sége szerint különböző színű lakkok keletkeznek. 
Egyike a leggyakrabban használtaknak az alumi-
niumpác, melynek alkalmazásával a festés a kö
vetkezőképen történik: a szövetet aluminiumace-
táttal átitatják, megmelegítik, mikor is az acetát 
elbomlása folytán aluminiumhidroxid keletkezik, 
mely a szövet szálai között megtapad. Az így elő
készített szövetetkevés ecetsavval megsavanyltott 
A.-fürdőbe helyezik és a f ürdö hőmérsékletét las
sanként a forrás hőmórsókéig növelik. Amiut a 
szövet a kivánt vörös színt megkapta, a fürdőből 
kiveszik, jól kimossák és szárítják. Az A. ipari 
fontosságát és az előállítására szolgáló módszerek 
tökéletesedését jellemzi, hogy 1870. a festék kg.-
ként 16—17 koronába, 1875. 8-6 koronába, 1890. 
1*9—20 koronába, 1898. már csak 1*7 koronába 
került. 

Alizarin-tinta, 1. Tinta. 
Álizidori gyűjtemény (Decretales Pseudo-Isi-

dorianae), a «Hispana Collectio»-nak átdolgozása 
s kibővítése; a frank birodalomban, valószínűleg 
a reimsi egyháztartományban, a IX. sz. közepe 
táján készült kompiláció. Szerzője ismeretlen, ma
gát Isidorus Mercatornak nevezi; azonban a gya
núba vett Riculf, mainzi Otgar, mansi Aldrich, 
sensi Wenilo, Lupus de Ferrióres, a két Hincmar, 
Ebbo, Rothad, Wulfad és Benedictus Levita egyi-
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kére sem bizonyítható rá a szerzőség. A gyűjte
mény célja: 1. az egyház emancipációja az ál
lamhatalom alól; 2. a püspökök biztosítása a met-
ropoliták és tartományi zsinatok ellen. Későbbi 
pápák intézkedéseit vagy a más úton megálla
pított elveket a legrégibb pápák neve alatt adja 
elő, hogy hagyományszerii színt adjon nekik; de 
vannak újításai is. Már I. Miklós pápa elvetette, 
mint hamisat; hamisságát teljesen kimutatták a 
magdeburgi centuriátok (1559). Hamisságát iga
zolja, hogy oly viszonyokról szól, melyek a VIII. és 
IX. sz. állapotai; nyelve a IX. sz. latinsága ; az 
állítólag a III. sz.-ból származó decretalisok a Vul-
gatából idéznek, mely az V. sz.-ban keletkezett. 
A nagyszámú irodalom áttekintését l.Konek, Egy
házjogtan, avagy teljesen Friedberg, Lehrbuch 
des Kirchenrechte c. művében (2. kiad. 1889); 
avagy RichterDove, Kirchenreeht (8.kiad. 871.); 
Simson, Die Kntstehung der pseudo-isidorischen 
Fálschungen in Le Mans (Leipz. 1886); Hauck, 
Kirchengesehichte Deutschlands (II. köt. 1890). 

Álízület (pseudarthrosis) eltört osontok torós-
végei között keletkezik, ha a csontok összefor-
rasztására szükséges csontképződés elégtelen. 
Ilyenkor a csontos forradás helyén kötőszövetes 
egyesülés történik. A csontvégek a súrlódás, moz
gatás következtében legömbölyödnek, egymás el
lenében mozgásokat engednek meg. Bz a kö
rülmény adta az Á. nevét. Ritka esetekben a 
csontvégek között nyálkatömlő is fejlődik, ami a 
hasonlatosságot a valódi izületekkel még fokozza. 
Az Á. kifejlődésének okai között szerepel: 1. a 
tört csontvégeknek egymástól való eltávolodása 
(diasztázisa); 2. a csontnak összemorzsolódása, 
mely néha az új csontot alkotó csonthártya és 
csontvelősejteknek elroncsolásával jár; 3. a törés-
végek elhalása (fertőzés folytán); \. lágyrészek
nek (izmoknak, bőnyéknek) beékelődése (inter-
poziciója) a törésvégek közé. Az említett okok 
gyakran szerepelnek a térdkalács és a singkampó 
töréseinél. A helybeli okok mellett ritkábban ál
talános sínylődés, seny vesztő betegség is okozhat 
tökéletlen csontforradást és így A.-et (gtlmőkór, 
bujakor, angolkór, csontlágyulás, elaggás). 

Az emiitett okok szerint a kezelés is változó. A 
csontvégek nagyfokú széthúzódását csontvarrat
tal, a csonthártya tökéletlen csontképzését a bö-
vérüség fokozásával vagy a vérnek a csontvégek 
közé való bofecskendésével, az elroncsolt csont
hártyát más csontról vett lebenyek átültetésével 
kezeljük. Közbeékelt lágyrészeket ki kell vágni 
és a felfrissített csontvégeket csontvarrattal vagy 
szögeléssel kell egyesíteni. Á. ott is keletkezik, 
ahol a kificamodott csontvég, ha kellő időben 
helyre nem tettük, más helyen megtámaszkodik. 
A combcsont feje a csipöcsonton új izületárkot al
kothat magának. A tökéletlen támaszkodás miatt 
a testsúly terhére ez az árok egyre magasabbra 
csúszhatik (vándorolhat), ami nagyfokú rövidülés
hez, bicogéshez vezet. Gyakori ez az árokván
dorlás a gürnős csípőizületi gynladás folyamán, 
amely az izület elroncsolása után lassan fokozódó 
fieamodáshoz, a folyamat gyógyulása után Á. ke
letkezéséhez vezethet. 

Aljagabona, rostaalja, oly könnyű, léhaszemű, 
szemetes gabona, mely rostálás alkalmával a jó, 

egészséges, teltszemü gabonától elválik. Az ilyen 
gabonát másként ocsúnak, rostaáljának, v. hol 
azt osztályok szerint különítik, harmad-, negyed
osztályú gabonának is mondják. 

Aljak, 1. (techn., Sclvwellen, Traverse). A vasúti 
felépítmény alkotórészei asinek, az A. v. aljazatok 
és az ágyazat. Az A. feladata oly szilárd alátámasz
tást nyújtani a síneknek, hogy azok a kerekek ter
hét elbírhassák, feladatuk továbbá biztosítani a sí
nek egymástól való távolságát (nyomtávolság) és a 
sinek egymáshoz viszonyított helyzetét. Alkalma
zásuk módja szerint megkülönböztetünk hossz-
A.-at, magán-A.-at és kereszt-A.-at. A liossz-A. 
a két sínszálat külön-külön egész hosszukban 
alátámasztják. A magán-A. a síneket csak egyes 
helyeken fogják alá. A kereszt-A. a vágány ten
gelyére merőlegesen fekvő tartók, amelyek min
denike mindkét sínszálat alátámasztja. A sinek 
az A.-ra kapcsoló szerekkel (sínszegekkel, sín
csavarokkal, alátétlemezekkel stb.) vannak lefog
lalva. A hossz-A.-nál és a magán-A.-nál a sinek 
egymástól való távolságának ós a sinek egymás
hoz viszonyított helyzetének biztosítására külön 
összekötő szerkezetek szükségesek. Magán-Á.-nak 
kőkockákat, vaslapokat használnak. A hossz-A.-at 
és kereszt-A.-at fából vagy vasból készítik (talp
fák, vas-A.). Kísérleteznek újabban vasbeton ke-
reszt-A.-kal is. 

2. JL.,a kémiában a bázisok (1. o.) elavult neve. 
Aljárásbiró, 1. Járásbiró. 
Aljas (észt.), a szónak legtágabb, inkább idegen 

nyelveken élő jelentése (gémein; órdinaire, tri-
vial; common, vulgar) szerint olyan ábrázolás, 
mely a kiváló, a szép és az eszményített helyett 
az alantit, közönségest, póriast, durvát állítja 
elénk. A vádat, melyet a realizmus és naturaliz
mus ellen szoktak hangoztatni, hogy t. i. az A.-t 
kedveli, sokszor így kell érteni. Nálunk a ma
gyar szónak erős erkölcsi jelentése miatt A. mind
azon művészi alkotás, mely nemtelent, erkölcs
telent ad elő, vagy melynek célja nemtelen. Ide 
tartozik a pornográfia s a rágalmazó, piszkolódó 
pamflet és pasquill-irodalom. Az A. jellem iro
dalmi ősképe Homerosnál Thersites. 

Aljazás, annyi mint a gazdasági állatok szá
mára fekvőhely készítése különféle alomból, pl. 
szalmából, falombból, tőzegből, homokból. Bő A. 
nemcsak jobb fekvőhelyet szolgáltat az állatok
nak, hanem azok tisztántartását is lehetővé teszi, 
azonfelül pedig a trágya mennyiségót szaporítja. 

Aljbor (így is: ajbor), seprős bor. 
Aljegyző (vmegyei). A vmegyei hatóságnak s kü

lönösen a hatóság középpontjának egyik legfonto
sabb tisztviselője. Előkészítője és előadója a köz
ponti hatósághoz beérkezett ügyeknek, és pedig 
úgy azoknak, amelyek az alispán elintézése alá 
tartoznak, valamint azoknak, melyek a közgyűlés, 
a közigazgatási bizottság és egyéb megyei vá
lasztmányok és bizottságok hatáskörébe valók. 
E hatáskörnél fogva az A., illetőleg az A.-k 
kezében összpontosul úgyszólván a vmegyei köz
igazgatás minden tárgya. Az A., mint a vmegyei 
tisztviselők legnagyobb része, hat évre választa-
tik. Csak az választható meg, ki az 1883.1. t.-c, 
értelmében minősítve van. Tiszteletbeli A.-t a 
főispán nevezhet ki. A tiszteletbeli A.-ség tulaj 
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Aljlemez. 

donképen csak cím, de többnyire alkalmat nyújt 
arra, hogy a fiatal emberek a választások előtt 
bebizonyíthassák képességeiket és munkaerejüket. 

Aljfü, a réti füvek ama része, mely közvetetle-
nül a földet lepi el, leginkább leveleket, ellenben 
kevés és nem magas szárat hajt. Jó réten az A. s 
a szálas fű (1. o.) között kedvező arány van s a sűrű 
A. a rét értékét tetemesen növeli. 

Aljlemez (alátétlemez), az építkezéseknél az 
a rendesen öntött vaslemez, melyet vasoszlo

pok v. vasgerendák 
alá állítanak, hogy 
azok biztos állást kap-
'janak és a terhelés 
nagyobb felületre vi
tessék át. Nagyobb 
állósságotkivánó ese
tekben az oszloptalpat 
az A.-hez, és viszont 
ezt az alatta levő kő
höz vagy alapozáshoz 
csavarokkal is hozzá
erősítik (1. az ábrát). 

Alj-növényzet, az 
erdők apróbb, talaj
takaró növényzete, ú. 
m. cserjók, félcserjék, 
fűneműek, harasztok, 

mohák, zuzmók, 
gombák. 

Áljó emberek, szálló ige, Théodore Barriöre és 
Brnest Capendu vígjátékának címe után. 

Áljogügyletek vagy színlelt jogügyletek azok, 
melyeknél a felek akarata csak külsőleg, színleg 
irányul a jogügylet létesítésére, de valóban nem, 
jogügylet tehát nem is jön létre. Színlelt jogügy
let az, amikor a felek egyáltalában nem akarnak 
jogügyletet kötni, burkolt v. palástolt jogügylet 
pedig az, amely más, a felek által akart jogügy
let leplezésére szolgál (pl. ha a vételi szerző
désbe burkolt valódi akarat ajándékozásra irá
nyult), ilyenkor a felek akaratának megfelelő jog
ügylet csak úgy jön létre, ha az ahhoz megkíván
tató összes törvényes feltételek megvannak. Gya
kori eset a hitelezők kijátszása végett való szín
legesvagyonátruházás. Áljogügyletnek tekintendő 
az is, midőn a jogügyletet más személyek kötik a 
jogügyletbe lépni akaró valódi személyek elhall
gatásával. Ez esetben a jogügylet ezek között jő 
létre, s nem azok között, akik felek gyanánt csak 
szerepelnek. Az uzsorának színlelt ügyletbe való 
burkolása uzsoratörvényünk szerint (1883. XXV. 
törvénycikk 2. §) az uzsorának minősített (súlyo
sabban büntetett) esetét képezi. 

Aljubarrota (ejtsd: aizsu-), falu Bstremadura por
tugál tartomány Leiria kerületében, (1900) 3438 lak. 
1385. itt vívta ki I. János portugál király hazájá
nak önállóságát. 

Aljzatok, 1. Alják. 
Alka (állat), 1. Álkafélék. 
Alkafélék (Alcidae, állat), a lileszerű madarak 

(Charadriomithes) rendjének egyik családja. Tes-
tök hengeres, oldalt összenyomott csőrük több
nyire kisebb, mint a fejők: nyakuk rövid: apró 
evezőtollakkal ellátott szárnyaik kicsinyek, kard-
szerüen hajlottak; farkuk rövid, tompa: úszólábaik 

háromujjuak és hátulállók, azért állásuk a szá
razon egyenes. Kitűnő úszók, halakból és más ten
geri állatokból élnek. Az ó-világ sarki tájain hono
sak s csak elvétve költenek a sarkkörtől délre 
eső vidékeken, de a meleg égövig sohase vetőd
nek le. Szívósan ragaszkodnak a tengerhez s csak 
költés idején tanyáznak a szárazföldön, hol költés
kor roppant nagy mennyiségben összegyűlve az 
ú. n. madárhegyeketalkotják; ilyenkor a vizet el
hagyva sziklákon, szirteken társasán fészkelnek. 
A jérce csak egy tojást rak, melyet a hímmel kö
zösen ápol. Fészeklakók. Hasznuk nagy. Tojásaik 
és a fiatal madár húsa az északi lakóknak kedvelt 
eledele, az öreg madár húsa azonban zsíros és 
nehezen emészthető. Ezenkívül még tollait is 
használják. 

Huszonnyolc faj ismeretes, melyek o nembe 
tartoznak. 1. Lundák (Fratercula); körülbelül 
akkorák, mint a galambok; csőrük oldalt nézve 
háromszögletű, papagályszeríi, hegyén és tövén 
több redőszerű ormó fut keresztben. Ide tartozik 
a sarki ly,nda v. pengecsőrű alka (ÍV. arctica L.), 
mely az Északi tengeren, az Atlanti-óceán É.-i ré
szén és a Jegestengeren honos. A Csendes-óceán 
É.-i részein a szarvas lunda (Fr. corniculata 
Nauni.) helyettesíti. 2. Alkák (Álca); az előbbi 
nemtől abban különböznek, hogy csőrük tőfele tol
las és orrlyukaik a száj zugtól messze előre esnek. 
Ide tartozik a közönséges alka (A. torda L.). Ha
zája az É.-i Atlanti-óceán, de télen a Közép-tenger
ben is előfordul. 3. Csonka alkák (Plautus). Jel
lemző reájuk, hogy repülni nem tudnak, szárnyukat 
csak úszószárny gyanánt tudják használni. Érdekes 
képviselője a körülbelül lúdnagyságú óriás alka 
(Pl. impennis L.), mely a múlt század elején még 
Izland szigetén ós Grönland körül közönséges 
volt, ma azonban már úgyszólván teljesen kipusz
tult. 4. Lummák (Uria). Galambnagyságúak; fejük 
hollószerü, testük kacsaszerű; csőrük aránylag 
hosszú, karcsú, egyenes, csak a felső káva hegye 
hajlik ívesen; szárnyuk kicsiny, keskeny, he
gyes, farkuk rövid, 12—1-4 tollú. Földünk sarki 
tájain honosak. F'ajai közül említésre méltók: a 
közönséges lumma (U- lomvia L.), a jeges lunmia 
(U. brünnichi Sab.) és a fekete lumma (U. grylle 
L.). 5. Alkabukók (Mergulus). Átmenetet képez
nek az alkák és luniniák között. Ide tartozik a rák-
pusztító alkabukó (M. allé L.), mely tömén
telen mennyiségben él a Spitzbergákon, to
vábbá Grönland K.-i és Ny.-i partjain, E.-Ameriká
nak Grönland felé néző partvidékein. Húsát az 
é.-i népek csemegeként fogyasztják. 

A l k a h e s t v. Alcahest (arab), Paracelsus sze
rint képzelt «általános föloldószer és gyógyszer». 
Glauber A. a. m. Glaubersó; respour-A.: cink
oxid ós hamu keveréke. 

Alkaios (lat. Alcaeus) kiváló görög lantos 
költő Lesbos szigetéről Kr. e. 600 táján, Sapplio 
kortársa, az aioliai nemesi rend lelkes harcosa. 
Költészete hü kifejezése politikai álláspontjának. 
Szembeszállt a hazáját elnyomó kényurakkal, így 
pl. Pittakosszal, ezért kénytelen volt kivándorolni, 
de később visszatért és kibékült vele. Legalább 
10 könyvre terjedő aioliai nyelvjárásban írt köl
teményeiből gyér töredékek maradtak (kiadta 
Bergk, Poetae Gr. Graeci III. k.). Költészetét 
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férfias erély, erővel teljes dikció, nagy forma-
tokély ós gazdagság s erős érzékiség mellett ne
mes erkölcsi felfogás jellemzi. A görögök nagyra-
becsülték; Horatiusnak egyik fő mintaképe volt. 
Róla van elnevezve az alkaioszi versmérték (ilyen 
pl. Berzsenyi Fohászkodása). 

Alkaioszi vers, Alkaios lesbosi költőről neve
zett görög versmérték. A.-sortöbbféle van: egyik 
a közönséges 11 tagú — A.-sor néven rendesen 
ezt értik —, másik a kisebb alkaiosi (tíztagú, 
máskép pindarosi daktilus); továbbá a nagyobb 
A.-mérték, mely két glikoni versből és egy tro-
chaikus záradékból áll. Az A.-szak négysorú 
lírai strófa, 2 első sora, az alap (11 tagú) A.-sor, 
a 3 sor ötödfeles jambus, a 4-ik kisebb A. Az egész 
szak képe: 

Példa: Más néppel ontott bajnoki vért hazánk 
Szerzője, Árpád, a Duna partjain, 

Óh, más magyarral verte vissza 
Nagy Hunyadink Mahomet hatalmát! Berz$en\ji. 

Az emelkedő (jambikus) ritmus erélye az A.-szakot 
az antik lírai strófák leghatásosabbikává és az óda 
legjellemzőbb versalakjává teszi. Az A.-szak világ
irodalmi körutat is tett; kedvelte a római arany
kori költészet (Horatius), továbbá a német költé
szet klasszikái iránya s a magyar klasszikái iskola 
(Berzsenyi). 

Alkáliák, lúgok. így hívják az alkáli-fémek 
oxidjait és hidroxidjait (tulajdonképeni A.); a 
szó tágabb értelmében az A. elnevezés földfémek 
oxidjaira és hidroxidjaira is használatos (földes 
A.). Az alkáli szó arab eredetű; az arabok a 
hamu kilúgzása utján kapott anyagot, mely fő
képen kálium és nátriumkarbonátból áll, nevezték 
így (a kaljon = hamu arab szóból és «al» névelő
ből alkotva). Az A.-ra jellemzőnek mondották azt, 
hogy savakat telíteni képesek, miközben pezsgés is 
észlelhető. Duhamel és Markgraf (1738) külön
böztettek meg először növényi és ásványi A.-at 
{kálium- ós nátriumkarbonát), későbben ezeket 
együtt: nem illó (fix) A.-nak nevezték, ellentétben 
az illó alkáliával, az ammoniumkarbonáttal. Black 
(1755) állapította meg a karbonátok és hidroxidok 
között levő különbséget (amelyeket addig össze
cseréltek), előbbenieket nem maró. utóbbiakat 
maró A.-nak nevezve. (L. Bázisok, Oxidok. 
Hidroxidok.) 

Alkáli-fémek v. lúgfémek. Litium (Li), nátrium 
(Na), kálium (K), rubidium (Eb), césium (Ós). Ezüst
fehér, lágy, kis fajsúlyú fémek. Nedves levegőn 
gyorsan oxidálódnak és a vizet hevesen bontják. 
Egyvegyórtókű és a legnagyobb mértékben po
zitív gyökök. Hidroxidjaik a legerősebb bázisok; 
ezek, valamint karbonátjaik vízben oldhatók és 
maró-lúgosak. Sóik vizes oldatában mindig ka
tionokként szerepelnek. 

Alkáli-földiémek v. lúgos földek féméi (kal
cium-csoport), kalcium (Ca), stroncium (Sr), bárium 

(Ba) és rádium (Ra). Sárgás fehér v. kékes szürke, 
nyújtható fémek. Víznél nagyobb fajsúlyuak. A 
vizet hevesen elbontják. Kétvegyértékű, nagy 
mértékben pozitív gyökök. Sóik vizes oldatában, 
mindig kationokként szerepelnek. 

Alkalimetria, 1. Kémiai analízis. 
Alkaliotropizmus, az alkáli-vegyületek által 

előidézett chemotropizinus (1. o.). 
Alkális fürdő, 1. Fürdő. 
Alkális kémhatás v. lúgos kémhatás, számos 

vegyületnek az a sajátsága, hogy bizonyos festék
anyagok színét jellemző módon megváltoztatják, 
így a vörös lakmuszt kékre, a sárga curcumát 
barnára, a színtelen phenolphtaleint vörösre, a 
vörös methylorange-t sárga színűre változtatják. 

Alkális levegő a. m. ammónia. 
Alkális lúgok, a kálium- ós a nátriumhidroxid 

oldatai. 
Alkáli-zöld, bonyolódott összetételű, mestersé

ges zöld kátrányfestók. 
Ál-Kallisthenes, 1. Sándor-monda. 
Alkalmazás, valamely teendőnek teljesítésére, 

intézésére való meghívás, megbízás, felhatalma
zás, esetleg meghagyás, parancs. Ez akár egyes 
esetekre, akár folyton felmerülő ügyek határo
zott körére vonatkozhatik. Közönségesen hiva
talra, szolgálatra, állásra való alkalmazást érte
nek alatta, ezért szokás az állani, megye, község, 
köz- ós magánérdekű intézetek személyzetét alkal
mazottaknak nevezni. Az A. által az alkalmazott 
ós az alkalmazó közt szolgálati szerződés kelet
kezik, amelyben az előbbi munkáját, az utóbbi 
pedig annak díjazását köti le. Ez a szerződés ma
gánfelek közt magánjogi természetű, az állam és 
alkalmazottai közt pedig közjogi természetű, ami 
abban jut kifejezésre, hogy az A. feltételei ós az 
alkalmazott működési köre törvényben van bizto
sítva és ezek az egyik fél egyoldalú akaratából 
rendszerint sem meg nem változtathatók, sem 
meg nem szüntethetők. A közhivatalokra való 
A. módjai igen különbözők: így van tiszta vá
lasztási, tiszta kinevezési rendszer, van kijelölés
hez, van megerősítéshez kötött választás, van 
ajánlat, javaslathoz kötött kinevezés; van ideig
lenes minőséget kölcsönző kinevezés v. válasz
tás ; van időtartamhoz kötött és életfogytig tartó 
választás vagy kinevezés. Az állami tisztviselők 
A.-a a VI. fizetési osztálytól felfelé, valamint a 
kir. bírák és kir. ügyészek A.-a királyi kinevezés 
útján történik, míg a többi állami alkalmazott kí
nevezése a kinevezési joggal felruházott kormány-
hatóságok által történik. A vármegyei és városi 
törvényhatóságoknál és a községeknél az A. vá
lasztás útján történik. L. Állami tisztviselő, Ki
nevezés. Választás. 

Alkalmazkodás (adapció, adaptáció, akkomo
dáció, akklimatizáció), a szerveknek, szerveze
teknek vagy élettevékenységnek az eltérő kör
nyezethez (milieu), életfeltételekhez való igazo
dása. Az embernél az a képesség, ameltyel életét, 
a természet és a társadalom minden külső és belső 
behatásának megfelelően, életbenmaradása végett 
biztosíthatja. Értelme segítségével megélhetését 
könnyítő eszközöket készít és életkörülményeit 
kedvezőbbre módosítja. A föld valamennyi élő 
lénye közt egyedül az ember volt képes a föld min-
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den egáljához hozzászokni. Ezt magasabb értelmi
ségének és mindenevő (omnivor) természetének 
köszönheti. Ez azonban csak az egész emberiséget 
illetőleg áll. Az egyes ember idegen s a szülőföld
jétől nagyon eltérő vidékhez, éghajlathoz nem bir 
alkalmazkodni. Nagyobb eltérések veszélyeztetik 
egészségét és életét. Mi európaiak sem az egyen
lítő, sem a sarkok alatt nem érezzük jól magunkat, 
ép így az egyenlítői, vagy a sarkköri lakók sem 
birják Európa egálját megszokni. Mert az egyes 
ember és az egyes emberfajta a föld különböző 
egáljaihoz szokni nem képes, föltesszük azt, hogy 
az emberiség már eredetileg több s az illető égalji 
körökhöz alkalmas sajátsága ember-tipustól vette 
eredetét, vagy pedig azt, hogy hosszú idő s az iva-
dékoknak felette hosszú sora volt ahhoz szüksé
ges, hogy végre az emberiség a föld legkülönbö
zőbb részem életrevaló, alkalmazkodó fajtákban 
telepedett meg. Az élő lények A.-a passzív, ha 
a környezet befolyása kényszerítő; aktív, ha 
az organizmus vagy élettevékenység igen köny-
nyen reagál a környezet befolyására s mintegy 
magától módosul, alkalmazkodik. Van közvetlen 
A. és közvetett A. Ez utóbbi a szelekció (kiválasz
tás, 1. o.) következtében a fajban megy végbe. Az 
A. a szervezetek kifejlődésének, az evolúciónak 
(1. o.), a haladásnak egyik tényezője, amit különö
sen Lamarck,Uarwin, Spencer, Haeckel,Weismann 
stb. hangsúlyoznak. — A társadalmi A. alatt ért
jük az egyének vagy fajok fizikai ós szellemi 
hozzáigazodását a természeti s társadalmi (gazda
sági, kulturális, politikai stb.) környezethez az élet 
harcában való fennmaradás, jobb boldogulás stb. 
céljából. Mert itt is áll a darwini elv, a viszony
lag legjobban alkalmazkodó, az életre leghaszno
sabb tulajdonságokkal bíró egyének vagy fajok 
győzelme (a «survival of the flttest»). Az A. érde
kes jelensége a természeti és társadalmi mimikri 
(1. o.)- Az A. kérdésével tüzetesebben foglalkozott 
a szociológiának antropológiai-biológiai iránya 
(Spencer, Gumplowitz, Steinmetz, Ammon, Wolt-
mann, Galton stb ) s a társadalompszichológusok 
közül Buckle, Taine s különösen Tarde, aki főleg 
abban keresi a társadalmi élet haladó mozgását, 
hogy a kezdeményező, föltaláló lángészhez alkal
mazkodik a társadalom tömege. «utánzás» által. 

A. a szemnek az a tehetsége, hogy úgy változ
tathatja fénytörését, hogy a különféle távolságban 
levő tárgyaknak tiszta képe vetődjék a látóhár
tyára (retina). Az A. olyan természetű, mint mikor 
a fotográfus úgy igazítja szekrényét, hogy hátulsó 
lapján tiszta kép keletkezzék. Az ember szemén 
azonban nem a felfogóemyő (látóhártya) változ
tatja helyzetét, hanem a lencse közelre nézésnél 
kidomborodik, távolra nézésnél ellaposodik s így 
a tárgy éles képe mindig a látóhártya távolságá
ban keletkezik. A lencse domborodását az ú. n. 
sugárizom eszközli azáltal, hogy megfeszülésével 
a lencsét kifeszítő keretet meglazítja s ilyenkor a 
lencse saját rugalmasságánál fogva kidomborodik; 
ellazulásakor a keret újra megfeszül és ellaposiíja 
a lencsét. Az A. rosszabbodik, hogyha vagy a 
sugárizom veszti el összehúzódó képességét vagy 
* lencse a rugalmasságát. Az előbbi előfordul 
«gyes betegségeknél, mérgezéseknél; az utóbbit 
szintén okozhatják ^betegségek, de rendesen az 

öregedéssel együtt járó változás. Ugyanis a lencse 
a korral fokozatosan elveszti rugalmasságát, úgy 
hogy 40 éven felül a rendes távolságban (25—30 
cm.) az írás, olvasás, varrás, hímzés már nehezen 
megy. Az akkomodáció zavarait szemüveggel ki 
lehet javítani, 1. Távollátás, Szem. — Akkomodá-
eiós görcs a sugárizom görcsös összehúzódása, 
amely bizonyos betegségeknél, mérgezéseknél 
fordul elő s közellátást eredményez. 

A. növénytani értelemben a növény szerveze
tének a termőhely különböző viszonyainak meg
felelő fejlődése, kialakulása. A növény termőhelyé
nek, az öt környező természeti viszonyoknak 
megfelelően szervezkedik ós pedig akként, hogy 
a több tagra különült növény testónok belső ós 
külső berendezkedése a tag által végezett funkció
nak (munkának) megfelelő legyen. Vagyis a nö
vény teste alkalmazkodik a végzendő munkához 
és, hogy ezt az adott körülmények közt jól végez
hesse, a külső körülményeknek megfelelő célszerű
séggel. Ez az összefüggés oka annak, hogy bizo
nyos termőhelyen megegyező szervezetű növé
nyekkel találkozunk, pl. a homokpuszták növény-

A vidrakeserlíftt (Polygonum amphibium) szárazföldi (bal
ról) és vízben uőtt (jobbról) egyedei. 

zetóben, vagyis ezek a száraz termőhelyhez alkal
mazkodtak (xerophyta). Még szembeszökőbb a vizs 
növények alkalmazkodása (hydrophy ta).Ámde van
nak növények, amelyek vízben és szárazon megél
hetnek, úgy hogy egy szárazföldi és egy vizi alak
ját különböztethetni meg. Ilyen a vidra-keserűfű, 
Polygonum amphibium L. (1. az ábrát), amelynek 
gyökértörzse a vízben hosszú, ferdén felemelkedő 
szárakat hajt csúcsa felé néhány hosszúnyelú levél
lel; ezeknek szives alapú,szélesen lándzsás bőrnemü 
lemezei a víz szinén úsznak, kopaszok és simák, 
a szárazon fejlődött szárak felállók, levelei kes
keny lándzsások, nyeletlenek, ráncosak és többé-
kevésbbó szőrösek. A vizi és a szárazföldi alak egy
ugyanazon rhizomának két ágaként is fejlődhetik, 
vagyis ugyanazon növény két ága a külső körül 
menyeknek megfelelően alakult ki, amiből követ
kezik, hogy a növény teste változni képes. Sok 
esetben ezeknek a változásoknak az okai a külső 
tényezők, más esetekben azonban belső, még isme
retlen okokkal lehetett csak a változásokat meg
magyarázni. A változások okait a növényélettan 
kutatja, míg ellenben a változások célszerűségé
nek a megitélése az ökológia feladata, jóllehet a 
beálló változások célszerűségének mórlegelése 
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sokszer az ember szubjektív mérlegelésétől függ. 
Annyi bizonyos, hogy az A. képesíti a növényeket 
a föld legkülönbözőbb viszonyai közt való meg
élhetésre, így pl. a tengerben élő barna és vörös 
moszatok színeződése egyenesen a tenger mély
ségébe hatoló kék sugarakhoz való A. (komple
menter kromatikus adapció, Engelmann és G-aidu-
kow). A növények alaki változását, illetőleg A.-áfc 
a fajok keletkezésére nézve is fontosnak ítélik 
sokan. Újabb időben a neolamarckisták a fajok 
keletkezését egyenesen az A.-sal magyarázzák. 
Ezek a változó organizmusnak nemcsak passzív, 
de egyenesen aktív szerepet tulajdonítanak. Ezek
kel ellentétben némelyek a direkt A.-t tagadják és 
a beálló változásokat az organizmusoknak abból 
a képességéből magyarázzák, hogy azok képesek 
bizonyos határokon belül különböző fejlődési irányt 
követni és különböző külső tulajdonságokat 
ölthetnek fel a külső hatások befolyása következ
tében. 

Alkalmazott az, akit valamely tevékenység 
kifejtése végett más alkalmaz. Állami A.-ak azok, 
akik az államhatalom megbízásából az állam ér
dekében tevékenyek (1. o.). Magán-A.-ra, nézve a 
a polgári törvénykönyv-tervezetnek a Szolgálati 
szerződés fejezete tartalmaz általános rendelkezó-
seket. Fennálló kereskedelmi törvényünk szerint 
ezek cégvezetők, kereskedelmi meghatalmazottak 
vagy pediga kereskedelmi segédszemélyzet körébe 
tartoznak. A cégvezető a főnöknek a törvény sze
rinti korlátlan meghatalmazottja, mlg a kereske
delmi meghatalmazott jogköre csak bizonyos 
ügyletekre terjed ki. (1875. XXXVII. t.-cz. 43. §). 
A kereskedelmi segédszemélyzetnek, az iparos
segédeknek, valamint a tanoncoknak jogviszo
nyait az ipartörvény szabályozza. A cseléd mi
nőségben A.-akról külön cselédtörvények, a gaz
dasági munkásokról külön munkástörvények 
szólnak. 

Alkalmi beszéd, 1. Beszéd. 
Alkalmi bűntettes az, aki nem állandó jellem

beli fogyatkozásából és bűnös hajlamaiból kifo
lyóan, hanem csak külső behatás, pillanatnyi fel
indulás vagy kényszerítő szükség folytán követ 
el valamely bűncselekményt. 

Alkalmi egyesülések vagy alkalmi társasa
i/ok (Gelegenheitssresellsehaft), a kereskedelmi 
törvény (1875. XXXVII. t.-c. 62. §) meghatáro
zása szerint azok a társaságok, «melyek közös 
haszonra vagy veszteségre egy vagy több keres
kedelmi ügylet tekintetében keletkeznek.» Keres
kedelmi ügyletek, de nem ((kereskedelmi üzlet» 
tekintetében alkalomszerű s nem állandóbb, tar
tós, iparszert vállalkozás. Ebben különbözik a 
tulajdonképeni (a 61. §-ban felsorolt) ((kereske
delmi társaság»-tól. Az A.-re a törvény azt az 
elvet mondja ki, hogy «nem esnek a törvénynek 
a kereskedelmi társaságról szóló határozatai alá». 
Jogviszonyaikat a törvény csak egy §-ban (62. §) 
tárgyalja, nagyjában a magánjogi társaságok 
szabályozásának módjára, bár céljukat tekintve 
kereskedelmi társaságok, csakhogy nem ((tulaj
donképeni)), a kereskedelmi törvény értelmében 
vett kereskedelmi társaságok. Ellentótben ez 
utóbbiakkal a kereskedelmi törvény az A.-nek 
sem szervezetét, sem képviseletét stb. kimerítően 

nem szabályozza. Tagjaiknak különálló jogi sze
mélyiségük nincs. Az A. a kereskedelmi vállal
kozásnak gyakori formája. A.-t alkotnak pl. az 
alapítók, akik valamely részvénytársaság megte
remtését kezdeményezik, v. azok a bankok, ame
lyek valamely állami v. más nyilvános kölcsön
nek elhelyezésére szövetkeznek; v. azok a kü
lönben önállóan és egymástól függetlenül működő 
kereskedők, akik bizonyos árukat közös nyere
ségre vagy veszteségre vásárolnak és eladnak. 
L. Részes ügylet. 

Alkalmi érmek neve alatt az emlékérmeknek 
ama fajait értjük, melyek egyházi és világi 
ünnepélyek, gyűlések vagy más összejövetelek al
kalmából készülnek s jelvényül is használtatnak. 

Alkalmi költemény, külső alkalmiságra pl. 
felavatásra, beiktatásra, egyéb ünnepélyre, név
napra készült versezet. Mivel az alkalom ritkán 
ihleti meg a költőt, az A.-ek méltán rossz hírbe 
kerültek. Vannak természetesen becses A.-ek is, 
ha a külső alkalmiság belső alkalom is volt a köl
tőre nézve. Goethe mondása, mely szerint min
den jó költemény A., nem a külső, hanem a benső 
alkalmiságra céloz. 

Alkalmi munkás, 1. Munkás. 
Alkalmi társaságok, 1. Alkalmi egyesülések. 
Alkaloidák, némileg az alkaliákhoz hasonló 

viselkedésű (innét a nevük), szenet, hidrogént, 
nitrogént és javarészt oxigént is tartalmazó, akár 
növényi eredetű, akár meterségesen előállított, 
feltűnő fiziológiai hatású, heterociklusos bázisok. 
Az A. a növényvilágban igen kiterjedten, de nem 
egyenletesen eloszolva fordulnak elő. így a krypto-
gamok A.-tól úgyszólván mentesek; a monokoty-
ledonok közül pedig tulajdonképen csak a col-
chiaceák tartalmaznak A.-at (colchicin, jervin, 
veratrin). A dikotyledonok közül A.-ban legdúsab-
bak a papaveraceák, a solanaceák, a ranuncu-
laceák, a strychnaceák és a rubiaceakhoz tartozó 
cinchona-féleségok. Számos leguminóza és több 
umbellifera is tartalmaz A.-at, míg a compositák 
és labiaták nagy családjában alig találhatók. 
Ugyanazon család növényei többnyire azonos v. 
egymáshoz hasonló A.-at tartalmaznak; ugyan
azon alkaloida több növénycsaládban csak kivéte
lesen (pl. a berberin) található. Egy növény egy
idejűleg többféle alkaloidát is tartalmazhat. Az 
ilyen társas A., amilyenek pl. a papaver somni-
ferumban az ú. n. opium-A., v. a cinchonákban a 
china-A., egymással izomerek v. legalább is na
gyon hasonló összetételüek. Az A. a növény min
den részében előfordulhatnak, leginkább azonban 
a gyümölcsökben, a magvakban és kérgekben 
halmozódnak fel, a sejtnedvben oldott állapotban, 
és pedig, úgy látszik, mint a növények szekréciós 
termékei. A növényekben az A. javarészt savak
kal vegyülve találhatók. Néhány alkaloida illé
kony, átlátszó, átható szagú, alkoholban, éterben, 
kloroformban ós többnyire vízben is oldható folya
dék ; legtöbbjük azonban színtelen és szagtalan, 
keserű ízű, csak kivételesen szublimálható, kris
tályos test, amelyek vízben csak alig, alkoholban, 
éterben, kloroformban, benzinben és amilalkohol-
ban jól oldhatók. 

A legtöbb alkaloida harmadrendű, azaz nitril-
bázis, néhányan másodrendű, azaz imidbázisok ; 
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mint ilyenek lúgos kómhatásuak és savakkal több
nyire kristályos sószerű vegyületekké egyesül
nek, pl. sósavas morfin C17H19Os, HC1. E sószerü 
vegyületek vlzben,alkoholban ós éterben oldhatók; 
az oldatból lúgok és ammónia az A.-at lecsapják. 
Ugyancsak csapadókot okoznak az A. oldatában 
azok következő általános kémlőszerei: a csersav, 
foszformolibdénsav, pikrinsav, káliummerkuri-
jodid, káliumkadmium jodid éskáliumbiszmutjodid 
is. Tömény savakkal, úgyszintén formaldehiddel 
és hidrogénhiperoxiddal egyik-másik alkaloida 
jellemző és élénk színt ölt. 

A piridin, chinolin ós izochinolin felfedezése 
után megállapították, hogy az A. e vegyületekből 
hasonló módon származtathatók, mint az ú. n. 
aromás vegyületek a benzolból. 

Az A.-at jellemzi, hogy az állati szervezetre 
többnyire igen heves, esetleg mérgező hatásúak. 
A legtöbb, ősidőktől fogva gyógyszerül használa
tos növényi részeknek is az A. a hatóanyagai. 
Manapság számos alkaloida a legkülönfélébb gyó
gyító célokra használatos. így pl. hánytató és 
köptető hatású az apomorfin; húgyhajtók: a 
digitális A. és a purin-bázisok; etiologiai hőcsök-
kentő : a kinin; a hőszabályozó központ bódítói: 
az antipirin, piramidon stb.; a középponti ideg
rendszerre ható fájdalomcsillapítók: a morfin, 
kodein, dionin stb.; a középponti idegrendszert 
izgat 5: a strichnin; a perifériás idegrendszerre 
hatnak és pedig 1. a mozgató idegvégződésekre : 
a koniin, ezerin; 2. érző idegvégződésekre: a 
kokain, tropakokain, eucain ; 3. az elválasztó ide
gek : az oculomotorius és vagus végződéseire 
hatnak: atropin, hiosciamin, skopolamin, pilocar-
pin, nikotin, ezerin stb. A szívre és edényekre hat
nak : a digitalis-A., a strofantus-A., helleborin. Fel
tűnő némely alkaloidának a másikéval ellentétes, 
azét esetleg megszüntető hatása (antagonizmus). 

Körülbelül száz éve, hogy alkaloidát növényből 
először előállítottak. A XIX. sz. első évtizedében 
Derosne francia és Sertürner német gyógyszerész 
állította elő a morfint, néhány évvel utóbb Pei-
letier és Caventon a striehnint, brucint, cinchonint 
és kinint, Posselt és JReimann a nikotint és i. t. 
állította elő. Manapság igen nagy úgy a növé
nyekből előállított A. száma, valamint a növé
nyekben elő nem forduló,de sajátságaiknál fogva 
A.-nak tekinthető, mesterségesen előállított hete
rociklusos szénvegyületek száma. A növényi ere
detű. A. közül is már számosat mesterségesen is 
állítanak elő. 

A l k a l n r e t i c a , olyan szerek, amelyeka vizele
tet alkalikussá teszik; ilyenek az égvényes ásvány
vizek (szolyvai, luhi Margit stb.), s némely gyü
mölcsfajták. Állítólag a húgysavas kövek képző
désót akadályozzák. 

Alkamenes, görög szobrász a Kr. e. V. sz. má
sodik felében; Phidias kortársa és tanítványa. 
Tevékenységét forrásaink 445 és 403 közé teszik. 
Legcsodálatosabb műve a kertekben álló Aphro
dité szobra volt. Athén és környéke számára sok 
más szobrot szállított: Athénben állott Arese, He-
phaistosa, Dionysosa, Hekateja s a phaleroni úton 
Hérája. Kútfőink csak egy atlétát ábrázoló szob
ráról tudnak. A. egy híres alkotásáról, az Akro-
polis bejáratánál fölállított Hermes Propylaiosról 

az utolsó évek pergamoni ásatásai révén egy föl-
irással igazolt, hiteles, hermaalakú másolat került 
birtokunkba (Konstantinápoly, Ottomán múzeum), 
mely formáiban régies elemeket őriz meg. 

Alkaxnil, egyiptomi szultán, 1. Kamii. 
Alkan, Charles Valentin, franc, zongoraművész, 

szül. Parisban 1813 nov. 30., niegh. 1888 márc, 29. 
6 éves korában lett a konzervatórium növendéke 
s csakhamar díjakat nyert. Zeneművei közül a 
39.mű: «12 moll-tanulmány» említendő. 

Alkán a. m. paraffin v. határszénhidrogónek. 
Alkancellár, a magyar kir. udvari kancelláriá

ban (1. o.) két A., mint a kancellár helyettese 
működött. Régente némely egyetem ólén a kancel
lárok mellett szintén voltak A.-ok. 

A l k a n n a Tausch. (növ., pirosító, báránypiro
sító), a Borraginaceae (Érdes leveíüek) család 
génusza, melynek 40 faja főkép Európa déli ré
szén ós csekély részben Közép-Európában van el
terjedve. Évelő füvek. Nálunk legismertebb az A. 
tinctoria Tausch., mely az egész mediterrán vi
déken gyakori. Szára lecsepült, az egész növényt 
durva szőrök borítják. Tőlevelei lándzsásak. Pár
tája búzavirágkék vagy lila, torka nyitott. Ter-
méskéi szemölcsösek. Terem az Alföld homok
buckáin, főkép a Duna-Tisza között. Gyökere 
(radix alkannae) officinális, rövid hengeres dara
bokban kerül a kereskedelembe. Fateste sárga, 
ezt sötétpiros, ráncos, leveles kéreg veszi körül, 
mely könnyen leválik s az alkannin (A.-pirosltó. 
1. o.) nevű festőanyagot tartalmazza. Ez alkohol
ban, éterben, zsíros és illanó olajokban oldható, 
biborveres és gyantaszerű. Most csak kenőcsök, 
borszesz, likőrök, olajok stb. festésére használják. 
Kémlöszerül is szolgál, ezért Európa déli részén 
itt-ott termesztik. 

Alkanna-pirosító (alkannin, anchusin, anchusa-
sav) C16H1404, a báránypirositófű gyökerének 
piros kérgéből szónszulfiddal vagy petróleum
éterrel kivont festék. Az A. a lúgoknak és az 
ammóniának rendkívül érzékeny kémlőszere, á 
legcsekélyebb mennyiségüktől is megkékül, na
gyon csekély savtól pedig megpirosodik. Ezért az 
A.-ba áztatott papirt kémiai elemzéseknél lakmusz-
papiros helyett is használják. 

Alkannin (növ.), 1. Alkannapirosttó. 
Alkaptonsavak, a Jiomogentisinsav (dioxife-

nilecetsav) és az uroleucinsav (trioxifenilpro-
pionsav). Meglehetősen ritka anyagcsereanomália 
folytán keletkeznek a fehérje bomlástermékeiből 
(tyrosin, phenylalanin, 1. o.); ilyenkor a vizelet
ben is megjelennek s annak sajátszerű tulaj
donságokat kölcsönöznek (alkaptonuria, 1. o.). 

Alkaptonuria (gör.), a fehérje-anyagforgalom 
anomáliája, midőn alkaptonsavak (főleg homo-
gentisinsav-dioxifenilecetsav, néha uroleucinsav-
dioxifeniltejsav) jelennek meg a vizeletben. Az 
ilyen vizelet állásközben, különösen lúgos oldat
ban sötétebb lesz, egészen megfeketedik, a fehér
neműn pedig vörösesbarna foltokat hagy hátra; 
a redukciós próbákat éppúgy adja, mint a cukros 
vizelet (1. Cukor vizelés), ettől azonban megkülön
böztethető azáltal, hogy nem erjed s optikailag 
nem aktiv. Gyakrabban fordul elő férfiaknál, mint 
nőknél; továbbá oly gyermekeknél, kiknek szülei 
vérrokonok (Garrod). 
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Alkar, az állatok első lábának a lapocka és kö
nyök alatt fekvő részét egészen a térdig nevezik 
alkarnak, amelynek alakját a függőlegesen álló 
A.-csont veti meg. A jól alakult A. oldalról nézve 
felül széles, lefelé, miután az izomzat inakba 
megy át, megkeskenyedik, iránya függőleges; 
gyors mozgású állatoknál legyen lehetőleg hosszú; 
hibás, ha a függőlegestől eltérő. Emberi A., 1. Vég
tagok. 

Alkarzin vagy kakodiloxid. Az arzéntrioxidbói 
As2Os úgy származtatható, hogy két oxigén atom
ját két-két metil-gyökkel helyettesítjük. Az A. 
tehát alkilarzónvegyület, képlete: 

As(CH8)a ^ n 
As(CH8)2 > u ' 

tisztátalan állapotban először Cadet állította 
elö, tiszta állapotban pedig Bunsen. Színtelen, olaj
szerű., a fényt erősen törő mérges folyadék; szaga 
nagyon kellemetlen. 

Alkat (testalkat), közönségesen a test, különö
sen a csontrendszer fejlettségét akarja kifejezni. 
Bizonyos fokig függetlenül a, kövérségtől vagy 
soványságtól szokásos az erős vagy gyenge test
alkatú, helyesebben alkotású megjelölés. Össze
cserélik, pedig mást fejez ki, a habitus (1. o.) szóval. 
Van az A.-nak orvosi szempontból különös fontos
ságú, teljesen más értelmű jelentése is, amely a 
rendes és eltérő természetet, azaz természeti haj
landóságot fejezné ki, 1. Konstitúció. 

Alkathoos, görög törzsökös hős Megarában, 
melynek egyik (nyugati) fellegvárát a hagyomány 
szerint ő alapította. Pelopsnak fia volt, ós test
vérének Chrysipposnak meggyilkolása miatt 
kényszerült Elisből Megarába menekülni. Ott az 
országot megszabadította egy oroszlántól, mely 
a határt pusztította és a király fiát megölte. Irigy 
udvari emberek ezt a dicsőséget el akarták tőle 
vitatni, de A. az oroszlánnak kivágott nyelvével 
igazolta magát és jutalmul megkapta a király
leány kezét és vele az ország kormányát. 

Alkati betegségek, 1. Konstitucionális beteg
ségek. 

Alkatiia (arab-spanyol vagy perzsa), arany és 
ezüst-hímzéssel készült díszszőnyeg. 

Alkatrész, 1. Alkotórész. 
Alkazár (arab-spanyol, al kaszr) a. m. kastély, 

palota. 
Alkazár Kebir, város, 1. Kaszr el Kebir. 
Alkeides (lat. Alcides), Heraklesnek, Alkeus 

unokájának melleimévé. 
Alkekengi, (DÖV.), 1. Zsidócseresznye. 
Alkendi (Abu Juszuf Jakub Ibn Eshak Al 

Kendi), akitaz arabok «afilozófusnak» neveztek, a 
IX. sz.-ban élt, körülbelül 870-ig. Számos filozó
fiai, matematikai, asztronómiai, orvosi, összesen 
mintegy kétszáz munkát írt, de mindezekből igen 
kevés maradt ránk. Nagy súlyt helyezett a mate
matikára, melyet minden tudomány alapjának 
tartott. 

Alkénessav (thiokénsav, dithionossav) és sói. 
AzA.H2S203 elkülönített állapotban nem ismere
tes ; vizes oldatban is már néhány perc multán 
elbomlik vízre, kénre és kéndioxidra : 

H s S a O ^ r L i O + S + S t V 
Sói, az A.-sók v. tioszulfátok (hiposzulfitek) 

eléggé állandóak. Savaktól, vizes oldatban is, 

a tio kénsavhoz hasonló módon elbomlanak; a bom-
I lás azonban híg oldatban csak lassan megy végbe. 
A tioszulfátok keletkeznek lúiífóinhidroxidok, 
v. lúgfémkarbonátok kénnel való forralásakor v. 
összeolvasztásakor. A legtöbb tioszulfát jól kris
tályosodik. Haloidokkal haloidsókká és tetra-
tionátokká alakulnak. 

A nátriumtioszulfát (tiokónsavas nátrium. 
A.-as nátrium, uátriumhiposzulflt), Na2S2Oa. Elő
állítása és megvizsgálása Chaussier és Vauque-
lin érdeme (1799). Előállítására natriumszulflt-
oldat ós kónvirág keverékét forralják, majd a 
megszűrt oldatból a sót kikristályosítják. Víz
ben bőségesen oldódik, alkoholban oldhatatlan. 
Vizes oldatban, zárt palackban eltartva, főkép
pen a vízben oldott szónsav hatására eleinte bom
lik, utóbb azonban eléggé állandó. Túltelített ol
data (úgy mint a nátriumszulf átó) a portól mente
sen eltartva, huzamosabb ideig folyékony marad, 
de ha kristályka N.-ot dobunk beléje, v. az olda
tot levegővel összerázzuk, az egész tömegében 
kristályos tömeggé mered. Mivel nátriumtio
szulfát a szín-klórt megköti, kloriddá alakítja, 
a nátriumtiosziilfátot az iparban főképen a klór
ral való fehérítésnél, mint antiklórt, a klói-
utolsó nyomainak eltávolítására használják a 
papírgyártásnál ós a szövetfehérítésnél; alkal
mazzák sósavval keverve a gyapjú, szalma, 
elefántcsont, csont, haj stb. fehérítésénél, úgy
szintén a fotografálásnál, a ciankaliuin he
lyett, a fotográfiai lemezek és képek fixálására 
(fixáló só), mert a különféle ezüstvegyületeket, 
így a klór-, brom- és jodezüstöt bőségesen oldja. 

Alkénsav, 1. Ditionsav. 
Alkenyér (Sibot), nagyk. Hunyad vm. szászvá

rosi j.-ban, (i9oo) 1107 oláh lakossal, postával, táv
íróval, vasúti állomással, esendörörssel, 2 hitel
szövetkezettel. A Kudsir vize mellett a Maros két 
oldalán K.-re Alvincz felé elterülő termékeny Ke
nyérmezőn fekszik; itt volt 1479 okt. 13. a véres 
ütközet, melyben Báthori István és Kinizsi Pál 
a törököket megverték. A hunyadvmegyei tört. és 
rég. társulat az A.-i pályaudvar mellett 1890. díszes 
emléket állított fel. Nagy kincstári faraktár, a 
Kenyérvízen leúsztatott fenyőtörzsek számára és 
gőzfürésztelep. 

Alkenyór-kudsiri helyi érdekű vasút (r.-t.), 
a M. kir. államvasutak arad-tövisi fővonalának 
Alkenyér állomásából indul ki és a Kenyérmező
nek nevezett termékeny területet déli irányban 
szeli át. A 13"6 km. hosszú másodrangú gőzüzemű 
pálya 1906 ápr. 19-én adatott át a közforgalom
nak. Üzemét a M. kir. államvasutak látják el. 
Tényleges befektetési tökéje 1.280,000 K. 

Álképletek, elavult, rossz elnevezés, 1. Daga
natok. 

Álképviselő az, aki valakinek képviseletében 
olyat tesz, amire nincs felhatalmazva, y. aki egy
általán nincs képviseletre jogosítva. Á. által kö
tött jogügylet arra nézve, akinek nevében azt az 
A. kötötte, nem jön létre, csak akkor, ha utólag 
jóváhagyatott. Létrejön azonban az Á. és a 
másik szerződő fél között a kérj. szerint jog
viszony, amint az a ker. t. 52. §-ából kivehető : Ki 
mint cégvezető v. keresk. meghatalmazott vm 
keresk. ügyletet köt anólktll. hogy cégvezetői jo-
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gositvánnyal v.keresk. meghatalmazással birna, 
szintúgy a keresk. meghatalmazott, aki az ügy
let megkötésénél meghatalmazása határán túl
megy, a vele szerződő harmadik személynek a 
krj. szerint felelős; ez utóbbinak szabad válasz
tásában áll tőle kártérítést v. a szerződés betöl
tését követelni. B felelősségnek azonban nincs 
helye, ha a harmadik személy, bár a cégvezetés 
v. meghatalmazás hiányáról v. az utóbbinak át
lépéséről tudomással birt, az ügyletbe bocsátko
zott. Az Á. hasonló felelősségét a magánjog is 
megállapítja. 

Álképződmények (monstruositates, uöv.), lásd 
Korcsképződés. 

Alkér (ezelőtt: Nagykér), kisk. Biharvm. köz
ponti j.-ban, (i9oo) 635 oláh lak., u. p. és u. t. 
Fugyivásárhely. 

Alkér Gusztáv, Budapest fő- és székváros má
sodik alpolgármestere, szül. Budapesten 1836 
augusztus 2., megh. 1894 jan. 9. 1861-ben köz-
és váltóügyvéd, majd ugyanabban az évben Buda 
városának jegyzője lett. A következő tisztújítás
kor Buda város főjegyzőjévé, majd az egyesült 
főváros tanácsnokává és 1891. a főváros második 
alpolgármesterévé választották. 

Ál-kergekór, 1. Bögöly. 
Alkermes (növ.), 1. Álkörmös. 
Alkestis, a görög mitológiában Pelias király 

leánya, aki megfogadta, hogy csak ahhoz adja 
nőül, aki kocsiját oroszlánokkal ós vadkanokkal 
húzatja. Ezt megtette Admetos, Apollón segítsé
gével, aki azt az adományt is megszerezte szá
mára, hogy megszabadul a haláltól, ha valaki fel
áldozza magát érette. Midőn Admetos halálos be
tegségbe esett, apja és anyja nem hozták meg ezt 
az áldozatot, de A. önként meghalt érte, de Perse-
phone hűsége jutalmául visszaküldte a Hadesből; 
más monda szerint Herakles hozta vissza az al
világból. Az asszonyi önfeláldozó hűség példaké
pének tekintették, mítoszát gyakran ábrázolták; 
Kuripides egyik tragédiája is A. halálát tárgyalja. 

Alkezesség, a kezesért vállalt kezesség. Az A. 
általában a tartozással szemben olyan viszonyt 
létesít, amilyenben az alaptartozáshoz maga a ke
zes áll. L. Kezesség. 

Al-Khatif, 1. kerület Arábia keleti partján. 
86,000 lak. és 32 faluval. Rizsben, datolyában, 
fügében, barackban, citromban, dinnyében ós más 
kerti gyümölcsökben gazdag. Élénk összekötte
tésben van a Bahrein-szigetekkel. — 2. A. v. 
M-Khatif, a kerület főhelye 6000 lak. 

Alkibiades, híres athéni hadvezér, szül. Kr. e. 
450. igen előkelő' családból. Három éves volt, mi
kor atyja, Kleinias, Koroneiánál elesett. Nevelé
séről anyai nagybátyja, a nagy Perikies gondos
kodott. A gazdag, szép és szellemes ifjút azonban 
annyi hízelgéssel és hódolattal halmozták el, hogy 
elbizakodottá és könnyelművé lett. Bármily ra
jongással simult tanítómesterének, Sokratesnek 
egyéniségéhez, ez nem tudta szenvedélyeinek 
megfékezésére birni. A. Perikies példájára Athén 
vezérfórfia kívánt lenni, s ehhez a katonai dicső
séget látta első lépcsőnek. 18 éves korában (432) 
Potidaiánál kitűnt nagy merészségével és csak 
Sokratesnek köszönhette, hogy életben maradt. 
Viszont 8 óv múlva (424) ő mentette meg Delion-

nál mesterének életét. Vitézségéért nőül nyerte a 
gazdag Hipponikos leányát, Hipparetét, de ez nem 
tudta kicsapongásait korlátozni. A közügyekben 
Kleón halála után (422) kezdett szerepet ját
szani. Perikies hagyományainak hatása alatt 
kezdetben demokratikus elveket vallott, s midőn 
a peloponnesosi háborút Nikias békekötése (421) 
félbeszakította, nem nyugodott addig, míg Argos, 
Mantineia és Elis nem szövetkezett Spárta ellen. 
Azonban a spártaiak győzelme Mantineiánál e 
vállalkozását meghiúsította. Időközben a szicíliai 
Egesta város segítséget kért Athéntől Szirakuza 
ellen. Javaslatára a nép elhatározta a szicíliai had
járatot s egyik vezérévé A.-t választotta meg. 
Már indulásra készen állott a hajóhad, midőn 
Athén 415 máj. 11. arra ébredt, hogy szentség
törő kezek megcsonkították a Hermes-oszlopokat. 
Irigyei és ellenségei őt vádolták e bűnnel ós a 
misztérhmii szertartások kigúnyolásával. A. eré
lyesen rögtöni vizsgálatot követelt, de a nép a 
panasz tárgyalását elhalasztotta. Átkelve Szicíliába 
A. elfoglalta Naxos és Katana városokat, de ellen
ségei féltek még nagyobb sikereitől ós a népet 
arra birták, hogy öt perének tárgyalására haza 
idézze. A Salaminia nevű állami hajón, mely érte 
jött, elhagyta a szigetet, de az itáliai parton meg
szökött, mert érezte, hogy ellenfelei ezúttal erő
sebbek otthon. Távollétében tényleg halálra Ítél
ték, vagyonát elkobozták, s az ingatag jellemű 
hős boszúra határozta el magát. Spártába ment, 
mely tanácsára Szirakuzát támogatta, s állítólag ő 
vette rá Agis királyt (1. o.) is, hogy Attikában meg
szállja Dekeleiát. Tissaphernes perzsa szatrapát 
Kis-ázsiában rábírta, hogy Athén ellen Spártát 
hajóhaddal támogassa. De Spártában nem volt so
káig maradása. Agis király feleségének elcsábítása 
miatt menekülnie kellett (412), s most Tissapher-
nest arra akarta birni, hogy Spárta helyett Athént 
segítse, egyúttal titkos érintkezésbe lépett az athéni 
oligarchapárttal. Azt hitte, hogy ha ez a demokrata 
kormányt megbuktatja, visszatérhet Athénbe. Az 
oligarchák itt tényleg hatalomra jutottak, de 
Athén samosi hajóhada nem ismerte el uralmukat 
és A.-t Thrasybulos és Thrasyllos indítványára 
fővezérükké választotta. A. most hajóhadával 
Spárta erejét Abydosnál (411) és Kyzikosnál (410) 
megverte, Hellespontos legfontosabb helyeit, Chal-
kedont, Selymbriát elfoglalta, úgyszintén Bizáncot, 
Athén feketetengeri birtokait pedig megerősí
tette. Időközben az oligarchák uralma Athénben 
megbukott és a nép a 408. hazatérő A.-t diadallal 
fogadta, halálos ítéletét feloldotta, vagyonát vissza
adta s az összes hadak sztratégoszává tette meg. 
Ellenségei egy időre elnémultak, de midőn egyik 
alvezére, Antiochos, akarata ellenére és az ő tá
vollétében Notionnál (407) Lysandros hajóhadával 
szemben vereséget szenvedett, maga pedig az el
pártolt Andros szigetét nem tudta elfoglalni, az in
gatag athéni nép ellenségeinek izgatására meg
fosztotta állásától. Mély sérelmével önkéntes szám
kivetésbe vonult a trák Chersonesosba, de még 
innen is figyelmeztette, bár hiába, az Aigospota-
mosnál horgonyzó athéni hajóhadat kedvezőtlen 
állására. Athén bukása után Spárta boszúja elől 
Pharnabasos frigiai szatrapához menekült, hogy 
ennek pártfogásával kieszközölje Artaxerxes ki-
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rály kegyét és hajóhadát Spárta megbuktatására. 
De a spártaiak kívánságára Pharnabasos meg
ölette. Melissában rágyújtották a házat, s mikor 
menekülni akart, lenyilazták (404). Életrajzát az 
ó-korban megírták Plutarchos és C'orn. Nepos. 
V.ö.: Hertzberg, A., der Staatsmann und Feldherr 
(Hallel853): H. Houssaye, Histoire d'Aleibiade 
(Paris 1874): Fokke, Rettungen des A. (Emden 
1980 és 1886), Ed. Mei/er, Gesch. des Altért. IV. 
kötet. (Stuttgart 1902). 

Alkidamas, a kisázsiai Blaiából való, Kr. e. 
400 körül élt görög rétor. Ránkmaradt tőle egy a 
szólistákról szóló beszéde egészen (Antiphonnal 
együtt kiadta Eláss, Lipcsében 1871 ós 1881) és 
egy Isokrates ellen intézett szónoklatának töre
déke a Rainer főherceg papirusai közt. 

Alkilcianidok, nitrilek, CnH2n-!-iCN általános 
képletü szénvegyületek. Az alkilcianid elnevezés 
onnan ered, hogy ezen vegyületek a cianhidrogón 
(HCN) származókainak tekinthetők és abból azál
tal származtathatók, hogy a hidrogént alkilgyök-
kel helyettesítjük: pl. CHa.CN metilcianid. Más
részt zsírsav származékoknak is tekinthetők oly-
foimán, hogy a zsírsavak karboxil (—COOH) gyö
két a cián (—CN) csoporttal helyettesítjük, vagyis 
a minden zsírsavban feltalálható alkilcsoporttal 
kötött szénatom (R.C^, hol R az alkilcsoportot 
jelenti) az ammónia (H3N) hidrogénjeit helyette
síti. Ezért nevezik savnitrileknek is az A.-at. Elő
állíthatók alkilhaloidokból káliumcianiddal, alkil-
kénsavas sóknak ciankáliummal való hevítésekor. 
Az A. kémiai viselkedésére legjellemzőbb, hogy 
savak, úgyszintén lúgok hatására a nitrogén am
mónia alakjában lehasadnak és az A. ugyanannyi 
szénatomot tartalmazó savakká változnak, «el-
szappanosodnak». 

R.C N+2H20=-~H3N-r-R.CO.OH 
alkilcianid víz ammónia sav 

Az alkilcianidok képződése alkilhaloid és ká-
liumcianidból, továbbá, hogy elszappanosításkor a 
nitrogén hasad le, bizonyítják, hogy az A.-ban a 
szénatom kapcsolódik az alkilgyökhöz. Az A. fö
lötte reakcióképes vegyületek. Az A.-kal izomerek 
az izonitrilek, izocianidok vagy karbilaminek, 
CnH2n+iNC általános képletü vegyületek, me
lyekben a nitrogén kapcsolódik az alkilgyökhöz; 
miért is hig savak hatására olykópen bomlanak, 
hogy az izociangyökben (—NIC) levő szónatom 
hasad le sav alakjában, míg a nitrogénatomamidó 
(NH2) csoporttá alakulva, elsőrendű, aminek kelet
keznek ; 

R-NC-f-2H20=R.NH2+H.CO. OH 
izonitril víz amin hangyasav 

Alkilek, egy vegyértékű szénhidrogén gyökök. 
Pl. metil CH3—, etil C2H6— stb. 

Alkilének (gyök), kétvegyértókű szénhidrogén 
gyökök. Pl. C2H4~ etilén, CSH,.~ propilén stb. L. 
még Szénhidrogének. 

Alkilhaloidok v. monohaloidparaffinok. Alkil 
gyökök vegyületei halóid gyökökkel (Pl,Cl,Br,J). 
Altalános képletük CnH2n-fiR. (R = halóid gyök) 
Az A. előállíthatók a megfelelő egyvegyórtókü 
alkoholokból haloidsavakkal (HCl.HBr,HJ), vagy 
alkoholokból, foszfor halóid vegyületeinek ható
sára. Ezen vegyületek a metilklorid, metilbromid 
és etilkloiid kivételével, melyek gázalakuak. 

színtelen, kellemes szagú folyadékok, csak a leg
magasabb tagok szilárdak. 

Al Kindi, 1. Alkendi 
Alkinek, l. Acetilének. 
Alkinoos, a mitikus Scherián élő phaiakok ki

rálya, Nausithoos fla, Poseidon unokája. A hajó
törött Odysseus nála vendégszerető fogadtatásban 
részesült, úgyszintén a Medeiával menekülő argo-
nauták is. 

Alkiphron, a Kr. u. II. században élt szofista, 
kitől 118 levél maradt ránk, melyekben finoman 
jellemezve kora élveket hajhászó életét, a legkü
lönbözőbb dolgokról alakilag is szépen elcseveg. 
Érdekesek azért is, mert Menander elveszett da
rabjainak sok tárgya van bennük. Kiadta Wagner 
(Leipzig 1878, 2 köt.) V. ö. Gzebe Gyula,' Az 
athéni társadalom A. leveleiben. Phil. Közi. 1909. 

Alkirály, királynak a helyettese; az angol 
Keletindia főkormányzójának a elme. Kina pro
vinciáit is A. kormányozzák 

Alkithoe, Minyos leánya, kit nőtestvéreivel 
együtt Dionysos denevérekké változtatott, mert 
Beociában egymaguk nem vettek részt a nők 
bacchikus menetében. 

Alklórossav (hipoklóíossav) és sói. Az alkló-
rossav. HC10, csak oldatban ismeretes; sói: az 
alklórossavsók vagy Mpochlorítok is bomléko-
nyak. A. oldatban keletkezik, anhidridjónek: a 
klórmonoxidnak vízben való oldásakor, vagy ha 
vizzel feliszapolt fölös mennyiségű sárga higany-
oxidhoz klór-gázt áramoltatunk. Az A. híg oldata 
csaknem színtelen, tömény oldata sárga színű, 
sajátságos, a klóréhoz hasonló szagú, maró folya
dék. A hipoehloritok, mivel bomlékonyak, tiszta 
állapotban alig ismeretesek. Halványító, oxidáló 
hatásúak, ennélfogva az iparban is használatosak. 

Alklórossavanhidrid, 1. Klór oxidjai. 
Alkmaion. 1. Görög hérosz, a jós Amphiaraos 

(I. e.) és Eriphyle fia. Kis fiú voítmég, midőn apja, 
nejétől kényszerítve, részt vett és elpusztult a hét 
vezérnek Theba ellen indított hadmenetében, 
azóta nyomta lelkét apjának meghagyása, hogy 
álljon érte boszút Eriphylén. Ezért nem akart 
résztveuni az epigonok hadmenetében, míg anyját 
meg nem öli, de ez Harmónia ékszereitől elcsá
bítva, mégis rá tudta venni a csatlakozásra. A. 
Theba ostromában megölte Laodamas királyt és 
először hatolt be a városba. Apollón parancsára 
később megölte anyját, az Erinnysek üldözése 
elől pedig megháborodott vándorként tisztulást és 
új hazát keresett Phegeusnál, az árkádiai Psophis 
királyánál, ki leányát, Arsinoét (v. Alphesiboiát) 
adta neki nőül. A. Harmónia ékszereivel kedves
kedett feleségének, de újra elfogta az őrület és 
hosszú vándorlás után az Acheloos folyó torkola
tához ért, hol egy nemrég felmerült szigeten az 
istenek Ígérete szerint megtalálta azt a tőidet, 
mely anyja halálakor még nem létezett. Itt vég
leg meggyógyulva nőül vette Acheloos leányát, 
Kallirrhoét, ki minden áron birni akarta Harmónia 
ékszereit. A. tehát elment Phegeushoz és azon 
ürügy alatt, hogy meggyógyulásáórt Apollonnak 
akarja szentelni, meg is kapta. De Phegeus meg
tudván csakhamar a valót, A.-t fiaival megölette. 
Halála után Thebában héroszi tisztelete volt, 
psophisi sírjánál pedig áldozatokat mutattak be. 
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— 2. A., Nestor imokája, ki a dór bevándorlás 
idejében Pylosból Athénbe menekült, hol az A.-idák 
(1. e.) törzsatyja lett. — 3. A., bölcsész és orvos, 
Kr. e. 520 körül, Pythagoras tanítványa, ki a 
délitáliai Krotonban élt. Az emberi test szerveze
tének tanulmányozása végett állatokat boncolt, ő 
tekinthető tehát az összehasonlító anatómia meg
alapítójának. Felfedezte az agyvelő ós az érzék
szervek összefüggését, a látóidegeket, az Eustach-
csövet, ő vette észre először a különbséget arté
riák és vénák között. A. egyúttal az első, akitől 
orvosi munka maradt reánk. V. ö.: Kayserling, 
Zeitschrift für klinisehe Medicin, 1901. évf., 
WacMler J., De A.-e Crotoniade (Leipz. 1906). 

Alkmaionidák, régi nemes család Athénben, 
mely Alkmaiontól, Nestor unokájától származ
tatta magát. A királyság bukása után az A. a ne
mesi kiváltságok leghevesebb védői közétartoztak. 
Midőn Kylon, a megarai kényúrnak, Theagenes-
nek veje, Athén uralmát kezébe akarta keríteni, 
az A. családjából való Megakles e tervet meghiú
sította, Kylon párthiveit, még azokat is, kik az 
istenek oltáraihoz menekültek, lemészároltatta 
(Ki-, e. 640). B bűn miatt az egész családot ki
átkozták és száműzték Athénből. Solon 594. mégis 
megengedte, hogy visszatérhessenek. Peisistratos 
is elég jó viszonyban volt velük, míg a mérsékelt 
párt ólén állottak; de midőn észrevette, hogy az 
előbb említett Megaklesnek hasonnevű unokája, 
ki a dúsgazdag sykioni kónyúrnak, Kleisthenes-
nek volt a veje ós örököse, bukására tör, újra 
száműzte az egész családot. A nagy vagyon meg
engedte, hogy Megakles Delphiben Apollonnak tűz
vésztől elpusztult templomát újonnan és még 
nagyobb fénnyel felépíthesse; ezért a papok hálá
ból rábírták Spártát, hogy Megakles fiát, Klei-
sthenest 510. a Peisistratidák elűzésében támo
gassák, ki azután az athéni demokrácia megala
pítója lett. Az V. sz.-ban a család férfiága kihalt; 
a női ágból származott Perikies, kinek anyja 
Kleisthenes unokahúga volt. Alkibiades anyja, 
Deinomache is ebből a családból származott. 

Alkman, görög lantos költő a lydiai Sardesből, 
a Kr. e. VII. sz.-ban. A spártaiak hívására Spár-
tába ment énekmesternek v. mint rabszolga került 
oda s felszabadulván, haláláig ott élt. írt női karok 
számára kardalokat (parthenionokat) strófás szer
kezetben, továbbá 6 könyvben himnuszokat, paia-
nokat, táncdalokat, nász- és szerelmi dalokat, 
epikus és aioliai elemekkel kevert ó-lakóni dialek
tusban. A régiek a dór kardal megteremtőjét tisz
telték benne s nagyra becsülték. Kevés töredékét 
először Welcker adta ki (1815. Giessenben). Je
lentékeny töredékeket _ talált Mariette 1855. 
egyiptomi papiruson. Összes töredékeit kiadta 
Bergk (Poetae lvr. Graeci, 3. köt.). V. ö.: Rómán 
Ottó, Alkman (E. Phil. Közi. 1872). Nevét viseli, 
do némelyek szerint Archilochostól való az ú. n. 
a'kmani verssor (negyedfeles dactylus): 

Az alkmani verspár pedig ebből és egy ezt meg
előző hexameterből áll (pl. Hor. Carm. I, 7 és 28. 
Bpo. 12.). 

Alkmar (Alkmaar), járási székhely, Németal
föld É.-Holland tartományában, az B.-hollandi csa- j 

torna és vasút mellett. Kiszárított mocsarak kö
zött van és a németalföldi tisztaságnak mintaképe. 
Megtekintésre méltó épületei a gótikus Laurentius-
templom (XV. sz.) ós a városháza. (1900) 18,370 
lak., akik jelentékeny kereskedést űznek kitűnő 
sajttal, szarvasmarhával és gabonával. 

Alkmar, Hinrik, németalföldi költő, a XV. sz. 
második felében. Átdolgozta és glosszákkal látta 
el a «Reinaert» közép-németalföldi állateposzt, 
amelyet 1498. alnémet nyelven ReinekeVos néven 
adtak ki és ezzel szélesebb körű irodalmi jelentő
séget nyert. 

Alkmene (lat. Akumena), Blektryon leánya, 
Amphitryon neje. Zeus beléje szeretvén, férje alak
jában nemzette vele Heraklest; Iphiklest, Herak-
lesnek ikertestvérét azonban Amphitryon nem
zette. A.-t halála után Zeus Hermes által a boldo
gok szigetére vitette s Ehadamanthysnak adta 
nőül. Az athónei Kynosargesban A.-nak oltára 
volt. Aischylos és Buripides tragédiák hősnőjévé 
tették. 

Alkofen, község Alsó-Bajorország bajor kerü
let Vilshofen j.-ában, (19001 2244 lak. Római régi
ségek lelőhelye. 

Alkohol, 1. Borszesz ós Szesz. 
Alkoholátok. Rendszerint azokat a vegyülete

ket nevezik A.-nak, melyek az alkoholokból úgy 
keletkeznek, hogy az alkohol hidroxil gyökének 
hidrogén atomját fém helyettesíti, pl. C2H6.O.Na 
nátriumetilat. 

Alkoholellenes mozgalom, 1. Antialkoholiz
mus. 

Alkoholgyök, 1. Alkilek és Alkilének. 
Alkoholizis. A hidrolízishez (1. 0.) hasonló 

kémiai folyamat, mely létrejön, ha gyenge savak 
vagy gyenge bázisok sóit, továbbá észtereket víz
mentes alkoholban oldunk. 

Alkoholizmus. A. a szeszes italok állandó 
ivásának rendkívül káros szokása, amely a leg
többször, az akaraterő gyöngülésével szinte le
küzdhetetlen vággyá, beteges szenvedéllyé fajul 
újabb és újabb és egyre nagyobb tömegű alkohol 
élvezése után. Az A. hatása a szervezetre valósá
gos mérgezés. Minthogy majdnem minden egyén 
máskép reagál az alkoholra, nem vonható általá
nos határ, amelyen innen az alkoholmennyisóg 
még nem árt, s amelyen túl már árt. Éppen ezért 
a szigorú, a teljes tartózkodást hirdető abstinensek 
szerint az A. ellen egyedüli menekvés az alkohol-
ivás teljes kerülése. Szerintük az ú. n. mértékle
tes ivás pl. naponkint 1—2 pohár sör v. félliter 
bor élvezete sem egyéb, mint lassú mérgezés, 
másrészt a szesz megszokása egyre nagyobb meny-
nyisóg fogyasztása után kelt vágyat, hogy a nyo
mában járó csalóka kellemes ú. n. euforiás érzé
sek felébresztessenek. 8 éppen ezért a melegítő, 
fájdalomtompitó, gondűző pillanatnyi hatásáért 
rabja az alkoholnak az iszákos. Ámde ezekért a lát
szólag kellemes érzésekért ugyancsak drágán fizet 
a maga és utódai egészségével, a maga és hozzá
tartozói jólétével, boldogságával. Az agyvelő mű
ködésére bénítólaghat, így pl. megnehezíti a fej ben 
való számolást, a figyelőképessóget, az eszmetár-
sitást tompítja stb. A testi erőt és biztosságot is sü-
lyeszti, bár egy ideig a szubjektív érzés azzal csal, 
hogy az illető ereje megnőtt. Jól tudják ezt a legki-
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valóbb sportférfiak, akik teljes abstinenciát tarta
nak. B kisebb-nagyobb zavaroktól számos fokozat 
vezet az akaraterő, az erkölcsi érzés eltompul ásán 
át a kifejezett elmebetegségekig. S ha ezek a be
tegségek nem is következnek be mindig, annyi 
bizonyos, hogy az alkoholista szervezete minden 
esetben gyöngült s különösen lázas megbetegedé
sekkel (tüdőgyuladás, influenza, typhus) szemben 
kevéssé ellenálló. Hogy betegségnek, halálnak 
inkább van az alkoholista kitéve, mint az absti-
nens, ennek felismerése vezette pl. az angol biz
tosító társaságokat arra, hogy, az abstinensektől 
kisebb díjtételeket kivannak. Ámde az A. rabja 
nemcsak magára, de környezetére is veszélyes. 
Erkölcsi érzése, felelőssége, tudata, akaratereje 
eltompulván, rendkívül hajlamossá válik tókoz-
lásra, családja elhanyagolására, perpatvarra, bűn
tettekre. Emellett az átöröklés révén degenerálja 
utódait is. (Sollier 350 alkoholista esetében 40% 
terheltséget mutatott ki; 300 gyengeelmójű gyer
mek szülei közül 145 iszákos volt). A halan
dósági statisztika is szomorúan illusztrálja az 
A.-t"Angliában 50—60,000-ro teszik azok szá
mát, akik A. következtében évenkint elhalnak; 
ehhez járul az ivadékok, a gyermekek nagy 
halandósága. (Suliivan amerikai fegyházorvos 
vizsgálata szerint 120 iszákos anya 600 gyer
meke közül nem érte el a két évet 56%, mlg 
a mérsékelt életet élő anyák gyermekeinek 
csak 24%-a halt meg hasonló korban. Emellett 
az iszákos anyák első lebetegedésük alkalmával 
34%-ban szültek holt v. azonnal meghalt gyer
meket, második szülésükkor már 50%-ban, har
madszor 52, negyedszer 66%-ban. Az A. statisz
tikája még moglohetősen hiányos, de azért nem
zetközi elterjedésére nézve álljanak itt a követ
kező számadatok (Bliss, The New Encyclopedia 
of Social Reform, II. 718): 1902-ben a szeszes ita
lok fogyasztása kitett gallonban (4'5 liter) kife
jezve: Ausztriában 119 millió gallon bort (fejenkint 
4-4 g.), 410 millió sört (155), 69 millió pálinkát 
(26); Belgiumban 7 millió g. bort (1), 321 millió 
sört (47), 13 millió pálinkát (1-9); Dániában 52 
millió sört (21), 8 millió pálinkát (3-25): a észak-
amerikai Egyesült-Államokban 32 millió g. bort 
(4), 1208 millió g. sört (15), 97 millió g. pálinkát 
(l-2); Franciaországban 930 millió bort (24), 185 
millió sört (5), 55 millió pálinkát (l-5); Magyar
országban 69 millió bort (3'5), 30 millió sört (1\5), 
40 millió pálinkát (2); Nagy-Britanniában 15 mil
lió bort (0'36), 1271 millió sört (30"3), 44 millió 
pálinkát (1); Németországban 66 millió bort (1-15), 
1485 millió sört (25"5) és 106 millió pálinkát 
(1'85); Norvégiában 9 millió sört (4), 1% millió 
pálinkát (0'75); Olaszországban 884 millió bort 
(27) 5 millió sört (0-16), 9 millió pálinkát (1-27); 
Oroszországban 125 millió sört (0'89); 145 millió 
pálinkát (1-3, nyilván hiányos adatok); Spanyol
országban 322 millió bort (17); Svájcban 52 millió 
bort (15) és 45 millió sört (14); Svédországban 
65 millió sört (12-5), 9 millió pálinkát (1-7). Ez 
adatok természetesen nem mindenben pontosak, 
s figyelmeztetni kell a statisztikai feltüntetésnek 
arra a nehézségére, hogy a különböző italok al
koholtartalma különböző és a fogyasztott pálinká
nak szesztartalma is más. Azután nagy az eltérés 

egy-egy ország különböző vidékei szerint, így pl. 
ha a fentiek szerint a magyarországi pálinkaátlag 
csak 9 liter volna fejenkint, Szilágyi szerint Észak-
Magyarországon 160 liter ez az átlag. Rendkívül 
nagyok az összegek is, amelyeket az A. céltala
nul, sőt igen károsan elnyel, elvon hasznosabb fo
gyasztás elől. Nagy-Britanniában pl. 1905-ben 3960 
millió koronát olittak, Londonban magában 456 
millió koronát, Németország ugyanakkor közel 
3000 millió koronát, míg iskolákra csak 450 mil
lió K-át költött. Budapesten Stein szerint még a 
mértékletes munkás is átlag véve keresetének 
15%-át költi szeszes italokra. Ha még hozzávesz-
szük, mennyi termőterületet, géperőt és munkás
kezet von el a társadalmi gazdaság hasznosabb 
tereitől az alkoholos italok termelése, forgalma és 
fogyasztása,gazdasági kárai még nyilvánvalóbbak. 

Az A. nyomában járó súlyos egyéni és szociális 
bajok mindenféle megelőző és gyógyító célú in
tézkedésekre vezettek. E törekvések összegét anti-
A.-nak hívjuk, 1. Antialkoholizmus. 

Irodalom. Fekete, Az iszákosság, Bpest 1892; Máday, 
Adatok az alkohol kérdéséhez Magyarországon: Dr. Stein Fü
löp, Az alkoholkérdés Magyarországon, Orvosi Hetilap 1906 , 
n. az.,. Az alkoholkérdés mai állásáról, A Társadalmi Mú
zeum Értesítője 1909, 1.; Lecuner, A középiskola küzdelme 
az alkoholizmus ellen 1906: Az alkohol befolyása a gyer
meklélek fejlődésére 190tf; Huber, Az alkoholizmus vesze
delme 1906: Csillag Gyula, A gyermekek alkoholizmusa 
elleni védekezés, Budapest 1899; Fekete Gyula, Az iszá
kosság s annak befolyása a társadalom életrendjére, u. o. 
1891; Genersich Antal, A szeszes italok habituális élvezete, 
u. o. 1899; Erőss Gyula, A gyermekek alkoholizmusáról, 
u. o. 1899; Niedermann Gyula és Chyzer K., Elmebeteg-
ügy iszákosok menedékhelyei, u. o. 1898; Salgó Jakab, 
A szeszmérgezéá és nehézkórság kórtani viszonya, u. o. 
1899 ; Abderholden, Bibliographie des gesamten wissenschaft-
lichen Litteratur über den Alkohol und den Alkoliolismus, 
Berlin 1904; Hoppé, Tatsachen über den Alkohol és 
Alkohol und Kriminalitat; Rowntree és Scherwell, The Tem-
perance Problem And Social Reform 1900. 

Alkohol-készítmények, a közönséges etilal
koholból v. egyéb alkolokból előállított éterek, 
úgyszintén a helyettesítés útján keletkezett ter
mékek és származékok, mint pl. klorálhidrát, 
kloroform stb. 

Alkoholmentes italok. A szeszes italok rend
szeres élvezete káros az emberi szervezetre. A 
szomjúság csillapítására, tldltósre, de különösen 
a szeszes italok kiküszöbölésére és pótlására kü
lönböző italokat gyártanak és hoznak forga
lomba a szeszes ital fő alkotórésze, az alkohol 
nélkül. Az A. ipara a kémiai-technikai tudo
mány fejlődésével mind nagyobb és nagyobb ará
nyokat ölt és sok élvezetes, jó ital mellett sok ha
szontalan és ihatatlan készítményt is dob a piacra. 
Az A. legnagyobb része a forgalomban levő sze
szesitalokhoz hasonló, de alkohol nélkül. Az anyag 
szerint, amelyből az A. készülnek, többféle cso
portját lehet megkülönböztetni az A.-nak. 

Alkoholmentes bor. Az elnevezés tulajdonké
pen helytelen, mert a bor neve alatt a szőllőbogyó 
erjesztett nedvét értjük. A szőllőcukor erjedése 
alkalmával pedig alkohol keletkezik, amely egyik 
lényeges alkotórésze a bornak, a helyesebb elne
vezés tehát alkoholmentes szőllőnedv volna. Ké
szítési módja azelőtt sokféle volt, a fontosabbak : 
a) a must megszűrése, hogy az erjesztő gombák 
eltávolíttassanak, b) erős kénezós, c) salieylsav, 
bórsav, benzoesav hozzátétele az erjesztőgombák 
elpusztítására. Ez utóbbi eljárást a törvény tiltja, 
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az előbbiek pedig nem megbízhatók. A legcélra
vezetőbb eljárás a pasztörizálás, ezt az eljárást 
tökéletessé tette Müller tanár (Thurgau), aki évek 
hosszú során végzett kísérleteivel teljesen tiszta 
és Ízletes A. tudott készíteni. Főzés útján is szok
ták sterilizálni a mustot és igy tenni alkoholmen
tessé, v. a már forgalomba került borból desztil-
láció útján kivonni az alkoholt. Ehhez azonban 
még desztillált vizet, cukrot és szénsavat kell 
hozzáadni, hogy élvezhető legyen. Ez az eljárás 
élelmiszerhamisítás és tilos. 

Alkoholmentes sör. Malátából, komlóból ós víz
ből készül. A malátalét gondosan megtisztítják 
szűrés, szénsav v. nagy lehűtés útján, azután 
szénsavval telítik és úgy hozzák forgalomba. 
Egy másik készítési módja az, hogy a sörből fő
zés v. légtartalmú vízgőzáramon való keresztül
vezetés útján eltávolítják az alkoholt, v. a ma
látalót pasztörizálják. 

Az almaiéból hasonlóképen készítik az alma
bort v. almamustot alkohol nélkül. 

Az A. legnagyobb csoportja az ú. n. limonádék
ból kerül ki, amely elnevezés alatt gyümölcsned
veknek és cukornak kátrányfestékkel megfestett 
és szónsavval telített vizes oldatait kell érteni. 
Ilyen limonádé a legkülönbözőbb gyümölcsléből 
készül. A forgalomban ú. n. eszenciák vannak, 
amelyeket csupán vízzel kell felhígítani, hogy 
italul szolgáljanak. 

Az A. közül a limonádékon kívül leginkább a 
pasztörizálás útján készült szőllőnedv szolgálhat 
a szeszes italok pótlására. A többi gyártmány 
alig élvezhető és nagyon drága. Az alkoholelle
nes mozgalom vezetői elitélőleg nyilatkoznak az 
A.-ról, részben mert az ivási szokások további 
fentartásához vezetnek, részint pedig azért, mert 
a népnek nincs szüksége mesterségesen készült 
és drágán árusított A.-ra, amikor a víz, üdítő ás
ványvizek, tej és gyümölcsnedvek állanak ren
delkezésre. Az A. legnagyobb része tartalmaz kis 
mennyiségű : 0'5—1% alkoholt. Magyarországon 
több A.-gyár kísérletezett, de sikertelenül. Gutt 
György Barczarozsnyón készít alkoholmentes 
szőllö- és egyéb gyümölcsnedveket, a kassai 
Frank-gyár pedig Enrilo néven hoz forgalomba 
kellemes A.-t. 

Alkoholmérgezés, 1. Alkoholizmus és Szesz
mérgezés. 

Alkoholmonopolium, 1. Szeszadó. 
Alkoholok, a szénhidrogének hidroxil (OH) 

származékai, melyeket a szénhidrogénekből úgy 
származtathatunk, ha azokban egy v. több hidro
gént hidroxilgyökkel helyettesitünk. Aszerint, 
hogy a szénhidrogén, melyben a helyettesítés tör
ténik, telített vagy telítetlen, megkülönböztetünk 
telített és telítetlen A.-at; aszerint pedig, hogy 
alifás szénhidrogénben avagy oldallánccal bíró 
aromás szénhidrogén oldalláncában történik a 
helyettesítés, vannak alifás és aromás A. Ahány 
hidroxilgyököt tartalmaz az alkohol, annyi vegy
értékű. Egy szénatomhoz rendszerint csak egy 
hidroxil gyök kapcsolódhatik, tehát egy alkohol
nak legalább annyi szénatomot kell tartalmaznia, 
ahány vegyértékű. Attól függően, hogy a hidroxil
gyök a szénhidrogénnek metil (—CH3) csoportja-
i án helyettesít hidrogénatomot, vagy más szóval, 

a hidroxilgyök primer szénatomhoz (olyan szén
atom, mely csak egy másik szénatommal kapcso
lódhatik közvetlenül) kapcsolódik; vagy a helyet
tesítés a szénhidrogén metilén (nCH2) tehát sze
kundér szénatomot (két más szénatommal kap
csolódhatik közvetlenül) tartalmazó gyökében, 
vagy végül a szénhidrogén metenil (EECH), tercier 
szénatomot (három különböző szénatommal kap
csolódhatik közvetlenül) tartalmazó gyökében tör
ténik, megkülönböztetünk: elsőrendű v. primer, 
másodrendű v. szekundér és harmadrendű vagy 
tercier A.-at. Az elsőrendű A. jellemző csoportja 
tehát az egyvegyértókü —CH2.OH primer-, a má
sodrendű A.-é a két vegyértékű .=CH.OHszekun-
dér, a hannadrendüeké pedig a három vegyértékű 
rEC.OH tercier-alkohol csoport A különböző rendű 
A.-at jellemzik oxidációs termékeik. Az elsőrendű 
A. oxidációkor előbb aldehidekké, további oxidáció
kor ugyanannyi szónatomot tartalmazó savakká 
változnak. 

A másodrendű A. első oxidációs terméke keton, 
további oxidációra a molekula széthasad és keve
sebb szénatomot tartalmazó savak keletkeznek. 
A harmadrendű A.-nak jellemző oxidációs termé
kei nincsenek. Az A. közös sajátsága, hogy egyik 
hidrogén atomjuk — a hidroxilgyök hidrogénje 
— könnyen helyettesíthető egyszerű vagy össze
tett gyökökkel. Fémekkel helyettesítve kelet
keznek az alkoholátok(1. o.), savgyökökkel helyet
tesítve észterek (1. o.). Víz lehasadása folytán az 
A. éterekké (1. o.) változhatnak. Az A. nevüket a 
bennük előforduló szénhidrogéngyöktől kapják. 
Pl. C9H5.OH etilalkohol, mert a C„H6-gyök neve 
etil. 

Alkoholométer, borszeszmérő, oly areométer, 
mely tapasztalati osztályzattal van ellátva, úgy 
hogy a borszesz alkoholtartalmát súly- v. térfogat
százalékokban közvetlenül mutatja. Mivel a bor
szesz sűrűsége különböző hömérsóken lényegesen 
más-más, ezért v. megszabott hömérséki tokon 
kell a készülékekkel dolgozni, v. a borszesz hömór-
sékót tekintetbe véve, megfelelő táblázatokkal, a 
javító szám értókét megállapítani. Az A. adás-ve-
vésnél csak akkor használható, ha az állami köz
ponti mértékhitelesítő bizottság által aláírt ós le
bélyegzett hitelesítő levéllel bír. A hitelesítő le
vélen semmiféle javításnak nem szabad lenni, 
különben a hitelességét elveszíti és elkobzáson 
kívül az 1874. VIII. t.-c.-nek a szabályellenes 
mértékekről szóló 19. § határozatai alá esik. 

Alkoholometria, az az eljárás, amellyel va
lamely szesztartalmú folyadék alkoholtartalmát 
megállapítják. Ha valamely folyadék-keverék al
koholon kivttl még csak vizet tartalmaz, ennek 
alkoholtartalmát legpontosabban a folyadék faj-
siilyából állapíthatjuk meg,mert bizonyos alkohol 
és vízkeverék fajsúlyának bizonyos alkoholtarta
lom felel meg. Az abszolút alkohol fajsúlya 
ugyanis 155 C°-on 0'7946, tehát sokkal kisebb a 
víz fajsúlyánál (1), eszerint az alkohol és víz ke
verékének fajsúlya 1—0'7946 között változik, 
vagyis minél több alkohol van valamely folya
dékban, ennek fajsúlya a 07946 fajsúly-számhoz 
annál közelebb esik és viszont. 

Alkoholtartalmú folyadékok fajsúlyának meg
határozásához a gyakorlatban kizárólag üveg 
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areométerek, úgynevezett alkoholométerek hasz
náltatnak, melyek egyúttal hőmérővel is el van
nak látva, hogy a hőfok okozta korrekturát esz
közölhessük. Valamely folyadékban a szesz há
romféle módon fejezhető ki. Ha ugyanis azt mond
juk, hogy 100 térfogat folyadékbanx térfogatalko
hol foglaltatik, akkor térfogatszázalékban van az 
alkoholtartalom kifejezve. Ha 100 súlyrész folya
dékban levő alkohol tartalmát súlyrészben adjuk 
meg, akkor súlyszázalékban fejeztük ki a szesz
tartalmat. Ha végre azt mondjuk, hogy 100 liter
ben x gr. alkohol van, akkor ez vegyes százalék
nak neveztetik. Nálunk az úgynevezett térfogat
alkoholméterek vannak használatban és pedig 
12 R° normális hőmérsék mellett vannak hitele
sítve. 

Éppen ezen térfogat-összehúzódás miatt fel
lépő hibaforrás elkerülése végett a szeszkeres
kedelemben a szesz eladása és vétele újabban súly 
szerint történik. Az alkoholtartalomnak a nor
mális hőmérséknél való meghatározására táblá
zatok vannak és pedig úgy a térfogat-, mint a 
súlyszázalékra. A szesz adás-vételénél annak víz
tartalma nem számíttatik, a kereskedő csakis az 
abszolút szeszt fizeti. A kereskedelemben az ab
szolút alkohol bizonyos mennyiségét fogadták el 
egységül ós pedig 10 ems abszolút alkohol nevez
tetik egy literpercentnek, 100 literpercent tehát 
kitesz 1 liter 100°!0-os szeszt, mely a szeszkeres
kedés alapjául szolgál. 

Olyan szesztartalmú folyadék alkoholtartal
mának meghatározása, mely a vízen kívül még 
egyéb anyagokat is tartalmaz (pl. bor, sör stb.), 
úgy történik legpontosabban, hogy az illető folya
dék 100 cms-jót ledesztilláljuk körülbelül 2/s rész
nyire. A lepárolt folyadékot 100 cm. Űrtartalmú 
piknométerbe öntjük és a jelig feltöltjük, .majd 
15 C° hőmérsékre lehűtve, ennek fajsúlyát meg
határozzuk. A nyert fajsúlyszámból a Windisch-
féle táblázatból a megfelelő térfogat-, illetőleg 
súlyszázalék alkoholt leolvassuk. 

Másik pontos alkohol-meghatározási mód a kö
vetkező : Meghatározzuk a teljes bornak, utána 
pedig a szesztől megfosztott bornak a fajsúlyát 
piknométerrel vagy Westphalmérleggel. Legyen 
az előbbi 09959, az utóbbi pedig 1-0079. A két 
szám között való különbséget (0-0120) vonjuk ki 
a viz fajsúlyából (1-0000—00120=0-9880) akkor 
megkaptuk a kivonat-anyag nélkül való bor faj
súlyát s ebből határozzuk meg a szesztartalmat 
a Windisch-féle táblán. A borszesztartalmat lehet 
mégfeszereje és forráspontja által is meghatá
rozni. Miután a borszesz 78-3°-nál, a víz pedig 
100°-nál forr, azért az illető keverék forráspontja 
annál alacsonyabb, minél több benne az alkohol. 
Ezen alapszik a Mailigand-téle ebul-lioszkop (1. 
o.). Miután pedig a borszesz alacsonyabb hőfok
nál forr, mint a víz, tehát a folyadék feszereje 
is annál nagyobb lesz, minél több benne az alko
hol. Ezen alapszik a Geissler-iéle vaporiméter is. 

Alkoholos kötés, tiszta szesszel (96%-os etil
alkohollal) készített párakötés. A bőrt a szesz 
•cserző, edző hatása ellen 6—8 réteg száraz patyo
lattal védjük. Az alkoholba mártott gyapotot (vat
tát) jól kifacsarjuk, hogy az alkohol a bőrre ne 
csurogjon. Az alkoholos gyapot fölé helyenként 

átlyukasztott vízálló szövet (guttaperclia, Billroth-
battist) kerül, mely a szesznek gyors párolgását 
meglassítja. Kedvelt kötés kezdődő szövetfertözé-
sek, (kelés, inhüvelygyuladás stb.) kezelésére. 

Alkoholozás, 1. Szeszezés. 
Alkon (gör.), a gyógytudomány hérosza, Askle-

pios tanulótársa Cheironnál. Athénben tisztelet 
tárgya volt, Sophokles is papjai közé tartozott. 

Alkonyat, vagy szürkület az az időtáj estefelé, 
mikor a lemenő nap már nyugvófélben van, s a már 
sötétedni kezdő légkört bizonyos derengő világos
sággal tölti el. Ez az alkonypír, mely úgy kelet
kezik, hogy a napsugarak csak a felső lógréte-
geket érik s egy rószöket ezek megtörik és szét
szórják. 

Alkonycsillag, 1. Estliajnalcsillag. 
Alkonyköd, 1. Hemeraiopia. 
Alkonzul, konzulhelyettes; alkonzulátus, kisebb 

helyeken a konzuli hivatal, melynek élén alkon
zul áll. 

Álkor. A göncölszekér rúdjának középső csil
laga mellett lévő apró csillag, mely az araboknál 
mint az éleslátás próbája szerepelt. 

Alkorán, a Korán (1. o.), ál a névelő. 
Alkormányzó, általában kormányzói helyettes, 

másodkormányzó. Az 1878: XXV. és az 1887. 
XXVII. t.-cikkek alapján szervezett osztrák-ma
gyar banknak két A.-ja van. Egyik a budapesti, 
másik a bécsi főintézetnek, illetve igazgatóságnak 
elnöke. Az A.-k egyszersmind a bank főtanácsá
nak is tagjai. L. Osztrák-magyar bank. 

Alkos (Elkos), török-ázsiai hely, közel Mosszul-
hoz és a Tigrishez. Közelében van egy magaslaton 
Rabban Hormuzd khaldeai kolostor. A.-t Nahum 
próféta szülőföldjének tartják. 

Alkotás, az emberi tevékenység minden terén, 
múvészetben,tudományban, állami életben és tech
nikában valami újnak a létesítése. Rokon az ala
kítással, mert minden A. új egésznek részekből 
való alakítása, de nem minden alakítás A. 

A. esztétikai értelemben a művészi létrehozás 
maga. Továbbá a mű, mint a művészi létrehozás
nak eredménye. (Az épület, a szobor, a kép, a 
zenemű, a költemény.) Az A.-ban (színésznél ala
kításban) valami újat, bizonyos tekintetben ere
detit keresünk, ellentótben a másolással, után
zással. 

Alkotmány, a szó tágabb értelmében az állam ál
lamjogi intézményeinek összessége. Ez értelemben 
minden államnak van A.-a. Szorosabb értelemben 
az A. (fr. constitution, ang. constitution, ném. Ver-
fassung) az állampolgároknak az államhatalom 
gyakorlásában (törvényhozásban, kormányzatban) 
részt biztosító s őket az államhatalom mindenható
ságával szemben megvédő intézmények összege s 
csakazolyan államottekintjük A.-osnak,aholazál
lampolgárok az államhatalom gyakorlásában ré
szesek és az államhatalom önmagát korlátozza pol
gárai bizonyos jogainak feltétlen elismerésével. 
Európa államainak többségében a fej edelem adott a 
népnek A.-t, A. levélben.(Oktrojált A., papiros A.) 
Magyarország A.-a történetileg fejlett A. A nemzet 
tagjainak részvétele törvényhozásban és kormány
zatban a honfoglalás korától kezdve történetileg 
megállapítható. Királyaink a törvényeket ország
gyűlésen a politikailag jogosult nemzet részvéte-

Révai Nagy Le&ikcma. I. Tiöt. 24 



'Alkotmány — 370 — Alkotó 

lével hozták. Az A. t létesítő törvényeink nincse
nek, csak oly törvények, melyek király és nemzet 
küzdelmei után ünnepélyes deklaráció gyanánt is
merik el az ország A.-át (pl. az 1791. XII. t.-c). 
1848-ig Magyarország A.-a rendi A., mely politi
kai jogokkal csak bizonyos rendeket (nemesek, 
városok, papok rendje) ruházott fel. Az államha
talom birtokosa jelképileg a magyar szent ko
rona, melynek a király viselője, a nemesek tagjai 
(membra sacrae regni coronae). A rendi A.-nak az 
1848-as törvényhozás vetett véget, a nem neme
seket is bevóve «az A. sáncaiba». 

Alkotmány, politikai napilap, az országgyűlési 
néppárt hivatalos lapja, amely elsősorban katolikus 
érdekeket képvisel. Megindult 1896. Kiadótulaj
donosa Molnár János, szerkesztője Túri Béla. 

Alkotmánybiztosítékok azok az intézmények, 
melyek az alkotmány fenmaradását biztosítani, 
megszegését, törvénytelen megváltoztatását meg
akadályozni hivatottak. Ilyenekül tekintik általá
ban az országgyűlés adó- és újonemegtagadási 
jogát, a koronázási hitlevelet és esküt, a minisz
terek felelősségét, a sajtószabadságot, az egyesülés 
és gyülekezés jogát és a birói függetlenséget. 
1907-ben a törvényhozás az 1905. évi költségvetés-
nélküli kormányzás tapasztalatainak hatása alatt 
alkotmánybiztosítékul négy törvényt alkotott: 
(1907. LVIII., LIX., LX. és LXI. törvénycikk.) 
1. a vármegyei közigazgatást elvben kimondó 
1891. XXXIII. törvénycikk, (úgynevezett Lex 
Szápáryana) eltörléséről; 2. az állami és törvény
hatósági alkalmazottak nyugdíjviszonosságáról 
(függetlenségük emelése végett); 3. a közigazga
tási biróság hatáskörének kiterjesztéséről (főleg 
oly miniszteri rendeletek törvényességének meg-
birálására, melyekkel a kormány a törvényhatósá
goknak az alkotmányvédelemben hozott határo
zatait megsemmisíti, azoknak alkotmányvédelmét 
megerötleníthoti), végül 4. a hatásköri bíróságról 
(1. ezt). 

Alkotmány elleni bűncselekmények a politi
kai bűntettek csoportjához tartoznak s a magyar 
btő. törv.-ben a felségsértésről szóló fejezetben 
foglalnak helyet. Ide tartoznak azok a cselekmé
nyek, melyek közvetlenül arra vannak irányozva, 
hogy: a) a trónöröklés törvényes rendje erőszak
kal megváltoztassák; b) a magyar állam alkot
mánya vagy a magyar államot képező országok 
közt fönnálló államközösség, vagy a magyar állam 
és az osztrák-magyar monarchia másik állama 
közt fönnálló kapcsolat erőszakkal megváltoztas-
sék. A büntetés 10 évtől 15 évig terjedhető állam
fogház. 

Alkotmány elleni izgatást a magyar btő. törv. 
szerint az követ el, aki valamely gyülekezeten 
nyilvánosan szóval, vagy nyomtatvány útján a 

, király személyének sérthetlenségét, a trónöröklés 
törvényes rendjét, az alkotmányos államformát 
megtámadja; úgyszintén az is, aki az alkotmány 
egyes intézményei, a monarchia másik államával 
fönnálló kapcsolat, vagy a magyar államot képező 
országok közt fönnálló államközösség ellen lázít. 
E cselekménynek bűncselekménnyé nyilvání
tása lényegileg az alkotmány elleni bűncselekmé
nyek (1. o.) megelőzésére irányuló prevenciónak 
'tekintendő. 

Alkotmányeskü, az uralkodónak esküj e, melyet 
egyes államok alkotmánya szerint az alkotmány 
megtartására letenni köteles. A magyar alkot
mányjogban a koronázási eskü és hitlevél az A. 
jelentőségével bír. 

Alkotmányjog, 1. Alapjogok, Alaptörvény és 
Alkotmány. 

Alkotmánylevél, 1. Alkotmány. 
Alkotmányos állam, 1. Alkotmány. 
Alkotmányos monarehia, 1. Monarchia. 
Alkotmányozó zsinat. így nevezik a magyar 

reformátusok az 1881—1882. évben tartott deb-
reczeni zsinatot, minthogy ez az egyes vidéken
ként kifejlődött különféle szabályzatok helyébe s 
illetőleg fölébe általánosan kötelező törvényeket 
emelt s így mintegy megalkotta az egyház egye
temes szervezetét. A lutheránusoknál a budapesti 
1891—1892. évi volt ilyen A. 

Alkotmánypárt, 1. Magyar országgyűlési 
pártok. 

Alkotmánytan, az állam alkotmányának is
mertetése. Alsóbbfokú oktatási kézikönyv. 

Alkotmánytörténet az a tudomány, amely az 
állami szervezet életével (fejlődésével) foglalkozik 
a múlt tanulságai alapján. Az A. mint tudomány
szak abba a nagyobb körbe tartozik, amelyet a 
jogtörténet neve alatt művelnek. A közjog (— al
kotmányjog) ép úgy a jogi ismeretek közé tar
tozik, mint a magánjog, melyet egyszerűen jog
nak szoktak hívni. L. Jogtörténet. 

Alkotmánytörvény, az állani alkotmányát 
rendszeres egészben tárgyazó törvény. Történeti
leg fejlett alkotmányoknál, mint amilyen Magyar
ország alkotmánya is, ilyen értelemben vett A. 
nincs, az ily államokban az egyes alkotmányos 
intézményeket tárgyazó külön törvényeket szokás 
A.-eknek nevezni. 

Alkotmányválság, alkotmányos államban a 
küzdelem az alkotmányjogok körül a kormány és 
a parlament között. 

Alkotmányváltozás, a fennálló alkotmánynak 
egészben vagy részben újjal való felváltása forra
dalom, vagy az államfő részéről végbevitt állam
csíny útján (Bonaparte Napóleon Brumaire 18-a; 
Napóleon Lajos 1851 dec 2-a után) esetleg az al
kotmányt oktrojáló alkotmánylevél visszavonásá
val, vagy végül alkotmányszerű törvényhozási 
intézkedéssel. A történelmileg fejlett alkotmánya 
államokban a hagyományos alkotmány keretében 
életbeléptetett nagyjelentőségű reformok által (pL 
Magyarországon az 1848-iki törvények által inau
gurált népképviseleti rendszer, a parlamenti kor-: 
mány, a rendi előjogok és kiváltságok eltörlése) 
állhat be változás, de enélkül is csaknem észrevét
lenül azáltal, ha a fönnállott demokratikus túl
súlyt közvetve biztosító egy vagy más törvény- • 
cikk eltöröltetik v. arisztokratikus irányzatúvá 
módosíttatik, v. fordítva (pl. a képviselői napidíjak 
eltörlése). Több alkotmány az A.-t különös szava
zattöbbséghez köti. ; 

Alkotó (generatrix). Valamely felület A.-jának-
nevezik azt a vonalat, mely bizonyos módon moz
gatva, a felületet leírja. Ha pl. egy kört valamely, 
átmérője körül forgatunk, akkor a körvonal j 
gömbfelületet ír le. Ily értelemben a gömbfelület- \ 
nek A.-ja a gömbön fekvő minden olyan kör, mely-
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nek középpontja a gömb középpontjában van. Ha 
megengedjük, hogy a felületet leíró A. mozgatás 
közben alakját is változtassa: akkor ily módon 
megkaphatunk bármilyen felületet. 

Alkotórész, alkatrész, vm. egésznek oly része, 
mely nélkül az egész nem volna az, a mi. Van fizi
kai A., mely csak mechanikailag függ össze a többi 
részekkel. Kémiai értelemben A.-ek olyan részei 
a vegyületeknek, amelyekre a kémiai átalakulás
kor szétesnek, illetőleg azokból egyesülés útján 
keletkeznek. 

A. a magánjogban az egységes dolog részeit 
jelenti. Különös jogi jelentőségük az ú. n. lénye
ges vagy elválaszthatatlan A.-eknek van, melye
ket nem lehet a dologtól elválasztani anélkül, 
hogy vagy a dolog el ne pusztuljon vagy lénye
gében megváltozzék. Az ingatlan lényeges A.-i 
különösen: az épületek és ezek részei, valamint 
a föld terményei (fák, növények). A lényeges A., 
amíg a dologtól elválasztva nincs, nem lehet kü
lön dologi jogok tárgya. A növedék jelenti az oly 
A.-t, amely bizonyos idő folyamán járult a dolog
hoz ; mlg a tartozék nem A., hanem a fődolog 
szolgálatára rendelt önálló mellókdolog. Törvé
nyeink szóhasználata nem szabatos; így pl. az 
1881. LX.t .-e. 149., 159. §-ában tartozék alatt A.-t 
kell érteni. L. apolg.tvkv. tervezetét491—495. §§, 
német polg. tvkv. 93—96. §§, osztrák polg. tvkv. 
294—297. §§. 

Alkóv (francia alcove, arab al-kube, beboltozott 
fülke). Hálószobául használt kisebb, rendszerint 
ablaktalan tér, mely egy nagyobb szobával van 
összekötve. A. alkalmazása ritkán felel meg az 
egészségi követelményeknek, mert csak közve
tett világítása van és kellően nem szellőztethető. 

Alkörmös (alkermes, arab szó, al a névelője), 
festő-szőllő, berzseny, vérfürt, Phytolácca Tourn.; 
növénynem a róla nevezett családban. Füvek, rit
kábban cserjék, s mind az ó-, mind az újvilág 
melegebb tartományaiban honosak. Nálunk a tíz-
hímes A. (Ph. decandra L.) fordul elő. Ennek ha
zája valószínűleg É.-Amerika, nálunk bor és éte
lek festése végett termesztették és most sok helyen 
elvadulva nő. Bogyója megérve csaknem fekete 
és ilyenkor lila-piros leve van. Ezt használják 
italok, sütemények festésére, de mivel nem kö
zömbös hatású, sok országban a használatát el
tiltották. Gyógyászatban a gyökerét, levelét és 
bogyóit használták (radix, herba et baccae Phyto-
laccae seu Solani racemon). Úgy ennek, mint más 
fajoknak fiatal hajtásait salátának eszik. 

Alkörmösfélék (DÖV.), 1. Phytolaccaceae. 
Ál-követelés, színlelt, igaztalan, alaptalan v. 

már megszűnt követelés, melyet rendszerint azért 
próbálnak az adóssal szemben érvényesíteni, hogy 
ennek igazi hitelezői kijátszassanak. Az ilyent az 
1878. V. t,-c. 386. §-a mint csalást bünteti. L. Hi
telezési csalás. 

Álkövület, 1. Alszervezetek. 
Álkristály (ásv.), 1. Álalakuság. 
Alku, az adás-vételi ügyletnek egyik eleme. 

Az ajánlatra, amely rendesen az eladó részé
ről jön, a venni vagy megrendelni szándékozó 
sokszor A.-val felel, az ajánlottaknál kedvezőbb 
feltételek elfogadására törekszik rávenni az aján
lattevőt. Mlg a kiskereskedésben az eladó savevő 

főkép az árra nézve szoktak egymással alkudni, 
a nagykereskedésben az A. nemcsak az árra 
nézve, hanem az üzletkötés egyéb feltételeire 
nézve is foly, különösen a teljesítésnek, vagyis az 
árúk átadásának és átvételének helyére, idejére 
és módjára nézve, továbbá a fizetés helyére, ide
jére és módjára nézve. A helyes üzleti szellemben 
vezetett kiskereskedés lehetőén kerüli az A.-t és 
a vevőtől mindjárt olyan árt kér, amelyből en
gedni nem hajlandá. Ezt az üzletben látható 
helyre kitett és «Szabott ár» felírást mutató táblá
val szokta jelezni. A nagykereskedésben nagy 
mértékben megkönnyíti és egyszerűsíti az A.-t 
az a körülmény, hogy az adás-vételi ügyletek le
bonyolításának módjára és feltételeire nézve az 
egyes nagyobb piacokon bizonyos szokások fej
lödnek ki, v. a tőzsde tanácsa állapit meg ilyene
ket és az üzletkötő felek ezeket a szokásokat hall
gatagon v. kifejezetten irányadóknak tekintik. 
L. Üzleti szokások és Tőzsdei szokások. 

Alkudozás, a szerződés létrejöttét célzó s azt 
megelőző tárgyalás. A. még magában kötelmet meg 
nem állapit. 

Álkulcs, 1. Hamis kulcs. 
Álkupacs (aov.), 1. Kupacs. 
Alkusz (Makler, Sensal, courtier, bróker), az 

az egyén, aki ügyletek kötésének közvetítésével 
iparszerüen, azaz rendszeresen ós olyvégből fog
lalkozik, hogy a közvetítésért neki járó dijakból 
(alkuszdij, 1. o.) megélhessen. Az A.-ok manapság 
a forgalom minden ágában szerepelnek. A polgári 
életben is vannak házaknak, földbirtokoknak 
adása-vételét közvetítő, állást közvetítő stb. A.-ok. 
De legfontosabb és legsűrűbb szerepük a keres
kedelem körében van, ahol adás-vételi ügyletek
nek, fuvarozási ügyleteknek, biztosítási ügyletek
nek közvetítésével foglalkoznak. Egyik legfonto
sabb osztályuk a tőzsdei A. (Budapesten helytele
nül tőzsdeügynöknek nevezik), aki a tőzsdei for
galom tárgyát tevő árúk (különféle valóságos 
árúk, értékpapírok, arany-ezüst, pénznemek, bel-
és külföldi váltók) adás-vételét közvetíti. 

Az A. a venni akarónak eladót, az eladni akaró
nak vevőt keres és a két fél között addig folytatja 
a tárgyalást, amíg az ügylet meg nem köttetik. 
A kötés létrejöttével az ő szerepe megszűnik. Az 
A. éppen ebben különbözik az ügynöktől (1. o.), 
hogy az ő közbenjárása csakis az ügylet meg
kötéséig terjed, míg az ügynök az árúk átadásá
nál és átvételénél, valamint a fizetés behajtásánál 
és átszolgáltatásánál is közre szokott működni. 
Különbözik tőle még abban is, hogy az A. rend
szerint akárkitől elfogad megbízást, holott az 
ügynök többnyire csak bizonyos megbízó cégek 
részére tesz szolgálatot. A felek vagy azért for
dulnak A. közvetítéséhez, mert nem akarnak vevő
nek, illetve eladónak keresésével fáradozni és időt 
vesztegetni; vagy azért, mert nem ismerik eléggé 
a piac helyi ós személyi viszonyait; vagy végre 
azért, mert egyelőre titokban akarják tartani 
műveleteiket. 

Az A. az ügyleteket nem saját nevében és nem 
saját számlájára köti. Nem saját nevében azt 
jelenti, hogy az A. (eltérően a bizományostól, 
a keresett féllel szemben nem úgy lép fel, mintha 
ö maga volna az eladó, illetve a vevő, hanem kez-
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dettól fogva mint megbízott jár el. Nem saját 
számlájára azt jelenti, hogy az ügylet nem őt, ha
nem megbízóját kötelezi és jogosítja, továbbá, 
hogy az ügyletből eredő nyereség-veszteség nem 
6t, hanem megbízóját illeti. Ő a közvetítésével 
létrejött ügylet után a nyereségtől s veszteségtől 
független A.-díjra (1. o.) tarthat esak igényt. 

Az A.-ok régebben erre kirendelt hatóság vagy 
testület előtt külön vizsgálat kiállásával voltak 
kötelesek beigazolni szakértelmüket és e hatóság 
v. testület előtt hivatalos esküt tettek, mielőtt 
működésüket megkezdhették. A magy. k. t., ép-
úgy, mint a legtöbb modern törvényhozás, ezt a 
megszorítást elejtette és az A.-i foglalkozást sza
baddá tette. Megkötve e foglalkozás, nálunk ép-
úgy, mint más államokban, csak a tőzsdén van, 
ahol csakis a tőzsde elüljárósága részéről kineve
zett A.-ok működhetnek és ahol a tőzsdei szabá
lyok részletesebben szabályozzák az A.-ok egész 
működését is. Kiváló állásuk van e tekintetben a 
párisi tőzsdén működő A.-oknak. Ezeket, még 
pedig korlátolt számban, az államfő nevezi ki, 
igen jelentékeny óvadékot kötelesek letenni és 
felelősek a részükről közvetített ügyletekért, miért 
is inkább bizományosoknak tekintendők. Az állá
sától itt visszavonuló A. többnyire nagyon drága 
áron engedi át helyét utódjának, mert a párisi 
tőzsdén működő A.-oknak igen tekintélyes jöve
delmük van azon a réven, hogy francia járadé
kokban csakis agent de change közvetítésével 
lehet érvényes üzletet kötni. 

A magy. k. t., idegen törvényhozások mintájára, 
bizonyos kötelezettségeket ró az A.-okra ós bizo
nyos jogot biztosít számukra. Az A. kötelességei: 
1. Titoktartás a szerződésen kívül álló harmadik 
személyekkel szemben. 2. Úgynevezett A.-i napló
nak bekötött, laponként folyószámmal ellátott, át
fűzött és használatba vétel előtt az illetékes tör
vényszékrészéről hitelesített könyvben való veze
tése. Az A. a közvetítésével megkötött ügyletekre 
vonatkozó legfontosabb adatokat (a kötő felek neve, 
a kötés helye, ideje, tárgya és feltételei) időrend
ben, sorok kihagyása nélkül, bármely élőnyelven 
köteles naplójába bevezetni és a bevezetéseket 
naponkint aláírni tartozik. A rendben vezetett A.-i 
naplónak a bíróság előtt fél bizonyítóereje van, 
amely esküvel vagy más bizonyítékkal teljes 
bizonyítékká egészíthető ki. 3. Az A. a közvetíté
sével kötött ügyletről a felek részére ú. n. köt-
jegyeket (helyesebben kötőjegyeket, Schlusszettel, 
1. o.) köteles kiállítani és aláírásával átszolgáltatni. 
Ha a kötés határidőre történt, az A. a kötőjegye
ket a felekkel is aláíratja s az eladónak a vevő 
részéről, a vevőnek az eladó részéről aláírt kötő
jegyet adja át. 4. Az A. a felek részére az őkivá-
natukra napló-kivonatot köteles kiállítani. Míg a 
a felek részéről is aláírt kötőjegy olyan termé
szetű, mint az írásbeli szerződés, maga a naplóba 
való bevezetés és csak az A. részéről aláírt kötő
jegy nem feltétele a szerződés érvényességének, 
hanem csak bizonyítéka a szerződés megkötésének. 
6. Ha az adás-vétel mustra alapján történt, az A. 
a felismerés végett megfelelően megjelölt mustrát 
az ügylet teljesítéséig köteles megőrizni, kivéve, 
ha a felek őt e kötelezettség alól felmentették. 
6. Az ügylet közvetítésében az A. rendes kereskedői 

gondossággal tartozik eljárni. Az ő gondatlansá
gából eredő kárért a kárt szenvedőnek kártérítés
sel tartozik. 7. Ha az A. meghal vagy abbanhagyja 
foglalkozását, naplóját az illetékes törvényszék
nél le kell tenni megőrzés végett. — Az A. joga, 
hogy a kötőjegy átszolgáltatása után szokás és 
alku szerint vagy esak a megbízó féltől, vagy 
mindkét féltől A.-dijat követelhet. 

Versenytilalom alatt csak a tőzsdén működő A. 
áll, ami azt jelenti, hogy a maga számlájára a 
tőzsdén nem köthet olyan ügyleteket, aminők köz
vetítésével foglalkozik. A tőzsdén kívül működő 
A.-okra nézve a magy. ker. t. nem állapit meg ver
senytilalmat. 

Alkuszakmány (bánya) a. m. főszakmány (1. o.). 
Alkuszdíj (Maklergebühr, Sensarie, courtage, 

brokerage), az a díj, amely az alkusznak a részé
ről közvetített ügyletek után jár. Ezt szokás és 
alku szerint vagy csak a megbízó fél, vagy mind 
a két fél tartozik neki a kötőjegyek átszolgálta
tása után megfizetni. Nagysága a forgatott érték 
nagyságától függ; valóságos árúknál rendesen 
a forgatott érték »/a—1%-a, ideális árúknál 
1U— V2°/o"a- A tőzsdén működő alkuszok A.-át a 
tőzsde elüljárósága állapítja meg. Ha az A. nagy
sága kikötve vagy máskép megállapítva nincsen, 
akkor az alkusznak a magy. ker. t. szerint 10.000 
K forgatott értékig y„ ennél nagyobb forgatott 
érték után pedig y4% A. jár. 

Alkuszerződés (capitulatio), hadtestnek, hadi 
hajónak, erődltvénynek az ellenséges haderővel 
szemben való megadása. A megadás, vagyis az 
A. lehet feltétlen vagy feltételes. Célja leginkább 
az, hogy a hiábavaló vérontásnak elejét vegye, 
midőn a harc további folytatásától eredmény már 
nem remélhető. A megadás szándékát fehér lobogó 
kitűzésével szokás jelezni, amire a békekövetek 
tárgyalják a feltételeket. A feltételek becsületes 
megtartása a nemzetközi jognak követelménye. 
L. Hágai békeértekezletek. 

Alkuszügylet, olyan ügylet, melyet a felek al
kusz közbenjárásával kötnek, 1. Alkusz. 

A l k y l , 1. Alkilek. 
Alkyone rj lauri, a Plej adok csillagcsoporlgának 

legfényesebb csillaga. Mádler azt tartotta, hogy e 
csillag közelében fekszik az összes állócsillagok 
mozgás-középpontja. 

Alkyoneus, mitikus óriás, aki Heraklest meg
támadta, mikor az Geryones gulyáját maga előtt 
hajtotta. Herakles a rádobott szikladarabot vissza
hajítván A.-re, megölte azt. A mitosz másik vál
tozata A.-nek vezérszerepet juttat a gigászok har
cában az Istenek ellen. így szerepel a pergamoni 
oltár reliefjén: Athene a hajánál fogva hurcolja 
a szárnyas A.-t. Vázaképeken is ábrázolják. 

AH., növénynevek mellett Carlo AUioni (1. o.) 
nevének rövidítése. 

Ali' v. álla, 1. A. 
Áll (lat. mentum) az arc alsó, kiemelkedő része; 

az alsó állkapocs állgumója s a felette levő zsír
párna képezi. Kiemelkedése jellemző az emberi 
nemre; állatoknál a felső állkapocs áll előre. Az 
áll alakja, nagysága nagy befolyással van az arc 
kifejezésére. 

Ali, az állva maradt (1. o.) sportműszó rövi
dítése. 
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Állab, 1. Erdóállab. 
Állábak, 1. Pseudopodia. 
Allabatti, finom, többnyire hímzett keletindiai 

szövetek. 
Álla hreve,zenei műszó, mely gyorsított tem

pót kivan; jelzése Í£. Ilyenkor 4/4 ütemben nem 
ütünk ki külön minden egyes negyedet (ami lassí
taná a tempót),csak a feleket ütjük ki vagyis kettőt 
ütünk. Ha ú. n. nagy A. van jelezve (2/, v. ü l s í ) 
szintén a feleket ütjük, de ebben az ütemnemben 
négy félkóta van. 

Álla cosacca , 1. Kozáktánc. 
Álladalmi nyomda, 1849-ben alapította a nem

zeti kormány a hivatalos «Közlöny» s a kormány
rendeletek előállítására. Berendezése a kolozsvári 
r. kat. líceumi nyomda Debreczenbe szállított fel
szereléséből kei-ült ki. A nyomdát a kormány ma
gával vitte Szegedre, utóbb Aradra is; a szabad
ságharc, végével azonban ennek működése is meg
szűnt. Állítólag az egész nyomdát Aradon a Ma
rosba sülyesztették. 

Álladalom, az állam szó régi alakja. 
Állag, bölcsészeti kifejezés, a. m. szubstancia. 
Állaga Géza, zeneszerző, gordonka- ós cimba

lom-művész, szül. Óbecsén 1841. Baján járt isko
lába (gimn.) ; 1857—61. a bécsi konzervatóriumot 
végezte. Ekkor a Molnár György-féle budai nép
színházhoz szerződött. Megírta Bényei István szö
vegére A szerelmes kántor c. első magyar operett
jét, melynek dalai országszerte elterjedtek, majd 
Kempelen Győző Szép Mara és A drótos tót c. 
népszínműveihez is írt zenét (benne a Befútta az 
utet a hó c. országos hírű dalt). A nemzeti szín
házhoz szerződve, Tóth Kálmán Dobó Katica c. 
népszínművének zenéjét írta meg. 1865. Pécsre 
ment színházi karnagynak s Bényei Szakállas 
farkas c. operettszövegét, zenésítette meg. Sza
badkán egyszersmind az akkor új «zenede» tanára 
és dalegyesületi karmester volt; Bajára költözve 
pedig, 1870-ben az áll. tanítóképzőben lett a zene 
tanára. 1871 óta ismét Budapestre jött, a nem
zeti színház és folytatólag az 1884 őszén megnyílt 
m. kir. operaház zenekari tagja lett, amelytől 
1898. vált meg. Ezalatt több szalondarabot, 11 
eredeti magyar rapszódiát, 40 dalt és kardalt írt. 
Romaneszkáját előadták az Operaházban. 1880 óta 
foglalkozott a cimbalommal, melynek javítását is 
lényegesen előmozdította, megírta iskoláját, neki 
köszönhető jórészt e hangszer nagy elterjedése. 
1890-től tizenöt éven át szerkesztette a Cimbalom 
családi körben c. havi folyóiratot. A nemzeti zene
dében az ő számára alapított cimbalom-tanszékét 
1891-ben foglalta el. 1902-ben nyugalomba lépett 
6 1909. Bajára költözött. 

Al i ' A g e m t n a (all' Azimina), 1. Berakott 
munkák. 

Allagit, szarukőnemü ásvány, a rodonit egyik 
válfaja. Lelőhelye Harz (Elbingerode). 

Állágytestüek (Molluscoidea), az állatok egyik 
főcsoportja, amelybe a mollállatok (Bryozoa) és 
pörgekarúak (Brachiopoda) tartoznak (1. o.). 

Allah (arab), összevonva ebből: Ál (névelő) 
iláh (istenség), az iszlámban az egyetlen isten 
neve, melyet az iszlám hívei, bármely nemzeti
séghez tartoznak, az isteneszme kifejezésére 

széltében használnak. Az isten egységét a nio-
hammedánusok e mondattal vallják: Lá üáha 
ül' Allah, nincsen istenség, csakis A.; ez hitval
lásuk első része, melyet e mondattal: va Molxam-
ntadun raszúl A. (és Mohammed az isten követe) 
egészítenek ki. Az isteneszmét illető hitvallást a 
Korán 112. szúrája ekképen írja körül: «Szólj: ő 
A. egyetlen, A. örökkévaló; nem szül és nem szü
letik és nincsen hozzá fogható senki». A dogma
tika kifejlődésével A. tulajdonságainak kérdése 
nagy viták tárgyát képezte, mely körül a külön
féle dogmatikai pártok csoportosultak. A moham-
medánusok a Koránból 99 melléknevet állítottak 
egybe, melyekkel a szent könyv A.-t jelöli. Ezeket 
a «szép n,evek»-nek (al aszmá al-huszná) nevezik 
és az olvasón (szubha, vagy muszabbiha) szokták 
felsorolni. 

Allahabad, az ugyanily nevű divizió (44,714 
kma területtel (1901) 5.535,803 lak.) és az ÉNy.-i 
tartományok székhelye.vásúti gócpont Brit-Indiá
ban, a Dzsamna és Gangesz összetorkolásánál 
fekvő félszigeten (1901) 172,032 lak., akik közt kö
zel s/» hindu és '/a mohammedánus, mintegy 6000 
keresztény. A benszülött városrósz szűk utcákból 
és szegényes házakból áll; az angol városrészt 
széles, fákkal körülültetett utcák, szép kertek közt 
fekvő modern épületek alkotják. A. legkiválóbb 
épülete a XVI. sz.-ban Akbar által épített és az 
angolok által tökéletesített erősség. Ebben látható 
a különféle katonai épületeken kívül Aszoka 13 
m. magas oszlopa, a Buddha-korszakból való ér
tékes feliratokkal, továbbá egy földalatti buddha
templom, a Patai Puri és benne az Asaja bat, egy 
még élő, állítólag 2000 éves fatörzs, amely nagy 
tiszteletnek tárgya. A. egyetemét 1906—07. 772 
hallgató látogatta. Különösen dec. és jan. hóna
pokban számos zarándok látogatja meg, hogy á 
Gangesz vizében megfürödhessék. A. divizió ke
rületei : Khanpur, Patehpur, Banda, Hamirpur, 
A. és Dzsaunpur. A.-otPrajaga néven, mint a Hold 
nemzetségéből a Pratisthanaból eredő királyok 
székhelyét 250 Kr. e. említik először. Későbben 
elpusztult. 1580 körül építtette fel itt Akbar a 
még most is fennálló erősséget. 1753. Audh vezér 
ejtette hatalmába. 1765. az angolok foglalták el, 
de 1771. ismét elvesztették, míg végre 1801. vég
leg angol birtok lett. 

Allain-Targé (ejtsd: aUen-tarasé), Frangois Henri 
Eené, francia politikus, szül. Angers-ben 1832 máj. 
7., megh. 1902. Jogi tanulmányai befejezte után 
ügyvédi irodát nyitott szülővárosában. 186-4. Pa
risba költözött, hol hírlapírással foglalkozott. 1876. 
a képviselőháznak lett tagjává, 1881—82. pénz
ügy- és 1885—86. belügyminiszter volt. 

Allaktit, az arzeniátok osztályába tartozó ás
vány. Svédországból, (As04)2Mn3.4Mn(OH)2; egy-
hajlású, üvegfényű, vörös-zöld színű, pleochroi-
tikus. 

Áll-alatti mirigy (glandula submaxillaris). 
Hosszúkás, mintegy 4 cm. hosszú, 2 cm. magas és 
1'5 cm. vastag, 8—15 g. súlyú, nyálat elválasztó 
mirigy az alsó állcsont szöglete alatt az állkapocs 
mögött levő mélyedésben(fossa submaxillaris). Ki
vezető csöve (ductus submaxillaris, s. Warthonia-
nus) a nyelv alatt lévő kis szemölcsön nyílik, 
néha a nyelv alatti mirigy kivezető csövével együtt. 
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Működését az arcidegtől jövő dobhúr (chorda tym-
pani) és a szimpatikus idegrendszer tartja fenn ; 
az előbbi izgatására a mirigy bővérű lesz és 
sok híg nyálat választ el, az utóbbi izgatására a 
mirigy vérszegény lesz s kevés, tapadós, sűrű nyá
lat választ el.A mirigy bogyókból(aoinus) áll,iuely-
nek falát az elválasztó sejtek bélelik ki, a bogyók 
kivezető csövei alacsony hengerhámmal vannak 
fedve. L. Nyál. 

Alialin-glecser, 1. Visp. 
Allalinit, kőzet; elváltozott, még pedig saussu-

rites és uralitos palás gabbró, 1. Qabbro. 
Állani. Fogalma, lényege, ke l e tkezése és 

célja. Az A. meghatározott területen, közös fő
hatalom alatt élő embereknek közössége. Lénye
ges elemei: a) a terület, b) a lakosság, c) a terü
let és a lakosság fölött álló főhatalom (Á.-ha-
talom, suprema potestas, szuverenitás). Állandó 
határokkal meghatározott terület nélkül nincsen 
Á. A le nem települt ú. n. nomád népek nem 
alkotnak Á.-ot. Azok az emberi közösségek (köz
ség, törvényhatóság, tartomány stb.), melyek 
felett magasabb hatalom áll, a legfőbb hatalom
nak, a szuverenitásnak nem birtokosai, nem emel
kednek az A. színvonalára. 

Az államiságnak főismérve a szuverenitás, az 
A. önrendelkezése, akaratelhatározásának kor
látlansága. Amely terület más ország akaratá
nak van alávetve, az Á. elnevezésre nem tarthat 
igényt. A szuverenitás, Á.-i felségjog vagy Á.-
hatalom természete szerint egységes, föltétlen 
és oszthatatlan. Az Á.-hatalmak megosztása csak 
annak különböző irányban való nyilvánulását 
jelenti, valamint azt, hogy e különböző nyilva
níliátokat külön szervezetek vannak hivatva ér
vényesíteni. Ezen alapul a felségjogoknak fel
osztása. Közönségesen törvényhozási, végrehajtó 
és bírói hatalmat különböztetnek meg, melyeket 
alaki felségjogoknak is neveznek, szemben az 
anyagi felségjogokkal, melyek az Á.-lmtalmat, 
mint egyes ügyágakban nyilvánulót jelentik; így 
a hadügyi, pénzügyi, igazságügyi felségjog stb. 
Más elméletek csak két, nevezetesen törvényhozó 
és végrehajtó hatalmat ismernek, az utóbbihoz 
sorozván a bíróit is; mások e kettő mellett még 
külön fejedelmi hatalomról szólnak, v. pedig a 
főfelügyeleti hatalmat, mint külön természetű 
Á.-i alaki felségjogot emlegetik. Polgáraival 
szemben az Á.-hatalom jogilag korlátlan, mert 
maga az Á.-i akarat képezi a jogot; eszerint az 
Á. egészen az egyéni, gazdasági és fizikai lét 
megsemmisítéséig mehet. Erkölcsileg azonban 
az Á -hatalomnak az ember egyéni rendeltetésé
ben, jogi és erkölosi életében van határa, ennek 
respektálása nélkül az Á. saját létének feltéte
leit rombolná le. 

Az Á. az emberiség társas együttműködésének 
eddig legmagasabb alakja. Történetileg egysze
rűbb közösségek, a család, a néptörzs, a nemzet
ségek stb. előzik meg, melyek bizonyos korsza
kokban, az emberiség bizonyos fejlődési fokán a 
legmagasabb, az egyedüli közösséget alkották s 
jelentőségüket a magasabb és magasabb közös
ségek keretében is többé-kevésbbó megtartották. 

Az Á. keletkezésének kérdése sokat foglalkoz
tatta a társadalmi tudományokat, anélkül, hogy 

e tekintetben egyöntetű álláspont jutott volna,el
fogadásra. Történelmileg az ősállapotokból Á.-i 
életre való szervezkedés nem világosítható meg. 
Kutatásaink nem birnak oly ősrégiségbe biztos
sággal behatolni, hol társadalmon, Á.-on kívül 
álló élettel találkoznának. A félvad népeknek is 
van társadalmi és Á.-szerü szervezete, bár 
primitív és tökéletlen, főleg az állandó letelepe
dés hiánya miatt. A történelmi korszakba eső 
Á.-keletkezések nem adhatnak biztos tájékozást 
az Á.-i élet eredetére nézve, mert ezeknél már 
Á.-i életet élő népek külön Á.-okká válása, v. egy 
Á.-má tömörülése forog fenn, v. pedig a meglevő 
Á.-ok hatalmi és erkölcsi befolyása vezet Á.-i 
szervezkedésre. Ezért az Á.-eredet-elméletek fel
tevéseken alapulnak ós némely részben tenden-
ciózusak is. Legismeretesebbek : a) a teokratikus 
elmélet, mely szerint az istenség közvetlenül v. 
pedig küldöttje, az egyház által alkotta meg az 
első Á.-ot; b) az erő elmelete, mely szerint az Á. 
egyszerűen úgy keletkezett, hogy a nagyobb fizi
kai erő alávetette a csekélyebbet; c) a patriar
kális elmélet, mely szerint az Á. a család termé
szetes növekedése folytán állott elő s a család
apai hatalom a legelső Á.-hatalmat képezte; d) 
a patrimcmiális elméié*,, mely szerint a földtulaj
donból származott az Á.-hatalom ós azzal sokáig 
összeforrva is maradt; e) a szerződési elmélet, 
mely a társadalmon kivüli állapot hipotéziséből 
indul ki s az egyesek közös akaratával létrejött 
egyesülési, alávetési és szervezési szerződésre 
alapítja az Á. létrejövetelót. Ez elmélet a múlt 
század végén igen népszerű volt; főképviselője 
a hírneves francia bölcsész Rousseau. 

Nem keyésbbó divergens felfogásokkal találko
zunk az Á. céljára, végső rendeltetésére nézve. 
Az egyház felfogása: a vallásos elmélet szerint 
az Á. főhivatása isten országát itt a földön előké
szíteni, amiért is a vallásosság ápolása mindenek
felett való az Á.-ban; az önfentartási elmélet sze
rint az Á. mint személy, mint öncélú lény intéz
ményül idegen célok érdekében nem működhetik, 
s befejezte hivatását azzal, ha teljesíti, ami saját 
léte biztosítására feltétlenül szükséges; a jogrendi 
elmélet azt tartja, hogy az Á. feladata a jogura
lom valósítása, jogalkotás és jogfentartás. E két 
utóbbival szemben áll a jóléti elmélet, mely sze
rint az Á. túl a jogrend fentartásán hivatva van 
minden életviszonyokban működni, s oltalom és 
pozitív támogatás által megadni a szellemi és 
anyagi haladásnak amaz előfeltételeit, melyeket 
az egyesek maguk erejéből v. társulásaik által 
elérni nem képesek. E tan szükségesnek és üd
vösnek tartja az Á. beavatkozását a közművelődés 
és közgazdaság terén, bár nem tagadja az egyéni 
szabadság és kezdeményezés nagy horderejét és 
az állami mindenhatóság és gyámkodási rend
szer veszélyeit. Kinövéseiben mint rendör-Á. je
lentkezik. A szocialisztikus irányú Á.-tan a gaz
dasági rendnek Á.-i uralom által való meghatá
rozását kívánja és az Á.-ot hivatottnak ismeri el 
arra, hogy felsőségi hatalommal szabályozván a 
javak produkciójának ós eloszlásának processzu
sát, biztosítsa azt, hogy a kultúra ne vezessen az 
emberi társadalomban a nagy többség nyomorára. 
Van egy ideális elmélet, mely az erkölcsi tökély 
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elérését tűzi feladatául az A. elé, tehát oly 
állapot megvalósítását, melyben fölöslegessé le
hessen az Á.-i uralom; az egyesek önmaguktól 
minden kényszertől menten tudni ós akarni fogják 
a jogot, igazságot és méltányosságot. Másképen 
ez a tan abban kulminál, hogy az Á. végső 
célja önmagát feleslegessé tenni. Jog-Á. alatt a 
joguralom fentartása végett alakult Á.-ot értették, 
mely a polgárainak magántevékenységébe , való 
beavatkozástól tartózkodik. Újabban a jpg-Á. el
nevezés mindinkább az «alkotmányos Á.» értel
mében használtatik. Kultur-Á. az, mely polgá
rainak kulturális ós speciális érdekeit intézmé
nyekkel mozdítja elő. 

Államformák az Á.-oknak egyes főtipusai 
azon megkülönböztetési alapon, hogy az Á.-hatal-
mat kik gyakorolják s miként alakul az uralko
dóknak s az alattvalóknak viszonya. Aristoteles 
óta hagyományos három Á.-formának megkü
lönböztetése. Ezek : a monarchia (egyeduralom), 
az arisztokrácia (a jók, a társadalmilag kiválók, 
kedveményezetteknok uralma), a demokrácia (nép
uralom.) Ezeknek elfajzásai a deszpócia, az oli
garchia és az ochlokrácia. (A zsarnokság, ,a ke
vesek és a hitványak uralma.) Ezekhez az A.-for
mákhoz többen hozzásorolják a teokráciát. mint 
olyan Á.-formát, melyben a nép felfogása szerint 
maga az istenség uralkodik papjainak közvetí
tésével : voltaképen papi arisztokrácia. Az arisz
tokráciának az a faja, hol az Á.-hatalomban való 
részesedés a vagyontól fiigg, plutokráciánák ne
veztetik. Az arisztokráciának legrégibb formája a 
katonai érdemeken alapuló katonai arisztokrácia. 
A modern A.-formák tekintetében két nagy Á.-
forma van : a monarchia, melynek élén a fejede
lem áll és a mely aszerint, hogy a nép egésze a 
felségjogok gyakorlatából ki van zárva, v. abban 
alkotmányos képviselőtestülete által részesül v. 
autokrácia, vagy alkotmányos (constitutionalis) 
monarchia és a köztársaság (respublica), melyben 
elvileg a nép uralkodik, az A. első tisztvise
lőjét, a köztársaságot képviselő elnököt a nép, 
ill. a nép képviselete választja meg. 

A szabad köztársaságok vagy közvetlen tömeg
uralmi köztársaságok (minők egyfelől az antik 
demokráciák, pl. az athéni, thebaei, korinthosi, 
argosi demokráciák, a római status popularis 
Cinna idejében, másfelől az őskantonok Svájcban 
voltak) v. népképviseleti (reprezentatív) köztár
saságok (pl. Franciaország). Az Egyesült-Államok 
és Svájc mai kantonai, a nép megszavaztatását 
alkotmányrevizió és részben törvényhozási kér
désekben szintúgy összekötvén a népképviselet 
szuverenitásával, mint a napóleoni «plébiscite», 
külön válfajt képeznek. Az elnöki, konzuláris, 
direktoriális, szenátusi és konventi köztársaság 
szintén megannyi válfaj. 

Államkapcsolat. Több államnak egymással 
való szorosabb v. lazább, állandóbb v. ideiglene-
sebb viszonyba lépése, társulása. 

Az Á.-kapcsolat v. csupán nemzetközjogi szer
ződés által történt kölcsönös szerződéses lekötött
ség, mely a kapcsolatban álló Á.-oknak szuvereni
tását merőben érintetlenül hagyja, v. belsőbb, 
többnyire alkotmánytörvénnyel létesített valósá
gos Á.-jogi kapcsolat. 

Ez alapon szokás megkülönböztetni: a) az 
Á.-oknak nomzetközjogi ideiglenes jellegű szövet
kezését (aliiance), b) az A.-oknak állandóbb célra 
történt, de,ugyancsak nemzetközjogi csoportosu
lását : az A.-sziivetséget ós c) az államjogi érte
lemben vett Á.-közösséget: a szövetséges Á.-ot. 

a) Az Á. ok ideiglenes szövetkezése (aliiance, 
koalíció) bizonyos ideiglenes politikai célra (had
viselés, védekezés a fenyegető közös ellenség 
ellen stb.) diplomáciai tárgyalások alapján, több
nyire titokban tartott nemzetközjogi szerződések
kel, megállapodásokkal létesített kölcsönös köte
lezettségvállalás. Iránya szerint támadó (offensiv) 
v. védelmi (defensiv), ú. n. véd- és dacszövetség. 
A hadi szövetségekben (sociótós de guerre, koa
líció) mindegyik szövetséges hatalom egyaránt 
hadviselő fél, a hadsegélyszerzödések (Subsid-
traktate) csak bizonyos mennyiségű haderő v. 
hadeszköz átengedésére kötelezi a szövetkező 
Á.-okat, gyakran kártalanítás ellenében, anélkül, 
hogy a segélynyújtó Á. hadviselő féllé válna. 
Ide tartoznak a (/arawcta-szerződések is, melyek
ben egyik Á. kötelezettséget vállal a másik 
Á. területi épségének, v. neutralitásának megvé
désére. A szövetséget szokásos tagjainak számá
valjelezni. Hármas szövetség (triple aliiance) alatt 
ezidőszerint Ausztria-Magyarország, Németország 
és Olaszország szövetségét értik. Négyes szövet
ség (quadruple aliiance) volt az, melyet a keletnek 
pacifikálása végett 1840. Anglia, Oroszország, Po
roszország és Ausztria kötött. Szentszövetség név 
alatt a történelemben több szöv. ismeretes, leg-
főkóp az, melyet 1815 szeptember 26-án Ausztria, 
Oroszország és Poroszország uralkodója a legitim 
uralkodói jogok megvédésére Parisban kötött. 

b) Az Á.-szövetségek maradandóbb politikai 
célokra alakulnak, de anélkül, hogy a közös cél 
elérésére a szuverenitás jogával felruházott szer
veket, közös törvényhozó, testületet, közös kor
mányt alkotnának. Az Á.-kapcsolatnak célja és 
alapja sokszor csak az uralkodó személyének 
közössége: perszonál unió, mely v. csupán eset
leges, v. intézményesen biztosítva van (pl. Ausz
tria és Magyarország viszonya a pragmatica 
sanctio alapján), más esetekbenbizonyos Á.-ügyek-
nek hasonló elvek szerint való kezelése, hadse
regtartás, közös külügyi képviselet stb. Ez utóbbi 
Á.-szövetségeket realunio-ban levőknek nevezik. 
Az Á,-szövétségeknek főpéldái az 1781. létrejött 
északamerikai konföderáció egész 1789-ig; az 
1815. létrejött német szövetség(Bund) 1866-ig; a 
svájci szövetség (Eidgenossenschaft) 1848-ig. A 
részes Á.-ok megtartják szuverenitásukat, az 
Á.-ok kiküldöttjeinek gyűlése nem birodalmi 
országgyűlés, a végrehajtó szerv, nem Á.-kor
mány, a polgárok csak az egyes A.-oknak s nem 
a szövetségnek Á.-polgárai. Ausztriának és Ma
gyarországnak viszonya, annak következtében, 
hogy a delegáció csak az országgyűlések küldött
sége, de nem közös törvényhozó szerv, a közös 
kormány vitelére pedig a két Á. kormányának be
folyása biztosítva van, az Á.-kapcsolatoknak ebbe 
a kategóriájába tartozik. 

c) A szövetséges A. (Bundesstaat, Staatesstaat) 
bizonyos értelemben: Á.-okból alkotott Á., tag
jai a részállamok, szuverenitásuk egy részéről 
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lemondanak, hogy azt mint a szövetséges Á. tör
vényhozásának tagjai gyakorolhassák, a többi 
államra való kihatás lehetőségében nyernek kom
penzációt. Legtipikusabb képviselője ennek az 
Á.-kapesolatnak: az északamerikai Egyesült Ál
lamok, de ilyen ma lényegileg a német biroda
lom ós a svájci kantonok, szövetsége is. Az Á.-ok-
ból alakult szövetséges Á. maga is Á., szuverén, 
szuverenitása érinti a tag-Á.-ok szuverenitását, 
de azokat azáltal kárpótolja, hogy a szövetséges 
A. egész szuverenitásának részesévé teszi. A pol
gárok az össz-Á.-nak is polgárai. 

Államadósság. Az állam mint gazdálkodó alany, 
ép úgy képesítve és utalva van hitelügyletek kö
tésére, mint a magános, és az Á.-nak a szó tá
gabb értelmében ép annyi faját lehet megkülön-
bözteni, mint a hitelügyleteknek általában. De 
A.-ról a szó szorosabb értelmében csak akkor szó
lunk, mikor az állam szükségleteinek kielégítése 
céljából pénzt vesz kölcsön. Ilyen értelemben az 
A: az államok gazdálkodásában kezdettől fogva 
jelentékeny tényező volt, de fontosságában még 
hovatovább egyre emelkedik. Az Á.-ok óriási sza
porodása egyrészt a roppant áldozatokkal járó had
viselés következménye, mint pl. Oroszországban, 
másrészről következménye a rendkívüli arányok
ban megnövekedett állami beruházásoknak, pl. a 
vasutak építésének, illetőleg államosításának, mint 
Magyarországban s Poroszországban az újabb idők
ben. Az Á-.ok feloszthatók igazgatásit pénzügyi 
adósságokra — az előbbiekhez tartoznak az egyes 
állami igazgatási ágakból szükségkép folyó tar
tozások, pl. a bírói letétek, óvadékok stb. — a 
pénzügyi adósságok azok, melyek a szükségletek 
íédezhetése céljából vétetnek fel. A közjog szem
pontjából az előbbiekhez nem kell törvényhozási 
engedély, az utóbbiakhoz igen. A pénzügyi adós
ságok ismét v. függök v. állók (alapított, állósl-
tott, fundált Á.) Eredetileg azokat az Á.-okat ne
vezték fundáltaknak, melyeknek fedezésére az ál
lam bevételeinek bizonyos meghatározott faja 
szolgált, esetleg jogilag is lekötve, elzálogosítva. 
Ahol az ily alap hiányzott, ott függő Á.-ról szól
tak. Miután ujabb időkben a jelzett értelemben 
vett alap kikötése Á.-oknál egyáltalán nem szo
kásos, az elnevezés jelentése megváltozott, oly 
értelemben, hogy most a megkülönböztetés a köl
csön célja, v. ezzel összefüggöleg a visszafizetés 
határideje szerint történik.gFüggő Á. eszerint az, 
mely főleg gyorsan megszűnő szükséglet, átme
neti hiány fedezésére tétetik, pl. a pénzügyi év 
folyamán belül a bevételek elkéséséből felmerült 
pénztári hiány kiegyenlítésére felvett kölcsön; az 
állam itt a fizetést rövid időre,v. éppen tetszés sze
rinti időre, — esetleg azonnal, bemutatásra pl. a 
beváltható papírpénznél — igéri. A dolog termé
szeténél fogva az ily Á.-ok folytonos változásban, 
hullámzásban vannak; megszűnnek és megújul
nak. A függő Á.-ok jellegzetes alakja a kincstári 
utalvány (ang. exchequer-bill, fr. bon de trésor, 
ném. Sehatzschein v. Schatzanweisung), mely az 
állampénztárra intézett, rendesen néhány, 3—6, 
9—12 hónapra szóló, bemutatóra v. rendeletre 
kiállított utalvány, amely v. tartalmaz kamatfize
tési Ígéretet, v. nem ; utóbbi esetben a vevő úgy, 
mint váltóknál, leszámítja az időközi kamatot, s a 

kincstári jegy megfelelőleg olcsóbban adatik a 
névértéknél. Jó hitelű államok kincstári utalvá
nyai mint múló befektetések a nagy tőkések előtt 
kedveltek. A függő Á. fogalma alá tartoznak az 
állam váltóadóssága, a bankoktól vett nyilt v. 
folyószámlahitel és a papírpénz is. 

Az álló adósságok hosszabb időtartam alatt tör
lesztendő, v. egyáltalán minden törlesztési köte
lezettség nélkül, felvett kölcsönök. A törlesztés 
történhetik: 1. Életjáradékok(tontinák) alakjában, 
hol a hitelezők egyenkint v. csoportonkint kap
nak bizonyos meghatározott járadékot, mindaddig, 
míg az illető v. a kérdéses csoportból egy hitelező
éi ; a legutolsó hitelező halálával megszűnt az Á. 
Ez az alak ma már nem szokásos. 2. Évjáradékok 
(annuitás) alakjában, hol az állam a kamattal 
együtt a tőkének bizonyos hányadát is lefizeti, 
úgy, hogy a hitelezők a tökét apró részletekben 
kapják vissza. Ez az alak Angliában és Francia
országban volt szokásos. 3. Előre meghatározott 
idő alatt a névleges érték szerint való visszafize
tés, esetleg a mindenkori árfolyamon való vissza
vásárlás által; a beváltandó kötelezvények soro
zata rendszerint sorsolás útján állapíttatik meg. 
4. Az ú. n. törlesztési alap (sinking-fund) segélyé
vel. Ez alatt külön jogi személy jellegével biró-
pénztárt értünk, melyet az állam bizonyos össze
gekkel lát el, melyeket a törlesztési alap az állam
kötvények megvételére, beváltására tartozik for
dítani ; a megszerzett kötvények után esedékes 
kamatot a törlesztési alap kapja, mely ekkép e» 
kamatos kamatszámítás szerint egyre fokozódó 
arányban képes törleszteni az Á.-okat. Price útmu
tatása nyomán 1786. Angliában alapította Pitt az 
első törlesztési alapot; Franciaország 1816., Ausz
tria 1817. követte az angol példát. A célt, az Á.-ok 
törlesztésének biztosítását, az intézmény sehol sem 
érte el s az önműködésre szánt gépezet csakhamar 
felmondta a szolgálatot, mihelyt a viszonyok nyo
mása alatt másnemű szükségletek kielégítése 
előbbrevalónak mutatkozott, mint az adósságtör
lesztés ; a törlesztési alapot ilyenkor megrövidí
tették, majd előbb-utóbb végképen feloszlatták, 
5. A törlesztésnek különös neme fordul elő az ú. 
n. sorsolási v. nyereménykölcsönöknél, hol a tőke 
visszafizetése nem a kötvény névértékének meg
felelően, hanem bizonyos sorsolási terv szerint 
nyeremények alakjában történik. E kölcsönök v. 
egyáltalán nem kamatoznak v. alacsonyabb kama
tot biztosítanak, mint amely az állam hitelének 
megfelelően adandó volna, azonban egy része a 
kötvényeknek többé-kevésbbé jelentékeny nyere
ménnyel sorsoltatik ki, mi a kamatmegtakarítás
ból fedeztetik. A nyereménykölcsönök a játék
szenvedély kihasználása folytán jobban helyezhe
tők el ós drágábban kelnek, mint az egyszerű ka
matozó kölcsönök, de a játékszenvedély élesztőse 
s a velejáró bajok miatt a közerkölcs és közgazda
ság szempontjából rosszalandók. Ez Ítélet kisebb 
mérvben sújtja a kamatozó, mint a nem kama
tozó nyeremény-kölcsönöket. 

A törlesztésnek bármely módja választassék is, 
könnyen beállhat az az eset, hogy az állam kötele
zettségének — rendes bevételei elégtelensége foly
tán — meg nem felelhet, illetve, hogy megfelelhes
sen, kénytelen lesz újabb kölesönt felvenni, ami 
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esetleg nagyobb áldozatokat ró rá, mint aminőkkel 
az eredeti kölcsön fennmaradása járt volna. Hogy 
az ily új kölcsönnel történő u. n. névleges törlesztés 
szüksége olkerültessék s az államnak szabad keze 
legyen arra nézve, hogy akkor és oly mérvben esz
közölje a valódi törlesztést, amint és amikor azt jó
nak látja: a törlesztéses kölcsönök helyett vissza
fizetési kötelezettséggel nemjáró,ú. n. járadékadós
ságot (rente) köthet az állam. A járadék-adósság is
mét kétféle: v. felmondhatatlan, örökjáradékadós
ság, melynél az állam nincs j ogositva a kölcsönt név
értékben visszafizetni, v. felmondható járadékadós
ság, mely nél az állam e j ogot, mely egyébként ellen
kező kikötés hiányában fennállónak tekintetik, ma
gának fentartja. Előbbi esetben az állam a tör
lesztést csak a kötvények összevásárlása által (a 
tőzsdén) eszközölheti. A felmondható járadék-adós
ság az államra nézve előnyösebb, amennyiben ked
vező hitelviszonyok közt lehetővé teszi a konver
ziót (1. o.), míg a felmondhatatlan járadék-adósság
nál ez ki van zárva. A gyakorlatban a felmond
ható járadékadósság van szokásban. 

Az Á.-ok a kölcsön felvételének módozatai sze
rint lehetnek ú. n. tőzsde-kölcsönök, melyeknél 
az állam kötvényeit saját számlájára adja, illetve 
adatja el a tőzsdén, — inkább csak kisebb össze
geknél ajánlatos eljárás, — vagy lehetnek nyilvá
nos aláírás alá bocsátott kölcsönök, melyek gaz
dag népeknél és kifogástalan hitelű államokban 
teljes sikerre vezetnek, de e feltételek nélkül 
csak némi nyomás, a nazaflságra való hivatko
zás stb. által támogatva vezetnek célhoz; az 
utóbbiak az ú. n. nemzeti kölcsönök. Vannak to
vábbá közvetítők által nyújtott kölcsönök, melyek
nél a bankárok, bankok, illetve ezek egyesülései 
(konzorciumai) bizonyos nyereség fejében átveszik 
és értékesítik az állam kötelezőit. Az utóbbi eljá
rás biztosabb, bár az államra nézve drágább; külö
nösen a külföldön fölvett adósságoknál mutatko
zik szükségesnek. Az állam szempontjából kívá
natos, hogy a közvetítők versenyre hivassanak 
fel, ajánlatok fogadtassanak el, hogy így az állam 
a lehető legelőnyösebb feltételek mellett köthesse 
meg az ügyletet. Különös eljárás divik Francia
országban, hol a főadószedök a dópartementokban 
közvetlenül árusítják el a járadékleveleket. 

AzÁ.-oknak válságos időkben előforduló neme a 
kémjszerkölcsönök, midőn az állam takarékbetéte
ket, adóelőlegeket vesz igénybe, papírpénzt bocsát 
ki vagy már esedékessé vált fizetéseket beszüntet. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy minő esetekben sza
bad az államnak kölcsönt felvenni: újabban egy
részt a kölcsönnel fedezendő kiadások természete, 
másrészt a kölcsönt nyújtó forrás szempontjából 
ítélik meg. Helytelenítendő az adósságcsinálás az 
állam rendes kiadásainak fedezése céljából, mert 
itt a kölcsön az állam oly szükségleteinek fedezésére 
fordíttatnék, melyek évről-évre ugyanabban a mér
tékben megújulnak. A rendkívüli kiadások fedezése 
kölcsönnel elvileg nem kifogásolható, ha oly ki
adásokról van szó, melyek hosszabb időre terjedő 
hatással birnak (termékeny kölcsönök). Különösen 
áll ez az elv az államgazdaság szempontjából ter
melő (produktív) kiadások fedezéséről, úgy a köz
vetlenül gyümölcsöző (u. n. magángazdasági) be
fektetésekről, pl. vasútépítésre, állami bányák fel

szerelésére szolgáló kiadásokról, mint a közvetve 
gyümölcsöző (ú. n. államgazdasági) befektetések
ről, pl. vizszabályozásokról (hol t. i. a szabályozás 
által biztosított telkek hozadéka emelkedik s így 
a birtokosok adóképessége s közvetve az állam 
bevételei is növekednek). A nem gyümölcsözd 
(improduktív) rendkívüli kiadások, pl. a háborúk, 
nagyobb elemi csapások által felidézett kölcsönök 
az államgazdaság állandó egyensúlyának érdeké
ben a rendes bevételekből fizetendők vissza s e cél
ból szükség esetén az állam új jövedelmi forráso
kat tárhat fel. 

Tekintettel a forrásra, melyből az állam a köl
csönt meríti, különböző megítélés alá esik az adós
ságcsinálás akkor, ha e forrás gyanánt a külföldi 
tőke, avagy belföldi szabad (disponibilis) töke, v. 
belföldi, de már lekötött, alkalmazásban álló s így 
előbbi alkalmazásától elvonandó tőke szolgál. Az 
első esetben a nemzeti töke meg nem rövidíttetik, 
sőt amennyiben az állam gyümölcsöző célokra 
használja fel a kölcsönvett pénzt, növeli a nemzeti 
termelést, pl. vasutak, vlzszabályozások létesítése 
által. Politikai szempontból ez az eljárás annyiban 
aggályos lehet, amennyiben bizonyos függőségbe 
hozza az országot a külfölddel szemben, s a kölcsön
adó ország ellenséges magatartása veszélyt hoz
hat még a belföldi gazdasági életre is, pl. az 
államadóssági kötvények hirtelen piacra dobása 
által. A belföldi szabad tőkék felhasználása Á.-ok-
nál mindenesetre kedvező megítélés alá esik, 
de nem szabad itt sem feledni, hogy a kérdé
ses tőkék előbb-utóbb átmentek volna a közforga
lomba s minden attól függ, az állam vagy a magá
nosok kezében találnak-e jobb alkalmazásra. A bel
földi lekötött tőkék elvonása az Á.-ok céljaira za
varja a nemzeti termelést, megdrágítja a tökét s 
egyenlőtlenül hat a társadalom különböző osztá
lyaira, amennyiben a tőkéseknek megadja ugyan 
tőkéik előbbi gyümölcsözésót, esetleg a réginél 
nagyobb kamatot is biztosit számukra, de a válla
latokban alkalmazott tőkének megrövidítése foly
tán csökkenti a munkások keresetét s általában 
sújtja a nem-tőkés osztályt. Bz okból ily esetek
ben jobban cselekszik az állam, ha adóemeléssel 
fedezi, szükségletét. 

Az Á.-ok bel- vagy külföldön való felvételét ille
tőleg megkell még jegyezni, hogy a belföldön fel
vett, tehát névleg belföldi kölcsön nem szükség
kép tényleg is az és viszont, mert megtörténhetik 
és szegény országokban rendesen meg is történik, 
hogy a belföldön jegyzett államkötvények kül
földi tőkések számára vétetnek v. legalább eladás 
útján csakhamar ilyenek birtokába kerülnek, ha 
ott legkedvezőbb becslésben részesülnek: innét az 
Á.-i kötvények nemzetközi vándorlása. 

Az Á.-ok törlesztésére nézve, a kölcsön hova-
fordításának tekintetbe vételével, szintén állapít
hatni meg általános elveket. A nem gyümölcsöző 
rendkívüli kiadásokra szolgált Á.-oknak törlesz
téséről még megjegyezhetjük, hogy itt kívánatos,, 
hogy a törlesztés megtörténjék arra az időre, 
mikor új hasonlónemü kiadás, tehát pl. új háború 
következik be. A gyümölcsöző kiadásoknál a be
fektetés természete határoz olykép, hogy a tör
lesztés befejezése aggály nélkül halasztható azon 
időig, amikor a befektetés, mint ilyen, létezni 



Á l l a m a d ó s s á g 378 Állambiróság 

megszűnik, az előidézett órték-, illetve hozadék-
képesség véget ér, pl. vízszabályozásnál, mikor 
a védöművek újjáalakításának szüksége merül föl. 

Képzelhetők azonban olyan, nevezetesen állam-
gazdaságilag gyümölcsöző kiadások is, melyek a 
nemzetre állandó, soha el nem enyésző befektetést 
képeznek, pl. a gazdasági képzésre v. a társadalmi 
reformok (földváltság, rabszolgafölszabadítás) ke
resztülvitelére tett kiadások, hol is az ország a 
fejlődés magasabb fokára emeltetvén, egyenérték-
kép — amennyiben ilyenről itt szólni lehet — 
örökre megmarad a fokozott jólét, s így az adósság 
törlesztésének elmulasztása nem jelenti az állam
gazdaság mérlegének romlását. Egyébiránt a tény
leges fejlődés az Á.-ok szükségszerű szaporodá
sára vezetett s így a tényleges törlesztés kér
dését is háttérbe szorította. A nemzetek — rendes 
viszonyokközt — gazdaságilag előrehaladnak slgy 
bízni lehet abban, hogy a jövő nemzedékek na
gyobb megterhelése, mi az adósságok törlesztésé
nek elmulasztásával jár, aránylag könnyebben 
lesz elviselhető. Ez utóbbi szempont egyébiránt 
általánosságban is felhozható az adósságesinálás 
mellett s az adóemelés ellen. Ugyanez áll arra a 
szempontra is, hogy a pénz értéke s a kamatláb 
szinten csökkenő irányt követnek, miért is az 
Á.-ok terhe idővel önmagától könnyebbedik. 

Pontos gyakorlati kérdés az Á.-ok felvételénél 
még az, hogy vájjon az állam minő kamatlábat álla
pítson meg, nevezetesen a mindenkori országos ka
matlábnak és saját hitelképességének megfelelő 
vagy annál alacsonyabb kamatra vegyen-e fel ? Első 
esetben az állam megkapja az egész tökét, melyről 
kötelezettségei szólanak, az utóbbi esetben keveseb
bet kap. Pl. 5°/0-os országos kamatláb mellett az ál
lam vehet fel 5"/0-ra, de vehet fel 4°/0 v. 3°/0-ra is ; 
első esetben 100 K-ról kiállított kötelezvényére 
kap 100 K-t (al pari), második esetben 80 K-t 
a harmadikban 60 K-t. Az első esetben magas 
kamatozású, az utóbbi két esetben alacsony kama
tozású Á.-ról szólunk. Az utóbbi mellett fel szokták 
hozni, hogy a tőkepénzesek aránylag,többet adnak 
az államnak alacsony kamatozású Á.-nál, mint a 
magas kamatozásúnál, mert számítanak a nyere
ségre, melyben az Á.-nak névértékben való bevál
tása esetén részesülnek. Ámde válságos időkben 
ez a kilátás oly távol fekvő, hogy hatására szá
mítani nem lehet; míg ellenben kétségtelen az 
alacsony kamatozású A.-ok ama hátránya, hogy 
törlesztéses adósságoknál nagy tőkeveszteséget ró
nak az államra a névértékben való beváltás kötele
zettségénél fogva, amikor is az állam pl. a 3°/o_ra 

tényleg kapott 60 K-ért 100 K-t kénytelen fizetni 
s hogy általában kizárják v. legalább is csak rend
kívüli árfolyamemelkedés esetén engedik meg a 
kamatleszállítást. Az Á.-ok átváltozásáról 1. Kon
verzió. L. még Állampapiros, Államadósságok 
könyve. Magyarország állami adósságai 1908 vé
gén kitettek névértékben 5,331.808,452 K-t, effek
tív értékben 4,803.304,318 K-t. Az összes Á.-ok 
állásáról a Diplomatisch. statistische Jahrbuch 
des Gothaischen Hofkalenders tartalmaz rendsze
res összeállítást. 

Néhány nagyobb állam adósságait az 1909. év
ről az illető állam pénznemében a következőkben 
tüntetjük fel: 

Nagy-Britannia — ... 710.610,720 font st. 
Franciaország 30,388.655,240 franc 
Poroszország ... ._ 8,770.149,735 márka 
Oroszország _. .. ._ 8,835.884,191 rubel 
Spanyolország 9,466.014,792 pezeta 
Belgium _- - ... 3,436.917,851 franc 
Hollandia 1,122.433,750 forint 
Ausztria _ 8,565.117,789 korona 
Magvarország (1908) 5,331.808,452 t 
Szerbia 541.110,500 dinár 
Románia _. 1,645.541,461 lei 
Portugália 700.000,000 milreis 
Norvégia ... 328.401,342 korona 
Svédország 515.375,745 • 
Japán ... _. . . . ... ... 2,250.306,822 Jen 
Észak-Amerika 930.805,748 dollár 

Irodaiam. Az A.-ok rendkívül gazdag irodalmát illetőleg 
különösen említendők a következő közgazdasági Írók: Ne-
benius, Der öffentlíehe Kredit; Adams, Public debts, 1S87; 
Iieroy-Beaulieu, Traité de la science des fínances, II. vol. 4 
éd., 1888; Stein, Finanzwissensetaaft; Wagner Adolf, Finanz-
wissenschaft; Rica-Salerno, Teória generálé dei prestiti pubb-
lici, 1879; Zeitlin, Der Staat als Scbuldner, 1906. 

Államadósságok könyve, hivatalos jegyzék, 
mely az álló államadósságok hitelezőinek nevét és 
követelésök összegét tünteti föl. Amennyiben az 
államadósságok névre szólók, szokás több ország
ban (pl. Magyarországban, Ausztriában és É.-anie-
rikai Egyesült-Államokban) az illető kötvénybirto
kosokat az Á.-ben kitüntetni s a változásokat u. o. 
átírás által nyilvántartani. —Poroszországban egy 
1883. évi törvény alapján az Á. arra a célra szolgái, 
hogy az állampapír birtokosa, amennyiben papírját 
megkötni v. általában teljes biztonságba helyezni 
óhajtja, azt átadva, követelését az Á.-be bejegyez
tetheti, miről értesítőlevelet kap; a követelés az 
Á.-ből való törlés és az új kötvény kiadása által a 
hitelező kívánságára bármikor ismét forgalom
képessé tehető. Ugyanily rendeltetése van az Á.-
nek a német birodalomban (1891 óta) és Szász
országban (1885 óta). A kamatfizetés bármely bi
rodalmi v. országos pénztár, sőt a posta útján is 
történhetik. — Franciaországban már 1793 óta 
vezettetik az Á. Itt a hitelezők tulajdonkép nem 
állampapírt, hanem könyvkivonatot kapnak (Ex
tráit d'inscription au grand livre), melynek alapján 
a járadékot felvehetik. — Angliában az államadús
ságokat az angol bank kezeli, ez vezeti az Á.-t is 
(Great Ledger), mely a hitelezők követelését ta
núsítja, mert ezekről más okiratot nem állítanak 
ki. A kamatfizetést a bank és fiókjai, esetleg posta 
útján teljesítik. — Oroszország, Spanyolország, 
Belgium és Hollandia is vezetnek Á.-t. 

Államalaptörvóny, 1. Alaptörvény. 
Államalkotmány, 1. Alkotmány és Állam. 
A l l a m a n d a L. (növ.), az Apocynaceae család 

génusza, melynek mintegy 12 faja leginkább Bra
ziliában él. 

Állam az államban, szólásmód, amely a francia 
hugenotta időkben keletkezett. Mivel a hugenot
táknak a többször megújított békeszerződésekben 
több várat engedtek át, melyeknek feltétlen urai 
voltak, mondták róluk, hogy államot alkotnak az 
államban. Az Á., úgy hiszik, először d'Aubigné 
(1600 körül) munkájában, Du devoir des Roys et 
desrSubjects, fordul elő. 

Állambecsmérlés, 1. Allamgyalázás. 
Állambiróság v. államtörvényszék az a bíró

ság, mely a miniszterek ellen alkotmánysértés 
miatt emelt vád felett itél. Angliában a felső
ház, Németországban e célból külön alkotott 
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bíróság, mint a legfőbb törvényszék. Nálunk az 
1848. III. t.-c. alapján a felsőház 12 tagjából 
álló bíróság, mely a következőképen alakul meg: 
a felsőház 36 tagot választ, ezekből 12-őt a kép
viselőházi vádpöri biztosok, 12-őt a vád alá helye
zett miniszter vethet vissza. Néhol állam tör vény
széknek nevezik a bíróságok és közigazgatási ha
tóságok közt felmerült hatásköri összeütközések 
elintézésére hivatott bíróságot. (Nálunk a hatás
köri bíróság, 1. o.) Franciaországban az Á. a sú
lyos politikai bűntettek felett itólő külön bíró
ság. Németországban ismételten sürgették egy 
birodalmi államtörvényszéknek megalkotását a 
szövetséges államok alkotmány vitáinak, kölcsö
nös jogsegélykérdéseinek, a birodalmi és orszá
gos, törvények ellentéteinek stb. eldöntésére. 

Állambölcsész, államtudós, államférfi, politi
kus, publicista, journalista. A. az, ki az állam ter
mészetét, végokait, végcélját eszmei szempontból 
teszi vizsgálódás tárgyává, és idevágó elméleteit 
rendszerré dolgozza föl irodalmilag (pl. Fichte, He
gel). ÁUamtudós az a szakíró, aki az államtudo
mányt empirikus alapon, az összehasonlító ál
lamjog, alkotmánytörténelem, kultúrtörténetem, 
gazdasági történelem és statisztika segélyével 
műveli, v. ha mindezt nem is öleli föl, a maga 
államtudományi elméleteit mégis az alkotmány tör
ténelem és államjog nyújtotta pozitív természetű 
alapokra fekteti. Államférfinak a nyilvános élet 
ama szereplő kitűnőségét szokták tekinteni, aki 
akár mint törvényhozó, akár pedig mint a kor
mányhatalom intéző férfia szemlátomást fölismer
hető szolgálatokat tett hazájának az ő eszméivel, 
s különösen eszméinek közhasznulag sikeres ke
resztülvitelével. A parlamenti élet ama kitűnősé
geit, akik nem emelkedtek államférfiúi magas-
laka, politikusok-nak v. szakpolitikusok - nak 
szokták nevezni. Publicista régebben államjog
tudóst (jus publicum) jelentett, újabb időben — 
főleg francia fölfogás révén — oly írót értünk 
alatta, aki politikai v. társadalmi korkérdésekről 
irt tanulmányaival akár röpiratokban, akár hírlapi 
vezércikkek alakjában maradandóbb hatást gya
korol a közvéleményre. Journalista a napi kér
désekkel foglalkozó újságíró. 

Állambudget, 1. Állami költségvetés. 
Állambukás, 1. Államtönk. 
Államcímer, 1. Címer. Magyar államcímer, 1. 

Magyarország. 
Államcsíny, az alkotmány kijátszása, az ál

lamhatalom birtokosának olyan aktusa, mely az 
uralmi formának jogtalan megváltoztatását cé
lozza, illetőleg eredményezi. Legnevezetesebb ese
tei az újabb korban I. ós III. Napóleonnak császárrá 
emelkedése. Az A. felülről jövő revolució jellegé
vel bír. Nem mentsége, hogy a nemzet valódi 
akaratának megfelel, mert mindig van törvényes 
mód arra, hogy ez a valódi akarat alkotmányosan 
érvényesüljön, nyilatkozzék. A valóság az, hogy 
az A. legtöbbször a haderőre támaszkodik, s a si
kertelenségtől való félelem tartja vissza a nemzetet 
attól, hogy az Á.-t erőhatalommal meggátolni 
megkísértse. 

Államcsőd, 1. Államtönk. 
Államdijak, alatt sportnyelven az állam pénz

forrásaiból a lótenyésztés emelése céljából adott 

versenydíjakat értik. Az első A.-kat nálunk 1857. 
adták, összegük ekkor kb. 10,000 arany volt. Az. 
Á.-ért rendszerint csak belföldi mének és kancák 
futhatnak. Legnagyobb államdíjunk a Király-díj 
(105,000 korona a győztesnek), távolsága 1800 
méter, érte 3 éves és idősebb lovak mérkőz
nek. E verseny a budapesti tavaszi meetingen 
kerül dűlőre. 

Államegyház, 1. Egyház. 
Államegység, területeknek és lakóiknak oly 

összetartozása, melyben egy államot alkotnak. El
lentéte az államszövetség, föderalizmus. L. Állam. 

Államellenes tankönyvek, azok a tankönyvek, 
melyeknek nyilvános iskolákban való használatát 
a vallás- ós közoktatásügyi miniszter eltiltja. Az 
Á. használata két hónapig terjedhető elzárással és 
600 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő 
kihágás (1879. LX. t.-e. 38. §). 

Állam elleni büntet tek azok, amelyek közvet
lenül az állam léte s az államhatalmak ellen irá
nyulnak. Tárgyai: a) az államfő, még pedig nem
csak uralkodói jogaiban, hanem életében, sérthe
tetlenségében, személyes szabadságában, inert az 
államfő személye az állam önállóságának élő 
szimbóluma; b) az államterület, c) az államalkot
mány (1. Alkotmány elleni bűncselekmények). 
Közös jellemvonás a törvényhozói szigor úgy 
a büntetendő tényálladék meghatározásában 
(amennyiben oly cselekmények is büntetés alá 
vonatnak, amelyek a büntető törv. közönséges 
alkalmazásában csak büntetlen előkészítő cselek
ményeket képeznek), mint a büntetésekben. E szi
gor egyrészt kétségtelenül igazolt, mert a nemzet 
legfőbb javainak védelméről van szó, s mert az A. 
sajátszerűségéhez tartozik, hogy — rendszerint — 
csak akkor képeznek büntetendő cselekményt, ha 
anyagilag be nem végeztetnek, ha a merénylet nem 
sikerül. A szerencsés trónbitorló nem fegyházba, 
hanem a trónra jut. Másrészt bizonyos, hogy alig 
van sikamlósabb terület, mint az A. lejtője; a fenn
álló rendszer megvédésének túlbuzgalma oly cse
lekmények üldözésére vezet, amelyek nemcsak 
hogy nem büntetendők, de érdem telj esek. Az állam 
nem ritkán bálvány, melynek oltárán a nemzet leg-
ielesebb fiai, az emberiség legfőbb javai áldozatul 
esnek. Ami annál sajnosabb, minthogy az Á. jel
lege mindig relatív s a politikai viszonyok szerint 
változik, s e változással «a vesztőhely oltárrá, a 
bűntettes hőssé lesz» (Zanardelli). Ugyanezért a 
vonatkozó btő. törvények jobbára blankett-törvó-
nyek, melyeknek valódi tartalmát az államalkot
mány határozza meg. Mely bűntettek tartoznak 
ide, s összeesik-e az A. fogalma a «politikai bűn
tettek" — szintén vitás — fogalmával, aziránt el
térők a nézetek. A magyar btkv. szempontjábóL 
moly felosztási rendszerének megfelelően az A. 
címfeliratát nem ismeri, kétségtelenül ide tartoz
nak: a felségsértés, a hűtlenség, a királysértés 
és a lázadás (1. o.). 

Államépítészeti hivatal rendszerint minden 
vmegyében az ott működő mérnöki hivatal. Fel
adata : az állami, vmegyei és községi közutak épí
tése és fenntartása, a középítósek tervezése és 
ellenőrzése. Áll egy főmérnökből mint főnökből, 
s a szükséghez képest beosztott több mérnökből. 
A főnök hivatalból tagja a közgyűlésnek. Az 
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A. a kereskedelmi minisztérium s vmegyei ügyek
ben az alispán alá van rendelve. 

Állam és egyház elválasztása, az állam 
és egyház viszonyának oly rendezése, melyben 
az állam az egyház belügyeibe való beavatkozás
ról (a rendészeti intézkedések kivételével) lemond, 
de másrészt az egyház céljait sem mozdítja elő. 
Megszakítása ez az állam és egyház közt a kö
zépkor folyamán kifejlett viszonynak, melyben az 
állam az «uralkodó vallás» egyházának érdekében 
kényszerítő hatalmat fejtett ki, azt kiváltságokkal 
halmozta el, viszont az egyház az állam tekinté
lyét egyházi cselekményekkel emelte s a kultu
rális feladatok teljesítését nagy részben átvállalta. 
Az államszuverenitás teljesebb öntudata, az egy
ház kulturális feladatának csökkenése, fokozódott 
vallási közömbösség több vallásfelekezet egymás
közti viszonyának szabályozása (interkonfesszio-
nális törvényhozás) s az ebből előálló nehézségek, 
az uralkodó egyház részéről támasztott bizonyos 
hatalmi túlkövetelések, az egyházak ellenállása 
különösen a vegyesházasságok megkötése és az 
ily házasságból származott gyermekeknek az ál
lam törvényei szerinti anyakönyvezése körül és 
az ezt nyomon követő ú. n. kulturküzdelmek ér
lelték meg sok államban a gondolatot, hogy a 
« szabad egyház szabad államban a jelszót követve, 
az egyházak közjogi testületi jellegét megtagadva, 
azokat többé-kevésbbé a magánjogi egyesületek 
körébe utalják, gyakran az ingatlanszerzés meg
tagadásával is védekezve az egyház befolyásának 
esetleges túltengése ellen. Az A.-át többé-kevésbbé 
teljesen megvalósították: az északamerikai Egye
sült-Államok az 1787. évi alkotmányban, Belgium 
(1831), Olaszország (1871), Hollandia (1876), 
Franciaország (1905), Genf (1907) s egyes dél
amerikai államok. 

Államfelség, az állam függetlensége, 1. Állam 
és Felségiség. 

Államférfi, 1. Állambölcsész. 
Államfogház, 1. Szabadságvesztés-büntetés. 
Államfoglyok: a) az államfogházra elitéltek; 

b) azok is, kiket nem a büntető bíróság Ítélete, 
hanem az állam állítólagos érdekéből a hatalom 
önkénye fosztott meg szabadságuktól. 

Államformák, 1. Állam. 
Államfő, 1. Állam. 
Államgazdaság, az a tevékenység, mely az ál

lami (köz-) szükségletek kielégítésére megkíván
tató anyagi eszközök beszerzésére, kezelésére ós 
felhasználására irányul. Az Á.-ot máskép állami 
pénzügynek, államháztartásnak vagy kormány
gazdaságnak is nevezik. — A.-tan azon elveknek 
rendszeres ismertetése, melyek szerint az állam 
vagyoni élete rendezendő és igazgatandó. Ugyanez 
a tárgya az állami pénzügytannak és államháztar
tástannak is. 

Államgyalázás v. rágalmazás (néni. Staatsver-
leumdung, Staatsschmáhung) a német birodalmi 
büntető törvénykönyv 131. §-ában meghatározott 
vétség. Tényállása: tudva oly valótlan adatoknak 
állítása, melyek alkalmasak az állami intézmé
nyek vagy hatósági intézkedések gyűlöletessé té
telére. A magyar büntető törvénykönyv a törvény 
által alkotott testületek, hatóságok, vagy azok 
küldöttségei, tagjai ellen elkövetett nyilvános rá

galmazást a «hatóságrágalniazást» emeli ki a 
rágalmazás minősített esete gyanánt (1878. V. 
261. §). Az államrágalmazást, mint ilyent nem 
ismeri, csak az állam ellen engedetlenségre iz-
gatást. 

Államhatalom, 1. Állam. 
Államhatár, 1. Állam. 
Államhatóság, 1. Állam. 
Államháztartás, 1. Pénzügy. 
Államhitel, alanyi értelemben az állam hitel

képessége, mely az államnak hitelezőivel szem
ben a múltban tanúsított magatartásán kívül az 
államszervezet szilárdságától, valamint a nemzet 
vagyonosságától, főleg azonban az egész állam
háztartás miként való vitelétől függ. Az Á. minő
sége legjobban a kamatlábban jut kifejezésre, mely 
mellett az állam kölcsönt kap. Az állam és ház
tartásának sajátlagos helyzete következtében az 
Á. sokban különbözik a magánhiteltől. így az 
állam, állandó jellegénél fogva, oly kölcsönt is 
vehet fel, melynél a tőke visszafizetése nem fon
tos, elegendő a kamatok pontos fizetésének meg-
igérése, másrészt az állam szükség esetén kény-
szerrútján is vehet kölcsönt az állampolgároktól. 
Az Á. a szó tárgyi értelmében annyi, mint állam
adósság (1. o.). 

Államhivatalnok, 1. Állami tisztviselő. 
Állami abszolutizmus, annak kifejezése, hogy 

az állam a magán egyének életviszonyainak nagy 
tömegét maga intézi s nem engedi át az egyéni 
vagy társadalmi tevékenységnek. 

Állami adó, 1. Adó. 
Állami alapok, 1. Alapítvány. 
Állami alkalmazottak azok, kiknek tevékeny

ségét az állam állandóan v. ideiglenesen igénybe 
veszi. Ide tartoznak tehát nemcsak a tisztviselők, 
altisztek, szolgák és napidíjasok, hanem az idő
legesen vagy csak bizonyos állami szolgálatokra 
alkalmazott tanárok, mérnökök, orvosok, lelkészek 
tanítók stb. is. Az Á. közt megkülönböztetjük első 
sorban azokat az államtisztviselőket, akik hiva
tali imperiummal birnak, vagyis a hivataluk kö
rébe tartozó tennivalókat a szabályok korlátai 
közt szabad önelhatározással látják el (közigazga
tási hivatalok vezetői,előadók,birák,ügyészek stb.), 
másodsorban azokat, akik csupán segédei a föléjük 
rendelt tisztviselőknek, önálló hivatali hatalom
mal pedig nem bírnak (altisztek, kezelők, dijno-
kok, szolgák), harmadsorban pedig azokat, akik
nek az állam végrehajtó hatalmában részük nincs 
ugyan, tulajdonképeni tisztviselői tennivalót nem 
is végeznek, azonban kiknek szaktudását az áUam 
alkalmilag vagy állandóan igénybe veszi (tanárok, 
tanítók, kórházi orvosok és lelkészek, mérnökök, 
vegyészek, munkások stb.), 1. Állami tisztviselő, 
Altisztek és Díjnok alatt. Az Á. létszáma Ma
gyarországon az i 909. évben összesen 271,429volt. 
Ezek között tisztviselő 50,253, tiszteletdíjas ke
zelőnő és díjnok 11,395, altiszt 63,799, szolga 
12,201, állandó munkás és egyéb alkalmazott pe
dig 133,781. 

Állami alkalmazottak illetményei, mindazok 
a járandóságok, amelyek az állami akalmazottat 
tényleges szolgálatának tartama alatt megilletik. 
Ide tartoznak a működése ellenszolgáltatásaként 
jelentkező fizetés, fizetés jellegével bíró személyi 
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pótlék, korpótlék, működési vagy egyéb pótlékok, 
lakpénz, továbbá a költségmegtérítés jellegé
vel bíró napidíjak, útiköltségek és átköltözködósi 
költségek és átalányok. 

Az A.-nek alapja az 1893. évi fizetésrendezés. 
E szerint az állami tisztviselők 11 fizetési osz
tályba vannak sorozva, amelyek közül az V. és 
VI. 2, a VII—XI. 3 fokozatban vannak a fizetések 
megállapítva. A fizetések mértékét az 1904-iki pót
léktörvény alapján rendelet állapította meg. A fize
tés a személyi pótlékokkal együtt az I. fizetési osz
tályban 40 ezer korona, a II. fizetési osztályban 
24 ezer korona, a III. fizetési osztályban 16 ezer 
korona, a IV. fizetési osztályban 14 ezer korona. 
Az V. fizetési osztályban öt óv múlva egyszer, 
a VII—VIII. fizetési osztályban öt évenkint két
szer, a IX—XI. fizetési osztályban pedig négy 
évenkint négyszer emelkedik a fizetés. Az 

V. fiz. oszt. a kezdő fizetés 10,000 K, a legmag. 12.0CO K, 
VI. . 
vn. . 
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IX. . 
x. . XI. . 

• • • 
« « 
f • 
« t 
f < 
ff * 

áll. altiszt, és szolg. 

« 
« 
• 
« 
• ( c 

• • 

6,400 . . 
4,800 . . 
3,600 . . 
2,600 . « 
2,000 • • 
1,400 « « 

600 • • 

< 
« 
« 
» 
< 
ff 

« 

8,000 
6,000 
4,400 
3,600 
2,800 
2,200 
1.400 

A székesfővárosi állami rendőrségi nem tisztvise
lői alkalmazottak legkisebb fizetése 800, legmaga
sabb pedig 2400 korona. 

A gyakornokok segély díja, előképzettségük foka 
szerint 600—1000 korona. 

Az állami dljnokok napidíját az 1908. évi rende
zéskor a lakáspénzosztályok figyelembe vételével 
három csoportban állapították meg. 

A kezdő napidíj úgy férfi-, mint nődíjnokoknál 
2'60, vidéken 2-10 K, ez az öt évenkint emelkedő 
napidíj férfidljnoknál 5, illetve 4 K-ig, nődijnok-
nál 4'20, illetve 3-70 K-ig emelkedhetik. 

Az állami alkalmazottak egy része nincs fize
tési osztályokba sorozva. Ezeknek illetményei v. 
állandó összegben vagy megállapodásszerű tiszte
letdíjban van megállapítva. Az Á.-t szolgálatuk 
tartama alatt csak a fegyelmi bíróság határozata 
alapján lehet felfüggeszteni vagy leszállítani. A 
fizetés általában, ha a kinevezés a hó első felében 
történt, ugyanazon hónap 15-étől, más esetben a 
következő hó l-jétől jár és előzetes havi részletek
ben utalványoztatik. A fizetésből a köztartozások 
és büntetéspénzek korlátlanul, egyéb megítélt tar
tozások azonban csak a fizetés egyharmada erejéig 
foglalhatók le, de akkor is 2000 K-nak érintetle
nül kell maradnia. Az Á. tekintetében felmerülő 
kérdésekben, valamint ezen igényből folyólag az 
államkincstárral szemben támasztott követelések 
fölött a miniszterek és az állami számvevőszék 
elnöke által hozott határozatok ellen panasznak 
van helye a m. kir. közigazgatási bírósághoz. 

Az állami alkalmazottak lakpénze az 1908. évi 
állami költségvetési törvényben van hét osztály
ban megállapítva. Az első osztályba Budapest és 
Fiume tartozik; ezeken az állomáshelyeken a lak
pénz a II. fiz. osztályban 4000, a Ill-ban 3500, a 
IV.-ben 3000, az V.-ben 2500, a Vl.-ban 2000, a 
Víl.-ben 1600, a VIIL-ban 1300, a IX.-ben 1000, 
a X.-ben 900, a Xl.-ben 800 K, altiszteknél és 
szolgáknál pedig 400 K. A többi állomáshelyeken 
az első osztályra nézve megállapított lakpénzek 

90, 80, 70, 60, 50 és 40 százalékában vannak a 
lakpénzek meghatározva. AII—VII. osztályba so
rozott állomáshelyeket tíz évről tíz évre a minisz
térium osztja be abba az osztályba, melyben a IX. 
fizetési osztályra nézve megállapított lakpénz meg
felel az illető állomáshelyen a tisztviselői laká
sokra alkalmas három szobás lakásokért tényleg 
fizetett lakbérek átlagának. A tanítók lakpénzei
nek megállapítására az itt megállapított osztályba
sorozás nem vonatkozik. A lakpénz általában a 
kinevezés napját követő hó első napjától, olyanok 
kinevezésénél vagy áthelyezésénél pedig, akik 
korábbi állásukban már élveztek lakpénzt, a ki
nevezés vagy áthelyezés napját követő lakbórne-
gyed első napjától előleges évnegyedes részletek
ben tétetik folyóvá. Lakpónz helyett némely állami 
alkalmazott természetbeni lakást nyer. Ebben az 
esetben az állami alkalmazottnak a lakásra azon 
naptól kezdve van igénye, melyen a természetbeni 
lakás élvezetével egybekötött állását elfoglalta. A 
hivatalos működés megszűntétől számított hat 
hétig azonban az illető v. hozzátartozói a lakás 
élvezetében meghagyatnak. Természetbeni lakás 
esetén az állami alkalmazottaknak a mellékhelyi
ségeken kívül az V. és VI. fiz. osztályban 5 szobás 
lakásra, a VII. és VIII. fiz. osztályban 4 szobás, a 
IX. fiz. osztályban 3 szobás, a X. és XI. fiz. osz
tályban pedig 2 szobás lakásra van igényük. 

Egyes közigazgatási ágban alkalmazottak egyéb 
természetbeni járandóságokat is élveznek. Ilyenek 
a fa-, termény-, világítási és só-illetniónyek, a föld
járandóságok. Ide tartoznak a szolgák egyenruha
járandóságai is. Ezeken az ingyenes szolgáltatá
sokon kívül egyes szolgálati ágakban az állami 
alkalmazottaknak az állami üzemekben előállított 
nyerstermények és iparcikkek (kőszén, fa, zománc
edény stb.) mérsékelt (félárú) beszerzése is bizto
sítva van. 

Az Á. kiegészítő részét a pótlékok képezik. Az 
állandó jellegű, fizetés természetével bíró személyi 
pótlékról, mely a nyugdíj alapját képező összegbe 
beszámíttatik, a fizetések közt történt említés. 
Külön csoportot képez a nyugdíjba szintén be
számítható korpótlék, amelyre egyes állami al
kalmazottak azon a címen tarthatnak igényt, 
hogy bizonyos számú szolgálati évet egy és ugyan
abban az állásban töltöttek (ötödéves és tizedéves 
pótlókok), mint pl. a tanárok. A többi pótlék ideig
lenes vagy alkalmi jellegű, mely csak bizonyos 
helyen vagy bizonyos működés tartamára jár. Ez 
utóbbiak közé tartoznak a fizetés természetével 
nem bíró személyi és működési pótlékok, a drága
sági pótlékok és a lakpénzpótlék. 

Hivatalos kiküldetések esetében az állami alkal
mazottnak igénye van napidíjakra és az útikölt
ség megtérítésére, annak pedig, aM hivatalból más 
állomásra helyeztetik át és fizetésben, illetőleg 
nyugdíjba leszámítható illetményben nem nyer, át-
kóítözködési illetményre van igénye. A napidíj &z 
I. fiz. osztályba tartozók részére 40, a II. osztály
ban 35, a III.-ban 30, a IV.-ben 25, az V.-ben 21, 
a Vl.-ban 16, a Víl.-ben 13, a VÜL-ban 10, a 
IX.-ben 8, a X.-ben 7, a XI. fiz. osztályba tartozók, 
valamint a gyakornokok részére 6 K-ban, az al
tiszteknek és díjnokoknak 4, a szolgáknak pedig 
3 K-ban van megállapítva. Ausztriába, Bosznia és 
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Hercegovinába történt kiküldetés esetén a napi
díj másfélszerese, külföldön pedig kétszerese jár. 
Saját területén belül kiküldetéskor mérsékelt napi
díj, ha pedig a kiküldetés idegen helyen ideigle
nes alkalmazással jár, a napidíj 50—75%-át ki
levő kiküldetési pótlék jár. Vasúton tett utazásnál 
útiköltségként az I—VII. fiz. osztályba sorozott 
tisztviselőket az I. osztály, a Vili—XI. flz. osz
tályba tartozó tisztviselőket a II. osztály, altiszteket 
és szolgákat pedig a III. osztály szerinti menetár 
illeti meg. Hajóútnál a tisztviselő és a díjnok az 
I. oszt., altiszt és szolga a II. oszt. szerinti díjakat 
jogosult felszámítani. Három napnál tovább tartó 
kiküldetés esetében 50 kg. podgyász díja is jár. 
Kocsin tett utazás esetében az I—III. fiz. osztályba 
tartozó tisztviselőnek miriaméteronkint 10—12 
K, a IV—VII. fiz. osztályban 7—9 K, a VIII-XI. 
fiz. osztályban 5—6 K fuvarpénzre van igénye. 
A tisztviselő működése kerületén belül tett uta
záskor mérsékelt fuvarpénz jár. Igénye van to
vábbá a vasúti vagy hajóállomástól vagy ahhoz 
kétfogatú bérkocsi díjára, podgyász vitelbé're és 
a netán fizetett vámok megtérítésére. 

Az átköltözködési illetményekhez tartoznak a 
napidíjak, útiköltségek és a bútorkárpótlás. Napi
díj a tisztviselőnek csak saját személyére és 
az utazás tartamára jár, útiköltség azonban úgy 
a saját, mint a vele tényleg átköltözködő család
tagok és cselédség részére is jár. Bútorkárpótlás 
fejében a nőtlen tisztviselőnek vagy gyermektelen 
özvegynek egy havi, az egy-két családtaggal köl-
tözködőnek három havi fizetésre van igénye. Jár 
neki ezenfelül 50—200 kg. málhatúlsúly megtérí
tése. Gyakornoknak bútorkárpótlás nem jár. Al
tisztek és szolgák átköltözködés címén legfölebb 
100 K erejéig tarthatnak igényt. 

A felmerült útiköltségekről és napidíjakról úti
számlát kell szerkeszteni és azt 14 nap alatt a 
kiküldő hatósághoz beterjeszteni, melynek szám
vevősége érvényesíti. A kiküldött tisztviselőnek 
a valószínűleg felmerülendő napidíjak és útikölt
ségek 2/3-a erejéig előleg utalványozható, amelyet 
az útiszámla összegéből levonnak. 
• Az A. a hadkötelezettség teljesítése alatt a kö
vetkező szabályok alatt állnak: A mozgósított áll. 
alkalmazott a katonai szolgálat tartama alatt meg
tartja állását és illetményeit, sőt a katonai szol
gálat a magasabb fizetési fokozatba jutásra meg
állapított szolgálati időt sem szakítja meg. Ha a 
mozgósított a legénységi állományba tartozik, 
megmaradnak az áll. ellátásnál számításba vehető 
összes illetményei. Akinek neje és gyermeke 
van és háztartást visz, húzza az összes il
letményeket is. A katonai illetmény-szabályzat 
által nyújtott ellátásra a család azonban nem bír 
igénnyel. Ha a mozgósított a katonai havidíjasok 
sorába tartozik, húzza az áll. ellátásnál számba
vehető illetmények ,/s-kt, ha pedig a katonai havi
díj évi összege kevesebb a polg. illetménynél, 
akkor a jelzett 1l3-on fölül a polgári illetményből 
a különbözetet is megkapja. Ezenfölül, ha amoz-
gósítottnak neje és gyermeke van és háztartást 
visz: a lakpénz és a természetbeni illetmények 
élvezetében is megmarad, családja azonban a ka
tonai illetményszabályzat által nyújtott ellátásra 
aem bir igénnyel. Ha ily esetben a katonai havi

díj és a polgári illetmény Vs-a együttvéve 2400 
koronát nem tesz ki, arra a polgári illetményből 
a különbözet kifizetendő. 

A 3 évi hadseregbeli vagy egyévi önkéntesi, 
illetve 4 évi haditengerészeti v. 2 évi honvéd
ségi tényleges szolgálatra beJiivottak illetményeik 
(tehát egyszersmind pótlékaik, lakpénzük) élveze
tében a 8 heti kiképeztetési időre meghagyatnak, 
a 8 hét letelte után azonban rangjuknak és hi
vatali minőségüknek megtartása mellett szám
felettiekké válnak, állomásuk betölthető és illet
ményeik beszüntetendők. 

A fegyver gyakorlatra bevonultak fizetésüket és 
lakpénzüket ezen idő alatt változatlanul meg
kapják. 

Állami anyakönyvek, 1. Anyakönyv. 
Állami bányászat, az állam kezelésében levő 

bányászat; különösen fontosabb jelentőségű a fém
bányászat, kőszénbányászat és kohászat. A magyar 
kincstári bányászat mórlege az 1909. évi előirány
zat szerint: fémbányászat: bevétel 5"66, kiadás 
7"58; fémkohászat: bevétel 9'25, kiadás 9-26; 
kőszénbányászat bevétel 5-46 millió korona, kiadás 
ugyanannyi. Az állami bányászatot két bánya
igazgatóság, egy arany bányaműigazgatóság, nyolc 
bányakapitányság és a m. kir. állami szénbányák 
központi igazgatósága kezeli. Mindezen hatóságok 
a pénzügyminisztérium alá tartoznak. 

Állami beavatkozás (Protekcionalizmus, State 
Interfb-ence), az államhatalomnak többé-kevésbbé 
kiterjedt belenyúlása a polgárok életviszonyaiba, 
a társadalom életébe. Lehet ez a beavatkozás ab
szolutisztikus, merő zsarnoki kényszer, amilyen az 
abszolút monarchiák idején volt, pl. XIV. Lajos 
korában Franciaországban, s lehet a polgárok 
hozzájárulásán alapuló, aminőre a modern parla
mentáris országok nyújtanak példákat. A kényári, 
az egyes egyéneket és osztályokat a legapróléko-
sabb rendszabályokkal lenyűgöző Á.-sal szemben 
a francia forradalom révén a XIX. sz. derekáig az 
egyéni szabadság, az individualizmus elvét han
goztatták a laissez-faire jelszavával. Az állam
hatalom beavatkozása a társadalom életébe a lehető 
legkisebb legyen, ne kormányozzon, ne gyámkod-
jéktúlságosan(«ne gouvernez pas trop»); az egyéni 
érdekek szabad küzdelme, versenye, a társadalmi 
erők szabad játéka hozza létre az államban a leg
szebb harmóniát. Különösen a társadalmi gazda
ságtan klasszikus iskolája (a francia fiziokraták 
után Smith Ádám, az ú. n. manchesterizmus stb.) 
karolta föl ezt az elvet, amelynek diadalra jutása 
a politikai liberalizmus (1. o.) útján csakugyan 
sok elavult korlátot ledöntött (pl. a céhrendszer 
maradványait). Azonban az individualizmus, a 
szabadjára bocsátott érdekharc és verseny nem
sokára éreztetni kezdte hátrányait, a gyengéb
bek elnyomását, kizsákmányolását, amellyel szem
ben ismét sürgetni kezdték az állam beavat
kozását, különösen a gyengébbek érdekében, s az, 
Á. azért nem látszott már gyűlöletesnek, minthogy 
mód nyílott arra, hogy az állampolgárok hozzá
járulása (népképviseleti törvényhozás, parlamen
táris felelős kormányok stb.) útján történjék. Kü
lönösen a szocializmus az (1. o.), amely ilyen 
kiterjedt Á.-t sürget, míg ezzel szemben sok mo
dern társadalomtudós (pl. Spencer, s az anarchia-
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ták (1. Anarchia) és liberális politikus ellen
kező állást foglal el. Tény az, hogy napjainkban 
az egyes államokban egyre kiterjedtebb Á.-t lá
tunk. Az A. kérdését szociológiai és természet
tudományi (szelekcionális) szempontból érdekesen 
világítja meg Somló Bódog (Állami beavatkozás 
és individualizmus. Társadalmi könyvtár 1903 és 
1908) s Dávid G. Bitchie (The principles of 
State Interference, London 1896). 

Állami bevételek, az állami szükségletek fe
dezése céljából beszerzett gazdasági javak. L. 
Pénzügy. 

Állami biztos, 1. Királyi biztos, Kormánybiz
tos. Miniszteri biztos. 

Állami biztosítás, kétféle értelemben használ
ják : 1. ha az állani jótáll azért, hogy valamely 
vállalat bizonyos jövedelmet fog hajtani; — 2. a 
biztosítási üzlet azon formája, amelynél az állam 
szerepel mint biztosító, 1. Biztosítás. 

Állami Damay-múzeum, Darnay Kálmán 
(1. o.) archeológus vetette meg alapját Süme
gen, 1877-ben. Több mint 20,000 darabból álló 
anyagát Zala,Vas, Veszprém és Somogy vmegyék-
böl gyűjtötte. 1907-ben összes fölszerelésével a 
nemzetnek ajándékozta. A gyűjtemény Á. néven 
most külön új palotában van Sümegen elhelyezve; 
igazgatója az alapító. A múzeum 5 főcsoportra 
oszlik: 1. Az őstenger állatvilága kövületekben 
és a diluvium-kor emlős állatjainak csontniarad-
ványai. 2. Kő-, réz-, bronz-, és vaskori leletek; e 
sorozat különösen gazdag hallstatti emlékekben. 
3. A magyar hadtörténeti és török hódoltsági em
lékek gyűjteménye. 4. Pénz- és éremgyüjtömény. 
5. Kéziratgyűjtemény, melynek különös neveze
tessége Deák Ferenc 1867-iki feliratának eredeti 
fogalmazványa; Cserei Mihálytól Arany Jánosig 
minden író, költő és tudós kéziratának példá
nyai megvannak, köztük Kisfaludy Sándornak 
Himfy dalaival együtt minden nevezetesebb al
kotása. 

Állami egyedáruság, 1. Egyedáruság. 
Állami elemi népiskola. A.-k felállítására az 

első lépést Trefort miniszter tette, aki 1873. évi 
13,041. sz. a. rendeletével összeiratta az ország
ban mindazokat az iskolanélküli községeket, ame
lyekből a tankötelesek a szomszéd község isko
láiba nem járhatnak, tehát teljesen oktatás nél
kül vannak. A tanfelügyelők 801 ilyen iskolanél
küli községet mutattak ki. Ezek közül néhányban 
"nyomban megindult az állami iskola szervezése 
és az 1874. évről kiadott miniszteri jelentésben 
fel van sorolva az az 56 község, amelyben állami 
iskola szerveztetett összesen 98 tanítóval. 1894. 
évig bezárólag összesen 811 állami iskolánk volt. 
Erre az időre esik Csáky gróf miniszternek az a 
nagyjelentőségű kezdeményezése, amellyel Ma
gyarország ezeréves fennállásának emlékére 400 
új állami népiskola felállítását vette tervbe. A 
400 új állami népiskola szervezése már Wlassics 
minisztersége alatt indult meg. Az ezredév al
kalmából túlnyomó számban a Királyhágón túl 
fekvő részeken szerveztettek állami iskolák. 
Wlassics miniszter vezette be azt az új kultúr
politikát, amelynek célja a magyar, mint állam
fenntartó elemnek kulturális ós közgazdasági te
kintetben lehetőleg magas színvonalra emelése s 

ezáltal a magyar faj szupremáciájának örök időkre 
való biztosítása. Azon célból, hogy az új állami 
népiskolák elhelyezése tervszerűen történjék, az 
ország etnikai-topográfiai viszonyait szem előtt 
tartva, bizonyos zónák megállapítása vált szük
ségessé. 

Wlassics miniszter az államosítási zónák meg
állapítása után 1898. évi 1. sz. körrendeletével 
felhívta a főispánokat, hogy a kir. tanfelügyelők
kel egyetértőleg vegyék gondos tanulmányozás 
alá a vármegyék népoktatás-ügyét és az általa 
kitűzött elvek szigorú szem előtt tartásával je
löljék meg azokat a községeket, amelyekben az 
állami népiskola szervezése állami és népoktatási 
szempontból múlhatatlanul szükséges. A főispá
noktól igen becses javaslatok érkeztek fel, ame
lyekből alaposan meg lehetett állapítani a minisz
ter által kitűzött párhuzamos államosítás egész 
tervezetét. Ezer új állami népiskola szervezése, 
összesen 3000 tanítói állással vétetett tervbe, 
amelyeknek összes költségei 2.400,000 koronában 
irányoztattak elő. Az ezer állami elemi iskolát 5 
óv alatt állították föl. 

Apponyi Albert grót mindenekelőtt az ország 
szivében, a nagy alföldi városokban és községek-
Den, leginkább a tanyákon rendezte az elhanya
golt népoktatási állapotokat; azután a nyelvha
tárokon. 

Jelenleg az országban összesen 3000 állami 
elemi iskola van 7143 tanítóval és az összes állami 
elemi népoktatás költsége 1910-ben már 16.716,856 
K-t tett ki, holott nem is olyan régen, öt évvel 
ezelőtt, 1905-ben, ez a költség mindössze 1.860.000 
K volt. V. ö. Halász Ferenc, Állami népoktatás, 
Budapest; u. a., Nemzeti állam és népoktatás, 
különlenyomat, Budapest. 

Állami ellátás. Az állam által adott életfenn
tartási járulék. Tágabb értelemben az állami tiszt
viselők és állami alkalmazottak fizetése és egyéb 
illetményei. Szűkebb értelemben csak a fentebb 
említetteknek, özvegyeiknek nyugdíja v. gyerme
keiknek nevelési pótléka. Ez egyszersmind az ál
landó Á. Ellenben egyszer s mindenkorra szóló 
rószeltetésnek tekintendő a. végkielégítés. L. JVe-
velési járulék, Nyugdíj, Özvegyi ellátás és Vég
kielégítés. 

Állami erdők, 1. Kincstári erdők. 
Állami fedező mének és fedeztető állomások, 

1. Állami me'ntelepek. 
Állami fegyintézetek, 1. Országos letartóz-

tatási intézetek. 
Állami felügyelet. Az állam közérdekből fel

ügyeletet gyakorol hatósági szervei fölött, nem
különben az önkormányzati szerveknek (törvény
hatóságoknak), a közjogi testületeknek (különösen 
az egyháznak) és a magánegyesületeknek műkö
dése és az állandó célú vagyonoknak (alapítvány
nak, hifbizománynak stb.) kezelése felett. Az A. 
terjedelme változik aszerint, amint bonyolultabb 
közviszonyok mellett mind szélesebb körben tartja 
feladatának az állam polgárai érdekének megvé
dését s erre tökéletesedő szervezetével mindinkább 
alkalmassá válik. Az Á. a végrehajtó hatalom 
gyakorlásához tartozik, elvileg ennek a hatalom
nak a birtokosát, a királyt illeti, azonban csak 
egyes legfőbb felügyeleti teendőt teljesítenek a 
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király nevében az ő jogára kifejezett hivatkozás
sal, egyébként az Á.-et a kormány és a kormány
szervek gyakorolják. 

Általában minden hivatal felett a hivatalfőnök, 
minden hatóság felett a felettes hatóság gyakorol 
felügyeletet és pedig állandóan és saját elhatáro
lásából v. esetenként valamely érdekelt fél pana
szára (felügyeleti panasz). A felügyeleti panasz 
formasághoz kötve nincs, bármikor — esetleg 
jegyzőkönyvben is — előterjeszthető, oly hatósági 
intézkedésekkel szemben is, melyek ellen jogor
voslat nincsen. A hivatalos utat nem kell betar
tani. A panaszt a miniszternél, sőt a királynál is 
•{felségfolyamodvány) be lehet nyújtani. A fel
ügyelő hatóság vizsgálatot rendelhet, az ügyirato
kat bekívánhatja, nyilatkozatra szólíthatja fel a 
panasszal megtámadott hatóságot, kiküldöttel 
vizsgáltathatja meg a panasz alaposságát stb. Az 
•eljárási szabályok megtartásával hozott határoza
tot nem lehet megtámadni felügyeleti panasszal 
azon az alapon, hogy tartalmát a fél sérelmesnek 
tartja. Erre a célra csak jogorvoslatot lehet 
igénybe venni. A hivatalvizsgálatok, kimutatások 
bekívánása stb. az Á.-nek folyománya. A bíróságok 
felügyeletét az 1891. XVII. t.-c. határozza, meg. 

Az önkormányzat felett a kormány az Á.-et a 
főispánok útján gyakorolja. A törvényhatóságok
ról szóló törvény (1886. XXI. t.-c.) 57. §-a rész
letesen felsorolja a főispánnak erre vonatkozó 
teendőit. 

Fontos felségjog a király fő felügyeleti joga 
egyMzi ügyekben. A kat. egyház tekintetében ez 
részben főkegyúri jogából folyik, aprót, egyhazak 
tekintetében az 1791. XXVI. t.-c., a görög nem 
egyesült egyházra vonatkozólag az 1791. XXVII. 
t.-c. biztosít messzemenő főfelügyeleti jogot. (A 
prot. egyházak zsinati szabályai csupán a király 
jóváhagyása és megerősítése után válnak érvé
nyesekké, a gör. kel. egyház kongresszusára a 
király ad engedelmet, arra kir. biztos által fel
ügyel, a megválasztott érsekeket és püspököket 
megerősíti és beiktatja stb.) 

Az egyesületek felett a felügyeleti jog alapsza
bályaiknak a belügyminiszterhez köteles felter
jesztésében érvényesül, a kereskedelmi társaságok 
felett a cégbíróságok gyakorolják a kereskedelmi 
törvényben részletesen meghatározott Á.-et. Az 
alapítványok feletti főfelügyeleti jogot különösen 
az 1723. LXX., 1791. XXIII. és 1883. XXX. t.-c.-ek 
állapítják meg. Gyakorlati keresztülvitele nem 
tökéletes. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
által vezetett törzskönyvekbe bevezetett iskolai 
és egyházi alapítványokon s az egyes miniszté
riumok kezelése és felügyelete alatt álló alapít
ványokon kívül sok alapítvány van az egyházak, 
a törvényhatóságok stb. kezelésében, melyeket 
nyilvántartásba sem vettek s melyekre nézve az 
Á. már csak ez okból nem érvényesül. Az alapít
ványok tekintetében főkép az alapítványi gond
nok számadásainak megvizsgálására terjed az Á. 
A hitbizományók feletti felügyeletet részben a 
.hitbizományi biróság gyakorolja, a főfelügyelet 
•és a hitbizomány tekintetében egyes fontos vál
toztatásoknak engedélyezése a Felség joga. 

Az egyes igazgatási ágak tekintetében az állam
nak külön hivatalos szervei vannak az Á. gyakor

lására, így pl. a tanfelügyelők, iparfelügyelók. 
állategészségügyi felügyelők stb. 

Állami gyermekvédelem, 1. Gyermekvédelem. 
Állami hidak, kétfélék: 1. Az állami közutakon 

és a vmegyei közutakon államköltségen épített és 
fenntartott, a kereskedelmi minisztérium alá tar
tozó hidak. — 2. A pénzügyminisztérium alá 
tartozó kincstári, többnyire vámos hidak. 

Állami hidak felügyelősége, 1. Budapesti 
m- kir. állami hidak felügyelősége. 

Állami honosság, 1. Állampolgárság. 
Állami ipariskolák, 1. Iparoktatás. 
Állami iskola-felügyelet, az összes taninté

zetek tanügyi és kormányzati ellenőrzése, annak 
megállapítása végett, vájjon a különböző jellegű 
és fokozatú tanintézetek állapota megfelel-e az 
állami törvényeknek, a közszüksógletnek és a tu
domány modern követelményeinek. A magyar ál
lam főfelügyeleti jogát az összes iskolák felett a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által gyako
roltatja. A közoktatási kormány közegei szereznek 
meggyőződést arról, vájj on a törvényen alapuló uta
sítások, szabályrendeletek, tantervek végrehajtat
nak-e és minő eredménnyel. Evégből meglátogatják 
tanév közben az iskolai osztályokat és jelen van
nak a záró vizsgálatokon, amelyeknek intézésében 
részint mint elnökök, részint mint biztosok vesz
nek részt. Hazánkban az 1791. XXVI. t.-e. 5. §-a 
szabályozza először az állami felügyeletet. A nép
oktatási tanintézetek felett ez idö szerint az állami 
felügyeletet a törvényhatóságok és közigazgatási 
bizottságok, a királyi tanfelügyelők, miniszteri 
biztosok, szakfelügyelők, a gondnokságok, iskola
széki tagok gyakorolják az e célra kiadott utasítá
sok szellemében. A középiskolák felett a kir. fő
igazgatók és miniszteri biztosok, érettségi, vala
mint tanítóképesítő vizsgák alkalmából külön ki
nevezett elnökök. Ily elnökök és biztosok a kö
zépfokú- és egyetemi oktatás, vagy a vallás terén 
működő tanügyi tapasztalattal biró egyének. Kö
zépiskolai tanárok fegyelmi ügyeiben a miniszté
riumból és középiskolai tanférflakból álló bizott
ság. Iparos- és kereskedötanonc-iskolákban az 
iparoktatási főigazgató. A földmlves-, gazdasági 
és felsőbb iparos-iskolák a földmívelési és keres
kedelmi miniszterek közvetlen felügyelete alá 
vannak helyezve, akik ez intézeteket rendszerint 
a közgazdasági előadók által ellenőriztetik. A ma
gasabb fokú tanintézetek, a teológiaikat kivéve, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter előtt köte
lesek igazolni, hogy az érvényben levő törvé
nyeknek és szabályrendeleteknek eleget tettek. 
Az állami tanfelügyelet a hitfelekezetek által fenn
tartott tanintézetekre felügyeleti, a községi, ál
lami, magán és társulati iskoláknál ezenkívül 
még rendelkezési jogot is gyakorol. 

Irodalom. Az 1868. XXXVIII. t.-e. 116. és 123. §§, 1876. 
XXVin. t.-c. 1. §, 1883. XXX. t.-c. 46. §, 1891. XV. t.-c. 28. §. Az 
1907. XXVI. és 1907. XXVII. t.-c. az állami elemi népiskolák 
helyi felügyeletét és a nem állami elemi népiskolák jogvi
szonyairól stb. szóló törvénycikkek. A főigazgatók, tanfelügye
lők, iskolalátogatók, iskolaszékek, gondnokságok és községi 
elöljárók számára a közokt. minisztérium az állami felügye
let gyakorlását szabályozó utasításokat ad ki időközöuként. 
amelyek a m. k. egyetemi nyomdában szerezhetők meg. 

Állami iskolai segély községi jellegű taninté
zetek számára, a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter költségvetésében évről-évre az országgyűlés 
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által állapi ttatik meg. Ez a segély vagy az iskola
épületek felemelésére, vagy az évi szükségletekre 

Lfordífható, vagy személyi kiadásokra s ehhez ké-
fcest utalványoztalak ki a közoktatásügyi minisz-
Bertől. Személyi kiadásokra fordított segélynél az 
•Mlam föntartja magának egyes tanerők kine-
pezését. Az állam által rendszeresen segélyezett 
Községi iskolák, államilag segélyezett községi tan
intézetek címén az országgyűléshez intézett mi-
iiűszteri jelentésekben nyilvántartatnak. Miután 
KUami segély csak olyan községeknek utalványoz-
Iható, amelyek a törvény követelményeinek, anyagi 
•erejük elégtelensége miatt meg nem felelhetnek, 
Huniak visszatérítését csak akkor követeli az ál-
Ham, ha az az iskolahelyiségek fölépítésére for-
ídittatott s ezek időközben más célra használtat-
Itak fel. A szorosan vett népoktatási intézetekre 
Ivonatkozólag az 1868. XXXVIII. t.-c. 43. §-a így 
[Intézkedik: «Ha a község kimutatja, hogy szüksé-
[ges népoktatási tanintézeteinek a törvény sze-
Irint felállítására és fenntartására a kellő anyagi 
lerőt nem képes előállítani, illető hatósága útján 
Isegélyért az államhoz folyamodhatik. A közokta-
Kásügyi miniszter a folyamodó községet az állam 
Költségvetéseiben e célra megszavazott összegből 
feegélyezi.» Az Apponyi-féle 1907. XXVII. t.-c. 
112. §-a kimondja, hogy az e törvényben biztosított 
minimális fizetéseket a községek és hitfelekezetek 
ftartoznak a saját tanítóiknak megadni ; amennyi-
Iben erre nem képesek szegénységük miatt, 1910 
Iszept. 30-ig tartoznak a törvényben megállapított 
[pótló államsegítségért a vallás- és közoktatásügyi 
tminiszterhez fordulni. Az államsegély fölvételére 
iaz 1907. XXVIII. t.-c. 31. §-a rendelkezik. A kis-
Medóvásról szóló 1891. XV. t.-c. 44. §-a szerint 
f«A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
[a törvény követelményeinek megfelelő, de segé-
tlyezésre szoruló kisdedóvodákat gyermek-mene-
fdékházakat, valamint kisdedóvónő-képzőket, te-
fkintet nélkül jellegükre, az állami költségvetésben 
re célra előirányzott összegből segélyezheti s az 
[illető intézet állandó segélyezését biztosíthatja.))— 
FA középiskolák államsegélyére vonatkozó 1883. 
[XXX. t.-c. 47. §-a teljes szövegében így hangzik: 
(«Valamely vallásfelekezet, törvényhatóság, község, 
[társulat, avagy egyes által fenntartott oly közép-
Eiskolát, melynek fennállását országos műveltségi 
[vagy fontos helyi érdekek kiválóan igénylik és 
(melyet az illetők nem birnak saját erejükből a tör-
! vényes kellékeknek megfelelően fenntartani, külö-
ftiösen, ha egyszersmind középiskolai célra tett és 
! helyhez kötött jelentékeny alapítványok vannak, 
[* vallás- ós közokt. miniszter segélyezheti.)) 
. Irodalom. 1868. XXXVIII. t.-c. 43. §-a, 1907. XXVII. t.-c. 
[18., 15., 19, 20., 21. és 31. §J-ai. 1891. XV. t.-c. 44. §. 
f 1883. XXX. 47. §. 1908. LXVI. t.-c. 

Állami iskolák, azok a közoktatási intézetek, 
amelyeknek fönntartója az állam. Ezeknek fenntar
tási költségeit az állam v. egészen v. nagyobbrészt 
saját pénztórából fedezi. Az állami tanintézetekhez 
a tanítókat és tanárokat, éppen úgy a felügyelő 
hatóságokat (tankerületi kir. főigazgatók, kir. tan
tfelügyelők, iparoktatási főigazgató), valamint a 
bizottságokat (gondnokság, igazgató-tanács) az ál
lam nevezi ki. Állami népiskolák szervezését az 
f!868. XXXVIII. t.-c. 80. §-a szabja meg, amely

nek értelmében az államnak nemcsak jogában, 
hanem tisztében is áll ott, ahol szükségesnek 
látja, állami népoktatási intézeteket szervezni. 
Á. legtöbbnyire olyan községekben állíttatnak 
fel, amelyekben az iskolafentartásra jogosított 
és kötelezett tényezők (vallásfelekezetek, pol
gári községek) erre vagy nem képesek a kellő 
anyagi erő hiányában, vagy pedig nem akar
nak az állam érdekeivel megegyező népoktatást 
biztosítani. Ahol ilyen körülmények következté
ben az állam iskolát állít, ezek a nemzeti állam-
eszmének és a helyes irányú modern nópnevelés-
nek mindmegannyi erősségei. 

Állami italmérési jövedék, 1. Italmérési jö
vedék. 

Állami jószágigazgatóság, az állami mező
gazdasági birtokok kezelésével megbízott hatóság; 
ilyen eredetileg 10 volt, de az állami birtokok 
nagy részének eladása folytán egymásután fel
oszlatták. Ma már csak Aradon van ilyen, mely a 
földmívelésügyi miniszter hatósága alá tartozik. 

Állami kedvezmények. Az iparfejlesztés ál
lami előmozdításának egyik eszköze. Lényege 
abban áll, hogy új gyári vállalatok, kisipari és 
háziipari szövetkezetek, közmühelyek ós villa
mos telepek felmentetnek 15 évig terjedhető 
időre az állami egyenes adó, a községi ós tör
vényhatósági pótadók, valamint kereskedelmi és 
iparkamarai illeték, továbbá a kincstári átírási 
illetékek fizetése alól. Az első ily törvény az 1881. 
XLIV. t.-c. volt, mely e kedvezményt csak az 
1895. év végéig engedélyezte. Ezt követte az 1890. 
XIII. t.-c, majd az 1899. XLIX. t.-c. és legújab
ban a hazai ipar fejlesztéséről és a közszállltá-
sokról szóló 1907. III. t.-c. Ez utóbbi egész új ala
pon rendezi az állami iparfejlesztésnek ezt a ha
tályos eszközét és bevonja az adómentességbe a 
munkások részére épülő lakásokat is, valamint 
kiterjeszti a kedvezményeket a közúti vámmen
tességre. Az iparfejlesztés ez eszközének hatását 
1. még Iparfejlesztés. 

Állami képviselet v. diplomáciai képviselet, 
az állam megszemélyesítése a nemzetközi érint
kezésben. Az Á.-re az államfő (a köztársaság el
nöke vagy a köztársaság élén álló kollégium, pl. 
Svájc) hivatott. Emellett az állam képviseletére 
megalkotott szervezet, a diplomáciai testület. 

Magyarországon az államképviselet (külképvi
selet) felségjog. Gyakorlásáról az 1867. XII. t.-c. 
8. §-a intézkedik, kimondván, hogy a monarchia 
diplomáciai és kereskedelmi képviselete mindkét 
állam minisztériumával egyetértésben a közös 
külügyminiszter hatáskörébe tartozik. 

Az állam képviseltetóse, a követküldés joga 
csak a szuverén államokat illeti meg. A követ 
rangfokozatát a küldő állam rangja határozza 
meg. Nagykövetet csak oly államok küldhetnek, 
amelyeknek uralkodóját királyi méltóság illeti 
meg. A szentszék csak Ausztria-Magyarország, 
Francia-, Spanyolország ós Portugália részéről 
fogad el nagykövetet. 

Az osztrák-magyar monarchiát rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetek képviselik: Francia
országban, Nagy-Britanniában, a Németbirodalom
ban, Olasz-, Orosz-, Spanyol- és Törökországban 
és a pápai szentszéknél; a többi udvaroknál rend-

Révai Nagy Leseikona. J. liöt. 
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kívüli követek és meghatalmazott miniszterek, 
egyes kisebb udvaroknál miniszterrezidensek 
(Montenegró, Argentína, Marokkó) és főkonzulok 
képviselik. Európán kívül és Európa egyes na
gyobb városaiban is főkonzulok a diplomáciai tes
tület szervei. 

Ausztria-Magyarországon a külföldi államok 
nagykövetek ós követek által képviseltetik magu
kat. Az apostoli szentszék nagykövete a pápai 
nuncius. 

Állami kezelés (vasút). A m. kir. államvasutak 
kötelesek az 1880. XXXI. t.-c.8. § b) pontja értel
mében, a vonalaikhoz csatlakozó helyi érdekű, 
vasutak üzletét az illető vasút építtetőjének kí
vánságára a tényleg felmerülő költségekért át
venni és kezelni. Az üzlet kezelésének átvétele 
megtagadható az olyan h. ó. vasúttól, amelynek 
építéséhez az érdekeltség a tényleges építési tő
kének legalább 25%-ával hozzá nem járult. Vi
szont azonban a kormánynak jogában áll közfor
galmi tekintetből bármely, a Máv.-hoz csatlakozó 
új h. é. vasúttól megkövetelni, hogy az üzletvite
lét a Máv.-nak adja át. — Előfordul az az eset is, 
hogy az állam egyes magánkezelésben lévő vasút 
üzletvitelét a vasút megromlott pénzügyeinek 
rendezése, valamint a hiányos kezelés megjaví
tása céljából, tehát közforgalmi érdekekből át
veszi (pl. a torontáli h. é. v., gyulavidóki stb.) A 
h. é. vasútüzem kezelésének átvétele szerződés 
alapján történik. (L. üzleti szerződések.) Az ilyen 
Á.-ben lévő vasutak az üzleti költségek megtérí
tése tekintetében 3 csoportra oszthatók, ú. m. 

1. A máv. számlájára kezelt, v. más szóval: 
bérbe vett h. é. vasutak. Ezeknek a befektetett 
tóke kamatoztatására a Máv. egy állandó összeg
ben megállapított évi használati bórt fizet ós csak 
a bruttó-bevétel fennmaradó részét fordítja az üz-
letkezelós költségeire. Ilyenek: a Csáktornya — 
zágrábi, bánréve—ózdi ós a bókésföldvár—békési 
h. é. vasutak. 

2. Az önköltségek megtérítése mellett kezelt h. é. 
vasutak. Ezeknél a h. é. v. a Máv.-nak az üzleti 
szolgálat ellátásáért az ú. n. szabványszerződés
ben megállapított önköltségi díjrészeket, továbbá 
a postaszáilitásért járó , díjakat fizeti meg. E 
csoportba tartozik az A.-ben álló h. é. vas
utak túlnyomó része. Újabban szokásba jött az 
önköltségi díjtételek megtérítése helyett az új 
vasút brutto-bevótelének százalékos megosztása 
a Máv. és a li. é. v. tulajdonosa közt, mely meg
osztás mellett azonban a postaszállítás dija és a 
kezelési dijak szintén egészen a Máv. javára 
esnek. 

3. A tulajdonos számlájára kezelt h. ó. vasutak. 
Ezeknél a Máv. a bruttó-bevételből első sorban a 
saját, tényleges kiadásait vonja le s csakis a ma
radványt adja át a tulajonos részvénytársaság
nak. Ilyenek : a szatmár—nagybányai és nagy
bánya— felsőbány-ai h. é. vasutak és az állami ka-
matbiztgsítást élvezőpécs—barcsi vasút. 

A Máv. a 2. alatt említett h. é. vasutak üzemére 
19Ü8. kereken 19 millió koronát fizetett rá. Ezzel 
a látszólagos teherrel szemben áll a h. é. vasutak
nak általános közgazdasági haszna, valamint a 
fő vasutak táplálása és azok forgalmának nagy
mérvű növelése. A h. ó. vasutak közvetett hasz

nának pénzbeli értékelése pontos számadatokban 
nem fejezhető ki, de azoknak hatása szembeszö
kően megnyilatkozik az általános közgazdasági 
föllendülésben és a fővonalak forgalmának foly
tonos növekedésében. 

Az Á. alatt álló magánvasutak összes hossza 
1886. még csak 379 km.-t tett ki. Ez a hosszúság 
1909. év végéig már 9127 km.-re növekedett, mely 
a következőleg oszlott meg: 
1. A Máv. számlájára kezelt (bérelt) vasutak 298 km. 
2. Az önköltségek megtérítése mellett kezelt 

vasutak ._ 8687 • 
3. A tulajdonos számlájára kezelt vasutak -.. ... 142 « 

Összesen 9127 km. 

Állami kezesség, állami garancia, az állam
nak kezességvállalása bizonyos tartozásokért. Kü
lönösen helyi érdekű vasutak építésének ösztön
zéséért vállal gyakran az állam garanciát a rész
vényesekkel szemben bizonyos évi osztalék ere
jéig, v. pedig a részvénytársaság hitelezőivel szem
ben a felvett építési kölcsönért. Az Á. sokszor 
csak az évek bizonyos számára vállaltatik. Gyak
ran az állam az építés által kiválókópen érdekelt 
községek stb. részéről viszont garantáltatja a 
maga részére a garancia alapján netán fizetendő 
összeget. 

Állami kiadások, az áll. szükségletek fedezé
sére tényleg felhasznált javak, 1. Pénzügy. 

Állami kölcsön. Az állam polgárai gazdaságát 
kisegítheti v. előmozdíthatja azáltal, hogy nekik 
bizonyos esetekben Á.-t nyújt, akár kamat nélkül, 
akár kamatra; utóbbi esetben a kedvezmény ab
ban áll, hogy a megállapított kamat alacsonyabb, 
mint amely más hitelforrás igénybevétele esetén 
fizetendő lett volna, továbbá, hogy az állam indo
kolt esetekben a lehetőségig megkönnyíti a köl
csön igénybevételét. Az A. okszerűen alkalmazott 
eszköz nagyobb elemi csapások, inség idején a 
nyomor elhárítására, azután bizonyos támoga
tásra szoruló termelési ágak helyzetének meg
könnyítésére, pl. filloxeralepett szőllők védelmére 
v. újraültetésére, bizonyos ipartelepek alapításá
nak elősegítésére stb. Ilyen Á.-ök nálunk: pl. a 
Szeged városi 1880. évi Á., az 1896. V. t.-c.-kel 
engedélyezett szöllőfelújítási Á., továbbá a föld-
mívelésügyi miniszter által engedélyezett vető-
magkölcsönök. Újabban az állam rendszerint nem 
ad közvetlenül Á.-t, hanem magánkölcsönök meg
szerzését jótállással, v. kamatbiztosítással moz
dítja elő. így az 1907. XLVI. t.-c. felhatalmazza a 
földmivelésügyi minisztert arra, hogy kötelezett
séget vállalhasson a gazdasági munkásházak épí
tésére felveendő kölcsönök törlesztési részletei 
meghatározott hányadának megfizetésére. 

Állami költségvetés (költségelőirányzat, bud-
get), az állam előrelátható szükségleteinek ós vár
ható jövedelmeinek egy naptári évre szóló elő
irányzata. Az Á.-t angol szóval budgetnek (ejtsd: 
bödzset) nevezik, mert az első angol költségvetést 
a kincstárnok bőrtáskában (budget) hozta a par
lament elé. 

Az Á. rendszerint két főrészre: ú. m. a kiadási 
és a bevételi főrészre oszlik. Az előbbi a várható 
állami kiadásokat (szükségletet), az utóbbi pedig 
a remélt állami bevételeket (fedezetet) tartalmazza. 
Mind a kiadási, mind a bevételi rész adatai kor-
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ányzati ágak (minisztériumok) szerint csopor-
ulnak. Egy-egy kormányzati ágat fejezetnek 

eveznek. A fejezetek feloszlanak címekre, a cí-
ek rovatokra, ez utóbbiak pedig alrovatokra. A 
iadási rész külön tünteti fel a személyi és külön 

a dologi kiadásokat. 
A költségvetés különbséget tesz továbbá ren

des és rendkívüli bevételek és kiadások között. 
Az 1897. XX. t.-c. értelmében a magyar költségvetés be

osztása a következő : Kiadási rész : A) Rendes kiadások. 
B) Rendkívüli kiadások, a) átmeneti kiadások, 6) beruhá
zások. Bevételi rész: A) Rendes bevételek, B) Rendkívüli 
bevételek. Mindkét rész feloszlik fejezetekre (kormányzati 
ágak), címekre, rovatokra, alrovatokra. 

Bruttó é< ne t tobudge t . Régente az állam-
költségvetés bevételi részébe az egyes bevételi 
források eredményeit már a kezelési költségek 
levonásával (neíto összegekben) vették fel. Az 
ilyen költségvetést nettó budgetnek nevezzük. 
Ellentéte a bruttó budget, amely külön tünteti fel 
a nyers bevételeket és a kezelési költségeket. 
Újabban minden állam költségvetése az utóbbi 
elv szerint készül. 

Állandó és változó köl t ségvetés . Vannak 
államok, ahol a költségvetés egy része egyszer-
smindenkorra van megállapítva (állandó költség
vetés) és csakis az évről évre változó kiadások 
és bevételek képezik a költségvetés másik változó 
részének tárgyát (változó költségvetés). 

Az államköltségvetést rendszerint egy év tar
tamára előzetesen állapítják meg. Azt az időtar
tamot, amelyre a költségvetést megállapítják, 
pénzügyi időszaknak nevezzük. A pénzügyi idő
szak tartama egy v. több óv lehet. Kezdete v. a 
naptári óv kezdetével esik egybe, v. némely ál
lamban tavasszal van. 

Az államköltségvetóst alkotmányos államok
ban törvénybe iktatják. A költségvetési munká
latokat a többi miniszterek részletes előirányza
tai alapján rendszerint a pénzügyminiszter ké
szíti el. Ugyanő terjeszti azokat az országgyűlés 
elé, amely a költségvetést általánosságban és 
részleteiben beható tárgyalás alá veszi és az eset
leges módosítások és kiegészítések elrendelése 
után megszavazza. A megszavazott költségvetést 
az államfő szentesíti. A költségvetés megállapí
tása alkotmányos államban a törvényhozó testü
let nagyfontosságú jogosítványa, mely által nem
csak az államháztartás rendjét és egyensúlyát 
biztosítja, hanem az összes államkormányzati 
és közigazgatási működést befolyásolhatja. A 
budgettörvényj avaslat tárgyalásakor gyakorlat 
szerint általánosságban és részleteiben beható 
kritika tárgyává tétetik a kormány eljárása, ér
vényesíttetik a minisztereknek ú. n. politikai 
felelőssége, irányeszméket nyer a kormány az 
igazgatás szellemét illetőleg. Az államélet anyagi 
és szervezeti fejlődése a budgetjog által köz
vetlen függésbe jut a törvényhozástól, amennyi
ben a fejlődés anyagi eszközei csakis hozzá
járulásával szerezhetők meg. Magyarországban az 
1848. III. t.-c. szerint a költségvetési javaslatot 
a képviselőház elé kell, s a főrendekhez nem lehet 
először beterjeszteni. Az 1867. X. t.-c. értelmé
ben, ha a király az országgyűlést elnapolja, felosz
latja v. évi ülésszakát berekeszti, mielőtt a mi
nisztérium a jövő évi költségvetést előterjesztette 

volna, az országgyűlés még abban az évben és pe
dig oly időben hívandó össze, hogy a jövő évi költ
ségvetés az év végéig letárgyalható legyen. 

Az Ausztriával közös, illetve közös érdekű vol
tuknál fogva közösen intézett ügyek költségveté
sét, mint közös költségvetést a közös minisztérium 
terjeszti a delegációk elé, melyek azt tárgyalják 
ós megállapítják. A közös költségvetési szükség
leti összeg a kvóta (1. o.) arányában terheli a mo
narchia két államát. A Magyarországra eső rész 
a magyar költségvetésbe felveendő, csakhogy 
mennyiségére nézve a magyar országgyűlés által 
többé nem tehető vita tárgyává. 

Némely államban, mint nálunk is, az ország
gyűlés a kormánynak a már megszavazott költ
ségvetés végrehajtására külön felhatalmazásiad, 
amit appropriációnak szokás nevezni. 

A költségvetési törvény végrehajtására általá
ban a pénzügyi kormány van hivatva, a költség
vetés kiadási részének végrehajtásában azonban 
a kormány összes miniszterei is részt vesznek. A 
végrehajtásnak szigorú pontossággal kell történ
nie és a kormány a költségvetési törvénytől való 
minden eltérésért felelős az országgyűlésnek. 

A költségvetés végrehajtását külön erre a célra 
szervezett és a kormánytól teljesen független ha
tóság, az állami számvevőszék (1. o.) ellenőrzi, 
amely egész évi tapasztalatainak eredményét a 
zárószámadásban (1. o.) összefoglalja. A zárószám
adás rendszerint több munkálatból áll. Főrésze 
egy, a költségvetés beosztásával teljesen azonos 
beosztású kimutatás, amely tételenként össze
hasonlítja az előirányzatokat a valóságos ered
ménnyel. Kisebb államokban az állami számvevő
szék teendőit az országgyűlés által erre a célra 
külön kiküldött bizottság teljesíti. 

A zárószámadást az országgyűlés beható tár
gyalás alá veszi ós a kormánynak külön határo
zattal megadja a felmentést (absolutorium), v. pe
dig intézkedik a kormány felelősségre vonása 
iránt. A felmentéshez nem szükséges az államfő 
jóváhagyása. 

Felhatalmazás (amint nálunk helytelenül mon
dani szokás, indemnity) a kormánynak az or
szággyűlés által külön törvénnyel adott joga, hogy 
az esetben, ha az új pénzügyi időszak beálltával 
a költségvetés megszavazva még nincsen, az ál
lamháztartást a régi költségvetés alapján vezet
hesse. 

Póthitel az országgyűlés által a kormánynak 
adott felhatalmazás valamely, a költségvetésbe 
felvett, de elégtelennek bizonyult hitel kiegészí
tésére. 

Rendkívüli hitelt az országgyűlés oly kiadá
sokra nézve adhat, amelyek a költségvetésbe nem 
voltak felvéve. 

Pótutalványozási időszak a pénzügyi évnek 
az a része (nálunk az első három hónap), amely 
alatt a kormány még a régi költségvetés terhére 
is utalványozhat. Tartamának az állami számvi
tel rendje érdekében igen rövidnek kell lennie. 

Hitelátruházás (virement) a valamely célra 
megszavazott költségvetési hitelnek más célra 
való felhasználása. A hitelátruházási jogot az ál
lamháztartás érdekében a törvényhozásnak kor
látoznia kell. Az átruházás nálunk a költségve-
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tós alrovatai között általában meg van engedve ; 
az, hogy mely esetekben eszközölhető a fejezetek, 
elmek és rovatok között hitelátruházás, a költ
ségvetési törvényben szabályoztatik. 

A költségvetésen kívüli állapot (ex-lex) akkor 
következik be, ha a pénzügyi időszak kezdetekor 
a költségvetés az országgyűlés által még nincsen 
megszavazva és a kormány nem kap felhatalma
zást (indemnitást), hogy a költségvetés megszava
zásáig az államháztartást a megelőző évi költ
ségvetés alapján vezethesse. Ha a költségvetésen 
kívüli állapot beáll, a kormánynak elméletileg 
nem volna joga ahhoz, hogy bárminemű állami 
bevételt beszedjen, v. behajtson, illetőleg, hogy 
állami kiadásokat teljesítsen. A gyakorlatban ter
mészetesen ezt az elvet egy kormány sem tart
hatja meg, mert az az államélet teljes megbéní
tására vezetne. 

Hazánkban eddigelé négyszer volt költségve
tési törvényen kívüli állapot. Az első 1899 jan. 
1-től márc. 19-ig, a második 1903 máj.l-töl 1904 
márc. 30-ig, a harmadik 1905 jan. 1-től 1906 jun. 
9-ig, a negyedik pedig az 1910. év január 1-től 
aug. 12-ig tartott. 

A költségvetés nélküli állapot alatt az egyenes 
adók és illetékek kivetése és behajtása szünetelt, 
de önkéntes befizetéseket elfogadtak és az összes 
halaszthatatlan állami kiadásokat teljesítették. 

Állami kötelék, államhoz tartozás, állam ha
talmának való alávetettség. Ez utóbbi ugyan szé
lesebb fogalom az állampolgárságnál, mert az ú. 
n. territoriális elv alapján az államhatalom az 
állam területén lakó olyan egyénekre is kiterjed, 
akik az államnak nem polgárai. Államszövetség
nél az egyes tag-államok polgárai ez által magá
nak az államszövetségnek is kötelékében állanak. 
A svájci ember pl. Svájc valamely kantonjának 
és a szövetségnek is polgára. Németország lakosai 
állami és birodalmi kötelékben állanak. L. Állam
polgárság. 

Állami közigazgatás, 1. Közigazgatás és Álla
mosítás. 

Állami közösség, 1. Állam (államkapesolatok). 
Állami közutak, melyek országos érdeküknél 

fogva államköltségen építtetnek és tartatnak fenn 
s a kereskedelmi miniszter alá tartoznak, 1. Köz
utak. 

Állami levéltár, 1. Levéltár-
Állami ménesek. Az ország lótenyésztésének 

fejlesztése érdekében számos európai állam Á.-et 
tart, amelyek fő célja: a népies lótenyésztést al
kalmas ménekkel ellátni, másodsorban mintatele-
pekül szolgálni. Nálunk négy nevezetesebb állami 
ménes van: Kisbéren, Bábolnán, Mezőhegyesen 
és Pogarason (Alsószombatfalván). Ezenkívül Á. 
vannak: Kolozson, Gödöllőn. Az Á.-et a földmive-
lésügyi miniszter a lótenyésztési osztály útján 
vezeti, a közvetlen kezelésre katonai személyze
tet alkalmaznak, amelyet a közös hadsereg lét
számából bocsátanak a földmívelésügyi miniszter 
rendelkezésére. Az egyes Á.-et 1. Kisbér, Bábolna, 
Mezőhegyes és Alsószombatfalva (Fogaras). 

Állami méntelepek. Az ország lótenyésztése ér
dekében az állam méntelepeket tart fenn, amely 
méntelepekben több mint 3000 csődör van. Ezen 
méntelepek eredete H. József császár uralkodására 

vihető vissza, aki az ország lótenyésztésének fellen
dítésére nemcsak a mezőhegyesi ménest létesítette, 
hanem a mai móntelepeknek is megvetette alap
ját. Azóta fejlődött ki ez az intézmény oly hatalmas 
szervezetté, amely biztosítja az ország lóanyagá-
nak állandó javulását. Ilyen méntelep van Székes
fehérváron, a székesfehérvári, a bábolnai, nyitrai, 
nagyatádi és palini méntelep-osztályokkal, to
vábbá Nagykőrösön, a nagykőrösi, dorozsmai, 
verseczi,békéscsabai, bajai méntelep-osztályokkal; 
Debreczenben, a debreczeni, szatmárnémeti, rima
szombati, turjaremetei, eperjesi ós jászberényi 
osztályokkal, végül Sepsiszentgyörgyön a sepsi
szentgyörgyi, homoródi és dési osztályokkal. 
Ezen telepek ménanyaga kora tavasszal osztatik 
szét a fedeztető állomások között, aminő állomás 
az ország minden nagyobb, összesen mintegy 
1000 községében van. Itt állanak a mének június 
közepéig és fedezik csekély díj mellett azokat a 
kancákat, melyeket a fedeztető állomás vezetője 
egészségeseknek talál. Fedeztető állomást azok a 
községek kapnak, melyek ez iránt a lótenyésztési 
választmány útján a földmívelésügyi miniszté
riumhoz fordulnak s kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a méneknek istállót, az azokat gon
dozó katonáknak szobát, világítást, istállószere
ket, szalmát ingyen, zabot, szénát a szokott kato
nai áron, a katonáknak pedig ellátást a megsza
bott katonai eledelpénzért szolgáltatnak. Egy kan
cát sárlás ismétlődése esetén 3—4-szer fedeznek 
az egyszeri alapdíjért. Ilyen állami méneket bérbe 
is adnak földbirtokosoknak v. községeknek, akár 
egy fedeztetési idényre, akár egy évre. A bérbe 
adott állami mének évi dija 200—400 korona 
között váltakozik. Az előre haladott korú mének, 
ha tenyésztésre még használhatók, eladásra bo
csáttatnak, ami méntelep-osztályoknál évenként 
július és augusztus hónapokban történik árverés 
útján, amelynek ideje előre közhírré tétetik. Az 
árverésen csak olyan egyének vehetnek részt, 
akik igazolni tudják, hogy a mént tenyésztési 
célra akarják megvenni. Az eladási ár 200—300 
korona szokott lenni. Községek és városok a mén
telepek lóállományából részletfizetésre vagy kivé
teles esetekben ingyen is kapnak -méneket, ha 
igazolják, hogy a község a maga erejéből nem 
képes azt megvenni. A részfizetés 3 évre szól. A 
méntelepek lóanyaga legnagyobbrészt angol fél
vér lovakból áll, azután noniuszokból, arabs fél-
vérekből, angol telivérekből, gidránokból, lippi-
zaiakból, nóriaiakból; legkevesebb közöttük az 
arabs telivér. A kiselejtezett ménanyagot a mé
nesintézetekben tenyésztett fiatal ménekkel, ré
szint pedig magánosoktól beszerzett ménekkel 
pótolják. 

Állami mérnökök (m. kir. áll. mérnökök), akik 
az egyes minisztériumok műszaki teendőit végzik. 
A. vannak alkalmazva a kataszternél, a birtok
rendezésnél, az államépítészeti hivatalokban, a 
folyammérnökségnól, a posta- és távirdánál, az 
államvasutaknál stb. 

Állami monopólium, 1. Egyedáruság. 
Állami munkáebiztositó hivatal, a munká

sok betegség és baleset elleni biztosításáról szóló 
törvény (1907. évi XIX. t.-c.) alapján szervezett, 
független bírósági szervezettel bíró állami intéz-
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meny, mely munkásbiztosítási ügyekben végső 
fokban itél és a pénztárak ellenőrzését gyakorolja. 
A hivatal két részből áll: biztosítási és bírói osz
tályból. Előbbiben kizárólag állami tisztviselők 
végzik a teendőket, utóbbiban a bírói funkciót a 
a munkaadók és munkások sorából egyenlő szám
ban választott ülnökök közreműködésével kizáró
lag birák működnek. A hivatal élén egy kúriai 
tanácselnöki rangban lévő elnök áll; a hivatal 
tagjai felének jogi, másik felének műszaki kép
zettséggel kell bírnia. A hivatal mellett külön 
munkásbiztosítási orvosi tanács működik, mint a 
munkásbiztosítási orvosi szolgálat legmagasabb 
fóruma. L. Munkásbiztosítás. 

Állami népoktatás, 1. Népiskola. 
Állami nyomda, 1. Államnyomda. 
Állami pénzügy, 1. Pénzügy. 
Államirat, államjogi vagy nemzetközjogi igé

nyek támogatására alkalmas,vagy ilyenre felhasz
nált terjedelmesebb bizonyító irat. 

Állami rendőrségek. Hazánkban a rendészeti 
funkciókat állami közegek látják el: 1. Budapes
ten : az 1881 óta fennálló állami rendőrség; 2. a 
vmegyei törvényhatóságok területén részben ön
állóan, részben mint a helyi rendőrség kiegészítő 
része, az ugyancsak 1881. katonailag szervezett 
csendőrség, végül 3. az ország határain az 1903. 
felállított határrendőrség. 

Államisme alatt értjük ama különféle ismere
tek összeségét, melyek valamely ország jelen álla
potát ismertetik. Az Á. eszerint nem annyira elmé
leti és önálló tudomány, mint kiválóan gyakorlati 
értékkel bíró leírótan és mint honisme a közép
iskolai és egyetemi tanulás egyik hasznos ós szük
séges részét alkotja. Anyagának túlnyomó részét a 
statisztikai hivatalok följegyzései nyújtják. 

Állami sorsjáték, szerencsejáték, mely az ál
lam ellenőrzése és igazgatása alatt áll; az állam 
fogadja el sorsjegykölcsönök útján a betéteket, vé
gezteti közegeivel a sorsolásokat s fizeti a nyere
ményeket, amelyek adó-kötelesek. A magyar állam 
csak jótékony célú sorsjátékot rendez és pedig 
másfélé venként egyszer. A sorsjegyekre eső és 
kifizetés alá kerülő nyeremények után 10°/0

 nye-
reményadó és 10°/0 bélyegilletók fizetendő. A sors
jegy ára az illetékből levonandó. 

Állami számvevőszék (Staatsrechnungshof, 
cour des comptes, corte dei conti), az állami gaz
dálkodás ellenőrzésére hivatott s ezért a minisz
tériumtól független és önálló hatáskörrel felru
házott hatóság, mely ellenőrzése eredményéről 
több államban a fejedelemnek, nálunk azonban az 
országgyűlésnek tesz jelentést. A magyar Á. szer
vezetét és hatáskörét az 1870. XVIIL, 1880. LXVL, 
1893. XXX., 1902. XXIII. ós 1907. XXIII. t.-c-
kek állapítják meg. Az Á. élén áll a miniszte
rekkel egyenrangú elnök, kit a képviselőház 
kezdése folytán az országgyűlés által kijelölt 
három egyén közül ő felsége a miniszterelnök 
ellenjegyzése mellett egész életére kinevez. Az 
elnököt a miniszterekéhez hasonló személyes fe
lelősség terheli (1848. III. t.-c). Az elnök helyet
tese az alelnök, államtitkári ranggal és jelleggel 
(III.); ezt, valamint a tanácsosokat (V.) és az osz
tálytanácsosokat (VI.) az elnök javaslatára a ki
rály nevezi ki a miniszterelnök ellenjegyzése 

mellett. Az Á. többi személyzete titkárokból (VII.) 
és egyéb, a VIII—IX. fizetési osztályokba sorozott 
tisztviselőkből áll, kiket az elnök nevez ki. A 
minősítési törvény az Á. tisztviselőitől fel a taná
csosig (V.) a jogi és államszámviteli kettős képe
sítést kívánja meg. A legfontosabb ügyeket, jele
sül az országgyűléshez intézendő jelentéseket 
tanácsülésen tárgyalják, melyen az elnök elnököl; 
tagjai az Á. magasabb rangú tisztviselői a titká
rokig bezárólag. A tanácsülés azonban csak fórum 
consultativum, a határozatot saját felelősségére 
maga az elnök mondja ki. 

Az Á. hatásköre kiterjed az állam bevételeinek 
és kiadásainak, továbbá az állami vagyon és az 
állami adósságok kezelésének, valamint általában 
az állam számvitelének ellenőrzésére. Ezenkívül 
ellenőrzést gyakorol az A. az alapok és az állami 
segélyben részesített intézetek irányában is; a 
rendelkezési és a közbiztonsági alapra, a vallás
os tanulmányi alapra, nemkülönben a vármegyék, 
városok és községek, továbbá a horvát-szlavón 
autonóm ügyek, valamint az Ausztriával közös 
ügyek háztartására azonban ellenőrzése ki nem 
terjed. A közös ügyek pénzügyi kezelésének el
lenőrzése az 1868 ápr. hó 9-én kelt legfelsőbb 
elhatározással felállított es. és kir. közös legfőbb 
számvevőszék feladata. 

Az Á. ellenőrzése utólagos és érdemleges, 
első sorban arra irányul, vájjon a miniszterek és 
az igazgató hatóságok megtartották-e a kiadások 
ós bevételek utalványozásánál (elrendelésénél) a 
költségvetési és egyéb pénzügyi törvényeket, 
szerződéseket stb., míg más államokban a legfőbb 
ellenőrző hatóságok a pénztári számadásokat 
bírálják rendszeresen, eközben vizsgálják az utal
ványozást és a számadási pert is maguk intézik. 

Az Á. ellenőrzésének eszközei: a) a kormány 
időszaki beadványai, nevezetesen a könyvkivona
tok (utalványozási jegyzékek, pénzkezelési kimu
tatások stb.), a kötött szerződésekről szóló kimu
tatások s effélék; b) az Á. által esetről esetre be-
kivánt, számvevőségileg megvizsgált, okmányolt 
számadások, naplók, egyes okmányok stb.; c) a 
számvevőségeknél, valamint a pénz- és egyéb va
gyonkezelő hivataloknál saját alkalmazottai által 
a helyszínén foganatosított vizsgálatok. Az Á. 
őrködik a nyugdíj szabályok megtartása felett is. 

A szabályokkal szemben tapasztalt eltérésekre 
nézve az A. felvilágosítást kér az illetékes minisz
tertől ; ha ez a nehézségeket el nem oszlatja, a 
minisztertanácshoz fordul az Á., és ha ennek hatá
rozatát sem találja kielégítőnek, az ügyet az or
szággyűlés elé terjeszti, A miniszterek kötelesek 
a számviteli és vagyonkezelési utasításokat, mi
előtt azokat kibocsátanak, előzetes hozzájárulás 
végett,az Á.-nek megküldeni. 

Az A. egyik fő feladata megszerkeszteni az évi 
állami zárszámadást (1. Zárszámadás) és ennek 
kapcsán úgy a kormány gazdálkodásának, mint 
a saját ellenőrzésének eredményeiről részletes je
lentést tenni az országgyűlésnek. A költségve
tési törvénytől való kedvezőtlen eltérésekről 
azonban már évközben, évnegyedenkint tesz jelen
tést az, országgyűlésnek. 

Az Á. többrendbeli könyvet vezet (az utalvá
nyozott kiadásokról, a nyugdíjasokról, az állami 
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vagyonról, az állami adósságokról stb.), ezek kö
zött az államháztartás fő eredményeit megörökítő 
állami főkönyvet a kettős könyvviteli rendszer 
szerint. 

Az Á. eddigi elnökei: Gajzágó Salamon 1870 
aug. 1—1892 szept. 22., Hieronymi Károly 1892 
okt. 18—1892 nov. 19., Rakovszky István 1893 
febr. 15—1910 márc. 4. 

Állami számvitel, 1. Államszámvitel. 
Állami színházak, Budapesten a m. kir. Opera 

és a Nemzeti színház, Kolozsvárott a Nemzeti 
színház. B színházaknál a vezetés a kormány által 
kinevezett igazgatók kezében van. A felügyeletet 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium gya
korolja. 

Állami szocializmus, l. Szocializmus. 
Állami szolgálat, 1. Attamszolgálat. 
Állami szükségletek, az állami kiadások ki

elégítéséhez megkívántató javak összesége. L. 
Pénzügy. 

Állami tanfelügyelet.Nópoktatási törvényeink 
ós idevonatkozó egyéb törvények és rendeletek 
értelmében a magy. kir. tanfelügyelet mai lénye
géül három irányú hivatás jegecesedik ki: a poli
tikai, a közigazgatási és az oktató munkakör. Po
litikai föladatai: a megindító és irányító tanács
adások, a helyi körülményeknek megfelelő nép
oktató intézetek szervezése és íejlesztése. Köz
igazgatási tennivalói: a népoktató intézetek min-
deniiümü anyagi és személyi ügyeinek nyilván
tartása és rendezése. Oktató rendeltetése: a 
népnevelők tanítóeszközeinek és egész működésé
nek megfigyelése, vezetése és javítása. Ez a hár
mas munkaköre törvényeink szerint manapság 
tizennyolcféle szervezetű, és tizenhétféle jellegű 
népoktató intézetre terjed ki.Pőbb tennivalói ezek : 
köteles a kerületében levő mindenféle jellegű és 
fokú népoktató és kisdedóvó intézetet minél 
gyakrabban, de legalább évenként egyszer meg
látogatni vagy segédeivel meglátogattatni. E vé
gett mindennemű polgári, egyházi és iskolai ható
sággal közvetetlenül érintkezhetik. Az állami 
népoktató intézetekben, a reájok vonatkozó tör
vények és kormányrendeletek szerint, önállóan 
intézkedik. Az iskolákban az oktatásra ós neve
lésre szakszerű felügyeletet gyakorol. Evégett 
az iskolákban használt oktatóterveket, iskolai 
könyveket ós oktatószereket megvizsgálja s ha 
közöttük nem engedélyezetteket vagy eltiltotta
kat talál, ezek elkobzása és használóik megbün
tetése iránt a közigazgatási bizottság útján intéz
kedik. Felügyel arra is, hogy a törvényekben 
kötelezett tárgyakat az iskolákban megfelelő ter
jedelemben s az illetékes oktatótervek szerint ta
nítsák. Ha e körül hiányokat tapasztal, figyelmez
teti a tanítót s értesíti az iskola hatóságát és 
szükség esetén a vallás- és közoktatásügyi minisz
tert is. Felügyel, hogy az iskolák külső ügyeit az 
illető polgári vagy egyházi hatóságok a törvény 
szerint rendben tartsák. A hozzáutalt ügyekben 
a községi vagy iskolai hatóságoknál maga intéz
kedik, a hatáskörén kívül eső ügyeket pedig be
jelenti a közigazgatási bizottságnak v. a vallás
os közoktatásügyi miniszternek. Felügyel a nép
iskolákban a közegészség állapotára s az ezt 
rendező törvények végrehajtására is. A kerületé-' 

ben levő tanítóképző intézetek igazgatótanácsai
ban elnököl. A kir. tanfelügyelők mellett segédtan
felügyelők, tollnokok,berendelt áll. elemi tanítókés 
díjnokok működnek. A segódtanfelügyelő a kir. 
tanfelügyelő mellé és neki alárendelt tisztviselő. A 
tollnoki állások fokozatos megszüntetése tervbe 
vétetett. Az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása 
szempontjából, illetőleg az iskolalátogatás kiter
jesztése és különösen a nem magyar tanításnyelvű 
népiskolákban a magyar nyelv tanításának ellen
őrzése céljából a kir. tanfelügyelősógekhez 40 új 
segódtanfelügyelői állás szerveztetett. A kir. tan
felügyelők alapfizetése ez időszerint évi 3600 K 
és a szabályszerű lakbér; összesen 8000 K-ra 
emelkedhetik a tanfelügyelő fizetése a lakbéren 
kívül. Ezenkívül van a kir. tanfelügyelőnek úti
átalánya, irodabére és irodaátalánya. A kir. tan
felügyelő negyven évi szolgálat után teljes fize
tésével megy nyugdíjba. A segédtanfelügyelők 
alapfizetése a személyi pótlékkal együtt 2000 K 
és lakbér; emelkedhetik 3200 K.-ra a lakbéren 
kívül. A tollnok alapfizetése a személyi pótlókkal 
együtt 1400 K és 1800 K-ra emelkedhetik a lakbé
ren kívül. A kir. tanfelügyelet személyzetének mi
nősítését pontosan megszabja az 1883. évi I. t.c, 
8. §-ának b) és c) pontja. 

Irodalom. Dr. Hajnóczy R. József, Tanfelügyeletünk: Ha
lász F., Teendőink a népoktatás terén, A népnevelési kir. 
tanf. részére kiadott Utasítás. 

Állami tanintézetek, 1. Állami iskolák. 
Állami távirat, 1. Telegramm. 
Állami táviróvezetók, 1. Telegráfvezeték. 
Állami telefon, 1. Telefon. 
Állami telepítések, 1. Telepítés. 
Állami tisztviselő. A szorosan vett államhiva

talok (kormányhivatalok) betöltésének módja ha
zánkban a tiszta kinevezés, v. választással, illető
leg kijelöléssel vegyes kinevezés. Ez utóbbi mód 
kivételes. A kinevezés joga ő felségét illeti, de ő ezt 
a jogot személyesen csak a magasabb rangú, sza
bály szerint a hat felső fizetési osztályba tartozó hi
vatalnokokra, azután az összes ítélő bírákra, kir. 
ügyészekre ós a közös hadseregbeli, honvédségi 
és csendőrsógi főtisztekre gyakorolja. Az alsóbb
közigazgatási hivatalnokokat főhatóságuk alkal
mazza. A kinevezés rendszerint végleges és élet
hossziglan szól. Ideiglenes kinevezés rendszerint 
a hiányzó képesítés megszerzéséig történik. Az üre
sedósben levő hivatalra rendszerint pályázatot hir
detnek vagy pedig előléptetés illetőleg meghívás, 
kiszemelés szerint töltik azt be. 

Az A.-k jogai és kötelességei. Első joga a 
hivatalnoknak, mely más oldalról szoros köte
lesség is, a hivatali hatalommal való élés a 
megfelelő hatáskörben; e működése közben joga 
van a törvény különös ótalmára. A magyar 
büntetőtörvény is speciális szigorral bünteti a 
közhatóságok ellen elkövetett erőszakot, izgatást, 
sértéseket. Joga van az A.-nek a hivatali címre 
és rangra, hivatali fizetésre és a hivatal viselé
sével járó mellékjavadalmakra, így lakpénzre, 
bizonyos hivatalokban korpótlékra, napidíjra, úti
költségre, költözködési költségre stb.; igénye van 
— noha ez jogilag nem biztosított — előlópósre, 
segélypénzre, fizetési előlegre; a bíráknak és bíró
sági hivatalnokoknak törvényileg biztosítottal!, a 
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közigazgatási hivatalnokoknak gyakorlat szerint 
igényök van évenkinti szabadságidőre; végül 
nyugdíjra, végkielégítésre, temetési költségre, öz
vegyük és árváik ellátására az 1885. évi XI. t.-c. 
értelmében. A katonákról külön törvények és ren
deletek rendelkeznek. 

E jogokon kívül számos kedvezmény, s közter
hek és kötelességek alól való mentesség, pl. gyám
ság viselésétől, községi adótól való mentesség, fize
tésük bizonyos részének végrehajtás alól való men
tessége és feláron utazhatás kedvezménye van 
biztosítva az állam hivatalnokainak. B jelenté
keny jogokkal szemben az Á. kötelességei ezek: 
1. köteles az Á. hivatali esküt tenni, 2. köte
les hivatali teendőinek pontos, lelkiismeretes el
végzésére; 3. köteles a felsőbbségnek engedel
meskedni az alkotmány és törvények határain 
belül; 4. köteles a hivatali titok megőrzésére; 
5. a hivatali székhelyen való lakásra; 6. a felekkel 
való tisztességes bánásmódra; 7. erkölcsös élet 
folytatására ; bizonyos foglalkozásoktól való tar
tózkodásra stb. A hivatali kötelességek teljesíté
sének fegyelmi és közbüntetőjogi szankciója van, 
mely különösen súlyos a katonai államszolgálat
ban.Ezenfelül kisebbszolgálati rendetlenségek ese
tén még rend büntetésekkel is sújthatok az A.-k. 
E büntetőjogi felelősségeken felül magánjogilag 
is felelősek az Á.-k hivatali működésükért, mi 
főleg kártérítési kötelezettségükben nyilvánul. 

Az Á. jogai, kötelességei és felelőssége csupán 
a bírákra, ügyészekre és a bírósági hivatalno
kokra nézve van egységesen törvény útján szabá
lyozva, míg a többi Á.-re nézve ezek vagy ezek 
egyes részletei különféle rendeletekben elszórva 
foglaltatnak. L. Állami alkalmazottak illetményei 
és Államszolgálat. 

Állami uradalmak, 1. Államjavak, Kincstári 
birtokok. 

Állami utak, 1. Közutak. 
Állami üzem, 1. Pénzügy és Regáliák. 
Állami vétség, 1. Politikai vétségek. 
Állami zárszámadás, 1. Zárszámadás. 
Államjavak alatt tágabb értelemben az állam 

tulajdonában levő összes vagyontárgyakat, közön
séges értelemben az állambevótelek közvetlen sza
porítására rendelt kincstári földbirtokokat, szoros 
értelemben podig csak a mezőgazdasági kezelés 
alatt álló kincstári birtokokat értjük. Keletkezésük 
mindenütt a hódítás és első letelepedés idejére ve
zethető vissza, midőn az elfoglalt országterület 
egy részét a vezér vagy fejedelem a maga javára 
tartotta fenn. Az államjószágok már a régi zsi
dóknál is az állambevételek között szerepeltek. A 
görög államokban a vámok mellett az állami in
gatlanok voltak a legfőbb bevételi forrás. A ró
maiknál az «ager publicus» nagyobb területet fog
lalt el, mint az «ager privatus». A középkori ger
mán államokban a domániumok patiimoniális ja
vak jellegével bírtak s a fejedelmi család tulajdo
nában voltak. A tulajdonjog az uralkodó családot 
illette, azonban az államjószágok hozadéka az ud
vartartási szükségleten kívül az általános igazga
tási kiadások fedezésére is fordíttatott. Elidegenít
hetetlenségüket több német állam csak a jelen 
század folyamán mondotta ki, és az államjószágok 
némely német államban még akkor is megtartot

ták magánjogi jellegüket, midőn a patrimoniális 
területek valóságos államokká változtak, sőt még 
ma is vannak oly kisebb német fejedelemségek, 
amelyekben a régi domániumok tulajdona az ural
kodó családot illeti meg. 

Hazánkban a patrimoniális államszervezet is
meretlen levén, az állami fekvőségok kezdettől 
fogva nemzeti javak voltak. Azt, hogy Magyar
országban már a vezérek korában is lettek volna 
Á. jellegével bíró fokvősógek, adatok hiányában 
nem lehet állítani, habár egyes történetíróink 
(Kollár, Pray, Katona, Engel, Horváth M.) már az 
őskori államszervezet idejében létezett állami fok-
vőségekről emlékeznek meg. Az azonban kétség
telen, hogy a Szent István-féle várszerkezetben 
szerepelt várak s a hozzájuk tartozott jószágok 
valóságos Á. természetével bírtak és Szent István 
törvénye(II. 6) szerint elidegeníthetetlenek vol
tak. Az Á. elidegenítését későbbi törvényeink is 
eltiltják, sőt ezek közül több (1222. XXII.; 1231. 
XXXII.; 1608. XVI. ós XXII. k. e.) kiköti, hogy a ki
rályok idegeneknek földbirtokot ne adományozza
nak. A magszakadás vagy hűtlenség címén a szt. 
koronára visszaszállott uradalmakat és jószágo
kat, az úgynevezett kincstári vagy kamarai java
kat a király tetszése szerint ismét más hazafiak
nak adományozhatta, ellenben a koronajavakat, 
vagyis egyenesen a szent koronához tartozó java
kat, melyek hozadékára és igazgatására a király 
ugyan szintén teljosjoggal bírt, törvényeink (1514. 
I—III.; 1608. k. o. XXII.; 1609. LIV.; 1622. 
XXXXVL; 1715. CIV. ; 1790. VII. t.-c.) szerint az 
országgyűlés beleegyezósenélkül bármely elmenzá
logba adni, elcserélni vagy elidegeníteni nem volt 
szabad. Az állami bevételek legnagyobb részét szá
zadokon keresztül mindenütt az A. szolgáltatták. 
A középkorban s az újkor első két századában a 
fejedelmek a haza körül szerzett érdemeket az 
államjószágok haszonvételének adományozásával 
jutalmazták, a közigazgatási teendőket végző 
tisztviselőket a domániumok termékeivel ós ha
szonélvezetével díjazták, s az udvartartás szük
ségletének nagy része is az A. hozadékából nyert 
kielégítést. Azonban minél jobban szaporodtak 
az államkiadások, annál jobban csökkent az A. 
pénzügyi jelentősége, s az eredetileg legfőbb 
bevételi forrás idővel a legjelentéktelonebbé vált. 
A szoros értelemben vett A.-bői jelenleg csak 
Porosz-, Bajor-, Szászország, Württemberg ós 
Oroszország szereznek tetemesebb bevételt. A régi 
domániumokat a művelt államokban (kiváltkópen 
Németországban, Belgiumban, Dániában, Olasz
országban, Hollandban, Magyarországon, Svéd
országban, Ausztriában) az államvasutak helyette
sítik. Csakhogy amíg a domániumok célja tisztán 
bevételszerzés volt, addig az államvasutak túl
nyomóan a nemzetgazdasági érdekek szolgálatá
ban állanak. 

Az Á. elidegenítésének feladványa feltétlen ér
telemben nem oldható meg, mert habár a nagy 
kiterjedésű kincstári uradalmak a mezőgazdaság 
fejlődésót feltartóztatják, a földbirtok feldarabolá
sát és ezzel együtt a föld népének szaporodását 
megnehezítik, a nemzeti jövedelem emelkedését 
megkötik, a kormányt tulajdonképi feladatainak 
teljesítésében hátráltatják, az állambevótelek sza-
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bályosságának hátrányára vannak, sőt a népjogok 
csonkítására, nemzetellenes politikai célokra s 
képviseleti rendszer mellett a népakarat kifejezé
sének meghamisítására is felhasználhatók: lehet
nek esetek, amelyekben az állami fekvőségek 
megtartása teljesen jogosult. Ahol a belterjes 
földmívelés foltételei még nincsenek meg, a nem
zeti ingatlan kevésszámú nagybirtokos közt van 
megosztva, a mezőgazda értelmisége és lelemé
nyessége, valamint a közvetlen érdekeltség által 
serkentett nagyobbfokú munkásság az általá
ban nagyon kezdetleges gazdasági viszonyoknál 
fogva az állambirtokok elidegenítése után sem 
érvényesülhetnek, vagy ahol előrelátható, hogy 
az állami uradalmakat az ország nemzetiségi és 
politikai viszonyai iránt ellenszenves érzületű és 
pusztán nyerészkedő vágy által vezérelt külföldi 
tőkepénzesek szereznék meg: az elidegenítést 
csak mint a sanyarú pénzügyi viszonyok által kö
vetelt egyik utolsó kisegítő eszközt lehetne men
teni. Néhány állami birtoktestnek megtartása 
mintagazdaságok, ménesek, juhászatok stb. ala
pítása s a helyes gazdálkodási nézetek terjesztése 
céljából még előrehaladott műveltségi fokon is 
kívánatos lehet. Ha a fennforgó viszonyok az elide
genítést kívánatossá teszik, az elárusításra a leg
kedvezőbb értékesítéssel kecsegtető időpontot kell 
választani. Nem tanácsos továbbá az állami birto
kokat tömegesen áruba bocsátani, mivel a töme
ges elidegenítés az árképződés természetes törvé
nyénél fogva az eladási árt lenyomja. Az Á. el
adásából befolyó összegeket csak adósságtörlesz
tésre vagy oly termékeny célokra szabad fordí
tani, amelyeknek előnyeit az utókor is élvezni 
fogja. Ha rendkívüli viszonyok következtében oly 
szükséglet támad, amely az államhitel józan fel
használásának elvei szerint államkölcsönnel fe
dezhető, és a szükség vagy célszerüségi^szempon-
tok az Á. elidegenítését követelik, az Á. eladási 
árát az ily természetű, szükséglet kielégítésére is 
méltán fordíthatja a kormány, mert az elidegenítés 
ebben az esetben adósságcsinálást pótol. De a 
folyó rendes kiadásokat fedezni az Á. árából, a 
legfonákabb gazdálkodás. 

Az államkincstár mezőgazdasági birtokait vagy 
házilag kezelheti vagy haszonbérbe adhatja. Né
hány német államban — mint átmeneti rendszer 
a házi kezelés és haszonbérbeadás között—a sza
vatossági igazgatás is alkalmazásban volt. Kifej
lődött gazdasági viszonyok közt az időleges bérlet 
a legmegfelelőbb kezelési rendszer. A bérleti rend
szer a kormányt sok kezelési és ellenőrzési teen
dőtől menti fel, nagyobb és biztosabb bevételt 
nyújt, a kincstárt az üzleti tőkétől s az ellenőrzési 
költség nagy részóf ől megkíméli és ami legtöb
bet nyom, a pénzügyi és közgazdasági érde
kek összegyeztetésére is szolgál, amennyiben 
egyrészt az Á. hozadékát emeli, másrészt pedig a 
magánkereseti tevékenységet fejleszti s az állam
birtok átmenetelét a magántulajdonba előkészíti. 
A népélet alsó szakában, amidőn a belterjes mező
gazdaság feltételei hiányzanak, továbbá a bevétel 
bizonytalanságát a csekély igényekkel bíró állam
háztartás elviselheti, a kezelőtisztek közönye az 
úgyis kezdetleges gazdálkodásnak keveset árt s 
az államkiadások legfőbb ága, a fejedelmi udvar

tartás, az Á. termékeiből nyer ellátást, a házi ke
zelés a legtermészetesebb gazdálkodási rendszer. 
A magyar állambirtokok, és pedig úgy a mező
gazdasági uradalmak, mint a kincstári erdők, az 
alkotmányunk helyreállítását megelőző idő bon a 
cs. kir. kerületi pénzügyigazgatóságok kezelése 
alatt állottak. A magyar kormány az Á. igazga
tását az 1867-ik évben felállított jószágigazgató
ságokra ruházta. A hetvenes évek folyamán, majd 
ismét az 1881-ik évben, amidőn a kincstári erdők 
igazgatásának vezetését a pénzügyminisztertől a 
földmívelésügyi miniszter vette át, az egyesjószág
igazgatóságokat egymásután feloszlatták, 1899. az 
összes állami földbirtok, a taksás és indusztriális 
telkek, a halászati, vásári, kegyúri és vámjogok
kal együtt a földmívelésügyi minisztérium keze
lésébe adattak át és csakis a kincstári bányák és 
kohók, valamint a kincstári hidak, a vámszedési 
jogok, kompok és révek hagyattak meg a pénz
ügyminisztérium kezelésében. 

A gödöllői koronauradalomnál ós a delibláti 
kincstári birtok nagy részénél a házi kezelés van 
érvényben, míg a többi mezőgazdasági kincstári 
birtokokon a hosszabb időtartamra szóló bérleti 
rendszer áll fenn. A kincstári földeket az aradi 
jószágigazgatóság, a kolozsvári telepítési felügye
lőség, a gödöllői koronauradalom igazgatósága, a 
delibláti ós egyéb kincstári birtokok intézőségei, 
gondnokságai, ellenben a kincstári erdőket az erdő
igazgatóságok és az alájuk rendelt erdőhivatalok 
és erdőgondnokságok kezelik. 

Az Á. eladását hazánkban elvileg már az 1872. 
évi országgyűlés határozta el, de a nagyobb arányú 
eladások csak 1880. vették kezdetüket. A kormány 
A.-at csakis honpolgároknak, esetleg méltányos 
részletfizetési feltételek mellett ad el. Községek 
határuk klegészíthetése végett az eladásnál elsőbb
ségben részesültek. Újabban az Á. leginkább tele
pítésekre fordíttatnak, mely célból az állam még 
vásárolt is ingatlanokat. 

Á. eladásából 1880-1890-ig 107-4, 1891— 
1900-ig 43-5, 1901—1908-ig 26-4 millió K folyt 
be. A mezőgazdasági állambirtokok hozadéka, 
mely 1868—1880-ig évi 4'6 és 8 millió K között 
váltakozott, annyira megapadt, hogy most már a 
költségek fedezésére sem elegendő. Az 1904— 
1908. évi állami zárszámadások szerint 2.274,200 
K évi átlagos bevétellel szemben az évi átlagos 
kiadás összege 2.408,500 K. A mezőgazdasági ál
lambirtokok terjedelme hazánkban 1908. év végem 
a gödöllői koronauradalom, ménesbirtokok és 
egyéb állami gazdaságok 76,152 kat. hold ; a delib
láti kincstári birtok 43,777 kat. hold; a telepítési 
célokra lekötött birtokállomány 36,033 kat. hold. 
A kincstári erdék terjedelme 1908. óv végén 
1.280,856 ha. 

Államjegy, az állam kormánya részéről kibo
csátott, rendesen kerek összegről szóló és kamat
tal nem járó oly papirjegy, amely a közforgalom
ban az ércpénzt fizető- és csereeszköz szerepében 
pótolja. Az Á.-eket alkotmányos országban a kor
mány csak a törvényhozás felhatalmazása és 
ellenőrzése mellett bocsáthatja ki. A kibocsátás 
akkép történik, hogy a kormány és az alája ren
delt pénzügyi hivatalok azoknak az egyéneknek 
(tisztviselőknek, vállalkozóknak, szállítóknak), 
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akiknek az állam részéről fizetés jár, nem ércpénz
zel, hanem Á.-ekkel fizet. Az Á.-ek szövegében 
vagy a kibocsátásukat elrendelő törvényben az 
állam arra kötelezi magát, hogy az A.-eket maga 
is elfogadja fizetésül, nevezetesen, hogy a polgá
rok az államnak járó fizetéseiket Á.-ekkel telje
síthetik, még pedig vagy mindenféle fizetéseiket, 
vagy csak bizonyos meghatározott fizetéseiket; 
pl. fizethetnek Á.-ekkel adót, illetéket, de vámot 
nem. Innen ered azután az Á.-ek fizetőereje és 
pénzpótló szereplése. Az Á.-ek kibocsátását elren
delő törvény rendszerint kötelezi is a polgárokat 
arra, hogy az Á.-eket névértékükben bármily nagy 
összeg erejéig fizetésül elfogadják, vagyis kény
szerforgalommal (1. o.) ruházza fel az A.-eket. 

Amíg az Á.-ek nincsenek túlságosan nagy (az 
állam várható bevételeit aránytalanul meghaladó) 
mennyiségben forgalomban, addig nagyon jól tölt
hetik be pénzpótló szerepüket. De ha a kormány 
túlságosan nagy mennyiségben kénytelen az 
Á.-eket kibocsátani, akkor rendesen az a helyzet 
áll bo, hogy a polgárok kénytelenek ugyan az 
Á.-eket névértékükben fizetésül elfogadni, de nem 
becsülik őket teljes értéküeknek, 100 ezüst vagy 
arany forintért hajlandók lesznek 110, 120, 130 
stb. névértékű papirforintot is adni. Ilyenkor azt 
mondjuk, hogy az ércpénznek 10,20,30 stb. száza
lék ázsiója (1. o.), a papírpénznek pedig ugyan
akkora diszázsiója (1. o.) van. 

Magyarország Ausztriával együtt az egész XIX. 
sz.-ban a papirvaluta (1- o.) hajaiban szenvedett, 
amennyiben az évszázad elején a Napóleon ellen 
viselt háborúk ós más irányban is folytatott rossz 
gazdálkodás következtében az állam háztartásá
nak megbillent egyensúlyát nem lehetett helyre
állítani ós a két állam állandóan nagy mennyiségű, 
kisebb-nagy obb diszázsióval elértéktelenedett 
Á.-eket volt kénytelen forgalomban tartani. Ettől 
az állapottól a két állam csak 1892 után szabadult 
meg, amikor a valuta helyreállításával nagyobb 
kölcsönművelet alapján bevonta az Á.-eket, azaz 
fizetéseit ércpénzzel vagy arannyal fedezett bank
jegyekkel kezdte teljesíteni, a pénztárainál befolyt 
Á.-eket pedig megsemmisítette. 

Á.-ek még ma is vannak forgalomban Német
országban XReichskassenscheine), az É.-Amerikai 
Egyesült-Államokban (greenbacks), Oroszoszág-
ban (Kreditrubel) stb. L. e címszavakat, továbbá 
Devalváció és Bankjegy. 

Államjog, azoknak a jogszabályoknak az össze-
sége, melyek az államnak mint politikai személyi
ségnek, felsó'sógnek, közhatalomnak tevékenysé
gét szabályozzák. Áz államtevékenységnek két 
nagy köre szerint az A. két főrészre különíthető el: 
törvényhozási jogra v. alkotmányjogra, mely a 
törvényhozás szervezetét, hatáskörét és eljárását, 
valamint más államszervekhez való viszonyát meg
állapítja; és a végrehajtó hatalom jogára v. köz
igazgatási jogra, mely a szélesebb értelemben vett 
végrehajtási működés összes szervezetének (tehát 
a bíróságnak is) organrzácionális, hatásköri és el
járási jogát, s az egyeseknek azzal viszonyos köz
kötelezettségeit meghatározó jogszabályokat öleli 
fel. Ezt a második részét az Á.-nak közigazgatási 
és igazságszolgáltatási jogra szokás osztani. Az 
ú. n. külső közjogot: a nemzetközi jogot rendsze

rint kikapcsolják az A. köréből. Nem azonos az 
Á. a közjoggal (ius publicum), mert ez utóbbi szé
lesebb körű mint az A., nemcsak az államnak s 
államtagoknak, hanem az állami viszonytól elte
kintve, adott körülmények eseteiben mindenkinek 
jogokat biztosit a közművelődési, közgazdasági, 
szellemi és anyagi haladás érdekéből. Az Á. böl
cseleti és tételes lehet. Amaz az állam fogalmából, 
természetéből és rendeltetéséből kiindulva állítja 
fel jogtételeit mint posztulátumokat, míg a tételes 
Á. tudománya vm. államban a hatályos Á. tételeit 
ismerteti és magyarázza. A hazai Á.-i rendsze
res müvek közül legbecsesebbek: gr. Cziráky, 
Virozsil, Récsi, Korbuly, Kiss István, Nagy Ernő, 
Csiky Kálmán, Kmety Károly vonatkozó könyvei. 

Államjószágok, 1. Államjavak. 
Államjövedék, 1. Egyedáruság. 
Államkapcsolatok, 1. Állam. 
Államkincs. Á.-nek az állampénztárban, külö

nös célokra félretett nemesércpénz készletet neve
zik. Az Á. a rendes állami bevételektől és kiadá
soktól teljesen elkülönítve kezeltetik,; mintegy 
az államháztartás tartalékalapja. Az Á. különös 
jelentőséggel csak fejletlen állami hitelviszonyok 
között bír, amikor is az államnak szüksége van 
arra, hogy előre nem látott rendkívüli szükségle
tek (éhinség, elemi csapások, háború stb.) beállta
kor nagyobb tartalékalap felett rendelkezzék. Pej
lett és rendezett hitelviszonyokkal bíró államok
ban azonban, ahol az állam hitelművelettel a 
szükséges összegeket bármikor előteremtheti, 
nem okvetlenül szükséges, hogy az állam tetemes 
nemesércet vonjon el a forgalomtól és azt gyü-
mölcsözetlenül heve,rtesse pénztáraiban. Szüksége 
lehet azonban az Á.-re fejlett hitelviszonyokkal 
bíró államnak is abban az esetben, ha állandó hadi
készenlétben óhajt állani. Gyors ós titkos moz
gósítás ugyanis csak az Á. felhasználásával lehet
séges. Tetemes hadikincs felett rendelkezik je
lenleg a német birodalom, amely a francia hadi 
kárpótlásból 120 millió márkát fordított e célra; 
ezt az Á.-et a spandaui várban őrzik. 

Államkölcsön, 1. Állami kölcsön. 
Államkötvény, 1. Állampapiros. 
Államlexikon oly enciklopédia (1. o.), amely 

főképen azokkal a kérdésekkel foglalkozik, ame
lyek az állammal és társadalommal állnak össze
köttetésben, tehát az államjog, a nemzetgazdaság, 
a közigazgatás és jogtudomány kérdésével, azon
kívül tárgyalja a legfontosabb kulturális kérdé
seket, amennyiben az állam ós alattvalói közt 
fennálló viszonyt érintik. 

Államminisztérium valamely állam kormá
nyának miniszterei a maguk összeségében, mint 
testület. Egyes kormányzati cselekmények az A.-
nak vannak fentartva, azaz csupán a miniszterek 
tanácsa által intézhetők el. Közjogunk szerint az 
Á. az egyes miniszterek mellett mint külön ható
ság nem létezik. Az összes miniszterek egyetér
tésével kiadott ú. n. összminiszteri rendeletek, 
mint miniszterelnökségi rendeletek adatnak ki. 
L. még Minisztertanács. 

Államnevezetességek («Staatsmerkwürdigkei-
ten»). Ezt a fogalmat Achenwall (1. o.) teremtette. 
Szerinte mindazok a dolgok (nevezetességek), 
amelyek az állam jólétét különösen érintik, együtt-
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véve képezik az állam állapotát («Staatsverfas-
sung», de nem alkotmányos értelemben véve), 
melynek tudománya a statisztika (1. o.). Az Á. sora 
végtelen lévén, mint valódi Á. azok szemelendők 
ki, melyek nélkül az országok sajátságos állapota 
kellőleg felismerhető nem volna. Az ú. n. Achen-
wall-féle vagy ('egyetemes statisztikának)) alapja 
manapság is ezekben a tótelekben foglaltatik, 
de e meghatározás ki nem elégítő, mivel az Á. az 
egyes államok szempontjából tekintve, eltérők le
hetnek és idővel változhatnak is, tehát végérvé
nyesen meg nem állapíthatók. Lüders már 1817. 
csípős gúnnyal fogadta a statisztika tudományának 
ilyenfajta alapvetését, Knies (1850) pedig utalt 
arra, hogy a társadalmi élet akármelyik jelenségét 
Á.-nek lehetne tekinteni, de Achenwall még a ter
mészeti viszonyokat is Á. gyanánt tárgyalta az or
szág története, a lakosok jellemrajza, az udvartar
tás, a pénznemek, az alkotmány ós a közigazgatás 
mellett. Abban a mórtékben, amint a statisztika 
körét homogénebb ismeretkörre szorította, az Á. 
tana is veszített tudományos jelentőségéből, bár a 
német egyetemeken még soká fenntartotta magát. 

Állam-nyelv, amelyen a hivatalos iratokat szer
kesztik. Nálunk az 1844. II. t.-c. és 1868. XLIV. 
t.-e. 1. §-a szerint a magyar. 

Államnyomda. A m. kir. Á. eredete az a flók-
nyomda, melyet az osztrák kormány, a bécsi cs. 
kir. udvari és állami nyomda vezetése alatt poli
tikai célból a határőrvidék számára 1854. Temes-
várott állított fel. Ezt a nyomdát, mint önálló ál
lami nyomdát, a magyar kormány 1868. Budára 
helyezte át. 1870. egyesítették vele a pénzügymi
nisztérium fennhatósága alatt felállított kataszteri 
kőnyomda-intózotet és központi térképtárat. A 
nyomda tulajdonképeni fejlődése 1881-től indul 
ki, amikor az 1880. LVII. t.-c. alapján új szerve
zetet nyort. Még nagyobb arányban fejlődött 1901 
óta, úgy hogy amíg kezdetben alig 70—80 mun
kást foglalkoztatott, ma az igazgatón, aligazgatón 
ós 33 tisztviselőn kívül 122 műszaki és 334 se
gédmunkása van. A munkások közt 209 nő. A 
nyomda négy műszaki főosztályra van beosztva: 
1. Könyvnyomda a betűöntővel; 2. a térképészeti 
főosztály műmetsző, térképmásoló, kőnyomó al
osztályokkal, fényképészeti műteremmel, térkép
tárral ; 3. hitelosztály (az értékpapírok nyomdá
jával) ; 4. nyomtatványraktár a kiadói alosztállyal 
ós könyvkötészettel. A hitelosztály a pénzügymi
niszter által kirendelt bizottság felügyelete alatt 
áll. Az Á. főképen a bizalmas természetű és el
számolás tárgyát képező nyomtatványokat és ki
adványokat, az állami közigazgatás céljaira szük
séges nyomtatványokat, az állami- és hitelpapí
rokat, pénzügyi és postai értékjegyeket és a hadi 
menetrendeket, a kataszteri fölvételek sokszorosí
tását, a különleges és közérdekű térképeket ké
szíti. Magánosok munkáit csak különös megokolt 
esetekben fogadja el, ha kinyomatandó munkájuk 
bizalmas természetű s az Á.-ban levő szigorú el
lenőrzést kívánja. Fölszerelésének, könyvtárának, 
mintalapjainak, térképeinek értéke 1.765,929 K; 
ingatlanának értéke 491,684 K. Évi 2V3 millió 
korona kiadása mellett bevétele 3V2 millió kor., 
úgy hogy tisztán átlag egy millió koronát jöve
delmez. 

Államok rangja. Az államoknak mint jogala
nyoknak jogegyenlősége a nemzetközi jognak 
alapelve. Ebből azonban sem a rang-, sem a cím
egyenlőség nem következik. Mert a rang nem a 
személyiségnek — melynek szempontjából min
den állam egyenlő — hanem a hatalmi állásnak 
következménye. Az egyes államoknak hatalmi 
állása pedig különböző. A cím a rangnak jelzését 
képezvén, a címkülönbség rangkülönbséget is 
von maga után. Főfontosságú e tekintetben a csá
szárság és a királyság. A népjog elfogadott elvei 
szerint császári címre az egész világra v. legalább 
egy világrészre jelentőséggel biró államok tart
hatnak igényt, az ú. n. nagyhatalmak, míg a többi 
államok, amennyiben nem pusztán fejedelemsé
gek, a királyság rangjával ós címével élnek. A 
köztársaságok csak címre, de nem rangra kü
lönböznek a monarchikus államoktól s hatalmi 
állásuknak megfelelő rangjuk van. A császársági 
rangnak a császársági cím a monarchikus álla
mokban sem éppen nélkülözhetetlen előfeltétele. 
Az egyenlő rangú államok között a régiebbeknek 
a fiatalabbak fölött elsőségük van. A rangviszonyo
kat különben részint szerződések, részint szoká
sok szabályozzák. A «felség» címre csak császá
roknak és királyoknak van igényük; ezek egymás 
között a «testvór» címet szokták használni. A fél
szuverén államok azzal az állammal szemben, 
melynek védnöksége alatt állanak, alsóbb ranggal, 
harmadik államokkal szemben azonban ugyan
azzal a ranggal bírnak, mely őket különben meg
illetné. Valamely államnak rangban való emelke
déséhez nemzetközi elismerésre van szüksége. 

Államorvostan, amaz ismeretek és szabályok 
rendszeres foglalata, melyek szerint az orvosi 
kar a közegészségügy intézése és a bűnvádi igaz
ságszolgáltatás körül működni hivatva van. Kö
rülbelül magában foglalja mindazt, amit a köz
egészségtanban és törvényszéki orvostanban elkü
lönítve tanítanak. 

Államosítás, többféle értelemben használtatik; 
1. egy népnek az állami életre való szervezése 
vm. uralkodó v. külső hódító hatalom által; 2. kö
zönségesen vett értelemben: bizonyos intézmények
nek, vállalatoknak, pl. iskoláknak, vasutaknak, 
postának stb. állami tulajdonba, v. csak állami 
üzembe, kezelésbe, és igazgatásba való átvételét. 
3. a közigazgatás Á.-a: a közigazgatásnak az ön
kormányzati szervekről állami szervekre (pl. tör
vényhatósági tisztviselőkről államhivatalnokokra) 
átruházása. A Szápáry Gyula gr. miniszterelnök
sége alatt hozott 1891. XXXIII. t.-c. (ú. n. Lex 
Szápáryana) kimondta az elvet, hogy a közigazga
tás a vármegyékben állami feladatot képez, me
lyet kinevezett állami közegek intéznek s utasí
totta a belügyminisztert a vonatkozó részletes 
törvényjavaslatok beterjesztésére. (A törvényt az 
ellenzék obstrukciója következtében hozták meg 
ilyen csonka alakban.) Az 1905. évi költségvetésen-
klvüli kormányzás után alkotmánybiztosítékokul 
hozott törvények egyike: az 1907. LVIII. t.-c. a 
Lex Szápáryánát hatályon kívül helyezte. 

Állampapiros, minden oly értékpapír, amely az 
állam tartozásáról van kiállítva, vagyis amelyen 
adósként az állam szerepel. L. Államadósság és 
Kötvény. 
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Állampénztár, általában az a pénzügyi hiva
tal, mely az államkincstár javára bevételez s 
ennek nevében fizetéseket teljesít. Szoros érte
lemben a központi Á.-t, mely a kir. pénzügymi
nisztériumnak egyik szerve, a budapesti ós zá,-
grábi Á.-t értjük e kifejezés alatt. A központi Á. 
feladata 1874 óta az összes Á.-ak bevételeiből 
mutatkozó felesleget összpontosítva gyűjteni, 
ezekből az utalványozott kiadásokat teljesíteni s 
az osztrák-magyar bank zsíróforgalmába be nem 
vont összes Á.-akat szükség esetében pénzkészlet
tel ellátni, az országos alapokat kezelni. Kezelési 
hatáskörén felül mint rendes államadóssági pénz
tár működik, e minőségében a kamatszelvényeket 
és kisorsolt államkötvényeket beváltja, közremű
ködik az államkötvények lekötésénél s a leköté
sek alóli feloldásánál, mint azt az 1897. XX. t.-e. 
122., 123. §§-ai előírják. A budapesti IX. kerületi 
Á. a székesfőváros területén, a IV. kerületi Á. 
pedig Pest vármegye területén az illetékek, adók 
és egyéb állami bevételek beszedésére nézve a 
királyi adóhivatalok munkakörét látja el. A IX. 
kerületi Á. egyik alosztálya mint birói letétpénz
tár a budapesti kir. /törvényszék épületében mű
ködik. A zágrábi Á. mint Horvát-Szlavon-Dal-
mátországok országos pénztára szerepel. 

Állampolgári eskü, 1. Állampolgárság. 
Állampolgári vádjog, a vád képviseletének az 

a szervezete, melyben az állam polgárai jelent
kezhetnek vádlók gyanánt akkor is, ha nem ők a 
sértettek. Az általános Á. mellett a bűncselekmé
nyek megtorolhatásának feltételei teljesen az 
egyesek kezében vannak letéve. Annak belátása 
azonban, hogy a jogrendet veszélyeztető cselek
mények megtorlása nem bízható az egyesek tet
szésére, külön állami vádhatóság (ügyészség, 1. o.) 
felállítására vezetett. 

Állampolgárság, állam, politikai nemzet köte
lékébe tartozás. Honpolgárságnak, állami honos
ságnak is nevezik, megkülönböztetésül a tarto
mányi ós községi illetőségtől, honosságtól. Az 
állampolgárok összesége az állam jogi népessége, 
melyet a statisztika a tényleges népességtől, 
vagyis az állam területén tartózkodó személyek 
összeségétől megkülönböztetve vesz számba. Mind
kettőtől különbözik az állam lakossága, vagyis 
lakóhelyük szerint az államhoz tartozó személyek 
összesége. Ebben benfoglaltatnak az ideiglenesen 
távol tartózkodók is, de sem az állam területén 
átmenetileg levők, sem pedig az állandó künnma-
radási szándékkal eltávozott állampolgárok ahhoz 
nem tartoznak. Az állampolgári minőség kiváló 
jogi érdekű, jogi következményekkel járó állapot 
még ma is, midőn a művelt államok politikai, mo
rális ós gazdasági érdekekből, a jogkülönbség hát
rányát az idegenekre jórészt megszüntették. A 
nemzetközi jog mutatja, hogy a jogügyletekre való 
képesség bizonyos körülmények között mint függ 
össze az Á.-gal, hogy különösen családi és örök
jogi viszonyoknak elbírálása, bírói illetősége te
kintetében mennyire az A. határozza meg az al
kalmazandó, az érvényes jogot. Az állampolgári 
minőséggel jár az államok által az állam határain 
túl is nyújtott jog- és érdekvédelem, melynek 
természete és terjedelme iránt főleg a konzulátu
soknak közigazgatási és igazságszolgáltatási téte

les joga nyújt tájékozást. A nemzetközi büntető
jogban is szerepel az állampolgári minőség; a 
bűnös üldözése tekintetében vallott egyik ten, 
az vt. n. tiszta Á.-i elmélet szerint, az állam 
büntető joga és büntető hatalma mindenütt 
kiséri annak polgárát. B tan merev érvényesí
tése természetesen a büntető jogrend kívánal
mait alig elégítené ki. A kiadatási szerződések 
leghívebben mutatják az állampolgári minőség 
büntetőjogi jelentőségét. 

Mindenesetre sokkal fontosabbak az Á.-hoz kö
tött közjogi kötelezettségek és politikai jogok; 
így a bizonyos tekintetben jogi kötelességgé emelt 
állampolgári hűség és engedelmesség, a katonás-
kodási vagy honvédelmi kötelesség, a válasz
tási aktív ós passzív jogok, esküdtképesség, köz
hivatalra való képesség és igény. Az állampolgári 
minőség csak egységes lehet, egy személy csak egy 
állam kötelékéhez tartozhatik; az ellenkező a jog-
és kötelesség összeütközéseinek egész sorát szüli; 
ennek dacára jog szerint előállhat a többes Á., mert 
az Á. megszerzésének és elvesztésének módja na
gyon eltórőleg van szabályozva az egyes államok 
által, s nincs kimondva, hogy az Á. megszerzésé
nek előfeltétele, hogy az előbbi honpolgárság az 
illető állam joga szerint megszűnt legyen. Hazánk
ban az Á.-ot kimeritőleg szabályozta az 1879. évi 
L. t.-cikk. Ennek alapelve, hogy a magyar honos 
ilyennek tekintendő mindaddig, míg e minőségét 
a törvény szerint el nem vesztette. 

A magyar A. egységes Szt. István koronája 
egész területén, s általa egy a jogi magyar nem
zet ; megszerzik azt: a) leszármazás által a ma
gyar állampolgár törvényes s a magyar állampol
gárnő törvénytelen gyermekei; b) házasság által, 
az a nő, ki magyar állampolgárhoz megy nőül; 
c) a honosítottak, vagyis az államkötelékbe ható
ságilag felvett egyének; ez vagy egyszerű ok
irattal, vagy ünnepélyes oklevéllel történhetik; 
amannak előfeltételei a rendelkezési, kereset- ós ön-
fenntartási képesség, 5 évi itt lakás és annak iga
zolása, hogy kifogástalan magaviseletű, öt év óta 
az adózók lajstromába fel van véve ós belföldi köz
ség kötelékébe való felvétele a község által kilá
tásba helyeztetett. Az oki evél által való honosítás a 
régi ünnepélyes honossá fogadásnak mintegy foly
tatása, de becikkelyezése nem szükséges és nem 
ad nemességet; a király adja a minisztertanács 
ajánlatára azoknak, kik a hon körül rendkívüli 
érdemeket szereztek. Ezek az egyszerű honosítás 
előfeltételei közül az öt évi itt lakás ós adózás ki
mutatására nem kötelezvék. Megszűnik a magyar 
állampolgárság: 1. hatósági elbocsátás által; ez 
békeidőben meg nem tagadható attól, ki bűn
vizsgálat v. büntető Ítélet hatálya alatt nem áll, 
önálló, illetőleg az elbocsátást gyámja beleegye
zésével kéri, állami v. községi adóval hátralók
ban nincs és nem tartozik azok közé, kiknek el
bocsátása tekintettel védkötelezettségükre, had
kötelezettségük közeli beálltára (17 éven felüliek), 
további megszorításokhoz van kötve., 2. Hatósági 
határozattal megszüntethető azok Á.-a, kik ide
gen állam szolgálatába lépvén, azt a hazai hatóság 
felszólítására sem hagyják el._3. Hatósági határo
zat nélkül megszűnik azok Á.-a: a) kik idegen 
állampolgárhoz mennek nőül; de ezek visszanye-
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rik azt abban az esetben, ha házasságuk annak 
eredeti érvénytelensége folytán bíróilag felolda-
tik; b) azoké a törvénytelen gyermekeké, ki
ket külföldi, természetes apjuk hazája joga sze
rint törvényesít, ha ezáltal azok apjuk honpol
gárságát ott megszerzik; c) kik megszakítás nél
kül 10 évig távol vannak a magyar kormány v. 
közös miniszter megbízása nélkül. 

A visszahonosítás, vagyis azok honosítása, kik 
már előbb voltak — habár csak honosított — ma
gyar állampolgárok, meg van könnyítve azáltal, 
hogy a honosítás egyes előfeltételei nekik elen-
gedvék; azoknak tömeges honosítására pedig, kik 
maguk v. elődeik magyar honpolgárok voltak, te
kintet nélkül arra, hogy mikor vándoroltak ki, 
még további könnyítéseket tett lehetővé az 1886. 
évi IV. t.-c. Ezt a törvényt a bukovinai csángó
magyarok tömeges visszatelepülésének előmozdí
tása érdekében alkották. 

Állampolitika, elméletileg az a tudomány, 
mely azt vizsgálja és tanítja, hogy az állam szer
vezését és igazgatását hogyan lehet legcélszerűb
ben gyakorolni. V.ö.: Kautz, Politika, Bluntschli, 
Politik als Wissenschaft. L. Politika. 

Államregény oly irodalmi mű, melyben az író 
regényszerű, keretben egy képzeletbeli államot 
rajzol, melynek berendezésében ós társadalmi 
szerkezetében az ő állambölcseleti eszméi érvé
nyesülnek. A szépirodalmi alak arra való, hogy 
az író tanait annál jobban szemléltesse. Ily mű 
már az ókorból némikép Xenophon Cyropaediája, 
de kivált Platón Respublicája. Nagyobb számmal 
keletkeztek azonban Á.-ek az újkor kezdetétói 
fogva, mióta a felszabadult kritikai szellem a lé
tező államszerkezetek helyett jobbakat törekedett 
kigondolni, melyek a közboldogságot jobban biz
tosítják. Az Á.-ek mintaképe az angol Morus 
Tamás (1. o.) Utópia c. latinul írt műve (1516), 
melyet egy század múlva követett Campanella 
Civitas solis (Napállam, 1619) c. híres Á.-e. Főleg 
azonban a XVIII. sz. folyamán készült sok Á., a 
század felvilágosult bölcseletének szellemében, 
jóformán minden kulturnemzet irodalmában, de 
elsősorban a franciáknál. Ezek egyik előfutárja 
volt Fénelon Tólémaque-ja, melyet nyelvünkre 
ketten is lefordítottak még a XVIII. sz. közepén. 
Ugyanakkortájt dolgoztak át magyarra egy német 
és egy dán Á.-t is (az utóbbi: Hallónak boldog 
estvéje). Az 1790—92-iki országgyűlés alkalmával 
szóba került reformeszmékre vonatkozó nézeteit 
ábrázolja Bessenyei Györgynek kéziratban ma
radt Tarimenes utazása c. Á.-e. Az Á.-ek nagy 
mértékben hozzájárultak a szociális eszmék ter
jesztéséhez. Korunk Á.-ei közül nagy hatást tett 
az amerikai Bellamy Eduárd szocialista Á.-e: 
Visszatekintés a 2000-ik évből (Looking backward 
from 8000, 1887), valamint Hertzka Tivadar 
Preiland-ja (1890), továbbá Mantegazza müve: 
A 3000-dik év. Az optimisztikus Á.-ekkel szem
ben paródiák is keletkeztek. Jókainak A jövő szá
zad regénye nem lévén célzatos mű, nem tartozik 
az Á.-ek közé, szintúgy inkább szépirodalmi (ille
tőleg szatirikus) jellegű mű Mikszáth Új Zrinyi-
ásza. V. ö.: ÉJeinwachter, Die Staatsromane 
(Bécs 1891); Medveczky P., Társadalmi elméle
tek és eszmények (Bpest 1887). 

ÁllaMirendészet (haute police), a rendőrség
nek az a feladatköre, mely az állam egészbeni 
biztonságának befelé irányuló védelmét foglalja 
magában. Az ezen feladatkört ellátó különálló 
rendőri szervezetet politikai rendőrségnek is ne
vezik. Tisztán Á.-i ügyek a következők: Az állam 
épsége ellen való merénylők kipuhatolása, össze
esküvések megelőzése, kémek kinyomozása, lázító 
sajtótermékek terjesztésének meggátlása, egye
sületek, gyűlésezések, népmozgalmak ellenőrzése 
és megfigyelése, karhatalom alkalmazása, útlevél
ügy, kivándorlás, fegyverek-, lőpor-, robbanósze
rek tiltott vagy közveszélyű használata ellen való 
óvóintézkedósek megtétele, közerkölcsiség stb. 
Tételes rendezést kevés ügykör nyert. Az A. ha
tárait alaptörvényeink szabják meg. A rendőrség 
diszkrécionárius hatalma irányítja, melynek eszé-
lyes kezelésétől függ az, hogy az Á. el ne fajuljon. 
Legnagyobb megnyilatkozása e hatalomnak a ki
vételes állapotok teremtése, amely a jogrend egy 
részét fel is függesztheti. Hazánkban az Á.-i ügye
ket a belügyminisztériumban összpontosították. 

Államrendőrség, 1. Rendőrség. 
Állam-számvitel, helyesebben államgazdasági 

számtartás, az állami gazdálkodás során folyta
tott az a rendszeres tevékenység, amelynél fogva 
az állam mindennemű vagyonát és terhét, vala
mint az ezek álladókában és értékében a gazdál
kodás során beálló változásokat (bevételeket és 
kiadásokat, szaporodásokat és apadásokat), min
den lényeges mozzanat számszerű kifejtésével és 
feljegyzésével, természetes összefüggésük szerint, 
egyenkint és összeségükben, mennyiségileg és 
minőségileg akkép ós avégből tartunk nyilván, 
hogy ezáltal az államgazdaság vitelét támogas
suk ós a gazdálkodás ellenőrzését lehetővé tegyük. 
Á.-ünk rendjét hosszú időn át országgyűlési és 
minisztertanácsi határozatok, kormányrendeletek 
és a hagyományos gyakorlat szabályozták, törvé
nyes rendezést csak 1897. nyert az ez évi XX. t.-c. 
megalkotásával. A törvényt a minisztertanács 
határozata alapján és az állami számvevőszék 
hozzájárulásával életbeléptetett terjedelmes vég
rehajtási utasítás egészíti ki. Emellett az egyes 
hivatalok és számadási ágak részére sajátos vi
szonyaikhoz mért külön részletes utasításokat 
bocsát ki a kormány; közülök a legfontosabbak 
egyike a m. kir. adóhivatalok szolgálatára vonat
kozó utasítások és szabályrendeletek gyűjteménye. 
Á.-ünk körében általában véve az egyszeres (kincs
tári) könyvviteli rendszer nyer alkalmazást, kivé
tel az állami számvevőszék által vezetett állami 
főkönyv mellett a kőszénbányászat, az állami vas
gyárak, az államvasutak, a postatakarékpénztár, 
a m. kir. zálogházak és a selyemtenyésztés, mely 
ágaknál egészben vagy részben a kettős (keres
kedelmi) könyvvitel honos. A magyar államszám
viteli szolgálatot ellenőrizni, és rendben tartása 
felett őrködni az 1870. XVIII. és 1880. LXVI. t.-c. 
értelmében az állami számvevőszék feladata (1. o.) 
Ugyanezek a törvények rendelkeznek az állami 
zárszámadás tartalmáról és berendezéséről is 
(1. o.). Á.-ünk irodalmát illetőleg 1. Allam-szám
viteltan. 

Állam-számviteltan, azoknak az elveknek, 
szabályoknak és eljárási módozatoknak rendsze 
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res ismerete, melyek az állam gazdasága körében 
szükséges számtartás rendjét meghatározzák (1. 
Állam-számvitel). Az Á.-t tudományegyetemein
ken és jogi főiskoláinkon, valamint az áll. szak
tanfolyamokon rendszeresen előadják. Országos 
képesítést szerezhetni belőle az Á.-i áll. vizsga 
sikeres letétele által, mely célból Budapesten, Ko
lozsváron, Zágrábban és Fiúméban áll. vizsgáló 
bizottságok működnek. Az 1883. I. t.-c. meg
kívánja az Á.-i képesítést a törvényben előirt 
egyéb képzettség mellett az áll. számvevőszék 
tisztviselőitől, továbbá az áll. és törvényhatósági 
hivataloknál és a börtönügyi szakban alkalmazott 
számvevőségi és ellenőrző tisztviselőktől, a pénz
tári szakban alkalmazottaknak pedig a vagyon
kezelő hivatali állásokra nézve előnyt biztosit. 
A r. t. városok és községek hasonnemű tisztviselői 
is részint kötelezve vannak e vizsga letételére, 
részint pedig előnyt biztosít számukra ebbeli ké
pesítésük. V. ö.: Kastowski, Az Á. kézi könyve 
(Budapest 1880); Csikvári, Vasúti számvitel (u. o. 
1887); Molnár, Magyar Á. (u. o. 1897); Bochkor, 
A gazdasági számtartás rendszere (u. o. 1906); 
Klimes, Das Rechnungs- und Kontrolhvesen des 
ungarischen Staates (u. o. 1910). 

Államszerződés alatt két v. több önálló állam 
közt létrejött szerződóst, a magyar közjogban pe
dig még ezen kívül azokat a szerződéseket is ért
jük, amelyeket az ország egy része egy másik 
részével v. a király a nemzettel v. annak egy 
osztályával köt államjogi viszonyok szabályozása 
végett. L. Hajózási, Kereskedelmi, Konzuli, Nem
zetközi szerződések alatt s az egyes államok nes'ei 
alatt, amelyekkel Magyarország szerződést kötött. 

Államszocializmus, 1. Szocializmus. 
Államszolgálat, általában az állam részére tel

jesített szolgálat, főleg azonban hivatásszerű szol
gálat, amelyet az állam részére közjogi szerződés 
alapján minden alkalmazottja teljesít. Szorosabb 
értelemben véve csak a közvetlen állami szerve
zettel gyakorolt Á.-ot nevezik így, noha az állami 
teendőkkel is foglalkozó autonóm szervek szolgá
lata, minő pl. nálunk a törvényhatósági hivatal
nokok, bizottságok működése, lényege szerint szin
tén A. Az A. ellátására az államnak fenségiségé-
nól fogva joga van polgárait kötelezni; de ez csak 
ott történik, ahol a szolgálat természete szerint az 
önkéntes vállalkozás által nem volna elegendőleg 
biztositható, így pl. a katonai szolgálat, esküdti, 
tiszteletbeli közigazgatási v. bíráskodási szolgálat 
terén. Az Á.-ra való alkalmazás joga a szervezeti 
hatalom v. felségjog része; birtokosa monarchiák
ban rendszerint az uralkodó, ki azt v. saját szemé
lyében, v. főhatóságai által gyakorolja. Az Á.-nak 
viszonyait különös jogszabályok állapítják meg, 
melyek célja egyrészt a szolgálat érdekét, másrészt 
a szolgáló tisztviselők, hivatalnokok, szolgák ma
gánérdekeit, a szolgálatból eredő morális és anyagi 
igényeit biztosítani. Az Á.-i pragmatika az Á. jog
viszonyainak rendszeres, egységes szabályzata. 
Ilyen teljes szabályzatunk nekünk eddigelé nin
csen, de a szolgálati viszonyok egyes köreit ren
dező törvényekkel, minő pl. a nyugdíj-, minősités-
rangviszonyokat és fizetést meghatározó törvény, 
már bírunk. Mintaszerűnek tartják a német biro
dalmi hivatalnoki pragmatikát (1873. Reichs-

beamtengesetz). V. ö.: Keleti P., Az Á. ter
mészete. 

Az Á. kezdetét veszi a kinevezéssel v. válasz
tással, amelyet a kihirdetés tesz perfektté. Az Á. 
megkezdésekor az áll. alkalmazott rendszerint 
hivatali esküt tesz. A hivatali eskü letétele egyes 
működési körökben a működés előfeltétele és a 
fizetés folyósításának kezdőpontja (pl. bíráknál). 
Az Á. rendszerint kizárólagos, amennyiben amel
lett más (mellék-foglalkozás) nem folytatható.Bzért 
szükséges, hogy az Á. oly mérvben dijaztassók, 
hogy abból a lótfentartás költségei betegség v. 
munkaképtelenség esetén is biztosítva legyenek. 
Az Á.-ban levő az államfőnek és felebbvalóinak 
engedelmességgel tartozik ós cselekményeiért 
nemcsak büntetőjogilag, hanem fegyelmileg is 
felelős. 

Á.-i viszony megszűnése bekövetkezik: 1. a 
hivatalnok, szolga halálával; 2. amennyiben hatá
rozott időtartamra szólt a hivatali v. szolgálati 
alkalmazás, ez idő leteltével; 3. lemondás által, 
illetőleg a lemondásnak az arra illetékes felső
hatóság részéről való elfogadása által; a hivatal
nak elbocsátás nélkül való elhagyása fegyelmi, 
sőt amennyiben az a hivatali kötelesség meg
tagadása lenne, közönséges büntetőjogi vétséget 
képez. 4. A szorosan vett szolgálati viszonyt a 
nyugdíjba lépés is megszünteti, de a hivatali vi
szonyt nem bontja föl. A tisztviselő akarata nél
kül megszünhetik az Á.-i viszony: 1. kényszer-
nyugdíjazás; 2. hivatalvesztésre szóló büntető-
birósági ítélet; 3. fegyelmi elmozdítás; 4. a hiva
tal eltörlése, megszüntetése folytán. Vannak oly 
állami közszolgálatok, melyek a felsőség egy
szerű elbocsátó határozata, visszahivása folytán 
megszűnnek, így pl. a politikai, bizalmi hivatal
nokoké (főispán, államtitkár, miniszter stb.), re
prezentáló hivatalnokoké (nagykövetek, követek, 
diplomáciai ügynökök stb.). 

Az. A.-i alkalmazás kellékei általánosak és kü
lönösek ; amazok az államhivatalok minden ágá
ban és nemében megkívántatnak, míg a külö
nösek csak bizonyos ügyágban, bizonyos szak
ban. Magyarországon általános kellékek a kö
vetkező személyi minőségek: 1. magyar honpol
gárság ; 2. törvényesen bevett vagy elismert 
vallásfelekezethez való tartozás ; 3. feddhetetlen 
jellem ós megbízhatóság, minélfogva nem alkal
mazhatók azok, kik bűntett vagy vétség miatt 
vád alatt, szabadságvesztésre vagy hivatalvesz
tésre szóló itélet hatálya alatt, csőd vagy gond
nokság alatt állanak; kik nyereségvágyból eredő 
bűntett v. vétség miatt, v. fegyelmileg két ízben 
hivatalvesztésre elitélve voltak; 4. az államnyelv 
ismerete; 5. a kor tekintetében a minimum álta
lában megszabva nincs, a bírákra és ügyészekre 
ilyenül a 26. év betöltése van megállapítva; a 
maximum 40. év, a volt katonai altisztekre 45. óv 
a részökre fentartott állami állomások tekinteté
ben, e maximális koron túl csakis korengedély 
mellett lehet valakit alkalmazni; 6. a nemre nézve 
nincs törvényes szabály; gyakorlat szerint a leg
több állami hivatalra — a hatóságiakra pedig ki
zárólag csak férfiak alkalmazhatók; de kezelő 
jellegű hivatalokban és a tanügyi szakban nők is 
alkalmaztatnak. 
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A különös kellékekhez sorozzuk a törvény, ren
deletek, vagy gyakorlat alapján igazolandó szel
lemi képzettséget. Ez elméleti és gyakorlati. A bí
róságokra az 1869. évi IV. t.-c, a birói hatalom 
gyakorlásáról és az 1891. évi XVII. t.-c. a birói és 
ügyészi szervezetről, a közigazgatási hivatalno
kokra az 1883. évi I. t.-c. — minősítési törvény 
— szabályozza Magyarországon az elméleti kép
zettséget, azonkívül egyes szolgálati állomásokra 
nézve az illető ügyágat szabályozó anyagi köz
igazgatási törvények és rendeletek szólnak arról. 
A különös kellékekhez tartozik némely hivatalok
nál bizonyos magánjövedelem igazolása, különös 
nyelvismeret stb. 

Államszövetség, 1. Állam. 
Államtan, általános, az államtudományokba be

vezetésül szolgál s az állam, államélet alapkérdé
seit tárgyalja. (L. Államtudományok.) V. ö.: 
Bluntschli, Allgemeine Staatslehre; WoM, Ency-
clopaedie der Staatswissenschaften; Kautz, Poli
tika ; Kogler, Államtan. 

Államtanács. A modern alkotmányos mo
narchiákat megelőzőleg, tehát 1789 előtt Európa 
szárazföldi államaiban az Á. különböző elnevezés 
alatt (Staatsrath, conseil royal, conseil du roi, 
consejo reál stb.) magát a legfőbb kormánytaná
csot jelentette, a legfőbb állami méltóságok és 
legfőbb állami tisztviselők testületét, amelynek 
meghallgatása nélkül az uralkodó fontosabb állam
ügyekben uralkodási aktust nem végzett még oly 
államokban sem, amelyekben nem a miniszterek 
képezték ez Á.-nak számbeli túlsúlyát. Ebben az ér
telemben tehát az Á. legfőbb kormányzati, legfőbb 
közigazg. hatóság, mely gyakran birói funkciót is 
végzett. Angliában az ú. n. titkos tanács, «Privy 
Councü» volt a parlamentarizmus kifejlődése előtt 
az Á., elannyira, hogy a miniszterek még ma is mint 
«privycouneüor» -ok végzik magas tisztöket állam
jogi fikció szerint. Franciaországban a közigaz
gatási bíráskodás az Á. hatáskörébe tartozik. 

Alkotmányos államban az Á.-nak nincs is jelen
tősége, mert a felelős minisztérium rendszerével 
ellentétben áll.. Az 1848. III. t.-c. 19. §-a elvben 
elrendelte az Á. felállítását, de ez a rendelkezés 
meg nem valósult. 

Államterület alatt a föld bizonyos határolt ré
szét értjük, mely egy állam kizárólagos hatalmá
nak van alávetve. Az állam területén minden sze
mély és dolog az állam hatalma alatt áll, hacsak 
számára az exterritorialitás (1. o.), mely az illetőt 
mintegy területen kívül levővé teszi, elismerve 
nincsen, a területen belül pedig minden idegen 
hatalom működése ki van zárva. Az állam e jogait 
nevezzük területi felségjogoknak. E felségjogok 
teljes mórtékben kiterjednek az Á. által körülvett 
tavakra és folyókra; de már a több állam terüle
tét érintő folyóvizek, tavak és nyílt tenger más 
szabályok alatt állanak. Az előbbiekre nézve nem
zetközi egyezmények irányadók (aDunára vonatko
zólag a bécsi kongresszus 1813, a párisi béke 1856, 
a londoni konferencia 1871); a nyilt tenger pedig 
szabadnak vétetik olyan értelemben, hogy csakis 
a parttól egy ágyúlövésnyire terjedő rész számít
tatik a parti állam területéhez tartozónak. A 
kereskedelmi hajó a szabad tengeren, a hadi hajó 
bárhol annak az államnak területét alkotja, mely

hez a hajó tartozik. Azt a területet, melyen az állam
élet kifejlődött, gyakran anyaterület-nek nevezik 
azokkal szemben, melyek később jutottak az állam 
hatalma alá és szervezetükben is bizonyos külön
állással bírnak. Ilyen Magyarország anyaterülete 
a később hódított és különállásukat részben meg
tartott országokkal szemben, valamint Anglia te
rülete gyarmataival szemben. 

Államtitkár, a miniszter első segédje, bizalmas 
tanácsosa, helyettesítője úgy a politikai vezetés, 
mint az illető resszortbeli közigazgatás intézése te
kintetében. Valóságos Á.-a rendszerint minden 
miniszternek egy van, de törvényes korlátozásba 
nem ütközik több ily állás rendszeresítése, 
amennyiben a minisztérium belszervezetót az 
illető miniszter állapítja meg, ő felsége jóvá
hagyása mellett, de a költségvetés kapcsán tör
vényhozási felhatalmazással. Az Á.-ok közül csak 
egy a politikai Á., amennyiben az összeférhetet
lenségi törvény szerint csak egy választható kép
viselővé ; a politikai életben való részvétel nél
kül az adminisztráció vezetésével foglalkozik az 
adminisztratív Á. A politikai Á. állása bizalmi ter
mészetű, aminek következménye, hogy a miniszter 
politikájának részese gyanánt tekintetik és annak 
politikai felelősségét osztja, azzal együtt bukik. 
— Az 1893. IV. t.-c. az Á.-i állást nálunk a III. 
fizetési osztályba sorozza. (Az 1904-iki pótlék
törvény alapján 16,000 K fizetés, 3500 K lak-
pénz). Az igazságügyminisztérium Á.-a az 1891. 
XVII. t.-c. 50. §-a szerint egy rangban volt a 
kúriai tanácselnökökkel, táblai elnökökkel, a bu
dapesti tábla alelnökével s a koronaügyósszel. 

Az Á. elnevozós egyébként nem mindenütt ilyen 
jelentőségű; így pl. a német birodalomban egyes 
igazgatási ágak főnökei közvetlenül a birodalmi 
kancellár alá vannak rendelve, Angliában a felelős 
minisztérium hat tagja, tehát hat miniszter, viseli 
az Á. nevet, mig al-A.-nak az egyes miniszteri 
ügyosztályok főnökeit nevezik. Á. egyházi érte
lemben 1. Bibornok-államtitkár. 

Államtitok elárulása, 1. Hivatali titok meg
szegése. 

Allamtönk (pénzügyi bukás, állambankrott), az 
államot terhelő fizetések teljesítésének felfüggesz
tése. Az Á. vagy általános vagy részleges, aszerint, 
amint az államkincstár összes tartozásainak vagy 
csak kötelezettségei egy részének teljesítése alól 
vonja ki magát. Pl. részleges állambukás az" ön-
kényszerű kamatleszállítás, bizonyos adóssági cím
letek megtagadása, az államkötvények névértéké
nek egyoldalú leszállítása (az ú. n. devalváció), az 
adóssági kamatok, vagy a hivatalnoki fizetések 
kiszolgáltatásánakidőleges felfüggesztése. Egy má
sik osztályozás a nyilt és leplezett pénzügyi bukást 
külömbözteti meg. Nyilt az, amelynél az állam
kincstár fizetésképtelenségét egyenesen bevallja 
ós közzéteszi, anyiltÁ.ésamagán vagyonbukás kö
zött csak az a különbség, hogy az államot nem lehet 
birói úton megtámadni; leplezett, amelynél a kor
mány a teljes pénzügyi összeroskadást egyidőre 
mesterséges eszközökkel elodázni törekszik. A lep-
lezettÁ.-nek legközönségesebb példái: a pénzrosz-
szabbitásés az állami fizetéseknek értékvesztett pa
pírpénzben való teljesítése. A pénzügyi bukást oly
kor háborúk vagy hosszú ideig tartó gazdasági 
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válságok, azonban a legtöbb esetben a nép anyagi 
erejét túlcsigázó pénzügyi gazdálkodás s a minden 
áron döntő befolyásra vágyó külügyi politika okoz-

, Aszerint, amint az államkötvények birtokosai 
"zárólag, vagy túlnyomóan belföldiok, vagy pedig 

külföldiek, apénzügyi tönknek a nemzetgazdaságra 
különböző hatása van. Ha az állampapírok belföl
dön vannak elhelyezve, a pénzügyi bukás a nem
zeti vagyon nagyságát meg nem változtatja és 
csak a vagyonmegoszlást módosítja, mivel az 
adózók, kik az állami tartozások nem teljesítése 
következtében kevesebb adót fizetnek, ugyanany-
nyit nyomok, amennyit az államhitelezők veszte
nek. Sőt ha a hitelezők tekintélyes része külföldi, 
a nemzeti vagyon még növekedik, mert az, amit 
a külföldi hitelezők vesztenek, a nemzetgazda
ságra nézve nyereség. Nagy csalódás volna azon
ban azt hinni, hogy az X nem káros a nem
zetgazdaságra nézve. Az A. a nemzeti vagyon 
és jövedelem eddigi megoszlását s a termelési 
viszonyokat felforgatja, a tőkegyűjtési kedvet és 
kereseti tevékenységet megbénítja, hosszú időre 
a megrendült államhitel s állami tekintély helyre-
állásának reményét is legázolja, a nép jogi érzü
letet megrontja, sok család, árva, özvegy, alapít
vány ós közintózet vagyoni helyzetét aláássa, a 
magánhitelt meglazítja, sőt a külföldi hitelezők 
jogos igényeinek megvédése érdekében olykor 
idegen államok beavatkozására s az ország függet
lenségét fenyegető nemzetközi bonyodalmakra is 
okot szolgáltat. Az Á.-nek egyik legszomornbb 
hatása, hogy rendszerint nem a nagy tőkepénzese-
ket és tőzsdei üzérekot károsítja meg, kik az állam
papírokkal való kereskedésből nagy nyereséget 
szereztek és nagyobb üzleti belátásuknál fogva a 
közeledő vészt hamarább vévén észre, a birtokuk
ban levő állampapirokon kisebb árfolyamveszte
séggel adhatnak túl, hanem kiváltképen azokat a 
kisebb tőkepénzeseket sújtja, akik nélkülözéssel 
összekuporgatott csekély összegű, megtakarításai
kat államkötvényekbon helyezték el. Ez oknál 
fogva leghelyesebb a pénzügyi bukást, — ha a 
helyzet olyan, hogy el nem kerülhető — nyiltan 
bevallani, mórt az ily ki nem kerülhető bukás 
halogatása, leplezgetóse az Á. káros hatásait csak 
súlyosbítja. 

Államtörvényszék, 1. Mlamh'iróság. 
Államtudományok. 1. A szó legtágabb ér

telmében Á. mindazok a tudományok, amelyek 
tárgya az állam s az állami élet, tehát a 
jogtudomány (beleértve a nemzetközi jogot) és a 
közgazdaságtan meg a szociológia is. 2. Szo
rosabb értelemben azonban a jogtudományokból 
csak az államjog tudománya (alkotmányjog, köz
igazgatási jog), a társadalomtudományokból az 
áííamgazdaságtan, a történelemből csak a statisz
tika és az alkotmány történelem alkotják az Á. 
körét. 3. A szó legszorosabb értelmében Á.: a) az 
állambölcsészet, mely az állam természetének vég
okaival, eredetével, lényegével és végcéljával; 
b) az áílamtan- vagyis politikai tudomány, mely 
az állammal, annak létföltételeivel, formáival, 
intézményeinek alapvető mozzanataival ós élet
működésével empirikus alapon foglalkozik és 
két nagy ágra oszlik, ú. m. tulajdonképeni állam
tanra és alkotmánypolitikára, amaz az államfor

mák elméleti rendszerének megállapítására, emez 
pedig az elmélet terén nyert alaptételek konkrét 
értékesítésére törekedvén első sorban; c) az egyes 
államok tételes államjogának rendszeres elmélete 
(alkotmányjog és közigazgatási jog) ós alkotmány-
történelme ; d) összehasonlító államtudomány (ösz-
szehasonlitó alkotmányjogisme és összehasonlító 
közigazgatási jogisme). 

Az államtudományi írók által elfogadott egyéb 
felosztások: Egyik szerint az A. bölcseletiek, v. tör
ténelmiek. Más felosztás szerint: bevezetésül szol
gál az általános államtan és az Á. jogiak (bölcse
leti ós tételes államjog, közigazgatási jog, pénz
ügyjog, nemzetközi jog), politikaiak (alkotmányi 
és kormányzati politika), gazdaságiak (nemzet
gazdaságtan, pénzügytan), történelmiek (államtör
ténelem, statisztika). V. ö.: Kautz, Politika; Kog-
ler, Allamtan; Concha, Politika; Kuncz, Nem
zetállam ; Pauler, Encyclopaedia; Bluntschli, 
Allgem. Staatslehre; Mohi, Encyclopaedie der 
Staatswissenschaften stb. 

Államtudós, 1. ÁUambölcsész. 
Államügyészség, 1. Királyi ügyészség. 
Államvagyon, mindazok az ingó és ingatlan 

tárgyak, melyek az állam tulajdonában vannak, 
1- Államjavak is. 

A magyai' A. az állami zárszámadás szerint 
cselekvő ós szenvedő vagyonra, azaz mint min
den vagyon, aktívákra és passzívákra, vagyis ter
hekre oszlik. A cselekvő A. részei: 1. az ingatlan 
vagyon, ú. ni. a mezőgazdasági és az erdőgazda
sági uradalmak, a kincstári bányák, az államvas
utak, az állami hidak, a közutak, az államépüle
tek ; 2. a hasznos jogok ós 3. az ingó államva
gyon, mely termesztményekből, anyagokból, sze
rek- ós eszközökből, készpénzből, értékpapírokból, 
értékpapírokban fekvő követelésekből ós cselekvő 
hátralékokból áll. A terhelő Á. két részből áll: 
1. államadósságok; 2. terhelő hátralékok. A cse
lekvő Á.-ban legfontosabb helyet az ingatlan 
vagyon (1908. év végén 4,454.808,636 K) foglal el; 
a szenvedő Á.-ban kiváló jelentőséggel az állam
adósságok (1908. óv végén 4,803.304,318 K) 
bimak. 

A magyar A.-nak fejiődósét, valamint legújabb 
állását koronákban az alábbi táblás kimutatás 
tünteti fel : 

Cselekvő 
vagyon 

1808 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 ... 
1874 ... 
1875 
1876 — 
1877 ... 
1878 — 
1879 _ 
1880 
1881 ... 
1882 
1883 ... 
1884 
1885 ... 
1886 
1887 ... 
1888 

— i 
1,022.446,128 
1,137.129,258 
1,216.535,970 
1,316.969,114 
1,392.544,142 
1,468.393,262 
1,585.223,000 
1,636.613,724 
1,682.826,524 
1,705.349,240 
1,813.725,516 
2,229.820,268 
2,403.328,332 
2,519.408,340 
2,633.948,300 
3,117.879,568 
3,501.282,000 
8,367.282,292 
3,425.864,128 
3,509.276,910 
3,579.816,800 

Szenvedő 
vagyon 

Tényleges 
vagyon 

559.392,570 j 
630.932,356 ! 
778.932,782 
998.099,874 
977.425,060 

1,093.854,228 i 
1,252.629,236 j 
1,335.311,610 1 
1,416.725,210 | 
1,470.830,684 
1,655.114,190 ! 
2,002.660,712 , 
2,187.666,854 i 
2,451.044,340 ! 

2,449.057,384 ! 
2,616.297.290 l 
3,039.197>56 
2,922.018,782 
2,996.014,840 
3,091.584,538 
3,164.518,204 : 

463.053.558 
506.196,902 
437.603,188 
418.869,240 
415.118,482 
374.439,034 
332.593,764 
301.302,108 
266.101,314 
234.518,556. 
158.611,326 
227.159,554 
215.601,478 

68.463,994 
184.890,916 
500.582,278 
462.084,844 
445.263,510 
429.849,288 
417.692,372 
415.298,596. 
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Ev 
Cselekvő 
vagyon 

1889 ... 
1890 ... 
1891 ... 
1892 ... 
1893 _ 
1894 ... 
1895 ... 
1896 ... 
1897 ... 
1898 ... 
1899 ... 
1900 ... 
1901 ... 
1902 ... 
1903 ... 
1804 ... . 
1905 ... . 
1906 ... . 
1907 — 
1908 ... . 

3,802.791,162 
•4,287.060,440 
4,842.729,818 
4,992.339,330 
5,260.647,944 
5,348.404,230 
5,687.715,750 
5,893.527,729 
6,080.546,624 
6,120.832,654 
6,288.257,179 
6,602.896,985 
6,595.857,953 
6,658.948,874 
6,944.984,655 
7,251.142,376 
7,234.801,847 
7,508.524,542 
7,711.272,790 
7,852.949,378 

Szenvedő 
vagyon 

3,468.370,182 
3,860.229,204 
4,425.474,424 
4,457.488,716 
4,591.856,044 
4,663.978,278 
4,787.643,720 
4,879.341,602 
4,955.890,672 
4,889.675,056 
4,950.449,418 
5,186.323,613 
5,119.180,683 
5,144.797,612 
5,272.295,670 
5,432.230,424 
5,425.888,695 
5,554.763,524 
5,647.786,667 
5,712.088,274 

Tényleges 
vagyon 

334.420,980 
426.831,236 
417.255,394 
534.850,«14 
668.791,900 
684.425,952 
900.072,030 

1,014.186.127 
1,124.655,952 
1,231.157,598 
1,337.807,761 
1,416.573,372 
1,476.677,270 
1,514.151,262 
l,f 72.688,995 
1.818.911,952 
1,808.913,152 
1,953.761,018 
2,063.486,123 
2,140.861,104 

Államvallás, 1. Vallás. 
Államvasutak, 1. Magyarország és Vasútügy. 
Államvasút-társaság, 1. Szabadalmazott osz

trák-magyar államvasút-társaság. 
Államvizsga, az államhatalom által kirendelt 

személyek előtt és formák szerint a törvények és 
rendeletek által meghatározott tantárgyakból ki-
állandó vizsgálat, mely a további, magasabb ké
pesítés vagy államhivatal megszerzése céljából 
szükséges (jogtudományi, államtudományi, erdé
szeti Á. stb.). L. Vizsga. 

Allan (ejtsd-, aiien), 1. Dávid, skót festő és réz
metsző, szül Alloában, 1744 febr. 13., megh. Glas-
gowban 1796 aug. 6. Skót Hogarthnak nevezték 
el, mivel hazája népéletéből merített genreképei 
sokszor humorosak. 

2. A., George, álnév, 1. Kremnitz. 
3. A., Maud Gwendolen, amerikai táncosnő, 

aki a zenei alkotások ritmusát, a testnek esztéti
kailag szabályozott mozgásával és taglejtésekkel 
plasztikailag igyekszik megérzékiteni. Miként 
elődje Duncan, a kaliforniai Delsarte-iskolában 
tanult és Európában 1903. lépett föl a bécsi zene
egyesület termében. Nálunk 1907 jan.-ban mu
tatta be művészetét a Király-szinházban. 

4. A., William, skót festő, szül. 1782., megh. 
1850., febr. 23. Sokat utazott és soká volt Orosz
országban, 1838. a skót akadémia elnöke lett. 
Főképen történelmi tárgyakat festett, ilyenek: 
a Waterlooi csata (1843), Nagy Péter cár hajó
építésre tanítja alattvalóit (1844) stb. Kora nagyra 
becsülte, az utókor kevésbbé. 

Al lanblacI í iaO/ í í ; . (növ.),a Guttiferae-cs&lébd 
gónusza, melynek 4 trópusi faja Afrikában él. A. 
Stuhlmannii Bngl. leginkább K.-Afrikában. Hatal
mas bogyója 1/2 kg. növényzsírt szolgáltat, mely 
38 foknál olvad s gyertya- és szappangyártásra 
alkalmas. Agai merőlegesen elállók, hosszúkás 
levelei rövidnyelüek, virágai egyivaruak, bogyója 
30 cm. hosszúra s 15 cm szélesre megnő. 

Állandó (konstans). A matematikai kutatások
ban szereplő mennyiségeket két csoportba oszt
juk. Vannak olyan mennyiségek, amelyek érté
küket egy és ugyanazon matematikai kutatás fo
lyamán megtartják, ezek az A . vagy konstans 
mennyiségek. A másik csoportba azok a mennyi
ségek tartoznak, amelyekről feltesszük, hogy egy 
és ugyanazon tárgyalás folyamán számtalan sok 

értéket vehetnek fel, ezek a változó vagy variábi
lis mennyiségek. 

Állandó elem, 1. Galván élem. 
Állandó ellátás, melyet a nyugdíjtörvény az 

állami alkalmazottak és hozzátartozóik részére 
biztosít. Megkülönböztetésül az egyszersininden-
korra szóló részesedéstől, milyenek a végkielégítés 
és a temetési járulék, az Á. alatt főleg az állami 
alkalmazottakat és özvegyeiket megillető nyug
díjat és a gyermekek nevelési járulékait értjük. 
L. Nyugdíj, Özvegyi ellátás és Nevelési járulék. 

Állandó gázok, 1. Folyósítás. 
Állandó hadsereg. A középkori zsoldos hadak

ból fejlődött ki az újkor kezdetén. VII. Károly 
francia király állított fel először állandó sereget, 
ennek fenntartása végett teremtette meg az állandó 
adót (rimpöt perpétuel). Mátyás király híres fekete 
serege ehhez hasonló első kísérlete az állandó 
hadseregnek. L. még Hadügy. 

Állandók variációja, 1. Variációszámítás. 
Állandó madarak (áiiat), a költöző, vagy ván

dormadarakkal szemben azok, melyek születés-
helyöket el nem hagyják. Ilyen pl. a veréb. 

Állandó mennyiség, 1. Függvény. 
Állandóság, annak a tulajdonsága, ami ke

vésbbé v. éppen nem változik, míg tartósnak in
kább azt mondjuk, ami a romlásnak ellenáll. 
Állandó a jellem, a csillagok járása, állandók a 
testek lényeges tulajdonságai, a természet törvé
nyei ; tartós a barátság, a szerszám, az épület stb. 

Állandó sejt (nov.), 1. Sejt. 
Állandó szövet, a növények osztódó szöve

téből, illetőleg a sejtek osztódásából keletkezett 
olyan szövet, amelynek sejtjei többé nem osztód
nak, tehát állandóak (somatikus sejtek), ellentét
ben a még osztódásban lévő szövettel, illetőleg 
sejtekkel. Minden kifejlődött növény testének leg
nagyobb része ilyen Á.-ből áll. 

Állandó teher , ) . Terhek. 
Állandó ünnepek, a keresztény felekezetek 

azon ünnepei, melyek minden évben, a hónapnak 
ugyanazon napjaira esnek. A katolikus egyházban 
ilyenek: Vízkereszt (jan. 6.), Gyertyaszentelő Bol
dogasszony (febr. 2.), Gyümölcsoltó Boldogasszony 
(márc. 25.), Péter és Pál (jun. 29.), Nagy-Boldog
asszony (aug. 15.), Kisasszony napja (szept. 8.), 
Mindenszentek (nov. 1.) és Karácsony ünnepe (dec. 
25 és 26.). Csekély eltéréssel ezek az állandó ün
nepei a görög v. keleti egyháznak is, természetesen x 
azonban a juliáni kalendáriom illető napjait véve." 
A protestánsok állandó ünnepe a reformáció em
lékünnepe és a Karácsony. 

Állandó választmány, 1. Választmány. 
Allanit (Ortit, ásv.), az epidot csoportba tartozó 

egyhajlású szilikát, összetétele (SiOJ8 (Al, Ce, Pe),, 
[Al.OH] Cas, melyhez még a didymium (Di), lan-
thanium (La) és yttrium (Y) ritka elemek is hozzá
járulnak. Átlátszatlan, szurokfekete, barnás, ke
ménysége 5 V2—6; kristályai ritkák, táblásak; ren
desen szemcsés tömegekben fordul elő, különböző 
válfajokban, bennöve gránit-, szienit-, gneisz-, 
dioritban, nálunk a ditróitban (Ditrón), főleg a kö
vetkező helyeken: Arendal (Norvégia), Pahlun 
(Svédország), Finnország, Ural, Grönland, Kanada. 

A l l a n - L i n e (ejtsd: lain), angol gőzhajózási vo
nal, 1. Gőzhajózás. 



Allantiasis — 401 — Allarct 

Allant ias i s , v. botulismus, kolbászmérgezés 
(I. o.). 

Al lanto idea (állat), a csúszómászók, madarak 
és emlősállatok összefoglaló neve. Az összefoglalás 
azon alapszik, hogy ezen állatok fejlődése húgy-
tömlövel (allantois) és bárányhártyával v. burok
kal (amnion) megy végbe. Az előbbi a magzat 
táplálásának szerve, utóbbi védelmül szolgál. 

Allantoin, allantoiszsav, amnioszsav. Aldehid
karbonsavnak : a gloxalsavnak C4H6N4Os összeté
telű ureidje. A szopós borjú vizeletében, különö
sen pedig a tehenek magzatvizóben (az allantoisz 
folyadékban) fordul elő. 

Allantoisz (gör. a. m. hurka, kolbász alak) ma
gyarul húgytömlő, egy a hüllők, madarak és em
lősök embriói belének legalsó részéből kinövő 
nyeles hólyag, mely az amnion (1. o.) és a savós 
peteburok közé nőve, a peteburkok alkotórészévé 
lesz. Hüllőknél és madaraknál a tojásfehérje fel
szívódása folytán az A. a pete mészkérgének s a 
levegöhólyagának közelébe jut s dús erezete foly
tán a pete gázcseréjót közvetíti. Emlősöknél az A. 
benő a savós peteburok bolyhaiba s ezzel együtt 
a choriont alkotja (1. o.). Az A. ürege különböző 
nagy, az embernél kicsi: az embrió anyagfor
galmi termékeit (húgy) tartalmazza zavaros folya
dék alakjában. Az A.-hólyagot a béllel összekötő 
csatorna az urachus (A.-járat, húgyinda), amely
nek a hason kívül eső része a köldökzsinór al
katrészévé lesz, belső része pedig az időközben 
kifejlődött hólyagtetejétől a köldökig húzódó 
köteg (középső hólyagszalag, ligamentum vesicale 
médium). Az urachus korán elzáródik; tökéletlen 
elzáródás esetén a hólyagból kiinduló, rövidebb-
hosszabb csatornát alkothat, amely esetleg a szü
letés után mint hólyagköldöksipoly jelenik meg; 
az ilyen egyének a köldökükön vizelhetnek. Gyó
gyítása operatív, 1. Pete, Peteburkok. 

Allantursav, lantanursav, CsH4NaO,,, kocsonya
szerű test, mely forró kálilúggal ecetsavat alkot. 
Keletkezik allantoinbólnátriumamalgam hatására, 
vagy ha allantoinsavat vízzel forralnak. Képződik 
a salétromsavnak allantoinnal való melegítése
kor is. 

Álla o t tava , all' ott., all 8-va, utalás vagy 
arra, hogy egy oktávávaí magasabban játszunk, 
vagy arra, hogy egy másik szólammal haladjunk 
oktá vakban. 

Állapító rag, így nevezik némelyek az -n (on 
ön) ragot: kocsiéi, ház-on, fürt-ön. 

Álla po lacca (ol.), zenei műszó, mely azt 
jelenti, hogy az e felírással ellátott zenedarabot 
a polonaise-6k (1. o.) időmértékében és modorában 
kell előadni.. 

Állapot. Általában azon külső és belső viszo
nyok összesóge, melyek vmely testet v. ennek 
vniely tulajdonságát bizonyos állandó formában 
tüntetik elő. Halmaz-állapot (1. o.), hő-állapot (1. 
Melegség), mozgási állapot (1. Mozgás). 

Állapot-bűntett oly bűncselekmény, mely által 
a tettes bizonyos törvényellenes állapotba jut és 
ebben meg is marad. Tipikus esete a kettős (vagy 
többes) házasság (1. o.). 

Állapotegyenlet. így nevezik a termodinami
kában (1. o.) azt az összefüggést, amely valamely 
test állapotát jellemző adatok (állapotjelzők) közt 

fennáll. Az Á. szempontjából legegyszerűbb testek 
a gázok, melyeknek állapota hőmérsékletükkel, 
nyomásukkal és térfogatukkal teljesen meg van 
adva. B három mennyiség közt azonban valami 
összefüggésnek kell lenni, mert ha valamely gáz
mennyiségnek pl. térfogatát és hőmérsékletét elő
írjuk, avval már a nyomása is meg van határozva. 
Legyen 0°C-on a gáz nyomása p", térfogata va, 
t°C-on a megfelelő mennyiségek p és v, akkor 
ezek között fennáll a 

p.v = p0.v0(l + at) 
egyenlet, ahol 

_ í 
X~ 273 

minden gázra nézve (Gay-Lussac-Mariotte törvé
nye). Ez a gázok Á.-e, amelyből már most kiolvas
ható, hogy 1. állandó hőmérsékletnél 

,,, ,, állandó p. v = állandó, vagy p = 
azaz a nyomás fordítva arányos a térfogattal 
(Boyle-Mariotte törvénye). 

2. Állandó térfogatnál a nyomás a hőmérsék
lettel arányosan és pedig 

résszel növekszik. 
3. Állandó nyomásnál a térfogat a hőmérsék

lettel arányosan és pedig 
1 , C - r a 2 P 

résszel növekszik. A gázok Á. még 
p.V —R.T 

alakba is Irható, ahol 
T=rt0C-|-273 

az ú. n. abszolút hőmérséklet, R pedig egy állandó 
számérték. Megjegyzendő.hogy ez az egyenlet nem 
egész szigorúan helyes, a cseppfolyósodáshoz kö
zeli állapotban lévő gázok tőle tetemesen eltérnek. 
A valóságot jobban megközelíti van der Waáls 

( p + 7 " ) ( v - b ) = RT 
alakú A.-e (a, b, állandó számértékek). L. még 
Ideális gázok. 

Állapothatározó, I. Határozók. 
Állapotjelző, így nevezik némely nyelvtanok 

a határozó igenevet: járva, kérve, járván, kérvén. 
A. a höelméletben 1. Höelmélet. 

Á l l a p r i m a (olasz), a festésnek az a módja, 
amidőn a képíró a tiszta alapra (vászon, deszka 
stb.) lehetőleg a végleges színeket rakja fel, tehát 
nem alapozza a festményt (1. Aláfestés). Az A.-
festós különösen a XIX. sz. naturalista és impresz-
szionista irányaiban vált fontos technikává. A 
hosszasan aláfestett képpel szemben az A.-festett 
kép frissebbnek, üdébbnek hat s jobban magán 
viseli a festő hangulatának, temperatumának 
jegyét. 

Allard (ejtsd: &\.á.v),Paul, francia egyháztörténeti 
író, szül. Rouenban 1841. Szülővárosában ügyvéd 
volt, később biró. Pö munkája: Histoire des per-
sócutions pendant lesdeuxpremiers siéclesdel'Ég-
lise (1884—90). Egyél) művei: Les esclaves chré-
tiens depuis le premier temps de l'Église (1876); 
Esclaves, serfs et mainmortables (1884); Le chris-
tianisme et l'empire romáin de Nérón á Théodose 
(2. kiad. 1899). 

Révei Xagy Lexikona. T. köt. 



Állargando — 402 — Állat 

Á l l a r g a n d o (olasz a. m. szélesbitendő), zenei 
műszó, u. a. jelenti, mint a ritardando, de eres-
cendo-val kapcsolatban. 

Á l l a r in fusa a. m. ömlesztve. Gabonane
műeket, olaj magvakat és hüvelyes vetemény eket 
A. is szoktak szállítani és raktározni, azaz zsáko-
latlanul a hajóba vagy a tartályba öntik, avég
ből, hogy zsákokra ne legyen szükség és a zsá
kok fuvarbérét megtakarítsák. 

Alias, finom orosz likőr, ánizs, kömény ós ko-
riandrum szeszes párlatából. Nevét a Rigától nem 
messze fekvő A. falutól vette. 

Állás, az emberi test álló helyzete. Hogy az 
álló emberi test el ne essék, szükséges, hogy a 
súlypontjától a talajra bocsátott merőleges az alá
támasztási felületbe essék, melyet a talpak külső 
körvonala, s a lábak hegyét és sarkát összekötő 
vonalak határoljanak. Mennél nagyobb ez a felü
let, annál biztosabb az Á., mert a súlypont annál 
nagyobb kitéréseket tehet meg anélkül, hogy a 
test felbuknék. Ebből érthető, hogy miért bizto
sabb az Á. terpesztett, mint összetett lábbal. Arra 
nézve még eltérők a vélemények, hogy hol van 
az emberi test súlypontja; annyi bizonyos, hogy 
valahol a medence felső részében, a csjpőizülete-
ket összekötő vonal fölött és mögött. Az Á.-hoz 
izomműködés szükséges, hogy a test merev le
gyen ; ellenkező esetben a test az izületekben 
összecsnklanék. Izommunka szükséges a fej meg
tartásához is, mert a fej súlypontja rendes tartás
nál az alátámasztási pontja elé esik; ha a tarkó
izmok nem működnének, a fej előre esnék, mint 
az elalvó embereken észlelhető is. A gerincoszlop 
mint görbült rúgó van a fej és a medence közé 
beiktatva. A törzs, fej, és karok együttes súly
pontja valamivel a csipőizületek mögé esik, ezért 
a felső test magára hagyva hátraesnék; ebben 
meggátolják a lágyékizmok. A térdet a becsuklás 
ellen a comb erős feszítöizmai védik meg. A boka-
izület jóval a csipőizület mögé esik; hogy a test 
előre ne essék, a lábikra izmainak állandóan mű-
ködmök kell. A legkényelmesebb tartásnál azonban 
az Á.-hoz szükséges izommunka meglehetősen cse
kély ; az izületek merevítésénél ilyenkor inkább a 
tokszalagok szerepelnek; az ember a fél lábára ne
hezedik, az egész test pedig meglehetősen labilis 
egyensúlyi helyzetet vesz fel, amelynek megtar
tása az izomzat feladata. 

Á. továbbá 1. a katonának a gyakorlati sza
bályzatban megállapított testtartása; 2. hadi erők 
által megszállott v. megszállásra berendezett terep
részek ; erre nézve 1. még Védőállás és Had
állás. 3. vadászaton, az egyes vadásznak kijelölt 
hely, amelyen a vadat várja; 4. oszlopokon nyugvó 
tetőzet, mely alá szekereket és lovakat állítanak, 
hogy eső és nap ellen védve legyenek; 5. valaki
nek foglalkozása v. hivatala szerinti társadalmi 
helyzete; 6. az a rendesen kút vagy itató mellett 
fekvő be nem kerített darab legelő, melyen a lege
lésző barom delel vagy az ójet tölti. Az állatnem 
szerint van ló-, barom-, ökörállás stb. Gyakran a 
félszer nélküli akolt is Á.-nak nevezik; 7. A. az 
építészetben a. m. állvány (1. o.). 

Állásközvetítő irodák, 1. Elhelyező inté
zetek. 

Álláspénz, 1. Helypénz és Kocsiálláspénz. 

Állástalanság esetére való biztosítás, 1. 
MunJcásbiztosítás. 

Állat, valaha általában lényt jelentett ez a szó, 
vagyis mindent, ami fönn-áll, létezik («jó állat a 
só», irja Heltai); azután élő lényt jelentett, de em
bert is, úgyhogy pl. a nőt asszonyi Á.-nak mond
ták. Az A.-oknak ezelőtt oktalan Á, barom 
Á. volt a neve, s utójára az egyszerű állat szó 
állapodott meg ilyen értelemben. Jelentett még 
régente állapotot, természetet és lényeget is, 
hogy azt mondták: Az isten személyében három, 
de Á.-jában egy. 

Szorosan Á. (animál, f cúov) néven azokat a szer
vezeteket értjük, melyek a maguk akaratából mo
zognak, éreznek, szerves anyagokból táplálkoz
nak, oxigént lélekzenek be s ezzel testök anyagait 
oxidálva, az oxidálódó anyagokban _ rejlő kémiai 
energiát felszabadítják s hővé és Á.-i munkává 
változtatják s mint az oxidáció végtermékeit szén
dioxidot (szónsavat) meg nitrogéntartalmú bom
lástermékeket (húgyalkatrószeket) választanak és 
ürítenek ki. Ezekhez járul még az Á.-oknak a 
növényekkel közös életnyilvánulása: a növekedés 
és szaporodás. 

A felsőbb rendű Á.-ok a szervezetek másik 
országába tartozó növényektől könnyen megkü
lönböztethetők, ellenben a legalsóbb rendű szer
vezetek között a megkülönböztetés gyakran me
rőben lehetetlen, mert a legegyszerűbb élő lények 
körében az Á. és növény között levő különbségek 
lassankint elmosódnak. Az állat- és növényország 
között éppen ezért még egy összekapcsoló orszá
got, a véglények, Protisták országát szokás meg
különböztetni. 

Az Á.-ok és növények közti különbség kifeje
zésére rendesen azt szokás mondani, hogy a nö
vények csak vegetatív működésekre (táplálko
zásra és szaporodásra), az Á.-ok pedig ezenfelül 
még animális működésekre (érzésre és mozgásra) 
is képesek. Természetesen ha az érzés meghatá
rozásánál a pszichikai elemektől eltekintünk, ak
kor érzésnek csupán azt a tehetséget mondhatjuk, 
melynek segítségével az élőlények ingerekre 
mozgásokkal felelnek. Ilyen értelemben azonban 
érzés és mozgás számos növénynek is sajátja. Az 
említett különbségnek tehát csak viszonylagos 
jogosultsága van, amennyiben a legtöbb növény 
nem tudja helyét változtatni, viszont a legtöbb Á. 
külső ingerekre alkalmas mozgással felel. Lénye- -
ges különbség Á. és növény között: 1. A növény 
testét alkotó sejteknek többnyire cellulózból álló 
bürökjük van,ellenben azA. testét alkotóknak ilyen 
bürökjük nincsen; ebből következik, hogy anövény 
teste merevebb az Á. testénél és az aktiv moz
gásra képesítő tehetsége is nagyon csekély. 2. A 
soksejtű Á.-ok testében az érzés és mozgás funk
ciói részére két sajátságos szervrendszer: az ideg
es izomrendszer fejlődött ki. 

Minden Á.-egység egy-egy Á.-egyén (indivi
duum, bion), amelynek több kategóriája különböz
tethető meg. Az A.-egyének legalsóbb (első) kate
góriájába oly egyszerű Á.-ok tartoznak, amelyek 
egész életükön át egysejtűek maradnak (1. Sejt): 
ezek az ú. n. véglények (1. o.), velük szemben az 
összes többi Á.-ok soksejtüek (Metazoa), ameny-
nyibencsak életük kezdetén, peteállapoton (1. Pete) 
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Jegysejtüek, kifejlődött állapotukon ellenben na-
fcyobb számú sejtből,vannak összetéve. B sejtek 
Száma a soksejtű Á.-ok testében aránylag tág 
poriatok között változik: a Dicyemák (1. o. és 
Mesozoa) teste pl. csupán 26 sejtből áll, az em
ber testét összetevő sejtek száma ellenben — 

Úlensen szerint — mintegy 30,billióra becsiil-
Riető. Világos, hogy a soksejtű Á.-ok egyénei az 
egysejtüekkel szemben felsőbb kategóriát kép
viselnek, mert több oly egységből vannak össze-

ítéve, mint amilyen egymagában alkotja a.vég
lények egyszerű testét; a több- v. sok sejtü Á.-ok 
egyéneit mintegy egysejtű egyénekből összetett 
telepeknek lehet tokinteni. Az egyéneknek ezt 

•9 felsőbb (második) kategóriáját némelyek sze
mély (persona, prosopon) névvel jelölik. A má-
Isodik kategóriába tartozó egyének testét alkotó 
reejtek között az egész egyén érdekében vég-
•zett munka meg van osztva s a sejtek ennek 
megfelelőleg az egyén kifejlődésének (ontogenia 

.1. o.) menetében egymástól többé-kevésbbé külön-
pözőkké válnak. Az egyenlő sejteknek v. egyen-
Bően megváltozott sejteknek és sejtszármazékok-
liak bizonyos szabályok szerint rendeződött és ala-
Kulf csoportjait szöveteknek nevezzük. A soksejtű 
EL-ok testét tehát többé-kevésbbé megváltozott sej -
Bekből álló szövetek építik fel; ilyen szövetek a 
mám-, mirigy-,, kötőszövet, a vér, az izom- és 
tdegszövet. Az Á.-egyének rendesen külön élnek, 
Ide vannak oly egyének is, amelyeknek oszlás 
|y. sarjadzás útján keletkezett nemzedékei fa-, bo
kor-, stb. alakú, több egyén alkotta,testben együtt 
Bnaradnak; ezek az úgynevezett Á.-telepek, ame
lyek az egyéneknek harmadik kategóriáját kép
viselik., 
E Az A. teste a különböző életműködések vég-
feésére majd egyszerűbb, majd bonyolódottabb 
•szerkezetű műszerekkel, ú. n. szervekkel (orgánum, 
E. Szerv) van ellátva. Oly szerveket, amelyek az 
•egész testben, v. annak nagy részében el vannak ter-
ledvo, v. pedig többszörös számban vannak, szerv
rendszereknek (pl. ideg-, izom-, csont-, ér-, ki-
Ifálasztó rendszer stb.), azokat a szerveket pedig, 
amelyek valamely összetett élettani munkát együt-
jtesen végeznek, szervkészülékeknek (apparátus) ne
vezzük (pl. lélegzőkészülék). Az Á. szervei két fő-
fcsoportra: fenntartó ós viszonyosságra való szer-
Klek csoportjára oszthatók. 
t I. Fenntartó szervek mindazok a szervek, ame-
Hyek az egyén v. a faj életének fentartására valók. 
ÍAz egyén- v. önfenntartó szervekJiez tartozik: 1. Az 
femésztőés áthasonítókészülék, amelyben a növény-
ív. Á.-országból származó táplálék bizonyos — fő-
Heg kémiai — változásokon átmenve (emésztés 
fi. o.) alkalmassá válik arra, hogy az A. testnek az 
|életfolyamat alatt elhasznált anyagait pótolja. Ez 
la folyamat a szájon át a külvilággal közlekedő 
fcregben megy végbe, amelynek falát v. a töm-
Hőhöz hasonlítható test maga alkotja (tömlősök, 
p. o.), v. pedig külön fala van s ez esetben változó 
[hosszúságú s lefutásában nem mindenütt egyenlő 
hág cső (bélcső) határolja, amelyet a test falától 
fezukebb v. tágabb üreg (testüreg, coeloma, 1. o.) 
Iválaszt el. A bélcső legnagyobb tágulata a változó 
lalakú és összetételű gyomorra esik. A bólesövön 
La szájon kívül rendesen még egy nyilas van, az 
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alfelnyilás, amelyen az emészthetetlen anyagok 
ürülnek ki. 2. Keringésre való rendszer, igen vál
tozatos berendezésű csőrendszer {érrendszer, 1. o.), 
amely a megemésztett és felszívott táplálékból 
megújuló tápláló nedvet, a vért (1. o.) az egész 
testbe szétviszi. A vér szabályos irányú keringé
sét a csőrondszerbe iktatott szívó és nyomó szi
vattyú módjára működő, igen változó berendezésű 
középponti szerv, a szív Q. o.) tartja fenn. 3. Lé
legző szervek (1. o.), részben arra való igen válto
zatos szerkezetű szervek, hogy az élet folyamatá
ban az oxidált anyagokból képződő széndioxidot 
a testből kiküszöböljék, részben pedig arra, hogy 
az A. életéhez nélkülözhetetlen oxigént juttas
sák a testbe. Az élő test különböző részeiben 
folytonosan képződő széndioxidot rendesen a vér 
szállítja a lélekző szervekhez s a vér veszi fel és 
szállítja a test minden részébe a körlégi levegő
ből v. a vízben levő elnyelt levegőből felvett oxi
gént is. Az Á. testét alkotó anyagok oxidálódása 
alatt az oxidáció élénkségével arányos meleg, ú.n. 
Á.-i meleg fejlődik. 4. El- és kiválasztó szervek; az 
elválasztó szervek az óletműködésekre,pl. az emész
tés és áthasonítás munkájára szükséges, rendesen 
folyékony anyagokat,ú.n. váladékokat (pl.nyál, epe) 
készítenek; a kiválasztó szervek ellenben bomlás
terméket választanak ki, többnyire vízben oldott 
állapotban: ilyen kiválasztó szervek pl. azok, ame
lyek a nitrogéntartalmú anyagok oxidációja foly
tán képződő húgyalkatrószeket választanak ki. 
Részben kiválasztó szervek a lélegző szervek is, 
amelyek légnemű bomlásterméket, a széndioxidot 
választják ki. Az el- és kiválasztó szervek (miri
gyek) igen változatos szerkezetűek. Az éppen tár
gyalt szervek működése főleg az egyén fentartá
sára irányul; ezekkel szemben 5. a faj fenntartó, 
szaporító v. ivarszervek feladata a faj életének 
fentartásában áll; mert az egyén nagyon változó 
tartamú létezés után okvetetlenül elhal, de a faj, 
amelyhez az egyén tartozik, az utódokban tovább 
él. Az ivarszervek leglényegesebb részei (pete
fészek, here) rendesen a mirigyekével megegyező 
szerkezetűek s ezért ivarmirigyeknek is nevezzük. 
Bennök kétféle sejtek képződnek: ú. m. hely
változtatásra rendesen nem alkalmas nagy sejtek, 
a petesejtek s gyors mozgásra képes, igen apró 
sejtek, az ondósejtek; amazok a női, ezek a hím 
ivarsejtek, mely utóbbiak a petesejtbe hatolva azt 
megtermékenyítik; a termékenyítésnek pedig az az 
e,rodniénye, hogy a petesejtből a szülőkhöz hasonló 
Á. fejlődik. Az ivarmirigyek, azaz petefészek és 
here az ivarszerveknek természetesen leglényege
sebb részei ; ezekhez járulnak még gyakran az 
ivarsejtek kivezetésére való vezetékek, a közösü-
lésro alkalmas szervek, továbbá a női ivarszerv ki
egészítő részét tevő nagyon változó szerkezetű méh 
(uterus), amelyben a peték összegyűlnek, sőt esetleg 
a fiatal egyének ki is fejlődnek; esetleg még más' 
fontos járulékos részek, amelyek együtt véve a 
gyakran igen bonyolódott szerkezetű ivarkészülé
ket alkotják. Számos, különösen alsóbb rendű A. 
nemcsak peték útján, hanem ivartalanul: oszlással, 
sarjadzással v. bimbózással is szaporodik; ha az 
oszlási felek együtt maradnak, v. a sarjak nem 
válnak le a sarjadozó egyénről, a fentebb említett 
Á.-telepek képződnek. 

se* 
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II. Viszonyosságra való szervek (organa rela-
tionis) azok a szervek, amelyekkel az Á. a kül
világgal áll viszonyban, avagy szerveit egymás
sal hozza viszonyba. Á szerveknek ebbe a cso
portjába tartozik: 6. a köztakaró vagy bőrrend
szer, a test felületét borító, változó vastagságú 
burok v. takaró, mely az Á. testét kifelé hatá
rolja. Vastagsága s összeállása nagyon tág korlá
tok között váltakozik: majd vékony, hártyás, majd 
vastag, kérges; majd lágy, majd chitinkéregnek 
felületén való elválasztása, elmeszesedés, elsza-
rusodás vagy elcsontosodás következtében való
ságos páncéllá, külső v. bőrvázzá szilárdult. Gyak
ran különböző függelékeket, szőröket, sertéket, 
tüskéket, tollakat, pikkelyeket stb. visel. A közta
karó feladata nagyon különböző: védi- az Á.-ot 
a külvilág káros hatásai ellen, s különösen alkal
mas erre, ha páncéllá keményedett v. tömötten 
álló függelékekkel borított; a bőrváz s ennek szi
lárd függelékei gyakran hatalmas védő és tá
madófegyverek ; számos A. izmai a bőrhöz van
nak mintegy hozzászőve (bőrizomtömlő) v. a bőr
vázhoz vannak rögzítve: a vértől átjárt vé
kony, lágy bőr s függelékei a lélegzés, mirigyei 
az el- és kiválasztás munkáját végezik; ezenkívül 
a bőr érző idegvégződések székhelye. Számos A. 
bőre szilárd héjakat, hüvelyt, csövet választ ki, 
amely a lágy testet védelmezi, pl. csigák háza, 
kagylók teknője, a csőlakó férgek csöve stb. 

7. Belső váz; számos Á.-nak összefüggő, szilárd 
váza van, amely az egész testnek mintegy tá
masza s amelyre bizonyos Á. (gerincesek) izmai 
is ráerősödnek. Gerinctelen Á.-ok (pl. szivacsok, 
korallok) belső váza chitinszerü szálak, szén
savas mész- v. kovasav-testecskék laza v. tömött 
szövedékéből áll. A gerincesekre annyira jellemző 
belső váz eredetileg kettős hüvellyel burkolt, tö
mötten álló sejtekből összetett zsinegből, az ú. n. 
háthúrból (chorda dorsalis) áll, amely a hátoldalon 
az idegzsineg alatt fut végig. Ezen az állapoton 
marad a legalsóbb gerinces, a lándzsahal (Amphi-
oxus, 1. o.) belső váza; a többi gerinces háthúrja 
helyén a fejlődés menetében a gerincoszlop képző
dik, amely egymásutáni izekből, csigolyákból áll. 
A gerincoszlop a csigolyák függelékeivel, a bor
dákkal, a végtagok vázával s a módosult csigo
lyákból meg ezek függelékeiből alakult fejvázzal 
alkotja a gerincesek belső vázát, mely a halak egy 
részében porcogóból, a többi gerincesben csont
szövetből áll. 

8. Mozgásra való szervek. Az Á.-okra általá
ban jellemző, hogy testrészeiket mozgatni s több
nyire helyöket is változtatni tudják. A mozgásra 
és helyváltoztatásra nagyon különböző berende
zések szolgálnak. Számos egysejtű Á. testének 
egész alapanyaga (protoplazma) összehúzékony. 
Mások protoplazmájukból ujj alakú v. fonálalakú, 
visszahúzható nyúlványokat, ú. n. állábakat 
tolnak ki s ezekkel az ideiglenes lábakkal vál
toztatják helyöket. Az ázalékállatkák (1. o.) egy
sejtű testének felületéből finom fonál-, szőr-, 
serte-, lemezalakú állandó nyúlványok, az ú. n. 
csillangók (cilia) állanak ki, amelyek mozgatha
tók s a parányi testet a vízben tovamozditják. 
Csillangók segítségével változtatja helyét számos 
apró, vízben élő soksejtű szervezet is. A mozgás

nak legáltalánosabb szerve az izomzat, amely 
összehúzódásra képes, megnyúlt orsóalakú sejtek
ből, vagy hengeres y. szalagalakú rostokból van 
összetéve. Számos Á. izomelemei bizonyos szabá
lyos elrendeződésben a köztakaróhoz vannak mint
egy hozzászőve s az ú. n. bőrizomtömlőt alkotják, 
mely arra a féregszerű összehúzódásra alkalmas, 
amelyet pl. a földi gilisztán mindenki ismer. Ha
sonló módon vannak az izomelemek a bélcső, 
a vérerek s számos mirigy kivezető csövének 
falába beleszőve s ez teszi lehetővé a csöves szer
vek féregszerű mozgását, összehúzódását és meg
nyúlását. Más Á.-ok izomelemei kisebb-nagyobb 
párnátokban egyesülve orsó-, henger-, szalag-, 
lemez- stb. alakú külön izmokat alkotnak, ame
lyek vagy a szilárd bőrvázhoz (Ízeltlábúak) vagy 
a belvázhoz (gerincesek) vannak rögzítve. Számos 
Á. testéből izomzattal ellátott mozgékony nyúlvá
nyok állanak ki. Ilyenek a tapogatók, bambák, ka
rok elnevezéssel jelölt testrészek s a. végtagok. Az 
előbbiek leggyakrabban a száj közelében foglal
nak helyet, a táplálék megragadására s mint érző 
idegvégződésekkel gazdagon ellátott szervek ta-
pogatásra is szolgálnak. A végtagok, amelyeknek 
elhelyezése és száma az Á. -csoportokként nagyon 
változik, a szilárd helyen, vízben v. levegőben 
való hely változásnak különleges szervei. A töké
letesebb végtagok, amilyenek az ízeltlábúak és 
gerincesek végtagjai, izekre vannak osztva, ame
lyek együttesen is, meg külön is mozgathatók. 

9. Idegrendszer. Az Á.-i test a maga egészében 
sajátságos kormányzó készülék, az idegrendszer 
uralma alatt áll, amely az összes szervek műkö
dését igazgatja. Ez két részből: középponti meg 
környéki idegrendszerből áll. Az utóbbit finom 
rostok (elemi idegrostok) nyalábjaiból összetett 
idegek alkotják amelyek egyfelől a különböző szer
vekben ágaznak el, másfelől pedig a középponti 
idegrendszerrel állanak közvetlen összefüggésben. 
Az idegek egy részének feladata abban áll, hogy 
a szervektől középpontkereső irányban ingereket 
vezessenek a középponti idegrendszerhez, amely 
a hozzá szállított ingereket feldolgozza, esetleg 
tudatos érzéssé változtatja. Az idegek másik ré
szének az ellenkező feladata van, t. i. hogy az 
idegrendszer középponti részében fejlődő ingere
ket a szervekhez szállítsa s ezekkel az inger mi
nőségének és mennyiségének megfelelő munkát 
végeztessen, a munkát megindítsa, a szükséghez 
képest fokozza, gyorsítsa, módosítsa, alábbszál
lítsa, v. beszüntesse. A középponti idegrendszer 
leglényegesebb részei sejtek, az ú. n. dúc-sejtek, 
amelyeket nyúlványaik egymással, meg a közép
pont felé szétpamatolódó idegek elemi rostjaival 
hoznak összeköttetésbe. Az egysejtű Á.-nak, a 
véglényeknek nincsen idegrendszerük, bár ők is 
ingerlékenyek, azaz a kivülről rájuk ható inge
rekre reagálnak, mint az idegrendszerrel ellátott 
soksejtű A.-ok. A véglényeknél testük alapállo
mánya, a protoplazma végzi az idegrendszer mű
ködéseit is. 

lO.Erzékszervek, felületileg elhelyezett szervek, 
melyeket szerkezetök alkalmassá tesz arra, hogy a 
külvilág bizonyos specifikus ingereit a bennük levő 
idegvégződésekkelfelfogják s az érzékideg köz veti-: 
tésével a középponti idegrendszerhez szállítsák, 
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amely az ingert megfelelő érzéssé dolgozza fel. 
Ilyen ingerek: a test felületét érő nyomás, a hő-
niérsék, a levegőben finoman szétoszló anyagok 
illata, a vízben oldódó anyagok ize, a fény s a 
szem fénytörő készülékétől az ideghártyára vetí
tett kép, s végre a hanghullámok. Ezeknek az in
gereknek felfogására való az öt érzékszerv: a 
tapintás, szaglás, ízlés, látás és luülás érzékszerve. 
Valamennyi Á.-nak nincs meg mind az öt érzék
szerve s a különböző A.- ok érzékszervének szer
kezete és fejlettsége tág koriátok között változik, 
amiből önként következik, hogy a különböző 
A.-oknak a külvilág ingerei iránt való érzékeny
ségük, ennek foka s az Á.-nak a külvilágban 
végbemenő jelenségekről való tudata, amelyet 
érzékszerveivel szerez, szintén nagyon különböző. 
.Másrészt meg ismerünk oly A.-okat is, amelyek
nek a fentebbieken kívül még van érzékszervük : 
így a halaknak van ú. n. hatodik érzékszervük, 
amely valószínűleg a víznyomás, változásainak 
érzékelésére való. Ismerünk oly A.-okat is, ame
lyek az elősoroltakon kívül még más ingerek 
iránt is érzékenyek; az ú. n. meteorológiai érzék
kel ellátott Á.-ok viselkedésükkel egészen bizto
san megjósolják az eső, égiháború, vihar bekö
vetkezését; nyilvánvaló, hogy ezek az Á.-ok a 
légnyomásbeli változásokat, az elektromos fe
szülés fokát stb. megérezik. Ezeken kivül né
mely Á.-nak vannak még oly szervei, amelye
ket a fentebbiek közé közvetetlenül beosztani nem 
lehet s amelyek együttesen különleges szervek el
nevezése alatt foglalhatók össze. Ilyenek a külön
böző hangadószervek, a szövőszervek (pl. pókok, 
hernyók), elektromos szervek, amelyekkel bizonyos 
halak hatalmas elektromos csapásokat osztogat
hatnak, világító szervek (pl. szentjános-bogár), a 
mérget elválasztó szervek (pl. kígyók, méhek, da-

, razsak, skorpiók), amelyekhez a tömlősök csalán
szervei (1. o.) is sorolhatók stb. Az Á.-itest összes 
szerveit tenyészéleti (vegetatív) és Á.-életi (animá-
lis)r szervekre is szokásos felosztani; tenyészéleti 
szerveik a növényeknek is vannak, az Á.-életiek 
ellenben az Á.-okat, mint ilyeneket, jellemzik; az 
előbbiek a íéntartó szervekkel azonosak, az utób
biak alatt a viszonyosságra való szervek értendők 
a köztakaró kivételével, amely kényszer nélkül 
sem a tenyész-, sem az Á.-életi szervek közé nem 
osztható be. 

Al la ta (lat.), 1. Illata. 
Állatállamok, 1. Társas állatok. 
Állatállomány, 1. Állatszámlálás. 
Állatbeszélgetések, a folklóré (1. o.) egyik fe

jezetébe, a beastlore-ba. (1. o.), vagyis az állatokról 
szóló összes népies képzetek és néphitbeli adatok 
rendszerébe tartozó alosztályzat, amely egyrészt 
magába foglalja mindazt, amit a nép valamely 
állat hangjából a maga nyelvén kiérteni vél, más
részt azt, amit az állatok egymás közt rendesen 
v. csak rendkívüli körülmények közt, pl. bizonyos 
szent időkben, így különösen karácsony éjszaká
ján, akár a maguk nyelvén, akár az emberén, de 
nem mindenkitől érthetőleg beszélnek. Amit az 
állatok saját nyelvükön mondanak, azt rendesen 
csak varázslat (1. o.) segítségével lehet a legtöbb 
nép hite szerint megérteni. Az állatok hangjának 
az illető nép nyelvében lévő hasonló hangzású 

szavakra való átmagyarázása a nép képzelem ked
velt játékai közé tartozik és elég gyakran mesék, 
mondák, dalok, gyermekversikék egyik elemeként 
is előfordul. Magyar nyelvű példákat 1. a Nyelvőr 
eddigi összes folyamaiban. 

Állatbeviteli tilalom, 1. Állatforgalmi sza
bályok. 

Állatbiztosítás. Hazánkban az Á.-t az 1889-ben 
megalakult Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Szö
vetkezet űzi. Tagjait állatálományukban előfor
duló oly károk ellen biztosítja, melyek az ál
lat életének megszűnésére vezetnek, beleértve a 
szükségszerű kényszervágások eseteit is. Bizto
sításra elfogadnak szarvasmarhát és lovat, ezek 
közül az angol versenylovat is. Az Á. eszméjét 
elméletileg ós gyakorlatilag is terjeszti és ebből 
folyólag előmozdítja az országban létesülő és 
tagként belépő állattenyésztési, illetve állatbiz
tosító szövetkezetek megalakulását, melyeknek 
állományát viszont biztosítja. Ezen szövetkezetek 
egynémelyike újabb időben sertésbiztosítással is 
foglalkozik. Számuk ez idő szerint 101, ebből 60 
Erdélyben, 19 a felvidéken, a többi 32 az ország 
különböző rószén van. Az intézetnek 1909. év vé
gén készült statisztikája szerint abban az évben 
biztosítva volt 29,400 szarvasmarha, 13.483,381 
korona biztosítási értékben ; fennállása óta pedig 
1909 december végéig kifizetett kártérítés címén 
1.347,996 koronát. Szövetkezet alakítható minden 
olyan községben, amelyben a szarvasmarha állo
mány 150 darabnál több, s legalább 20 állattartó 
gazda óhajtja a szövetkezet létesítését. A szövet
kezeti tagok állatállományuk értéke arányában 
kölcsönösségben vannak az őket állatállományuk
ban ért károkért s a károkat biztosítási díjkive
téssel fedezik. Ezen díjfizetési kötelezettségük kor
látozva van olykóp, hogy a biztosított összeg 
5°/0-ánál nagyobb kár nem érheti őket, bármilyen 
nagy legyen is az elhullás, mert az 5%-on felüli 
károkra nézve a szövetkezet viszontbiztosítva van 
a központnál. Minden szövetkezeti tag legalább 
egy üzletrészt jegyez és azt befizetni köteles. Egy 
üzletrész névértéke 4 koronában van megállapítva, 
de ez évi 1 koronás részletekben is fizethető. 

Állat-boncolástan, zootomia, az állati test 
belső szerkezetének tana, melyről boncolás útján 
szerezhetünk tudomást. L. Állattan. 

Állatbőr, különféle ipari célra és ruházat elő
állítására szolgál, mely célra a nyers Á. cserzés 
útján tétetik alkalmassá, 1. Bőr. 

Allatdíjazás, 1. Állatkiállítás. 
Állategészségügy, a házi állatok egészségügyi 

állapota és az ennek megvédésére, javítására és 
állandósítására irányuló intézkedések és eljárások 
összesége. A tekintélyes nemzeti vagyon, melyet 
valamely ország állatállománya képvisel, már 
régebben arra indította a kormányokat, hogy e 
vagyont betegségek okozta megkárosodásoktól 
alkalmas védekezési és elfojtó intézkedések életbe
léptetésével lehetőleg megóvják. Kezdetben ez 
intézkedések csak arra szorítkoztak, hogy a ragá
lyosaknak ismert betegségekben szenvedő állatok
nak az egészségesekkel való közlekedését többé-ke-
vésbbé megszorították; később egyes betegségek
nél a betegek leölésével a ragályanyag megsemmi
sítésére irányult a törekvés, mely cél elérésére az-
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óta, hogy a ragályanyagokat élő szerves lények 
alakjában felismerték, a fertőtlenítés is szolgál. 
A nemzetközi állatforgalom élénkülésével az ál
lamok egymással szemben is oly intézkedéseket 
léptettek életbe, melyek az importáló állam állat
állományát a betegségeknek kivülről történhető 
behurcolása ellenében megvédik (1. Állategész
ségügyi egyezmény). Kapcsolatosan, alkalmas 
szakemberek képzése is szükségessé vált, kiknek 
feladata egyfelől a megbetegedett állatok orvos
lása, másfelől az állatjárványok ellen szükséges 
intézkedések végrehajtása körül való közbenjárás 
(1. Állatorvos, Állatorvostan és Állatorvosi fő
iskola). 

Magyarországon először az 1859-ben kiadott 
helytartósági szabályrendelet foglalkozik az állati 
járványok ellen való védekezéssel. E rendelet azon
ban már megfelelő számú szakerő hiányában is alig 
hajtatván végre, az ország Á.-éro alig volt be
folyással. A hatvanas években a keleti marha
vész (1. o.), ú. m. azelőtt is nem egy izben, fe
lette nagy pusztításokat okozott az országban és 
majdnem folytonos uralkodása szarvasmarháink 
fellendülni kezdő kivitelére is igen bénítólag hatott. 
Az alkotmányos kormány az ebből eredő nagy vesz
teségek elhárítása céljából az Á.-et, mint a közigaz
gatás külön ágát, az akkori földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztérium külön osztályának 
vezetése alá helyezte és mindenekelőtt az 1859-iki 
járvány-szabályrendeletpontosabb végrehajtására, 
valamint alkalmas új miniszteri rendeletekkel való 
kiegészítésére törekedett. Ez előkészítések után 
megalkották az 1874. évi XX. t.-c.-et, mely tulaj
donképen az akkor még mindig meg nem szűnt ke
leti marhavész elfojtását célozta ugyan, de az irtó 
eljárásoknak középponti vezetés alá helyezésével, 
a beteg állatok kártérítés mellett való leölésének, s a 
megbetegedési és elhullási esetek kötelező bejelen
tésének elrendelésével, valamint az állatforgalom 
ellenőrzésére szolgáló marhalevél-intézmény sza
bályozásával nagyban hozzájárult az Á.-i álla
pot általános javításához. A törvény végrehaj
tásával, melynek közvetetten eredménye volt a 
keleti marhavész teljes megszűnése, 1881. új 
hasznos intézmények is létesültek, így: az ország 
határa mentén a szarvasmarha-állomány törzs
könyvezése és a veszteglő intézetek, pl. a sertés-
veszteglők Kőbányán és Sopronban. Bgyidejülegaz 
állatorvosok számát jelentékenyen szaporították, 
az állatorvosi szakoktatást pedig új tanintézet léte
sítésével, a tanfolyam meghosszabbításával és a 
hallgatók előképzettségének emelésével magasabb 
színvonalra emelték. A rendezett állategészség
rendészeti közigazgatás számára meglévén ezek
ben a széles és biztos alap, végre a törvényhozás 
megalkotta az 1888. évi VII. t.-c.-et, mely a vele 
kapcsolatosan kiadott végrehajtási rendelettel és 
a később kiadott pótrendeletekkel egyetemben az 
összes Á.-i szolgálatot szabályozta. Minthogy idő
közben a szarvasmarhák ragadós tüdőgyuladása 
nagyban akadályozta az állatkivitelt, az 1893. II. 
t.-c. a betegség elfojtására külön intézkedéseket írt 
elő, majd az 1897. X. t.-c. az ezzel kapcsolatos 
áll. kártalanítást szabályozta. Végül az 1900. 
XVII. t.-c. az áll. állatorvosi közszolgálatot új 
alapon szervezte. I 

I Magyarországon az Á.-i rendészet a földruívelés-
ügyi minisztérium, illetve e minisztérium Á.-i fő
osztályának vezetése alatt áll. A minisztérium 
képviseli Á.-ekben a III-adfokú hatóságot, mely
nek mint II-odfokú hatóságok az alispánok, tör
vényhatósági joggal felruházott városokban a 
városi tanács, Fiúméban pedig a magy. kir. ten
gerészeti hatóság, ezeknek pedig mint I-sőfoku 
hatóságok kis- és nagyközségekben a főszolga-
birák, rendezett tanácsú városokban a polgármes
terek, törvényhatósági joggal felruházott városok
ban a városi rendőrkapitányok, Budapesten a ke
rületi elöljárók, Fiúméban pedig a rendőrfőnök, 
vannak alárendelve. B hatóságok mellett a szoro
san szakszerű Á.-i szolgálatot a m. kir. állatorvo
sok látják el. Ezeknek státusa az 1900. XVII. 
t.-c. és az 1909. évi állami költségvetés értelmé
ben: 1 Á.-i főfelügyelő, a VI. fiz. osztályban, 8 
Á.-i felügyelő a VII. fiz. oszt.-ban, 47 főállatorvosa 
VIII. fiz. oszt-ban, 135 álltorv. a IX., 205 a X., 205 
a XI. fiz. oszt.-ban, végül 40 álltorv. gyakornok. A 
folyamatban levő státusrendezéssel évenként ke
vesbítik a XI. fiz. oszt. állások számát s ezzel 
arányban emelik a magasabb fiz. oszt.-beliekét. 

A m. kir. állatorvosok közülajárásiésa városi 
állatorvosok a főszolgabírói hivataloknál, illető
leg a városok rendörkapitányi és polgármesteri 
hivatalainál, mint I. fokú Á.-i hatóságoknál, a 
a törvh. m. kir. állatorvosok az alispáni hiva
taloknál, illetőleg törvh. városokban a tanácsnál 
teljesítik a szakszerű szolgálatot, míg az Á.-i 
felügyelőknek egy-egy felügyelői kerületben a 
szakszolgálat ellenőrzése a feladatuk. A m. kir. 
állatorvosokat a földmívelésügyi miniszter nevezi 
ki, olyan állatorvosok közül, akik legalább két 
évi gyakorlat után az állatorvosi tiszti vizsgát 
letették. E viasgát évenként háromszor Budapes
ten tartják a következő tárgyakból: állattenyész
tés, kórbonctan, járványtan és hússzemle. A m. 
kir. állatorvosok szolgálatban egyenruhát horda
nak, magángyakorlatot folytathatnak, melynek 
díjazása iránt a 95,000/900. sz. földmiv. min. 
rendelet intézkedik. 

A helyi Á.-i teendők ellátására minden törvh. 
ós rend. tan. város köteles egy vagy több állat
orvost tartani, ezenkívül vagyonosabb községeket 
a földmiv. és a belügyminiszter a községi, kisebb 
községeket a tvhatóság körállatorvosok tartására 
kötelezhet. Az 1906. évben volt Magyarországon 
623 m. kir., 150 városi, 112 községi, 127 kör- és 
117 magánállatorvos. 

Az állandó Á.-rendőri intézkedések sorába tar
toznak: a határnak teljes vagy részben való 
elzárása, illetve a behozatalnak bizonyos kijelölt 
belépő állomásokra való korlátozása, oly országok
ból eredő állatok ós állati nyerstermónyékkel szem-
ben,melyek Á.-e kedvezőtlen és melyek azért állan
dóan fertőzötteknek tekinthetők; a szarvasmarha 
törzskönyvezése a román és a szerb határ mentén 
35 kilométernyi kiterjedésben; sertésveszteglő hi
vatalok Kőbányán és Barcson. Más országokból ál
latok és állati nyerstermények származási igazolvá
nyok, illetőleg marhalevelek kíséretében hozhatók 
be. A belföldi állatforgalomban a házi állatok min
den helyváltoztatás esetén szabályszerű marhale
velekkel látandók el (1. Marhalevél), a vásárok ál-
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latorvosi felügyelet alatt állnak és külön intézke
dések szabályozzák a vágóhidak berendezését és a 
levágandó állatokkal való elbánást, az állatállo
mány megvizsgálását a tavaszi legelőre való ki-
hajtás előtt, a gyepmesterséget, a fértőtlenítési 
eljárást, a marhahajtást, az állatok szállítását 
vasúton ós hajón stb. 

Az Á.-i rendészet legsarkalatosabb intézkedése 
a házi állatok belső betegségeinek bejelentése, 
mert csak ez teszi lehetővé a felmerülő betegsé
gek ellen szükséges intézkedések foganatosítását. 
Azok a betegségek, amelyeknek bejelentése álta
lánosan kötelező, az Á.-i törvényben egyenkint 
fel vannak sorolva (1. Állatjárványok). Hatósági 
rendeletre kiirtott állatokért az állam bizonyos 
betegségek fenforgása esetében kártérítést ad. 
V. ö. az idézett törvényeket és az azok kapcsán 
kiadott rendeleteket, továbbáaz Állategészségügyi 
Évkönyvet 1886-tól kezdve; Dubravszky, Ál
lategészségügyi igazgatás (Budapest 1902) ; 
Hutyra Ferenc, Az állategészségügy az ezred
éves kiállításon (Budapest 1897); IApthay Ist
ván, Magyarország állategészségügyének szerve
zete (u. o. 1900). 

Állategészségügyi egyezmény, egymással ál
latkereskedelmi relációkban álló két v. több állam 
között bizonyos időre kötött oly szerződés, mely 
megállapítja, hogy házi állatok az egyik fél terü
letéről a másik fél területére minő feltételek alatt 
vihetők, illetőleg e bevitel minő esetekben korlá
tozható vagy tiltható be. A két fél érdekeinek 
megvédését célozzák azok a megállapodások, me
lyek az állategészségügyi konvenciók tartalmát 
alkotják és melyek közül a legfontosabbak rend
szerint a következők: Állatok és állati nyerster
mények csak marhalevelek, illetőleg származási 
igazolványok kíséretében hozhatók be, melyek 
azoknak ogészséges, nem fertőzött voltát hitelesen 
igazolják; a behozatal bizonyos határszéli belépő 
állomásokra korlátozható, hol a szállítmányokat az 
importáló állam szakközege egészségi állapotukra 
nézve megvizsgálja; járványos betegségek, neve
zetesen a keleti marhavész fellépése esetén az 
illető ország területéről az állatbehozatal ideigle
nesen korlátozható, esetleg, főképen, ha már a 
járványt a másik fél területére behurcolták, egy-
időre be is tiltható; mindegyik szerződő fél állat
egészségügyének állapotáról időszaki hivatalos ki
mutatásokat közöl; végül külön pontozatok sza
bályozzák a határszéli állatforgalmat. 

Magyarországnak ezidőszerint külön Á.-e van 
Ausztriával az 1908. évi XII. t.-c. beiktatott ke-
resk. szerződés XX. fejezetéhez tartozó «Végre-
hajtási módozatok» címén, az osztrák-magyar mo
narchia pedig a Német birodalommal (1908. évi 
XXV. t.-c); Olaszországgal (1908. évi XXIV. t.-c.) 
és Svájccal (1906. évi VIII. t.-c.) kötött Á.-eket, 
melyek a kapcsolatos keresk. szerződés szerves 
kiegészítő részei, ezeken kivül az Oroszországgal 
(1908. évi XXI. t.-c.) és a Romániával (1910. évi 
XXX t-"c-) megkötött keresk. szerződésekhez is 
tartoznak szíikebb körű megállapodások az álla
tok és az állati nyerstermónyek kölcsönös forgal
mának szabályozásáról. r 

Állategészségügyi Értesítő. A földmívelés-
iigyi minisztérium által kiadott hivatalos lap, 

melyben az állatforgaiom szabályai, korlátai éí 
könnyítései tétetnek közhírré. 

Állategészségügyi rendészet, 1. Állategész
ségügy. 

Állategészségügyi szolgálat körébe tartozik 
mindazon intézkedések végrehajtása, melyeket az 
érvényben levő szabályok az állategészségügy 
érdekeinek megóvására ós előmozdítására rendel
nek. Bővebben 1. Állategészségügy. 

Állategészségügyi tanács. Az állatorvosi köz
szolgálat rendezéséről szóló 1900. évi XVII. t.-c. 
28. §-a alapján 1907-ben létesített Országos Á. 
feladata az állategészségügy körébe tartozó ügyek 
szakszerű tárgyalása; nevezetesen: a földmív. 
miniszter felhívására ilyen ügyekben véleményt 
mond, az állategészségügyi viszonyok javítására 
nézve javaslatokat tesz, új gyógyító eljárások ós 
gyógyszerek engedélyezése és gyógyszerek elő
állítására vonatkozó eljárások szabadalmazása, 
szintúgy állatorvosok műhibái és raagángyakor-
lati díjszámlái felől véleményt mond. A közve-
tetlenül a földmív. miniszter fennhatósága alatt álló 
testületet alkotja : az elnök, az alelnök, a jegyző. 
9 rendes tag, legfeljebb kétszer annyi rendkívüli 
tag, végül a földmív. miniszter állategészségügyi 
és állattenyésztési főosztályainak, a belügymin. 
egészségügyi főosztályának ós a keresk. min. egy-
egy hivatalos képviselője. 

Állategészségügyi törvények, 1. Állategész
ségügy. 

Állatélettan, I. Állattan. 
Állatélettani kísérleti intézet. A különböző 

takarmánynemek jobb kihasználása nemcsak az 
állatok jobb táplálását, hanem olcsóbb tartását is 
lehetővé teszi. E téren felmerülő kérdések tisz
tázására hivatott a m. kir. állatélettani ós takar
mányozási kísérleti állomás Budapesten, melynek 
feladata a hasznos házi állatok okszerű takarmá
nyozását tanulmányozni, különös tekintettel a 
hazai viszonyokra, a tenyésztett állatfajtákra, az 
itt termett vagy gyártott takarmányokra, szigo
rúan tudományos kísérletek alapján megállapítani 
az ország különböző részén termett takarmánynö
vények tápértókét. 

Állateposz, állatmonda. Az állatmonda az ál
latok, különösen a vadállatok életéről és cseleke
deteiről költött kisebb, tréfás, jellemző elbeszélés. 
Hasonlít az ezópusi tanító állatmesóhez, de azzal 
a lényeges különbséggel, hogy sohasem célzatos, 
oktató irányú, hanem csak mulattató. B műfaj az 
állatvilág sajátos életének költői felfogásán alapul 
s abban a korban keletkezett, amikor az ember 
még állandóbb érintkezésben volt az állatokkal. 
B mesékben az állatok beszélnek, tanácskoznak, 
tervek kivitelébe fognak, hadat viselnek és békét 
kötnek, éppen úgy, mint az emberek, anélkül azon
ban, hogy saját állati jellemüket levetnék. Ilyen 
pl. az az ismeretes állatmese, mikor az egerek csen
gőt akarnak kötni a macskára; ilyen a Gyulai Páltól 
feldolgozott állatmese is: Á tyúk és a farkas
verem. Ha aztán az ilyen állatmondákat egy nagy 
egészbe összefűzik, akár maga a nép, akár egy 
költő, előáll az A., melyben az állatok, mint az em
berek, különböző rangfokozatba osztva, királlyal 
és vezérekkel ellátva, ránk nézve bohókás ko
molysággal küzdenek érdekeik kivívásáért. Az ál-



Állatevők 

latmondákban leggazdagabbak a németek s ott 
van meg az ismeretes Reineke Fuclis (1. o.) A. 
is. Ilyen Á.-nak, tekinthető a Honierosnak tu
lajdonított Batrachornyomachia (Béka-egérharc), 
melyet Csokonai magyarosított. 

Állatevők, Zoophaga, mindazok a különböző 
állatcsoportokba tartozó állatok, amelyek más álla
tokból táplálkoznak; táplálékuk tekintetében szem
ben állanak velők a növényevők. 

Állatfestészet, 1. Allatképek. 
Állatfogás, gazdátlan állatokon a tulajdonjog 

eredeti szerzésmódja, amennyiben a közigazgatási 
törvények megengedik (vadászat, halászat). Házi 
szelid, v. szelídített állatok, ez utóbbiak minden
esetre addig, míg a visszatérés szokásáról (consue-
tudo revertendi) le nem tesznek, az osztrák jog 
szerint a háztól való távozástól 42 napon át az 
Á.-nak nem tárgyai. A házi méhrajokra az osztr. 
polg. tkv. 384. §-a azt a szabályt tartalmazza, hogy 
ha az anyakas tulajdonosa a kirepült rajt két nap 
alatt nem hajhászta, azt közös földön mindenki, 
saját földjén pedig a föld tulajdonosa magának 
elfoghatja s megtarthatja. így rendelkezik a mező
rendőri törvény is (1904. XII. t.-c. 59. §). 

Állatforgalmi szabályok. Az állategészség
ügy rendezéséről szóló törvény és ennek alapján 
kiadott rendeletek a külföldről származó állatok, 
állati nyerstermónyek és ragályfogó tárgyak föl
tételeit általánosságban állapítják meg. Ily álta
lános és kivétel nélkül való szabályt képez, hogy 
ragadós betegségben levő, vagy annak gyanújá
ban álló állatoknak az országba behozatala vagy 
azon való átvitele tilos. Továbbá hasznos házi
állatok az országba behozatalra vagy azon való 
átvitelre csak oly marhalevéllel bocsáttatnak, 
melyben igazolva van az, hogy az állat oly helyről 
jön, ahol ós melynek 30 km-nyi kerületében ezen 
állatra nézve veszélyes ragadós betegség nem 
uralkodik; ezenkívül igazolni kell azt is, hogy oly 
vidéken keresztül sem hajtatott az állat, amelynek 
30 km.-nyi kerületében ragadós betegség van. 
Az állati nyerstermények, így nem a gyárilag 
mosott vagy mosatlan gyapjú, marha és kecske
szőr, száraz csont, szarv és köröm, ós teljesen szá
raz bőr származási igazolvánnyal hozható csak 
be, amelyen hatóságilag tamisíttatik, hogy az ál
lati nyerstermények egészséges állatokról erednek, 
s hogy azok származási helyén, valamint 30 km.-
nyi kerületében ragadós állati betegség nem ural
kodik. Ha a szomszédos országok valamelyikében 
a hasznos háziállatok közt ragadós betegség üt 
ki, a földmívelésügyi miniszter az állatok behoza
talát megtilthatja, vagy pedig bizonyos belépő 
állomásokra szoríthatja. Keleti marhavész idején, 
ha ez a szomszédos országokban a határtól leg
alább 40 km.-nél távolabb lép fel, a földmívelés
ügyi miniszter a határőrizetet rendeli el, amely 
az állatok behozatalát igen szigorú szabályokhoz 
köti, s ha a marhavész a szomszédos országokban 
nagyobb mérvet ölt, az állatok behozatalát tel
jesen megtilthatja, határzárt rendelhet el. Ezeket 
a feltételeket az egyes országokra vonatkozó kü
lön rendelkezések, kiváltképen az egyes államok
kal kötött állategészségügyi egyezmények tete
mesen módosították. A kivitel feltételeit a ki'tlál-
lamok szabják meg s így nemcsak a behozatal, 

Állatföldrajz 

de a kivitel föltételei is az ogyes államok szerint 
lényegesen eltérnek egymástól. A külfölddel való 
forgalom ellenőrzésére és biztosítására szolgáló 
intézményeink: a határszéli belépő állomások, ál
lategészségügyi hivatalok és megfigyelő álló
mások. L. még Kereskedelem. 

Állatföldrajz (zoogeografia), az a tudomány, 
mely az állatok elterjedésével és ezen elterjedés 
okainak fürkószésével foglalkozik. Az állatok föl
dünkön nem mindenütt találhatók ugyanabban a 
számban, alakban és csoportosításban; elterjedésük 
függ elsősorban az illető földrósz geológiai és pa-
laeontológiai múltjától és másodsorban a mai álla
pottól, jelesen az éghajlattól, a vidék hegy- ós víz
rajzi alakulatától, a növényzettől és azoktól a köl
csönhatásoktól, mellyel az állatok egymás elterje
dését szabályozzák (ragadozók és a zsákmányul 
szolgáló állatok aránya, élősködők stb.); a vízben 
élőknél a víz kémiai összetételétől, sótartalmától, 
hőmérsékletétől és áramlásaitól. Mindezen ténye
zők közreműködésének eredményekópen földün
kön bizonyos A.-i tartományok (régiók) fejlődtek 
ki, melyek mindegyikének megvan a maga sajátos 
állatvilága. Természetesen ezen régiók határa vál
tozni fog aszerint, hogy milyen állatfajokat ve
szünk tekintetbe. Leginkább az emlősállatok, ke-
vésbbé a madarak_ és a többi állatok elterjedése 
alapján szokás az A.-i tartományok határát meg
vonni. A szárazföld állatvilágában Sclater és 
Wállace szerint hat Á.-i tartományt és több alrógiót 
különböztetünk meg. 

I. Az észak-óvilági- (palearktikus-) régió. 
Magába foglalja egész Európát, É.-Afrikát a Sza
haráig és egész Ázsiát, kivéve D.-Arábiát, Elő- és 
Hátsó-Indiát és D.-Kinát, a hozzájuk tartozó szi
getekkel. Alrégiói: 1. Az európai alrégió, mely 
E.- és Közép-Európára terjed. 2. A mediterrán 
alrégió-hoz a Földközi-tenger környéke tartozik. 
3. A szibériai alrégió Közép- ós É.-Ázsiára szo
rítkozik. 4. A mandzsúriai alrégió Kina É.-i ré
szét, Japánt ós Mandzsúriát öleli fel. L. Paleark
tikus régió. 

II. Az indiai vagy keleti (orientális) régió-hoz 
számítják Elő- és Hátsó Indiát, Ceylon, Szumatrát, 
Jávát, Borneót, D.-Kinát, Pormózát és a Philip-
pini-szigeteket. Alrégiói: 1. Az indiai alrégió, 
kiterjed Elő-India középső részére. 2. A ceyloni 
alrégió, ahová Ceylon és Elő-India déli része tar
tozik. 3. Az indo-kinai alrégió Hátsó-Indiát, Dél-
Kinát és Formóza-szigetet foglalja magában. 4. A 
maláji alrégió-hoz számítják Maiakká, Szumatra, 
Jáva, Borneo és a Philippini-szigetek állatvilágát. 
L. Orientális régió. 

III. A négerföldi (etiópiai) régió az észak-
óvilági régióhoz csatlakozik; idetartozik a Sza
harától délre fekvő Afrikán kívül, még D.-Arábia 
és Madagaszkár. Alrégiói: 1. A nyugatafrikai al
régió, melyhez Afrika Ny.-i partjait (Szenegáltól 
Angoláig), továbbá Afrika középső erdős vidékeit 
számítják. 2. A keletafrikai alrégió Arábia trópusi 
részeire és K.-Afrikának Mozambique-ig eső terü
letre szorítkozik. 3. A délafrikai alrégió-hoz tar
tozik Afrikának déli része, jelesen déli csúcsától a. 
22. szélességi fokig és keleten a Mozambik partig. 
4. A madagaszkári alrégió Madagaszkárra és a 
környező szigetekre terjed ki. L. Etiópiai régió. 
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IV. Az ausztráliai régió kiterjedése Ausztrália, 
Új-Guinea-, Új-Zéland-, Celebesz-, Lombok-, Ti-
mor- és a szomszédos szigetek, továbbá a Csendes
tenger szigetvilága egészen a Sandwicli- és Mar-
quesas-szigetekig. Alrégiói: 1. Az ausztráliai 
maláji alrégió, melynek részei: Új-Guinea, Mo-
lukki-szigetek, Celebesz, Timor és a környező 
szigetek. 2. Az ausztráliai alrégió. 3. A polinéziai 
alrégió. 4. Az új-zélandi alrégió. L. Ausztráliai 
régió 

V. A délamerikai (neotróp) régió-hoz tartozik 
Közép- ésD.-Amerika. Alrégiói: 1. A chilei alrégió. 
2. A brazíliai alrégió, mely magában foglalja a 

^forróövi D.-Amerikát, kivéve a nyugati partokat. 
3. A mexikói alrégió, ahová Közép-Amerikát ós 
É.-Amerikának legdélibb, Közép-Amerikával köz
vetlenül határos részét számítják. 4. A keletindiai 
vagy antillai alrégió, ahová az Antillák állatvi
lágát sorozzák. L. Neotróp régió. 

\~LAzészakamerikai(neoarktikus)régiómetgéi-
ban foglalja egész É.-Amerikát és Grönlandot. 
Alrégiói: 1. A kaliforniai alrégió, mely a Csen
des-tenger partvidékére terjed ki. 2. A sziklás-
hegységi alrégió, É.-Amerika középső részét a 
Szikláshegységgel együtt foglalja magában. 3. A 
keleti alleghani alrégió, ahová az Egyesült-Álla
mok keleti része egészen Kanadáig tartozik. 4. A 
kanadai alrégió, melybe É.-Amerikának a 45. 
szélességi fokon túlterjedő északi részét sorozzák. 
L. Neoarktikus régió. 

Ez a fölosztás nagyon áttekinthető, mert nagy
részt összeesik a földfelület szokásos földrajzi 
felosztásával, emellett azonban lényeges fogyató 
kozásokban szenved. így hibája, hogy a régiók 
nem egyértéküek, sem geológiai múltjukat, sem 
mai faunájukat tekintve; az ausztráliai régió 
pl. nagyobb mértékben különbözik a többi régiók
tól, mint ezek egymástól, továbbá a madagasz
kári alrégió legalább is annyira különbözik a 
többi négerföldi (etiópiai) alrégióktól, mint az 
egész etiópiai régió az indiai (orientális) régió
tól ; azonfelül az egyes régiók közti határok 
nem élesek, még ha egy állatcsoportot, pl. az 
emlősállatokat is tekintjük, határozott átmene
teket tapasztalunk egyik régióból a másikba. 
Mindezeken a fogyatkozásokon úgy igyekeznek 
az újabb búvárok segíteni, hogy az előbb felsorolt 
Á.-i régiókat ismét nagyobb birodalmakba foglal
ják össze. Főként az emlősök és madarak föld
rajzi elterjedése alapján Huxley, Blanford, Allén, 
Merriam ós Lydekker nyomán a Sclater-Wallace-
féle régiókat a következő három nagy birodalomba 
szokás újabban összefoglalni: 

1. Hátsó birodalom (Notogaea). Magában 
foglalja Ausztráliát, Új-Zélandot, a Csendes-ten
ger szigeteit, Új-Guineát s a tőle Ny.-ra fekvő ki
sebb szigeteket. E birodalmon belül négy tarto
mányt különböztethetünk meg, ezek: 

1. Ausztráliai tartomány (Ausztrália és Új-
Guinea). 

2. Polinéziai tartomány (Új-Zéland és a Csen
des-tenger szigetei az é. sz. 15. fokáig). 

3. Haváji tartomány (a Csendes-tengernek az 
é. sz. 15. és 30. foka közt fekvő szigetei). 

4. Ausztráliai-maláji tartomány (Celebesz, Mo-
lukki- és Kis Szunda-szigetek). 

II. Új-birodalom (Neogaea). Dél- és Közép-
Amerikát, Ny.-India szigeteit és Mexikó legna
gyobb részét foglalja magában. Egyetlen tarto
mánya a 

1. Neotrópi tartomány. 
III . A sarki birodalom (Arktogaea). Egész. 

Ázsia, Európa, Afrika és É.-Amerika tartozik ide. 
Tartományai: 

1. Madagaszkári tartomány (Madagaszkár ós-
a körülötte levő szigetek). 

2. Négerföldi (etiópiai) tartomány (Dél-Ará-
bia és Afrika a Szaharától kezdve). 

3. Indiai (orientális) tartomány (Ázsiának a 
Himalájától délre eső DK.-i része és szigetei). 

4. É.-óvilági (holoarktikus) tartomány (Ázsia 
legnagyobb része, Európa, Afrika délre a Szaha
ráig és É.-Amerika a nagy tavak vidékéig). 

5. Szonóri tartomány (Egyesült-Államok é» 
Mexikó legészakibb része). 

A tengerek állatvilágának Á.-i csoportosításá
nál egészen más szempontok irányadók, mint a. 
szárazföldiekénél, mert a tengerek összefüggő 
egészet alkotnak, az állatok elterjedését nem aka
dályozzák nehezen vagy egyáltalán le nem győz
hető akadályok, azonfelül a létfeltételek is egy
szerűbbek. Az elterjedés határát főleg a nagy 
földségek és a víz hőmérséklete jelöli ki, az el
terjedésre magára pedig hatással van első sorban 
a tenger mélysége és vizének áramlása. L. Tenger 
állatvilága. 

Irodalom. Sclater P. L., Über d. gegenwartigen Stand 
unsrer Kenntnis der geograph. Zologie (Erlangen 1876); 
Wallace, The geographical distribution of animals (London 
1876, 2 kot.); Heilprin, The geographical and geological 
distribution of animals (London 1887): Beddard, A Text-
book of Zoogeography (Cambridge 1895); Lydekker, Die 
geogr. Verbreitung u. geol. Entwickelung d. Saiigetiere 
(Jena 1897); Sclater (W. h. és P. L.), The geography of 
animals (London 1899) ; Rcharff, European animals. Their 
geological history and geographical distribution (u. o. 
1907). — Kisebb tájékoztató müvek: Jacobi, Tiergeographie 
(Lipcse 1904) ; Maas, Lebensbedingungen u. Verbreitung d. 
Tiere (u. o. 1907). — Képekkel díszített népszerűsítő müvek: 
Köbeit, Die Verbreitung d. Tierwelt (u. o. 19C2) ; Haake-
Kuhnert, Tierwelt (München 1901—1905). 

Állatfürdő, 1. Fürdő. 
Állathivogató szók, azok a szók, vagy sokszor 

csak legfeljebb indulatszóknak nevezhető hang
csoportok, melyekkel nópenkint és vidékenkint 
főleg a hasznos háziállatokat szólogatják, terelik, 
riasztják, csalogatják, becézik. Sokszor ezekben 
is rejlő jellemző vonások, vagy az illető állatnak 
bennök' esetleg megőrzött régibb neve miatt e 
jelentékteleneknek látszó apróságok is fontos al
kotóelemeit alkotják a népies állattannak. Magyar 
adatokat 1. a Nyelvőr eddigi összes köteteiben. 

Állati, ami az állatnak sajátsága, ami az állat
világból ered, pl. Á. meleg. Á. funkció oly tevé
kenység, ami főképen az állatokat jellemzi; ilyen 
minden érzés és mozgás; ellentéte a vegetatív 
funkció, aminő a növés, a táplálkozás, ami tehát 
a növényeknek is sajátsága. Erkölcsi értelembea 
1. Allatias-

Állatias, akiben a morális érzék felett túlsúly
ban van a nyers természeti ösztön. 

Állati delejesség, 1. Áüati mágnesség. 
Állati diszitmények (1. a mellékelt képet). Már 

az őskorból ösmerünk állatképeket, amelyeket az 
ősi vadásznépek csontra, agancsra karcoltak. Leg-
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nagyobb részük pontosan követi az állat termé
szetes formáit, naturalisztikus. Valószínű, hogy az 
Á. meg is előzték a növényi ékítményeket, mert a 
vadásznépet leginkább a vad érdekelte s mert az em
ber már ősidőkben babonás tisztelettel viseltetett 
az állatok iránt. Innen magyarázható, hogy az ál
lati alakot díszítő motívumnak használták fel az 
épületeken, az agyag-, textil-, fém-munkákon stb. 
Vallásos okból díszítették az épület homlokát 
ökör fej jel (11. ábra), tófejjel (16. és 18. ábra). 
Az Á. a legváltozatosabb átalakításban mutatják 
az állatok alakját, némelyiken még jól meg lehet 
ismerni a természetes előképet (2. és 27. ábra), 
mások eredeti alakját elkoptatta a hosszas gyakor
lat (12. ós 14. ábra), vagy bizonyos célhoz való 
alkalmazás (29. ábra), úgy hogy némelyiknek 
motívuma már csak éppen sejthető (16. ós 18. 
ábra). Többféle állati alak egyesítéséből eredt 
Keleten a sárkány (22., 23., 25. ábra), az egy
szarvú (5. ábra) fantasztikus formája. A keresz
tény művészetben egyes állatok, pl. a bárány, a 
hal, a pelikán, a galamb szimbólumokként (1. o.) 
szerepelnek s ez okból a középkor művészete 
gazdag az Á.-ben (7., 15. ábra). Végül a heraldika 
is felhasználja a maga céljaira az Á.-et (9., 24. 
ábra). A legújabb kor művészetében egyre kisebb 
a szerepe az Á.-nek. V. ö.: Seder, Das Tier in der 
dekorativen Kunst (Bécs 1896); Sturm, Tierleben 
im Ornament (Stuttgart 1895); Salin,Die altger-
manische Tierornamentik (Berlin 1904). 

Állatidomítás, 1. Állatszelídítés. 
Állati elektromosság. Élő állati és növényi 

szövetek ós részek bizonyos körülmények között 
villamos áramot adnak; ezt a tüneményt, mivel 
első időben csak az állati szervezetben tanulmá
nyozták, nevezik még ma is hibásan állati villa
mosságnak. Legszembetűnőbben mutatkoznak e 
jelenségek azokon a halakon, melyek úgynevezett 
elektromos szervek-kél vannak ellátva s me
lyek az elektromosságot fegyverképen használ
ják. Ilyen halak: a délamerikai sajgató hal 
(Gymnotus electricus L.), az elektromos harcsa 
(Malapterurus electricus Lacép.) és a zsibbasztó 
rája (Torpedó marmorata Risso). A sajgató hal 
elektromos szerve számos, kötőszöveti hártyával 
elválasztott, sokszögletű oszlopocskákból áll, ezek 
pedig ismét több, egymás felett álló rekeszből, 
melyeket szintén kötőszöveti hártyák válasz
tanak el egymástól. Minden rekesz idegágak 
kiterüléséből álló ideglemezböl ós izomállomány
ból származó, karélyos felszínű elektromos lemez
ből áll; e kettő azonban nem tölti ki teljesen a 
rekeszt, az üresen hagyott felső részt kocsonya
nemű anyag tölti ki. Az elektromos szerv a lemez
párok sorozatából összetett Volta-féle oszlopra 
emlékeztet; működése is megegyezik nagyjából 
a Volta-féle oszlopéval. Ugyanis az elektromos 
lemezeknek az ideglemez felé fordított része nega
tív, ellentétes oldala pedig pozitiv elektromossá
got fejleszt. A kisütés pillanatában az elektromos 
szerv rekeszeinek elhelyezkedéséhez képest a zsib
basztó rajának a hasa, a sajgató halnak a farki 
oldala, az elektromos harcsának pedig a feji része 
negatív elektromos; háti, feji, illetőleg hasi fel
színe ellenben pozitiv. A zsibbasztó rája testébe az 
áram eszerint a háti oldaltól a has felé; az utóbbi 

kettőé pedig a fejtől a fark felé, ill. megfordítva, 
a farktól a fej felé áramlik. A vizsgálatok ered
ményei szerint az elektromos szerv izmok át
alakulásából állott elő. A rája elektromos szervei 
fejlesztette áram elektromotorikus ereje 25^35 
cm.-es példányokon 8—17 Volt, intenzitása pedig 
1—7 Ampere. Eltekintve a villamos halaktól, az 
első ilyen nemű felfedezés Galvanitól (1786) szár
mazik, aki midőn a béka kipreparált combját 
fémmel való érintésre rángatódzni látta, föltette, 
hogy ezt az állati szervezetben székelő különle
ges elektromosság okozza. 

A fölfedezés kezdetben óriási arányú érdeklő
dést keltett, mert a fiziológusok azt hitték, hogy 
magának az életerőnek ismeretéhez jutottak. Her-
mann volt az első, aki a tüneménynek helyes ma
gyarázatát megadta s jelentőségét a megfelelő 
fokra leszállította. Az ő vizsgálatai szerint vala
mely állati szövettől csak akkor lehet áramot el
vezetni, ha az elvezető helyeken különböző folya
matok folynak le (differencia teória), illetőleg ha 
a szövet sérült, alterált, azaz kémiai egyensúlya 
megbomlott (pl. a szövet működésénél); ez az alte-
rációs teória. Mai ismereteink szerint a galván-
telepben az áramot a különböző töltésű ionok kü
lönböző vándorlási sebessége okozza. Ez történik 
az állati szövetben is. Az elhalás vegyi bomlás
sal jár; a keletkezett anyagok pedig az ép ré
szek felé diffundálnak, még pedig a pozitiv töl
tésű részek gyorsabban, mint a negatív töltésüek. 
Az eredmény az lesz, hogy az elhaló sérült ré
szekben negatív, az ép részekben pozitiv töltésű 
alkatrészek halmozódnak fel; potenciál differen
cia lép fel, amely villamos áram formájában 
egyenlítődik ki, ha a különböző részeket veze-
tőleg összekötjük. Ugyanezen jelenség lép fel 
működő és nem működő szövetterületek határán 
is, mert a működés szintén kémiai eltérésekkel 
jár. Egyformán változott részeket összkötve nem 
kapunk áramot (hatástalan berendezés); elhaló, 
sérült részt ép résszel összekötve, a differencia 
nagysága szerint, hol gyengébb, hol erősebb az 
áram (gyenge és erős berendezés). Az áramok 
iránya a sérült területek szerint változik. Ha 
a kivágott izom felülete sértetlen és két vége 
lemetszett, az áram a végek felé halad (adtermi-
nális irány); ha az izomfelület sérült és az inas 
végek épek, az irány fordított (abterminális;wá,s,-
kép ez a parélektronomia). Szokás ezeket sértési, 
alterációs (változási), elhalási vagy demarkációs 
(határoló) áramoknak nevezni, mert a sértéssel, 
az azt követő elhalással járó vegyi változás váltja 
ki a határterületeken. A nyugvó és működő szö
vetterületek között szintén kémiai különbség van, 
az ebből keletkező áramokat akció, működéssel 
járó, izgalmi vagy funkcionális áramoknak ne
vezzük. Kivágott izmokon ós idegeken a funkcio
nális és elhalási áramoknak keveredése vezet a 
negatív áramingadozássál megjelölt sajátos áram-
gyengülésre. Teljesen sértetlen nyugvó szövetek 
nem adnak áramot. 

Másként áll a dolog a mirigyekkel. Ezeknek a 
sejtjei, mint mondani szokás, polárosán differen
ciáltak ; másféle anyagok vannak és képződnek 
ugyanis a sejt alsó részében, mint a felső részé
ben, ezektől tehát még nyugalomban is vezethető 
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cl áram. Ezek a mirigyáramok okozzák, hogy a 
kipreparált bőr is ad áramot. Áram vezethető el 
az élő embertől is. így pl. ha az ember két kar
ját finom galvanométerrel összekötik, akkor az 
mindannyiszor áramot jelez, valahányszor az em
ber egyik karját megfeszíti. Ezt valamikor a fe
szülő izom funkcionális áramának gondolták, újab
ban azonban kiderült, hogy ez is mirigyáram: a 
fokozott izommunka ugyanis ugyanazon kar bő
rén fokozott mirigyszekrécióval jár. Igen finom 
eszközökkel az emberből állandóan lehet áramot 
elvezetni, amelynek erőbeli ingadozásai jellegze
tesek. Ezt a szív ritmikus működése okozza, gra
fikai ábrázolása az elektrokardiogramm (1. o.). A 
pszichikai működések is áramkeletkezéssel jár
nak, ez az oka az ú. n. pszichogalvanikus reflex
tüneménynek (1. o.). Ezen áramok kimutatására, 
valamint megmérésére külön e célra szolgáló esz
közök kellenek: elvezető elektródokul nem pola
rizáló elektródokat használunk (1. o.), a galvano
méternek pedig különös érzékenynek kell lennie; 
ilyenek pl. a Désprez-D' Arsonval-féle galvano
méter, a Lippmannn-féle capillarelektrométer, az 
Eithoven-fele húrgalvanométer stb. (1. a megfelelő 
címszók alatt). Vannak az állati elektromosság 
körébe tartozó olyan jelenségek is, amelyeknek 
magyarázatát adni eddigelé nem tudjuk. Ide tartoz
nak a Harnack hallei egyetemi tanár által leírt, de 
már előtte mások által is észlelt jelenségek: né
mely ember ujjának a mágnestűre kitérítő hatása 
van, a vele érintkező vasrészek erősen mágne
sessé lesznek, belőle sugarak jönnek ki, amelyek 
a fotográflemezre hatással vannak; sötétben az 
ujjával megdörzsölt papir világít. Ezek a jelen
ségek mindenesetre igen ritka egyéneknél fordul
nak elő, de néha csodálatos nagy mértéket ölt-
hetnek. így pl. némely ember ujjából oly erősen 
sugárzik ki az elektromosság, hogy vele a gyertya 
lángjaeloltható; üvegdarabnak az ujjheggyel való 
enyhe dörzsölésére néha 1000—1500 Volt feszült
ség állítható elő, stb. Hogy mi és mennyire igaz 
ezekből a dolgokból, azt egyelőre megállapítani 
époly kevéssé tudjuk, mint ahogy a magyarázatát 
sem ismerjük. Elektromos jelenségeket növényi 
szöveteken is találunk. Ujabban a jelenséget a 
mag csirázóképessógének felismerésére is akar
ták értékesíteni. V. ö.: Biedermann, Elektro-
physiologie, 2. köt. (Jena 1895); Mendelssohn, 
Les phénoménes électriques chez les étres vi-
vants (Paris 1902). 

Állati hő, 1. Állati meleg. 
Állatimádás (zoolatria), bizonyos hasznos, kár

tékony, v. néha egészen közömbös állatoknak is, a 
tisztelete, mely első sorban abban nyilvánul, hogy 
a primitív ember az állatot megteszi a maga és 
törzse ősének. Ez az ú. n. totemizmus (1. o.). A 
tetemnek elismert, vagyis eredetileg ősül tisztelt, 
később törzsvédő és különböztető állat először is 
ismertető jelévé lesz a törzsnek, melynek tagjai 
az illető állat képét v. bőrükre v. ruházatukra, 
fegyverzetükre s egyéb használati tárgyaikra 
tetoválva, vésve, karcolva vagy festve viselik; a 
közös tetemmel birok rokonokul ismerik, kölcsönö
sen védik egymást, egymásért vérboszúra is köte
lesek, esetleg egymás közt házasságra sem lép
hetnek. A tisztelt állat iránti kultusz legelőbb 

is abban jelentkezik, hogy azt, ha félelmes, áldo
zatokkal megengesztelni, ha nem rettentő, kímélni 
ós ápolni, neki mindenképen kedvezni igyekeznek. 
Alapjában éppen nem más képzetsorból, csak az 
előbbiek primitív logikával való tovább fűzéséből 
magyarázhatók az A. mindama maradványelemei 
is, melyekkel magasb műveltségi fokon álló népek, 
pl. az ó-kori egyiptomiak, görögök, rómaiak, 
hinduk, perzsák, szemiták vallásrendszereiben, sőt 
napjainkban is a civilizált népek alsóbb rétegei
nek babonáiban is fölös számmal találkozunk. 

Az átmenet az állattisztelet alacsonyabb és kez
detleges fokáról a magasabbra úgy képzelhető 
el, hogy az eredetileg a maga természetes mivol
tában ősnek és így felsőbb lénynek képzelt állat a 
vallásos felfogás egy magasabb fokán, már csak 
mint az ősnek megtestesülése, bolygó lelkének 
egyik ideiglenes lakása, utóbb az istenség egyik 
inkarnációja jelentkezik (1. Lélekvándorlás); 
még később pedig már csak mint a tiszta antropo-
morflzmus fokára jutott istenség kisérő jelvénye 
szerepel, így pl. a bagoly Pallas Athene mellett, 
a harkály (Picus) Mars kíséretében stb.; holott át-
menőleg a különben már emberi testűnek ábrázolt 
istenség ez állatok fejét viselte, pl. az egyipto
miaknál, egyes szemita népeknél és Kelet-India 
vallásrendszereiben. Következetes tovább-vitelé-
ben az A. felveheti a vele egykorú kultuszformák 
közül mindazokat, melyek alapjául szolgáló képze
tekhez illenek. így oly népnél, mint pl. az egyipto
miak voltak, melynek vallásrendszerében a holtak 
tisztelete állott a vallásos érzület középpontjában, 
az életében tisztelt állat tetemére is ki kellett ter
jeszteni a tiszteletet és gondozást; innen náluk az 
állat-hulláknak egészen az emberiek módjára való 
bebalzsamozása. Az állattiszteletből eredő s annak 
későbbi fokán is megmaradó jelenségekül tekin
tendők a bizonyos állatok húsának egészben, v. 
részben való élvezetét tiltó vallási törvények. V. ö.: 
De Gubernatis, Die Tiere in der indogermani-
schen Mythologie (ném. ford. Leipz. 1874, 2 köt.). 
A többit 1. Beastlore és Jósállatok. 

Állati mágnesség olyan képzelt mesebeli erő, 
mellyel régen a hipnózis jelenségeit igyekez
tek megmagyarázni. V. ö.: Dalmady Z., Mende
mondák a természettudomány köréből (Budapest 
1909). 

Állati meleg, az állati szervezet által fejlesz
tett hő, amely a felvett táplálékok kémiai energiá
jából származik s elsősorban a test hőmérsékó-
nek a környezettel szemben való megtartására 
fordlttatik. Az állati test állandó hőmérséklete a 
különböző fajú állatoknál nagyon keveset válto
zik. A test hőfoka a lónál egészen nyugodt álla
potban 38 fok C, a szarvasmarhánál 384/a—39, a 
sertésnél és juhoknál 39—40 C, a baromfiaknál 42 
C. Lázas betegeknél a nagyobb házi állatok hő
mérséklete 42 fokig emelkedhetik, ez azonban a 
végső határ. Fiatal állatoknál 1—2 tized fokkal 
magasabb a test hőmérséklete mini öregeknél, 
este 6 óra tájt pedig minden állatnál valamivel 
magasabb, mint más időben. Bővebben 1. Anyag
forgalom, Erőforgalom, Hömérsék, Láz. 

Állati mérgek, 1. Mérges állatok. 
Állati munkaerő. Az állatok munkaereje, 

munkaképessége faj, fajta és egyén szerint vál-
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tozik és elsősorban az állat egészségi és erőbeli 
állapotától, tehát tápláltsági fokától függ. Egy és 
ugyanazon fajtánál az egyén izonii ereje több
nyire arányban van testsúlyával, de nagysága 
függ az állat nemétől is. A hímivarnak és az 
ivartalanitott állatok ereje többnyire nagyobb, 
mint a nőstény állatoké. A szilárd szervezetű 
lovak többnyire 4 éves kortól kezdve, a petyhüdt 
szervezetű lovak már 2V3—3 éves kortól kezdve 
használhatók munkára s észszerű tartás és táp
lálás mellett 15 —25 éves korukig is megtartják 
munkaképességüket. A nagyobb súlyú lovak na
gy obh teher tovamozdítására képesítvék, a szilárd 
szervezetű középsúlyuak nagyobb gyorsaság ki
fejtésére. Hazai lovaink súlya 300—600 kg. kö
zött ingadozik. A ló lépésben 0-8—1, ügetve 2-5— 
4 m. és vágtatva 4—8 ni. középsebességben halad. 
Napi munkája lépésben 8—10 óra, ügetésnél 4—5 
óra és vágtatásnál 1—3 óra. A lovak teherhúzás-
nál, sík pályán tapasztalat szerint önsúlyuknak 
Ve részét képesek kifejteni s átlagosan napi ha
szonmunkájukat mkg.-ban önsúlyúk 5000-re ve 
hetjük fel. 

Fehér színű magyar ökröket 4 éves, pirostarka 
színű ökröket 3 éves korukban lehet munkába 
fogni, amikor 8—10 évig is elhasználhatok, bár 
újabb időben a gazda többnyire jobban találja 
meg számítását, ha ökreit 2—3 évi használat után 
kihizlalja, v. máskép értékesíti. Az ökör munka
ideje is 8—10 órára terjedhet naponta, de persze 
csak lépésben dolgozhat; sebessége 0-6 és 0-85 
m. között ingadozik. Súlya 400—600 kg. Átla
gos vonóereje 75 kg.-ra tehető, úgy hogy húzás
nál egyenes sik pályán munkája másfél millió 
mkg:, körbe járva a vonóállatok rendes haszon
munkájának kb. osak 80%>-át értékesitik. Ha több 
állatot közös munkára fogunk, mindegyik munka
képessége aránylag csekélyebb lesz, minél több 
állatot fogunk egybe. 

Állati olaj, 1. Csontolaj. 
Allatios (Allatius) Leó, gör. teológus, szül. 

Khiosban 1586., megh. Rómában 1669. Fiatal ko
rában Olaszországban áttért a róm. kat. hitre. 
1622. ő vitte Rómába a Bajor Miksa által XV. 
Gergely pápának ajándékozott heidelbergi könyv
tárt. Számos munkái közül a főbbek: De ecelesiae 
oceidentalis et orientális perpetua consensione 
(Köln 1648); Grseoiae orthodoxae scriptores (Róma 
1652-59). 

Állati ösztön, i. Ösztön. 
Állati szén, a különféle állati részek, esont',hús, 

vér stb. zárt edényben való hevítése útján készül. 
A csontokból kapott csontszén (spódium), a karbo-
nium mellett, sok kalcium- és magnéziumfosz
fátot tartalmaz. Az Á. nagy mértékben még a 
faszénnél is jobban képes festőanyagokat és gá
zokat abszorbeálni. Különösen hatásos a vér
ből készült szén. Régente a különféle állatok 
clszenesítése útján kapott szenet gyógyszerül 
használták; a spongyából készült szén, az ú. n. 
golyvapor (Pulvis strumalis) kis mennyiségű jo-
didr és bromidtartalmának köszönte hatását. 

Állati szervek, v. animális szervek (szemben a 
vegetációs szervekkel) azok, amelyek a szervezet
nek az állatra jellemző működéseit eszközlik; tehát 
a helyváltoztatási szervek ós az idegrendszer. 

Állati társadalmak, 1. Társas állatok. 
Állati termények mint takarniány. Állatok 

takarmányozására a következő Á. használato
sak : szárított vér, író, tej, savó, tojás, szárított 
húsliszt, szárított hal, cserebogár. 

Állati tetvek, 1. Félfedelesszáryvyuak. 
Allatius, 1. Allatios. 
Állati ürülékek, 1. Istállótrágya. 
Ál la t ivus a nyelvtanban az az eset, mely köze

lítést fejez ki: házhoz, kézhez, gyűrűhöz. Ragja 
-hoz hez höz, melyet közelítő ragnak is neveznek. 

Állatjárványok a szó legtágasabb értelmében 
általában oly állati betegségek, melyek egyidejű
leg nagyobb számú állaton lépnek fél. Az újabb 
orvosi felfogás szerint ez elnevezés alá csak azok 
a betegségek tartoznak, melyek állati v. növényi 
élősködők (1. o.) által okoztatván, közvetve v. 
közvetlenül egyik állatról a másikra átragadnak. 
Allategészsógrendőri szempontból Á. a szó szo
ros értelmében azok a ragadós vagy fertőző be
tegségek, melyeket az állategészségügyi törvény 
mint olyanokat idéz, melyeket az állattulajdo
nos a hatóságnak bejelenteni tartozik, és melyek 
terjedésének meggátlására részletezett óvó és el
fojtó intézkedések vannak megállapítva. Az 1888. 
VII. t.-c. ilyenekül a következő betegségeket sorolja 
fel: lépfene, veszettség, takony kór, száj- és köröm
fájás, ragadós tüdőlob, himlő, tenyészbénaság és 
hólyagos kiütés, rüh s végül sertésorbánc (lásd 
bővebben az egyes címek alatt). Később a föíd-
mív. miniszter ide sorolta még a bivalyvószt, a 
sertésvészt és sertéskolerát, a baromfikolerát és a 
baromfipestist. B betegségek ugyanis járványos 
fellépésükkel oly jelentékeny károkat okozhatnak 
az ország állatállományában, melyek ellen a véde
kezés országos érdek, egyesek közülök pedig (lép
fene, veszettség, takonykór) az emberre is átra
gadhatnak s azért terjedésük megakadályozása 
a közegészségügy szempontjából is kívánatos. 
Magyarországban az 1906. év folyamán a hiva
talos jelentések szerint az említett ragadós be
tegségek következtében 1398 ló, 4266 szarvas
marha, 6759 juh és kecske és 239,065 sertés hul
lott el, illetve irtatott ki. Az elhullott és kiirtott 
állatok értékén felül az állattulajdonosok kárát 
fokozza az a talán még jelentékenyebb veszte
ség, melyet az állattartók oly állati betegségek 
által szenvednek, melyek nem halálosak ugyan, 
de az állatok munkaképességét, tej hozamát egy 
időre leszállítják v.a táplálkozás megromlását okoz
zák s hasonlóképen igen jelentékenyek azok a 
károsodások, melyek a járványok elfojtása érde
kében szükséges forgalmi korlátozások és egyéb 
hatósági intézkedések miatt állnak elő. Az éven-
kint ismétlődő és koronkint még jelentékenyen 
fokozódó veszteségek e század közepétől kezdve 
arra indították az egyes államokat, hogy lehető 
csökkentésük céljából törvényes erejű intézkedé
seket léptessenek életbe, melyek a betegségeknek 
lehetőleg teljes elfoitására v. legalább nagyobb 
arányúterjedésük megakadályozására alkalmasak 
(1. Állategészségügy). 

Állatkémia, 1. Állattan. 
Állatképek, a képzőművészetekben az állatok 

művészi ábrázolásai. Legrégibb nyomai már az 
őskorban találhatók, pl. a Mas d'Ail-i, a La Ma-
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deleine-i leletek közt. Az állatábrázolás mint a 
kép kizárólagos tárgya a legnagyobb virágzást a 
XVII. sz.-beli németalföldi festészetben éri el 
Hondcoeter, Wouwerman, Potter, Cuyp kezén. 
A XIX. sz. legnagyobb állatfestői az angol Land-
seer, a francia Rosa Bonheur, a német Zügel. Ha
zánkban leginkább Wagner Sándor és Pállik Béla 
foglalkoztak A. festésével. 

Állatkereskedelem, 1. Kereskedelem. 
Állatkert, olyan bekerített hely, ahol különböző 

éghajlatú bel- ós külföldi állatokat tartanak. Az 
állatokat eleinte csak vadászati kedvből táplálták; 
csak később ápolták tudományos vizsgálati és szó
rakozási célból s ekkor lett fontos tényezővé az Á., 
mert alkalmat szolgáltat egyes biológiai megfigye
lésekre és a közönségben a természet iránt való ér
deklődés elősegítésére. Azonkívül még állathono-
sltásra és terjesztésre is szolgálhat. Á.-eket már a 
kinaiak ismertek, legalább szentkönyvük több 
olyan kertről emlékszik meg, hol vadászat céljából 
különböző emlősöket, madarakat és teknősbékákat 
tartottak. Hogy a rómaiaknak és görögöknek nagy 
Á.-jeik voltak, hol cirkuszi célra, különösen raga
dozó emlősöket tartottak, általánosan ismert do
log. A középkorban különösen a münzbergi (1433) 
és a friedbergi (1489) kertek voltak híresek a 
szarvastenyésztésről. A külföldi állatok ismerete 
Európában csak igen lassan terjedt. Különösen a 
keresztes háborúk és új földrészek fölfedezése 
segítették elő a külföldi állatok behozását és tar
tását Európában. Eleinte egyesek, később tár
sulatok vállalkoztak külföldi állatok tartására és 
tenyésztésére és így évek hosszú során át lassan
kint Európában egyes Á.-ek alakultak. A spa
nyolok Mexikó fölfedezése után állítottak össze 
egy igen híres Á.-et, melyben különböző szá
razföldi és vizi állatokat nagy gonddal ápoltak. 
Csak a ragadozó madarak naponként 500 tyúkot 
fogyasztottak el, a vizi madarak etetésével pedig 
300 ember foglalkozott. 

A nevezetesebb Á.-ek keletkezését időrendben a 
következő táblázat mutatja: 
Ebersdorf Bécs mellett... 1552 
Schönbruun « « ... 1752 
Paris, Jardin des plantes 1794 
Stuttgarté. 1812 
London 1828 
Dnblin 1830 
Amsterdam ... ... 1838 
Antwerpen 1843 
Berlin _ ___ ... 1844 
Brüsszel ... ... 1851 
Genf 1851 
Marseille 1854 
Madrid _. 1857 
Eotterdam 1857 
Melbourne 1857 
Frankfurt 1858 
Kopenhága ._ _. ... 1858 
Philadelphia... ... 1859 
Köln ... 1860 

A budapesti Á. a városligetben hazánkban az 
egyedüli. E kert felállítását a Kir. Magy. Természet
tudományi Társulatban pendítették meg először. 
Xántus János tette meg az indítványt és Rómer 
Flóris 1862 jan. 29-én terjesztette a közgyűlés elé, 
mely azután Xántus elnöklete alatt Gerenday Jó
zsef, Kubinyi Ágoston és Ferenc, Priváldszky I., 
Rómer Flóris, Szabó József, Kovács Gyula és 
Tóth Sándor tagokból álló bizottságot küldött ki 

Paris, Bois de Boulogne 
Drezda ... 
Hamburg... ... 
Bécs ... ... 1863 egész 
München 1863 egész 
Moszkva... ... — — 
Boroszló ... ... 
Hannover — ... — 
Karlsruhe ... — 
Budapest ... ... 
Frankfurt (új) ... 
Philadelphia ... ... ... 
Bázel__ 
Cincinnati 
Kalkutta... ... 
Milnster 
Düsseldorf ... ... 
Krefeld ... 

1860 
1861 
1863 
1866 
1866 
1864 
1865 
1865 
1866 
1866 
1874 
1874 
1874 
1875 
1875 
1875 
1876 
1879 

s e bizottság fáradozásának köszönhető, hogy 
1866. a «Pesti állatkerti részvénytársaság)) meg
alakult. Kezdetben azonban alig tudott boldogulni 
s létét is csak úgy tudta megmenteni, hogy 1871. 
«Állat- ós]növényhonositó-társasággá)> alakult, mi
után a részvények alapító oklevelekkel cseréltet
tek ki és a tagok évi 5 frt tagsági díj fizetésére 
köteleztettek. De így is csak úgy tudott nagynehe-
zen fenmaradni, hogy a kormány ós a főváros 
támogatta. 1907. a viszonyok annyira rosszabbod
tak, hogy a belügyminiszter kénytelen volt az 
Á.-et fentartó Állat- és növényhonosító-társaságot 
feloszlatni s az Á. 1907 márc. 1. Budapest székes
főváros tulajdonába ment át. E tulajdonosváltozás 
új életet jelent a sok bajjal küzködő Á. részére. 
A székesfőváros közgyűlése 1909. az Á.-nak mo
dern szellemben való átalakítására, megépítésére 
és berendezésére 3 millió K-t szavazott meg. Az 
épületeket, az egész átalakítást és berendezést 
Végh Gyula főv. építész vezetésével Zrumeczky 
Dezső és Kosch Károly építészek Bódy Tivadar 
föv. tanácsos, Hauszman Alajos müegyet. tanár, 
Lendl Adolf müegyet. m. tanár és Rátonyi Zoltán 
A.-i igazgató közreműködésével úgy tervezték 
meg, hogy Á.-ünk méltó társa lesz a külföldiek
nek. Az épületek teljesen önálló tervek szerint 
olyan módon készülnek, hogy az állatok bennök 
lehetőleg természetes elhelyezést nyerjenek. Erre 
a célra való a mesterségesen vasbetonból épített 
hatalmas mészkőhegy, továbbá a gránit és gnájsz 
utánzatú kisebb hegy, melyekbe az oroszlánokat, 
tigriseket, medvéket, jegesmedvéket és zerge-félé-
ket szabadon, ketrec nélkül helyezik el; a nézőket 
az állatoktól elmésen alkalmazott, a szemlélők 
elől elrejtett szakadékok, mély árkok választják 
el. A nagyszabásúnak Ígérkező modern Á. fentar-
tási költségeire évente 220,000 K-át irányoztak 
elő. Az Á. 1912 máj. havában nyílik meg újra. 

Irodalom. Stricker. Geschichte der Menagerien und zoolog. 
GSrten (Berlin 1880); Peel, The zoological gardens of Europe 
(London 1903). Az Á.-ek berendezésével, t'entartásával. az 
A.-i állatok életmódjával, okszerű eltartásával stb. foglal
kozik az 1859 óta megjelenő Der zoologische Garten című 
folyóirat, mely Zoologischer Beobachter címen most.is meg
jelenik (Majna-Frankfnrt): Kállai B., A budapesti Á. törté
nete 1873—1903 (Budapest 1904). 

Állatkiállítás. Az ország állattenyésztésének 
fellendítése érdekében, különösen pedig a kiste-
tenyésztők buzdítása céljából úgy az állam, mint 
a gazdasági egyesületek díjazással kapcsolatos 
Á.-okat rendeznek időközönként. így az OMGE. 
minden év tavaszán Budapesten a Tattersallban 
rendez nagyszabású Á.-t, amelyen, országos jelle
génél fogva, a nagytenyósztők szoktak megjelenni 
kiváló minőségű tenyészállataikkal. Ezen immár 
30 év óta minden évben ismétlődő kiállításon na
gyobb pénz- ós tiszteletdíjak adatnak azon állatok 
tulajdonosainak, amelyeket a biráló-bizottság leg
jobbaknak minősített. Azok a gazdák,kik elsőrangú 
minőségű tenyészállatokat óhajtanak beszerezni, 
többnyire ezen a kiállításon fedezik szükségleteiket 
1909-ig ezen a kiállításon csak szarvasmarhák, ser
tések és juhok fogadtattak el, azóta nehéz igás 
lovak is kerülnek bemutatásra. A vmegyei gazda
sági egyesületek szmtén rendeznek díjazással 
kapcsolatos tenyósz-Á.-okat vagy vásárokat, arne-
lyekenmár legnagyobbrészt kistenyósztőktől szár
mazott anyag kerül bemutatásra. Ezeken a vidéki 
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Á.-okon a nagytenyésztők tehenei és üszői lesz
nek díjazva. Ezek a kiállításokis alkalmasak kiváló 
tenyészállatok beszerzésére. így Kassán pinzgauit, 
Székelykereszturon erdélyi jellegű magyar mar
hát, a dunántúli megyék kiállításain simmentalit 
és egyéb piros-tarka fajtát lehet beszerezni. 

Állatkínzás. Az állatok kínzását és a velük 
való durva bánásmódot nemcsak az emberi jobb
érzés, de a törvény is tiltja s az állatkínzót 8 napig 
tartható elzárással s ,200 koronáig terjedhető 
pénzbirsággal bünteti. Á.-nak tekintetik, ha valaki 
nyilvánosan botrányt okozó módon, durván üti, 
veri az állatot, ha nagyobbmérvű sántaságban 
szenvedő állatot fuvarozásra használ, ha denevért 
vagy baglyot élve ajtóra kiszegez, stb. L. Állat
védelem és Állatvédő-egyesületek. 

Állatkísérletek, olyanok, amelyeket élö álla
tokon végeznek valamely gyógyszer vagy kóros 
tényező hatásának megfigyelése céljából, hogy az 
eredményeket az embergyógyításban értékesít
hessék. L. Vivisectio és Elveboncolás. 

Állatlakások (1. a mellékelt képet), az állat
ország legkülönbözőbb fejlettségű csoportjainál és 
fajainál találhatók s a legváltozatosabb szerke
zetűek és összetételüek lehetnek. A legegyszerűbb 
esetben a testtől többé-kevésbbé elálló, kutikulá
ból v. chitinanyagból álló csövek, kehely- v. ha
rangforma csészék szolgálnak lakásul, de állhat
nak ezek mész- vagy kovasavas sókból is, minden 
esetben azonban ideg3n tárgyak felhasználásával 
az állat testének váladékából építi. Igen nagy el
terjedésben találjuk meg e lakásokat különböző 
alakú tokok képében a gyökérlábú véglényeknél 
(Sareodina). Csöves lakások nagyon gyakoriak 
a helyhez kötött gyürüsférgeknél (Polychaeta 
errantia), de nem ritkák bizonyos ázalékállat-
káknál (Tintinnidae, Stentoridae), kerekes férgek
nél (Ploscularidae, Melicertidae), lágytestüeknél 
(Vermetidae, Scaphopoda), igen sok rovarlárvánál 
(Phryganidae) és rovarnál (Psyche) is, stb. Nagyon 
változatosak és az életmóddal szorosan összefüg
gök a hálószövö pókok lakásai (Sedentaria), a 
társaséletü rovarok (Termes, Apidae, Formicidae) 
művészi alkotású lakásai. Á gerinces állatok kö
zött is többen valóban mesterséges ós olykor 
művészi lakásokat építenek. Az orangután a fa
ágak sűrűjében ágakból és száraz lombból egy
szerű lakást ró össze magának, hogy fáradalmait 
az időjárás szeszélyeitől védetten pihenje ki. A 
mókus mindenféle puha növényi anyaggal bélelt 
alvóhelyét az ágak tövébe, odvakba építi. Művészi 
kivitelűek az építész hód boglyas kemencékhez 
hasonló lakásai, melyekhez a fadarabokat oly-
képen készítik elő, hogy régen történelemelőtti 
emberek művének tartották. A törpe egér és 
mogyorós pele lakásai, melyeket sás között, to
vábbá bozótok sűrűjében építenek, madárfészek
hoz hasonlók. A vakondok lakása 20—25 cm. át
mérőjű kerek vacok, melyet száraz fűvel, puha 
hervadt levelekkel bélel ki s melynek legalább 
két kijárata van ; gyakran igen bonyolódott szer
kezetű, várhoz hasonló emeletes lakása van, 
melyből bonyolult útvesztő vezet a vadászterü
letre és számos kijárása van. A hörcsög tulajdon-
képeni lakása mellett több raktárt épít, melyekbe 
eleséget halmoz fel; lakásának legalább 3 kijá

rata van : az egyik egyenesen, a legrövidebb liton 
kifelé vezet, a másik vízszintesen halad, a har
madik tekervényes útvesztő, mely vészkijárásul 
szolgál. A gerinctelen állatok sorában a tolvaj 
rák (Birgus latro) a tengerparton hosszú csöve
ket ás magának, melyeket az elcsent kókuszdiók 
szövedékével kárpitoz. A bányászpók szintén pók
hálóval kárpitozott csöveket készít, melyek ki
felé valóságos csapóajtóval vannak elzárva. Isme
retes a hangyaleső tölcsérforma lesőhelye, mely-
lyel tőrbeejti a hangyákat. A tegzes szitakötök 
lárvái lágy testük védelmezésére kavicsdarab
kákból, csigahéjakból ós más anyagokból hor
dozható tegzét készítenek, melyből csak fejüket 
dugják k i ; a tegzét használják gubóul is, ameny-
nyiben bebábozódás előtt a tegez nyílását selyem
szerű szövettel elzárják. A levélsodró orrmányos 
bogarak a leveleket bámulatos pontossággal oly 
módon szabdalják körül, hogy belőlük alkalmas 
összesodrással utódaik részére célszerű lakás 
keletkezik. 

Legbámulatosabbak azonban a hártyásszár-
nyuak építményei; a legkülönbözőbb anyagok
ból készítenek ivadékuk részére alkalmas lakást, 
így a méhek viaszból, a kőmíves- és fazekas da
razsak agyagból és földből, a papiroskészítő da
razsak összerágott fából és más növényi rostok
ból, melyekből chitintartalmú nyáluk segítségével 
pergamentszerű hártyákat készítenek és ebből 
építik sokszor igen bonyolódott szerkezetű társas 
költőhelyeiket. A hangyák sorában szintén van
nak, kiváló építőművészek; számos galériával, 
raktárakkal ellátott földalatti lakásaikat régóta 
bámulják. A termeszek agyagból, homokból és 
különböző szerves anyagokból, melyeket nyáluk
kal és bélsarukkal összekevernek, óriási, sokszor 
több méter magas építményeket emelnek. 

A vizi állatok sorában is vannak házépítők. 
Több hal, pl. a keserüponty vizi növényekből 
összehordott fészket épít. A csőlakó férgek me
szes v. bőrnemű csöveket készítenek. A vizi pók 
(Argyronata) a víz alatt gyüszüformájú, alul 
nyilt hálót készít, melyet a növényekhez erősít 
és levegővel tölt meg úgy, hogy a potrohára ta
padó lógbuborékot a harang alá viszi, ott lábaival 
lekaparja; ezt a műveletet addig ismétli, míg a 
harang meg nem telik levegővel s ebben azután 
zsákmányára leselkedik. 

Építőművészet és lakásépítés dolgában azon
ban mégis legjáratosabbak a madarak, melyek 
ebben a tekintetben a következő csoportokba 
oszthatók. 1. Bányászmadarak barlangokba, fo
lyók martjaiba üregeket vájnak fészkeik elhelye
zésére. Ilyenek a parti fecskék, melyek a folyók 
martjaiba, agyagos szakadékokba, mély útbevá-
gásokba társaságban vájják a mélyedéseket fész
keiknek. 2. Földön fészkelők, amelyek a földön 
rakják rendesen igen egyszerű, csupán egymásra 
halmozott építőanyagból összerótt f ószkeiket.Ilyen 
fészkelők a hattyúk, a kacsák és ludak, a tyúk
félék és futómadarak, a gázlók, sirályok stb. 3. 
Kőművesek, amelyek fészküket nedvesen össze
tapasztott földből építik fel, mint a fecskék, kék 
harkály, flamingó, aranyszőrű pingvin, szarka, 
éneklő rigó stb. 4. Szobaurak, amelyek fészkük 
építésére a fák odvait keresik fel, mint a harká-



ÁLLATLAKÁSOK I. 

Mókusfészek. Az orangután lakása. 

Hód-építmények és törpeegér fészke. 

Mogyorós pele fészke. Vakondok lakása. Borz lakása. Házinyúl lakása. 





ÁLLATLAKÁSOK II. 

1., 2. Scaria variegata és Trypoxylon aarifrons nevű exotikus darázsok fészke. — 3. Pachylomerus nidulans 
fészke. — 4. Exotikus Psyche tokja. — 5. Bányászpók. — (í. Vespa média fészke. •— 7. Lódarázs fészke. — 8. Rhyuchy-

tes lakása. — 9. Psyche tokja. — 10. Hang-yaleső lárvájának tölcsérei. -- 11. Cicindela lárvája. 

Hangyalakás Levelész-istálló. T e n n e s z r k .'-pí11]l• '• r: y. 

Tüskés pikó fészke. 
CsSvesférgek lakásai. Kagyló {Lima) lakása. 

Vízipók búvárharangja. Tegzes s/.i'akötök lárváinak tegzei. 
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lyok, a nyaktekercs, a kék cinke stb. 5. Lapos-
építők azok, melyek mélyedés nélküli, lapos fész
ket raknak, mint a gerle, a sas, a gém, a gólya, 
a daru stb. 6. Kosárfonók, fészküket növényszá
lakból v. gyökerekből lazán fonják s ez közepén 
bemélyedö, mint a varjak, seregélyek stb. fészke. 
A legMmulatosabb kosárfonást végzik fészkük 
építése alkalmával a zöld szövőmadár (Ploceus 
pelisilis) és atelepesveréb (Passer soc,ms).APloceus 
pensilis Madagaszkár lakója, óriás, tömlőforma 
fészkét szalmából ós sásból fonja. A fészek oldalán 
16 cm. hosszú eső lóg le, melynek alsó vége a 
tulajdonképeni fészekhez vezető nyilast tartal-
mftza. Fészkét a folyók melletti fákra építi, úgy 
hogy az a viz fölött csüng, még pedig több más 
fészek társaságában s ezeknek sem az eső, sem a 
ragadozó állatok támadása nem árthat. Érdekes az 
is, hogy 4—5 fészek sorakozik egymás fölé, mert 
a fiatal mindig a szülői hajlék szomszédságában 
épít. A délafrikai telepes veréb nevét onnan 
kapta, hogy több száz, néha 800—1000 ma
dár is közösen építi fészkét fűből és hasonló 
anyagokból egy fának az ágaira. Mindenekelőtt 
egy nagy ernyőt építenek, melynek falazata víz
álló s ennek az ernyőnek belső felületén rak
ják meg a párok tulajdonkópeni fészküket. 
7. Szövőmadarak mindazok, amelyek fészkeiket 
fonálforma anyagból (farostok, gyapjúszálat, sző
rök stb.) olyformán építik fel, hogy faluk szövet-
szerűnek látszik, ilyenek a kékbegy, a barázda
billegető, a veresbegy, függő cinke stb. 8. Szabó
madarak azok, amelyek fészkük építésekor cső
rüket tü gyanánt használják s ennek segítségével 
kapcsolják össze az építőanyagul szolgáló faleve
leket, ilyen pl. a banán seregély (Ieterus ba-
nanae) ós több rokona. 9. Nemez-készítők azok, 
amelyek állati v. növényi gyapjuszálakból a 
kalapnemezre emlékeztető szövetet készítenek 
fészkük építési anyagául, ilyenek a kolibrik, a 
tengelic stb. 10. Cementező madarak azok, ame
lyek fészkük építéséhez ragadós, szilárd rögzí
tésre alkalmas anyagot használnak, ilyenek a Sa-
langana s a mi fali fecskéink. 11. Tetőépítők azok 
a madarak, amelyek zárt, de oldalán bejáróval 
bíró fészkük fölébe tetőt építenek. így épít a 
szarka és több más hazai madarunk. 12. Fészek
foglalók mindazok a madarak, amelyek v. más 
madarak fészkeit foglalják el, v. pedig tojá
saikat más madarak fészkébe rakják le anélkül, 
hogy kiköltésükben részt vennének. A verebekről 
ismeretes, hogy nem ritkán elfoglalják a fecske
fészket, v. a gólya fészkének hézagaiba telepsze
nek meg. A kakuk pedig az idegen madarak fész
két csak azért keresi fel, hogy abba egy-egy tojást 
csempésszen s a szülői gondokat ily módon tel
jesen lerázza magáról. V. ö.: Müller, Adolf\ u. 
Kari, Wohnungen, Lében u. Eigentümlichkeiten 
in der Tierwelt (Leipzig 1863); Niessen, Kunst-
handwerker in Tierreich (Regensburg 1902). 

Allatlélektan, 1. Állatpszichológia. 
Állatmese, 1. Mese és Népmesék. 
Állatmonda, 1. Állateposz. 
Állatnélküli gazdaság. A szó szorosabb ér

telmében nincs, mert legalább annyi igás állatot 
kell tartani a gazdaságban, amennyi annak meg
művelésére elegendő. Á. alatt tehát az olyat 

értjük, amelyben tenyészállatokat nem, csak igás 
állatokat tartanak. Az ilyen gazdaságok száma 
főleg homokvidékeken, s különösen a külföldön 
szaporodik, amelyek az állati trágya hiányát zöld 
trágyával ós műtrágyával pótolják. 

Állatnevek, 1. Beastlore. 
Állatok élettartama. Még közel rokon állatok 

élettartama is annyira különböző, hogy a rendel
kezésre álló adatokból nem lehet olyan törvényt 
leszűrni, mely nagy általánosságban is megáll
hatna. Az ú. n. Flourens-íélo törvény, mely sze
rint az éllettartam a nemi érettségig eltelt idő 
ötszörösével egyenlő, mindössze néhány emlős 
állatra érvényes, az állatok zömére pedig rá nem 
illik, így pl. a ló 4 éves korában már teljesen ki
fejlődött s ehhez képest Flourens törvénye szerint 
csak 20 évig élhetne, pedig 40— 60 éves kort is 
elér. Azt gondolhatnók, hogy a tunya állatok to
vább élnek, mint a mozgékonyak, melyek testük 
anyagait gyorsabban használják el, — azonban 
éppen a legmozgékonyabb állatok, a madarak kö
zött találjuk a legnagyobb kort érő fajokat, pl. 
a hattyú elér 300, a lúd, a sólyom, sas 100 évet. 
Elfogadhatónak látszik az a feltevés is, hogy a 
nagy termetű ós lassan növekedő állatok liszte
sebb kort érnek el, mint a kicsinyek és gyorsan 
növök. Ez sem igaz ! A kis termetű papagályok 
éppen olyan kort émek el, mint a sasok, és a 
gyorsan növekedő, egy év alatt teljesen kifejlő
dött kakuk ugyanannyi ideig él, mint a lassan 
növekedő, több óv múlva ivarérett béka. Sőt az a 
szabály sem lehet általános érvényű, mely szerint 
a kevés utódú állat tovább él, mint a sok utódot 
nemző. A sas ós ponty egyformán 100 évet is elér, 
az előbbi évenkint 2—3 tojást rak, az utóbbi pe
dig évenként átlag 500,000 petét fejleszt. Azon
felül egészen közel rokon állatok is különböző ideig 
élnek: így a közönséges meztelen csiga (Árion 
empiricorum Fér.) egy évig, egy másik meztelen 
csigafaj (Limax cinereus Lister) 2-5—3 évig, a 
kerti csiga (Helix hortensis Mull.) pedig 10 évnél 
tovább él. 

Néhány ismertebb állat életkora az eddig ismert 
adatok szerint a következő: 

I. Gerincesek. Emlősök: Elefánt 150—200, 
szamár 106, bálna 100, ló és medve 40—60, kutya, 
macska és oroszlán 35—40, szarvasmarha és ser
tés 20—25, juh 15, róka 14, nyúl 10, egér és ten
geri malac 6, mókus 5 óv. — Madarak: Naumann 
szerint a hattyú 300, a sólyom 164, a keselyű 118, 
a sas 104 évet is megér; a hollók, papagályok, 
libák átlagos életkora 100 év; gólya 70, bagoly 
68—100, daru és kakuk 40, tyúk 15—20, fácán 
15,kanári 12—20, pinty-félék 8—18,galambl0 év. 
— A hüllők közül a krokodilusok, az óriáskígyók 
és nagy toknősbókák ICO évnél tovább élnek. 
A Rothschild Walther birtokában levő Testudo 
Daudinii nevű óriás termetű teknősbéka 150 óv 
óta van fogságban; korát 300 évre becsülik. A 
seltopuzik (Pseudopus) 12, a Scincus off icinalis és 
Uromastix acanthinus 9 évig él fogságban. — A 
kétéltűek sorában a varasbóka 40, a leveli béka 
10—12, a szalamandra 11, a gőték (Molge alpestris 
és M. eristata) 12 évig élnek. — A halak közül a 
cápák, tokfélék, sőt a kisebb termetű pontyok, 
csukák is 100 évnél tovább élnek. 
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II. Gerinctelenek. Édesvízi kagylók 12 —14, 
tengeri gyöngykagyló 50—100, óriás kagyló 
Tridacna gigás) 60—100, éti csiga (Helix po-
matia) 4—5, elevenszülő esiga (Paludina) 8—10, 
futó bogarak (Carabidae) 7—11, méhkirályné 
5—15, hangya-nőstények (FormicaLasius) 10—15, 
hangya (Pormica sanguinea) dolgozó 5, kabóca 
(Cicada septemdecira) 17, pók fogságban 7, pók a 
szabad természetben 1—2, folyami rák 20, földi 
giliszta 6—10, bányaféreg (Ancylostonrum) 5, 
trichina 31, pióca (Hirado medicinalis) 20—27, 
torallok (Flabellum, Goriastrea) 22—28, közön
séges aktinia (Actinia equina) 15, Actinia mesen-
bryanthemum 69, Cerianthus membranaceus 24, 
Sagartia troglodytes 50 év. V. ö.: Weismann, 
Ü. d. Dauer d. Lebens (Jena 1882). 

Állatok elnevezése. A gazdasági állatok is
mertebb elnevezése a kor és nem szerint a követ
kező : A ló 4 éves koráig csikó, a hím ménló v. 
csődör, a nőstény kanca. Szarvasmarháknál a 
hím bika, a nőstény tehén; az egy éven aluli 
borjú, az ennél idősebb növendék marha, illetőleg 
tinó a hím, üsző a nőstény. Juhoknál a hímet kos
nak, a nőstényt anyabirkának v. anyajuhnak, az 
egy éven alóliakat báránynak nevezik; a hímet 
kosbáránynak, a nőstényt jerkének. A sertés, ille
tőleg disznó hímét kannak, nőstényét kocának v. 
emsének nevezik, a fiatal szopós sertéseket elvá
lasztásukig malacoknak, azontúl süldőknek neve
zik. A kiherélt mént heréltnek v. paripának, a bi
kát ökörnek, a kost ürtinek, a kant ártánynak, a 
hízó ökröt sőrének nevezik. 

Állatok használata. Háziállataink nem min
den használati célra képesek egyaránt megfelelni. 
A futtató, v. gyors mozgású ló nem alkalmas te
herhordásra. A nagyon jó tejelő tehén rosszul 
hízik, s a jó hízó fajták kevésbbé alkalmasak te
jelésre. A jó állattenyésztő többnyire arra törek
szik, hogy az általa tenyésztett állatok egy bizo
nyos célra kiválóan megfeleljenek. így a lóte
nyésztés terén nevelünk lovakat futtatásra, kocsi 
előtt v. nyereg alatti gyorsmozgásra és lassú moz
gással kapcsolatosan teherhordásra. A szarvas
marha-tenyésztés terén lehet a cél kiváló tejelők, 
Mváló hízók és jó erőtermelők tenyésztése. A ju
hászat terén lehet cél gyapjujuhok, még pedig 
finom posztó-gyapjút, továbbá fésüs-gyapjut ter
melők, vagy hízó juhok és tejtermelő juhok 
tenyésztése. A sertéstenyésztés terén zsírserté
sek és hússertések tenyésztése. Ezen tenyész-
célok közül a választott főcél mellett egy mellék
ééit is lehet kitűzni, pl. szarvasmarháknál a főcél 
az erőtermelés, a mellékcél, a hústermelés. 

Állatok hizlalása. Az Á.-val az a célja a gaz
dának, hogy a különben nehezen értékesíthető 
takarmányokat ez úton értékesíthesse; Á. feltéte
lezi azt, hogy kihízott állatainkért annyival többet 
kapjunk, mint amennyi értéket képvisel a hizlalás 
közben föletetett takarmány, továbbá, hogy leg
alább a trágya haszonnak maradjon. A hizlalási 
költségbe beszámítandó nem csupán a takarmány 
értéke, hanem az istállóbér, a gondozási, ápolási 
költségek, tőkekamat, s egy bizonyos elhulJási 
rizikó is, amely a hizlalással együtt jár. 

Az állatok teljes kim'zásáuak tartama az állat
faj, a fajta, az egyed takarmányórtékesítő ké

pessége, neme és korától s a föletetett takarmány 
minőségétől függ; egy minimális időt azonban 
bármily dús takarmányozás mellett is igényel. 
Minél rövidebb a hizlalási idő, annál több haszna 
van a gazdának. A hizlalási idő tartama szarvas
marháknál 3—6 hónap, a juhoknál 10—12 hét, a 
sertéseknél csupán húsra hizlalás esetén 8—10 
hét, zsírra hizlalás esetén 4—6 hónap. 

Az állatok Mzóképessége a fajták szerint igen 
változó. Mennél rövidebb idő alatt, mennél súlyo
sabbra hízik, annál jobb'hizó. Legjobb hízókópes-
sóggel bírnak az angol szarvasmarhák, a shor-
thom, herefordi,a devoni stb. A hazánkban tenyész
tett fajták közül pedig a piros-tarka fajták, ezek 
közül is a fiatal, teljesen egészséges és nem lezsa
rolt állatok híznak legjobban. A nemi viszonyok 
is nagy befolyással vannak a hízásra. A herélt 
állatok v. a miskároltak híznak legjobban. A ju
hok közül legjobb hízók az angol htisjuhok ós a 
francia húsmerinók, a sertések közül húsra az 
angol hússertések, zsírra a magyar mangalica. 
L. még Hizlalás 

Állatok játéka, 1. Játéje. 
Állatok jelzése. Az Á. azok számontartása 

és törzskönyvezése céljából történik. A jel
zés régebben úgy történt, hogy a bőrre, a 
nyak v. a far oldalára bélyeg süttetett: ma leg
feljebb a lovaknál a nyakoldalon, még gyakrab
ban a nyereg alatti tájon történik a jelzés sütő
vassal. Szarvasmarhákat, sertéseket, s juhokat 
is a füleknek szabályszerű és egy bizonyos kulcs 
szerint történő kicsipkedése, kilyukasztása által 
jelzik, avagy tetovirozás által a fül belsejében 
számozzák. Az állatoknak számokkal való jelzésére 
leginkább törzskönyvezés céljából van szükség. 

Állatok kötelező kiirtása. A ragadós beteg
ségek megszüntetésének, elterjedésük meggátlá-
sának leghathatósabb eszköze a beteg és gyanús 
állatok leölése, a fertőzött tárgyak alkalmas fer
tőtlenítése, esetleg megsemmisítése s ezzel az 
azokban rejlő ragályanyag ártalmatlanná tétele. 
Ez okból az állategészségrendcVi szabályok az el
járó hatóságot bizonyos esetekben felhatalmazzák 
arra, hogy a gyanús v. beteg állatok leölését el
rendelhesse. A tulajdonosra ekként háramló kár 
többé-kevésbbé a közérdek védelmére tett ható
sági intézkedés eredménye lévén, az államkincs
tár azt bizonyos föltételek mellett részben v. egé
szen megtéríti. 

Állatok ledöntése és lekötése. A nagyobb gaz
dasági állatok közül különösen a rossz indulatut, 
amely magát megpatkoltatni, betegség v. sérülés 
esetén kezeltetni nem engedi, gyakran le kell 
kötni v. ledönteni, ami sokszor igen nagy feladat. 
Lónál a megkötést megelőzőleg pipát (1. Pipa) kell 
alkalmazni, mert így kisebb műtétet, v. patkolást 
többnyire végezni lehet rajta. Ledöntéséhez döntő 
készülék kell, amelynek 4 kötél végét szíjakkal 
kötik a lábak boka alatta részére a csüdhajlásra, 
melynek megtörténtével s a kötél meghúzásával 
mind négy lába egy csomóba szoríttatik, s a ló 
leesik, miért e döntést csak vastag szalmarétegen 
szabad végezni. A patkolandó szarvasmarhát 
fejénél fogva kell valamely fához kötni s lábait 
ezután felemelni, ez azonban legtöbbször nem ve
zet eredményre s a legtöbb szarvasmarhát csak e 
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célra készült kalodában lehet megvasalni. Vég
zendő műtétek esetén a szarvasmarhát lefűzzük, 
ami abból áll, hogy az állatot egy fa mögé állítva, 
ahhoz egy kötelet kötünk, amely kötelet a szarvak 
között hátravezetve mellén, majd pedig még hát
rább a hasán is áthurkoljuk. Ha a kötél szabad 
végét meghúzzuk, akkor az állat önként lefek
szik. 

Állatok leírása. Az állatok külső leirásánál és 
ismertetésénél következő elnevezéseket használ
juk: I. A fejen: 1. a fej búbja, 2. homlok, 3. ha
lánték, lónál vakszem, 4. fülek, 5. szembolt ós 
szemek, 6. pofa, 7. orr és orrlyukak, 8. felső ajak, 
9. alsó ajak az állal, 10. torokjárat. II. A testen: 
11. nyakszirt, tarkó, 12. nyak, nyakéi, lónál sö
rény, 13. nyakoldal, 14. mar, 15. hát, 16. ágyék, 
17. keresztcsont vagy farbúb, 18. fartő, 19. csipő, 
20. lágyék a horpasszal, 21. has, 22. mony, hüvely, 
23. mellkas, 24. szügy, 25. torokéi, szarvasmarhá
nál a lebernye. III. A végtagokon: 26. lapocka, 
27. vállszög, 28. könyök, 29. alkar, 30. térd, 31. 
lábszár, 32. boka, 33. csüd, 34. párta, 35. pata, v. 
köröm a lónál, csülök a hasított körmüeknél, 36. 
boka, lónál a szőrpamaccsal, a szarvasmarhánál 
a fattyúcsülökkel, 37. lábtő hajlás, 38. konc, 39. 
comb, 40. térd és haskorc, 41. csánk, 42. sarok, 
43. hátsó lábszár. Hogy ezen testrészek milyenek 
legyenek s milyeneknek nem szabad lenniök, azt 
1. az egyes testrészek leirásánál. 

Állatok nyírása. A vastag szőr- vagy gyapjú
réteg csökkenti a bőr kipárolgásai s igy az anyag
cserét. Nagyobb háziállatainkat csak azért szok
tuk tehát nyírni, hogy a test anyagcseréjét fokoz
zuk ; juhokat (1. Juhnyírás) ellenben azért, hogy 
az értékes gyapjút ruhaszövetekké földolgozhas
suk. Lovakat erre a célra szolgáló lónyiró ollóval, 
melynek fésűszerű szerkezete van, nyírjuk, több
nyire csak tavasszal, ezzel a ló tetszetősebb külsőt 
nyer, élénkebbé lesz s étvágya is többnyire javul. 
Tavaszi nyírás esetén se feledjük, még kevésbbó 
őszi nyírás esetén, hogy a dús szőrzet meleget 
tart, annak hiányát tehát pokrócokkal pótoljuk. 
A szarvasmarhát hízóba állításkor kell nyírni 
ugyancsak lónyiró ollóval, mert nyírás után az 
étvágy fokozódik, az állat jobb étvággyal s többet 
eszik, tehát gyorsabban is hízik. A nyírás csak 
annyiban segíti elő tehát a hízást, hogy fokozza 
az étvágyat és takarmányfelvevő képességet. 

Allatok öncsonkítása, 1. Autotomia. 
Állatok öngyilkossága, állattani mendemonda, 

mely szerint bizonyos állatok (pl. kígyó, skorpió, 
ló) rendkívüli körülmények között szántszándék
kal és biztos elhatározással véget vetnek életük
nek. Beható vizsgálódások alapján kimutatták, 
hogy az erre vonatkozó állítások téves megfigye
léseken alapulnak és semmi jelentőségük nincsen. 
V. ö.: üalmady Z., Mendemondák a természettu
domány köréből (Bpest 1909). 

Állatok súlya. Az állatok teljes kifejlődése 
átlagos élettartamuknak rendesen egynegyedét 
veszi igénybe. A csikó óletsúlya születésekor 
40—50 kg,, súlyszaporulata a szoptatás tartama 
alatt naponta közel 1 kg.; elválasztás után a napi 
súly szaporulat»/, kg., amely teljes fejlődéséig 
folyton csökken s végre megszűnik. A kifejlődött 
ló súlya 250—700 kg. A borjú súlya születése 

pillanatában 25—60 kg. leendő élősúlyának felét, 
kétharmadát éri el 1 éves koráig s 4 éves koráig 
fejlődik ki teljesen; a gyorsan fejlődő fajták ha
marább is. A kifejlődött szarvasmarha súlya 
250—1000 kg. A malac és a bárány 1—2 kg. 
súllyal születik s mindkettő másfél-két éves ko
rára fejlődik ki. A kifejlődött sertés súlya 60— 
160 kg. között változik, a kifejlődött juh súlya 
pedig 30—90 kg. 

Állatok színe. Az A. a körülmények szerint, 
amelyek között élnek, a klima, az évszak, a táp
lálék, a tartózkodás helye, a kor, sőt még az álla
tok «lelki» állapota szerint is változik. E változatos 
színhatások különböző módon jönnek létre, mégis 
velejében színes anyagokra (pigmentum) és saját
ságos szerkezeti berendezésekre, vagyis más szó
val kémiai és optikai színekre vezethetők vissza. 
A kémiai, helyesebben abszorbció-okozta színe
ket, melyeket igazi (objektív) színeknek is szokás 
nevezni, különböző színű festőanyagok hozzák 
létre; ezek az állatok sejtjeiben, v. szövetned
veiben, bőrében, külső vázrészeiben, héj aiban, hám-
képződményeiben (pikkely, toll, szőr, haj) oldott 
v. szemecsés állapotban fordulnak elő. Kémiai 
összetételükről még nagyon keveset tudunk. Leg
ismertebbek és leggyakrabban fordulnak elő a 
haematin- és meZanm-csoporthoz tartozó barna, 
fekete ós sárgás színű festékek, melyek jobbára 
egymáshoz nagyon közel álló, bonyolódott össze
tételű nitrogéntartalmú vegyületek. Nagyon el
terjedt festőanyag ezek mellett a zsír festék (lipo-
chrom), melynek változatai sárga, vörös, rózsa- ós 
biborszínben fordulnak elő, s nitrogónnélküli ve
gyületek. A kémiai szinek közé tartoznak a vér 
festőanyagai is, melyeknek a test színeinek kép
ződésében elsőrendű szerepük van. Közülük leg
jobban ismerjük a vastartalmú piros (haemoglo-
bin) és réztartalmú kék festőanyagyot (haemocya-
nin); mindkettő f ehérjenemü anyaghoz van kötve 
s kikristályosítható. Az állati test színére, bár 
kisebb mértékben, hatással vannak, még pedig 
közvetve és közvetetlenül az epe és húgy festő
anyagai, továbbá a táplálókból kivont, oldott 
klorofill. 

A kémiai szinek sok állaton szerkezeti színek
kel kombinálódnak. Utóbbiak közé tartoznak a 
szivárvány vagy a nemes opál színeiben pompázó 
interferencia-szinek, melyeket a színjátszó felszín 
rendkívül finom rétegzésü lemezein vagy sűrűn 
álló rovátkáin a fénytörés, tehát tisztán optikai 
tényező, hasonló módon hoz létre, mint a magá
ban színtelen szappanbuborékon. Ilyen természetű 
pl. a kagyló- és csigahéjak gyöngyházrétegének 
csillogása, a földi giliszta bőrének irizálása. Ide 
kell sorolnunk a halak pikkelyeinek ezüstös csil
logását, melyet guaninmészből álló parányi sze-
mecskék vagy kristályos lemezkók okoznak. Ide 
szokás számítani az ú. n. csillogó vagy fémfényű 
színeket is, amilyenek különösen a madarakon 
(fácán, paradicsommadár, holló, fecske, kolibri) és 
a rovarokon (pillangók, fémdarazsak, aranyos fut
rinka) fordulnak elő; ezekről azonban kiderült, 
hogy a csillogást különleges festőanyagok okoz
zák, amelyek a felszín minden különös szerkezete 
nélkül önmaguk verik vissza a fényt és okozzák 
a fómfényü csillogást. A csillogó szinek csak ráeső 
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fényben láthatók; maga a festőanyag más színű., 
mint a csillogó felszín, leggyakrabban ennek ki
egészítő színe. A Morpho -nembe sorolt exotikus 
pillangók csillogó kék színű festőanyaga pl. áteső 
fényben sárga. Vannak ezenkívül bágyadt (azaz 
nem csillogó) színek is, melyek ráeső fényben más 
színűek, mint átesőben. Megjegyezzük, hogy fehér 
festőanyag nincsen az állatvilágban; e színt a 
fény teljes visszaverődése okozza. 

Az Á.-nek eredetét és jelentőségót különböző
képen értelmezik a búvárok. Két nézet áll egy
mással szemben. Az egyik szerint a színeket 
és a színmintázásokat a természet hasznossági 
szempont szerint az egyének kiválogatása útján 
hozta létre. A másik nézet szerint a szinek és 
szlnmintázatok nem iránynélküli, esetleges vál
tozások eredményei, melyeket kifejlődésük után 
a szelekció intéző keze rendez s a hasznossági 
szempont szerint majd fentart és fokoz, majd el-
enyésztet, hanem a szinek és mintázatok részint 
külső, részint belső alakulásbeli tényezők hatására 
szükségszerüleg fejlődtek ki. E nézet szerint a 
szinek ós mintázatok kifejlődésére elsősorban az 
anyagforgalom volt elhatározó hatással, vagyis a 
szinek különböző tényezők hatására, mint az 
anyagforgalom szükségszerű termékei, hasznos
ságukra való minden tekintet nélkül fejlődtek ki 
és számos állaton csak másodlagosan váltak hasz
nossá. 

A mondottakkal egyetértöleg az A.-it két cso
portra oszthatjuk, jelesen: közömbös és biológiai 
színekre. Az előbbieknek semmiféle határozott 
célt nem lehet tulajdonítani, az utóbbiak pedig 
viselőiknek a létért való küzdelemben hasznára 
vannak. A biológiai színeknek többféleségét szo
kás megkülönböztetni; ezek a következők: 1. 
Védő,vagyis a környezetbe beleolvadó, összhangzó 
(szimpatikus) szinek, melyek a környezet színé
vel többé-kevésbbé megegyeznek, mintegy bele
olvadnak vagy belőle legalább nem rínak ki s 
ennek következtében az állatot, még pedig a raga
dozót éppen úgy, mint a zsákmányul szolgálót 
védik. 2. Dacoló szinek ; e színekhez tartoznak: 
a) a fegyverrel (méreggel, fullánkkal, harapó, 
szúró készülékkel vagy undorító szaggal és ízzel) 
felszerelt állatok intő, ijesztő és undorgerjesztö 
színei; b) az ezeket utánzó fegyvertelen állatok 
majmoló színei. 3. Ismertető- vagy cégér-színek, 
melyek arra valók, hogy az egy társaságban élő 
állatok egymást messziről felismerjék. 4. Ivari 
díszítő szinek, melyek az ivari kiválogatásnak 
köszönik létüket. L. még a következő cimszókat: 
Alakmajmolás, ÁlruMzkodás és Mimicry. 

Irodalom. Entz Géza, Az állatok színe és a mimicry (Ter
mészettud. Közi., 1904. évf. 201—276. és 417—486. lap, 1905. 
évi.. 97—137. és 201—221. lap) ; Méhely Lajos, A mimicry 
elve és jelentősége (Állattani Közi., 1908, II. köt., 1—24. lap, 
két színes táblával). 

Állatok télibundája, 1. Vedlés. 
Állatok termékenysége. Befedezett kancák

nak rendesen */t része termékenyül, ikercsikók 
ellése a legritkább esetek közé tartozik. Tehenek
nél minden egészséges befedezett tehén rendesen 
termékenyül is s ha nem termékenyül, annak v. 
a bika az oka vagy a tehén betegsége. Tehenek
nél ikerborjú születése már nem ritka. Juhoknál 
egyes fajták csak egy bárányt szülnek, másoknál 

pl. a fríz juhnál, az iker és hármas bárányok 
nagyon gyakoriak, amennyiben az anyák 60— 
70%-a kettő, sőt három bárányt szül. Sertések 
termékenysége igen nagy. Hazai sertéseink 5—6 
malacot szülnek, az angol hússertések vagy azok 
keresztezései 10—15, sőt 20, 22-őt is. 

Állatok vándorlása, 1. Vándorállatok és Ván
dorlás. 

Állatok védőeszközei, 1. Védőszervek. 
Állatok világítása, 1. Világító állatok. 
Állatország (regnum animale), az élő lények 

egyik fő csoportja (szemben a növényországgal), 
amelybe az összes állatok tartoznak (1. Állat). 

Az Á. rendszere. Aztatömérdekállatfajt, amely-
lyel a tudomány az ismeretek haladtával lassankint 
megismerkedett,az állatokkal foglalkozó tudomány 
minden időben rendszerbe iparkodott foglalni. 
Az A. első számottevő rendszere Aristotelestöi 
származik, aki az állatoknak két főcsoportját s eze
ken belül 4—4 alcsoportot különböztetett meg. 
Rendszere a következő. Lévaiba (vérrelbíró, azaz 
pirosvérü állatok = gerincesek): l.i>oToxoüv:aev 
aó-oís (elevenszülők = emlősök), 2. Spvi*sff (mada
rak), 3. -ETpárcoSa 3) arcoSa (io-oxoÜv:a (tojó négylá
búak v. lábatlanok = csúszómászók és kétéltűek), 
4. íx#u'Eí (halak). II. avatja (vérnélküliek, azaz szín
telen vérüek = gerinctelenek): 5. n.a).áy.ca (lágy tes-
tüek = fejlábúak), 6. [iaXaxósTfaxa (lágyhéjas álla
tok = rákok), 7. IvTO|ia (izeitek = rovarok ós pók
félék), 8. oaTpaxoS^pfta-a (páncélos bőrűek=csigák, 
kagylók, tüskésbőrűek). Plinivs s az őt követő 
középkori irók az állatokat egészen természetelle
nesen tartózkodási helyök szerint csoportosították 
s szárazföldi (terrestria), vízi (aquatüia) és repülő 
(volatilia) állatokat különböztettek meg. A leíró 
állattannak múlt századbeli nagy reformátora, 
Linné, az egész Á.-ot 6 osztályra osztotta. 

Linné osztályai a következők: 1. Mamma-
lia (emlősök), 2. Aves (madarak), 3. Amphifria 
(hüllők és kétéltűek), 4. Pisces (halak), 5. In-
secta (Ízeltlábúak), 6. Vermes (férgek, mely né
ven Linné az Ízeltlábúak kivételével, az összes 
gerincteleneket összefoglalta). Nagy érdeme Lin
nének, hogy az ő idejében ismert összes állatokat 
rendekbe, családokba, nemekbe, fajokba foglalva, 
ismertető bélyegeik szerint leírta s hogy a tudo
mányba behozta a kettős elnevezést, azaz minden 
állatnak két nevet adott, amelyek elseje a nemnek 
(genus), másodika a fajnak (species) neve: pl. Ca-
nis familiáris, házi kutya; Canis a nem neve, 
melybe a házi kutyán kívül a farkas (C. lupus), 
róka (C. vulpes) stb. tartozik, familiáris pedig a 
Canis nemnek csupán egyik faját, a házi kutyát 
jelöli. Ezt a kettős elnevezést Linné óta általá
nosan elfogadják s mai nap a két névhez min
dig mellé csatolják annak a szerzőnek egészen 
kiírt vagy rövidített nevét, aki a fajt először le-
irta: pl. Canis familiáris L., Ablepharus pannoni-
cus Fitz.; amazt Linné (L.), ezt Fitzinger (Fite.) 
jelölte meg először az illető névvel. 

Az Á. rendszertanában korszakot alkotó ha
ladást jelez Guvier rendszere (1812), amely 
az állatokat szervezetök alapterve szerint négy 
típusba s ezen belül 19 osztályba foglalja; ezek a 
következők: I. Vertebrata, 1. Mammalia, 2. Aves, 
3. Reptilia, 4. Pisces; II. Mollusca 5. Cephalo-
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poda, 6. Pteropoda, 7. Gastropoda, 8. Acephala, 
9. Brachiopoda, 10. Cirrhopoda; III. Artkulata, 
11. Insecta, 12. Arachnida, 13. Crustacea, 14. An-
nelides; IV. Radiata, 15. Echinodermata, 16. En-
tozoa, 17. Acalephae, 18. Polypi, 19. Infusoria. 
Valamennyi újabb rendszer voltaképen a Gwmer-
félének további kiépítése. 

Az újabb rendszerek többnyire 7—9 főcsoportra, 
állatkörre, vagy állattörzsre (phylum) osztják fel 
az A.-ot, s ezeken belül több alcsoportot különböz
tetnek meg. 

Legáltalánosabban elfogadott az a rendszer, 
amely az állatokat a következő állattörzsekre 

*^ osztja: 
I. Állattörzs: Protozoa, Véglények. 

n. « Coelenterata, Tömlősök. 
III. « Vermes, Férgek. 
IV. « Echinodermata, Tüskésbőrűek. 
V. « Mollusca, Puhatestűek. 

VI. « Arthropoda, Ízeltlábúak. 
VII. « Vertébrata, Gerincesek. 

(A további felosztást lásd az illető címszók alatt.) 
Az A. rendszere véglegesen megállapítottnak 

természetesen mai nap sem tekinthető. Ismere
teink haladásával e rendszer többé-kevésbbé módo
sul és tökéletesbül; sőt a rendszerezők ismeretünk 
mai állásán sem egyeznek meg teljesen egymás
sal, amennyiben bizonyos csoportokat némely 
búvárok egyesítendőknek, másokat egymástól el-
választandóknak tartanak. 

Az állatoknak a rendszer fő keretein belül al
sóbbrendű, szűkebb kategóriákba való beosztása 
ugyanolyan elvek szerint történik, mint a felsőbb, 
tágabb kategóriákba való beosztása, azaz mindig 
az egész szervezet s fejlődés megegyezésében nyil
vánuló rokonság a mértékadó. A rendszertanban 
megkülönböztetett kategóriák fokozatai a legfel
sőbbtől, azaz a legtágasabbtól a legalsóhoz, azaz 
a legszűkebbhez menve a következők: 1. állatkör, 
törzs v. tipus (subregio, phylum, v. typus), 2. osz
tály (classis), 3. rend (ordo), 4. család (família), 
5. nem (genus), 6. faj (species). B rendszertani ka
tegóriák a szükséghez képest még alkategóriára 
oszthatók: így a fajon belül gyakran megkülön
böztetik még az alfajt (subspecies), a fajváltozatot 
(varietas), esetleg még fajtát (rassz), alfajta, alak, 
eltérés (aberratio),A:orcs vagy /a/A;«;éráfcetf (bastard). 

Az A. összes ismert élő és kihalt fajai
ról pontos, összefoglaló kimutatásunk nincsen. 
Shipley A. E. számítása szerint évenként körül
belül 12,000 új állatfajt írnak le a zoológusok; 
becslése szerint a ma ismert állatfajok száma 
meghaladja a 600,000-t. 

Oly munka, mely az egész Á.-ot az összes 
rendszertani kategóriák szerint tárgyalná, ez idő 
szerint a világirodalomban nincsen. Az óriási 
terület, amely évről évre terjedelmesebbé válik, 
ily vállalatnak nagy akadályokat gördít útjába, 
amelyeket csak több szakbuvárnak huzamos időre 
terjedő együttes munkája győzhet le. Ily munka 
kiadását indította meg (1897) Das Tierreich cí
men a porosz tud. akadémia és a német állattani 
társulat; füzetei azonban nagyon lassan jelennek 
meg. 

Állatorvos. A háziállatok betegségeinek gyógyí
tására jogosított egyén. Magyarországon az 1888.J 

VII. t.-c. 117. §-a értelmében Á.-i gyakorlatot csak 
okleveles Á. folytathat. Az oklevelet a budapesti 
Á.-i főiskola (1. o.) szolgáltatja ki, ez idő szerint 
azonban egyenlő értékűek vele az osztrák főiskolá
kon kiállított oklevelek, míg más külföldi állam
ban szerzett oklevél csak szabályszerű honosítás 
után jogosít a gyakorlatra. Az átmeneti időben 
még a gyógykovácsok közül azok, kik az 1858. év 
előtt szerezték meg a végbizonyítványt, valamint 
a később végzettek közül azok, akik 1891-ig külön 
képesítő vizsgát tettek, szintén űzhetnek Á.-i gya
korlatot, hatósági teendőket azonban nem teljesít
hetnek. A gyakorlat megkezdése előtt minden Á. 
az oklevelet a törvényhatóságnak beiktatás és ki
hirdetés végett bemutatni tartozik. A trvhatóság 
engedélyével az Á. kézi gyógyszertárt tarthat. 
Az az Á., aki sürgős esetekben a hivatásával 
járó szolgálatot alapos ok nélkül megtagadja, v. 
elhalasztja, 50 forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. Ha pedig állami, törvényhatósági 
v. községi hivatalos alkalmazásban levő Á. ezen 
hivatalos alkalmazásával egybekötött Á.-i szol
gálatot alapos ok nélkül megtagadja v. elha
lasztja : 200 frtig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendő. (1879. XL. t.-c. 97.) Szigorúbb a büntetés 
akkor, ha az Á. marhavész idejében, habár lemon
dás folytán, de ennek szabályos elfogadása előtt, 
hivatalos állását elhagyja v. az ezzel egybekötött 
szolgálat teljesítését megtagadja v. elhanyagolja. 
(1879. XL. t.-c. 98. §.) 

A hatósági állategészségügyi teendők ellátására 
állami és helyhatósági Á.-i állások vannak szer
vezve (1. Állategészségügy), melyek betöltői, az 
állategészségügyi felügyelők kivételével, szintén 
űzhetnek Á.-i gyakorlatot. Szintén jogosultak erre 
a katonai Á.-ok, a katonai szolgálatból történt ki
lépés esetén azonban csak akkor, ha előbb a ma
gyar állampolgárságot megszerzik. 

Állatorvosi főiskola. Magyarország egyetlen 
állatorvosi iskolája Budapesten. II. József csá
szár 1782. szeptember 14-én kelt rendeletével 
a budapesti tud.-egyetem orvosi karához csato
landó állatgyógyintézet felállítását hagyván meg, 
az állatorvostan tanítására az 1787—8-iki tanévtől 
kezdve rendkívüli tanári állást rendszeresítet
tek. Maga az állatgyógyintézet 1789-ben Pesten 
a Skopetz-féle majorban, később pedig a József
városban Hüff őrnagy házában volt. Egyidejűleg 
úgy az orvosnövendékekre, mint a sebészekre 
nézve a tárgy hallgatását kötelezővé tették. Ké
sőbb •— 1799-ben — miután időközben az intézet 
a Kenedics-féle házba költözködött át, külön 8 
havi, majd egy éves tanfolyamot rendszeresítettek, 
olyanok számára, kik az állatorvoslással gyakor
latilag foglalkozni óhajtottak. 1851-ben a m. kir. 
állatgyógyintézet a tudományegyetemtől külön
válts mint önálló intézet közvetetlenül a helytartó
tanácsnak rendeltetvén alá, most már három tanár 
vezetése alatt, miután időközben még három izben 
helyet cserélt, 1858. a múzeumkörúti Kunewalder-
féle terményházban nyert elhelyezést. Végül 1880. 
a Rottenbiller-utcában új, modern intézet épült, 
mely azóta az évről évre fokozódó igényekhez 
mérten igen tetemesen bővült. 

A múlt század közepéig bárki léphetett az állat
orvosi pályára, ha 17. évét betöltötte s írni és ol-
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vásni tudott, az oklevelet pedig egy évi tanulás után 
nyerhette el. 1857. a tanfolyam 3 éves lett, de két 
év múlva, a hallgatók számának csókkenése foly
tán, 2 évre szállították le, majd 1875. újból 3 évessé 
tették. 1890.4 évre hosszabbították meg s egyúttal 
a tanintézet mint ccÁllatorvosi Akadémia» új szer
vezetet kapott, végül 1899. az intézet mint A. főis
kolai szervezetet és rangot nyert, 1906. pedig a ki
rály a doktorrá avatás (Dr. med.vet.) jogával ruházta 
fel. A tanfolyamra középiskolai érettségi bizonyít
vány alapján történhetik a beiratkozás. Gazda
sági akadémiát vagy gazdasági tanintézetet vég
zett hallgatók, ha érettségi bizonyítványuk is van, 
6 félév alatt végezhetik a tanfolyamot. A négy év 
alatt két, a tanfolyam befejezése után további két 
szigorlat letevése van előírva, melyek kiállása 
után a jelöltek állatorvosi oklevelet nyernek és 
esküt tesznek. Törvényhatósági és állami szolgá
latra ez oklevél csak akkor jogosít, ha az állat
orvos két évi gyakorlat után még a tiszti (állam-) 
vizsgát is sikerrel letette (1. Állatorvos). 

A doktori fokozat elnyeréséhez önálló tudomá
nyos vizsgálatok alapján megírt értekezés, tov. 
egy főtárgyból és két melléktárgyból szóbeli 
szigorlat sikeres letétele szükséges. 

Az Á.-n, mely a földmívelésügyi minisztérium
nak van közvetetlenül alárendelve, ezidő szerint 
12 tanszék van rendszeresítve, ú. ni. 1. a kémia, 
2. a fizika, 3. leiró és tájbonctan, 4. az élet- és 
szövettan, 5. a gyógyszertan és növénytan, 6. az 
általános kórtan és a kórboncolástan, 7. a bakterio
lógia, 8. a belorvostan, 9. a sebészet, 10. a járvány
tan és a törvényszéki állatorvostan, 11. az állat
tenyésztés és 12. a patkolástan számára. Kötelező 
tárgyak ezenkívül, melyeket külön megbízott elő
adók adnak elő: a parazitológia, a hússzemle, a tej-
higiene, a szemészet, a szülészet, a közigazgatás 
szervezete és állategészségügyi rendészet, az ál
latorvostan története, magántanárok pedig szak
májukból nem kötelező előadásokat tartanak. Vé
gül a harmadéves hallgatók a gödöllői uradalom
ban töltenek bizonyos időt, gyakorlati ismeretek 
és az állategészségrendészeti hivatalos teendők 
elsajátítása végett. 

Az Á. tanító-személyzetét az 1910. évben alkotta: 
a rektor, 10 nyilvános rendes tanár, 2 segédtanár, 
4 előadó, 1 patkolástanitó, 2 bakteriológus, 13 
tanársegéd és 6 gyakornok. A hallgatóság száma, 
mely 1880-ig alig érte el a százat, 1890-ben 240-re, 
1899-ben 497-re emelkedett, azóta azonban 295-re 
szállt le. Az 1909—10. tanévben 76 első, 69 másod-, 
61 harmad- és 80 negyedéves hallgató volt beirat
kozva; oklevelet e tanévben 73-an nyertek. Az Á. 
1909. évi költségvetése a személyi kiadásokat 
284,580 K-val, a rendes dologi kiadásokat 168,900 
K-val, a bevételeket pedig 86,800 K-val irá
nyozza elő. 

A hallgatók túlnyomó része polgári. A hadsereg 
részére azelőtt gyógykovácsokból képeztek állat
orvosokat, 1905 óta azonban katonai állatorvosok 
is csak középiskolai érettségit tett egyének lehet
nek, akik a polgári hallgatók részére előírt tan
terv szerint s velők együtt végzik a tanfolyamot. 
A közös hadügyminisztérium évenként 10, a hon
védelmi minisztérium 2 növendéket vesz fel, akik 
a kincstár költségén végzik a tanulmányaikat 

azzal a kötelezettséggel, hogy az oklevél meg
szerzése után 7 évet a hadsereg kötelékében töl
tenek. 

A főiskola tanártestülete polgári szavatossági pe
rekben felül véleményeket, intézetei az állategész
ségügy körébe tartozó ügyekben véleményeket 
mondanak. A bakteriológiai intézet diagnosztikai 
célokra szolgáló baktériumkészítményeket (tuber-
kulin, mailéin) és fertőző betegségek elleni ojtó-
anyagokat (ezidőszerint a sercegő üszök ellen, 
jövőben a lépfene és a sertésorbánc ellen), a jár-
ványtani intézet a sertésvósz ellen ojtóanyagokat 
termel. A kórházakban mindenféle fajta beteg ál
latok orvosi kezelésben részesülnek. Az 1908. év 
folyamán a belklinikán 1244 nagy és 748 kis állat, 
a sebészi klinikán 585 nagy és 275 kis állat, mint 
bejáró beteg 4909 állat volt kezelés alatt, szava
tossági hibákra pedig 119 állatot vizsgáltak meg. 

Az Á. keretében a következő ifjúsági egyesüle
tek vannak: Állatorvostanhallgatók menza-egye
sülete (1909-ben 62,388 K 60 f. vagyonnal), Állat
orvostanhallgatók kórházegyesülete (12,397 K 
40 f. vagyonnal), Állatorvostanhallgatók köre 
(896 K 88 f. vagyonnal). Részletes adatok: Than-
hoffer, Az állatorvosi tudomány stb. története, 
Budapest 1887; Állategészségügyi évkönyv, u. o. 
1899-ig, azóta az Á. Évkönyve Budapest. 

Állatorvosi kongresszus. Szűkebb körű szak-
tanáeskormányokon kívül 1863 óta 4—5 évenként 
nemzetközi Á.-okat tartanak, melyeken az állat
orvosi tudomány és az állategészségügyi rendé
szet körébe tartozó fontos kérdések kerülnek tár
gyalás alá. Minthogy az államok hivatalosan kép
viseltetik magukat, a kongresszusok határozatai 
irányító befolyással vannak az állategészségren
dészet és a nemzetközi állatforgalom alakulására. 

Az első Á.-t Gamgee, az edinburghi New Vete-
rinary College tanárának kezdeményezésére 1863 
jul. 14- 18-ig tartották Hamburgban Hering stutt
garti tanár elnöklete és Gamgee alelnöklete alatt, 
a másodikat 1865 aug. 21—27-ig Bécsben Roll és 
Hering elnöklete alatt, a harmadikat 1867 szept. 
2—8-ig Zangger, Hertwig és Ravitsch, a negye
diket 1883 szept. 10—16-ig Brüsszelben Thier-
nesse, Bouley, Jacops, Müller, Roll és Wirtz, az 
ötödiket 1889 szept. 2—7-ig Chauveau elnöklete 
alatt Parisban, a liatodikat 1895 szept. 16—21-ig 
Bernben (elnök Potterat, főtitkár Noyer), a hetedi
ket 1899. aug. 7—12-ig Baden-Badenben (elnök 
Lydton, főtitkár Casper), a, nyolcadikat Í90b szept. 
3—9-ig Budapesten (ügyv. elnök Hutyra, főtitkár 
Rátz), a kilencediket 1909 szept. 13—19-ig Hágá
ban (elnök Schimmel, főtitkár de Jong). A legkö
zelebbi kongresszus 1913-ban lesz Londonban. 

Az első két kongresszus kizárólag állategész
ségrendészeti kérdésekkel foglalkozva, mindenek
előtt a keleti marhavész és a szarvasmarhák ra
gadós tüdőlobjának irtására jelölte meg az alap
elveket, melyek gyakorlati érvényesítésével való
ban sikerült is a két veszedelmes betegséget nagy 
területekről kiirtani. Később a tuberkulózis, majd 
a száj- és körömfájás, a takonykór és a sertés
járványok elleni védekezés állott a tárgyalások 
előterében, a 4—7. Á.-ok pedig nemzetközi állat-
egészségi egyezmény alapelveit jelölték meg. 
Másfelől az állati eredetű élelmiszerek, nevezete-
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sen a hús és a tej szakszerű ellenőrzését kezdemé
nyezték s egyúttal az állatorvosképzés és az állat
orvosi gyakorlat foltételeit jelölték meg. A 8. (buda
pesti) kongresszus annyiban módosította az Á.-ok 
szervezetét, hogy az állategészségrendészeti ügye
ken kívül, melyek ezúttal is teljes ülésekben ke
rültek megvitatás alá, szorosan tudományos és 
gyakorlati kérdések tárgyalására szakosztályokat 
szervezett és ezt az új szervezetet az utolsó, hágai 
kongresszus is megtartotta. Ilyen módon lehetővé 
vált a tárgyalásokat jóval szélesebb körre kiter
jeszteni, úgy hogy az utóbbi két alkalommal mond
hatni az összes aktuális kérdések napirendre ke
rültek. Emellett továbbra is érvényben maradt az 
a régibb gyakorlat, hogy minden kérdést több elő
adó készít elő, kiknek referátumait a rendezőség 
már a kongresszus előtt küldi meg a tagoknak. 

A budapesti Á. óta az egymást követő kongresz-
szusok között a kapcsolatot nemzetközi bizottság 
tartja fenn, mely az utolsó és a reákövetkezö kon
gresszusok elnökeiből és főtitkáraiból, valamint 
az utolsó kongresszuson képviselt államok kikül
döttjeiből alakul. Székhelye a mindenkori válasz
tott elnök lakóhelye. A bizottság szervezetét és 
működését külön szabályzat jelöli meg, a hágai 
kongresszus óta pedig az Á.-oknak is van külön 
szervezeti szabályzatuk. 

A budapesti Á. a bevételi fölöslegből nemzetközi 
pályadíjul arany érmet alapított, melyet 1913-tól 
kezdve minden Á. a megelőző tíz év folyamán 
megjelent valamely kiváló állatorvostudományi 
munka szerzőjének fog odaítélni. Az alapot a Ma
gyarországos állatorvos egyesületkezeli s ugyanő 
gondoskodik az érem előállításáról. 

Minden Á. jelentést ad ki, mely felöleli az elő
adók referátumait, a tárgyalások jegyzőkönyveit 
és a hozott határozatokat. 

Állatorvostan (lat. medicina seu ars veterina-
ria, gör. zooi'atria, zootherapia), a háziállatok be
tegségeinek felismerésére és gyógyítására vonat
kozó tudományszakok összesége. Abban az idő
ben, midőn emberi hullák boncolását a vallá
sok tiltották, az emberbonctani és kórtani is
meretek majdnem kizárólag az állatok boncolása 
alkalmával szerzett tapasztalatokon alapultak. 
Az egyiptomiaknál már léteztek állatorvosok, 
sőt ezek éppen úgy, mint az orvosok is, túlnyo
móan specialisták voltak; a zsidók szigorú áldo
zati törvényei pedig arra mutatnak, hogy legalább 
papjaik a háziállatok betegségeit alaposabban 
ismerték. A görögöknél, Asklepiastól és Hippo-
kratestől eltekintve, kik valószínűleg csak mellé
kesen foglalkoztak állati betegségekkel is, Aris-
toteles több állati betegséget behatóan ír le az 
állatok természetrajzának 8-ik könyvében. A ró
maiaknál már egészen behatóan tanulmányozták 
egyes kiváló férfiak, mint pl. a IV. sz. körül 
Apsyrtus és Vegetius (utóbbi már az addig ismert 
munkák alapján rendszeres művet irt a szarvas
marhák, juhok, sertések s kecskék betegségeiről) 
és már jóval előttük Columella, az ó-kor legtudó
sabb gyakorlati gazdasági írója. A középkorban, 
a, természettudományok más ágaival együtt az 
Á. is alacsony fokon állt, s az araboknál is az 
állatorvosok ismereteiket jobbára csak a görög 
Hippokrates fordításából merítették. Rufftis a 

XIII. sz. közepén híressé vált munkát írt a lovak 
betegségeiről, Ruini pedig hasonló tartalmút a 
XVI. sz. vége felé. Az Á.-nak tudományosabb 
alapon való mívelésére, valamint állatorvosok 
szakszerű kiképzésére azok az óriási veszteségek 
adták meg a közvetetten impulzust, melyeket a 
XVIII. sz.-ban a keleti marhavész csaknem egész 
Európában okozott, s mely ellen a kárvallott 
államok megfelelő óvó és elfojtó intézkedések 
életbeléptetését ismerték el feltétlenül szüksé
gesnek. Ezek végrehajtására szakszerűen kikép
zett állatorvosok váltak szükségesekké és ilyenek 
képzése céljából létesültek állatorvosi iskolák 
Európának majd minden államában. 

Az első ilynemű iskolát Bourgelat, a lyoni 
lovasiskola főnöke alapította 1762-ben Lyonban, 
majd ugyanő három évvel később Alfortban Paris 
mellett létesített ugyanily iskolát. Ez iskolák híre 
hamar elterjedvén Európában, gyors egymás
utánban alapítottak ilyeneket, részint az egyete
mekkel kapcsolatban, részint ezektől függetlenül: 
Turinban (1769), Göttingenben (1773), Padovában 
(1774), Bécsben (1777), Hannoverben (1778), Drez
dában (1780), Budapesten (1787, 1. Állatorvosi 
főiskolaj, Berlinben és Münchenben (1790), Mila
nóban (1791), Londonban (1792), Madridban (1793); 
majd a jelen század folyamán Bernben (1806); 
1900 óta az ottani egyetem fakultása), Péter-
várott (1808), Zürichben (1819; 1900 óta az 
egyetem fakultása), Stuttgartban (1821; 1910-ben 
a württembergi kamara az iskola megszüntetését 
határozta el), Utrechtben (1821), Toulouseban 
(1825), Brüsszelben (1832), Kharkovban (1861), 
Bukarestben (1861), Tokióban (1874), New-York
ban (1875), Lembergben (1881), stb. 

Kezdetben, midőn az állatorvoslást a nagyközön
ség nem igen tekintette művelt emberhez illő fog
lalkozásnak, az állatorvosi pályára készülő növen
dékektől nem követeltek az írni és olvasni tudá
son kívül különösebb előképzettséget, és az állat
orvosi pályára főleg csak pásztorok, kovácsok, lo
vászok stb. léptek; később mindinkább elismerték 
ez előképzettség fokozásának szükségét s jelenleg, 
midőn az állatorvosi tudomány már az emberor
vostan egyenjogú társa s megértéséhez hasonló 
alapismeretek szükségesek, az állatorvosi pályára 
lépő egyének legtöbb helyütt azonos előképzett
ségét tartoznak kimutatni, mint az orvostanhall
gatók, így Franciaországban és Belgiumban a 
baccalauréat des sciences et lettres, Olaszország
ban a gimnázium 4 és a liceum 2 osztálya, Német
országban, Ausztriában és Magyarországon a kö
zépiskolai érettség a megkívánt előképzettség. 
Az állatorvosi tanfolyam régen alig pár hónapig 
tartott, később fokozatosan meghosszabbították, 
ma pedig Francia- és Olaszországban, Dániában, 
Belgiumban, Magyarországban és Ausztriában 4, 
Németországban 3VS, Oroszországban és Romániá
ban 5 évre terjed. A tanulmányok befejezése ós a 
szigorlatok letevése után megszerzett állatorvosi 
oklevél Magyarországon az 1888. VII. t.-c. 296. 
§-a értelmében egyedül jogosít az állatorvosi gya
korlatra, hivatalos állások elfoglalhatása azonban 
részben még egy külön tiszti vizsga letételéhez 
van mint föltételhez kötve (1. Állatorvos és Állat
orvosi főiskola). 

. -** 
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Az osztrák-magyar közös hadseregben 1870 óta 
az állatorvosi személyzet áll: 29 főállatorvosból, 
40 állatorvosból, 51 alállatorvosból. 

Az állatorvosi tudomány feladata elsősorban a 
háziállatok anatómiai szerkezetét és életnyilvá-
nulásait, azután pedig azok betegségeit összeha
sonlító alapon tanulmányozni, a kutatások ered
ményeit pedig a beteg állatok gyógyítására, vala
mint a betegségektől való megvédésére értékesí
teni. Ennek a feladatnak megvalósításával nagy
ban hozzájárul az állatállományokban rejlő értékes 
vagyon megvédéséhez és gyarapításához, egyebek 
között azzal is, hogy a biológiai folyamatok kuta
tásával az állattenyésztés helyes irányításán is 
közreműködik. Másik fontos feladata közegészség
ügyi vonatkozási!. Állati betegségek tanulmá
nyozása ugyanis világosságot derít az em
ber testében végbemenő kóros folyamatokra. 
Különösen az állati fertőző betegségekről szóló 
tannak éppen az állati járványok okainak felderí
tése, valamint az ellenök való védőojtások tanulmá
nyozása vetette meg az alapját. A múlt század 
közepe táján Pasteur és Koch vizsgálatai a lépfe
néről, az előbbi tanulmányai a sertésorbáneról és 
a baromfikoleráról jelölték meg ebben a tekin
tetben a további kuta
tások irányát, később 
főképen az állati tuber
kulózis tanulmányo

zása volt nagy jelentő
séggel, legújabban pe
dig az állati piroplaz-
más és trypanosomás 
betegségek megisme
rése a váltóláz, majd 

álomkórság lényegé
nek és terjedésük mód
jának felderítésére ve
zetett, a trypanosomás betegeken végzett kísér
letek pedig közvetve a szifilis új gyógyítási mód
ját eredményezték. 

Ezeken az inkább közvetett vonatkozásokon kí
vül az Á. jelentősége a közegészségügy szempont
jából egészen közvetetlenül érvényesül az állati 
eredetű élelmi szerek, nevezetesen a hús ós a tej 
szakszerű ellenőrzése terén. A húsvizsgálat és a 
tejhigiene szorosan állatorvostudományi kutatá
sokon és ismereteken alapszik és az idetartozó 
teendők ellátásával az állatorvosok, mint szorosan 
közegészségügyi közegek működnek. Az A. ezen 
feladatai és vonatkozásai megokolttá tették az 
azt mívelő tudományos intézetek s nevezetesen 
az állatorvosi iskolák fejlesztését. Ennek meg-
felelőleg az utóbbiakat újabb időben mindenfelé 
újjá szervezték (legtöbb helyen főiskolai ala
pon) s egyúttal a tanszékek számára modern 
intézeteket létesítettek, ellátva őket a tudományos 
kutatásokhoz szükséges személyzettel és felszere
léssel. Ezzel arányban mind intenzivebbé alakul 
a tudományos munkálkodás, melynek eredménye 
az állati élettan és kórtan körébe tartozó ismere
tek bővülése, közvetve pedig az állategészségügy 
(1. o.) fokozatos javulása. 

Irodalom. Hntyra Ferenc, Állatorvosi belgyógyászat, Bu
dapest 1394; U. a. Kórbonctani diagnosztika, u. o. 1888; 
Monostori Károly, Az állatok rossz szokásai és azok orvos
lási módja, Kassa 1888; C a. Állatgyógyászat Budapest 

1896; Rátz István, Az élősdiek, mint állati betegségek 
okozói, u. o. 5895; Torma János és Tátray János, Az egész
séges és beteg állatok ápolása, u. o. 1892 ; Azary Ákos, 
A házi állatok részletes kór- és gyógytana, u. o. 1888. 

Allatöv (zodiakus), az ekliptika (nappálya) men
tén s annak mindkét oldalán fekvő, összesen 18° 
szélességű öv, melyben mozognak a Nap, a Hold 
és a nagyobb bolygók. Már ősrégi időben 12 jegyre 
osztották (minden jegy ennélfogva 30° kiterjedésű), 
melyek egymásutánja a tavaszi napéjegyenlőség 
pontjától kelet felé számítva, a következő: kos 
(V), bika (V), kettős (El), rák (52), oroszlán (Q), 
szűz (tii>), mérleg (=o=), skorpió (ni), nyilas Q1), 
bak (%), vízöntő (as) és halak (X)- Az első hat 
jegy, mely a hosszúság 0° és 180°-a között fekszik, 
északi, a többi hat déli jegy nevét viseli. Az 
északi félgömb telének kezdetén a nap a bak, ta
vasz kezdetén a kos, nyár kezdetén a rák, ősz 
kezdetén a mérleg jegyébe lép; innen °í„ *», X, 
V, V és H felszálló, 55, Q, 111), =&, in_, /• le
szálló jegyek nevét is kapták. A jegyek elég ké
nyelmesen a hosszúság megjelölésére is alkalmaz
hatók, mint ez pl. naptárakban a Nap és Hold 
járásának megjelölésére ma is divatos. Eszerint 
«a Hold hossza 25° a bakban» annyit jelent, 
hogy a Hold a tavaszponttól 9 jeggyel (9.30° = 

270°) és 25»-kal azaz 
295°-kal keletre áll. 

Állatövi fény (zodia-
kális fény), halvány fe

hérszínű kúpalakú 
fénytünemény, mely 

napnyugta után a nyu
gati, napkelte előtt a 
keleti égen megfigyel
hető, amelynek tenge
lye közel az ekliptikába 
esik. Nálunk, közepes 
szélességben, hol a tü

nemény fényereje még a tejutét sem éri el, az Á. 
legjobban figyelhető meg a napéjegyenlőségek 
körül, mivel az ekliptika akkor képezi a Nap 
kelte és nyugta alkalmával a legnagyobb szöget a 
horizonnal. De a gyakorlott észlelő (különösen az, 
kit a tüneményre már néhányszor figyelmessé tet
tünk) az Á.-t majdnem az egész éven át figyelheti. 
Tengelye, mint ezt a mellékelt ábra is mutatja, 
az ekliptikától többnyire észak felé hajlik. Az ábra 
Heis 1851-ik évi december 23—24-iki éjjel új
hold alkalmával tett megfigyelését adja. Az Á. a 
trópusok alatt sokkal tündöklőbb, fénye e vidé
keken a tej útnak a sas és nyilas csillagzatok 
között fekvő legfényesebb részét is meghaladja, 
úgy, hogy Humboldt joggal nevezheti «a trópusi 
éjek állandó díszéneka. Itt az Á. világosabb, kúp
alakú fénycsóva, melyet halványabb, elmosó-
dottabb burkolat környez; belső kúpja nem min
dig egyenlően széles, időnkint,majdnem vonal
alakú. Sajátságos tünemény az A.-nek Brorsen ál
tal 1854. fölfedezett ellenfénye, a Nappal majdnem 
szembenálló, gyenge, határozatlan fénymező. Ápr. 
közepe táján ezt gyakran gyönge fónysávoly köti 
össze a nyugati égen álló főtüneménnyel és 
Quitóban többször észlelték az Á.-t 20° széles 
fényhíd alakjában, mely az ég körül húzódik. Az 
A. Wright szerint polározódott, spektruma gyenge 
zöldes fénysávolyból áll, melynek hullámhosszú-
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sága 557 milliomodmilliméter (Angström, Res-
pighi, Vogel H. C.) s mely az északi fény spek
trumában is előfordul. Az Á. pontosabb leirása 
Childrey-től (Britannia, Baconica, London 1661) 
és különösen Dom. Cassinitől való (Découverte de 
la lumiére céleste qui paroit dans la zodiaquo, 
Paris 1685), ki azt hiszi, hogy a régiek említette 
«trabes» fényjelenséggel azonosítható. Behatóan 
foglalkozott vele de Maisán, kinek hipotézise 
szerint az Á. a Napnak erősen lapított szferoidos 
légköre. Új abban némelyek az Á.-t a Földet a hold
pályán belül környező ködgyürünek tartják. V. ö.: 
ifeúffiodiakallicht Beobachtungen 1847—75, (Köln 
1875)ésAtlas coelestiseclipt. (1878); GWfe, The 
zodiacal light, Proceed. Americ. Academy (1883); 
Wolf, Über d. Bestimmung der Lage d. Zodiacal-
licbt. Sitz.-ber. Academie (München 1900). 

Állatövi sugarak, 1. Radiolaria. 
Állatpszichológia, az állatok lelki életének 

tudománya. Az állatok lelki élete a legrégibb Idő 
óta foglalkoztatja a gondolkozó elméket, azonban 
a róla való vélemények, bár nagyon sok megbíz
ható megfigyelésre és újabban számos szabatos 
fiziológiai és pszichológiai vizsgálatra támasz
kodhatunk, még ma is eltérők. A vizsgálók egy 
része már a legalsóbbrendű szervezetek, az egy
sejtű véglények (Protozoa) körében látja az állati 
lelket előcsillámlani, míg mások, pl. Wasmann 
még a legmagasabbrendű állatok életnyilvánu-
lásaiban is tagadják a psziché közreműködését. 
Minden bizonnyal e két véglet között van az igaz
ság. Bármiként gondolkozzunk is a lelki életről 
és főleg a tudatos szellemi működésekről, abban 
meg kell egyeznünk, hogy ezek is életjelenségek, 
melyekre szintén érvényes a fokozatos fejlődésnek 
mindent átfogó és a szerves élet minden nyilvá-
nulására érvényes törvénye, vagyis más szóval: a 
felsőbbrendű állatok és az ember lelki élete is ma 
még részleteiben beláthatatlan törzsfejlődés útján 
érte el a mai fokot. Az alsóbbrendű állatokra vonat
kozólag számos, megbízható vizsgálónak (Ver-
worn, Loeb, Uexküll, Jennings stb.) pontos elem
zéseiből kiderült, hogy a véglények (Protozoa), 
töm\ösöí(Goelenterata),tüskésbőmék(Echinoder-
mata) és férgek (Vermes), úgynevezett lelki műkö
dései tmpizmusokra (1 o.) és reflexekre (1. o.), to
vábbá bonyolódott reflexekből álló és a test egyéb 
jellemvonásaihoz hasonlóan átöröklődő ösztönökre 
(1. o.) vezethetők vissza, melyeknek az állat tudatá
hoz semmi közük. A vizsgálatokból egyértelműen 
kitűnt, hogy ezek az állatok létük első napjaiban 
ugyanazokra a működésekre képesek, mint életük 
végén; életük folyamán kimutathatólag semmit 
sem változnak, hanem ugyanazon ingerre mindig 
gépiesen, egyféle cselekvénnyel felelnek, ezért 
bennük a tudat és a magasabb lelki működések 
feltevése nemcsak nem tudományos, hanem egye
nesen téves felfogás. Máskép áll a dolog a puha-
testüeknél (Mollusca), ízeltlábúaknál (Arfhro-
poda) és a gerinces állatoknál (Vertebrata). Ben-
nök a vizsgálók meggyőző kísérletekkel ki tudták 
mutatni az asszociatív emlékezőtehetség működé
sét s ennek alapján ezeknek az állatoknak lelki éle
tet tulajdonítottak. Mindamellett azonban ezeknek 
az állatoknak «lelki működésein is javarészt ösz
tönökön alapulnak. Az ösztönök (1. o.) velejének 

értelmezésében az újabb biológusok Ziegler-t kö
vetik s az ösztönöket öröklött idegpályákon ala
puló, bonyolódott reflexnek tartják. Szerintük az 
ösztönök az állatok testi jellemvonásaihoz hason
lóan az állatok törzsfejlődése során fejlődtek ki 
és a testi sajátságokhoz hasonlóan öröklésnek 
köszönik létüket. Minthogy pedig az ösztönök a 
testi bélyegekhez hasonlóan öröklés útján fejlőd
nek tovább, azért mechanizmusuk átöröklése és 
célszerű működése csak ugyanazon okok ered
ménye lehet, mint az állatok különböző bonyoló
dott szerveié. Az ösztönök a törzsfejlődés folya
mán természetesen éppen úgy, mint a testi saját
ságok, a természetes kiválásnak (1. o.) voltak alá
vetve és innen származik a cél tudata nélküli 
célszerűségük, továbbá egyre fokozódó tökéletes
ségük. Számtalan meggyőző példával igazolható, 
hogy csak az alsóbbrendű állatok működései tevőd
nek össze csupán reflexekből és ösztönökből. A ma
gasabbrendű Ízeltlábúak (pl. hangyák, méhek, da
razsak stb.), továbbá a magasabbrendü gerincesek 
(pl. némely madarak, kutya, macska, ló, elefánt, 
ragadozók, majmok stb.) cselekvéseiben már két
ségkívül kimutathatjuk a kezdetleges lelki élet 
jellemző nyilvánulásait, jelesen a megfigyelő, em
lékező, tapasztalatokat gyűjtő és asszociáló te
hetséget ; úgyszintén megvan bennük, bár kez
detleges alakban, az érzelmi élet is. Számos meg
figyelés és pontos elemzés szól amellett, hogy a 
magasabbrendű Ízeltlábúak és felsőbbrendű ge
rincesek körében, anélkül, hogy cselekvéseiket 
túlbecsülnők és emberiesltenők, velejében ugyan
azokat a főbb érzelmeket találhatjuk meg, mint 
az emberben, nevezetesen az öröm, fájdalom, fé
lelem, harag, irigység, sőt a részvét és hála érze
teit is. Az állatok lelki életének megítélésénél tehát 
első sorban a megfigyelő-, tapasztalatokat gyüjtő-
és asszociáló tehetségre kell tekintettel lennünk. 
A magasabbrendű ízeltlábúak és a felsőbbrendű 
gerincesek ezen tehetségei kimutathatólag hatás
sal vannak az ösztönökre, melyek most már 
éppen a most említett tehetségek működésének 
hatása következtében nem folynak le azzal a me
rev egyformasággal, melyet a fejlődés során rög
zített idegmechanizmusok megszabnak, mert ezek 
az állatok ösztönszerű cselekedeteiket a saját, 
egyénenkint természetesen nagyon változó ta-. 
pasztalataik szerint módosítják. Utóbbi módosító 
tehetségen nyugszik azután a magasabbrendű ál
latok lelki élete. Ámde ez a lelki élet különbözik 
az emberétől. Az állathoz hasonlóan az ember 
is számtalan ösztönt rejt magában, bár benne a 
tisztán ösztönszerű cselekedetek kisebb számúak, 
mint az állatoknál. Ösztönszerű cselekedet pl., 
a csecsemő szopása, vagy a viszkető testrész 
megvakarása stb. Mindezeket a cselekedeteket 
minden ember egyenlő módon, öntudatlanul 
végzi. Ha azonban pl. az a gyerek, ki már egy
szer megégette magát, fél és húzódozik a tűztől, 
cselekvénye már nem ösztönszerű. Ilyenkor a • 
tűz meglátásakor felidézett tapasztalat, s a fáj
dalomra való emlékezés, és nem öröklött mecha
nizmuson nyugvó ösztön szabja meg a gyerek 
cselekvését. Ez a példa szépen mutatja: mi közös 
az ember és az állat lelki életében. Az állat éppen 
úgy, mint a példaként említett gyerek, csupán .az 
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érzéki érzetek tapasztalait kapcsolja egybe, s ki
zárólag az ilyen, egymáshoz tartozó érzéki érzetek 
asszociálása szabja meg az állat akaratát és irá
nyítja cselekvéseit. Az állat lelki életének tárgya 
csak az lehet, amit érzékeivel érzékelhet és más 
érzéki benyomásokkal társíthat. Tovább az állat 
nem mehet, lelki élete tehát a közvetetten érzéki éle
ten túl nem emelkedhetik. A különböző színeket pl. 
a sárgát, vöröset, zöldet, kéket stb. az állat meg 
tudja érezni; ezeket az érzeteket egymással és más 
érzéki benyomásokkal össze tudja hasonlítani, sőt 
egyenkint más érzéki benyomásokkal társítani is 
tudja, azonban a beszéd tehetsége híjában a sárga, 
vörös, zöld, kék stb. színérzéseket nem tudja maga
sabb egységes konkrét fogalomban, a szín fogal
mában egyesíteni. Valóságos absztrakciókat az 
állat, már a beszéd tehetségének hiánya miatt is, 
képtelen létesíteni és ez gátolja az állatokat abban, 
hogy lelki életük az egyszerű érzéki benyomások 
kezdetleges társításán túlemelkedjék. Az állat 
nem tud elvont fogalmakat, pl. színt, másokkal, 
pl. a súly, nagyság, szag stb. fogalmával társítani 
és ebből a tárgyak tulajdonságait levezetni. Az 
ember ellenben az egyik elvont fogalomtól a má
sikig haladhat és szelleme egészen a metafizikai 
elmélkedés magaslatára emelkedhetik. Az állatok 
és az ember lelki élete közti nagy ellentétnek oka 
tehát az az egyre bonyolódottabb formát öltő gon
dolkodási folyamat, mely az értelmes beszéddel 
együttjár és elvont fogalmak képzésében és vál
tozatos összekapcsolásában nyilvánul. Az embernél 
a beszéd kifejlődésével kapcsolatban a képzetek 
és egyszerű, homályos fogalmak egybekapcsolása 
helyébe fokozatosan a logikai törvényektől sza
bályozott magasabb fogalomalkotás, Ítélet és kö
vetkeztetés lépett. Azonfelül a beszéd és vele 
együttjáró gondolkodás az agyvelő fejlődésére 
hatott serkentőleg és a szervek használásának 
törvénye szerint az agyvelő nagyobbfokú kifejlő
dését, egyes részleteinek nagyobbmérvü differen
ciálódását és a lelki működések tökéletesedését 
tette lehetővé. A beszéd és később az írás külön
ben még más tekintetben is fokozta az ember ér
telmét. Beszéd és írás segítségével az ember 
könnyen közölhette tapasztalatait utódaival, úgy 
hogy az egymás után következő nemzedékek az 
örökségképen rájuk szállt értelmi kincs megőr
zése ós mérhetetlen megsokszorozása segítségével 
az állatokat annyira túlszárnyalták, hogy ma az 
ember és az állatok értelmi működése és egész 
lelki élete közti űr méltán áthidalhatatlannak 
látszik. 

Irodnlom. Gorka Sándor, Az állatok psychikai élete (Ál
lattani Közlemények, 1902, I. köt.): Marék József, Vitás 
kérdések az állatok pszichológiája kóréból (Budapest 
1908); Székely István, ösztön és ész (Nagy-Várad 1897); 
Vignoli, Über die Fundamentalgesetze der Intelligenz im 
Tierreich (Leipz. 1879); Lubbock, Ameisen, Bienen und 
Wespen (u. o. 1883); u. a., Die Sinne u. d. geistige Le-
ben der Tierwelt (n. o. 1889); Fabre H., Souveniré ento-
mologique 1—9. köt. (Paris 1879—19051; Groos, Die Spiele 
der Tiere (Jena 1896); Edinger, Vorlesungen ü. d. Ban d. 
nervösen Zentralorgane d. Menschen u. d. Tiere (Leipz. 
1909); Wundt, Vorlesungen ü. Menschen- nnd Tierseele 
(4. kiad., Hamburg 1906); Loeb, Elnleitung i. d. vergl-
Gehirnphysiologie u. vergl. Psychologie (Leipz. 1899) ; 
v. Buttel-Reepen, Sind die Bienen Reflexmaschinen ? 
(u. o. 1900); v. Uexküll, lm Kampfe um die Tierseele 
(Wiesbaden 1902); Morgan, Introduction to comp. physio-, 
logy (London 1894); Lukas, Psychologie d. niedersten 

Tiere (Wien 1905); Wasmann, Instinkt u. Intelligenz im 
Tierreich (Freiburg i. Br. 1905); Reuter, Die Seele der 
Tiere (Leipz. 1908); Morgan, Instinkt u. Qewohnheii 
(u. o. és Berlin 1909); Loeb, Die Bedeutung d. Tropismen 
f. d. Psychologie (Leipz. 1909). 

Állatrégió, 1. Állatföldrajz. 
Állatrend, 1. Állatország. 
Állatsereglet, mindenféle, rendesen mutatós, 

külföldi, tropikus, élő vadállatok gyűjteménye 
ketrecekben, mellyel, többnyire állatezelidítósi mu
tatványokkal kapcsolatban, városról városra ván
dorolnak. 

Állatsó, 1. Takarmányső. 
Állatstatisztika, a mezőgazdasági statisztiká

nak (1. o.) egy része, mely a hasznos háziállatok 
összeírását célozza. Ezek az összeírások régebben 
(Magyarországon is 1869. és 1880.) a népszámlá
lással kapcsolatban hajtattak végre, de ezen össze
kapcsolás célszerütlensége újabban külön állat
összeírások elrendelését tette szükségessé, minők 
hazánkban 1884. és 1895. voltak. 

Állatszállítás. Á. vasúton. Az élőállatok vasúti 
szállítása a belföldi forgalomban a vasúti üzlet
szabályzat, az árufuvarozásra vonatkozó nemzet
közi egyezményhez hozzájárult államok vasútjai
val való forgalomban pedig nemzetközi egyez
mény (1892. XXV. t.-c.) a balkáni államokkal 
(Szerbia, Bulgária és Törökország) a külön üzlet
szabályzat rendelkezései és az illető forgalomban 
érvényes díjszabások (állatdíjszabások) hataroz-
mányai alapján történik. A magyar, osztrák és 
bosnyák-hercegovinai vasutak forgalmában külön 
állatdíjszabás van érvényben, mely a vasúti üz
letszabályzat vonatkozó szakaszait (feladás, szál
lítás, kiszolgáltatás, fuvarozási határidő, a szállí
tásra vonatkozó részletes határozmányok) és az 
azokhoz megállapított végrehajtási határozniá-
nyokat tartalmazza, továbbá a díjszabási határoz-
mányokat is, amelyek alapján a fuvardíjak és 
egyéb illetékek kiszámíttatnak. A külföldi forgal
makban, miután az árúfuvarozásra vonatkozó 
nemzetközi egyezmény az élőállatok szállítására 
külön rendelkezéseket nem tartalmaz, a belforga-
lomra érvényes vasúti üzletszabályzat rendelke
zéseinek megfelelő rendelkezések a nemzetközi 
egyezménynek az árúdíjszabás 1. részébe felvett 
egyes cikkeihez tartozó kiegészítő határozmá-
nyokba foglaltattak. 

Úgy a vasúti üzletszabályzat, mint a nemzet
közi egyezmény utal arra, hogy a rendészeti sza
bályok — az Á.-oknál az állategészségügyi ren-* 
dószeti szabályok — a fuvarozásnál megtartassa
nak. Ezek az állategészségügyi rendészeti szabá
lyok részint törvényekben (1888. VII. t.-c, 1900. 
XVII. t.-c, továbbá az egyes államokkal kötött 
állategészségügyi egyezmények becikkelyezésé
ről szóló törvénycikkek), részint ezen törvények 
végrehajtása tárgyában a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter által kiadott rendeletekben foglaltatnak. 
Az illető törvényeknek és rendeleteknek a vasuta
kat és a vasutat Á.-ra igénybevevő közönséget il
lető rendelkezései a m. kir. földmívelésügyi mi- -
niszter által a kereskedelemügyi m. kir. minisz. 
térrel egyetértőleg kiadott Állategészségügyi Út. 
mutatóban foglaltattak össze, amely útmuta. 
tónak kiegészítő részei az Állategészségügyi 
Értesítők. Ezek útján tétetnek közzé az állata 
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egészségügyi rendészet terén kibocsátott újabb 
rendelkezések (állatforgalnii korlátozások elren
delése, megszüntetése stb.) és értesítések (állat
rakodó állomások engedélyezése, beszüntetése stb.). 

Az állatok szállításánál alkalmazandó intézke
dések alapelvei a következők: 1. az állat csak 
szabályszerű marhalevéllel vehető fel; 2. a szál
lítandó állat csak a marhalevélen kitüntetett irá
nyítás állomásáig vehető fel; 3. a szarvasmarha 
a felrakásnál szakérte által állategészségügyi te
kintetből megvizsgálandó; •£. vágómarhát tenyész-
v. egyéb gazdasági marhával együtt szállítani 
tilos W>. más országból hozott szarvasmarha honi 
kérőifeő állatokkal együtt nem szállítható; 6. más 
országból érkező állatok a lerakodásnál megvizs-
gálandók; 7. a szállítási eszközök szállítás után 
fertőtlenítendók. 

Állatszámlálás. Az agrár-statisztika egyik leg
fontosabb ága, amelyet népszámlálásokkal egy
idejűleg szoktak végrehajtani. A nemzetközi sta
tisztikai kongresszusok azonban ismételten utal
tak arra, hogy az A.-nak népszámlálással egy
idejűleg való eszközlése célszerűtlen ós csak ke-
vésbbé megbízható adatokat eredményezhet, mert 
az enélkül is oly nagy anyagot ölel fel, mely kü
lön feldolgozást kíván. Ujabban az A. önmaga 
szokott végrehajtatni. Hazánkban 1851, 57, 69, 
80 és 95-ben volt s 1910. év végén lesz. Mintegy 
10 év óta azonban a minden tavasszal egészség
ügyi szempontból országszerte megtartatni szo
kott állatszemle alkalmával a földmívelésügyi mi
niszter saját közegeivel is Á.-t tarthat, amely 
adatok ha nem is tarthatnak igényt a legnagyobb 
precizitásra, mégis eléggé megbízhatók és eléggé 
kifogástalanok. Az 1884, 95, 908. és 909. évi Á.-i 
adatokat az alábbi táblázat mutatja: 

1884 1895 

Szarvasmarha... 
Ló 
Szamár ... 
Öszvér 
Kecske 
Sertés 
Juh 
BaromB 
Méhkas 

4.879,038 
1.748,859 

22,152 
741 

270,192 
4.803,639 

10.594,831 
32.916.668 

743,204 

5.829,018 
1.972,448 

21,386 
885 

286,385 
6.446,573 
7.526,686 

29.352,141 
665,017 

Szarvasmarha: 
Magyar — 
Piros tarka. . . 
Borzderes 
Egyét) tarka 
Bivaly 

Összesen: 
Ló._ 
Szamár ... 
Öszvér _. 
Sertés 
Jnh 
Kecske 

1908 

2.210,801 
3.253,477 

178,101 
617,512 
186,586 

— — 
— — 
— 
— 

— 
— 

1909 

2.106,596 
3.170,842 

— 178,043 
— 602,245 
— 182,138 

6.446,477 
1.859,586 — 

15,057 1 — 
873 — 

5.358,802 — 
7.872,742 — 

277,060 — 

— 
— — — 
— 6.239,864 

1.876,018 
15,300 

734 
4.790,379 
7.356,565 

263.535 

Miként e táblázatokból látható, állatállományunk 
nemcsak hogy a népesség szaporodásával nem mu
tat arányos szaporodást, de különösen az utóbbi 
években határozottan számszerű csökkenés mutat
kozik. Legnagyobb a csökkenés a sertésnél, ami 
jórészt a sertés vész következménye, követi ezt a 
juhállomány csökkenése, ami egyrészt a belter-

jesebb gazdasági üzemnek, — másrészt az ala
csony gyapjú áraknak a következménye, legkisebb 
pedig a szarvasmarhák számszerű csökkenése, 
ami leginkább az utóbbi évek mostoha takarmány
termésének a következménye, s remélhetőleg nem 
lesz állandó. 

Tekintettel azonban arra a körülményre, hogy 
az ország lakosságának húsfogyasztóképessége 
állandóan fokozódik, igen nagy baj az, hogy állat
állományunk számszerű szaporodása nem tart 
lépést a lakosság szaporodásával, mert e körül
mény a húsnemüek állandó drágulására vezet. 
De nagy baj azért is, mert szántóföldeink a rétek 
és legelők feltörésével folyton szaporodnak, s a sú
lyosbodó életviszonyok nagyobb termésátlagokat 
tesznek kívánatossá, amit azonban csak dúsabb 
trágyázással lehetne elérni, holott a szántóföldek
hez arányítva ma nem rendelkezik az ország 
annyi istállótrágyával, mint amennyivel rendel
kezett az 1870-es években. Ez azonban azért csak 
a kisebb baj, mert az istállótrágyát, legalább rész
ben, zöldtrágyával és műtrágyával lehet pótolni. 
Állataink számának csökkenése annyival is el
szomorítóbb, mert más államokban, így különösen 
Németországban az utóbbi évtizedekben az állat
állomány igen lényeges szaporulatot mutat. 

Szarvasmarhaállományunkban feltűnő az a vál
tozás is, hogy a fehér színű magyar marha, amely 
ezelőtt 30 évvel az egész állomány 70%-át tette 
ki, leapadt 30%-ra, ellenben a tarka marha hasonló 
arányban megszaporodott. 

Állatszelídítés, az állatok megfékezése, szeli-
dítése és idomítása részint azért, hogy háziállat
ként szolgáljanak az embernek, részint hogy nyil
vános előadásokat tartsanak velük. Az ó-korban 
nagy eredményeket értek el az állatszelidítők. 
Plinius szerint a karthágói Hanno volt az első 
oroszlánszelidítő. Marcus Aurelius császár a phar-
salosi ütközet után egy oroszlánoktól vont szeké
ren járta be a csatamezőt Cytheris színésznővel. 
Heliogabalus azzal ijesztett rá vendégeire, hogy 
oroszlánokat eresztett be a terembe. Martialis 
szerint már voltak olyan etiópiaiak, akik ido
mított elefántokat, nevezetesen kötélen járó ele
fántot mutattak be. Az újabbkori állatszelidítők 
közül emlegetettek: Carter,Martín, Amburg,Char
les, Bidel, a néger Delmonico, Batty, aki fejét 
oroszlánjainak szájába szokta tenni. Az állatsze-
lidítő nők közül híres Borelli k. a. és Leprince 
asszony, akik a cirkuszokban egész falka szelídí
tett farkassal, lovon nyargaló oroszlánokkal vé
geztek izgató mutatványokat. Hogy az ó-korban 
minő módokkal éltek az állatok idomításában, 
nem tudjuk; egy régi érem ostorral a kezében 
ábrázolja a medvét tanító állatszelidítőt. Bizonyos, 
hogy az állatpszichológia ismerete ép oly fontos 
az Á.-nél, mint a mechanikus eszközök, pl. az 
ostor, éheztetés, kötözés. Az állatszeliditőnek 
meg kell mutatnia hatalmát a vadállat fölött; a 
merész és éles tekintet a fékezés hatalmának első 
föltétele. Használnak különböző fenyegető eszkö
zöket, tüzet, villamos ütést, továbbá olyan mester
fogásokat, melyek bizonyos családoknak el nem 
árult titkai. Ma a legtöbb állatszelidítő az olasz 
Piacenza tartományból kerül ki. Egyébként az 
Á. eszközeinek is megvan a határa; nem egyszer 
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okozta a szelidítönek vesztét valami vigyázatlan
ság, az állatok rendkívüli izgalmi állapota 8 több 
efféle. A fogságban született vadállatok megsze
lídítése nem nehéz feladat. V. ö.: Mantegazza, 
Hacliet-Souplet müveit az A.-ről, tov.: A. u. G. 
Orüeb, Die Dressirkunst (Mühlheim 1900); 
Bostock, The training of wild animals (New-
York 1903). 

Állatszimbolika, 1. Szimbolika. 
Állattal való fajtalanság (sodornia, bestiali-

tas), állatokkal űzött nemi érintkezés. L. Termé
szetelleni fajtalanság. 

Állattan (zoológia), az a tudomány, amely az 
állatokat minden irányban tanulmányozza és 
ismerteti. Feladata az állatok külső és belső alak-
és szerkezetbeli viszonyait megismerni, továbbá 
az állatok szerveinek, valamint az állati test egé
szének működéseit, e működések törvényeit, az 
állatoknak egymáshoz meg a külső világhoz való 
viszonyát kideríteni; nemkülönben az állati testet 
alkotó anyagokat s az élet alatt véghezmenő 
kémiai folyamatokat megismerni. Mindez irányban 
pedig nemcsak a kész, azaz kifejlődött, hanem a 
fejlődésben levő állatokat is tanulmányozza, vala
mint vizsgálata körébe vonja a kihalt állatok ása-
tag maradványait is. Végül feladata az egész állat
országot a szervezet minőségében nyilvánuló ro
konság szerint rendszerbe foglalni s a fajokat pon
tosan leírni. 

Atudományos A. ágazatai a következők: 1. Alak
tan (morfológia), mely az állati test alakbeli vi
szonyait tanulmányozza. Részei közül: a) Zootó-
mia (állatboncolástan), az állati test belső alka
tával foglalkozik s vagy egyszerűen csak a szer
vek alkat- és szerkezetben részleteinek leírására 
szorítkozik (leiró anatómia) vagy pedig össze
hasonlítja egymással az azonos alaktani értóküek-
nek (homológ) talált szerveket, megállapítja az 
állatok rokonsági kapcsolatát, a szervezeti viszo
nyok részleteit pedig megmagyarázni s általános 
értékű, törvényekre visszavezetni igyekszik (össze
hasonlító anatómia). Az anatómiának ama részét, 
amely a szabad szemmel nem látható szervezeti 
részletekettamúméír).yozza.,mikroszkópianatómiá-
nak, vagy, minthogy kiválólag azokkal a szöve
tekkel foglalkozik, amelyekből az állati test fel 
van épülve, szövettannak (hisztológia) nevezik, b) 
Fejlődéstan (ontogenia), az állatok fejlődését tanul
mányozza az egyén életének kezdetétől a teljesen 
befejezett, kifejlődött állapotig, s amennyiben ada
tait általános törvények megállapítására értékesíti, 
úgy mint az anatómia, az összehasonlító módszert 
követi. A fejlődéstannak ezt az utóbbi részét 
összehasonlító fejlődéstannak nevezzük. 2. Állat
élettan (zooflziológia) az egyes szervek, vala
mint az egész állat életműködéseit kutatja. B so
káig teljesen elhanyagolt, de utóbb nagyon fel
lendült tudományágnak sokat ígérő, értékes haj
tása az összelvxsonlüóállatélettan és a kísérleti A., 
mely, azonban még csak a kezdet kezdetén van. 
3. Életmódtan v. Mztartástan (oikológia vagy 
szűkebb értelemben vett biológia), az állatok élet
módját, szokásait, viselkedését, háztartását, mű-
ösztönét, egymáshoz s a környező természethez 
váló viszonyait kutatja. 4 Elterjedéstan, állat föld
rajz (korológia,zoogeográfla),az állatoknak Földün

kön való elterjedését tanulmányozza s ennek tör
vényeit állapítja meg. Egyes körülirt állatterületek 
állatvilágát — a faunát — a faunisztika kutatja. 
5. Állati kémia (zookémia), az állatok testét alkotó 
anyagokat és az élet folyamán végbemenő kémiai 
folyamatokat kutatja. 6. őslénytan (paleontológia), 
a kihalt állatok maradványait tanulmányozza és 
ismerteti. 7. Törzsfejlődéstan (fllogenia), az össze
hasonlító anatómia, fejlődéstan, őslénytan, állat-
földrajz, esetleg az Á. más ágazatai nyújtotta 
adatok kritikai felhasználása alapján az állattör
zsek, körök, osztályok, rendek, családok, nemek, 
fajok természetes úton való kifejlődését igyekszik 
megállapítani; a törzsfejlődéstan nehéz feladatát oly 
módon igyekszik megoldani,mint az összehasonlító 
nyelvész, aki a nyelv szerkezete, a használatban 
levő meg a forgalomból kiment szókincs, régi 
mondákban foglalt hagyományok, a történelem 
stb. alapján egyes nyelvcsaládok és nyelvek kelet
kezését nyomozza. 8. Állatrendszertan (systema-
tica, taxonómia), az állatokat természetes rokon
ságuk szerint rendszerbe foglalja (1. Állatország). 
9. Leiró Á. (zoográfla), az állatokat rendszertani 
sorrendben ismertető jegyeik, életmódjuk, elter
jedésük stb. szerint leirja. A leiró Á.-nak egyes 
természetes csoportokat magában foglaló részeit 
az illető csoporttól kölcsönzött külön ^névvel szo
kás jelölni: így ornitológia a leiró Á.-nak az a 
része, mely a madarakkal, entomolőgia az, amely 
a rovarokkal foglalkozik. 

Az Á.-nak több segéd-tudománya van; ilyenek 
azok, amelyek az állatok gyűjtésének, múzeumok 
számára való kikészítésének, eltartásának, ana
tómiai és mikroszkópiai készítmények előállítá
sának, a búvárlatok körül alkalmazandó mód
szerek s eljárások s a buvárlati eszközök használá
sának, az állátok tenyésztésének, ápolásának mód
jait stb. tanítják., 

A tudományos Á.-nal szemben az ú. n. gyakorlati 
v. alkalmazott Á. az állatokat bizonyos gyakorlati 
szempontból, az emberre való hasznosságuk vagy 
kártékonyságuk szerint tárgyalja, ilyenek pl. a 
gazdasági (mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti), 
orvos-gyógyszerészeti, ipari, kereskedelmi Állat
tan stb. 

Az Á. tö r t éne te . AzÁ. fejlődésében,úgymint 
az emberiség történelmében, három korszak: ó-, 
közép- s új-kor különböztethető meg; I. Ó-kor. Az 
ó-kor klasszikus népe, a görög, az Á.-t, amennyi
ben a korszellem s a vizsgálati módszerek kezdetié^ 
gessége megengedte,, egészen tudományos alapon 
művelte. A görögök Á.-i ismeretei Aristoteles mun
káiban (Az állatok története, Az állatok részeiről, 
Az állatok nemzéséről) vannak letéve. B mun
kák meglepő részletességgel tárgyalják az össze
hasonlító anatómiát az emberből kiindulva, to
vábbá az állatok élettanát, szaporodását, fejlődését 
ós életmódját,, szóval — a leiró Á.-on kivül — a 
tudományos Á. összes fontos részeit. Aristoteles 
munkái az állatoknak az ismeretek akkori állásá
nak megfelelő rendszerét is magukban foglalják, 
amely á tudományos rendszer követelményeinek 
sokkal jobban megfelel, mint az összes közép- és 
újabbkori szerzők rendszerei egész Linnéig, aki
nek rendszere velejében szintén az Aristoteles-
félén alapszik. A rómaiaknak Á.-i irója, Hinius 
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(23-—79 Kr. u.), nagy szorgalommal, de kritika 
nélkül gyűjtötte össze mindazt, amit kora az 
állatokról tudott és mesélt s a tudományt nemcsak 
előbbre nem vitte, sőt haladását megakadályozta, 
mert a középkori irók inkább őt, mint a nekik 
érthetetlen Aristotelest követték. 

II. Középkor. Egész a XIII. századig nem jelent 
meg értékesebb A.-i munka. E kor szellemére 
jellemző a «Physiologus» névvel jelölt, isme
retlen szerzőtől származó A-i munka, amely a 
XIV. sz.-ig különböző átdolgozásokban az összes 
kereszténjunépek között el volt terjedve s volta
képen nemegyéb, mint a bibliában előforduló 
állatoknak erkölcsös elmélkedések s allegóriák 
közbeszövésével bővített természetrajza. Csak 
akkor akadtak az Á.-nak komolyabb művelői, 
mikor a keresztény népek a XIII. sz.-ban az arabok 
közvetítésével megismerkedtek Aristoteles mun
káival. Három dominikánus barát Irt ez időben 
nagyobb Á.-i munkákat, jelesen Gantimpréi Tamás 
(Thomas Cantipratanus), Albertus Magnus és 
Bauvaisi Vince (Vincentius Bellovacensis). 

III. Újkor. A könyvnyomtatás feltalálása, mint 
minden tudományban, úgy az Á.-ban is új kor
szakot jelez. Theodoros Gaza a XIV. sz. közepe 
táján görög eredetiből latinra fordítja Aristoteles 
munkáit, amelyek 1476—98-ig Velencében öt ki
adást érnek s közkinccsé válnak. Idegen világré
szek felfedezése új természeti tárgyakkal ismertet 
meg, amelyek felébresztik a buvárkodási vágyat. 
Más világtörténeti események, amelyek békóiból 
felszabadítják az emberiszellemet,atermészettudo
mányok más területein tett korszakot alkotó felfe
dezések, a mikroszkóp feltalálása (1590 körül) stb. 
mind közreműködnek, hogy az Á. is haladásnak 
induljon. Wotton Edward (1492—1555) nagy 
fendszertani munkájában javítást tesz az Aristote
les rendszerén, Gesner Konrád (1516—65), Ald-
rovandi Ulisszes (1522—1605), Jonston János 
(1603—1675) nagy munkáikban enciklopédiailag 
tárgyalják az egész ismert állatországot. Idegen 
világrészek állatainak leírásával a búvárok egész 
sora foglalkozik. Volcher Coiter (1535—1600), 
Hieronymus Fabricius ab Aquapendente (1537— 
1619), MarcoAurelio Severino (1580—1656), Tho
mas Wülisius (1621—1675) megvetik az össze
hasonlító anatómia alapját s Monro Sándor ki
adja (1764) az összehasonlító anatómia első kézi
könyvét. Francesco Stelluti a méhek anatómiáját 
tárgyaló munkájában (1625) először közöl mikrosz
kópiai vizsgálatokat; őt követi Marcello Malpighi 
(1628—1694), Anton van Leeuwenhoek (1632— 
1723) és Jan Swammerdam (1637—1680), meg
nyitva a mikroszkópiai felfedezések sorát. Az 
állatok fejlődéstanának is akadnak tanulmányozói 
(Coiter, Fabricius ab Aquapendente, Malpighi) 
és Wolff Gáspár Frigyes (1735—1794) megveti a 
mai fejlődéstan alapját. Az A. minden területén 
pezsgő élet közepett kezdette meg működését 
Linné (Linnaeus) Károly (1707—1778), akinek hal
hatatlan érdeme, hogy az idejében ismert összes 
állatokat könnyen áttekinthető rendszerbe fog
lalta s következetesen keresztülvitt terminológiá
val pontosan leírta. A Linnét követő korszak ro
hamos haladásának történetéből csak a tartós nyo
mokat hagyó, új eszméket ébresztő s új irányokat 

kijelölő mozzanatokra szorítkozhatunk. Az össze
hasonlító anatómia terén korszakot alkotó tevé
kenységet fejtett ki Cuvier György (1769— 
1832), kinek az állatok összes csoportjaira kiter
jedő összehasonlító anatómiai tanulmányai a 
mai rendszerek alapját tevő állatrendszer (1. Ál
latország) megalapítására vezettek. A mester 
nyomdokaiba léptek tanítványai: a Ctoier-féle 
francia iskola; Németországban Meckel János Fri
gyes (1781—1833), Müller János (1801—1858) és 
tanítványaik; Angolországban Owen Richárd (szül. 
1803), Huxley Tamás Henrik (szül. 1825) és tanít
ványaik, stb. A fejlődéstannak, melynek tudomá
nyos alapját a kortársaitól nem értett Wolff G. Fr. 
vetette meg, új lendületet adtak Baer Károly Ernő 
(1792—1876), Pander Keresztély Henrik (1794— 
1865), Rathke Henrik (1793—1860), BischoffTivet-
dar Lajos Vilmos, kiket napjaink búvárainak 
egész hosszú sora követ. A tökéletesített mik
roszkópok mélyebb bepillantást engedtek a Leeu-
wenhoektól 1675. felfedezett legalsóbb állatok 
szervezetébe, amelynek kifürkészése főleg Eh-
renberg Keresztély Gottfrid (1795—1876), Du-
jardin Félix (1801—60), Stein Frigyes (1818— 
1885), Glaparéde Réné Ede (1832—1871) és Lach-
mann Frigyes János (1832—1861) érdeme. Az álla
tok szöveti szerkezetének megismerésében pedig 
új korszakot indít meg Schwann Tivadar (1810— 
1882) sejtelmélete (1838). Az őslénytannak főleg 
Cuvier, Lamarck (1745—1829), Smith Vilmos 
(1769—1839) és Owen vizsgálatai, az állatok 
földrajzi elterjedését tárgyaló tudományszaknak 
pedig Sclater (született 1829) és Wallace Alfréd 
Russel munkái vetették meg alapját. Végül Dar
win Károly Róbertnek (1809—1882) a fajok kelet
kezéséről szóló elmélete (1859, 1. Fajkeletkezés) 
egészen új területet nyitott meg a búvárkodás előtt 
s az egész szerves világról való felfogásunkat gyö
keresen reformálta. V. ö. J. V. Carus, Geschichte 
der Zoologie, 1872. 

Hazánkban az Á. művelése csak a legújabb 
időben, nemzetünk újjáébredósének szakától 
kezdve, indult meg élénkebb lendülettel. Az A. 
terén kifejtett szerény munkásság azonban meg
lehetős régi keltű. Irodalmi feljegyzésekből tud
juk, hogy Nagy Lajos király udvari fő sólymásza, 
Magyar László(LaAisla\is Ungarus) különmunkát 
írt a sólymászatról és vadászatról. A késmárki 
születésű Augustinus db Hortis (1597—1650), 
aki a bécsi füvészkertet alapította, III. Ferdinánd 
támogatásával múzeumot tervezett hazánkban. 
Lippay Prokóp (Procopius Bananus), kamarai fő
orvos, Lippay György esztergomi érsek költsé
gén 1642—1665-ig hazánk különböző részeiben 
gyűjtött, a gyűjtött természeti tárgyakat leírta, le
rajzolta és De admirandis Hungáriáé rebus cimen 
nagy munkát írt, amely azonban Bécsben való 
nyomatása közben elveszett. Apáczai Cseri Já
nos (1. o.) Magyar Encyclopaediá-jéLba.ri (1653) 
az akkori ismeretek alapján 116 állatotír le. Ama-' 
gyár nyelven megjelent első terjedelmesebb Á.-i 
munka Miskolci Gáspár Jeles Vadkert-je (1702), 
amely voltaképen aFranzius Farkas wittenbergai 
sz. írásmagyarázó Doktor» deák nyelvű munkájá
nak fordítása. Leírásai telve vannak mesékkel, er
kölcsös elmélkedésekkel, allegóriákkal és tanul-
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Ságokkal. Mint a XVII. sz.-baaLippayProkóp, úgy 
a múlt sz.-ban is akadt egy természetbúvár, Gros-
singer János (1728—1803), jezsuita, majd tábori 
pap, aki hazánk természeti tárgyainak gyűjtését, 
tanulmányozását és leirását tűzte ki feladatául. Az 
évek hosszú során tett tanulmányok eredményei
nek az állatországot tárgyaló része négy nagy 
kötetben látott napvilágot (Universa história phy-
sicaRegni Hungáriáé secundum tria regna naturae 
digesta. Posonii et Comaromii 1793—1797), me
lyeknek elseje az emlősöket, másodika a madara
kat, harmadlka a csúszó-mászó állatokat, két-
éltüeket és halakat, a negyedik a rovarokat s az 
összes alsóbb állatokat tárgyalja. B mű hazánk 
faunájára tömérdek becses adatot tartalmaz. A 
nagyközönségnek szánt Á.-i müvek közül a Linné 
iskolájának Á.-át Földi János (1755—1801) ül
tette át irodalmunkba Természeti História a 
Linné szisztémája szerint. Első csomó, az állatok 
országa (Pozsony 1801) c. munkájával, amely 
az Á.-t — Blumenbach kézikönyvét követve — 
egészen a tudomány akkori állása szerint tár
gyalja. Cuvier iskolájának Á.-át Nagy Péter igye
kezett meghonosítani, lefordítván Milne-Edwards 
kézikönyvét (Kolozsvár 1847). 

A tudomány mai színvonalán álló eredeti Á.-i 
kézikönyv mai nap is hiányzik irodalmunkból; 
Margó Tivadar, két kötetre tervezett kézikönyve 
(A tudományos Á. kézikönyve, I. köt. 1. rész, Pest 
1868) csonka s már teljesen elavult. A nagyszámú 
középiskolai használatra szánt Á.-i kézikönyvek 
közül Paszlavszky József, Bóth Samu, Szterényi 
Hugi stb. tankönyvei emelendők ki. Az Á. kü
lönböző területein önállóan búvárkodó szaktudó
saink száma az utolsó tizedekben örvendetesen 
szaporodott s különösen az utolsó negyedszázad 
alatt jelentékeny és számottevő Á.-i irodalom 
fejlődött ki hazánkban is. 1902 óta Állattani 
Közlemények címen Méhely Lajos buzgólkodása 
következtében folyóirat áll a hazai Á. szolgála
tában ; itt ós a Nemzeti Múzeum által kiadott 
Annales Historico Naturales c. folyóiratban jelent 
meg az újabb Á.-i dolgozatok zöme. A külföldi 
szakfolyóiratokban is egyre sűrűbben találkozunk 
magyar búvárok dolgozataival. 

Irodalom. Hanák János, Az állattan története és irodalma 
Magyarországban, Pesten 1849; Frivaldszky János, Hazánk 
faunájának gyarapodása az utóbbi években. A magy. orv. és 
term.-vizsg. XX. nagygyűlésének munkálatai, Budapest 1880; 
Daday Jenő, A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-től 
1880-ig és 1881-től 1890-ig, kiadja a Kir. Magy. Termtud. Társ. 
1882 és 1891; Szilády Zoltán, A magyar állattani irodalom 
ismertetése 1891-től 1900-ig, Budapest 1902, a K. M. Termtud. 
Társ. kiadása. 

Népszerű állattani müvek: Brehm Alfréd, Az állatok világa, 
Budapest 1901—1907, 10 k ö t ; ismereteink mai színvonalá
hoz és a hazai viszonyokhoz alkalmazták: Méhely L., Bálint 
8., Chernél J., Kohaut R., Lősy J., ifj. Entz G. és EAtz I. ; 
Műveltség Könyvtára (Élők világa; az állattani részt szerk.: 
Entz G., a szöveget írta Gorka S. és Soós L.); Haacke és 
Kuhnert, Das Tierleben d. Erde, Berlin 1901, 3 köt., sok szí
nes táblával. 

Alapvető nagy művek: Linné, Systema naturae ; Cuvier, La 
régne animál; Bronn, Klasseu u. Ordnungen d. Tierreichs, 
Leipzig 1859-től; de még nem teljes); Delage és Hérouard, 
Traité de Zologie concrete, Paris 1892 tői; még nem teljes ; 
Das Tierreich, kiadja a porosz tud. akad., Berlin 1897-től 
kezdve: Catalogne of the British Museum. 

Általános állattani tan- és kézikönyvek : Leunis, Synopsis 
der Naturgeschichte des Tieerreichs, 8. kiad., 2 köt., Hanno
ver 1883—86; Claus-Grobben, Lehrbuch der Zoologie, Mar-
bnrg U 0 9 ; Hertwig R., Lehrírach d. Zoologie, 9. kiad., Jena 
1910; Pagenstecher Alig. Zoologie, Berlin 1875—81, 3 köt.; 

Boas, Lehrbuch der Zoologie, 4. kiad., Jéna 1906 ; Parker-
Haswell, Text book of Zoology, London 1898, 2 köt.; Ray 
Lankester, A Treatise on Zoology, u. o. 1900—1910, eddig 7 
kőt. jelent meg ; The Cambridge Natural History. 

Összehasonlító boncolástani müvek: Cuvier, Leoons d'ana-
tomie comparée, Paris 1799—1805, 5 köt.; Láng, Lehrbuch der 
vergl. Anat'mie der wirbellosen Tiere, Jéna 1888—189*, 
2 köt., Protozoa és Mollusca 2 kiad., n. o. 1900—01; Qegen-
baur, Vergl. Anatomie d. Wirbeltiere, Lipcse 1898, 2 köt.'; 
Wiedersheim, Vergl. Anatomie d. Wirbeltiere, Jena 1909, 
7. kiad. 

Fejlődéstani művek: Korschelt-Heider, Lehrbuch d. vergk 
Entwicklungsgeschichte d. wirbellosen Tiere, Jena 1893— 
1909, 4 kőt.; Hertwig 0., Handbuch d. vergl. u. experimen-
tellen Entwicklungslehre d. Wirbeltiere, u. o. 1901, 6 kőt.; 
Duval, Atlas d'Embryologie, Paris 1889. 

Állatélettani és kísérleti állattani művek: Fürth, Verglei-
chende chemische Physiologie d. niederen Tiere, Jena 1903; 
Morgan, Experimentelle Zoologie, Lipcse-Berlin 1909; Op-
penheimer, Handbuch der Biochemie d. Menschen u. d. Tiere, 
Jena 1909—1910, 4 köt . ; Winterstein, Handbuch d. verglei-
chenden Physiologie, u. a. 1910; eddig megjelent 12 füzet, 
az egészet 30 füzetre tervezik; Hesse-Doflein, Tierbau u. 
Tierleben, Leipz.-Berlin 1910. 

Állattani repertóriumok éslexikonők: Handwörterbuch d.Zoo-
logie, kiadta Jáger, Prenzel, Matschie, Breslau, 1880—1900, 
8 köt; Ziegler, Zoologisches Wörterbuch, Jena 1909 ; Agassiz, 
Bibliographia zoológiáé et geológiáé, London 1818—54; En-
gelmann-Carus-Taschenberg, Bibliotheca historico naturális 
1700—1880, Leipzig 1861—1909, 9 köt.; Zoologischer Jahres-
bericht, kiadja a nápolyi zool. állomás, 1879-től kezdve; 
Zoological Rekord, kiadja az angol Zool.-Társaság. 

Állattani és anatómiai folyóiratok: Anatomischer Anzeiger, 
Organ der Anatomischen Gesellschaft, Jena 1886 óta; Archív 
für mikroskopische Anatomie, Bonn 1865 óta ; Archív ftlr 
Naturgeschichte, Berlin 1835 óta; Archiv für Anatomie und 
Physiologie, Lipcse 1834 óta ; Biologisches Centralblatt, Er-
lang. 1881 óta ; Jenaische Zeitschrift fiir Naturwissenschaf-
ten, Jéna 1864 óta ; Mitteilnngen aus der Zoologischen Sta-
tion zu Neapel, Berlin 1878 óta ; Morphologisehes Jahrbnch, 
Leipz. 1875 óta ; Zoologische Annalen, Würzburg 1904 óta; 
Zoologischer Anzeiger, Lipcse 1877 óta ; Zeitschrift ftlr wis-
senschaftliche Z., u. o. 1848 óta ; Zoologische Jahrbücher, 
Jena 1886 óta ; Archives de Zoologie expérimentale et ge
nerálé, Paris, Annales des Sciences naturelles, u. o.; Archi
ves de Biologie, Gént; Journal del'Anatomie et de la Phy
siologie, Paris ; Annals and Magaziné of Natural History, 
London ; Journal of Anatomy and Physiology, u. o.; Jour
nal of experimentál Zoology, Baltimore 1904 óta; Journal 
of Morphology, Boston ; Proceedings und Transactions of the 
Zoological Society, London; Quarterly Journal of Microscopi-
cal Science, u. o.; Zoological Bulletin, most Biological Bul
letin c. jelenik meg 1897 óta. 

Állattani állomások, a tengeri és édesvízi álla
tok életmódjának, anatómiai és fejlődési viszo
nyainak, továbbá életjelenségeinek tanulmányoz-
hatására berendezett tudományos intézetek, me
lyek rendesen a tengerek v. egyik-másik terjedel
mesebb tó partjain épülnek. Vannak azonban 
úgynevezett vándor állomások, amelyek időröl-
idóre és a szükséghez képest változtatják helyei
ket. Ez intézetek azonban nem csupán a tudomány, 
hanem egyúttal a gyakorlati élet és különösen a 
haltenyésztés szolgálatában is állanak. A legelső 
állattani állomás a nápolyi «Stazione zoologica» 
volt, amelyet Dohrn A. tanár alapított 1872.; 
ma azonban már több hasonló intézet van a külön
böző tengerek partjain, sőt van egy édesvízi is. 
Utóbbit 1891. Zachariás létesítette Plönben a 
Müggelsee mellett. 

Az európai Á. közül ismertebbek: Franciaor
szágban a roscoffl (a bretagnei partokon) és a Sta-
tion Arago Banyuls sur Mer-ben, Hollandiában a 
a gelderni, Angliában a plymouthi, Németország
ban a helgolandi, Olaszországban a már említett 
nápolyi állomáson kívül a rapalloi, Oroszország
ban a szebastopoli, Ausztriában a trieszti és a 
Németországtól fentartott rovignói állomás. Az 
Európán kívüli állomások közül említésre méltó 
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a newporti (Rhode Islandon) és a Bermuda-szige
ten levő állattani állomás. Hazánkban a Magyar 
Adria Egyesület tervez Fiúméban a már meglevő 
halászati kísérleti állomás átalakításával és ki-
kibővítésével modern biológiai állomást. 

Állattani múzeum, oly intézet, amelyben ki
szárított, kitömött, borszeszben v. más folyadék
ban konzervált állatokat, vagy esetleg különböző 
anyagokból pl. viaszból készített utánzatokat őriz
nek és állítanak ki közszemlére. B helyeken az 
állatokat általában az állattani rendszer elvei sze
rint állítják ki. Ezek mellé sorakoznak aztán az 
állatok szervedét feltüntető, úgynevezett anató
miai készítmények és a gerinces állatoknál a csont
vázak stb. 
, Régebben csakis az egyetemi városokban voltak 

Á.-ok és főleg az egyetemi oktatás szolgálatában 
álltak. Ma már minden valamirevaló városban 
találunk ilyeneket, főleg ha valami magasabb tan
intézetük van. Az ilyen vidéki Á.-ok legfőképen 
az illető vidék állatjainak összegyűjtésére szo
rítkoznak, amilyenek pl. nálunk az «Erdélyi Mu-
zeumegylet», az «Északmagyarországi Kárpát-
egylet», s a «Délmagyarországi Múzeuma stb. 
A.-ai. A nagyobb A.-ok a hazai állatfajok össze
gyűjtése mellett más világrészekből valókat is 
szereznek, hogy a látogatóknak annál több tanul
ságosat nyújthassanak. Hazánkban egyetlen ilyen 
Á. a «Magyar Nemzeti Múzeum» állattára Buda
pesten. Bizonyos fokig ehhez sorakozik a budapesti 
kir. tudomány-egyetem állattani és összehasonlító 
bonctani múzeuma, továbbá a kolozsvári tudo
mány-egyetem állattani- és összehasonlító bonctani 
intézetének múzeuma, amelyekben a tanításhoz 
szükséges anatómiai és fejlődéstani készítmé
nyek és a hazai állatfajok mellett a nevezete
sebb külföldi állatfajok egy részét is megtaláljuk. 
Az európai Á.-ok között a leggazdagabb a londoni 
«British Museum», ezután következik a párisi, 
bécsi, berlini, pétervári, budapesti, kopenhágai, 
leideni stb. L. még Múzeumok. 

Állattársaságok, 1. Állattelep és Társasállatok. 
Állattartó az, ki nem foglalkozik a háziállatok 

szaporításával, hanem csak azért tartja, hogy neki 
bizonyos szolgálatokat tegyenek. Ilyen pl. a bér
kocsis, a hizlaló. Az állattartás főleg igen bel
terjes gazdaságokban van nagy mértékben el
terjedve. 

Állattelep, az osztódással vagy bimbódzással 
keletkező nagyobb számú állategyénnek tartós 
életközössége. Ilyen telepalkotó fajokat találunk 
a tömlösállatok (Goelenterata), mohállatok (Bry-
ozoa) és szalpák körében. A telepkópződés (cor-
mogenia v. cormosis) oka rendesen tökéletlen 
osztódásban, illetve sarjadzásban rejlik, amidőn 
az ivartalan szaporodás által keletkezett új nem
zedék nem tud leválni az anya testéről, hanem le
válás helyett egymással és az anyaállat testével 
lép szoros összeköttetésbe. Az Á.-et alkotó egyé
nek vagy egyenlők egymással v. többé-kevésbbé 
különböznek egymástól (több- v. sokalakú Á.) s 
ez esetben az élettani munka is annyira meg van 
osztva közöttük, hogy tulajdonképen nem külön 
egyéneknek, hanem élettani szempontból teljesen 
jogosan a telep szerveinek tarthatjuk őket. Ilye
nek pl. a Szifonoforák (1. o.). 

Állattenyésztés. Á.-t űz az a gazda, aki álla
tait nemcsak bizonyos munka végzésére tartja, 
hanem olyan módon is szaporítja azokat, hogy az 
utódokban folytonosan javuljanak és tökéletesed
jenek, s így az általa kitűzött tenyészcélnak job
ban ^megfeleljenek. A tenyésztőnek tehát olyan 
ismeretekkel kell rendelkeznie, amelyek se
gélyével a tenyésztendő fajtát, a párosítandó 
egyedeket, az utódok tökéletesbítése céljából a 
legjobban tudja megválasztani. Csak az olyan 
egyén nevezhető tehát állattenyésztőnek, aki ez 
ismeretekkel bír, s aki ez ismereteit a tenyész
tésnek tökéletesbítésére fel tudja használni. E 
törekvés nemcsak az egyes tenyésztőkben van 
meg, de megvan minden állam kormányzatában 
is, mert az állam elsőrangú érdeke, hogy gazda
közönsége kezében értékes és folyton javuló állat
állomány legyen. Magyarország állatállományá
nak javítására a legkülönbözőbb úton és módon 
foly be az állam. Lóállományának javítása cél
jából a magyar kormány állami ménesintézeteket 
tart fenn, kiváló mének és kancák kitenyésztése 
céljából; továbbá állami méntelepeket, melyek 
lóanyagából kisgazdák kancaállományát ország
szerte fedezteti. Vármegyénként lótenyésztési bi
zottságokat szervez, amelyek javaslatokat tesznek 
az illető vmegye lóanyagának javítása érdekében, 
de feladatuk az illető vmegye területén fedezésre 
kiosztandó állami mének kiválasztása is. Lókiál-
lításokat és lódij ázásokat rendez, a versenyügyet 
támogatja. A szarvasmarhatenyésztés fellendí
tése érdekében gazdasági felügyelői által jó mi
nőségű bikákat vásároltat, amelyeket kedvezmé
nyes áron részletfizetésre a községek közt osztat 
szét. Időközönként egyes vidékeket jó minőségű, 
üszőkkel ós tehenekkel népesít be, amelyek árát 
kamatmentesen vagy alacsony kamatozás mellett 
részletekben szedi be. A gazdasági egyesületek 
által rendezett kiállítások díjazási költségeit rész
ben vagy egészben viseli, havasi legelőket tart 
fenn, s a közlegelők megjavításának érdekében 
országos akciót folytat. Legújabban az üszőborjuk 
módfelett való mészárszéki pusztítása ellen indít 
akciót azáltal, hogy a borjukat egyes vidékek ol
csó és jó legelőin gyűjteti össze. A juh- és sertés
tenyésztést megfelelő kosok és kanoknak ugyan
csak részletfizetésre való kiosztása által támo
gatja, de úgy a sertés-, mint a marhatenyésztést 
tej szövetkezetek létesítése és támogatása által is 
igyekszik jövedelmezőbbé tenni. Mindezen állami 
beavatkozásnak az eredménye az utóbbi 10—20 év 
alatt nagyon is meglátszik, mert ha számszerűleg 
jelentéktelen is az ország állatállományának sza
porodása, de nagyon jelentékeny az állomány ja
vulása és értékemelkedése. 

Azon ösmereteket, melyekkel az állattenyésztő 
gazdának rendelkeznie kell, Á.-tannak neve
zik. Ez ismeretek főleg a tenyészállatok s azok 
tulajdonságainak helyes megítélésére, az átörökítő 
képesség célszerű kihasználására, a tenyészálla
tok etetésére és ápolására vonatkoznak. Az Á.-nak 
főleg legelődús gazdaságokban van nagy jelentő
sége, mert ily helyen a gazdaságnak többnyire leg
jövedelmezőbb ága; belterjes gazdaságokban azon
ban leginkább a gabona és ipari terményeknek 
nyúj tátik előny, ahol csak nagyon első rangú ál-
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latok tenyésztése lehet hasznot hajtó. Anglia és 
Hollandia virágzó Á.-ének is a nedvesebb éghajlat, 
s ennek következtében a vidék dús takarmányt 
termő képessége veti meg az alapját. 

Állattenyésztési felügyelők, 1. Gazdasági fel
ügyelők. 

Állattőke alatt értjük azon értéket, amit a 
gazdaságban levő összes igás és tenyészállatok 
képviselnek. L. még Elő leltár. 

Allátu, asszír istennő, a pokol istenei közül a 
legfőbb. Oroszlánfejű szörny képében ábrázolták, 
mely csónakban álló ló hátán térdelve kígyókat 
tart kezeiben, míg emlőin állatok csüggnek. 

Allatura , 1. Hozomány. 
Á l l a turca, ol. zenei műszó; olyan darabok

nál fordul elő, melyeket török zene módjára kell 
előadni. 

Állatvám, élő állatok után szedett beviteli vám. 
Kiviteli Á.-okat az államok csak időlegesen, 
az állatkivitel korlátozása céljából szoktak szedni. 
A jelenleg érvényben álló osztrák-magyar vám
tarifa a következő nevezetesebb szerződéses bevi
teli Á.-okat állapltja meg: (VIII. tarifa-osztály. 
Vágó- és igás állatok.) Ökör á 100 kg. élősúly 
9-40 K, bika drb-ként 30 K, tehén a 100 kg. élő
súly 30 K, borjú 5 K, juh és kecske 2"50 K, bá
rány 1-50 K, sertés 1'50—22 K, ló drb-ként két 
éven felül 60 K, két éves korig 30 K, csikó, ösz
vér és szamár vámmentesek. (X. tarifa-osztály. 
Más állatok.) Házi szárnyasok a 100 kg. élősúly 
•4 K, de a lúd vámmentes. Eleven vad vámmentes. 
Leölt vad 100 kg.-ja 15 K vámot fizet. Halak 
vámmentesek, kivéve a pontyot. Osztriga vámja 
á 100 kg. 40 K, a homár vámja pedig 60 K. 

Németországban az 1902 dec. 25-iki tarifa 
törvény a következő nevezetesebb szerződéses 
Á.-okat állapította meg: Lovak vámja értékük 
szerint drb-ként 50—72 M, szamár és öszvér drb-
ként 30 M, szarvasmarha a 100 kg. élősúly 8— 
14-4 M, juh 8—14-4 M, sertés 8—14"4 M. Kecskék 
vámmentesek. 

Franciaországban az ezidőszerint érvényben 
álló vámtarifa értelmében a szerződéses államok
ból behozott szarvasmarha után á 100 kg. élősúly 
10 fr, borjú után 12 fr, juh után 15-5 fr, 5 éven 
aluli lovak után drb.-kónt 100—150 fr, 5 éven 
felüli lovak után pedig drb-ként 150—200 fr, be
hozatali vám fizetendő. 

Állatvándorlás, 1. Vándorlás. 
Állatvásár. Á.-rok csak erre a célra kijelölt 

és berendezett helyen az A.-tereken tarthatók, 
amely terek legeltetésre egyáltalán nem, — más 
célra is csak kivételes engedéllyel használhatók. 
A meghatározott időben tartandó vásárokra csak 
olyan állatok bocsáthatók be, amelyek nincsenek 
befogva és szabályszerű marhalevéllel vannak el
látva. A vidéki állatok a helybeliektől elkülöní
tett területen vannak, s egy külön terület tartatik 
fenn az állatorvos által gyanús v. betegnek nyil
vánítottak részére. A vásártartásra jogosított kö
teles arról gondoskodni, hogy a vásáron állat
orvos is legyen, aki az állategészségügyi rend
szabályokat foganatosltja. Az adás-vételhez szük
séges marhalevelek átíratását azon község tarto
zik foganatosítani, ahol a marhavásár tartatik. 
Nem szabad a vásárt megtartani, ha a községben 

keleti marhavész, ragadós tüdőlob, sertésvész v. 
egyéb ragályos betegség, akár szórványosan ia 
előfordul. A vásártartó tartozik a vásár elmultá
val a vásárteret alaposan takaríttatni és fertőtle
níteni, s ennek megtörténtét az elöljáróságnak v. 
hatóságnak bejelenteni. Ezen rendszabályok be 
nem tartása kihágást képez, s a vásártartásra jo
gosult 400 koronáig terjedhető pénzbirsággal lesz 
büntetve. Nem minden vásár kapcsolatos Á.-ral, 
s nem, is kívánatos, hogy minden apró-cseprő 
vásár Á.-joggal is bírjon; a gazdának az volna 
az érdeke, hogy az Á.-ok nagy felhajtással legye
nek kapcsolatosak, ahol igényének megfelelő álla
tok között nagyobb volna a választék. 

Állatvédelem. Az állatok kínzásával szemben 
az intelligens társadalom védőeszközökhöz nyúl. 
A törvény is elitéli az állatkínzót, de társadalmi 
akció is indult az Á. érdekében. Állatvédő egyesü
letek létesültek, amelyek közül azonban hazánk
ban csupán a budapesti tudott s tud nagyobb és 
sikeres tevékenységet kifejteni. 

Állatvédő egyesületek. Az állatok kegyetlen 
bántalmazásának megakadályozására alakultak, 
főleg 1824 óta Anglia kezdeményezésére. Arra is 
törekednek, hogy a házi és egyéb állatok ember
séges bánásmódban részesüljenek, mert a nemes 
érzelmek hathatós terjesztése szoros összefüggés
ben van az állatokkal való bánásmóddal. Az ál
latvédelem törvényes intézkedésekkel és a társa
dalom megnyerésével az állatvilágot a tudatlanság 
v. durvaság okozta bántalmazásoktól igyekszik 
megóvni, és azok ellen, akik figyelmeztetésükre 
nem hajolnak, a hatóságok által történő megtor
lást is sürgeti, amennyiben pl. hazánkban az, aki 
nyilvánosan botrányt okozó módon állatot kínoz, 
v. azt durván bántalmazza, úgyszintén, aki az ál
latkínzás ellen kiadott rendeleteket megszegi, el
zárással, pénzbüntetéssel sújtható. Az Országos 
Állatvédő Egyesületnek célja, hogy az állatvéde
lem eszméjének terjesztésével és e védelem gya
korlati végrehajtásával az ország közgazdasága-
nak szolgálatot tegyen és a népnevelés érde
keit az erkölcsök nemesítése útján előmoz
dítsa. Működése az egész országra terjed s a 
Budapesten székelő anyaegyesület vidéki Á.-kel 
áll szövetségben. Az anyaegyesület tagjainak 
száma 1910-ben 2000, tőkésített vagyona 90,961 
K volt. Kiadja az Állatvédelem c. havi folyóiratot, 
mely tagjainak a 4 K évi tagdíjért ingyen, a szö
vetség tagjainak pedig évi 70 f.-ért jár. Célját szók 
gálja: a) az állatvédelmi felügyelői s ellenőrzési 
intézmény; b) az állatmenedékház, oda jutott ák 
latok gondozására; c) hasznos madarak téli táplá-, 
lására eleségnek ingyenes kiosztása; d) mentő
kocsi ingyen, sérült allatok szállítására; e) állati 
védelmi kihágásokról szóló feljelentések közvetí
téses elintézése; /) jutalmazások állatvédelmi szol-* 
gálatokért; g) minden rendű tanácsadás az állat
gondozás és védelem köréből; h) bizonyos eseteké 
ben ingyenes segélynyújtás beteg állatoknak. 

Irodalom. Máday Izidor, Az Országos Állatvédő Egyesület 
25 évi .működése, Grimm Gusztáv bizomáoya, Budapest 
1907; Állatvédelem, havi folyóirat az Országos Állatvédő. 
Egyesület és a Magyarországi Állatvédő Egyesületek Szö
vetségének Közlönye, Budapest; Isidor von Máday, Vogel-
s,chutz-Bestrebungen in üngarn. Pátria, 1910; Az Országos 
Állatvédő Egyesület Évkönyve, Budapest. 
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Állatvész, 1. Állategészségügy. 
Állatviadal (lat. venatio). Áz Á., amelyeknél 

állatok küzdöttek egymással v. emberekkel, a ró
maiaknál igen kedvelt mulatság volt. Az első A.-t 
a Kr. e. II. sz.-ban tartották meg, amikor állítólag 
63 afrikai állat, 40 medve, továbbá elefántok, 
vadkanok, bikák törtek egymásra és tépték szét 
egymást. Kr. e. Pompejus színházának felavatá
sakor 5—600 oroszlán és 410 egyéb afrikai állat 
szerepelt. Augustus 100 napon át tartó Á.-okat 
tartott, midőn is 3500 állat pusztult el. Az Á.-ban 
szereplő emberek v. halálra Ítéltek (a császárok 
idejében ffelönösen a keresztények) v. hadi fog
lyok voltak, akiket jobbára fegyvertelenül állí
tottak a fenevadak elé v. pedig külön e célból 
fizetett emberek, akik felfegyverkezve küzdöttek 
a felbőszített vadakkal. Az Á. VI. sz.-ig maradt 
fenn. V. ö.: Friedlander, Darstellungen aus d. 
Sittengesch. Roms, 2 köt. (7. kiad. Lipcse 1901). 
A görögöknél a kakasviadal (1. Kakas) dívott; 
a spanyoloknál pedig a bikaviadal (1. o.) nap
jainkig is fennmaradt. 

Állatvilág, 1. Állatország. 
Állatvizsgálatok. Az állatok közös legelteté

séből az állategészségügyre háramolható veszé
lyek megelőzését célozza az állategészségügyi tör
vénynek az a rendelkezése, mely szerint a szarvas
marha és a ló, juh és kecske, mielőtt telelő helyéről 
közös legelőre hajtatnék, a község által kellőleg 
számba veendő ós egészségi állapota megvizsgá
landó. A község által számba nem vett és meg nem 
vizsgált állatot a közös legelőre kihajtani tilos. 

Állazó, érc lószerszám, amellyel a kemény
szájú lovat fékezik. 

Álla zoppa, ol. zenei műszó, mely azt jelenti, 
hogy a sántítást kell — nevezetesen ritmikailag 
— utánozni. 

Állcsont, 1. Állkapocs. 
Állcsúcs, 1. Gnathion. 
Alldeutscher V e r b a n d , német nemzeti 

egyesület, mely 1891. Állgemeiner Deutscher 
Verband cím alatt társadalmi úton keletkezett s 
1894. változtatta meg a nevét. Célja, hogy a 
német nemzeti érzelmet fokozza s kijelölje a né
met nemzetnek azokat a feladatokat, amelyeket 
az egész világra kiterjedő hatalmi állása s külö
nösen a tengerentúli törekvések rónak a nem
zetre. E magas és messzeható politikai és gazda
sági célok elérését nagyszabású gyarmati, ki
vándorlási és telepítési politika által kívánja a 
szövetség biztosítani, ezenkívül pedig a külföl
dön élő németek védelmére is vállalkozik, ameny-
nyiben különösen német iskolákról gondoskodik. 
Tagjainak száma 1902-ben 21,924. Állandó köz
lönye a Berlinben hetenként megjelenő Alldeutsche 
Blatter, a bécsi Ostdeutsche Rundschau, mely or
gánum pángermán túlkapásaival a magyarországi 
svábok és az erdélyi szászok körében napjainkban 
is izgat. L. még Deutscher Schulverein. 

A bánsági svábok között néhány újság terjesz
tette az A. tanait, miközben némelyik beleütkö
zött a büntető törvénykönyvbe. így járt pl. Kra-
mer temesvári újságíró és Kom Frigyes, a nagy-
kikindai német lap szerkesztője ; utóbbit a sze
gedi esküdtszék 1902 jun. izgatás miatt 6 hónapi 
fogsággal sújtotta, mely büntetés elöl Német

országba menekült. Azóta a mozgalom a bánság
ban lecsöndesedett. Az 1910. évi választások alkal
mával hat pángermán jelölt lépett föl s egyikök 
Verseczen pótválasztásba is került, de megbukott. 

A l l d e u t s c h e Vere i i i igui i s , neve a Schö-
nerer vezérlete alatt megalakult, nagynémet po
litikát követő képviselők csoportjának az osztrák 
birodalmi gyűlésen. Az 1907-iki választásokban 
e párt számban nagyon megfogyott, maga a vezér 
is megbukott és régi hívei közül csak Iro jutott 
mandátumhoz. A «Deutschradikale» vagy «Prei-
alldeutsehe» csoportja, mely 20 tagot számlál 
a jelenlegi birodalmi gyűlésen, sok tekintetben 
egyetért az A. programmjával. 

Allé, a Pregelnek 220 km. hosszú baloldali mel
lékfolyója Keleti-Poroszországban. Neidenburgtól 
É.-ra Lahnanál ered, 54 km.-nyire hajózható, Weh-
launál van a torkolata. 

A l l é é (franc), tulajdonkópen a lakóháznak 
hosszú, szúk, folyosószert bejárója az utcától az 
udvarig; közönségesen azonban a fasorokkal sze
gélyezett egyenes utat jelenti. L. Fasor. 

A l l é é couver te (ejtsd: allé kuvert), egyenes 
vagy görbe folyosói a dolmennek (1. o.). 

Allegál (lat.) a. m. idéz. AUegatum, más ira
tából vagy másnak beszédéből vett idézet; alle-
gatim idézetképen; allegáció, vm. iratból vett 
mondatnak idézése. Allegata et probata (lat. a. m. 
állítások és tények). A bíró secundum allegatis 
et probatis, vagyis a perben állítottak és bizonyí
tottak szerint tartozik Ítélni. 

Ali ege (franc, ejtsd: aiiézs), 1. Burcsella. 
Alleghany (ejtsd: aiiigéni), folyó az Egyesült-

Államokban, Pennsylvaniában. Énnek északi ré
szében ered és Pittsburgnál a Monongahelával 
egyesülve, az Ohiot (1. o.) alkotja. Pittsburgon 
fölül 320 kilométernyire járhatnak rajta kisebb 
gőzösök. 

Alleghany hegység (ejtsd: eiiigéni), az észak
amerikai Appalach hegyrendsz'örnek DK.-i, tömeg, 
felépítés és magasság tekintetében legfontosabb 
tagja, amely a Hudson folyó tektonikus árka és a 
Great Valley-nek nevezett hosszanti völgy között 
terül el. Tévesen alkalmazzák nevét az egész 
hegyrendszerre is. (L. Appalach.) 

Allegheny (ejtsd: aiiigeni) az ugyanily nevű 
county szókhelye Pennsylvania észak-amerikai 
államban Pittsburggal szemben az Alleghany és 
Monongahela összefolyásánál, vasút mellett, (IMO) 
129,896 lak. Pittsburgéhoz (1. o.) hasonló, virágzó 
iparral, csillagvizsgálóval és különféle jótékony
sági intézetekkel, meg egy nagy arzenállal. 

AUegiance (ang., ejtsd: eiiidzsensz), az angol jogi 
nyelvben a ((természetes, törvényes alattvalói hű
ség)), mellyel mindenki az előjogait át nem hágó 
uralkodónak tartozik. Oath of A. annyi mint hű
ségi eskü, melynek tartalma törvényileg van 
megállapítva, s melyet némely közhivatalnokok 
kinevezésüknél letenni tartoznak. 

Allegória (gör.), az előadásnak olyan módja, 
melynél a közvetlen érzéki ábrázolás vagy kép 
mást jelent, rejtett tartalmat takar. Ezt ki kell 
találni, ha az A.-t meg akarjuk érteni. A költé
szetben a hasonlóságon alapuló ilyen képes kife
jezésmód, a metaforának vagy megszemélyesí
tésnek következetes továbbfejlesztése. Gyakran 
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egész költeményre is kiterjed. Pl. Vörösmarty, 
Az élö szobor; Tompa, A madár fiaihoz. A példá
zattal rokon, csakhogy nincs oktató célja. Mivel 
nemcsak elvont fogalmak s gondolatok érzékité-
sére, hanem a gondolatok elleplezósére is igen 
alkalmas, elnyomás alatt élő nemzetek költészete 
tele van A.-val. Az A.-nak érthetőnek kell lenni. 
Ha a vonatkozás távoli v. erőltetett, homályossá 
s érdektelenné válik. 

A képzőművészetekben, bár időnként nagyon 
kedvelték, kisebb a jelentősége. Minthogy a kép 
jelentése könnyen homályos, vagy többértelmü 
lehet s megértése nehézséget okozhat, a művész 
általánosan elfogadott s ismert jeleket, ú. n. attri
bútumokat kénytelen alkalmazni. Hogy pl. egy 
női alak az igazságot jelenti, a járulékok: bekö
tött szem, kard, mérleg teszik kétségtelenné. Az 
A. az ókorban, különösen a római császárok ko
rában indult virágzásnak s azóta sohasem halt 
ki. A renaissance idején is buján termett és csak 
újabban szorul háttérbe. 

Allegorikus magyarázat, mindig ott keletke
zett, ahol a hagyományos vallási elbeszélések, 
képzetek ellenkezésbe jutva a tudományos ismo-
retekkel, ez ellentét megszüntetésére a vallási kép
zeteket, úgy magyarázzák, hogy kétféle jelentésük 
van, szószerinti ós tudományos, illetőleg, hogy 
szószerinti jelentésük csak képes, hasonlata az 
igazi — filozófiai — értelemnek. A görög, zsidó 
és keresztény teológiában erre temérdek példa 
akad. így pl. Metrodorus,Hoinerost magyarázta 
allegorikusán, Zeuson az Ész értendő, Achillesen 
a nap, Helénán a föld stb. így Philo rendszerében 
Alexandriában a szentírás A. oly természetes, 
hogy a szószerinti mintát filozófushoz méltatlan
nak tekintik. A keresztények közt főleg Orige-
nes foglalta rendszerbe a szentírás A.-át. Most 
A. általánosságban valamely mű szószerinti je
lentésének oly fogalmi magyarázata, mely valami
féle hasonlóság alapján amazzal valamikép kap
csolatba hozható. 

Allegorikus regény, 1. Regény. 
A l l e g r a m e n t e (ol.) a. m. Allegro (1. o.). 
Al legre t to , olasz zenei műszó, annyit tesz, 

mint mérsékelt gyorsasággal. Az allegro és mode
rato közt ingadozó tempó, önálló tételnek is a neve. 

Allegri, 1. Antonio, olasz festő, 1. Gorreggio. 
2. A., Gregorio, az olasz zene egyik első klasz-

szikusa, szül. 1586., megh. 1652 febr. 18-án. Az 
ünnepelt Nanini volt zenetanítója; 1629. pápai 
karmester lett. Versenyműveket, motettákat, mi
séket stb. szerzett s a 9-szólamú remek Miserere-t, 
melyet a gyermek Mozart emlékezetből írt le. 
Mindez kéziratban maradt, pedig nagyszerű alkotó 
és jellemző erőről tesz tanúságot. 

Allegro (ol., rövidítve Ali"), zenei időmértéket 
meghatározó kifejezés, annyit jelent mint ((vidá
man*, de idő folytán a «gyors» jelzésére használták 
és ma ez az értelme. Mint önálló tétel neve is szere
pel. Kamarazenei és szimfonikus müvek első té
telei túlnyomólag A.-k. A gyors tempó legnagyobb 
fokozása allegrissimo, de ehelyett inkább presto-i 
mondunk. 

Állékonyság (stabilitás), az egyensúlyban levő 
testeknek az a tulajdonsága, melynél fogva egyen
súlyi helyzetükből való kimozdításuk után e hely

zetbe visszatérni igyekeznek. Stabilis egyensúly
ban van általában minden (súllyal bíró) test, ha 
nyugalomban van, pl. a négy lábán álló szék, ellen
ben labilis (tulaj donképen csak igen kevéssé sta
bilis, miután szigorúan labilis egyensúly egyálta
lán nem állhat fenn), ha két lábra állítjuk. Végül 
indifferens az egyensúlya a vízszintes lapon nyugvó 
golyónak. Az k.mértekéül szolgál az a munka, mely 
szükséges és elegendő arra nézve, hogy a testet 
állékony egyensúlyi helyzetéből annyira kimoz
dítsuk, hogy ehhez a helyzethez elbocsátása után 
nem közeledhotik. A földön nyugvó valamely test
nek A.-a annál nagyobb, mennél nagyobb alapon 
nyugszik és mennél mélyebben van a súlypontja. 

Állékonysági görbe (ném. Stabüitats kurve, ol. 
curva di stabiliia, franc, courbe de stabilité, ang. 
curve of stability, teng.). A hajó állékonyságának 
(1. o.) azt a tulajdonságát nevezik, melynél fogva 
fölegyenesedni igyekszik, mihelyt álló, függélyes 
helyzetéből szél, hullámjárás stb. kihozza. Meg
követeltetik, hogy a hajó erősen állékony legyen, 
vagyis minden behatásnak, mely oldalvást hajlítja, 
nagy ellentállást fejtsen ki. A hajó állékonysága 
függ alakjától, a súlyok elhelyezésétől, mi a hajó 
súlypontját valamint metacentrumát (1. o.) és a 
kiszorított víz súlypontját határozza meg. Kifeje
zést nyer az Á.-ben, mely minden 5 foknyi oldal
hajtás számára feltünteti a hajó állékonysági nyo
matékát ; utóbbi többnyire az Atwood-fóle képlet 
szerint számíttatik ki. 

Allelodidaktikus (gör.), ami a kölcsönös okta
táson alapul, azt alkalmazza. 

Alleluja v. Halleluja, héber nyelven (Haliéin 
Jah) annyit jelent mint: Magasztaljátok az Urat. A 
régi héber templomi zenéből ment át ez a felkiál
tás a keresztény egyházba. A dicsérő zsoltárok 
végen csendül meg, v. elején is v. az egyes versek 
közé beékelve. Egy-egy szótagra — főként az 
utolsóra — hosszú, cifrázatos dallamfrázisokat 
énekelnek. AIX. sz. óta ezekre a dallamokra kezd
tek új szövegeket írni. Ilyen szövegekből és dalla
mokból alakultak ki a nevezett század közepe óta 
a sequenciák-nak nevezett (1. o.) himnusszerű egy
házi énekek. 

A l l e m a g n e (franc, ejtsd : aiimány), Németor
szág. 

Allemand (L'Allemand), 1. Fritz, német festő. 
Szül. Hanauban 1812 máj. 24., megh. Bécsben 1866 
szept. 20. Főképen csataképeket festett, melyek tár
gyát az 1809., 1848—49. és 1864. évi osztrák had
járatokból merítette. Sok műve a bécsi udvar szá
márakészült, így a schönbrunnikastély falképeiis. 
Egyik — többször ismételt — képe a Komáromi 
csata (1849 ápr. 26) 1862. Londonban nagy tetszést 
keltett. 

2.X, Sigismund, festő, az előbbinek unokaöccse, 
szül. 1840 aug. 8. Bécsben, megh. u. o. 1910 okt. 
24. 1883 óta tanár a bécsi festőakadémiában. Mint 
nagybátyja, ő is főképen a bécsi udvar részére 
csataképeket festett. 1864. a holsteini és 1866. az 
olasz csatatereken készített vázlatokat. A custoz-
zai csata és főhadiszállás képei I. Ferenc József 
tulajdonában vannak; Laudon a kunnersdorfl 
csatatéren a bécsi udvari képtárban. 

A l l e m a n d e (franc), zenei műszó; régi német 
tánc. Eredetileg — 1600 körül — páros, később 
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páratlan ütemű. A. azonkívül a régi Suite-ék. (1. o.) 
és Partitok (1. o.) egyik tétele. 

Allemannus Jakab, 1. Griesinger. 
Allemontit i.ásv.), a terméselemek csoportjából, 

arzén és antimon keveréke Allemontból (Dau-
phiné), de előfordul másutt is (Harz, Przibrám stb.). 

Allén (ejtsd: eiien), 1. Bog of, hatalmas nagy 
turfás mocsár (80 km. hosszú,40 km. széles)Irország 
középső részeiben a Great- és a Royal-esatorna 
szelik át. — 2. A., egy kis tó Írország É.-i részé
ben, amelyen átfolyik a Shannon folyó. 

Allén v. szimetriás allüén H2C:C:CH2 az alli-
lén sorozat szénhidrogénjeinek első tagja. Gáz
alakú test. Előállítható itakonsavas káliumból 
elekrolizissel. 

Allén, 1. Charles, amerikai államférfiú és jog
tudós, szül. Worcesterben 1797 aug. 9., megh. 
u. o. 1869 aug. 6. Résztvett az úgynevezett free-
soil movement-hen 1848. A kongresszusban a déli 
államok rabszolgapolitikája ellen küzdött. Tagja 
volt az 1861-iki bókekongresszusnak. 

2. A., EtJian, amerikai szabadsághős, szül. Litch-
fieldben, Connecticut államban 1738 jan. 10., 
megh. 1789 febr. 13. A szabadságharcban tevé
keny részt vett. Kanadában fogságba került s csak 
1778-ban nyerte vissza szabadságát. Utóbb a kon
gresszus tagja lett. Különféle politikai iratot irt. 
Reason the only oracle of man című müvében 
(1784, új kiad. Boston, 1854) a kinyilatkoztatott 
vallás ellen kelt ki. Életét De Puy irta meg (Buf-
falo, 1853). 

3. A., Grant, ang. természettudós és regényíró, 
szül. Kingstonban (Kanada) 1848 febr. 24., megh. 
1899 okt. 24. Oxfordban tanult s buzgón csatlako
zott a Darwin-féle irányhoz, melynek egyik leg
tehetségesebb képviselője. Számos cikkén kívül 
nevezetesebb müvei: Physiological aesthetics 
(1877); Colour sense (1879); The evolutionist at 
large (1885, 2. kiad.): Force and energy (1888) ; 
Ch. Darwin (1885). Regényei közül megemlíthe
tők : Strange stories (1883); Philistia (1885); De-
vil's die (1888, 3 köt.); Women who did (1895). 

4. A. Károly Ferdinánd, jeles dán történetíró, 
szül. Kopenhágában 1811 nov. 23., megh. ugyan
ott 1781 dec. 27. Egész Európát beutazta s levél
tári kutatásokat végzett (1845—48). A történe
lem tanára lett a kopenhágai egyetemen 1862. 
Művei a legjobb történeti munkák közé tartoznak. 
Megemlitendök: Haandbog i Pádrelandets His-
torie (Kopenhága 1840, 8. kiad. 1881); Lárebog 
i Danmarks Historie» (Kopenh. 1802, 12. kiad. 
1876), De tre nordiske Rigers Historie under 
Kong Hans, Christiern den Anden, Prederik den 
Förste, Gustav Vasa, Grevefejden, 1497—1536, 
u. o. 1864—72, 1—5 köt. a főműve. 

Allendale (ejtsd : eiiendei), község Northumber-
land angol grófságban az Allén és vasút mellett, 
(i90i) 4778 lak., ólombányával. 

Allende, város Mexikóban, 1. San Miguél de 
Allende. 

Allendorf, város Kassel porosz kerület Witzen-
hausen járásában a Werra és vasút mellett, (1905) 
2864 lak. papir- és papirárúgyártással, konzerv-
készítéssel. 

Allenstein, az 1905. kihasított, hasonló nevű 
porosz k. ig.-i kerület (12,037 km2 területtel, 

563,264 lak.) székhelye az Allé és vasút mellett, 
(1905) 27,422 lak., vasolvasztóval, gép-, gyufa-, 
kályhagyártással, faiparral; tartományi tébolydá-
val, I. Vilmos császár emlékszobrával. 

A l l e n t a n d o v. allentato {61. zenei műszó), a. 
111. lassítva. 

Allentown (ejtsd: eiin-taun), Lehigh county szék
helye, város az Egyesült-Államokban, Pennsylva
niában, vasút és a Lehigh mellett, (1900) 35,411 
lak., igen jelentékeny vasiparral, festék- és se
lyemgyárakkal (1900. a 491 gyárában 8447 mun
kás 16.947,722 doll. értékű iparcikket termelt). 

Alleppi (Alappalli, Aulapolay) Travankor brit
indiai hűbérállam főkikötője, Madras presidency-
ben, (1891) 22,798 lak., kávé-, bors- és gyömbér-
kereskedéssel. 

Aller, a Weser jobboldali mellékfolyója. Po
roszországban, a magdeburgi kerületben Seehau 
sennál ered. Csaknem mindig ÉNy.-i irányban fo
lyik. Celletől kezdve 117 km.-nyire hajózható ós 
Verdennél torkol. Hossza 162 km. 

Alleram Gyula, főgimnáziumi tanár, szül. 1883. 
Budapesten. Tanulmányait is itt kezdte és a bécsi 
Pázmáneumban fejezte be. Jelentékeny része van 
a kat. mozgalmakban, amiért a pápa a «Pro Ecc-
lesia et Pontifice» érdemkereszttel tüntette ki. 
Főbb művei: Dante és művei (Religio 1900); 
Silvio Pellico, Az emberi kötelességekről (Bpest 
1904. és Pozsony 1909); Seneca erkölcsbölcse
lete (Bpest 1907.). 

Allergenek (gör.), azon anyagok, melyek az 
allergiát (1. 0.) kiváltják. 

Allergia (gör.), a szervezet megváltozott reak
cióképessége idegen anyagok (ú. n. allergenek) 
ismételt alkalmazására (gümös szervezet pl. más
képen reagál a tuberkulin oltására, mint az egysé
ges szervezet), bár az ilyen egyén nem lett immú
nissá a betegséggel szemben. (L. Immunizálás.) 

Allerton, lord, 1. Jackson. 
A l l e s i s t g e r e t t e t ! a. m. Mindent meg

mentettek! Német szállóige. Landsteiner bécsi 
rendörtanácsos mondta a császárnak 1881 decemb. 
8-án este, mikor a bécsi körúti szinház leégett és 
vagy 400 ember a tűzbe veszett. 

Allesztézia (gör.), az érintés helyének eltévesz-
tése, de ugyanazon a testfélen. L. Allochiria. 

Allevard (ejtsd: aivár), j. székhely Isére francia 
dópartement grenoblei j.-ban, aBreda völgyében, 
(190G) 2078 lak. ásványvizekkel és látogatott für
dővel, ércbányákkal és vaskohókkal. 

Allevél v. pikkelylevél (squamae, Niederblatt) 
(növ.), leginkább a földbeli száron levő pikkely
nemű, tökéletlen, sápadt levélképlet (a tőke, 
gumó, tarack, tőrügy és hagyma pikkelyei). A 
lomblevelektől az különbözteti meg, hogy apró, 
nyeletlen, széles aljú, nagyobb metszete és klo-
rofillja nincs vagy az utóbbi csak csekély. A. 
lehet azonban a lógbeli száron i s ; a telelő rü
gyek rügy pikkelye is A. Fásnövényeinken, a szár 
alsó táján, a lomblevelek fejlődését meg szokta 
előzni (elsődlevél, tölgy), azután gyakran hamar 
lehull, más növényeken pedig fokozatosan át
menő alakok kötik a lomblevelekkel össze. A 
televónylakók és élősködő virágos növények szára 
csakis allevelekkel bír (Neottia, Epipogon, Coral-
liorrhiza, Orobanche, Monotropa stb.). Az A. éa 
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fellevél közt csak helyzetbeli különbség van, a 
lomblevelek tája választja el egymástól. Az A. 
vagy primordialis levél (1. o.) vagy csak a levél
alapból keletkezik. Szerepe védő (rügypikkely), 
vagy táplálékraktározó (hagymapikkely). V. ö.: 
Góbéi, Vergleich. Entwicklungsgeschichte. 

Áilevél (növ., phyllodium, petiolus foliaceus), 
nem más, mint levél módjára elszólesedett levél-
nyél. Némely új-hollandi acacia-fajnak t. i. első 
éveiben többé-kevésbbó rendes, laposnyelü, szár
nyas levelei vannak; későbben a levélnyél ágai 
meg a sallangok elmaradnak s csak a laposan ki
terülő levélnyél teljesiti a létre nem jött levélkék 
szerepét. 

Allgaier, Johann, sakkjátszó, szül. 1763 jun. 
19., megh. Bécsben 1823. Egy merész királygani-
bit-varianst, melyet A. nagyon használt, róla A.-
gambitnak neveznek. Német nyelven ő adta ki az 
első jóravaló sakk-könyvet. (Anweisung zum 
Schachspiel, Bécs 1795, 7. kiad. 1841.) 

Allgau, Algau, Algawvngy Allgau, Bajorország 
DNy.-i része és Tirolnak meg Württenibergnek 
egymással szomszédos részei; körülbelül az a te
rület, amelyet régente Albigaunak v. Alpgaunak 
neveztek. A.-t egészen betöltik az A.-i-Alpok. (1. 
Alpok). Az Iller völgye középen hasítja végig. A 
hegyrajzi fő fölosztással megegyezik a néprajzi, 
III. nyelvjárási fölosztás. A nyugatiakat, a Bregen-
zer wald lakóit «Walder», a keletieket «Lechler» 
v. «Thaler» (Lechthaler) néven nevezik. Az 111 és 
Inn között van az Arlborg hágó (1797 m.), ame
lyen a feldkirch-landecki vasút ós az arlbergi ala
gút (1. Arlberg) vezet keresztül. A felső hegy sorok 
pompás havasi legelőin tenyésztik az A.-i szarvas
marhát. (L. Allgaui marha.) A lakosok állati ter
mékekkel jelentékeny kereskedést űznek. V. ö.: 
Waltenberger A., Vorarlberg u. Westtirol (6. kiad. 
Augsb. 1888); u.a., Führer durch A. (8. kiad., Inns
bruck 1896); Förderrenther, Die A. Alpen 1907. 

Allgaui marha. Bajorország és Württemberg 
Allganjában honos. Tenyésztésének, kereskedel
mének központját Sonthofen s lmmenstadt bajor 
helységek képezik. A zord havasokon tenyésztik 
e borzderes színű szavasmarhát, amelynek tehén
súlya 500—600 kg. s tejelő képessége kiváló, 
3000—4000 kg. évenként. Hazánkban a 70-es évek 
óta tenyésztik s itt is igen jó tejelőnek bizonyult. 
Legnagyobb allgaui tehenészet az országban a 
magyaróvári főhercegi uradalomban van, amely 
több mint 3000 tehénből áll, tehenenként 2500 
liter évi átlagos tejhozammal. 

Allgáu-rétegek, a liasz-kor egyik fáciese az 
Alpokban; kőzetei főleg szürke, foltos palás már-
gákból állanak, melyek gyakran sok mangánércet 
tartalmaznak. 

A l l g e m e i n e Zeitung:, Münchenben meg
jelenő, mérsékelt liberális irányú politikai napi
lap tudományos melléklettel, melyet 1798. Stutt
gartban Cotta J. P. alapított. Midőn 1803. a würt-
tembergi kormány betiltotta, Ulmba s innét 1810. 
Augsburgba költözött át, ahol virágzásának leg
szebb éveit élte át. 18S2. Münchenbe helyezték 
át; 1907. kiadását Scherl August vette át. 1908 
április 1. óta hetilappá alakult. A század középső 
harmadában Európa legtekintélyesebb és legolva
sottabb lapjai közé tartozott. Hazánkban igen nép

szerűtlen volt a szabadságharc után tanúsított 
magyarellenes magatartása miatt, noha a 40-es 
években sűrűn foglalkozott Magyarország ügyei
vel; itteni munkatársa Pulszky Ferenc volt. 
V. ö. Heyck, Die A. 1798-1898 (München 1898). 

Állgörcs vagy állkapocsgörcs, 1. Rágáizmok 
görcse. 

Allia (Alin), folyócska az ó-kori Latiumban, 
amely Rómán főiül három órányira ömlött a Ti-
berisbe és arról a vereségről lett nevezetessé, ame
lyet ott a rómaiak szenvedtek Kr. e. 390 (mások 
szerint 387) július 18-án (dies Alliensis) a Brennus 
vezérlete alatt betörő gallusoktól. V. ö. Mommsen, 
Die Schlacht an der A. (Berlin 1878); Richter 0., 
Beitr. zur röm. Topographie (u. o. 1903); Hülsen 
u. Lindner, Die A.-Schlacht (Roma 1890). 

All iage (franc, ejtsd: aiiiázs) a. m. ötvözés, az 
arany vegyítése más fémekkel stb. 

Al l iance (franc, ejtsd :aiiiánsz) a. m. kapcsolat, 
egyesülés, szövetség. (L. Állam.) Ez a neve egy 
Franciaországban divatos kártyajátéknak is, amit 
négyen játszanak 52 kártyával. Mindegyik játékos 
12 kártyát kap, 3 befödve marad, az ötvenkettedi
ket felütik s ez az atout. A játékot megnyeri, 
aki hét ütést csinál. 

Alliance (ejtsd: aiiaiensz), város Ohio amerikai 
állam Stark countyjában 99 km.-nyire Cleveland
tól, a Mahoning ós vasút mellett, (1900) 8974 lak., 
mezőgazdasági gépgyártással. 

A l l i a n c e f ranca i sc (franc), teljes címe: 
A. pour la propagation de la langue frangaise 
dans les colonies et á Vétranger), 1883. Parisban 
alapított egyesület. Célja a francia nyelvnek 
Franciaországon kívül való terjesztése és a fran
cia érdekek előmozdítása; évenként 100,000 frank 
jövedelemmel rendelkezik. Iskolákat segélyez és 
tart fönn külföldön, többi közt a zágrábi egyetem 
is kap segélyt. 1893 óta Parisban tanfolyamokat 
rendez az egyesület céljaira alkalmas egyének ki
képzésére. 

A l l i a n c e I s r a é l i t e Universe l i e (izraeli
ták egyetemes szövetkezete), 1860. alapították 
Parisban. Célja az izraeliták egyenjogúságának 
és kulturális haladásának előmozdítása, a bajba
jutottak vagy üldözöttek segítése, az e célokat 
szolgálóirodalmi müvek támogatása. Az egyesület 
céljainak előmozdítására évenkint mintegy más
fél millió frankot fordít. Iskolákat tart fenn Török
országban, Egyiptomban, Marokkóban, Perzsiában, 
Bulgáriában.Tuniszban; földmíves iskolát Jaffában, 
Tuniszban (Dje'deida) ós Or Jehudában, Szmirna 
mellett. A Hirseh-féle alapítványnak több mint egy 
millió frank évi jövedelme a romániai zsidók tá
mogatására szolgál. Sokat tett az üldözött orosa 
és romániai zsidókórt. Magyarországon is van 
fiókja, melynek élén br. Hatvany-Deutsch József 
áll. Az utóbbi évek cionista mozgalmai az ér
deklődést lanyhábbá tették iránta, mert céljai egy 
részének teljesítését lassankint a cionisták ragad
ják magukhoz. Hasonló célú az Anglo-Jewish 
Association. 

Allíánszok, 1. Munkáskérdés. 
All iar ia Adans. (növ.), a Gruciferae (kereszte

sek) család génusza, melynek 5 faja él részint 
Európában, részint É.-Ázsiában. Az A. offkinalis 
Andrz. (hagymaszagúkányazsombor, Sisymbrium 
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alliarium Scop.) bokros helyeken, utak nientén 
egész Európában közönséges. Levelét ujjunk közt 
dörzsölvén, fokhagyma-szagot érezünk, néhol ehe
lyett használják is. Régebben orvosságnak hasz
nálták, a telién teje tőle hagymaszagú és ízű. lesz. 
Magvából olaj sajtolható. 

Allibone (ejtsd: eiibon), Sámuel Austen, amerikai 
bibliográfus, szül. Philadelphiában 1816 ápr. 17., 
megh. 1889. Luzernben. 1879. lett a newyorki 
Lennox-könyvtárnak könyvtárnoka. Főműve a 3 
kötetes angol-amerikai irodalmi lexikon: Oitical 
Dictionary of English Literature and British and 
American Authors (Philadelphia 1858, új kiadá
sok : 1870—71 és 1880). 

Allier (ejtsd: aiijé), 1. folyó Közép-Franciaország
ban. Lozére département hegyeiben 1423 m. ma
gasságban ered, É.-i irányban folyik át a Haute-
Loire, Puy-de-Döine, A. Niévre és Cher départe-
mentokon, és Neversen alul éri el a Loiret. Egész 
hossza 375 km.; ebből 232 km. hajózható. Mellék
vizei jobbról a Dőre, balról az Alagnon és a Sioule. 
—- 2. A. département a régi Bourbonnais leg
nagyobb részét foglalja magában. Határos Niévre, 
Saöne-et-Loire, Loire, Puy-de-Döme, Creuse ós 
Cher départenientokkal. Területe 7380 km2. Lakói
nak száma (1906) 417,961 (1 km2-re 56). Arrondis-
sementjai: Moulins, Gannat, Lapalisse és Mont-
lucon. Székhelye: Moulins. 

Alligáció (lat.) a. m. közbevegyités. Aüigál, 
hozzáköt, hozzávegylt (különösen fémeknél). 

Alligációszámítás, 1. Keverési számítás. 
Alligátor, két, egymástól 30 km.-nyire a Van 

Diemenbe torkoló folyó Ausztrália É.-i territó
riumában ; K.-i és D.-i A. Az előbbi 60—70, a 
másik 50 km.-nyire hajózható. 

Alligátor (állat), a krokodilusok rendjébe tar
tozó állatnem. A tulaj donképeni krokodilusoktól 
főleg abban különbözik, hogy felső-állkapcsának 
mindkét oldalán az alsó-allkapcsi negyedik fog be
fogadására való mélyedés van; feje erősen lapí
tott; nyakpajzsai a hátpajzsoktól elállanak. Fajai 
a csukaorrú A. (Al. missisippiensis Daud.)4'5—5 
ni. hosszú, feje erősen lapított, csukaforma, hom
lokán hossz-tarajjal. Van csontos orrsövénye s 
ebben különbözik a kajmánoktól, melyeknek nincs 
csontos orrsövényük; 80 foga van; lábai gyen
gék és farkpikkelyei fésüformán fölfelé állanak ; 
háta szennyes olajzöld, itt-ott sötét foltokkal, hasa 
világossárga. Észak-Amerika DK. részeit lakja 
a 3ö°-ig s különösen délen gyakori. A szárazon 
meglehetős esetlenül mozog, futni nem tud s leg-
fölebb farkának hatalmas csapásaival védekezik. 
A vízben sokkal élénkebb; a párzás idején izga
tott, sőt veszedelmes. Tápláléka főleg halakból 
áll, de azért megtámadja az úszó juhokat, kutyá
kat, szarvasokat, sőt lovakat is. Télen át az iszapba 
ássa magát; tojásait (100—200 db.-ot egyszerre) 
a vizek közelében a lehullott levelek alá rakja, 
amelyeknek korhadása folytán keletkezett meleg 
költi ki; de tojásait, sőt fiait is védelmezi. Leg
inkább hálóval fogdossák. Bőrét cipőknek, nyer
geknek stb. dolgozzák fel s évenkint nagyon so
kat pusztítanak ol. Cope szerint 1880—1894. 
2,500.000 A.-t ejtettek el. Zsírját gépkenőcsnek 
használják, de erősen mosuszszagú mirigyeit nem 
értékesítik; húsa ehetetlen. Fogságban igen gya

kori ; a fiatalok fogságban esznek, az idősek nem. 
Másik faja a kinai A. (A. sinensis Fauvel) a Jang-
cse-kiang alsó folyásában honos; 2 m. hosszú. Ér
dekes faja még a ritka A. helois Cope, melynek 
lelőhelye még nem ismeretes. 

Alligátor-körte (nsv.), 1. Persea. 
Alligator-Kiver (ejtsd: eiiigétor-), három folyónak 

a neve Ausztráliában, amelyek a Van-Diemon-
öbölbe ömlenek. Egyik a West-Alligátor, a legje
lentéktelenebb. Az East-A. torkolatától fölfelé 
70 km.-nyire hajózható. A South-Alligátor, ame
lyet Leichardt első útján 1845. fedezett föl, tor
kolatától fölfelé 50 km.-nyire hajózható. 

Alligator-Swamp (ejtsd.- eiiigétor-), 1. Albe>narle-
sound. 

Allil (allyl). Egy-vegyértékű telítetlen szén
hidrogén-gyök (C8H6—) neve. Izomer vele a há
rom-vegyértékű telitett szénhidrogén-gyök, a gli-
ceril (CSH6=). 

Allilaldehid, 1. Akrolein. 
Allilalkohol (allylalkohol), propenol, C3H{.OH 

v. CH2: CH.CH2OH összetételű telítetlen egyyegy-
értékü alkohol. Keletkezik akroleinből fejlődő 
hidrogénnel való redukciójakor. Színtelen, szúrós 
szagú, égető ízű, mozgékony folyadék. Allil-
vegyületek a növényekben találhatók. így pl. az 
allilszulfid (C8H6)2S, a vöröshagyma és a fok
hagyma illó olajának alkotórésze; színtelen, 
fok-liagymaszagú folyadék; alkoholban oldódik, 
140°-on forr. Az alliltiocianat, CSH6. SCN, 161°-on 
forr és ilyenkor hamarosan a vele izomer allil-
izotiocianáttá, allilmustárolajjá CSH5.NCS vál
tozik ; ez utóbbi az illó mustárolaj (oleum si-
napis aetheroum) rendkívül szúrosszagú főalkotó-
része. 

Allilén, metilacetilén, propin. Képlete: C8H4 v. 
CH„.C: CH. Az A.-nel izomer a szintén CSH4 össze
tételű, de CHg: C: CH2 szerkezetű allén. 

Allilének v. diolefinek. CnH2n2 általános kóp-
letü telítetlen szénhidrogének, melyekben a szén
atomok kettős kapcsolódása kétszer fordul elő. 
Izomerek az ugyanannyi szónatomot tartalmazó 
acetilénekkel. Kémiai sajátságaikra nézve sokban 
hasonlítanak az olefinekhez (1. o.). A velük izomer 
acetilénektől abban különböznek, hogy sem réz, 
sem ezüstvegyületet nem képeznek. Mercuri sók
kal csapadékot adnak. 

Alliléter, allylaether, (CsH6)aO; kellemetlen 
szagú, 85°-on forró, a vizénél kisebb fajsúlyú fo
lyadék. Vízben oldhatatlan. 

Allilfenihnetiléter, 1. Anetlwl. 
Allilizotiocianát, 1. Ciansavak és sóik. 
Alliljodid, CSH6J. v. CH2:CH.CH,. J. Színtelen, 

átlátszó, kellemetlen hagymaszagú folyadék. Fs. 
16°-on 1-789, fp. 101". 

Allilszulfocianid és alliltiocianid, 1. Mustár
olaj. 

Allingham (ejtsd: eiinghem), William, ang. költő, 
szül. Ballyshannonban (Írország) 1824., megh. 
Londonban 1889 nov. 19. Első költői kísérleteit az 
Athenaeumban és a Household Wordsban tette 
közzé. Önállóan megjelent tőle 1850. a Poems 
és a Music Master, 1854. pedig a Day and night 
songs; 1864. Lawrence Bloomlleld in Ireland c. 
ír tárgyú elbeszélő költeménye, mely e nemben 
körülbelül az első volt. 1877.jelent meg a Songs, 

28* 

„... .* 
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Ballads and Stories c. kötete. 1864. átvette a 
Praser's Magaziné vezetését. Összes költeményeit 
6 kötetben (London 1890) adták ki. 

Allioli, Joseph Franz, német kat. teológus. 
Szül. 1793 aug. 10., pappá szentelték 1816., 
megh. mint augstmrgi káptalani nagyprépost 
1873 május 22. Buzgó papi működése mellett 
igen nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki. Leg
kiválóbb munkája a teljes szentírás fordítása, 
mely igen nagy tekintélynek örvend, számos püs
pök, sőt a szentszék dicsérő ajánlatával ékeske
dik és sok kiadást ért. 

Aliion, hegy, a Cserna balpartját szegélyező 
hegysornak a Dunára nyomuló utolsó kúpja, 326 
m., a Cserna felé elég széles, a Duna felé sokkal 
keskenyebb, teteje lapos, oldalait jobbára tölgyfa
erdő fedi, kopár sziklák nincsenek rajta. E hegy s 
a Duna és Orsova között levő kis lapályon épí
tettek egy hatszögletű kupolás csinos kis kápol
nát arra a helyre, ahol Szemere Bertalan mikor 
Kossuth Lajossal Törökországba menekült, a ko
ronát és a koronázási jelvényeket magában foglaló 
vasládát elásatta. A helyet 1853 szept. 8. fedezték 
fel; a kápolnát 1855. építették Szűz Mária tiszte
letére. Orsovától a kápolnáig szép jegenyefasor 
vezet. 

Allioni, Garlo, piemonti botanikus, szül. To
rinóban 1725 szept 23., ugyanitt mint a botanika 
tanára meghalt 1804 jul. 28. Művei: Rariorum 
Pedemontii (Piemont) stirpium specimen pri-
mum (Torino 1756), Stirpium praecipuarum 
litoris et agri Nicaeensis enumeratio methodica 
cum elencho aliguot animalium elusdem maris 
(Paris 1757), Flóra Pedemontana (Torino 1785— 
1789, három ívrétü kötet). 

Allios, nagyk. Temesvm. lippai j.-ban, d9oo) 
2084 oláh és német lak., vasúti állomással, posta-
és táviróhivatallal, telefonnal, nagy szőllőkkel és 
erdővel; közelében egy régi vár romjai és római 
sáncok láthatók. 

Állítás, 1. valaminek igaz gyanánt való oda-
állitása. — 2. A. a perben, 1. Bizonyítás. 

Állítás, a védkötelezetteknek a sorozó bizottság 
elé vezetése, ami a községi elöljárók kötelessége, 
akik az elővezetetteknek személyazonosságá
ért felelősek. A.-i kötelezettség alá van vetve a 
védtörvény értelmében minden védköteles férfi 
annak az évnek január 1-től kezdve, melyben 
21-ik évét betölti, amaz év végéig, melyben 23-ik 
évét betölti (1. Utasítás az 1889. évi VI. t.-c. vég
rehajtására, 16. §.). Az Á. kötelességének abban 
a sorozó járásban kell megfelelni, amelyben a 
védköteles nov. 1-én községi illetőséggel bírt; aki 
más sorozó járásban akar kötelezettségének meg
felelni, az illetékes községe járási tisztviselőjéhez 
folyamodhatik. A felfolyamodás esetleg a honvé
delmi miniszterhez intézhető. 

Állítási lajstrom, melybe az állításra előveze
tett védkötelesek neve van bejegyezve. Az Á.-ot 
járás-tisztviselők készítik. 

Al l i t erat io (alliteráció), 1. Alakzat és Betű-
rím. 

Állítható csapágy (Sellers), transzmisszió-ten
gelyekhez igen kedvelt csapágy, mert állítható
sága által a szerelés munkáját igen megkönnyíti. 
Leggyakoribb alakjában a csapágy-testnek hosszú 

hengeres osavarrúdja van, mely hosszúdad nyílású 
hüvelybe nyúlik, hol három csavartok és három ál
lító csavar rögzíti. A csavartokok segítségével füg
gőleges irányban, az állító csavarokkal pedig víz
szintes irányban mozdítható a tengely a kivánt hely
zetbe. Csészéi öntött vasból vannak s középső ré
szük gömbalakú, minél fogva a testi csésze ha
sonló gombüregébe illeszkednek és a tengelynek 
csekélyebb görbeségéből származó kóválygásokat 
követik, úgy hogy a tengely rezgéseit nem viszik 
át a csapágytartóra és az oszlopzatra, tetőre avagy 
falazatra. L. Csapágy. 

Állítmány (a nyelvtanban), a mondatnak az a fő
része, mellyel valakiről, v. valamiről állítunk (v. 
tagadunk) valamit. Az Á. rendszerint ige, főnév 
v. melléknév. Az igei A. ritkán áll egészen ma
gában, többnyire van valami kiegészítése. Ez v. 
Á.-i alanyeset, v. tárgy v. határozó. V. ö. Mon
datrészek, Alany, Ige, Szóegyeztetés. 

Állító gyűrű, sima hengeres tengelyekre való 
gyűrű, melyet csapágyak mellé helyeznek, hogy 
a tengely oldalmozgását meggátolja. Durvább tár
gyakhoz nyers öntött vas, finomabb tárgyakhoz 
azonban kívül is leesztergályozott öntött v. ková
csolt vasból készül. 

Állító halászat, 1. Halászat. 
Állító ítélet, 1. ítélet. 
A l l i u m L. (növ.), 1. Hagyma. 
Állj ! katonai vezényszó, amellyel mozgó csa

patot v. katonai egyént megállítanak. — Állj — 
ki vagy ? felszólítás, amellyel a katonai őrszemek 
a feléjök közeledőket, különösen ellenség előtt és 
éjjel, megállásra intik. Aki erre a felszólításra 
meg nem áll, az ellen az őrszem fegyverét hasz
nálhatja. 

Állkapcsi lábak (Pedes maxillares, állat), a 
rákok és más ízeltlábúak szája mellett levő vég
tagok, amelyek alakjukat és működésüket te
kintve, a szájrészek, meg a járóvégtagok között 
mintegy közepett állanak; a folyami ráknak pl. 
az öt pár járó lába és három pár állkapcsa között 
három pár állkapcsi lába van. 

Állkapocs (lat. maxilla). A felső állcsont alakja 
bélyegzi az arcot. A tazmáné túl széles, az esz
kimóé aránytalanul hosszú. Az embertanban az 
arccal együtt és külön 
mérik. Ezenkívül a száj
pad-ív alakját veszik te
kintetbe és a szájpad-jel
zővel összehasonlítják a 
fajták arckoponyáit. A 

-^n 

Alsó állkapcsok körvonalai arcélben. Bchoetensack rajza. 
— a heidelbergi ősember, európai, néger és 

a gorilla állkapcsa. 

felső A. helyzetét előreállónak (prognath), egye
nesnek (orthognath) és hátraesőnek (opisthognath) 
mondták. E három megkülönböztetés csak a fo-
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gak állására áll meg, inert a felső A. mindig 
prognath, csak elöreállásának a foka különböző. 
Ennek a fajták jellemzésére alkalmas voltát Pri-
chard 1813. ismerte fel. Topinard a határérté
keket 89 és 5P3°-ban kapta meg. Legkiállóbb 
felső állcsonttal bírnak a hottentották. Nagy fok-
banprognathok a finnek és az esztek. A legkisebb 
fokban a csiszolt kőkorszak emberei, továbbá a 
gallok, guánchok ós a korzikaiak. A fehér rasz-
szoknál a középértékek változása 82—76-5°-ig, a 
sárgánál 75—68-5-ig, a feketénél 69—59'5°-ig 
terjed. Az orrgyöktől v. az orrtövistől lefelé húzott 
merőlegesen kívül eső rész mutatja a prognatiz-
must. Broca, a vetületi módszer alkalmazása mel
lett, trigonometrikus úton számította ki. 

Az alsó Á. (lat. mandibida). Legfontosabb 
mérete a szimfizis szöge. Ez a középső rész
nek a hajlása az A. alsó szélét érintő vízszintes 
síkhoz. Értékét befolyásolja az állcsúcs (protube-
rantia mentalis) a fajtákon és a kor. A csecsemő
nél a legnagyobb. Az első fogzástól csökken. Az 
aggkorban ismét növekszik. Csak az érett korban 
jöhet számításba. Hazánkban e szög 40-től 78°-ig 
változó. Az egósz arcra vonatkozólag az alsó 
A. szélességét a szögleten (szögletponton, gonio-
non) és a bütyöknyúlványon (processus condyloi-
dei-n) mérik. A heidelbergi A.-n Schoetensack 0. 
szerint az Á.-ágak szélesebbek és fölfelé mere
dekebbek, mint a mai típuson. A szöglet lekere
kített. Ép olyan a hollóorrnyúlvány is. A bütyök-
nyúlvány úgy ezen, mint a krapinai leleten nagy 
izülő felszínnel bír. Walckhoff szerint a mai A. 
felső része megrövidült, az alsó azonban meg
maradt, így keletkezett az emberre jellemző áll
csúcs gnathion (1. o.). Az ősember fogai nagyob
bak voltak és az Á. belső csontgerendázata dur
vább szerkezetű. V. ö. Koponya. 

Állkapocs alatti mirigyek, 1. Nyálmirigyek. 
Alim., természetrajzi nevek mellett Allman 

Georges James angol zoológus (szül. 1812., rnegh. 
1898 nov. 19.), 1855—70. edinburgi tanár nevének 
rövidítése. Művei: Monograph of the freshwater 
Polyzoa (1856); Monograph of the gymnoblastic 
Hydroids (1871—72). 

Allman, Georges James, 1. Alim. 
Al lmande , a középkor kezdetén a germán 

törzseknél a falu határának gazdasági művelés 
alá nem vont része (erdő, legelő stb.), tehát köz
birtok, amelynek élvezetében az egyes birtokos 
telkéhez képest részesült. Ma így nevezik a köz
ségi vagyonnak azt a részét, amelyre nézve a 
község tagjainak kizárólagos használati joguk 
van (Németországban, Svájcban). A használat 
lehet közös (pl. erdőnél), lehet egyéni is. 

Allmers, Hermann, német író, szül. Rechten-
flethben Bréma m. 1821 febr. 11., megh. u. o. 
1902 máj. 9. Főművei: Marschenbuch (1858, 4. 
kiad. 1902), mely a Weser és Elba melletti síkság 
természetének és lakólnak érdekes rajzát adja; 
Dichtungen (1860, 4. kiad. 1900); Römische 
Schlendertage (1869, 10. kiad. 1902); Elektra 
dráma (1872, zenéjét irta Dietrich A.), melyben 
az Iphigenia-mondát Goethének egy eszméje sze
rint befejezésre juttatja. Sámtliche Werke 1891, 
6. köt. V. ö.: Brüutigam, Der Marschendichter 
H. A. (1891). 

Allo . . . (gör.) összetételekben a. m. más, 
máskép. 

AII°, 1. Allegro. 
Álló, elálló téli, v. telelő gyümölcs, keményebb 

későfajta, amely alkalmas helyen télen is soká 
ós épségben eltartható. Mint sportkifejezés a né
met «Steher» szószerinti fordítása e h. Kitartó 
(1. o.). 

Alloa (ejtsd: aiioe), kikötőváros Clackmannan 
skót grófságban, a Porth mellett, (1901) 11,415 lak., 
nagy sörgyártással és szónkivitellel, 1900. a 
bevitel értéke 218,307, a kivitelé 206,592 font st. 
volt. 

Álló bárka, 1. Bárka. 
Allobrogok (Allobroges), kelta nép volt Gallia 

narbonensisben az Isará (Isere), a Lacus Lemanus 
ós a Rhodanus (Rhone) között. Régebben a kar
thágóiakkal voltak szövetségben, de Kr. e. 121. 
Quintus Pabius Maximus a római uralom alá ve
tette őket és ezért az Allobrogicus melléknevet 
kapta. A harcias nép azontúl lassanként földmíves 
néppé alakult át. Vienna (Vienne) volt a fővárosuk, 
a helvéciaiak felé pedig Goneva (Genf) a határ
városuk. V. ö.: Garofalo, Gli Allobroges (Ca-
tania 1895). 

Al locarp ia , 1. Megporzás. 
Alloc l i ir ia (gör.), az érintés helyének az el

lenkező testfél megfelelő helyére való lokalizációja. 
L. még Allesztézia. 

Allochroikus, színváltó, 1. Allokromatikus ás
ványok. 

Allochroit (ásv.>, 1. Aniradit. 
Al loc l i romas ia v. dyschromatopsia (gör.) a. 

m. színtévesztés (1. o.). 
Allochton, 1. Antigén. 
Állócsillagok (stellae ftxae, 1. a mellékletet) a 

bolygókkal szemben amaz égi testek, melyeknek 
sajátos mozgása oly csekély, hogy érzékeny meg
figyelési módszerek nélkül csak évszázadok mul
tán vehetők észre. Ezek adják meg az égboltnak 
évezredeken át lényegileg megmaradó jellegét. 
Jellemző sajátságuk, hogy úgy a szabad szem szá
mára, mint a legkitűnőbb távcsőben is pontalakuak, 
és hogy fényük a bolygóókkal ellentétben nyug
talan, csillogó (szcintilláció), és folytonos szín
változással járó kialvásban és újra éledésben lát
szik. E jelenség oka a közepes szélességek alatt 
folyton változó légsűrűségben, a légrétegek eltoló
dásában és a levegő páratartalmában keresendő, 
és részint fényszórás (diszperzió), részint inter
ferencia által jő létre. A trópusok alatt az idő
járási viszonyok tetemesen állandóbbak lévén, az 
Á. fénye is sokkal nyugodtabb. 

Az Á. nagyság-rendje. Látszólagos fényessé
gük (tehát nem, valóságos nagyságuk) szerint a 
csillagászok az Á.-at már a legrégibb időktől fogva 
nagyságrendekbe sorozzák; az 1. rendű csillagok 
a legfényesebbek; az első öt nagyságrendbe tar
tozó csillagokat a közepes, a 6—7. rendű csilla
gokat csak igen éles szem látja; a 7.-nél alacso
nyabb rendű csillagok csak távcsövön át figyel
hetők, innen a teleszkópiumos csillagok gyűjtő ne
vével is illetik. A leggyöngébb csillagokat némely 
csillagász szerint a 14., mások szerint a 20. nagy
ságrenddel jelölik. A nagyság meghatározása leg
gyakrabban becslés szerint történik. Az elsőrendű 
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csillagok száma 17,; ezek közül 8 az északi gömb
höz tartozik. Oly Á.-nál, melyeknek távolsága v. 
parallaxisa is ismeretes, az abszolút fényerősséget 
is meg lehet állapítani, míg a közönséges foto-
metrikus mérések csak a relatív fényerősséget 
szolgáltatják. Comstock 25 első- és másodrendű 
Á. abszolút fényerősségót állapította meg; ezek 
mind fényesebbek, mint a mi Napunk. A Nap ab
szolút fényerősségét egynek véve, ezek az ered
mények a következők : 

A csillag neve 

Canopas 
Rigel ... 
Arktarus 
Antares 
Acharnar 
Castor ... 
Kegulus 

Fény
erőssége A csillag neve 

54,950 
13,800 

996 
525 
355 
288 
263 

Capella. 

Pollux ... . 
Aldebaran. 
Sirius ... . 
Prokyon . 
Atair ... . 

Fény
erőssége 

151 
120 
87 
34 
33 
6 
1 

Az Á. jelölése. A katalógusokban előforduló 
hat első nagyságrendhez tartozó csillagok leg
többje és a felsőbb rendbeliek egynémelyike kü
lön csillagászati jelöléssel bír. A szembetűnőbb 
csillagokat már az arabok, rómaiak és görögök 
látták el névvel; ilyenek Betelgeuze, Algenib, Re-
gulus, Sirius, Prokyon és hasonlók. Bayer óta 
a csillagokat minden egyes csillagképen belül gö
rög vagy latin betűkkel szokás jelölid, melyeket 
a csillagkép nevéhez illesztenek, pl. « Orionis, R 
Geminorum. A betűk sorrendje nagyjában a csil
lagok nagyságának egymásutánját is adja, úgy 
hogy rendesen az a-val jelölt csillagok a legfé
nyesebbek. De mivel a csillagképek csillagainak 
száma a betűét messze túlhaladja, a csillagokat 
folyó számokkal szokás ellátni, úgy hogy a szám
sor a nagyobbodó rektaszconzió irányában halad
jon. Innen van, hogy némely csillag három jelö
léssel bír: névvel, betűvel és számmal. A telesz-
kópiumos csillagok legnagyobb része még számmal 
sem bír, s így ezek helyzetét az égen tisztán a 
rektaszcenzió és deklináció adata határozza meg 
és ezek alapján az equátoriállal felkereshető. 

Az Á. eloszlása és száma. Az elsőrendű 
csillagok közül nyolc fekszik az equátortól É.-ra; 
ezek: Vega vagy a Lyrae, Capella vagy a 
Aurigae, Arkturus vagy a Bootis, Aldebaran 
vagy a Tauri, Betelgeuze vagy a Orionis, Regulus 
vagy a Leonis, Atair vagy a Aquilae és Prokyon 
vagy « Canis minoris. Az equátortól délre van: 
Sirius vagy a Canis maioris, Rigel vagy p Orionis, 
Spica (Azimech) vagy a Virginis, Antares vagy 
a Scorpii, Pomalhaud vagy a Piscis austrini, Ca-
nopus vagy a Árgus, Acharnar vagy a Eridani, 
a Centauri, [3 Centauri és a Crucis. Az utolsó négy 
a geográfiai szélesség 50. fokán túl már nem lát
ható. A nagyobb csillagok majdnem egyenlő 
számban oszolnak el az ég mindkét félgömbjére, 
de míg az északin meglehetősen egyenletes el
osztást követnek, a délin csoportokba sorakoznak, 
melyek aránylag igen csillagszegény hézagokat 
hagynak maguk között. Argelandernak az északi 
félgömbre vonatkozó számlálásai szerint van: 
1. rendlí csillag 8 ' G. rendtt csillag — 3,002 
2. ' • — . 35 7. • _ 9,951 
S. . « 99 8. . ... 34.169 
é. • • 230 | 9 . . « — 266,678 
5, • « — ... 748 | Összesen 314.920 

Közép-Európában szabad szemmel mintegy 4000 
csillag olvasható. Ez a szám rohamosan nő, ha a 
teleszkópiumos csillagokat is beleértjük; az ég 
némely helyein, pl. a tejútban a csillagok meg
számlálhatatlan tömege áll, és a ködfoltok egy
néhánya erős nagyítás alatt szintén ezer meg ezer 
csillagra bontható. Herschel a 40 lábas refraktorá-
val magában a tejútban látható csillagok számát 
18 millióra becsüli. Seeliger szerint az összes 
Á. száma 42 millió. Ha mindamellett az égboltozat, 
nem tündöklik állandóan a Nap fényében, ez 01-
bers hipotézise szerint onnan van, hogy a tért igen 
finom anyag tölti be, mely a csillag fényét hosszú 
útján gyengíti és elnyeli. 

Az Á. színei. Az Á. fénye különösen a táv
csőben határozott színi különbségeket mutat; 
a szabad szem e színezetet kevésbbó veszi észre, 
leginkább még az elsőrendű fehér, sárga és 
vörös csillagokon. Hogy valamennyi csillag a 
horizon közelében vöröses, az a levegő páratar
talmában és fény abszorpciójában leli magyará
zatát. A legtöbb csillag minden nagyságrendben 
fehér; különösen szép kékes fehér a nagyobbak 
közül a Sirius, a Vega, az Altair, a Regulus, a 
Rigel, a Spica. Sárga színű nagyobb csillagok 
az Arkturus, Prokyon, Capella, [3 Ursae minoris 
és a Ursae maioris, mely utóbbi csillag szín
változó is. Vörös csillagok a Betelgeuze, An
tares és a Herculis. A fény- és színváltozása 
által nevezetes »-, Árgus 1843-ig vöröses sárga 
volt és 1850. már a Mars bolygóénál is sötétebb 
vörös színt öltött. A színmeghatározás újabb idő
ben szintén mérés útján történik a Zöllner-féle 
kolorimóter segítségével. Az .4. fénye, mint a Napé, 
sajátos fény. Ezt minden kétségen kívül mutatja 
fényük nem polározott volta és a spektrálanalizis. 

Az Á. távolsága. A csillagászok minden fá
radozása mellett csak 1838. sikerült Bessehiek egy 
álló csillagnak, a 61 Cygni-nek évi parallaxisát (1. 
o.) és ezzel a Földtől vagy Naptól való távolságát 
meghatároznia. 

Oly csillag, melynek parallaxisa = 1 ívmásod
perc, 30-7 billió km.-nyi távolságra van tőlünk. 
Ezt az utat a fény, amely mpercenként 300,000 
km.-t tesz meg, 3»/5 év alatt futná be. Ezóta több 
Á. parallaxisa ismeretes; az eddigi ismereteink 
szerint a hozzánk legközelebb levő Á. a Centauri, 
melynek parallixisa 0"75, ami megfelel 40"8 billió 
km.-nek vagy 274100 Nap-Földtávolságnak; ezt 
az utat a fény 4-2 év alatt teszi meg. Kilométerek
ben kifejezve a Á. távolságai igen nagy számok
hoz vezetnek. Ezek elkerülése végett szokás az 
A. távolságait fényévekben kifejezni, értve ez 
alatt azt az utat, melyet a fény egy év alatt befut 
(=: 9-5 billió km.) Az a Centauri távolsága tehát 
42 fényév. Herschel becslése szerint vannak égi 
testek, melyek fénye csak évezredek multán éri föl
dünket. A hozzávetőleges hipotézisek, melyek sze
rint a fényesebb v. nagyobb sajátos mozgással bíró 
csillagok hozzánk közelebb állanának, e tényle
ges mérések alapján tarthatatlanok. A távolság 
ismerete még nem hozza magával a valódi nagy
ságét is ; erre szükség volna az Á.-ok látszólagos 
átmérőjének meghatározása, mi még a legnagyobb 
távcsövekkel sem lehetséges, az A. ezekben is 
csak pontoknak mutatkozván. 
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Változó csillagok. Az Á. elég tetemes száma 
fény változásnak van alávetve, mellyel némely esetr 
ben niéga szín változása isjár. A fényváltozás több
nyire periódusos és igen különböző tartamú, de 
vannak csillagok, melyek fénye hosszú idők óta egy
szerűen csak folytatólagosan fogy v. nő, és vannak 
olyan csillagok, melyek hirtelen fényváltozás után 
most állandó fényüeknek látszanak. A legkitű
nőbbek egyike o Ceti vagy Mira Ceti (a csudálatra 
méltó) a cet csillagkép nyakán, melynek változé
konysága már 1638 óta ismeretes. A fényminimum 
idejében 11—12-edrendű csillag; a maximumkor 
majdnem első-, máskor csak 4-edrendü. Az egész 
változás időszaka 331 nap 20 óra. Rövid perió
dusban változó a [3 Persei vagy Algol nevű. csillag, 
melynek fénye 4-ed- ós 3-adrendü csillagé között 
változik. 2| napig 2—3-adrendü csillag fényében 
ragyog, azután 8—9 óra alatt 4-edrendüvé sö
tétedik. Ugyancsak rövid és elég szabályos perió
dussal bír r] Aquilae is; fi Lyrae két maximummal 
és minimummal bír, de változása egy nagyság
rendet nem halad meg. 3 Cephei úgy látszik a 
legszabályosabb változó; periódusa 5 nap 8 óra 47 
p. 40 mp. és változása szintén csak egy nagyság
rendet tesz. Mások egészen szabálytalanul változ
nak ; így r( Árgus Halley szerint 1677. 4-edrendü, 
Lacaille szerint 1751. 2-odrendű. B nagyságtól las
san visszasülyedt ismét a 4-ikig. A fényerő sok 
ingadozása között, 1843. majdnem a Sirius fényé
ve! ragyogott, míg már 1865. szabad szemmel alig 
volt látható. A legtöbb változó fónyü csillag vörös 
színű, és átlag a gyöngébb csillagok seregéből ke
iül ki. Az utolsó évtizedben a csillagászok foko
zott figyelemmel kisérték a változó csillagokat. 
Fotográfiai utón számos csillag fényének változá
sát sikerült megállapítani. Jelenleg mintegy 3000 
változó csillag ismeretes. A fényváltozás perió
dusa legkisebb XX. Cygni-nél, 3 óra 14 porc, leg
hosszabb c Aurigae-nél, 27 év 44 nap. Az «Astro-
nomische Gesellschafta a változó csillagokról kü
lön katalógust ad ki. 

Új csillagok. A szabálytalanul változó csilla
gok osztályába sorozhatok az új csillagok is, me
lyek hirtelenül feltűnnek és rövid idő múlva több
nyire elenyésznek. Mondják, hogy egy ily új csil
lagnak Kr. e. 134. a skorpió-csillagzatban észlelt 
megjelenése indította Hipparchust csillagjegyzé
kének összeállítására. Brahe 1572 nov. 11. a Cas
siopeia csillagképben új, fényes csillagot pillantott 
meg, mely láthatóságának első idejében vala
mennyi állócsillagot, még a Venustis túlsugározta, 
úgy hogy nappal is látható volt. Decemberben 
a csillag fogyni kezdett, 1574 kezdetén 5—6-od-
rendü csillag fényében tündökölt, míg márciusban 
a szabad szem számára teljesen eltűnt. 1614. Kep
ler figyelt meg új csillagot, mely az Ophiuchus 
csillagképben tűnt fel és valamennyi állócsillag
nál fényesebb volt. A következő év kezdetén fogyni 
kezdett, 1606 kezdetén a szabad szemre nézve már 
nyomtalanul elenyészett. Mindkét csillag erősebb 
távcsövön mai nap is látható. A Vulpecula (róka) 
csillagzat fején 1670. Anthelm fedezett fel egy 
3-adrendű új csillagot, amely azóta teljesen eltűnt. 
Ugyancsak új csillag volt a Hind által 1848. fel
fedezett 5-ödrendü Ophiuchus csillag, mely két óv 
múlva már alig 11-edrendünek volt nevezhető. B 

jelenségcsoportba tartozik továbbá az északi ko
rona-csillagkép egy9—10-edrendüesillagjánakl 868 
máj. 12—13. éjjelen 2-odrendű csillaggá való hirte-
lennövekedése(TCoronaeborealis),mely különösen 
azért nevezetes, mert ez volt az első új csillag, 
melyre a spektrálanalizis módszere alkalmazást ta
lált. Ide tartozik az Andromeda ködében feltűnt 
6—7-edrendű új csillag, melyet 1885 aug. 19, 
Ward, tőle függetlenül aug. 22. a kiskartali csil
lagvizsgáló fedezett fel. Azonkívül megemlíthető 
ogy-egy új csillagaz Orion és az Auriga csillagkép
ben, melyeknek fénye szintén igen gyorsan gyön
gült. A legutóbb megfigyelt új csillag az 1901 
február havában a Perseus csillagképében feltűnt 
Nova Persei. Nagyságrendje febr. 22-től 24-ig 
2-7-ről l-re szökött, mikor oly fényes volt, mint 
a Capolla. Ezt a fényességét febr. 27-ig tartotta 
meg. Fénye azután folytonos ingadozások között 
állandóan fogyott. 1902. már csak 9-edrendü volt. 
28 órával e csillag feltűnése előtt Anderson le
fényképezte a Perseus csillagkép ama tájékát, 
melyben az új csillag feltűnt. Mivel a fénykép az 
összes 12-edrendü csillagokat tartalmazza s az iij 
csillagnak nyomát sem mutatja, következik, hogy 
a csillag 1 nap alatt növekedett 11 nagyságrend
del, amiből viszont egy óriási katasztrófára lehet 
következtetni, mely e csillagon végbement. Há
rom évszázad óta ez volt a legfényesebb új csil
lag. A Nova Persei színváltozásokat is mutatott; 
kezdetben kékesfehér, később sárgás, végül vörös 
volt. Színképe eleinte folytonos volt számos sötét 
abszorpciós vonallal, a hidrogónvonal erősen ki
szélesedve, a kalcium H ós K vonalai élesek. E 
vonalak eltolódásából meg lehetett állapítani, hogy 
a kalcium-von alak egy oly testtől erednek, mely 
tőlünk mp.-kónt 18 km. sebességgel távolodik, míg 
a hidrogén ós a többi vonalak oly testből indulnak 
ki, mely felénk mp.-kónt 700— 800km.-nyi óriási 
sebességgel közeledik. Néhány nap alatt a szín
kép teljesen megváltozott: egész sora a fényes 
vonalaknak lett láthatóvá, ú. m. a hidrogén vonala 
a D-vonal és több vonal a színkép zöld részében. 
Seeliger szerint a Nova Persei-n megfigyelt tüne
ményeket megmagyarázza az, ha feltesszük, hogy 
a sötét égitest egy kozmikus gáz- vagy porfelhőbe 
hatol, ahol a súrlódás következtében izzóvá lesz. 
Seeliger hipotézisét az a körülmény támogatja, 
hogy a Nova Persei körül ily ködszerű felhőket 
mutattak Perrine, Wolf ós Ritchie 1901. készített 
fényképfelvételei. Az új csillagok megjelenése a 
ritka tünemények közé tartozik; az utolsó két év
ezredben vagy 25 esetről adhatnak számot a csil
lagászok. Kevesebb bizonyossággal állítják egy
nehány megvolt csillag eltűnését. 

A csillag fénye periódusosán változó, ha felü
lete Napunkhoz hasonlóan foltokkal van borítva 
s tengelyforgása következtében a Föld felé más
más oldalát fordítja, vagy ha körüle sötét bolygó 
kering, mely pályafutásában a csillag és a Föld 
közé kerülvén, a csillag fényét részben felfogja. 
A második eset számára tényleges példáink van
nak: a Siriusnak úgymint a Prokyonnak sötét kísé
rői vannak, melyek csak azért nem idéznek elő fo
gyatkozást, azaz fényváltozást, mert a látóvonal 
nem esik a pálya síkjába: ellenben az Algolról ki
mutatta a spektrálanalizis. hogy egy sötét kisérő 
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időnkint elfogja elölünk a fényét. Az új csillagok 
valószínűleg a hűlés előrehaladott állapotában levő 
égi testek, melyek vagy valamely más égi testtel 
összeütközvén, a magas hökifejlődés következté
ben újra izzanak, v. nagy excentricitása pályá
ban mozgó ugyancsak aránylag hideg kettős csil
lagok, melyek a kölcsönös közeledésnél az ár
apályhoz hasonló, esetleg a még izzó belsőből ki
törő vulkánosságot mutatnak. Erre vall ez új csil
lagok spektruma is, mely a mondott úton keletke
zett két spektrum egymásra fektetéséből érthető. 

Az Á. s p e k t r u m a . Az Á.-raalkalmazott spek-
trálanalizis fontos eredményekre vezetett, ameny-
nyiben megismerni tanultuk az égi testeket alkotó 
anyagokat és azok izzási állapotát. A számtalan 
állócsillag spektruma három főtipusba, az ú. n. 
Vogel-féle típusokba sorolható. 

I. típus. Csillagok, melyek izzási állapota oly 
magasfokú, hogy spektrumukban a fémvonalak v. 
csak fölötte gyengén, vagy éppen nem láthatók, 
míg a spektrum kék és ibolya vége fény teljessége 
által feltűnő. Bz a fehér csillagok osztálya, a) Fe
lette gyenge fémvonalak, erős széles hidrogén
vonalak (ide tartozik a legtöbb fehér csillag, pl. 
Sirius, Y eg a) ; b) hiányzó hidrogénvonalak, a fém
vonalak is igen gyöngék, a spektrum majdnem 
teljesen folytonos (pl. p, r, s , e Orionis); c) fényes 
hidrogénvonalak és a jellemző a Napon is előfor
duló Ds(Helium-) vonal tí Lyrae és y Cassiopeiae). 

II. típus. Csillagok, melyeknek fotoszférája 
Napunkéhoz hasonlóan már erősebb abszorpciót 
létesít; a fémvonalak jellemzők, a spektrum kék 
és ibolya vége az alacsonyabb hőmérsékletnek 
megfelelőleg aránylag gyenge, a vörös végen erő
teljes elnyelési sávolyok láthatók. Bz a sárga csil
lagok osztálya, a) Számos, különösen a spektrum 
sárga és zöld mezejében tisztán észlelhető fómvo-
nal, (Capella, Arktur, Nap), b) Sötét fémvonalak, 
egyes sávolyok és ezek mellett még fényes vona
lak (T Coronae, Wolf és Rayet négy hattyúcsillaga, 
R Geminorum). 

III típus. Csillagok, melyek izzási hőmérsék
lete oly alacsony, hogy a fotoszférájukban lévő 
anyagok már vegyileg egyesülhetnek. Spektru
mukban sötét vonalokon kívül mindenütt erőtel
jes abszorpciós sávolyok húzódnak át; az ibolya
vég feltűnő gyenge, a spektrum vörös vége kivé
telesen erőteljes. Bz a vörös csillagok osztálya. 
a) Az elnyelési sávolyok a spektrum ibolya vége 
felé élesen határoltak, a vörös vég felé elmosó-
dottak (a Herculis, a Orionis, [3 Pegasi); b) a sávo
lyok határolása a spektrum vörös vége felé éles, 
az ibolya vég felé elmosódott (nagyon kevés és 
csak gyenge fényű csillagokból álló osztály). 

Az Á. saját mozgása . Az A. saját mozgása 
élesen megkülönböztetendő a napi látszólagos moz
gástól, mely szerint minden csillag 24 óra alatt 
látszólag megkerüli a Földet keletről nyugat felé és 
össze nem tévesztendő az aberráció, precesszió és 
nutáció okozta, minden csillagot szinte egyképen 
illető helyzetváltoztatással. A szóban forgó moz
gás az Á.-nak a világűrben való tényleges hely
zetváltozása, melyet Halley már 1717-ben fedezett 
fel, midőn a Sirius, Aldebaran és Arkturus hely
zetét a. Hipparchus-féle csillagkatalógusban adott 
helyével összehasonlította. Midőn a múlt évszázad 

vége felé a Bradley és a 40—50 évvel későbben 
készült Piazzi-féle katalógusok által már igen 
pontos helyzetmeghatározások összehasonlítása 
lehetségessé vált, az idősb Herschel már számos 
Á.-nak, többek között a Napnak is, levezethette 
saj átos mozgásait. Ez a meghatározás a mozgásnak 
csupán a látóvonalra merőleges komponensére vo-
natkozhatik. A legerősebb saját mozgással biró 
csillagok a cordobai zóna-katalogus őh 243 csillaga 
8"'7-cel, a Groombridge-katalogus 1830 száma, óvj 
7 ívmásodperccel, Lacaille 9352 száma 6"-97-cel. E 
csillagok csak kisebb rendűek; a fényesebb csillagok 
között Arkturus bír a legszembeötlőbb, évenkint 2 
mp.-et tevő mozgással. Ha e sajátos mozgás isme
rete mellett a csillag parallaxisa is adva van, ak
kor a tényleges mozgás is meghatározható. Újabb 
időben e mozgásnak másik, a látóvonalba eső össze
tevője is a parallaxis ismeretétől függetlenül kilo
méter-mértékben meghatározható a spektrál-ana-
lizis és a Doppler-féle elv segítségével. Ugyanis 
valamely mozgó test spektrumában fellépő vonal 
az ibolya felé tolódik, ha a fényforrás közeledik, 
a vörös felé nyomul, ha a fényforrás távozik az 
észlelőtől. A mozgás sebessége a vonal eltolódásá
ból kiszámítható. E mozgás mindkét komponensé
ben bizonyos szabályosság mutatkozott, mely a 
Napnak (1. o.) a térben való sajátos mozgására en
gedett következtetni. A következő táblázat magá
ban foglal néhány csillagot, melyeknek úgy paral
laxisuk, mint saját mozgásuk biztosabban van 
meghatározva: 

A csillag neve 
Nagy- ; p . . . , . jTávoIsaejjj, . - á t 

s á S " laSs í é n y mÖzSs rend t l a x l b években! m o z S a s 

a Centauri .. . 
Lalande 21,185 
61 Cygni ... ... 
Sirius ... ._ 
Argel.-Öltzen 18,609 ... 
Groombridge 34 ... 
Lacaille 9,352 
Prokyon... _. ... 
Argel.-Öltzen 11.677 ... 
Fedorenko 1642 ... ... 
Lalande 21,258 
a Draconis — ... 
ri Cassiopeiae ... 
a Aurigae (Capella) . . . 
Argel.-Öltzen 17,415 .. . 
a Aquilae (Atair) 
s Indi ... _ 

1 
6 8 
5 1 
1 
8-2 
7-9 
7-5 
1 
9 
6 5 
8 -5 
4-7 
3-6 
1 
9 
1 
5-2 

0 - 7 5 " 
0-48 
0-44 
0-37 
0 3 5 
0 -31 
0-28 
0-27 
0 2 6 
0 2 5 
0-24 
0-24 
0-21 
0 -21 
0 2 0 
0 20 
0-20 

4 - 5 
6-8 
7-4 
8-8 
9-3 

10-5 
11-6 
12-1 
12-5 
1 3 0 
1 3 6 
1 3 6 
15-5 
15-5 
16-3 
l t í -3 
16-3 

3 62" 
4-76 
5-17 
1 3 2 
2 3 0 
2 8 3 
6-97 
1-26 
3-05 
1-43 
4-40 
1-84 
1 1 9 
0-43 
1-27 
0 6 4 
4-60 

Legnagyobb évi saját 
Á.-nak van: 

mozgásuk a következő 

A cs i l lag n e v e 

Cordoba Zon.-kat . 5 h 243 
Groombr idge 1830 . . . 
Lacail le 9352 
Cordoba k a t . 32,416 
61" Cygni 
612 c y g n i . . . 
La l ande 21,185. . 
£ Ind i 
La lande 21,258. . . ._ _. 
o« Eridani 

N a g y s á g 
r e n d 

8 
6 
7 

8—9 
5 
6 

V 
8 - 9 
4—5 

Év i sa já t 
mozgás 

8-70" 
7-05 
6*97 
6-08 
5-20 
5-14 
4 ' 7 5 
4-60 
4-40 
4-05 

A legnagyobb mozgásokat a látósugár irányá
ban, amelyeket a színkép vonalainak eltolódásá
ból állapítottak meg, a következő összeállítás adja. 
(-}- jelenti, hogy a csillag és a Naprendszer köze
lednek egymáshoz, — hogy távolodnak egymástól 
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a Tauri (Aldebaran).. + 4 9 km. mp.-kint 
a Coronao borealis _. - j - 32 
i Orionis + 26 
a Aurigae (Capella).. ... + 24 
rt Cephei _ ... — 87 
£ Herculis.. ... ... — 70 
y Leonis ._ .. ... — ... ... — 39 
a Aquilae (Atair) ... ._ — 37 
'j Herculis .. ... ... .. _. . . . — 35 

• t Ursae maioris — — 31 
á Eootis (Arkturus ... ... . . . — 5*8 

A következő 11 Á.-nál, amelyeknek parallaxi
suk, mint évi saját mozgásuk, valamint a látó
vonal irányába eső mozgásuk ismeretes, meg le
hetett állapítani a térbeli valóságos mozgást, mely 
Kobold szerint a következő értékekkel bir: 

A csillag neve 

Arkturus 
Pollux — . 
Aldebaran . 
Atair 
Capella 
Wega .. . 
Sirius ... . 
Prokyon... . 
Beteigeuze . 
Regulus... . 
Algo! . 

Paral
laxis 

0-016" 
0-057 
0-101 
0-214 
0-095 
0-092 
0-380 
0-341 
0-022 
0-089 
0-05 

Sebesség 

674 km. 
53 
49 
40 

' 33 
24 
22 
19 
18 
17 

mp. -kint 

Kettős csillagok. Szabad szemmel is könnyen 
meg lehet látni, hogy a Göncöl szekere rúdjának 
középső csillagához (Mizar, £ Ursae maioris) közel 
egy kisebb csillagocska áll (Álkor). Erős távcső
ben azonban azt látjuk, hogy igen közel Mizarhoz 
még egy másik kisérő van. Számos oly Á. van, 
melyek távcsőben egymáshoz igen közel látszó 
két vagy több csillagból állóknak mutatkoznak és 
amelyeket eszerint kettős vagy többszörös csilla
goknak neveznek. Már Mayer Keresztély és Her-
schel W. adtak kifejezést ama nézetüknek, hogy 
a kettős csillagok legtöbbje nemcsak azért van 
közel egymáshoz, mert perspektivikusan egymás 
mögött látjuk őket, jóllehet igen távol vannak 
egymástól, hanem hogy tényleg közel állanak 
egymáshoz és oly rendszert képeznek, melyben a 
Newton-féle gravitáció ép úgy uralkodik, mint 
Naprendszerünkben. Herschel W. mutatta ki elő
szói-, hogy számos kettős csillag idővel megvál
toztatja egymáshoz viszonyított helyzetét akként, 
hogy az egyik Á. a másik körül zárt pályát ir le. 
Az ily rendszereket fizikai kettős csillagoknak 
nevezzük, megkülönböztetésül az optikai kettős 
csillagoktól, melyek csak látszólag vannak közel 
egymáshoz. A 13,000 eddig ismert kettős csillagok 
közül mintegy 1000-ről sikerült kimutatni, hogy 
fizikailag egymáshoz tartoznak. Az első, ki az 
eget kettős csillagok felfedezése céljából rendsze
resen átkutatta, Herschel W. volt, ki 846 ily csil
lagot fedezett fel. Látszólagos távolságuk szerint 
8 osztályba sorozta őket. Az első osztályba tartoz
tak azok, melyek nincsenek távolabb egymástól 
4 ívmásodpercnél, az utolsóba azok, amelyek 8 
ívpercnél nincsenek távolabb egymástól és éles 
szemmel éppen hogy megkülönböztethetők. Struve 
Vilmos óta azonban csak az első négy Herschel-
féle osztályt (32 ivmásodpercig) tekintik tulajdon
képen kettős csillagoknak. Struve V. 3112 ily 
kettős csillagot fedezett fel (Catalogus novus stel
larum duplicium 1827), amelyeket görög 2-val és 
az utána tett katalógus-rendszámmal szokás je

lölni. A két említett csillagász alapvető művét 
fiaik, Herschel János és Struve Ottó folytatták. 
Előbbi a déli égen 2100 kettős csillagot fedezett 
fel. Struve 0. 514 igen kicsiny látszólagos távol
sággal biró kettős csillagot fedezett fel (Catalogue 
revü et corrigé des étoiles doubles et multiples, 
St. Petersbourg 1850), melyeket OS-val szokás 
jelölni. A legújabb időkben a Lick- és a Yerkes-
csillagvizsgáló hatalmas távcsöveivel Burnham, 
Aitken és Hussey igen sok új kettős csillagot fe
dezett fel. Burnham nagy katalógusa, General 
Catalogue of double Stars (Washington 1906, két 
kötet) 13,665 kettős csillagot tartalmaz és a fel
fedezésük óta leírt pályadarabot is megadja rajz
ban. A kettős csillagok ritkábbak a tejút sarkai 
körül és számuk annál inkább növekszik, minél 
közelebb esnek a tejuthoz. A kettős csillagok 
komponensei (egy-egy csillagot komponensnek 
szokás nevezni) sokszor sajátságos színbeli különb
ségeket mutatnak. Miután mozgásuk alapján meg
ismerték a kettős csillagoknak fizikai egymáshoz 
tartozóságát, megkísérelték azt is, hogy pályáikat 
kiszámítsák. Ezen pályaszámításoknak alapjául 
Savary, Herschel J., Ehcke, Klinkerfues, Seeliger 
stb. módszereinél a Newton-féle törvény szolgál. 
Számos ily pályát számítottak már ki s az a meg
egyezés, melyet számítás és megfigyelés mutat
nak, arra a föltevésre jogosít fel bennünket, hogy 
a távoli világrendszerekben is a Newton-féle tör
vény érvényes, épúgy mint Naprendszerünkben. 
A következő táblázat megadja néhány jobban is
mert kettős csillag pályaelemeit. Tjelenti a kerin
gés idejét években, i a pályasík hajlását az ég
gömb érintő síkjához, e az excentricitást, a a pálya 
látszólagos fél nagy tengelyét ívmásodpercekben. 

A csillag neve T 

S Equulei 
E Hydrae_ 
X> Sagittarii 
9 Árgus 
82 Ceti _. ... ... ... 
42 Comae Berenices 
S Delphini 
£ Scorpii _. 
0 2 298 ... ... 
- Cygni 
99 Herculis _. 
T Coronae borealis... 
0 2 400 
a Centauri ... 
Y Centauri 
p Ophiuchi 
<? Ursae maioris 

5-7 
15-7 
21-2 
23-3 
24-0 
25-6 
27-7 
4 4 5 
52-0 
57-2 
64-5 
7 3 0 
81-0 
8 1 2 
88-0 
88-4 
99-7 

l 

74-5" 
54-5 
7 5 5 
76-6 
76-6 
90-0 
60-9 
29-1 
60-9 
55-6 
53 0 
8 2 6 
59-9 
7 9 4 
62-1 
60-1 
14-6 

0-540 
0-685 
0-185 
0 680 
0-150 
0-461 
0-363 

•767 
•581 
•370 
•811 
•482 
•460 

0-529 
0-800 
0-475 
0-438 

0-25" 
0-24 
0-56 
0-61 
0-66 
0-64 
0-47 
0-70 
0-80 
1 1 6 
1-28 
0 7 4 
0-47 

1 7 7 1 
1 0 2 
4-00 
0-32 

Érdekes, hogy Siriusról és Prokyonról előbb si
került elméletileg kimutatni, hogy kettőscsilla
gok, s csak sokkal később lehetett távcsőben is 
tényleg meglátni a második komponenst. Sirius 
és Prokyon saját mozgásuknak periodikus válto
zásaiból Bessel már 1844-ben következtette, hogy 
mindegyiknek van egy kísérője. Peters és Auwers 
kiszámították ezek pályáit. 1862-ben fedezte föl 
Clark A. Sirius 9-ed rendű kísérőjét, 1896-ban 
pedig Schaeberle a Prokyon 13-ad rendű kompo
nensét, amelyeknek mozgása a számítással igen 
jól egyezett. 

Újabb időben a színképelemzés segítségével si
került több Á.-ról kimutatni, hogy kettősek. Ily 
csillagok a közönséges távcsőben nem látszanak 
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kettősöknek, azért spektroszkopikus kettős csilla
goknak nevezzük őket. Mizar (£ Ursae maioris) 
színképének fotográfiám vette észre Pickering, 
hogy az Ibolyántúli K vonal 52 napos szabályos 
időközökben megkétszereződik. Ezt a kettőződést 
úgy lehet megmagyarázni, hogy a Mizar kettős 
csillag fényesebbik komponense maga is két közel 
•egyenlő fényit csillagból áll, melyek 104 nap alatt 
keringenek egymás körül. Az őket (képzeletben) 
•összekötő vonal minden 52 napban a látóirányra 
merőleges lesz. Ilyenkor természetesen az egyik
nek mozgása felénk van irányítva, a másiké pedig 
ellenkező irányban megy végbe, minélfogva a 
színkép vonalainak el kell tolódniok. Eddig 140 ily 
spektroszkopikus kettős csillag ismeretes (Camp
bell ós Cuvtis katalógusa a Lick-obszervatorium 
79. szánni bulletinjében), melyek közül 72-t a 
Lick-obszervatóriumon, 41-et a Yerkes-obszerva-
tóriumon fedeztek fel. Eddig csak oly spektroszko
pikus kettős csillagokat sikerült felfedezni, ame
lyeknél a keringésidő aránylag rövid s amelyek
nél a látóvonal irányába eső mozgás változása 
tetemes. A legkisebb sebességváltozást, 6 km. má
sodpercenként, eddig a sarkcsillagnál (a Ursae 
minoris) észlelték. A legtöbb spektroszkopikus 
kettős csillagnál a kisérő látszólagos távolsága a 
föcsillagtól valószínűleg kisebb 0-01"-nél s eddig 
még a leghatalmasabb távcsövekkel som sikerült 
az ily csillagokat «kettóválasztani)). A keringés
idők néhány nap és több év között ingadoznak. 

Néhány fontosabb spektroszkopikus kettős csil
lag keringésideje a következő: 
8 Orionis 
£ Leonis 
Castor 
Sarkcsillag .. 
Spica ._ 
o Cenhei 
#• Ursae mai. _ 
*] Aqnilae ... .. 
,*)• Draconis .. 

1-98 
... 2 2 
... 291 
... 3-95 
... 401 
... 533 
... 6-00 
... 7-17 
... 9.00 

n»P 
* 
t 

i 

f 

t 

» 
« 
> 

t Pegasi... ... .. 
£ Geminorum .. 

X Andromedae.. 
Capella ... ... . 
/ Draconis 
P Herculis 
'l Pegasi 

. ... 10 nap 

. ... 102 . 
. ... 14-5 • 
. ... 20 • 

35 hónap 
9 3 . 

12 
27 

A Sarkcsillag 4 napos periódusát Campbell is
merte fel legelőször ; újabb megfigyelések arra 
utalnak, hogy a Sarkcsillag tulajdonképen hár
mas csillag, igen érdekes rendszer a Castor (<x 
Geminorum); a két látható komponens — a, (3'7 
rendű) és a2 (2'7 rendű) — mintegy 350 év alatt 
végez egy keringést, de mindegyik komponens 
maga egy spektroszkopikus kettős csillag, amint 
azt Belopolszky és Curtis kimutatták. a1; látha
tatlan kísérője 2-9, a,-é 9-2 nap alatt végez egy 
keringést a saját főcsillaga körül. 

Csillaghalmazok és ködök. Egyszerű meg
tekintés is meggyőz arról, hogy az A.-ok az égen 
nincsenek egyenletesen eloszolva. Néhol számos 
A. képez egy csoportot, mint pl. a Plejádok és 
Eyádok, másutt meg gyöngén fénylő, ködszerű 
képleteket veszünk észre, melyek az ég sötét hát
terétől jól megkülönböztethetők, mint pl. a Per-
seusban, Androniedában és az Orionban. Távcső
vel vizsgálva az eget, igen számos ilyféle képle
tet találunk, mindenféle nagyságban és alakban. 
Ezek közül sokan, erős nagyítás mellett, csupa 
különálló csillagokból állóknak mutatkoznak, eze
ket csillaghalmazoknak nevezzük; mások meg a 
legerősebb nagyítás mellett is csak halvány í'éiiy-
gomoly benyomását teszik, ezek a ködök v. köd

foltok. Távcsővel nem lehet megállapítani azt a 
határt, mely a csillaghalmazt a ködfolttól elvá
lasztja, de segítségünkre jön a spektroszkóp, 
melynek segítségével el lehet dönteni, hogy a 
valóságos ködfoltok lényegesen különböznek a 
csillaghalmazoktól. Az utóbbiak színképe t. i. foly
tonos, míg a ködöké fényes vonalakból áll, s 
ilyen színképük csak a gáznemű halmazállapot
ban levő anyagoknak van. A csillaghalmazok 
sokszor több ezer csillagból állanak; rendesen kör-
alakuaknak látszanak (valóságban gömbalakuak), 
közepük felé sűrűbbek és több fényesebb csillagot 
tartalmaznak, mint a szélük felé. Az ég némely 
tájékán számos ködfolt és csillaghalmaz található, 
míg más részeiben ezek teljesen hiányoznak. A 
legtöbb csillaghalmaz a tejútban ós annak köze
lében van, legföljebb 10—15°-nyira tőle, így pl. 
a Skorpió, Nyilas, Ikrek, Kocsis, Bika, Orion ós 
az Egyszarvú csillagképekben; a Sas csillagké
pében ellenben alig van csillaghalmaz. A ködfol
tok ellenkezőképen vannak eloszolva: a tejútban 
majdnem teljesen hiányoznak és csak attól na
gyobb távolságban fordulnak elő, némely helyen 
sűrűn egymás mellett, úgy hogy fizikai összetar
tozásra is lehetne gondolni, bár ezt ezideig még 
nem sikerült kimutatni. Számos ködfolt van a 
Szűz, a Coma Berenices, Pegasus, Andromeda és 
Perseus csillagképekben. Az ég déli felén való
ságos ködhalmazt képez a «Nubecula maior» v. 
Magellan-féle felhő a Dorado csillagképben, mely 
291 ködfoltot tartalmaz és a ccNubeeula minor» a 
Tucana csillagképben. 

Irodhlom. Kitűnő népszerű munka Newcomb, Popular 
Astronomy, New-York, (1880 német fordításban is), Clerke 
A., The system of the stars, London 1890 ; André, Astro-
noinie, tellaire, Paris 1898—1902 ; Kobold, Der Bau des 
Fixsternsystems, Braunschweig 1906; Argelander, Urano-
Tnetria nova, Berlin 1843; Messer, Sternatlas tűr Him-
melsbeobachtungen, 2. kiadás, St.-Petersburg 1902; Valen-
tiner, Handwörterbuch der Astronomie, Boroszló 1897 — 1902. 

Allodium, a hűbéri köteléknek alá nem vetett, 
szabad birtok. Alloclialitas az A. tulajdonsága, 
vagyis a hűbéri terhektől való mentessége. Allo-
diatus az A. birtokosa. L. még Hűbér és Hűbér-
birtok. 

Allodoxia (gör.), eredetileg azt jelenti: más vé
lemény. A teológiában, vonatkozással az igaz hitre, 
azt jelenti: téves nézet és tan; téves hit. 

Al loeoso log ia (metasztázis), a kőzeteknek az 
az elváltozása, midőn az elegyrészek pusztulása 
szabad szemmel még nem, de mikroszkóppal 
konstatálható, habár csak nagyon kezdetleges álla
potban is legyen az elváltozás. 

A l l o e r g a t i a , az izoméria azon fajtája, amely 
szerint egyforma kémiai szerkezetű vegyületek 
egymástól energia tartalmukban különböznek. Az 
izoméria ez esete fordul elő Klinger szerint a 
tioaldehidek bizonyos fajtáinál. 

Allofán (ásvány), amorf víztartalmú szilikát, 
ALJSÍOJ.ÖHJO ; átlátszó-áttetsző, színtelen vagy 
különböző színű. Előfordul fürtös, vesés és szta-
laktitos alakban vagy opálszerü bevonatokban. 
Salzburg, Baden, Szászország, Anglia a lelőhe
lyei, nálunk Dognácska, Moldova. 

Allofánsav (allophansav), H2N.CO.CH.C.00H 
összetételű ureidosav. Az A. szabad állapotban 
nem ismeretes, mert nagyon bomlékony, sói és 
észterei azonban eléggé állandóak. 
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Állófényhullámok. Ha jól tükröző felületre 
(ezüsttükör, higany felszín) merőlegesen homogén, 
párhuzamos fénynyalábot ejtünk, a beeső és visz-
szavert fényhullámok eredőjeképen A. keletkez
nek (0. Wiener 1890), azaz olyan fényrezgési 
állapot, hogy magán a tükrön s előtte fél-fél hul
lámhossznyi távolságban fekvő síkokban a fény
rezgés amplitúdója zérus, köztük középütt fekvő 
síkokban pedig maximum lesz. Wiener kimutatta, 
hogy a fénynek kémiai hatása az előbbi helyeken 
(csomók) zérus, az utóbbiakon (duzzadok) pedig 
a legnagyobb, úgy hogy a tükör elé helyezett rend
kívül vékony fényérzékeny lemez (brómezüst-
kollódium) csak az utóbbi helyeken feketedik meg. 
Hasonlóképen a fluoreszkáló testek is a duzzadó-
sikokban fluoreszkálnak, a csomókban nem. B 
kísérletekből az az igen nagy elméleti jelentő
ségű következtetés vonható le, hogy a kémiai ha
tást is, a fiuoreszkálást is a fényben levő elektro
mos rezgés (és nem a mágneses) okozza (amely a 
polárosság síkjára merőlegesen rezeg).L. Elektro
mágneses fényelmélet. Fontos gyakorlati alkalma
zást is találtak az Á. a L-ippmann-féle színes fo-
tografálási eljárásban (1. o.). 

Allofil népek (gör. allophylos), a. m. idegen 
eredetű. Quatrefages (1. o.) emberosztáiyozásában 
egy közös tőből három törzs eredt; a fehér, a sárga 
és a fekete törzs. A fehér törzs ágai az árja népek, 
a szemiták és az A.-ok. Ezek közé vette az ész
teket, a kaukázusiakat és az ainókat. 

Allofit, klorit-szerpentin féle ásvány, mint a 
szerpentinesedési folyamat egyik stádiuma, Lan-
genbielauból (Sziléziában). 

Allogámia, 1. Megporzás. 
Allogén (gör.), az olyan kőzeteket hívják így, 

melyek nem a mostani lelőhelyükön képződtek, 
viszont autogén v. antigén kőzeteknek mondják 
azokat, melyek mostani lelőhelyükön állottak elő, 

Allogonit (ásv.), 1. Herderit. 
Allogovit (ásv.), a bazaltnak egy jelentéktelen 

helyi változatát nevezték igy Allgauból. 
Allográf (gör., a. m. nem sajátkezüleg, hanem 

más által írott, ellentéte : holográf= saját kézzel 
irott; jelentősége különösen a végrendelet külső 
kellékei szempontjából van. L. Végrendelet. 

Állóhajó, kikötőhajó (németül Stegschi0, 1. 
Hajó. 

Álló hullámok, 1. Húrmozgás. 
Alloi v. aloi (ejtsd: aioá), francia nyelven vala

mely érem színfémsúlya vagy magsúlya. 
Állóírás v. meredek írás akkor keletkezik, ha 

a betűk derékszög alatt állanak a soron. A leg
több népnél Á. dívik, mert természetesebb ülést 
és testtartást követel. Érthetetlen, hogy nálunk 
és Németországban a jobbra dűlő írás hódított 
tért és néhány évvel ezelőtt megindult törekvések 
visszhangra nem találtak, dacára annak, hogy a 
nálunk is mindjobban elharapódzó közelről való 
látás egyik főoka azon ferde látószög, amely alatt 
jobbra dűlő írásunkat nézzük. 

Állóképesség, a versenysport egyik kifejezése 
a kitartás jelzésére. Állóképes (stayer, staminás) 
az a ló, amely hosszú (2400—3200 m-.es) távol
ságon tud érvényesülni. 

Allokinests (gör.), külső inger behatására 
létesülő mozgás. 

Alloklasz, a glaukodottal rokon ásvány a szul
fid csoportból, anyaga főleg Go(As,Bi)S; hazánk
ban Oraviczáról ismeretes, ahol az Erzsébet-bányá-
§*n az aranyat is hordozó szemcsés mészkőben 
találni. 

Alloklorofill, a növények zöld színanyagának 
a kloroflllnak alkoholos oldatából benzinnel levá
lasztott zöldes színanyagának a cianofillnek egyik 
bizonyos körülmények közt hiányzó része. 

Álló kötélzet (tengerészet, nóm. stehendes Gut, ol. 
manowe fisse, dormiente, ang. standing-rigging). 
(L. a Teljes árbocpzatu hajó című. képmellókietet az 
Árboc cikknél.) A. név alatt a kötélzetnek az a része 
értendő, mely az árboctörzsek ós szárak meg-
eró'sítésére.tániasztására szolgál s helyét állandóan 
megtartja. Úgy az árboctörzsnek, mint a derék- és 
sudárszárnak van álló kötélzete, mely az árboc, 
törzs és szárak után kapja megkülönböztető ne
vét pl.: 

í tarcs (35) í tarcs (36) 
előtörzs < patrác i . . előderék < patrác (31, 32) 

{ csarnak ] { csamak (27) 
(tarcs (37) 

elősudár < patrác (33) 
( csarnak (29). (A zárójelben 

levő számok az ábrán való megjelölést jelzik.) 
Újabb időben az A. drótkötélből van. 

Allokromatikus ásványok, az olyan színes 
ásványok, melyeknek színét az ásvány anyagában 
levő idegen anyagok okozzák. Ellentétük az idio-
króm ásványok. L. Ásvány. 

Allokució, az az ünnepélyes pápai nyilatko
zat, amelyben a pápa a titkos konzisztóriumban 
(consistorium secreta v. ordinaria) a bibornokok 
testületével közli az egyházat érdeklő fontos poli
tikai eseményeket és azok elintézését, vagy néze
teit bizonyos eseményekre nézve. Az A.-k az egész 
egyházhoz szólanak, ezért a hivatalos sajtó útján 
közzé teszik. 

Allolália (gör.) a. m. skoliolália (1. o.). 
Állomány a katonaságnál, a. m. a törvény vagy 

rendelet értelmében valamely csapatnál, katonai 
intézetnél stb. nyilvántartott tisztek, altisztek és 
közkatonák, lovak s más állatok összege. Van 
anyakönyvi, hadi, béke-, élelmezési Á., szabad
ságoltak és tartalékosok Á.a-. — Á.-bavétel a 
besorozottaknak a hadsereg, a haditengerészet, 
vagy a honvédség kötelékébe való fölvétele, ami 
rendszerint minden év okt. 1-én történik. — Á.-
csoportok. A közös hadsereghez és a m. kir. hon
védséghez tartozó katonák hivatásuk szerint hót 
Á.-csoportba sorolvák; ezek: katona-A., lelkészek, 
hadbirák, orvosok, csapatszámvivők és kezelő
tisztek, katonai tisztviselők s rangosztályba nem 
sorozott katonák Á.-a. A hadbirák, a katonai orvo
sok, a csapatszámvivök és a honvéd kezelőtisztok 
Á.-csoportjának mindegyike a maga összegében 
egy-egy tisztikart képez. V. ö. Szolgálati Sza
bályzat I. Rész. — Á. a filozófiában a. m. szub-
stancia (1. o.). 

Állomás. 1. Á. v. pályaudvar (Station, Bahnhof, 
gare, station). A vasutak ama helyei, melyek uta
sok fel- és leszállására, árúk ós élő állatok fel- ós 
laadására szolgálnak s egyúttal a vonatforgalom 
lebonyolítását is végzik. Az A.-ok legnagyobb ré
sze a felsorolt összes teendők ellátására van be-
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rendezve, vannak azonban olyan Á.-ok is, melye
ken a személy vagy áruforgalom, valamely része 
fenn nem tartatik. Utóbbiak az ú. n. korlátolt for
galmit X-ok, melyek rendeltetésük szerint lehet
nek: 1. személypályaudvarok, 2. teherpályaud
varok, s ha csupán vonatrendezésre szolgálnak, 
3. rendező pályaudvarok. A kizárólag egyes ma
gánfelek (ipartelepek, bányák, nagybirtokok) árui
nak fel- és leadására szolgáló helyeket rákodőhe-
lyehiek, a nyilt vonalon fekvő s csupán személy
es podgyászforgalomra berendezett helyeket meg
állóhelyeknek, a kizárólag vonattalálkozások cél
jaira épített Á.-okat pedig kitérőknek v. forgalmi 
kitérőknek nevezik. A vonathálózatban való fek
vése szerint lehet az Á. yég-Á., közép-Á. és csatla
kozó illetőleg elágazó Á., mely utóbbit, ha abba 
több vonal fut össze, vasúti gócpontnak nevezik. 
Vontatási szempontból fontosak a víz-Á-ok, melye
ken az átmenő vonatok mozdonyai vízkészletüket 

1. ábra. Kisebb középállomás egyvágányú pályán. 
a felvételi épület, b raktár és rakodó, e gabonaszín, 

d állatrakodó, e őrház! 

egészítik ki. A kisebb forgalmú Á.-okat rendsze
rint mind a személy-, mind az árúforgalom szá
mára szolgáló építményekkel látják el. Elrende
zésük nagyon sokféle lehet; a magyar vasutakon 
leginkább szokásos alakot az 1. ábra, a német 
vasutakon használatos elrendezést a 2. ábra tün
teti fel. 

Nagy városok és nagy forgalmú gócpontok for
galmának tökéletesebb lebonyolítása megkivánja, 
hogy a személy- és teherforgalom, valamint a 
vonatrendezés egymástól elválasztva külön pálya
udvarokon intéztessék, ezek között az elkülöní
tett pályaudvarok között azonban szerves kapcso
latot kell létesíteni. Aszemélypályaudvar vágány-

2. ábra. Kisebb középállomás kétvágányú pályán. 
a felvételi épület, b árúraktár, c rakodó, d nyilt rakterűiét. 

zatának elrendezése szerint lehet a) fej-Á., mely
ben a vágányok csonkán végződnek és b) átmenő 
A., hol a vágányok áthaladnak. Fej-Á.-okat leg
inkább a nagy városokban találunk, mert ily el
rendezésű Á.-sal legkönnyebben lehet a beépített 
belső városrészeket megközelíteni — s bár az 
utolsó évtizedben hatalmasan megnövekedett sze
mélyforgalmat átmenő A.-okon sokkal előnyö
sebben lehet lebonyolítani — a helyi viszonyok 
kényszere folytán jelenleg is épülnek nagy fej-
A.-ok (Stuttgart 18, Lipcse 26 csarnokvágánnyal). 
A fej-A. rendesen nagyméretű vasszerkezetű csar
nokban elhelyezett csonka vágányokból, ezek kö
zött fekvő perronokból s a csarnokhoz csatlakozó 
felvételi épületből áll. A felvételi épület a váró- és 
étkező termeket, jegypénztárakat, podgyászfel-
adó helyet s a forgalmi szolgálat ellátására szük

séges hivatalos helyiségeket, ezenkívül több 
külföldi vasút-A.-on gyakran még szállodát is 
ioglal magában. Pej-A.-oknál a felvételi épület 
vagy a csarnok két oldalán vagy a csarnok hom
lokoldalán a vágányokra merőleges irányban he
lyezhető el (3. és 4. ábra). Előbbi esetnél a csar
nok egyik oldala rendszerint az induló, másik 

3. ábra. Fejállomás a csarnok két oldalán elhelyezett 
felvételi épülettel. 

oldala pedig az érkező forgalom számára szolgái 
(Budapesten keleti és nyugoti p. u. s a legtöbb 
bécsi p. u.), mig az utóbb említett elrendezésnél a 
vágányok s a hozzátartozó perronok rendszerint 
a betorkoló vonalak sorrendje szerint vannak a 
csarnokban elhelyezve (vonalak szerinti üzem). 
Ez az elrendezés nagy forgalom lebonyolítására 
sokkal alkalmasabb, mint az első sorban említett 
s ma már elavultnak tekinthető beosztás. Ilyen 
újabb rendszerűek Majna-Frankfurt, München, 
Wiesbaden, Lipcse, Stuttgart, Berlin, Paris fej-
A.-ai. 

A vasúti üzem szempontjából legelőnyösebb el
rendezés az átmenő-Á. s ha az leküzdhetetlen ne
hézségekbe nem ütközik, nagy városokban is ilyen 
Á.-ok létesítésére törekszenek (legutóbb Ham
burg, Nürnberg). Fő előnye, hogy a bejárt vonat 
tolatás és mozdony csere nélkül is folytathatja 
útját s helyesen tervezett vágányösszeköttetések 
és vonalvezetések esetén a különböző vonalak 
forgalma egymástól függetlenül, minden zavaró 
mozgás nélkül bonyolítható le. Az átmenő Á. per-
ronjait a két szélső perron kivételével a vágányok 
körülzárják, miért is azokat szigetperronoknak 
hívják. E szigetperronokra a közönség leginkább 

4. ábra. Fejállomás a csarnok homlokán elhelyezett 
felvételi épülettel, a személyperron, b posta- és pod-

gyász-perron, c felvételi épület. 

a vágányok alatt elhelyezett alagutak, ritkábban 
a vágányok fölött vezetett hidak, vagy pedig lép
csőkön át jut, a hozzájutás tehát teljesen veszély
telen. A podgyász és posta számára külön alag
utakat és hidakat, sőt sokszor külön perronokat 
is létesítenek, hogy a podgyászt és postacsoma
gokat szállító kézikocsik a közönséget ne zavar-
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ják. Magyarországon csak Győr Á. és néhány 
megállóhely van ezidőszerint szigetperronokkal 
ellátva; külföldön ez az elrendezés általánosan 
használatos. Angliában sok Á.-on még a koosiutat 
is felvezetik a perronra úgy, hogy a vonatból ki
lépő utas közvetlenül kocsiba ülhet. Az átmenő 
Á.-ok felvételi épületét leggyakrabban a vágányok 
egyik oldalán helyezik el (Győr, Basel, Nürnberg, 
Schlesischer Bahnhof Berlinben, Lemberg, Oder-
berg stb.), de elhelyezhetők a fölvételi épület he
lyiségei a vágányok fölött (Hamburg) vagy azok 
alatt is (Berlin Friedrichstrasse). E két utóbb 
említett elhelyezést megokolttá teszi az a körül
mény, hogy a városok belső részeiben fekvő pá
lyaudvarokat és vasútvonalakat mintegy 6—7 
m.-rel az utcák szintje alatt vagy felett kell ve
zetni, hogy a keresztező utcák a vasút alatt vagy 
felett akadálytalanul vonulhassanak el. Ha az át
menő Á. felvételi épülete a vágányok között fek
szik, akkor sziget-A.-nak hívják (Halle,, Duisburg, 
Pilsen). Megemlítendő még a hurok-Á., melynek 
vázlatos elrendezését az 5. ábra mutatja. Vannak 
olyan személypályaudvarok, melyek részben át
menő, részben fej-Á.-szerüleg épültek (Dresden-
Altstadt). A vonatforgalom biztosságának meg
óvására a célszerűen elrendezett vágányösszeköt
tetéseken kívül külön e célra létesített biztosító 
berendezések (1. Biztosító berendezések) szolgál
nak. A perronok befedésére régebben faszerkezetű 
csarnokokat építettek (Kassa, Miskolcz, Székes
fehérvár) ; később a fa helyét a vas foglalta el s je
lenleg a nagyobb személypályaudvarok hatalmas 
méretű csarnokok alatt bonyolítják le a személy
forgalmat. Néhány csarnok főbb méretét az alábbi 
táblázat tünteti fel. 

Nagyobb A.-ok csarnokainak főbb méretei: 

Az állomás n e v e Város 

A) F e j á l l o m á s o k : 
Keleti p á l y a u d v . . . . i Budapes t 
Nyugoti « . . . ! • 
Anhalter Bahnhoí Be r l i n 
Hauptbahnhof 
8 t . Lazare 
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Újabban a nagy vascsarnokok helyett kisebb fe
délszerkezeteket is használnak, így pl. Nürnberg
ben és Firenzében minden egyes perront Y alakú 
vasvázas betonból készített fedéllel fedtek be, 
a vágányok feletti részt pedig szabadon hagy
ták. New-Yorkban a Lackavanna vasút Hoboken 
pályaudvara nyeregszerüen egymásmellé sora

kozó fedelek alatt nyert elhelyezést. A fedelek 
felülvilágítóval s a vágánytengely felett, a füst 
elvezetésére szolgáló réssel bírnak. Előnyük e 
fedélszerkezeteknek a kisebb építési költségen 
kívül még az is, hogy nem uralkodik bennük 
olyan bántó zaj, mint a csarnokokban s a füst
okozta kellemetlenségek is kevésbbé érezhetők. 
Az olyan személypályaudvarokon, melyek egyút
tal vonatindító, illetőleg vég-Á.-ok is, gondoskodni 
kell a vonatszerelvényeknek az érkezéstől az in
dulásig való elhelyezéséről. Nagyforgalmú helye
ken e célra külön vonatfelállító p. u. szolgál, 
melyen a kocsik tisztítását, esetleg fertőtlenítését 
s kisebb javításait végzik. Itt látják el a kocsikat 
vízzel, világítógázzal v. elektromos akkumuláto
rokkal s télen előre kifütik az indítandó vonato
kat. A vonatfelállító p. u.-hoz csatlakozik rendsze
rint a postapályaudvar is, melyben a mozgó
posta és városi postahivatalok közötti kezelést 
intézik. Gyakran a gyorsárú-raktárak is itt nyer
nek elhelyezést, mert a gyorsárúk nagy részét 

5. ábra. Hurokállomás helyszínrajza. 

személyvonatokkal továbbítják. A vonatindító 
Á.-ok mellett azonkívül vontató-telepeket is ta
lálunk, melyek a mozdonyokat befogadó fűtőhá
zakat, futójavitásokat végző műhelyt, szénrakó 
helyeket, esetleg mechanikai szénrakó berendezé
seket, raktárakat s lakótanyákat foglalnak ma
gukban s azonkívül víz-Á.-sal vannak ellátva. 

A teherpályaudvar a vágányzat elrendezése 
szempontjából szintén lehet fej-Á. v. átmenő 
Á. A teherpályaudvaron kezelt áruk minő
ségük szerint darabárt, tömegárú, élő állatok s 
gyorsáruk csoportjába soroztainak és egymástól 
elkülönítve kezeltetnek, sőt egyes nagyobb tö
megekben feladás v. leadásra kerülő árúk szá
mára külön pályaudvarok szolgálnak (szénpálya
udvar). A darabárú forgalmat árúraktárakban bo
nyolítják le. Nagyobb Á.-okon külön raktárak 
szolgálnak a feladott árúk s külön raktárak a le
adott áruk számára. Alakjuk szerint megkülön
böztetünk egyenes, lépcsőzetes, fürészfogas és fo
gazott ponkkal ellátott raktárakat. E különféle 
elrendezéseknél arra törekszenek, hogy a raktár
hoz lehetőleg sok vasúti kocsit lehessen állítani s 
a már megrakott kocsikat, a még rakodás alatt 
álló kocsik bolygatása nélkül eltávolítani. A ma
gyar vasutak A.-ain a raktárakon kívül ú. n. 
gabonaszineket is találunk, melyek arra szolgál-
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nak, hogy a nagy tömegekben feladásra kerülő 
gabonaneműeket az elszállítás idejéig fedett he
lyen raktározhassák. Pontos tartozékai a teher
pályaudvarnak a vágány- és kocsi-hidmérlegek. 
A tömegáruk kezelésére a vágányok mentén el
helyezett kövezett területeket használnak. Na
gyobb városokban a nagy tömegben érkező szén 
lerakására és tárolására külön berendezéseket ké
szítenek. Legegyszerűbb és legelterjedtebb elren
dezés az ú. n. széncsúzda, mely kövezett töltés
rézsűből s a rézsű aljához csatlakozó 6—10 m. 
széles, vízszintes kövezett területből áll ; utóbbi 
szélén kocsiút vezet. A 3—6 m. magas töltés 
tetején vágányok futnak végig s az ezekre kitolt 
szeneskocsikból a szenet a töltésrézsűre kilapá
tolják. Ecsúzdák'sokszor külön Á.-t alkotnak, hol 
rendszerint hatalmas széntömegek raktározhatok, 
pl. a bpesti szénpályaudvaron, melynek helyszín
rajza a 6. ábrán látható, 100,000 tonna szén fór 
el. Az önürülő vasúti kocsik számára töltés he
lyett viaduktot (1. o.) építenek, melyről a szén az 
alant fekvő kövezett területre, esetleg külön e 
«élra szolgáló tölcsérekbe v. medencékbe hull. 

tesebb elvégzésére külön vágányhálózat, ú. n. ren
dező-pályaudvar szolgál. A rendező p. u. legré
gebben használatos alakja kihúzó vágányokkal 
ellátott vágánycsoportokból, ú. n. rendező-vágá
nyokból áll. A kocsikat itt a kihúzó vágányról 
mozdony segélyével a vágánycsoport egyes vá
gányaira lökik (Rákos rendező p. u.). Ennél az el
járásnál a mozdonynak a hozzákapcsolt kocsisor
ral annyiszor kell megállani, ahány lökést végez 
s mert közben többször újra előre is kell húznia, 
a végezhető teljesítmény kicsiny, a rendezés lassú 
és drága. Ha a kihúzó vágányt 2—3'm.-rel föleme
lik, s a rendező-vágányokkal lejtővel összekötik, 
akkor a lökészerü. tolatás helyett a mozdony a 
kocsisort lépésben maga előtt tolva a lejtő legfelső 
pontjánál (guritó domb) szétakasztott kocsik ön
maguktól futnak a megfelelő rendező vágányba. A 
rendező p. u.-rabejáró vonatok ez esetben a rendezö-
v.-csoport melletti ú. n. fogadó vágánycsoportra 
járnak be, ahonnan külön e célra szolgáló vágányon 
át afelemelt kihúzó vágányra kell őket felvontatni 
(Rákos, Hatvan, Szolnok stb.). B felvontatás hát
ráltatja a rendezést s azért megszüntetésére töre
kednek, mit azáltal érnek el, hogy a fogadó vá
gánycsoportot nem a rendező vágányok mellett, 
hanem a kihúzó vágány helyén, a megkívánt ma-

X— Y metszet. 

6. ábra. Budapesti szénpályaudvar helyszínrajza, a pénatár, b munkás-étterem, e forgalmi épület. 

Élő állatok ki- és berakása nyilt rakodókon és 
ú. n. állatrakodókon történik. Budapest élő for
galmának lebonyolítására külön Á.: «Budapest-
Perencváros marhavására szolgál. Azokat a ko
csikat, melyekben élő állatot szállítottak, min
den egyes szállítás után a kocsimosó-telepeken 
kimossák és fertőtlenítik. A különleges rendelte
tésű teherpályaudvarok közül nevezetesebbek a 
kikötő-pályaudvarok, melyek a tengeri v. folyam
hajózás és vasút közötti átrakodásra szolgálnak. 
(Fiume, Budapest - Dunapart, Pozsony átrakó 
A.) B kikötő teherpályaudvarok a hajók bera
kására szolgáló berendezésekkel, ú. m. darukkal, 
szónbuktatókkal, markoló darukkal stb. vannak 
felszerelve s azokban rendszerint nagyobb méretű 
közraktárak és elevátorok is állanak rendelke
zésre. Nagyobb gyártelepek ós bányák teherfor
galmát külön a célnak megfelelő különleges be
rendezésekkel felszerelt A.-on közvetítik (Diós
győr vasgyár Á.). A nagy teherpályaudvaro
kon és vasúti gócpontokon összegyülemlő nagy
számú (sok helyen naponta több ezerre rugó) 
kocsit a csatlakozó irányokon át az ország és 
a szomszéd államok legkülönbözőbb Á.-aira 
kell továbbítani. A nagymennyiségű kocsik vo
natokba való összeállításának gyorsabb és tökéle-

gasságban helyezik el s a csatlakozó vasútvonala
kat közvetlenül ide torkoltatják be. A vonatok te
hát közvetlenül erre a magasan fekvő vágánycso
portra járnak be s innen megérkezésük után egye
nest a guritó dombon áttolva, a kocsik a legrövi
debb idő alatt új vonatba sorozhatok be. 

Az itt vázolt elrendezést hosszirányú r. p. u.-
nak nevezik, melynek teljesítő képessége az előbb 
leírtnak mintegy háromszorosára tehető. Ha a 
hosszirányú r. p. u.-on a fogadó vágányokat a ren
dező vágányok felé 6°/oo—10%o esésben helyezik 
el s ugyanígy építik meg a rendező vágányokat 
is, akkor tolató mozdony alkalmazása nélkül pusz
tán a nehézségi erő igénybevételével is elvégez
hető a vonatrendezés (Nürnberg, Bdge-Hill, némi 
eltéréssel Dresden-Friedrichstadt). A rendező vá
gányok rendszerint több csoportra oszlanak. Az 
első csoport a kocsiknak irányonként való szét-
sorozására szolgál (irány vágány ok). A második 
az egy-egy, irányba induló kocsisornak az elága
zások és Á.-ok sorrendje szerint való rendezését 
végzi. B csoportot A.-rendező vágánycsoportnak 
nevezik és azt az irányvágányok végén, azok 
folytatásaként, esetleg azok mellett helyezik el. 
Az Á.-ok szerinti rendezés módja független az 
irányrendezésnél követett eljárástól. Itt is célsze-
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rübb giuító dombot vagy állandó esést alkalmazni. 
Az Á.-i vágánycsoportról a kocsik az ú. n. vonat-
indító vágányokra kerülnek, ahonnan a már ren
dezett vonat rendeltetési helyére indul. A rendező 
vágányok e felsorolt három csoportja közül az 
A.-rendező és indító vágányokat kisebb forgalmú 
r. p. u.-oknál el is hagyják és abban az esetben a 
vonatok közvetlenül az irányrendező vágányokról 
indulnak. 

A r. p. u.-hoz tartozik még a darabárúk átra
kására szolgáló átrakó-raktár, futó javításokat 
végző forgalmi műhely s ennek közelében nyer 
elhelyezést a teherforgalmat kiszolgáló vontató 
telep is. A vonatforgalom irányítása az ú. n. ren
delkező Á.-ok feladata. Ilyenekül rendesen for
galmi gócpontokat jelölnek ki. Ezek főleg a teher
vonatok forgalmának szabályozása körül végez
nek fontos teendőket, amennyiben a rendelkezé
sük alá tartozó vonalszakaszok Á.-ain megrakott 
vagy felszabadult üres kocsik továbbításáról gon
doskodnak. Ily módon biztosítva van az egyes 
vonalszakaszok forgalmának egységes vezetése, 
amely feladatkör ellátása élesen megkülönbözteti 
ezeket az Á.-okat a többi közbenső A.-októl, mely 
utóbbiakra csupán a saját belterületükön felme
rülő kezelés ellátása hárul. V. ö. K. Lipfhay 
Sándor, Vasútépitéstan; Barkhausen, Die Eisen-
bahn-Technik der Gegenwart II. 3. Handbuch der 
Eisenbahirwissenschaften; Be'nyei-Lukács, A vas
úti pályaudvarok. 

2. Közhasznosságú intézmények telepei, minők 
pl. csend- vagy rendőrségi, időjárást megfigyelő, 
mentőegyesületi, gazdasági, gépkisérleti A., me
teorológiai Á., gazdasági növénytermelési A., 
vegykisérleti, vetőmagvizsgáló stb. állomások. 

3. A hadsereg valamely alkotó részének kijelölt 
tartózkodási helye. L. Helyőrség és Yárörség. 

Állomáscsapatok (németül Garnisonstruppen), 
némely államokban kevósbbé hadképes katonák
ból alkotott, csakis helyőrségi és kisérő szolgá
lat teljesítésére hivatott csapatok. 

Állomásfogság, bármily rendfokozatú katona
tisztre, zászlósra vagy hadapródra szabható fe
gyelmi fenyítés, melynek leghosszabb ideje 30 
napra terjedhet; az A.-gal fenyített tisztnek 
minden reá jutó szolgálatot el kell végeznie; ven
déglőt, kávéházat s általában semmi nyilvános 
mulatóhelyet v. társaskört, tiszti ebédlőt, kaszinót 
stb. látogatnia, magántársaságokat fogadnia és a 
szoigálatmentes időben állomásáról (a táborból) el
távoznia nem szabad. L. még Fenyítések. 

Állomásfőnök, a közlekedési vállalatok állo
másain a főnöki teendőkkel megbízott, intézkedé
seiért felelős tisztviselő. L. Vasútigazgatás. 

Állomáshajó, 1. Hadihajók. 
Állomási előljáró, kisebb vasúti állomásokon 

a főnöki teendőkkel megbízott altiszt. L. Vasút-
igazgatás. 

AÍlomási harangjelző berendezés. A harang
jelző berendezések a vasutaknál a jelzési utasí
tásban előírt harangjelzések megtételére szol
gálnak és eme villamos harangjelzések segítsé
gével történik a vonalszemélyzetnek (pályaőrök
nek) a vonatok közlekedése felől való értesítése. 
A harangjelző fölszereléshez tartoznak az állomá
sokon (a harangvonal kezdő vagy végpontján), 

valamint az egyes őrházakban elhelyezett beren
dezések. Az Á. üzemére a vasutaknál általában a 
galvánáramot, de újabban előnyösebben a mág-
nes-induktorokkal fejlesztett váltakozó áramot 
használják. Ezeknél a harangjelzóseket az induk
tor forgatása útján kézzel adják; a fontosabb, 
gyakran előforduló jelzésekre önműködő jelzőké
szülék is van. Vasútforgalmi szempontból igen 
fontos újítás e téren a m. kir. államvasutaknál a 
távbeszélésre is Jiasználható, indított áramra szer
kesztett A., melynél az állomás és a vonalszemóly-
zet rendkívüli eseményeknél, a meglévő A. veze
tékének felhasználásával távbeszélő útján szóbeli
leg közvetlenül is értekezhetik egymással. 

Állomási jutalékrendszer, 1. Munkáltatórend
szerek. 

Állomás-lobogó néven nevezik néha a hajó
töröttek megmentésére alakult társaságnak lobo
góját. 

Állomás-őrség, 1. Őrszolgálat. 
Állomásparancsnok, az állomás helyőrségé

nek legmagasabb rangú tisztje. 
Allomorí (gör.), kémiailag analóg szerkezetű 

anyagok, melyek kristályalakjai között semmi
féle hasonlatosság nincs, 1. lzomorfici. 

Allomoríit (ásv.), az anhidrid alakjával és hasa
dásával biró válfaja a baritnak Unterwirbachból 
(Schwarzburg); valószínűleg pszeudomorfóza. 

Allomorfóza, 1. Álálákuság. 
A l l o n g e (franc, ejtsd.- aiiónzs) a. m. toldat. Ha 

a több kézen keresztülmenő váltó hátsó lapja mái-
tele van forgatásokkal s az utolsó váltótulajdonos 
a váltót tovább akarja forgatni, akkor a váltó 
űrlapjához hasonló papírszeletet ragaszt a váltó
hoz és ezen folytatja jogérvényesen a forgatást. 
Ez a papirszelet az A. Előlapjára, visszaélések el
kerülése végett, célszerű és szokás is feljegyezni 
a váltónak lényeges tartalmát (kelet, lejárat, ösz-
szeg, kibocsátó, rendelvényes, intézvényezett), 
amelyhez az A. tartozik. 

Allonge-paróka, 1. Paróka. 
Allongé-papir, fehér papír ivekben vagy te

kercsekben ; igen alkalmas szénrajzokhoz. 
Allons(franc, ejtsd: inon) a.m.menjünk!rajta! 

előre! Allons enfants de la patrie, a Marseillaise 
kezdő sora: Előre honfiak ! 

Allopalládium (ásv.), a terméselemekhez tar
tozó ásvány, a (dimorf) palládiumnak hatszöges 
rendszerbeli módosulata Tilkeroderól (Harz). 

Allopátia v. alleopátia (gör.). A homeopátia 
keletkezése idejében csinált szó, mellyel a homeo
pátiával ellentétben álló gyógytudományi irányt 
nevezték el. A homeopaták ma is allopátának 
nevezik azt az orvost, aki nem az ő elveik sze
rint gyógyít (1. Homeopátia). 

Allophansav, 1. Allofánsav. 
AJIophj lus Jj. (növ.}, a Sapindaceae-család 

génusza, melynek 94 faja az egész tropikus és 
szubtropikus övben el van terjedve. Pák v. cserjék. 
Az A. edulis St. Hill. (fruta de Parao) délamerikai 
és az A. alnifolius Radlk. (mseperere) keletafrikai 
faj húsos termése ehető. A brazíliai A. occidenta-
lis Sw. (quebracho) igen kemény fája épületfa • 
szerszámot, fegyvert és fáklyát is készítenek be
lőle. Az A. monophyllus Radlk. fáját Afrikában 
dárdának használják. 
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A l l o p l e c t u s Mart. (növ.), nagyon szép, kö
zép- és délamerikai honosságú cserjék, melyeket 
melegházakban tenyésztenek: A. Schlimü Pl. et 
Lind., A. dichrous DC, A. vittatus Lándl. et 
André, A. capüatus Hook. 

A l l o q u i u m (lat.) a. m. ünnepélyes megszó
lítás. 

Allor, keletindiai sziget, máskép Ombay (1. o.). 
Allori, 1. Alessandro, olasz festő, szül. Firenzé

ben 1535., megh. 1607. Tanítványa volt Agnolo 
Bronzinónak és az ö tiszteletére maga is Bronzi-
nónak v. Bronzino-A.-nak nevezte magát. Mint 
mestere, ő is buzgó utánzója volt Michelangeló
nak és főleg Firenze, Pisa és Lucca templomai 
számára festett freskóiban és oltárképeiben ki
vált a meztelen alakok rajzában anatómiai tudá
sát fitogtatta. A maga korában nagyon megbe
csült, de modoros képeinél sikerültebbek az arc
képei. Legnagyobb műve a poggio-a-cajanói nagy
hercegi nyaralóban festett történeti-allegóriái 
freskó-sorozata. A bpesti Szépművészeti Múzeum
ban van a holt Üdvözítőt ábrázoló kis képe. — 
2. A., Gristofano, olaszfestő, szül. Firenzébenl577., 
megh. 1621., az előbbinek fia és tanítványa, oltár
képeket, de főleg arcképeket festett, gyakran mi-
niatürszerü kivitelben. Legkiválóbb műve, a világ 
legismertebb festményeinek egyike, a patetikus 
kifejezésü és festői felfogású Judit, Holofernes 
fejével (Firenze, Pitti-képtár). 

Alloritmia, 1. Érverés. 
Álló rosta, 1. Rosta. 
Al losorns Bernh. (növ.), 1. Gryptogramme. 
Álló szegecs (techn.), lokomotív- és lokomobil-

kazánok szekrényalakú részeinek tűzszekrényét 
kapcsolja a kazántesthez. Az Á. úgy van szer
kesztve, hogy a lemezeket mereven kapcsolja 
össze s egymástól bizonyos meghatározott távol
ságban tartsa. Alakja hengeres rúd, melyre csa
var van vágva és mindkét lemezbe belecsavarta
lak, hogy fejezéskor a lemezek összébb ne húzód
hassanak. A csavart vagy egész hosszában végig 
vágják rajta, vagy csak a két végére, a lemezek 
közé eső részét pedig a csavarmagnak megfelelő 
vastagságura készítik. Gyakran sima hengert is 
használnak, de ilyenkor a lemezek közé eső ré
szére a lemezek távolságának megfelelő hosszu-
ságú csövet húznak, mely helyen sugárirányban 
néhány szemet kap, hogy a víz a szegecsrúdhoz 
is hozzáférjen. Gőzkazánok A.-it szegecselés után 
külső oldalától kezdve hosszában be szokás fúrni 
egészen a belső lemezig, hogy az esetleges törés 
beálltával a víz kiszivároghasson rajta. Ezáltal a 
törést könnyebben észre lehet venni s az eltört 
szegecs idejekorán kicserélhető. 

AUothermiás a. m. poikilothermiás, változó
hőmérsékletű, azaz hidegvérű állatok, 1. Hőmér
séklet. 

Allotigén, 1. Antigén. 
A l l o t m e n t sys te iu (ang., a. m. sorsolási 

vagy részesedési rendszer), volt a neve annak 
az agrár-javaslatnak, amelyet a 30-as években 
a paraszt-osztály érdekében Angliában ajánlot
tak. Eszerint minden kerületben törvényhozási-
lag lettek volna megállapltandók azok a földterü
letek, amelyeket parcellákra felosztva mezőgaz
dasági munkások között kellett volna sorshúzás 

útján bérletekül szétosztani. Ez intézkedések cél
jául egyfelől az intenzivebb gazdálkodást jelölték 
meg, másfelől pedig arra is számítottak, hogy a 
sorshúzás útján mindenkinek kijárandó földbirtok 
a munkabérek alakulására kedvező hatást fog 
gyakorolni. Írország részére 1887. egy Allotment 
Act-ot bocsátott ki az angol parlament, amelyben 
földvásárlásokra és kisajátításra hatalmazta fel 
a kormányt, hogy ezzel a mezőgazdasági munká
sok nagyobb arányú telepítései biztosíttassanak. 
Az A. helyenként alkalmas telepítési eljárásnak 
mutatkozott, a mezőgazdasági munkabérek ala
kulására azonban általánosabb hatása sehol sem 
volt. 

Allotria (gör.), a fődologhoz nem tartozó mel
lékes dolgok. Átvitt értelemben: bohóságok. AUo-
triologia, idegenszerű dolgok és gondolatok hibás 
összevegyítése. 

Allotriofágia (gör.),midőn elmebajosok minden
féle nem enni való dolgokat megesznek, lenyelnek. 

Allotriogeúzia (gör.), ízérzési csalódás. 
Allotriologia, 1. Allotria. 
Allotriomorf (gör.), oly közetalkatrész, mely

nek határoltsága csak passzív, azaz melyet nem 
határolnak molekuláris szerkezetével kapcsolatos 
felületek, mint az idiomorf alkatrészt. Kettőjök 
között áll a hijridioniorf. Pl. az ortoklász-, kvarc-
és biotitból álló gránitot mikroszkóppal vizsgálva 
azt látjuk, hogy a biotit egészen kifejlődött, tel
jesen körülhatárolt, ez idiomorf; a földpátnak 
már csak részben van önálló határa, ez hipidio-
morf; a kvarc csak mint kitöltő anyag szerepel, 
nincs önálló alakja, ez A. 

Allotrof növények, amelyek ellentétben az 
autotrof növényekkel a megmaradásukhoz szük
séges organikus (szerves) táplálékot kívülről ve
szik fel, miután maguk ilyeneket nem képesek 
készíteni, pl. a gombák és a klorofllltalan növé
nyek (1. még Heterotrof növények). 

Allotrop átváltozás, 1. Polimer átváltozás. 
Allotrópia, másalakuság: egyes elemeknek 

az a tulajdonsága, hogy fizikai és kémiai saját
ságaikban egymástól teljesen eltérő módosulatok
ban (allotrop módosulatokban) szerepelnek. Pl. a 
szénnek három A. módosulata van: gyémánt, 
grafit és alaktalan szén. Ásványtani jelentését 1. 
Polimorfizmus. 

Ali ' o t tava (olasz), 1. Álla ottava. 
Allou (ejtsd : aiiu), Edoaard, francia jogász és 

politikus. Szül. 1820. Limogesban, megh. 1888. 
Mint ügyvéd védőbeszédeivel aratott nagy sikere
ket. Védte többi közt Proudhont 1850., Gambettát, 
midőn az 1878-iki lillei beszéde miatt perbe fogták 
stb. 1882. a szenátus örökös tagja lett és a bal 
centrum egyik legkiválóbb tagja volt. V. ö. beszé
deit Discours et plaidoyers (Paris 1§84, 2 köt.). 

Allouard (ejtsd: aiiuár), Henri Émile, francia 
szobrász. Szül. Parisban 1844. Számos műve van 
Paris terein és nyilvános épületeiben: a haldokló 
Moliére, márványszobor az Odéon szinház előcsar
nokában ; a Vígjáték, u. o.; A világtól távol (Lu
xembourg múzeum); Corneille szobra a Pantheon-
téren (1906) stb. 

Állóvíz, olyan víz, melynek szélcsendes időben 
nincs valamely irány felé tartó észrevehető moz
gása. Ha mélyebb cnak(a hegyek közt levő apró 
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tavakat tengerszemeknek); ha sekély, lápnak; ha 
kisebb és sekély, mocsárnak nevezik. A csapadék
víz ideiglenes összegyülemlése pocsolyát teremt. 

Allowance (ang., ejtsd: aiiauensz) a. m. enge
dély, 1. Szegényügy. 

Alloway, Burns születéshelye, 1. Ayr. 
Alloxan (mezoxalilkarbamid), C4H8N204 vagy 

^ \ NH'CO / ^®'BZ u r e i ( i e ' i csoportjába tartozó 
vegyület. 

Alloxansav, C4H4N206> vagy 
HjN.CO.NH.CO.CO.COOH 

összetételű, hidrosavja az alloxannak. 
Alloxantin, C8H4N407. Az alloxanból redukció 

útján képződik. 
Alloxurbázisok a. m. nukleinbázisok, 1. Putrim-

bázisok. 
Allövet, 1. Klistér. 
AH red rontc (ejtsd: oi red rút = egészen 

vörös vonal), a legrövidebb idő alatt Kanadán ke
resztül vezető földkörüli üt, amelyet 1907. a brit 
gyarmatkongresszuson Londonban vettek tervbe 
és amelyet 1909. életbe is léptettek. Célja az ang. 
gyarmatok és az anyaország közti összeköttetést 
gyorsabbá és gyakoribbá tenni. Az A. Londonból 
a Földközi-tengeren, Szuezi-csatornán és a Vörös
tengeren át Kolombóba, azután Ausztráliába visz, 
ahol Perthet, Melbournet, Sydneyt, majd Uj-Zee-
landban Aucklandot érinti és D.-Kanadán keresz
tül visszavisz Londonba. Ez út szolgálatában 9 
gyorsjáratú gőzös áll, amelyek az 1.6 millió st. 
font szubvenciót részint az anyaországtól, részint 
& gyarmatoktól kapják. 

Ali right (ang., ejts : aii rejt), minden rendben 
van. A versenyüzemben előforduló szakkifejezés, 
amely azt jelenti, hogy a verseny eredménye ellen 
senkise emelt óvást. Rendesen piros gömb fel
húzásával jelzik, hogy a birói Ítélet végérvényes. 

Allstedt, város Apolda szász-weimari közigazg. 
kerületben a Rhone és vasút mellett, (1905) 3440 
lak., cukor-, maláta- és sörgyártással; régi vár
kastéllyal, melyben II. Ottó császár gyakran tar
tózkodott. 

Allston (ejtsd: áisztn), Washington, északameri
kai festő, szül. Dél-Carolina államban 1779 nov. 
5., megh. Cambridgeben (Amerika) 1843 jul. 8. 
Londonban tanult, majd Parisban és Olaszország
ban a régi mestereket tanulmányozta. 1809-ben 
visszatért Amerikába, de két év múlva ismét An
golországba költözött Itt aratta első nagy sike
rét Egy halott feltámadása Illés hamvai által c. 
képével. Honfitársai túlbecsülték, de kétségkívül 

-a régibb amerikai festészet jeles képviselőinek 
egyike. Figyelemre méltó müvei: Saul és az en-
dori boszorkány; Mirjam dala; Spalatro látomása 
stb. Irodalommal, költészettel is foglalkozott. 

All's wel l (ang., ejtsd: aisz vei) azt teszi: min
den rendben van! az angol hajószolgálatban az 
őr válasza a vizsgáló tisztnek félóránkint ismét
lődő felkiáltására. 

Állszíj (ném. Sturmband), a katonaságnál az a 
szíj, mely a föveget a fejre szorítja, hogy a szél 
el ne vihesse s gyors mozdulatok alatt a fejről le 
ne essék. 

Álltövis (spina mentalis), az alsó állkapocs belső 
oldalán a középvonal mentén szimmetrikusan el

helyezett négy kiemelkedés. A felső páron tapad 
az állcsúesnyelvizom (musculus genioglossus), az 
alsó páron az állcsúcsnyelvcsonti izom (musculus 
geniohyoideus). A felső pár Á. jelenléte jellemző 
az emberre; összefügg (valószínűleg az állcsúes
nyelvizom révén csak indirekté) a beszólőkópes-
séggel. 

Alluaudit (ásv.), a foszfátok csoportjából, el
változott triplit Franciaországból (Chanteloube, 
Limoges mellett). 

Alludál (lat.) a. m. céloz, tréfál, gúnyol. Allú
zió, célzás, utalás ismeretes emberekre s azok 
tulajdonságaira, hogy harmadik személyek ezek
kel való összehasonlítás által jellemeztessenek. 

Ali' un isono , 1. ünisono. 
Al lure (franc, ejtsd: aiittr) a. m. járás, a ló tar

tására mondják, de átvitt értelemben emberekre 
is szól, s jelentése: járás, tartás, modor. 

Al lns io (lat.), 1. Allú^ál és Célzás. 
Alluviális földek, 1. Aradási területek. 
Alluvio (jog), 1. Növedék. 
Alluvium, geológiai értelemben a. m. áradmány, 

aföldjelenkorának fiatalabb rétegcsoportja, vagyis 
ama legfiatalabb képződmények összege, melyek 
szemünk láttára egyre keletkeznek, illetőleg ke
letkezésüknek a történelmi ember még tanuja 
lehetett. A név arra vonatkozik, hogy a föld felü
letét nagy kiterjedésben borító eme legfiatalabb 
képződmények nagyobbára vizek áramlása által 
keletkeztek. A termőföld (humusz), a források, a 
folyók, a tavak, a tengerek meszes, homokos, ka
vicsos, agyagos jelenkori lerakodásai, a működő 
vulkánok lávái, a korallszirtek, sok turfa (tó'zog), 
gyepvasérc stb. alluviális képződmények. Recens 
vagyis jelenkori képződményeknek is mondják. 
Csakis most élő növények és állatok maradvá
nyai találhatók bennök. A levegőnek, a víznek, a 
jégnek, a vulkánoknak, az állati és növényi élet
nek, mint geológiai tényezőknek működései leg
jobban tanulmányozhatók a jelenben az alluviális 
kőzetanyagoknak képződése és régibb anyagok
nak pusztulása közben. Ebben a körülményben 
van az A.-nak legnagyobb geológiai jelentősége. 
A jelenben észlelhető működések eredményei arra 
tanítanak, hogy egyazon geológiai tényezők mű
ködtek közre a múltban is a föld felületének ala
kításában (1. Aktualizmus). Meg szoktak külön
böztetni új- és ó-A.-ot. Új A. mindama képződmé
nyek összesége, melyek a jelenkor közelebbi sza
kában, bárhol ós bárminő módon jöttek létre; 
bármely folyamrendszer tényleges árterét új A.-
nak vesszük. Ellenben a régebbi árterek alluviá
lis képződményei, kiszáradt mocsarak területei 
— de a mostani fauna és flóra maradványaival 
— az ó-A.-ba valók. Az alluviális ós a még alatta 
levő képződményekben talált emberi emlékek, 
eszközök, szerszámok stb. alapján alkotta meg 
a prehisztorikus az ember legrégibb történetét. 
A vaskor az új A.-ba esik, a bronzkor és a neolitos 
kőkor az ó-A.-ba, a paleolitos kőkor a diluviumba. 

Állva maradt, versenysport kifejezés, azt je
lenti, hogy a nevezett versenyzőt a kitűzött bá-
natjelentési határidő után a versenyből nem tö
rölték, tehát abban indulási jogosultsága van. 

Állvány (építő-Á., állás), ideiglenes faszer
kezet, mely új építkezéseknél, valamint régiek 

Révai Nagy Lexikona. I. köt. 
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javításánál az építő-anyagok emelésére és heiy-
reszállrtására és a munkásoknak állás gyanánt 
szolgál. A különféle építmények és munkael
járások szerint az Á.-ok szerkezete Is nagyon 
különböző. Épületeiméi leggyakoribb az árboc- v. 
szálfa-Á; mely vaskapcsokkal egymáshoz kötött 
faragatlan fasudarakból készül. A szálfák tö
vét legalább 1 méterre a földbe ássák és jól 
körüldöngölik; az egyes emeletsorok magassá
gában azáltal létesül a pallóállás, hogy a szál
fák mellé állított s azokkal vaskapcsokkal össze
kötött oszlopfák felső végein koszorúgerendát 
fektetnek végig, s amint a falazással emelet
magasságra jutottak, az ászokfákat helyezik 
el úgy, hogy egyik végükkel a koszorúgerendán, 
a másikkal pedig a falon feküdjenek ; az ászok-
fákra jönnek végül az állás-deszkák. Mint lát
ható, ezen szerkezetnél a terhet az oszlopfák ve
szik fel; a szálfák pedig az Á.-nak csupán merev 
összeköttetését létesítik. Nagyobbszerü épületek
nél, amelyeknél nehéz faragott köveket kell fel
szállítani, ezen Á. már nem felel meg, hanem 
négy oldalán faragott gerendákból, ú. n. ácsolt 
Á.-t kell építeni. Nagyobb csarnoktetők, templom
tornyok, kupolák számára szükséges Á.-ok pedig 
már komplikált és költséges ácsmüveket képez
nek, melyek az emelendő terhek nagyságának és 
egy esetleges szélvihar támadásának számításba 
vétele mellett szerkesztett részletes terv alapján 
készülnek. Épületeken végzendő kisebb átalakí
tásokra a föld színétől 4—5 m magasságig a bak-
Á.-okat használjuk, nagyobb magasságban pedig 
vendég-Á.-t létesítünk azáltal, hogy az épület ab
lakából kidugott s belülről szilárdan megerősí
tett gerendákra, melyeket kívülről is, ferdén a 
falnak támasztott dúcokkal alátámasztunk, s 
azokra dobogót fektetünk. Homlokzatok tataro
zását létrás A.-ról végezik, amelynél az állás
deszkákat hosszú létrák hordják, v. pedig az ú. n. 
kőmíves hídról, mely köteleken az épület padlá
sáról kidugott gerendákon lóg s fogaskerék-hajtó
művel a dobogón álló kőművesek által feljebb 
húzható v. lebocsátható. 

A gépészetben az Á.-nak sokféle alkalmazása 
van. Ha valamely tárgyat magasabbra kell he
lyezni, Á.-t tesznek alája. így a szerszámgé
pek szerkezetei, továbbá magasabban fekvő csap
ágyak rendszerint öntöttvasból való Á.-ra kerül
nek. Pontos szerepük van az Á.-oknak a gépek 
szerelési munkálatainál is. 

A Mdépítészetben az egyes pillérek körül 
munka-Á.-ra van szükség, — a munka-Á.-ok 
pedig egymás között ós a parttal a munkahíd által 
köttetnek össze, amelyen az építő-anyagok szállí
tása és a munkások közlekedése történik. Ha a 
pillér egészben vagy részben nagyobb súlyú fara
gott kövekből épül, az Á.-nak olyan berende
zést kell adni, hogy a faragott köveket a pillér 
bármely pontján el lehessen helyezni. Az ilyen 
elhelyező Á.-nak leggyakoribb berendezése ab
ból áll, hogy a munka-Á. tetején a pillér hossz
irányában kerekeken gördülő elhelyező-kocsi 
(daru, tolópad) jár, mely a szintén kerekeken járó 
emelő-gépet hordja; ez utóbbi a kocsi hosszirányá
ban, vagyis a pillér szélessége irányában gördül
het. Ezen berendezéssel, az elhelyező kocsinak ós 

a rajta járó emelőgépnek megfelelő elmozdításával 
a pillér bármely pontjának föléje lehet jutni s ott 
a követ lebocsátani. A vashidak felállításához (sze
reléséhez) szerelő-Á.-ra van szükség, amellyel 
addig, míg a vasalkatrószek összekapcsolása (szö-
gecselése) befejezve nincsen, a vasszerkezetet alá
támasztjuk (1. Szerelés). 

Az Á.-ok felállítása v. leszedése alkalmával a 
biztonság szempontjából kiadott szabályok meg
szegése az 1879. XL. t.-c. 117. §-a alapján egy 
hónapig terjedhető elzárással és 200 frtig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Állványhíd, 1. Híd. 
Állványjog (Hammerschlagsrecht, Leiterrecht), 

német jogrendszerekben a telektulajdonos joga, 
hogy építkezés v. épületjavítás céljából a szom
széd telekre léphessen s ott állványokat emel
hessen. Nálunk építkezési szabályrendeletekben 
fordul elő (pl. budapesti építésügyi szabály
zat 95. §.). 

Allyghur, 1. Aligarh. 
Allyl, 1. Allil. 
A. I i . M., 1. AA. LL. M. 
A l m , felnémet szójárással a havasi legelőknek, 

alpi gazdaságoknak a neve, 1. Alp. 
Alm, folyadékmérték, 1. Alma. 
Alma (növ.), 1. Almafa. 
Alma (Mons), hegység Alsó-Pannoniában, me

lyet Probus császár katonái ültettek be szőllővel; 
a mai Fruska Gora. A kereszténység martiro-
logiájában a Passió st. quattuor coronatorum 
színhelye. 

Alma, folyócska Krím-félsziget nyugati részé
ben. Arról a véres ütközetről nevezetes, amely
ben a szövetséges angolok és franciák Raglan lord 
s Saint-Arnaud vezérlete alatt legyőzték a Men-
csikov által vezérelt orosz hadat. 

Alma, régi török űrmérték, sűrűbb folyadékok 
(olaj, must) számára = 5-205 1. Marokkóban al-
mud = 14-387 1. 

Alma-aszalás, 1. Gyümölcsaszalás. 
Almabor, 1. Gyümölcsbor. 
A l m a c k s (ejtsd: eimeksz) a neve Angliában aa 

aláirás útján rendezett zártkörű báloknak. Lon
donban az A.-ek a legkiválóbb mulatságok voltak, 
melyeken részt vett Anglia előkelő világa, élén a 
királyi családdal, csaknem teljes számban, s hiva
talosak voltak a Londonban időző, kiváló társa
dalmi állású idegenek is. Nevöket e mulatságok 
egy Mac Call nevű londoni embertől kapták, aki 
A. álnév alatt rendezte pazar fénnyel berendezett 
termeiben. Ezek a táncvigalmak még most is di
vatosak Londonban, bár előbbi jelentőségüket el
vesztették. 

Almacsutka (növ.), 1. Almafa cikkben: az almafa 
gyümölcse és Ádámalma. 

Almada, kikötőváros Setubal portugál kerü
letben, az Bntrada do Tejo] balpartján, Lisszabon
nal szemközt, egy várkastéllyal koronázott szik
lás hegy tövében, (1900) 7913 lak., jelentékeny bor
kereskedéssel. 

Almádén (A. de Azogue, arabul a. m. kéneső
bánya), kerületi székhely Ciudad Reál spanyol 
tartományban, vasút közelében, (1897) 7413 lak. Je
lentőségót világhírű kénesőbányáinak (jelenleg 12) 
köszönheti, amelyek A. és a szomszédos Almade-
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Borkh. (var. tomentosa Koch, var. mitis Wallr., 
molyhos vadalma), c) M. paradisiaca L. (M. prae-
cox Borkh., M. pumila Mill., név szerint paradi
csomalma), az előbbitől főleg cserjealakja ós 
korai (gyakran már júliusban érő [Johannisholz]) 
sárgás, édeses, nem fásodott álgyümölcse külön
bözteti meg. 

Az almák fajtáinak eredetéről semmi bizonyo
sat sem tudunk, sőt még a tőalakból való leszár-
maztatása is kétséges. A régibb vélemény, hogy 
a savanyú almák az erdei vadalmából (Malus 
silvestris Bauh., Mill.), az édesek pedig a M. prae-
cox pumila Borkh. fajtából fajzottak el. A sze
líd almát Európában a magas észak kivételével 
mindenütt termesztik s Norvégiában a szélesség
nek egész a 66° 26', Svédországban a 64° 45'-ig, va
lamint Finnországban és Pétervár körül is tenyé
szik. Trautwetter szerint a vadalma sarM határa 
Upsalától Finnországnak tart s Tawastehuson és 
Sysmán át a Ladoga-tóig terjed. Ennek északi 
partjától Kazán felé, úgy látszik, a szibériai feny
vesekvidékének határáig terjed. Európa (nyugati 
ós déli tájain az A. lassankint ritkul, Ázsiában 
sem messzire terjed dél felé. Kis-Ázsiától északnak 
kisebb erdőt alkot s innen Ázsia belsejéig terjed. 
A legtöbb tenyésztett A. elterjedésének a Kaspi-tó 
nyugati partja szab határt. Azután másfajta gyü
mölcsök uralkodnak. Spanyolországban az A. még 
szépen tenyészik, de már Egyiptomban nem. Kelet-
és Ny.-Indiában, Kapföldön, Ausztráliában, a tro
pikus Amerika hegyein, különösen pedig Amerika 
mérsékelt és hideg tájain nagyon gyakori. Hazánk 
erdeiben a vad-A. meglehetősen elterjedt, de 
dél felé mégis gyakoribb s a hegyeken, a tölgyer
dőkben körülbelül 660 m.-ig terjed fölfelé. Nyugat 
felé a havasokon jóval magasabbra emelkedik, 
Tirolban pl. 1360, a Jurában 1000 m. magasságig. 

Az A. fája keményebb és pirosabb, mint a körte
fáé. Az A. kérgében, különösen a vad-A.-éban oly 
festék van, mely a festő tölgyet (Quercus tinctoria, 
Quercitronrinde, 1. Tölgy) tökéletesen pótolni birja. 

Az A. termesztése oly régi s eredete oly bizony
talan, mint az emberiségé. A paradicsomban az 
első embert a szép alma már ott csábítgatta. Az A. 
termesztését a régi görög és római irók is igazol
ják s Pomona a gyümölcstermelés nőistene volt. 
Németországban Nagy Károly idejében az A.-t 
már ismerték és ültették, nálunk a honalapítás ide
jében a szláv népség az A.-t már hihetőleg ter
mesztette. Lippai J. (1. o.)aPozsonyi kert 524—33. 
1. (1753) az A. nemesítésével, nyavalyáival, fajtái
val behatóan foglalkozik. Tanulságos Veszelszki 
ismertetése is (290—304.1, 1798). 

nejos körül vannak. A bányák az állam tulajdona; 
évenként 20—25000 q. kénesőt szolgáltatnak, 
mintegy 9 millió K értékben. Kimeríthetetlenek-
nek látszanak. Már a rómaiak művelték a bányát 
e helyen, amelyet Sisapa-nak hívtak. 

Almádi, 1. Balatonalmádi. 
Almády István (szovai),dobokavmegyei birtokos 

nemes, alispán és főbiró (1675—83). 1690. a zer-
nyesti diadal után Thököly hadához csatlakozott; 
vele táborozott és bujdosott 1692. végéig, amikor 
őt Thököly több erdélyi nemessel együtt a hűség
eskü alól fölmentvén, haza bocsátotta Erdélybe. 
1708. még életben volt, s mint Rákóczi híve szere
pelt. Erdélyi és törökországi naplóját 1687—1694-
ből Thaly Kálmán tette közzé a Magyar Törté
nelmi Emlékek (írók) XXIII. kötetében. Eredeti 
példánya a M. Tud. Akadémia kézirattárában van. 

Almadzsiszti, 1. Almageszt. 
Almaeszelény (állat), 1. Eszelény. 
Almaéter, a valeriánsavas amiléter közönséges 

neve, almaszagú folyadék, melyet zamatosításra 
alkalmaznak. 

Almafa. Hazánk majdnem egész területén jól 
megterem, valamennyi gyümölcsfa között ez sze
reti az agyagtalajt legjobban, száraz, homokos 
talajon hamar elsatnyul, de viszont a mélyfekvésü 
nedves agyagtalajt sem szereti; a hideg iránt nem 
nagyon érzékeny, a legnagyobb hideget is kiállja. 
Az almát legtöbbnyire magastörzsű fáknak neve-
velik, de azért törpe fára is nevelhető. Magas
törzsű. fáknál alanyul magról nevelt vadalma-cse
meték, törpefák nevelésénél a Szt. Iván-alma 
magcsemetéi használtatnak leginkább. A magas-
törzsüeknél az oltás által, a törpefák nevelésénél 
szemzés által történik a nemesítés. A.-alanyokul 
még birsalma, galagonya, sőt körtefa is használ
ható. Az A. nagy kort ér el, a 80—100 esztendős 
fák sem ritkák. A magastörzsű fák ültetési távol
sága 10—12 m., az alacsonytörzsüeké 2—3 m. (1. 
még Gyümölcsfák nevelése, Gyümölcsfák ápo
lása). 

Növénytana és fajtái. 
Az A. (Pirus Malus L., Malus communis Lam.) 

7—10 m. magas fa, ritkábban bokor. Dereka kérge 
eleinte világos pirosbarna és sima; később szürke
barna, vékony táblákkal lehámló kéreghaj fedi. 
Levele egyszerű, nyeles, tojásdad, kerekded vagy 
hosszas, fűrészelt, a színe sötétzöld, a visszája 
halaványzöld, kopasz vagy egész molyhos. Virág
zata (április) sátorozó, szirma kívülről rózsaszín, a 
belseje fehér, hímgömbje sárga, álgyümölcse göm
bölyded, ritkán hosszas vagy tojásdad (rozmaring-
akna, lánycsecsü alma), tetején és alján behorpadt 
s a felső (virágos) behorpadási öt elszáradó levélke 
koronázza. Az A. európai, nem beplántált fa, vad 
alakja erdőinkben mint vadóka v. vadalma ma is 
ismeretes (Malus silvestris Mill.). Helyenként még 
ennek is külön fajtái vannak s ezeknek ápolásából 
és nemesítéséből lett a sokféle kerti A. (Malus 
domestica Baumg.). A Malus silvestris-nek Euró
pában három főbb fajtája van. Ez a vadalma-cserje 
vagy egész 7 m. magas fa, széles, alacsony és 
sűrű lombos koronával. Oldalága gyakran tövises, 
gyümölcse apró, fanyar. Ennek három főbb fajtája 
a következő: a) M. silvestris (L.) (vadalma, M. 
acerba Merat, M. austera Wallr.), b) M. dasyphylla 

Gyümölcse. 
* (IJ. a két színes képmellékletet.) 

Almagyümölcs (pomum, melonidium antrum), 
olyan álgyümölcs, mely a tetején levélkéket visel, 
kivülről húsos, belül pedig keményebb falú reke
szei vannak. Áz alma levélkéje a maradandó ke
hely, húsa az elhúsosodott virágtengelyből való, 
igazi gyümölcse az ötrekeszü csutka. Az alma öt 
levélkéjét azelőtt kehelysallangnak, az alma húsát 
pedig a húsos kehely csövének tartották, de ez a 
valóságnak meg nem felel. Az alma tehát az egy
mással összenőtt termőlevelekből (csutka) alakul, 

29* 
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melyet még az elhúsosodó virágtengely nö kö
rül. Az alma belseje v. csutkás (Pomaceae capsu-
liferae) vagy a rekeszek csonthéjjá fejlődnek (P. 
putaminiforee). Az A.-félék cserjéin és fáin ki-
vül almagyümölcse van még a gránátalmának, a 
mirtusznak. A csonthéjas almát az igazi csonthéjas 
gyümölcstól (1. o.) a tetejét koronázó levél külön
bözteti meg. 

Az A.almája mindenkor kedvelt, jóízű gyümölcs, 
gyümölcseink legegészségesebbike és leghaszno-
sabbika, táplál, meg a szomjúságot is képes el
oltani. Az almában főkép almasav és cukor van s 
ezek aránya szerint változik az alma íze. Ha az 
almasavból van több benne, az alma íze savanyú, 
ellenkező esetben édes. A gyenge savanyú ízűt bor-
ízünek mondjuk. Az almának gazdasági értéke na
gyobb, mint a körtóé; tovább el lehet tartani, eláll 
majd újig; könnyebben aszalható, ezért nevezetes 
piaci és kereskedelmi gyümölcs, és az ember sok
féle alakban fogyasztja. Készítenek belőle alma
ecetet, alma-bort, melyet némely vidéken bor he
lyett isznak. Az almatermelés általában jövedel
mező gazdasági ág. 

A szelid vagy nemes almának majdnem 2000 
fajtáját nevelik, amelyeket a kertészetben külön
féle csoportokba foglalnak össze. E csoportosítá
sok közül legelterjedtebb Diel csoportosítása, 7 fő
csoporttal, melyek mindegyike több vagy kevesebb 
alcsoportra oszlik. B csoportosítás a következő: 

1. Bordás alma. Szabályos bordákkal birnak, 
magházuk nagy, szabálytalan, üreges. Alcsopor
tok: a) Valódi Kálvü-ok (Calville). b) Csörgő 
alma Kalvil-ok (Gulderlinge). 

2. Rózsa-alma. Alakjuk kerekded v. hosszúkás, 
kihegyesedő; bordáik v. nincsenek, v. csak a he
gyes végen kifejlettek; húsuk puha, rózsa vagy 
ánizs zamattal. Alcsoportok: a) Hegyesek, b) La
posak. 

3. Bambúr alma. (Rambour). Gyümölcsük nagy, 
szabálytalan, bordás; alakjuk laposas, húsuk durva, 
de Ízletes, állásban könnyen kásásodó; többnyire 
őszi fajták. Alcsoportok: a) Fontosak, b) TJri 
Rambúrok. c) Császár-Rambúr. 

4. Renet alma. (Reinette). A legnemesebbb alma
fajták ide tartoznak. Alakjuk szép kerek; gerez
dek csak néhány fajtánál vannak; húsuk szilárd, 
de puha, finoman ikrás, különös kellemes ú. n. 
renet zamattal. Alcsoportok: a) Egyszinüek. b) 
Pirosak, c) Szürkék, máskép bőralmák, d) Arany 
renetek. 

5. Gsikosalma. Jellemző, hogy héjuk fehér, zöl
des v. sárga alapszíne piros csíkokkal. A gyümölcs 
nagysága különféle, ízük többnyire édeses; ide 
tartozik a közönséges fűzfaalma és a sóvári alma. 

6. Csúcsos alma. A kocsány ellenkező oldala felé 
hegyesedők; v. egyszinüek v. a napos oldalon piro
sasak; édesek, borízüek v. savanykások. 

7. Pogácsa-alma. Szélesebbek mint magasak,egy-
színüek (zöldesek, barnásak), v. pedig napos olda
lon pirosasak; húsuk éretlen korban gyakran foj-
tós. Alcsoportok: a) Igazi pogácsaalmák, melyek 
feltűnően szélesebbek, mint magasak, b) Gömbös 
pogácsaalmák, melyeknél a szélesség és magas
ság között feltűnő különbség nincsen. 

Hazánkban a legelterjedtebbek ós a legjobban 
megteremnek a következő fajták. Az északi vár

megyékben: sóvári, Pázmán-alma, téli parmén, 
szürke francia renet, nagy kasseli renet, danzigi 
bordás, kanadai renet, Parker peppinje, karmeli
ták renetje, ananász-renet, londoni peppin, fehér 
és piros asztrakán, cseh rózsaalma, kórházi renet 
és Wagener almája. Közép- és Délmagyarország 
síkfekvésü vmegyéiben: sikulai, Török Bálint, po
gácsa, Entz-féle rozmarin, véralma, szercsika, téli 
búzás, nyári nyest, angol téli aranyparmén, nagy 
kasseli renet, Széchenyi-renet, dietzi mandola-
renet, elszászi piros renet, skarlátpiros parmén, 
Hubbardston páratlanja, kórházi renet, blenheimi 
peppin, kevi ízletes, Multhaupt renetje, sárga 
Bellefleur. Nyugat-Magyarországban: angol téli 
aranyparmén, Masánszky, orleansi renet, piros és 
téli fehér Kalvil, danzigi bordás, kanadai renet, 
kórházi renet. Erdélyben: Batuly (Batul), ponyik, 
gyógyi, szászpap, mádai kormos, selyemtányér, 
Montinescu, Török Bálint, török alma, török mus
kotály, Bodor renetje, Bánffy Pál, szeges alma, 
téli parmén, francia szürke renet, orleansi, kana
dai renet, gravensteini, danzigi bordás, Parker 
peppinje, nagy kasseli renet, Baumann-renet, kar
meliták renetje, ananász-renet, Cox orange pep
pinje, londoni peppin, asztrakáni piros. 

Az almafa rokonai. 

Az A.-félék (Pomaceae,Pomariae),növénycsalád 
a rózsavirágú kétszikűek rendjében. 

A Pomaceák vizsgálatával szorosan vett gyiimöl-
csészeti szakműveken kivülDecmsMe.Mémoiressur 
la famille de Pomacées, Nouv. Arch. du Muséum X. 
(Paris 1874 23 génusszal); E. Eoehne, Die Gat-
tungen der Pomaceen, Progr. des Palk-Realgymn. 
(Berlin 1890 és a Gartenflorá-ban 1891); Wenzig, 
Pomariae, Linnaea 1874, Monatschr. des Garten-
bauver. d. preuss. Staates (1874,1875) és Jahrb. d. 
bot. Gart. Berlin II. (1883) c. müvek foglalkoznak. 

Almabetegségek. 
A) Kedvezőtlen életviszonyok által okozott be

tegségek : Sárgaság, sápadtkórság, nyurgaság, rák, 
fagydaganat, nyalábpúp, üszög, fagysávok, hó-
sávok, fagyrepedések, morzsásodas, gumósodás, 
rothadás, gyökérrothadás, gyökérgolyva. — L. ez 
utóbbiakat saját címeik alatt. 

B) Élősködők által okozott betegségek: 1. kié
vel feliérfoltossága, mely foltokat a Sphaerella sen-
tina Puck nevű gomba okozza. E betegséghez ha
sonlatos szürke foltokat a Leptosphaeria Pomona 
Sacc. okozza. Ellene a bordeauxi keverékkel való 
permetezés ajánlható (1. Bordeaux-i keverék). 2. 
A levél mozaikosodása. A betegséget az Astero-
mageo graphieum Desm. nevű gomba okozza; 
A leveleken még a következő gombák okoznak 
különböző foltokat: 3. A Vermicularia trichella Pr. 
barna foltokat képez. 4. A Phyllosticta prunicola 
Sacc. az alma és a szilva leveleinek felső lapján 
száraz barna szegélyű foltokat képez, melyeken 
később apró fekete szemecskék támadnak. 5. A 
Sphaerella Pomi Pass. apró szegélytelen barna 
foltokat képez a levelek felső lapján. 6. A Hen-
dersonia Mali Thüm. szürke, violaszlnü szegély-
lyel biró foltokat képez. 7. A Pistillaria nia-
culicola Puck. a levél alsó lapján nagy, szá-
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raz foltokat okoz. 8. Lisztharmat, ellene a ké-
nezés használ. 9. A Fusicladium dendriticum 
Puck. nevű gomba megtámadja a leveleket és 
a gyümölcsöt; a leveleken számos apró fekete 
foltot képez, a gyümölcsön pedig a rozsdának 
vagy varasodásnak nevezett betegséget okozza. 
Ellene a bordeaux-i keveréket alkalmazzák (1. 
o.). 10. Rozsda. Az A. levelein s gyümölcsén 
a Gymnosporangium clavariaeforme Jacq. nevű 
rozsdagomba veres foltokat okoz, amelyből szarv-
alaku kinövések emelkednek k i ; a kiemelkedések 
később hegyükön felrepednek s belőlük sárga por 
hull ki. A gomba ivadékcserével bir, azaz fejlődé
sének egyik szakát, a teleuto stádiumot, más nö
vényen: a borókán (Juniperus communis-on) éli 
át, mig az almán csak az ú. n. aecidium és sper-
mogonium stádium található. Ellene a boróka 
irtásával védekezhetni. V. ö.: Körtebetegségek. 
11. Korompenész (1. o.). 12. Gyümöksrothaaás. 
Az alma gyümölcsén kétféle rothadást különböz
tetnek meg; az egyik a fekete rothadás, a másik 
a barna rothadás. Az előbbit a Monilia fructigena 
Pers. nevű gomba okozza. Ellene ajánlatos a fán 
maradt, elszáradt, a gomba által megtámadott gyü
mölcsöket, valamint a netalán lehullottakat össze
szedni és elégetni. A barna rothadást különböző 
penészgombák okozzák, főleg a Penicillium crusta-
eeum Fr., a Botrytis cinerea Pers., a Mucor race-
mosus Fres és a Mucor stolomifer Fhrb. 

G) Ismeretlen okúbetegségek :í. Tej fény. Abban 
áll, hogy a levelek a nyár folyamában elvesztik 
sötétzöld színüket s ezüstös fényt vesznek fel; a 
2-ik v. 3-ik évben a betegségben szenvedő fák ki
vesznek. 2. Boszorkányseprő. Abban áll, hogy a 
fa bizonyos helyén az ágak bokrétaszerüen cso
mósodnak. 3. Üvegesség. Abban áll, hogy az érett 
gyümölcs húsának egyes részletei kemények, át
tetszők, mintegy üveges állománynak. 4. A mag
rejtő gyapjasodása. Abban áll, hogy a pergament-
szerü magház, mely rendesen kemény, egyes sejt
csomók által áttöretik; e laza sejtcsomók alkotjak 
a szabad szemmel látható gyapjat. 

Almaféreg, 1. Álmamoly. 
Almageszt (Almadzsiszti), Ptolemaios (1. o.) hí

res görög csillagászati müvének az arab fordítás
ban elferdített címe. 

Almagro, járási székhely Ciudad Reál spanyol 
tartományban, olaj- és bortermő dombos vidéken 
(Campo de Calatrava), vasút mellett, (1897) 8129 
lak., csipke- és tüllgyártással. 

Almagro, Diego d', spanyol conquistador (fel
fedező s kalandor). Nevét Almagro városától 
nyerte, melynek közelében mint lelencet találták. 
1532. Pizarróval szövetkezve Perut foglalta el. 
Azután 1536. Chile meghódítására indult, ahonnan 
azonban járatlan utak s élelemhiány miatt vissza
tért. Cuzco birtoka miatt összeveszett Pizarróval, 
aki 1538 ápril 26-án Salinas mellett megverte és 
Cuzcóban a börtönben megfojtatta; tetemét pedig 
azután nyilvánosan lefejeztette 1538 jul. 8-án. A. 
természetes fia, Diego, Pizarro és testvéreinek 
meggyilkolásával boszulta meg apját (1541). Erre 
véres harc folyt a két párt között, míg végre a 
királyi hatalommal fölruházott Vaca de Castro 
rendet csinált az országban, A. flát legyőzte (1542 
szept. 16.) s negyven társával vérpadra hurcolta. 

Almágy, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rima-
szécsi j.-ban, (1900) 669 magyar lak.; u. p. és u. t. 
Ajnácskő.Vanrománizlésü temploma ikerablakkal. 

Al-Mahdí, 1. Mahdi. 
Almakerék (Malmkrog), nagyk. Nagy-Küküllő 

vm. segesvári j.-ban, (1900) 1441 német és oláh 
lak., takarék- és előlegező egyesülettel, postahiva
tallal ; u. t. Dános. Régi község, mely a Becse-Ger
gely ősi magyar nemzetségnek (melyből az A.-i 
Apafi, bethleni Bethlen s más nagy családok ered
tek) egyik ősi birtoka volt a szomszédos községek
kel, köztük Keresddel együtt s a Nagyküküllő völ
gyében fekvő Ebesfalvával (most Erzsébetvárossal). 
Neve eredeti magyar, mely az almakertet jelentő 
régi (kerek) kifejezéssel ma is kitűnő almatermő 
földjét jelképezi. Templomát a XIV. sz. derekán 
csúcsíves stílben az Apaflak ősei építtették jelenleg 
románkori toronnyal. Szentélye ma is eredeti 
szép freskó-festményeit tünteti fel, a Megváltó 
életéből vett jelenetekkel. A boltíveket összefog
laló zárkő az Apaflak régi szőllöfürtös, karddal 
átszúrt sisakos címerét tünteti fel ezzel a körirat
tal : Öew(tile) scutum Appae (Apa nemzetségi 
címere). Búcsújáró templom volt. Zarándokok 
neve már 1405-ből s a XV., XVI. sz. több évéből 
is vannak bekarcolva az oltár mögötti falfest
ményekbe. Oltára a XVI. sz.-ból való művészi al
kotás. Ezt a templomot használta az apanagyfalusi 
Apafi-család egyik temetkező helyéül. Az Apafl 
fejedelmi család tagjai is ide temetkeztek és pedig 
Bornemisza Anna fejedelemasszony (1688). I. Apafi 
Mihály (megh. 1690 ápr. 15., eltemették 1691 febr. 
18.), II. Apafl Mihály (megh. 1713), II. Apafl Mi-
hályné gr. Bethlen Kata (megh. 1724). Mindnégyük
nek hamvait a sekrestyében ásott és rakott sírbolt
ban találták meg 1908. A fejedelmi hamvakat a 
kolozsvári ref. templomba vitték át, hol 3 Apafl-
gyormek nyugszik (1. Apafi Mihály). A templom 
közelében a kiemelkedő hegyoldalon állott az 
Apaflak régi (XVI. sz.) kúriája, melyet az 1830-as 
években az akkori tulajdonos, gr. Haller, s pár év
vel ezelőtt a mostani tulajdonos br. Szentkereszti 
Pál építtetett újra. A falu másik oldalán, a szem
ben álló dombtetőn a temetőben máig is áll az 
Apaflak ama sirkápolnája, melyet a fejedelem 
atyja, Apafl György tanácsur és főispán építtetett 
(1633) 3 kiskorú gyermeke s családja temetke
zési helyéül, melybe aztán ö maga (megh. 1635), 
fla Gergely (megh. 1637) és neje Petki Borbála 
(megh. 1660) temettetett. Ebben a kápolnában 
állott Erdély legszebb síremléke, mely ma a 
Nemzeti múzeumban van (1. Apafi-siremlék). A 
nagyszámú irodalmat 1. Gerecze, Műemlékek, II. 

Ahnali (Elmalu), város Konia kisázsiai török 
vilajetTekke livájában, Adalia közelében, 3—4000 
lak., bőrcserzéssel és bőrkészítéssel. 

A l m a m a t e r (lat.) a. m. tápláló anya, az 
egyetemek hivatalos, latin elnevezése, mellyel kü
lönös tisztelet jeléül, egyes német kiváló és régi 
középiskolákat is (pl. Pforta) illetnek. 

Almamellék, kisk.Somogy vm. szigetvári j.-ban, 
(i9oo) 1547 magyar és német lak., vasúti állomás
sal, posta- és táviróhivatallal. 

Álmamező, kisk. Bihar vm. központi j.-ban, 
(1900) 410 oláh lak.; u. p. Félixfürdő, u. t. nyáron 
Püspökfürdö, télen Nagy-Várad. Környékén ólom-



Almamoly — 454 — Al marco 

érceket találnak. Itt rakta le fegyverét Inczédy 
magyar hadteste 1849 aug. 16-án Löwenhagen 
orosz tábornok előtt. 

Almamoly (Garpocapsa pomonana H. a. m. 
GrapJwlitJia pomonella L. áiiat). Az apró lepkék 
(Microlepidoptera) és pedig a levélsodrók (Tor-
tricidae) családjába tartozik. Majdnem az egész 
földgömbön el van terjedve és az almának, körté
nek s olykor a kajszinbaracknak férgesedését 
okozza. A pille kifeszített szárnyvégei 20—21 
mm.-nyire vannak egymástól. A fölső szárnyak 
színe szürke, hullámos barna sávokkal és néhány 
aranyos zománcú vonallal. Júniusban és júliusban 
jelenik meg és petéit egyenkint rakja a kis éretlen 
almára, körtére, vagy melléje a levélre. A kikelő 
hernyó (almakukac, almafóreg) belefúrja magát a 
gyümölcs közepébe és a magházat emészti fel. A 
befúrás helye beheged, úgy, hogy egyideig semmi 
sem árulja el az alma férgességét. Később, ha 
ürüléke szaporodik, egy kifelé rágott csatornán 
át tolja ki a levegőre; de néha, különösen ha 
nagyobb a gyümölcs, csak akkor rág lyukat ki
felé, ha be akar bábozódni. A hernyó fiatal korá
ban fehér, később hús vörös, feje és nyaka barna. 
Négy-öt hétig tart fejlődése (augusztusban és 
szeptemberben), és ha egészen felnőtt, elhagyja az 
almát és többnyire a fa törzsének repedéseiben 
bebábozódik. Az A. helyenkint annyira elhatalma
sodik, hogy az almatermelést úgyszólván lehe
tetlenné teszi. A férges alma idő előtt érik és fél
nagyságban hull le a fáról. 

A védekezés nálunk Európában eddig arra szo
rítkozott, hogy a hernyókat és bábokat semmisí
tették meg. Erre a célra a következőket ajánlják: 

1. Gyümölcshullás idején a lehulló almát s kör
tét naponkint föl kell szedetni. 2. A fa törzsöke 
körül különböző magasságban rongyot és szalmát 
kell kötni, hogy közte a bebábozódás végett 
fölfelé mászó hernyók meghúzódhassanak. Az 
ilyen kötéseket később el kell égetni, esetleg a ron
gyokat csak forró vízben kimosni, a kötés alatt 
levő kéregrészt pedig valami rovarellenes szerrel 
(pl. antracén-olajjal) jól bemázolni. 3. A gyümöl
csös kamrák ajtaját és ablakát molyrajzáskor este 
és éjjel zárva kell tartani, hogy az itt kitelelt A. 
ki ne szabadulhasson. 4. A fa kérgét télen v. kora 
tavasszal gondosan meg kell tisztítani. Az ame
rikai gyümölcstermesztők úgy védekeznek ellene, 
hogy 100 liter vízbe föloldanak 60 g. schweinfurti 
zöldet és ehhez 60 g. mészport és 1 kiló rozslisztet 
kevernek s elvirágzás után ezzel permetezik meg 
gyümölcsfáikat. 

Irodalom. Jablonowski J., A gyümölcsfák és a szöllő kár
tevő rovarai (Budapest 1902). 

Al-Má'műn, 1. Má'mún. 
Almanach (az arab al-manjah a. m. mérték, idő 

szóból), úgy keleten, mint nyugaton a középkor 
vége óta csillagászati efemeridákat v. kalendáriom-
szerű táblákat jelentett, többnyire asztrológiai s ha
sonló más megjegyzésekkel. A legrégibb A.-ok 
bizonyára a 105—133-ig terjedő egyiptomi táblács
kák a bolygók járásáról, ezeken kívül keleten is 
régi idők óta készítettek ily egyszerű csillagászati 
táblákat. A XIV. és XV. sz.-ból sok kéziratos 
A. maradt; a legrégibb nyomtatott a Purbach 
Györgyé (1460 körül élt Bécsben) Pro annis plu-1 

ribus címmel. Hunyady Mátyás 1474. Regiomonta-
nustól számíttatott ki egyet, melyet latin és német 
nyelven kinyomatott. Engel könyvnyomtató Bécs
ben 1491-től fogva adott ki rendesen A.-t, ép úgy 
Stöfler Tübingában 1524 óta. Évenkint megjelenő 
A.-okat azonban a XVI. sz.-tól fogva találunk; a 
XVII. sz. óta a közönséges kalendáriomi tartalmat 
mindennemű hírrel bővítették. így az 1679 óta 
Parisban megjelenő «A. royal» a postajáratokat, 
az udvari ünnepeket, vásárokat stb. közli, mihez 
1699. a királyi család genealógiája, a papság 
névsora stb. járult. Ezt Németországban s így 
Poroszországban 1700., Szászországban 1728., 
Angliában 1730 óta a «Eoyal Calendar»-ban 
utánozták. Más, szélesebb körre tervezett A.-ok 
az említett hivatalos adatok helyett rövid törté
neteket, költeményeket, adomákat stb. csatoltak 
a kalendáriomi részhez. Lassankint az utóbbi mel
lékessé lett és az irodalmi rész túlsúlyra vergő
dött az A.-okban, melyeket aztán tartalmuk sze
rint neveztek el: irodalmi, női, történeti, genealó
giai, diplomatikai stb. A.-oknak. A voltaképeni 
csillagászati évkönyvek (1. o.) más és más elneve
zést kaptak. Az A.-ok irodalma Németországban 
1815—30-ig virágzott leginkább, aztáu elter
jedt Európa többi országaiba is. Nálunk legne
vezetesebb Kisfaludy Károly 1822. megindított 
Aurorája (l. o.), melyben a híres Aurora-kör 
tagjai közölték legjobb műveiket. V. ö.: Cliam-
pier, Les anciens almanachs illustrés (1886). 

AÍmandin (ásv.), a gránát egy faja, vasálumi-
nium-szilikát [SiOJs (Al,Pe)2[Pe,Mg(Ca)]. Mint 
egyike a nemes gránátoknak átlátszó, vérvörös 
kékes árnyalattal, keménysége 7 l/3; drágakő (a 
kevésbbé értékes barnás vörösszínüt az ékszeré
szek «vernieille»-nek nevezik). Keleti gránát-nak. 
is mondják, mert a legszebbek Hátsó-Indiából is -
méretesek (Sirian, Rangún mellett — bár magá
ban Sirian környékén Bauer szerint sohasem ta
láltak A.-t —) továbbá Ceylonból (ceyloni rubin 
megkülönböztetésül az igazi ceyloni rubintól); 
nevezetesebb lelőhelyei még: Brazília, Grönland 
(klorit és szerpentinpalába nőve), Queensland 
(Ausztrália), Zillerthal (Tirol), Alicante (Spanyol-
orsz.), Kollin (Csehorsz.). — Ugyancsak A.-nak 
nevezik a kékes-vörös nemes spinell-t is. 

Almansa, város Murcia spanyol tartományban, 
vasút mellett, tágas gabonatermő síkon, (1897) 
10,012 lak. 1707 ápr. 25-én a szövetséges fran
ciák és spanyolok Berwick vezérlete alatt itt győz
ték le az egyesült angolokat, németalföldieket és 
portugálokat, miáltal V. Fülöp trónját biztosí
tották. 

Almanzor, 1. Manszur. 
Almaolaj, az alma illó olaja; befőttekhez hasz

nálják s a cukorkák készítésénél is nagy szere
pet játszik. 

Almapaizstetü (áüat), 1. Paizstetvek. 
Al m a r c o (ol.) a. m. márka szerint, vagyis a 

régebben használt pénzsúly szerint. A megcsonkí
tott és a nagyon is elkopott arany-ezüst érmeket 
nem darabszám szerint, hanem A. adják-veszik, 
azaz megmérik a nem teljes súlyú darabokat, ki
számítják, hány teljes súlyú darab telnék ki be
lőlük és eszerint fizetik meg a teljes súly szerint 
kialkudott árt. 
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Almárium (lat.) a. m. armarium v. szekrény >' 
eredetileg fegyver- vagy műszerszekrény, később 
ruha-, könyv-, irat- s mindennemű más szekrény 
s. Magyarosan almáriumnak mondják. 

Almás,l..á.,kisk. Zala vm.-ben,niost Almásháza 
(1. o.). — 2. A., politikai és adóközség Verőcze 
vm. eszéki j.-ban, (1900) 1408 horvát-szerb, német 
és magyar lak.; u. p. és u. t. Dálja. L. még az 

* összetételek alatt: Bácsalmás,Háromalmás, Ho-
moródalmás stb. 

Almasav, oxietilénborostyánkősav, monoxibo-
rostyánkősav, butanoldisav, C4H,06 v. 

COOH.CH(OH).CH„COOH. 
Számos savanyú gyümölcs nedvében, pl. éretlen 
almában, szőllőben, stb.előfordul, amelyekből úgy
szintén mesterségesen is előállítható. Egy aszim-
metriás szén-atomot tartalmaz, miért is optikailag 
inaktív és kétféle optikailag aktiv módosulata is
meretes. Kétbázisú sav; szabályos és savanyú sói: 
a maiatok vízben javarészt oldódnak. Vassója az 
extractum ferri pomatum hatóanyaga, amelyet 
gyógyszerül használnak. 

' Almásbalázsháza, kisk. Szilágy vm. zsibói 
j.-ban, (1900) 1370 oláh lak.; u. p. Kettősmező, u. 
t. Hidalmás. 

Almáscsáka (ezelőtt: Gsáka), kisk. Szolnok-
Doboka vm. csákigorbói j.-ban, (1900) 612 oláh lak.; 
u. p. és u. t. Csákigorbó. 

Almásegres (ezelőtt Agris), nagyk. Arad vm. 
ternovai j.-ban, (1900) 2935 oláh lak., postaügy
nökséggel, híres mészégetéssel, két gőzmalommal, 
az ugyanily nevű hegyen várromokkal; u. t. 
Ternova. 

Almasel, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban, 
(1900) 407 oláh lak.; u. p. és u. t. Zám. 

Almásfalu (előbb Jablonófalu), kisk. Tren-
csén vm., vágbeszterezei j.-ban, (1900) 251 tót lak.; 
u. p. Peredmór, 11. t. Nagybicscse. 

Almásiegyvernek (ezelőtt: Fegyvernek), kisk. 
Bihar vm. szalárdi j.-ban, (1900) 559 tót, oláh és 
magyar lak.; u. p. Nagytótfalu, u. t. Szalárd. 

Almás-Füzitö, Ószőnyhez tartozó vasúti állo
más, Komárom vm., gesztesi j.-ban, vasúti csomó
pont, hol a Máv. budapest-királyhidai vonalából 
az A.-esztergomi szárnyvonal kiágazik, 1. Fűzitö. 

Almásgalgó (ezelőtt: Galgó), kisk. Szilágy vm. 
zsibói j.-ban, (1900) 1048 oláh lak.; u. p. Kettős-
mező, u. t. Zsibó. 

Almásháza (előbb Almás), kisk. Zala vm. zala-
szentgróti j.-ban, (1900) 218 magyar lak.; u. p. 
Nagykapornak, u. p. Kehida-Kustány. 

Almás-hegység (Kraku Almás), Krassó-Szö-
rény vm. az Aldunai-hegység középső tagja. Fek
szik a Néra és az Alduna közt s Ny. felől a Lokva 
hegységtől (1. o.) az Űjmoldva és Szászkabánya 
közt futó országút jelölte horpadás (608 m.), 
K. felől az Orsovai hegységtől (1. 0.) a Berzászka 
és a Nérába ömlő Eudária patak völgye választja 
el. Mintegy 30,km. hosszú főgerince először 
DK.-re, azután ÉK.-re kanyarodik, oldalágai úgy 
É-ra a Néra, mint D.-re a Duna felé hirtelen s 
meredekül ereszkednek le. Az É.-ra emelkedő Sze-
menyik-Plesuva hegységtől a Néra folyó választja 
el, mely Bozovics táján a termékeny s tág Almás
völgyet (1. 0.) öntözi, Újsopottól Szászkabányáig 
pedig vadregényes, kanyargós völgyhasadókot al

kot. A hegység főemelkedései a Tilva cornului 
(794 m.) Ravenszka mellett, a Tilva inalta (854 m.) 
Ósopot fölött, a Tilva Znamenului (1019 m.) s a 
Tilva Gabrutului (992 m.) Rudaria közelében. 
Dél felé a Dunáig ér, a felső Klisszura (1. 0.) 
szoros B.-i oldalán. A hegység túlnyomóan kris
tályos palákból áll. A hegységben csak kevés 
község van ; nevezetesebb közlekedési vonal nem 
vágja át. 

Almási nemzetség. Okleveleink erről a nemzet
ségről közelebbi adatot nem tartalmaznak. Thu-
róczi krónikája említi e nemzetség egyik tagját 
Őze (Euze) comes személyében, ki 1099. Prze-
mysl vára ostrománál elesett. 

Almási, 1. Antal, oki. ügyvéd, a pestvidéki tör
vényszék birája, egy. magántanár a kolozsvári 
egyetem jog- és államtudományi karán. Szül. 
1873 nov. 14. Galgóczon. Jogi tanulmányai be
fejeztével a berlini, kiéli, lipcsei, heidelbergi és 
strassburgi egyetemeken a magánjog kiválóbb 
német tanárait hallgatta. Irodalmi művei: Ellen
jogok (Budapest 1900); Jogügyletek a tervezetben 
(u. 0. 1902); A jogok védelme (u. o. 1904); Tör
vényes kötelmek (u. 0. 1904); Ajogcímes és dologi 
ügylet (u. 0.1905; A tilos cselekmény a magán
jogban (u. 0.1907); A dologi forgalom (u. o. 1910). 

2. A. (Gergely) Mihály, unit. püspök Erdély
ben, szül. Homoródalmáson 1654., megh. Ko
lozsvárott 1724 mára 23. Elvégezvén Kolozsvárott 
tanulmányait, 1680. külföldre indult. Leidenből 
1682. visszajővén, rektor professzor, majd pap 
lett. 1692. püspökké választották. Munkái: Dis-
ciplina ecclesiastica . . . (Claudiopoli 1694); Kö
nyörgései (Kolozsvár 1695); Isteni dicséretek... 
(u 0.1697 ; névtelenül); In exsequiis defuncto-
rum canendae... (u. 0.1697, névtelenül); Trac-
tatus aliquot succincti. .. . u. 0. 1702, névtele
nül). — Egyházi beszédei és könyörgései kéz
iratban maradtak. 

3. A- Tiliamér, 1. Balogh. 
Almási sáncok, a sziléziai Jablunka és trencsóni 

Csácza közt máig is látható sáncoknak neve ez, 
a budetini v. jablunkai szorosnak nevezetthágón. 
A morvák emelték Bethlen Gábor ellen s bár le
rombolásukat 1630., majd 1647 és 1649. elren
delték, máig is fenmaradtak. Az 1848—1849-iki 
szabadságharcban sokszor említik a jablunkai szo
rost, a régi magyar név tehát feledésbe ment (Jab
lunka a. m. Almás). 

Almási szoros, 1. Békási szoros. 
Almáskamarás, nagyk. Arad vm. eleki j.-ban, 

(1900) 1988 német ós magyar lak., selyemtermelés
sel foglalkoznak; postával, u. t. Medgyesegyháza. 

Almáskeresztúr (előbb Tótkeresztúr), kisk. 
Somogy vm. szigetvári j.-ban, (1900) 583 német ós 
magyar lak.; u. p. Mozsgó, u. t. Mozgó-Szulimán. 

Almásmálom (ezelőtt: Malom), kisk. Szolnok-
Doboka vm. betleni j.-ban, (1900) 961 magyar és 
oláh lak.; u. p. Apanagyfalu, u. t. Betlen. 

Almásmező (Poiana-Merului), kisközs. Poga-
ras vm. törcsvári j.-ban, (1900) 2835 oláh lak. 
Van ólombányája, melyet azonban nem művelnek; 
szarvasmarha- és juhtenyésztése nevezetes; u. p. 
Ótohán, u. t. Zernest. 

Almásmonostor, apátság a váradi egyházme
gyében, eredetileg a bencéseké volt; ezeket azon-
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ban 1238. László comes, a monostor kegyura, el
űzte s helyökbe premontreieket, majd, mivel ezek 
csakhamar odahagyták, világi papokat fogadott be. 
1241.a tatárok elpusztították s 1249., mikor Pál or
szágbíró kapta, már nem említik a monostort. 
Többrendbeli műemléke romjairól 1. Gerecze, Mű
emlékek II. 

Almásrákos (ezelőtt: Bakos), kisk. Szilágy vm. 
zsibói j.-ban, (1900) 866 oláh lak.; u. p. Kettősmező, 
u. t. Hidalmás. 

Almássy István, hires kassai nagykereskedő 
és biró (1573—1635) a XVI. sz.-ban. Életrajzát 
megírta Kerekes G., megjelent a Magy. Gazdaság
tört. Szemlében (1907) és külön is. 

Almássy Pál telep, Rákosszentmihályhoz tar
tozó telep, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. gödöllői 
j.-ban, (i9oo) 775 lak.; u. t. és u. p. Rákosszentmi
hály. Az utóbbi időben erősen fejlődött s mindjobban 
kiépült; Budapestről sokan oda költöztek M. 

Almásszelistye, kisk. Hunyad vm. marosillyei 
j.-ban, (i9oo) 652 oláh lak.; u. p. és u. t. Zám. 

Almásvár. Háromszékvmegyében az ojtozi szo
rosba torkoló Velence patakának északi ága a 
Nagy-Lemhény patak; ez utóbbinak völgyében aVár 
erőssének nevezett meredek hegyen egy régi vár 
maradványa látható, melyet Almás vagy Álmos 
várának mondanak. 

Almás-völgy, a Néra folyó lapályszerü kitágu
lása Krassó-Szörény vmegyében Patastól és Prili-
pecztől kezdve Mocserisig és Ujsopotig, BK.-DNy.-i 
irányban húzódó, főleg neogén eredetű medence, 
melyet B.-on a Plesuva, D.-en az Almás-hegység 
vesz körül, míg Ny. felé a Nérának a Plesuva hegy
ségen való hasadékszerű áttörése fejezi be. Termé
keny lapályát (270—210 m.) sok patak, közte az 
É.-róljövő Mönis vagy Ménis szeli, Bozovicsnál 
ömlik a Nérába. A lapályon több község van. 

Almásy-család (zsadányi és törökszentmiklósi), 
jelenleg nemes ós grófi ágon virágzó család, utóbbi 
örökös főrendiházi tagsággal bir. Hagyomány 

szerint az Almási 
nemzetségből szárma
zik (1. o.), de ez ki nem 
mutatható.Ép így kér
déses a család szár
mazása a Kálmán ki
rály idejében éltBörsi 
ós Kukolyi Pétertől, 
kinek utódai Eörsi és 
Kukolyi A.-aknak ír
ták magokat. Az A.-
család 1666-ban A. 
János személyében 

nyert nemességet ós 
címert. A család tagjai 
a XVII. és XVIII. 

sz.-ban kezdenek szerepelni, 1701-ben A. János 
Zsadányra kap adományt, amelytől a család egyik 
előnevét írja. V. ö. Almásy D., A zsadányi és 
törökmiklósi A. grófok (Budapest 1903). A nemesi 
ág tagjai közül említendők: 

1. A. Béla, szül. 1768 szept., megh. 1821. Arad 
vmegye főispánja (1810—15) és koronaőr, később 
szeptemvir és kir. főlovászmester. Irodalmi téren 
is működött, Magyarország kereskedelmi és sta
tisztikai viszonyairól szóló művei a M. N. Múzeum 

Almásy-család címere. 

kézirattárában őriztetnek. Ezek között fölemlí
tendő a Raisonnirte statistische Übersicht des 
Königreichs Hungarn. Egy értekezése Vom Han-
del des Königreichs Ungarn a Schlözer-féle Staats-
anzeiger-ben jelent meg. 1803-ban a pesti egye
temi tanácskozásokat mint tartománybizottsági 
főigazgató vezette. 

2. A. György, ázsiai utazó, első útja Taskenden 
át Vjernyibe, innen az Ili folyó völgyébe és a 
Tiensan, bércei közé vitte. Eredményéről Vándor-
utam Ázsia szívében c. 1903. megjelent munká
jában számolt be. Második útjára 1906. indult el, 
Kina északi részének geológiai, meteorológiai és 
etnográfiai viszonyait tanulmányozandó. Két évre 
volt tervezve, de különböző okok miatt előbb vé
get ért. 

3. A. László, orsz. képviselő, szül. 1869 jul. 
27. Jászberényben. 1894. Jászberény városa tiszti 
ügyésszé választotta. A Jász-Kis- és Nagykunság 
redempcionális végrehajtó-bizottságának jegyzője 
s a Kunság viszonyairól nagyobb tanulmányt írt. 
1910. a szentendrei kerület választotta képvi
selőjéül. 

4. A. Pál, politikus, szül. Pesten 1818., megh. 
1883 okt. 13. Az 1848-iki országgyűlésen Gyön
gyöst képviselte s a jul. 10. tartott ülésen a ház 
alelnökévé választatott. Schlicknek 1848 végén 
Galíciából történt beütésekor Heves vármegyébe 
küldetett kormánybiztosként, azonban az ország
gyűlésnek Debreczenbe költözése után behivatott 
s az elnöki széket odahagyott Pázmándy helyett 
ő elnökölt. Helyét a függetlenségi nyilatkozat 
tervbe vételekor is megtartotta s április 14. a ház 
határozata alapján Magyarország függetlenségét 
ő mondotta ki. A leveretés után külföldre mene
kült s Parisban tartózkodott. Utóbb kegyelmet 
nyervén, visszatért hevesvármegyei jószágára. 
1864. ő is részese volt annak a mozgalomnak, 
amely Nedeczky István, Beniczky Lajos és mások 
közreműködésével egy új felkelést igyekezett 
létrehozni, amelyben számítottak Olaszország tá
mogatására, amely kötelezte magát, hogy az olasz
országi magyar légiót az alakítandó ideiglenes 
magyar kormány rendelkezésére bocsátja. Az 
összeesküvés azonban felfedeztetett ós tagjai 1865. 
elitéltettek, Nedeczky és Beniczky halálra, a töb
biek várfogságra, azonban 1866 vége felé már 
szabadon bocsátották, és 1867 után Olmützből A. 
is visszatért hazájába. 

Az A.-család grófi ága két ágra oszlik. Az idősb 
grófi ág megalapítója A. Ignác József tábornok, 
szül. 1726. Gyöngyösön, megh. 1804. Zsadányban; 
a hétéves háborúban mint huszárezredes tüntette 
ki magát, amiért 1771 nov. 8. grófi rangot nyert. 
Az ifjabb grófi ág megalapítója A. Ignác (sz. 1751., 
megh. 1840.), Jászkún alkapitány (1773), főkapi
tány (1779), kir. táblai ülnök (1755), cs. kir. tan. és 
kamarás, a Szt István-rend középkeresztese, kan
celláriai tanácsos, barsi főispán, temesi gróf és 
alkancellár volt, aki 1815 aug. 11. kapta a grófi 
rangot sarkadi előnévvel. Az idősb grófi ág tagjai 
közül említendők: Móric (sz. 1808., megh. 1881.), 
val. b. t. tan., m. kir. helytartótanácsos, az osztrák 
földhitelintézet igazgatója. A. Tasziló (sz. 1847. 
ápr. 7.), a düsseldorfi festészeti iskolán Munkácsy 
Mihállyal együtt tanult. Egyik leánya 1899-ben 
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SchaumburgFrigyes gróf neje lett. Azifjabb grófi 
ág tagjai közül megemlitendők: A. Kálmán, szül. 
1815 szept. 2., megh. Kétegyházán 1898 okt. 28. 
A lovasságnál századosi rangig emelkedett. Leg
inkább gazdaságának élt. Főleg a népnevelés ér
dekében buzgólkodott. 10,000 frtot meghaladó 
összeget adományozott Sarkad árvái és szegényei 
részére, mely összeg egy árvaház alapjául szol
gált. A "magyar tudományos akadémia tőkéjét 
1860-ban 2000 írttal gyarapította, ugyanannyit 
adott az akadémiai palota építésére is. A magyar 
főrendiház tagja volt. 1885 ápr. 18. valóságos belső 
titkos tanácsosságot kapott. Fia Imre, szül. 1868 
febr. 1., cs. és kir. kamarás, a főrendiház tagja. 
A főrendiház jegyzői tisztét viselte, 1904. a Lipót
rend lovagkeresztjét nyerte, 1906. Jász-Nagykun-
Szolnok vm. főispánja lett, moly állásától 1910. 
febr. 8. felmentetett. A két grófi ágnak címere 
megegyezik egymással. Amellékelt rajz azl771-iki 
címert mutatja. Az 1815-iki annyiban eltér, 
hogy a sisakdísz ós a takarók hiányzanak, 
ellenben pajzstartóul két ezüst egyszarvú van 
alkalmazva. 

Almaszeg, Msk. Bihar vm. margittai j.-ban, 
(1900) 685 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Pap
falva. Hozzátartoznak Csillagos ós Margitta gyapju-
mosó-telepek. 

Almaszeghuta, kisk. Bihar vm. margittai j.-ban, 
(1900) 579 tót lak., u. p. és u. t. Papfalva. 

Alma-Tadema, Lawrence, belga festő, szül. 
Dronrypben 1836 jan. 8., Antwerpenben Wappers 
és de Keyzer tanítványa volt és ezeknek, valamint 
tanulótársának, Leysnek hatása alatt főleg közép
kori tárgyii képeket festett, de 1863. Olaszországba 
tett első tanulmányútja óta az ó-kor, elsősorban a 
római élet ós történet szolgáltatott tárgyakat ama 
képeihez, melyek A. nevét világszerte ünnepeltté 
tették. 1870. állandóan Londonban telepedett le. 
Legismertebb müvei: A marathoni harcos (1865); 
Glaucus és Nydia (1867); Phidias (1868); Catilina 
(1869); Római császár (1871); Heliogabalus rózsái 
(1888); Paula megtérése (1898); Antoninus ther-
mái (1898); Septimius Severus a Colosseumban 
(1897) stb. Művészetét az ókori élet beható isme
rete és rendkívül finom, tetszetős kivitel tette 
népszerűvé. Neje,.á. Laura Iheresa (1852—1909), 
szintén festőnő volt. 

Álmatlanság (agrypnia, insomnia) alatt a hiá
nyos alvást kell értenünk. Ha ezt bizonyos kelle
metlen tünetek, főkép a fáradság, ki nem pihent-
ség érzése, az alvás üdítő voltának hiánya követi, 
akkor betegesnek kell mondanunk. Ha hosszabb 
ideig eltart, kimerítő is lehet. Az Á.-nak többféle 
alakját ismerjük. Lehet az elalvás zavart, amikor 
nehezen alszunk el. A mély alvás zavart, ha leg
jobb álmunkból hirtelen felébredünk s többé nem 
alszunk el. És lehet az ébredés zavart, mikor a 
lassan beálló ébredós ideje megrövidül, korábban 
ébredünk a megszokottnál. Az A. oka lehet szel
lemi felindulás, kimerülés, gond, fájdalom vagy 
valamilyen testi bántalom, túlságos kávé, tea, do
hány vagy szeszélvezet. Gyógyítása elsősorban az 
ok eltávolításában áll s csak végső szükségben 
élünk az ú. n. álomhozó szerekkel. Ezeket köny-
nyen megszokhatjuk, miért is lehetőleg kerülen
dők. Fontos azután a jó fekvőhely, szellős szoba. 

Almátok (növ.), a sári töknek (Oucurbita auran-
tia Willd., narancstök) felülről és alulról lapított, 
keményhéjú és húsú fajtája (var. pomiformis Ko
rner). Van fehérhéjú (a álba) és sárga vagy lent 
sárga, felfelé pedig zölden csíkolt héjú (p flava) 
formája is. 

Almaty, város, más nevén Vjernoje (1. o.). 
Almavirágőr, 1. Virágőr. 
Almaviva, Szokolay Kornél (1. o.) írói álneve. 
Almazarron, spanyol város, 1. Mazarron. 
Almazsizsik (4iiat), 1. Eszelény. 
Almberg Antal, 1. Jalava. 
Alme, a Lippe mellókfolyójaWestfalenben. Né

melyek a rómaiak Aliso-j&val azonosnak tartják. 
Almeh (arab), ebből: 'álimeh, összerántva a. m. 

tudós, ügyes nő, többese: 'aválim. így nevezik 
Egyiptomban és K.-Indiában a vándorló táncosnő
ket, kik ének és hangszerek kíséretében szoktak 
köztereken fellépni. Magánházakban ós mulatsá
gokon is gyakran szerepelnek. 

Almeida, járási székhely Beira portugál tarto
mány Guarda kerületében, fontos határerősség 
Spanyolország felé, (1900) 2312 lak. 1762. várát el
foglalták a spanyolok, de újra visszaadták a portu
gáloknak. 1810. Masséna foglalta el. 

Almeida, 1. Francesco d'A., portugál hadvezér, 
az Abrantes grófi családból származott. A mórok 
ellen, kivált Granada elfoglalása alkalmával, any-
nyira kitűnt, hogy I. Emánuel portugál király 
1505. K.-India alkirályává nevezte ki. Ő alapította 
meg Portugália uralmát K.-Indiában, melynek ki
kötőiből a velencei és egyiptomi kereskedőket ki
zárta. Midőn fiát Lourengo-t az egyiptomi szultán 
1507. megverte s a harcban maga a fiatal A. is 
elesett, A. boszuálló hadjáratra készült. Ekkor 
érkezett meg Albuquerque Alfonz, kit a király 
utódjává nevezett ki. A. azonban mindaddig el nem 
ismerte, míg az egyiptomi hajóhadat Diu mellett 
tönkre nem tette (1509) s fiát ily módon meg nem 
boszulta. 1509 dec. 19-én letette hivatalát; de ha
záját többé viszont nem látta, mert a Jóremény 
fokánál 1510. a benszülöttek ellen vívott harcban 
elesett. (Peschel, Zeitalter der Entdeckungen, 2. 
kiad.) 

2. A., Emánuel, portugáljezsuita, szül. Vizeuben 
1580., megh. Goában 1646. 1622—34-ig az abesz-
sziniai szultán udvarában élt. Művei: Etiópia tör
ténete (Coimbra 1650) és Történeti levelek 
(Róma 1629). 

3. A., Nicolo Tolentino á", portugál költö, szül. 
Lissabonban 1741., megh. u. o. 1811. Szatíráit, 
melyekben a napi élet szokásait ostorozta, köny-
nyedség és természetesség jellemezték. Egy sike
rült szatírája miniszteri-titkári hivatalt szerzett 
neki. Költeményei Obras poeticas cím alatt 2 kötet
ben több kiadást értek, legutóbb Lissabonban, 
1861. 

4. A., Candido Mendes d\ brazíliai geográfus. 
Szül. 1818., megh. 1881-ben. 1868-ban adta ki az 
értékes Atlas do imperio do Brazil-t (27 térkép 
szöveggel). 

Almeida-Garrett, Jbao Baptista de Silva Lei-
tao, insconde de, portugál költő, szül. Portóban 
1799 febr. 4., megh. Lissabonban 1854 dec. 10. 
Jogot tanult s már tanuló korában irogatott. A 
Retrato de Venus c. kedves, de az akkori orto-
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doxia felfogása szerint sikamlós tankölteménye 
miatt, amelyben a festészetet dicsőítette, magára 
vonta a figyelmet. Catao c. tragédiája (1820) nem 
szerves, de politikai tekintetben jeles alkotás. 
1823-ban a reakció által száműzetvén, Francia
országba, 1824. Havreba ment, 1826. hazatért, de 
1828. Dom Miguel börtönre vettette. Ezután An
gliába menekült, 1832. pedig Terceira szigetére 
ment, ahonnan Dom Pedroval tért vissza, aki a 
belügyminiszteri tárcát bizta reá. 1834—36. ügy
vivő volt Brüsszelben, később pedig a cortes tagja. 
A. szabadította fel a portugál irodalmat a pszeudo-
klasszicizmus nyűge alól, s a romanticizmus és 
népköltészet müvelésével líj életet öntött belé. 
Ő teremtette meg főképen Anto de Gil Vicente-
vel (1838) a port. Nemzeti szinházat is 1836., mely
nek egy ideig főintendánsa és legnépszerűbb irója 
volt. Legtökéletesebb drámája a Frei Luiz de 
Souza. Művei (költemények, elbeszélések, szinmű-
vek) halála után jelentek meg Obras cím alatt 
25 kötetben (Lissabon 1854—77). V. ö.: Gomez de 
Amorin, Memóriás biographicas (1—3. köt., 
Lissabon 1881—88). 

Almeirim, j.-i székhely Estremadura portugál 
tartomány Santarem kerületében, a Tejo balpartja 
közelében, (1900) 6085 lak. 

Almelo, város Overijssel németalföldi tarto
mányban, az Aa és vasút mellett, (1900) 9957 lak. 
jelentékeny vászonszövéssel. 

Almemor, 1. Minbar. 
Almendralejo (ejtsd: —écho), j.-i székhely Bada-

joz spanyol tartományban, vasút mellett, termé
keny síkságon, U897) 12,067 lak., szeszfinomítókkal. 

Alménes (ezelőtt: Kresztaménes), kisk. Arad 
vm. ternovai j.-ban, (i9oo) 754 oláh lak.; u. p. Ná
das, u. t. Taucz. 

Almeria, 1. Spanyolország egyik tartomá
nya, az egykori Andalúzia királyságnak K.-i, ten
gerparti része. Granadával, Murciával és a Föld
közi-tengerrel határos. Területe 870 í km2. (1906) 
376,794 (1 km2-re 43) lak. Járásai: A., Berja, 
Canjavar, Gergal, Huercol-Overa, Purchena, Sor-
bas, Velez Rubio és Vera. — 2. A., az ugyanily 
nevű tartomány és püspökség székhelye, köz
vetlenül a tengerparton az A.-i öbölnél vasút 
mellett koronázott sziklás hegynek, az Enixnek 
tövében, (1900) 47,326 lakossal; cukorfinomítók
kal, posztógyártással; kereskedelme élénk. Fő 
kiviteli cikkei: gaoonaneniüek, bor, olajbogyó, 
épületfa, ólom ós esparto; behozatali cikkek: pa
mut, gyapjú és nyers selyem. A.-nak szűk utcái
ban a legkiválóbb épület a székesegyház, amely 
meg van erősítve. Asszonyai híresek szépségükről. 
A város közelében nagy ólomkohók vannak s ás
ványvízforrások fürdőintézetekkel (Alhamala Seca 
ós Alhamilla). A., az ó-korban Portus Magnus, 
400 évig volt a mórok birtokában. 1147-ben arra-
goniai VI. Alfonz foglalta vissza. 

Almilla, gyapotból való alsókabát, melyet a spa
nyol polgár a selyem-, bársony- v. posztókabát 
(chupa) alatt visel. 

Aimissa (szlávul Omis), kikötőváros Spalato 
dalmát ker. kapitányságban a Cetina torkolatánál, 
(1900) 15,108 lak., bortermeléssel, Mirabella vár
romjaival. Környéke Poljica, amely a XVIII. sz. 
végéig a velenceieknek adózó paraszt-köztársaság 

volt. 1322. Károly Eóbert magyar király elfog
lalta. 

Almlöf, svéd szinész-család, legkiválóbb A. 
Knut, szül. 1829.1882-ig működött a szini pályán. 
Mint komikus és jellemszinész tűnt föl, 30 drámát 
fordított le svéd nyelvre. 

Almodovar, 1. város Alemtejo portugál tarto
mány Beja kerületében, a Cobres termékeny völ
gyében, (1900) 3795 lak., rézércbányával. — 2. A. 
del Campo, j .- i székhely Ciudad Reál (ettől 30 
km.-nyire) spanyol tartományban, vasút mellett, 
(1897) 12,428 lak., szőllő- és olajfatenneléssel. 

Almohádok, 1. Almoravidak. 
Almonacid (ejtsd: —szid) de Toledo, község To-

ledo (ettől 19 km.-nyire) spanyol tartományban, 
vasút mellett, (1897) 1647 lak., 1809. Sebastiani 
franciái itt győzték le a Venegas vezérelte spa
nyolokat. 

Almondbury (ejtsd: ámendberri), város York an
gol grófságban a Colne és vasút mellett, (i89i) 
15,855 lak., szövőiparral; egykoron angol-szász 
királyság székhelye volt. 

Almonde (Allemonda), Philipp van, hollandi 
altengernagy, szül. Brielben 1646., megh. Haas-
wyk birtokán Leyden mellett 1711 jan. 6. Kitűnt 
az 1666 jun. 11—14-iki tengeri csatában, amikor 
Ruyter a Monk által vezényelt angol flottát tönkre 
tette.1672 kiszabadította az ellenségektől körülzárt 
Ruytert, kinek társaságában azután a Földközi-
tengeren harcolt. Ruyter halála után ,(1676) ő ve
zette vissza a hajóhadat Hollandiába. Ő döntötte el 
Russel győzedelmet a franciák fölött La Hogue 
mellett 1692 május 29-én. Az angolokkal szövet
kezve megtámadta s elfogta a francia fedezet alatt 
érkező úgynevezett spanyol «ezüst-flottát», a 
vigo-i kikötőben pedig (1702 okt. 23.) a spanyol
francia hajóhadat újólag megverte. A brieli Szt-
Katalin-templomban emléket állítottak tiszteletére. 

Almonte, Lanark county székhelye a kanadai 
Ontario államban, 42 km.-nyire Perthtől, (1901) 
3023 lak. A kanadai Mississippi vízesésének 
erejét számos gép hajtására fordítják; legvirág
zóbb a gyapjúszövés. 

Almonte, Don Jüan Nepomuceno, mexikói tá
bornok és államférfiú, szül. Valladolidban, Mexi
kóban 1804., megh. Parisban 1869 márc. 22. Mint 
párisi követ (1857) Juarez ellen működött, aki annak 
dacára az ország elnöke lett. Erre a hivatalától meg
fosztott A., elvakítvaa gyülölségtől, a francia expe
díciót hozta létre hazája ellen. Maga is kikötött a 
francia sereggel Veracruz-ban (1862). A franciák 
Juarez helyébe diktátorrá akarták tenni, de a nép 
hazaárulónak tekintette, amiért azután maga Forey 
tábornok is elejtette (1862 ősszel). Midőn a fran
ciák 1863 június 10-én a fővárost elfoglalták, A. 
lett az ideiglenes icsászári kormánya feje, Miksa 
császár pedig tábornaggyá tette. A szerencsétlen 
császár megöletése után A.-nak Európába kellett 
menekülnie. 

Almopia, 1. Moglena., 
Almora, a brit-indiai ÉNy.-i tartományok Ke-

maun kerületének fővárosa, (1901) 8543 lak., nagy 
szanatóriummal. 

Almoravidak és Almohádok, két mór É.-afrikai 
és spanyol dinasztia. Moravida (arabul: mnrabi-
thin) a. m. határőr, átvitt értelemben buzgó, isten-



Álmos — 459 — Almquist 

félő remete, istenfélő életet íolytató ember. 
Abdallah ben Jazin fanatikus arab Afrikának 
ÉNy.-i részében felekezetet alapított, melynek kö
vetőit arabul: ál murabathin névvel ruházta föl. 
Abdallah Abu Bekrt állította a törzs élére s meg
alapította a marokkói birodalmat 1059. Utódja, Ju-
szufben Taszfin, sereggel jött Spanyolországba és 
megverte 108(L a keresztényeket Salaka mellett, 
azután pedig 1090. a saját hatalma alá hajtotta az 
egész arab Spanyolországot. De az A. hatalmát 
nemsokára egy másik fanatikus felekezet törte 
meg, melyet Abdallah Ibn Tomrul alapított és me
lyet muvahhedin vagy almotmden, azaz «az egy 
igaz isten imádói» névvel ruházott föl. Hívei Abd 
el Mumen vezérlete alatt meghódították 1147. Ma
rokkót, megölték Ibrahimot, az utolsó Almoravi-
dát s hatalmukat Spanyolországra is kiterjesztet
ték. Vezérük Jakab Almanzor (el Mansur) döntő 
győzedelmet vívott ki Kasztilia hada fölött Álarcos 
mellett 1195. Utóda, Mohammed azonban az egye
sült Kasztilia, Aragónia és Navarra által 1212. 
Navas de Tolosa mellett megveretett. Ez időtől 
fogva a spanyol mórok hatalma rohamos hanyat
lásnak indult. Afrikában nomád törzsek vetettek 
az Alniohádok hatalmának véget 1269. V. ö. Dozy, 
History of the Almohades (Leiden 1881) ; u. a., 
Geschichte der Mauren in Spanien (Leipz. 1879); 
MiÜler, Der Islam (Berlin 1887). 

Álmos, az őshazából kiköltöző magyarok fő
vezére, a honalapító Árpád apja, a monda szerint 
Ögyek (Ugek) és Emese fia, 819 körül született. 
Á.-nak azért nevezték, mert édes anyja előre 
megálmodta születését, s azt, hogy tölo majdan 
dicsőséges királyok származnak. Á. v. — ahogy 
a görög írók nevezik — Szálmos (Szalmutzész) 
gyermekkora eként a monda körébe burkolózik 
ugyan, derniaga Á. történeti alak. (V. ö. Nagy 
Géza, Az Álmos-monda., Sepsiszentgyörgy 1884.) 
Anonymus szerint az őshazából kiköltöző magya
rok, akik hét törzsre oszlottak, őt választották fő-
vezéröknek s a vérszerzödésben (1. o.) szabályoz
ták a fejedelem és a nemzet közt való viszonyt. 
Anonymus Á.-nak tulajdonítja mindazokat a tet
teket, miket a magyatok a kritikai történelem 
szerint Ungvár bevételéig Árpád vezetése alatt 
vittek végbe. De ha Lebediászban Á. volt is a leg
tekintélyesebb törzsfő, valószínűbb a görög írók
nak (Konstantinos, Georgios Mqnachos és León 
Grammatikos) elbeszélése, hogy Árpád már Etel-
közbe-nienet átvette a fővezérséget, melyre a már 
hetven éven felül levő Á. alig is vállalkozha
tott. De azért híven követte a hazát kereső nem
zetet, s minden valószínűség szerint 895-ben, az 
etelközi pusztulás idejében fejezte be 76 évre ter
jedt életét. A budai, pozsonyi és bécsi krónika, va
lamint Thuróczy szerint is Erdőelvében ölték meg 
s így nem léphetett Magyarország földjére. Helye
sen mutat rá Ipolyi e vonásnak a Mózes és Romulus 
mondájábanmeglévő analogiájára,sötniinden való
színűség szerint mintájára. Ami az Á. névnek ma
gában a mondában foglalt és annak mintegy magvát 
alkotó etimológiáját illeti, az kétségtelenül népeti
mológia s úgy ez, mint a hozzá fűződő sovány és 
nagyrészt kész sablonok után szerkesztett epikum 
igen valószínűvé teszi, hogy az egész monda nem 
egyéb bibliai és régibb világkrónikái alapon tá

madt analógia-képződménynél, aminők különösen 
a honalkotó, vagy új hazába vezérlő hősök ha
gyományos élettörténetében bámulatos egyöntetű
séggel ismétlődnek. V. ö. Jászay, Reguly-album: 
Álmos 94.; Csánki Dezső, Árpád és az Árpádok. 

Álmos, több magyar herceg neve. 1. Á., I. 
Géza királynak (1074—1077) és Szinadéne görög 
hercegnőnek fla, 1075 táján született. 1091. már 
résztvett Szent László horvátországi hadjáratában 
s ő lett Magyarország e legújabb tartományának 
kormányzója. 1102. bátyja, Kálmán király, a tiszai 
részek kormányára tette át, mire Á. ismételve föl
lázadt ós segítségért hol Német-, hol Lengyel-, hol 
Görögországba utazott. Mikor negyedszer is újabb 
lázadáson törte a fejét, bátyja 1113. elfogatta, az 
általa alapított dömösi kolostorba csukatta és fiá
val, Bélával együtt megvakíttatta. A kivégezte-
tésére kiadott rendeletet a hálás szerzetesek meg
hiúsították. A vak herceg csak 1127. szökhetett 
meg a fogságból s barátságos fogadtatásra talált 
Görögországban. A niakedóniai Konstantiné vá
rosban telepedett meg, ő maga is Konstantinos ne
vet vett föl s 1129. halt meg. II. István, Kálmán fla, 
megbocsátott halott nagybátyjának; holttestét 
1137. Fulbert püspök által hazahozatta és Székes
fehérvárott a királyi sírboltba temettette. Á. 1104. 
vette feleségül Szvjetopolk leányát, Predszlavát 
(kit Eufémiával, Kálmán király feleségével szok
tak összetéveszteni). Tőle három gyermeke szü
letett: Adelhaid, Béla (1131—1141. Magyarország 
királya) és Hedvig. V. ö. Wertner, Álmos királyfi 
és családja (Turul 1890, 65—73); Pauler Gy., A 
magyar nemzet tört. I. k. 

2. Á., II. Béla negyedik fla; megkeresztelósére 
Szobjeszló cseh herceg Meinhardt prágai érseket 
küldte be. A keresztelés 1134 jun. 3. nagy fény
nyel történt. A gyermek pár év múlva (még 1141 
előtt) meghalt. 

Álmosd, nagyközség Bihar vm. székelyhídi 
j.-ban, (1900) 2046 magyar lak., postahivatallal ós 
telefonállomással. A község már 1261. szerepel, 
1554. Dobó István kapta adományul. 1604 okt. 15. 
Bocskai István Belgiojoso császári vezért itt le
győzte. A templom alatt az Á.-i Chyre nemzetség 
temetkező helye van. Régi templommaradványai
ról 1. Gerecze, Műemlékek II. k.; Gömöry G., Az 
álmosdi ütközet (M. Hadt. Közi. 4. évf.). 

Álmoskönyv, 1. Álom. 
Álmosság, 1. Álmatlanság és Álomkór. 
Álmos vára, 1. Almásvár. 
Almquist, Kari Jonas Lőve, svéd író. Szül. 

Stockholmban 1793 nov. 28., megh. 1866 szept. 
Brémában, hol élete utolsó évét Westermann ta
nár álnév alatt töltötte. 1829. egy stockholmi is
kola igazgatója lett, de szabadelvű nézetei miatt 
főhatóságával többször összezörrent s 1840. le
tette hivatalát. Ezután külföldön utazott, majd 
visszatérve, átvette az Aftonbladet (esti lap) szer
kesztését. 1851 kénytelen volt egy reáháramló 
mérgezési bűntény gyanúja miatt Amerikába 
szökni. A. a legtermékenyebb svéd írók egyike és 
kétségtelenül lángeszű ember volt. Sokoldalúsága 
is ritkítja párját. Irt csekélyebb értékű geográfiai 
s történeti tankönyveket, szótárakat, bölcsészeti, 
matematikai, egyháztörténeti, sőt nemzetgazda
sági essay-t is. Hírnevet azonban szépiro-
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dalmi művei szereztek neki. Költeményeit hév, 
lendület és gazdag fantázia jellemzi. Érdekfeszítő 
s mesteri nyelven irt regényeit és novelláit, meg 
színműveit is, több idegen nyelvre lefordították. 
Legnevezetesebbek köztük: Amália Hillner, Co-
lombine, Eamido Marinesco, Gábrielé Alimanso. 
Irány regényei: Araminta May, Skállnora Luar-
nen, Det gár an (merész támadás a házasság el
len). Irataiból szemelvényeket Valda Skrifter cí
men Lysander adott ki. Életét megírta Áhnfeldt 
(Stockholm 1876). 

A l m u c i u m (latin). A XIV. században diva
tos ruhadarab, melyet német papok viseltek. Bőr
ből készült vállruha volt, kucsmával, melyet a fejre 
lehetett húzDi. Már kiment a használatból, kivéve 
a kölni egyházmegyét, hol a plébánosok ma is vi
selnek fehér prómből készült A.-ot. 

Almúda, gabonaürmérték Mexikóban ;= Vu 
fanoga = 4'567 1. 

Almude, régebben folyadékmérték Portugáliá
ban és Braziliában, 1 A. = 2 alqueire v. pot = 12 
canapa = 16-540 1. 26 A. = 1 pipa = 4'3 hl. Kü
lönben más-más árúk mérésénél és különböző he
lyen az A. űrtartalma is különböző nagyságú s 
16—19 liter között változik. 

Almuggimf a (algummim), a bibliában említett 
drága fa, amely Indiában és Perzsiában terem. 
Valószínűleg a vörös szantálfát érti alatta. 

Almakantarat, az éggömb ama köreinek arab 
neve, melyek a horizonnal párhuzamosak. Min
den csillagnak, mely ugyanabban az A.-ban áll, 
esze/tat ugyanaz a magassága és zenittávolsága. 
L. Égbolt. 

Almunecar (ejtsd: aimunyekar), kikötőváros Spa
nyolországban, Granada tartományban, mór vár
kastéllyal, (1897) 8527 lak. Nádcukor- és mazsola
kivitel. 

AlmusMons, ókori hegység Pannoniában. Ve-
rancsics szerint Almus-hegy a Pruska-Góra régi 
magyar neve. L. Alma (Mons). 

Aln, hosszmérték, 1. Álén. 
Alnádor, vice-palatinus, a nádornak (1. o.) he

lyettese. Már a XI. sz. végén nyomát találjuk az 
alnádori tisztnek. A nádorok eleinte csak egyes 
ügyekre bíztak meg helyetteseket, akik ép úgy 
intézkedtek, mintha a nádor maga járt volna el. 
Imre király alatt már egy 1201-iki oklevél tanú
sága szerint a vicecomes palatini önállóan végzi 
tisztét, mindazáltal Mátyás király 1486-iki dekrétu
máig többnyire csak a nádor személyét képviselve 
Ítélkezett. A nádori törvénykezésnek a kir.biróság-
gal,vagyis a kir.Kuriával történt egybekapcsolása 
után az A. már a Kúrián szerepelt, ahová a nádor 
nevezte ki. A XVI. sz. folyamán, ha a kir. Kúriá
ban működő nagybirák (nádor, országbíró, kan
cellár) itélőszéket tartottak, a nádor akadályozása 
esetén mindig az A. elnökölt, aki e bírói testület
nek hivatalból volt tagja. A nádori tiszt ez idő 
szerint üresedésben lévén, az alnádori tiszt is 
szünetel. 

Alnem (subgenus, növ.), 1. Növényrendszer egy
ségei. 

Alnémet, 1. Német nyelvek. 
Álnév, általában minden olyan név, v. jel, me

lyet valaki törvényes neve helyett fölvesz és hasz
nál. A.-ek használása a közönséges polgári élet

ben tilos. Aki a hatóság hivatalnokától v. közegé
től, hivatása gyakorlatában, nevének, állásának, 
lakhelyének megmondására szólittatván fel, a fele
letet megtagadja v. valótlant állít, a szállók be
jelentő lapjain Á.-et használ, 50 K-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, sőt azok, kik a ható
ságok tévútra vezetése céljából Á.-eket hasz
nálnak, azonnal le is tartóztatendók (1881. évi 
XXL t-e.). 

Az Á.-eknek az irodalomban van különösebb je
lentősége. A magyar irodalomban csaknem minden 
író használt és használ Á.-et. Némelyik olyan mun
kája alá jegyez Á.-et, melyet kisebb jelentőségű
nek, csekélyebb értékűnek tart, a másik pedig 
kényszerűségből — mint pl. Jókai az abszolutiz
mus alatt a «Sajó» Á.-et — ismét mások a tár
gyilagosság nagyobb érvényesítése céljából rejtőz
nek A. alá. Az irodalmi Á.-ek használása korlát
lanul szabad. Nálunk eddig az Á.-ekkel irodal
milag alig foglalkoztak s Porzsolt Kálmánnak 
Magyar írói álnevek című, idevágó kísérlete 
(1. Figyelő XIII. k.) az első, melyet felemlíthe
tünk. Külföldön azonban az Á., illetve névte
lenség (pszeudonimitás és anonimitás), pszeudonim 
és anonim iratok ismerete a bibliográfia külön 
ágát alkotja. (L. Anonim és Pszeudonim.) Újabb 
időben a lóversenyeknél terjedt el az a szokás, 
hogy egyes versenyző lótulajdonosok a jockey-
klubban nyilvántartott Á. alatt futtatnak. 

Aln i te s Göpp. (n»v.), az Alnus génuszhoz 
sorozott fosszilis maradványok neve. 

Alnoch, osztrák ezredes, a 23-ik gyalogezred 
volt parancsnoka, 1849 május 21-én, Budavárá
nak elfoglalása után, a budapesti lánchidat légbe 
akarta röpíteni; de az akna rosszul volt elkészítve 
s a híd csak jelentéktelenül sérült meg. Alnochot 
a kitörő lőporgázok megölték. Midőn 1886. a 23. 
gyalogezred tisztjei a budai temetőben levő sírját 
Hentzi sírjával együtt megkoszorúzták, Janszky 
dandárparancsnok beszéde miatt Budapesten 
nagy tüntetések folytak. (L. Janszky-ügy.) A 
Hentzi-emlék áthelyezésekor Hentzi és A. hamvait 
is átvitték a budai hadapródiskola udvarán levő 
sírba. 

Alnöit, a melilites bazaltokhoz tartozó kőzet, 
melynek színes alkatrésze biotit és kevés augit. 
Alnö svéd szigeten és egyéb helyeken. 

Alnövet. Az erdőt alkotó fák árnyékában ter
mészetes úton v. mesterséges beavatkozás által 
(alátelepítés) keletkezett fiatal fácskák, cserjék 
és bokrok egyetemét A.-nek nevezzük. 

Al n u m e r o (ol.), szám szerint. 
A l n u s Tourn (oöv.), 1. Eger és Díszfák. 
Alnwick (ejtsd: ennikk), város Northumberland 

angol grófságba:^ az Aln mellett, 8 km.-nyire an
nak torkolatától, (1901) 6716 lak. Mellette van a 
régi hires A. Gastle, Northumberland hercegei
nek ősi vára szép festményekkel és parkkal. 
Előtte esett el II. Malcolm király (1093) és ott 
fogták el vesztett ütközete után (1174) II. Vil
most. 

Alnyomás alatt a nyomdászatban valamely kép 
alapszíneit értik, tekintet nélkül annak sötétebb 
v. világosabb árnyalatára. Tágabb értelemben 
a nagyobb területen szétszórt világos színezése
ket, melyek egymástól szabadon v. egybefolyva 
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állanak, szintén A.-nak nevezik; eszerint tehát 
van egy, kettő, három v. több szín egybefolyá-
sából származó A. Hogy különös hatás éressék el, 
az A.-hoz szükséges lemezbe betűket, sorokat, 
•címereket, rajzokat v. egyéb díszítményeket is 
vésnek v. maratnak savakkal, ezek azután a nyo
másnál a papiros színében tűnnek elő. 

Aloa város, affikai ország, 1. Bedzsa. 
Aloadák (v. Aloeidák), Aloeusnak, más görög 

monda szerint Poseidonnak és Iphimedeiának két 
fla: Otos ós Ephialtes. Minden esztendőben egy 
•ölnyit nőttek magasságban és egy rőfnyit szé
lességben. Kilencéves korukban Arest magát egy 
-órchordóba zárták, melyből Hermes mentette ki 
őt; sőt magukat az isteneket is fenyegetve, Ossa 
hegyét az Olymposra, Ossára pedig Pelion bércét 
.akartákreárakni. Apollón lőtte le őket, más monda 
szerint Artemis vadászebet küldött reájuk, midőn 
-éppen erőszakot akartak rajta elkövetni. Dárdáik
kal azebet célozták, de egymást találták halálosan. 

Alocas ia Sc7w<í.(nSv.), eaAraceae (Kontyvirág-
félék) család génusza, melynek 50 faja K.-Indiá-
ban és a maláji területen él. Az A. macrorrhiza 
Sclwtt. fajt Ceylonban és a maláji területen te
nyésztik. Szára és levelei friss állapotban mér
gesek, főzéssel azonban elvesztik mérges hatásu
kat s így a trópusok alatt kedvelt eledelül szol
gálnak. Ugyanez áll az A. odora C. Koca és az 
A. indica Schott. fajról is, melyek az A. cuprea 
C. Koch fajjal együtt pompás melegházi növé
nyek. Az utóbbinak levelei felül fémfényüek, sö
tétzöldek, alul sötét ibolyaszínüek. 

Aloé Tourn., áloé, aloé's (nov.), a liliomfélék 
családjának génusza. Apró füvek, cserjék v. egész 
20 m. magas oszlopalakú, ágatlan v. egyszer-
többszőr villásan elágazó törzsű fák. Levelök rózsa 
módjára sűrűen csoportosodik, mindig vastag-hú
sos, leves, rendesen többé-kevésbbé szárölelő alap
ból szálas-lándzsás, lassanként elhegyesedő, a színe 
gyakran csatornás, sima v. ráncolódott, szemölcsös 
v. tüskésen érdes, a széle nem ritkán tüskésen 
fogas. Virágzata fürt v. füzér, v. ezekből összetett 
virágzat; virágának nyelő tagolt. Leple csöves, 
csillagszerű, v. többé-kevésbbé kétoldalas, egész 
kétajakú, egyenes v. görbült, a mézfejtő táján né
melykor felfúvódott, a széle 6-karéjú, 6-hasábú v. 
6 metszetű. Hímje 6, magháza tompán három
szögletű, háromrekeszű, a rekeszek sokmaguak, 
gyümölcse tok. Mintegy 100 faja van, amelyek kö
zül majdnem 60 a Fokföldön honos. Főleg a step-
pek és szavannák növényei. A nagyviráguak 
közül való az A. vera L. (A. vulgáris Lam.). 
Törzse 3—6 dm. magas, halványzöld levelein 
szarúszerű tüskék vannak. Szára 60—90 cm. 
hosszú, virágzata dús fürt, sárga virágokkal. 
É.-Afrikában honos, de mindenfelé széthordták. 
Továbbá az A. Socotrina Lam. Szokotora szigetén 
és Fokföldön terem, levelének nedve az officinális 
A. Fa-alakú az A. arborescens Mill., A. Africana 
Mill. stb. L. még Agavé és Kolokán. 

Aloe, különböző afrikai A.-fajok kiszárított 
tejnedve. Az agavéhoz hasonló növény nagy, 
húsos leveleit tőben lemetszik, kecskebőrökkel 
kibélelt gödrökbe állítják s a magától kicsorgó 
tejnedvet a napon lassan megszárítják. Ilyenkor 
májszínü, csokoládé-barna, zsírfényü, mikrokris

tályos, átlátszatlan, kagylós törésű, alaktalan 
darabokat nyernek, melyek A, hepatica (máj-A.) 
néven jönnek a kereskedésbe (nat-A, zanzibar-A., 
barbados-A.). Műveltebb benszülöttek a nedvet 
üstökbe csorgatják, ki i9 préselik és tűz fölött 
szárítják be. Az ilyen A. zöldes-fekete, üvegfényü, 
kagylóstörésü, teljesen alaktalan, egynemű, szi
lánkokban sárgán áttetsző, fortőzmónyektöl tiszta, 
sárga port szolgáltat. A. lutida néven árulják; 
ilyen a cap-A., a curaco-A. 

Az A. 10—16°/0 aloint és még más anthrachi-
non-származékokat tartalmaz, miknek következ
tében hashajtó hatása van — ami valószínűleg 
csak a végbement oxidáció után a vastagbelek
ben érvényesül teljesen. Erre mutat az, hogy a 
hatás 8—10 óra múlva áll be, s a székürítések 
nem híg vékonybéltartalomból, hanem pépes v. 
szilárd vastagbéltartalomból állanak. Ezért főleg 
megrögzött székrekedésnél használják pilulákban, 
mert a béltartalom gyors kiürítésével nem vonja 
el a szervezettől a táplálékot. Sok titkos szer al
katrésze. Nagy adagjai drasztikusak és terhesek
nél elvetélést okozhatnak. 

Aloefa (Sasfa, Agalloche-fa, Calambac v. Pa-
radies-fa, keresked. elnevezések), különböző illatos 
fafélékneve, amelyeket alig lehet egymástól meg
különböztetni. 

Az ó-testamentumban híres drága füstölőnek 
említett A. valószínűen a Hátsó-Indiában előfor
duló Aquilaria Agallocha Roxb.-tól v. az Aloexy-
lon AgallochumLour.-tól származott. Az Aquilaria 
malaccensis Lam. Malakkáról ugyancsak sasfát 
ad (Rhodusi tövisfa, Aspalatfa), amelyet Unom 
asztalosmunkához használnak. L. még Vakítófa. 

Aloekender (QÖV.), 1. Agavé. 
Aloesav, chrysaminsav, tetranitrochrysazin, 

C^HJÍNOJ^OJÍOH^, keletkezik aloetinsav és pik-
rinsav mellett aloeből, illetőleg ennek aloinjéből 
salétromsav hatására. Kétbázisú sav módjára vi
selkedik ; sói fémfényüek és zöld v. kárminvörös 
színűek. 

Aloetallér, ezüstpénz, melyet a braunschweig-
wolfenbütteli hercegek egy agavé virágzása al
kalmával 1701. a virág rajzával verettek. 

Aloetinsav, tetranitroardrakinon, 
C14H4(NOa)402, 

keletkezik áloéból, ha azt salétromsavval oxidál
juk. Sárga színű, alaktalan por. 

AIoexy lon , 1. Aloefa. 
Alofa, sziget a Csendes-óceánban, 1. Hoorne-

sziget. 
Álogia (gör.) a. m. észnélküliség, esztelenség; 

alogikus, esztelen; alogisztlkus, meggondolatlan. 
Alogotrófia (gör. a. m. esztelen, értelmetlen 

táplálás), aránytalan fejlődési rendellenesség, mely 
valamely testrésznek abnormális nagysága vagy 
kicsinysége által van jellemezve. Fiziológikus A. 
pl. a jobb karnak fokozott munka következtében 
való túltápláltsága. 

Alogusok (gör.), Epiphanios tanúsága szerint 
eretnekek Kis-Ázsiában a II. sz.-ban, kik tagadták 
az isteni ige (logos) vagyis Jézus Krisztus istensé
gét és azért az ezt hirdető Szt. János evangéliumát 
s többi iratait is elvetették. A reformációkor a 
Krisztus istenségét tagadó szociánusokat is A.-nak 
hívták. 
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Aloi , 1. AUoi. 
Aloin. Kristályos keserű anyag; az aloe ható

anyaga. Vízből sárga tűalakú, keserű. ízű kris
tályokban válik ki ; erős hashajtó. 

Alokirat, 1. OkiratMmisítás. 
Álokoskodás, hamis következtetés, amidőn lát

szólag igaz előzményekből látszólag igaz, de való
jában nem igaz tételt következtetünk. Á.-t köve
tünk el, ha a következtetés szabályai ellen vétünk. 
L. Következtetés. A leggyakrabban kétértelmű 
szókból származnak. Ha szándékosan csalok, az 
Á. szoflzmának (1. o.) neveztetik;,ha magam is 
áldozatul esem a tévedésnek, az Á. neve paralo-
gizmus (1. o.). 

Alom, azok a nagy vízfelszlvó képességgel biró 
anyagok, melyeket az állatok hidlására teregetünk 
fel abból a célból, hogy egyrészt a vizeletet fel
szívják, másrészt az állatoknak puha fekvőhelyet 
biztosítsunk. Minden anyag alkalmas A.-nak,amely 
nagy vízfelszlvó képességgel bír. így első sorban 
a szalma és a tőzeg; kevésbbé jó és csak szük
ségből alkalmaztatik a falevél; legáltalánosabban 
használt a szalma, amelyet hazánkban ma még 
szálasán használnak; takarékossági és sok egyéb 
szempontból azonban célszerűbb volna szecská-
zottan használni, miként azt a külföldön sok he
lyen teszik. Almozásra első sorban a kevésbbé ér
tékes őszi szalmákat használják. Az A.-szalma 
mindennap frissel cserélendő, mikor is az átázott 
a trágyadombra kerül. Lovakra és nem hizó 
szarvasmarhákra fejenként és naponta 3—4 kg. 
szalmát kell A. gyanánt számítani. Hizó szarvas
marhákra, különösen ha azok moslékot esznek, 
6—8—10 kg.-ot is. Természetesen ha nagyon ke
vés és drága a szalma, akkor takarékosabban bán
nak vele, ha azonban ennek a szüksége nem forog 
fenn, akkor trágyanyerés szempontjából is több 
A.-szalmát használnak. 

Alom (lat. somnium), az alvás alatt szűkült ön
tudattal történő szellemi működés, mely igen sok
ban hasonlít az ú. n. ködös állapotokhoz. A szel
lemi működés ilyenkor érzékcsalódások alakjában 
folyik le, ezek az Á.-képek. Á.-ban a gondolattársí
tás megtartott, csak a külvilági ingerekkel szem
ben zárkózik el az idegrendszer, úgy hogy a be
ható ingerek helyes megítélése lehetetlen. Ezek
ről csak homályos képzeteink támadnak, amikből 
azután emlékképeink összetársitásával az Á.-ké
pek keletkeznek. A legtöbb Á. ilyen ingerek 
útján létrejött Á. (Reiztraume). így tudjuk, hogy 
apró zörejt álmunkban puskalövésnek, a lószőr-
párna szőrének szúrását tőrdöf esnek véljük. Más
kor a lélegzés vagy szívműködés akadályozott-
sága félelmes álmokat (Angsttráume) okoz, úgy 
érezzük, mintha valami nyomná a mellünket, el
szorítaná a szivünket (1. Lidérc, Vámpír). 
Vannak azután álmok, melyek csekély változások
kal ismétlődnek (stereotip álmok), ennek gyakran 
ideges megbetegedés az alapja. Az A. legnagyobb 
valószínűséggel csak az ébredés időszakában ke
letkezik, elalváskor ós mély A.-ban nem álmo
dunk. Az álmokra való visszaemlékezés gyakran 
hiányos, néha egyáltalában nem tudunk rá vissza
emlékezni s azt hisszük, hogy nem álmodtunk. 
Ideges emberek sokkal élénkebben álmodnak s 
ezért alvásuk nem oly üdítő. Néha az Á. oly élénk, I 

hogy még fölóbredés után is egy ideig hatása alatt 
állunk. Ez gyakran fordul elő elmebajosoknál, 
ahol az Á.-képek téves eszmékké alakulnak át. 
Másrészt pedig az elmebajosok érzékcsalódásai 
álmukban is szerepelnek. Az Á.-ban való beszéd 
is ugyanazon zavarokat mutatja, mint az elme
bajosok beszéde. Az Á.-képeknek különössége 
már ősidők óta bizonyos titokzatosságot kölcsö
nözött nekik. Tudjuk, hogy a régi népeknél nagy 
szerepet játszott az Á.-fejtés s a köznépnél ma 
is használatosak még álmoskönyvek. Míg a régiek 
az álmokból a jövőbe akartak betekinteni, addig 
újabban Freud a multat akarja velük földeríteni, 
amennyiben bennük régebben elnyomott, nem tel
jesült vágyak szimbólumait látja, amelyek az 
Á.-ban fölszinre kerülnek. V. ö.: Sanctis, I sogni 
(Torino 1899); Freud, Über den Traum (Wiesba-
den 1901) és Traumdeutung (Wien 1909); Neu
mann, Schlaf und Traum im Lichte experimontel-
ler Porschung (Umschau XII. évf. 21., 22. lüzet 
1908); Weygandt, Entstehung der Traume (Leipz. 
1893). 

Az esztétikában az álmodást néha az alkotó 
művész lelkében végbemenő folyamatokkal hoz
zák párhuzamba. Ilyenkor a képzeletnek titokza
tos, látszólag minden külső októl független, sza
bad játékát szokták hangsúlyozni. Pedig a művész 
alkotása nagy részben az akarattól nyeri irányítá
sát és tervszerű. A görög művészetbenHypnost, az 
éj fiát, a zord halál szelid ikertestvérét géniuszként 
ábrázolták, lefelé fordított fáklyával a kezében. 
Az álmok jelentős voltában való hit a régi korban 
általános volt. Mondákban s történetekben mind
untalan olvasunk bajt, veszedelmet jósló álmok
ról, melyek valóra válnak. (Caesar nejének álma; 
Krimhilda allegorikus Á.-ban látja jövőjét stb.). 
Néha Á.-kóp jelenti a születendő gyermek sorsát. 
(Nálunk Emese álma.) Ilyen jóslaton s következ
ményein, épül fel Calderon mély értelmű drámája: 
Az élet Á.; Grillparzer, Az Á. élet c. darabjában 
egy Á.-képsorozat teljes fordulatot idéz elő a hös 
gondolkodásában s életében. 

AlonibrádoJc (spany. a. ni. felvilágosodottak), 
egy misztikus spanyol szekta tagjai, kik 1575 óta 
többször, s még 1623-ban is jelentkeztek Spa
nyolországban. Az A. az istennel való tökéletes 
egyesülés eszközét a bensőséges imádságban is
merték föl, szerintök a kegyes kereszténynek sem 
a jó cselekedetekre, sem a szakramentumokra 
semmi szüksége nincsen. 

Álomfejtés (Oneiromantia). Az álom tarka je
lenségeinek kapcsolatbahozatala a való élet vi
szonylataival. Az emberiség ősidők óta sokat fog
lalkozott vele ; a legelmaradtabb törzsek is isme
rik és sorsuk alakulására nézve nagy jelentőséget 
tulajdonítanak neki. A Herb. Spencer összeállí
totta anyaggyüjtemény adatai alapján jogosan 
föltehető, hogy már az ősember szemében a leg
különösebb rejtélyek egyike lehetett az álom. 
Rendszertelen életmódja (éhezés, mohó lakmáro
zás) gyakori rémes álmokkal kínozta, amelyek 
ideje alatt környezete tanúsága szerint teste ott 
volt helyben tétlenül, míg élénk emlékezete sze
rint ő ugyanakkor messze járt, szörnyű kalando
kat élt át, elhaltakkal beszélt stb. Ez untalan is
métlődve, elméjét állandóan foglalkoztatta. A két 
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össze nem egyeztethető tapasztalat fölött töp
rengve, azok magyarázataként támadt világszerte 
az a hit, hogy az ember kettős, összetett lény; 
testből és ettől különváló lélekből áll. A primitív 
emberelme tovább szövi a föltevést. Ismétlődő 
álom jelenségei azt a hitet érlelik meg benne, hogy 
alvás alatt a látatlanul elszabaduló ós máshol bo
lyongó lelke érintkezésbe kerül a hasonló állo
mányú szellemekkel: elhaltakkal, kísértetekkel, 
istenekkel, akik neki utasításokat adnak, kijelen
téseket tesznek; ezeket tanácsos megjegyezni s 
aszerint cselekedni. Az álom ilykép jelentős irá
nyítója lesz az ősállapotú ember tetteinek s a 
neki tulajdonított fontosság szerint idővel külön
féle népeknél más-más álomfejtő formákat hoz 
létre. Az Á.-ben különösen járatosak nagy tiszte
letben tartatnak. Az asszír-babilóniaiak hőskölte
ményében : a Gilgamesh eposzban (1. o.) a hős 
mellett ennek kísérője, Babani, alig tosz egyebet, 
mint barátja álmait magyarázza. A bibliai József 
és Dániel próféta, amaz Egyiptomban, ez Nabuku-
dur-usszúr király mellett, mint álomfejtők emel
kednek nagy tisztségekre. Az asszír történeti táb
lákon minden esemény előtt a rá vonatkozó álom 
is közölve van. A norvégok és izlandiak régi 
mondái (sagá-k) szerint mindenki ért az Á.-hez, 
de vannak kiváltságos látók, kiket messze földről 
fölkeresnek: «vőlúr» a nevük, többnyire nők (ébe
rebb álmuak), kik leginkább a szomszéd finnektől 
tanulták tudományukat. Finnország a középkor 
elején a varázslók és álomfejtők hazája. Eposzuk, 
a Kalevala (1. o.) hemzseg az ilyen adatoktól. A 
Nibelung-ének is Krimhilda álmával kezdődik s 
az anyja magyarázata,sötét árnyként vetődik a 
véres történet elé. Az A. ma is világszerte csorbí
tatlan érvényben van, nemcsak a köznépnél, ha
nem az ú. n. müveit elem meggyőződésében is. 
Ama legmélyebben lappangó s folyton új tápot 
nyerő babonák közé tartozik, amelyeket semmi
féle fólvilágosultság sem tud kiirtani. V. ö.: 
Herbert Spencer (Duncan-Gollier), Descriptive 
Sociology. Div. I—III. (London 1874—1881, 8 
köt.). Porrások: Henr. Corn. Agrippa De occulta 
philosophia (Col. 1533); Lenormant, Les sciences 
occultes en Asio (Paris 1874—75, 2 köt.); Leli-
mann Alfréd, Babona és varázslat (ford. er. dán
ból, a Természettudományi Társulat kiad., Buda
pest 1906, 2 köt.). 

Álomhozófű (növ.), a régi botanikai munkák 
szerint a. m. Mandragóra L. Az Atropa bella-
donna-t is nevezik így, 1. Mandragóra és Atropa. 

Alomital, oly folyadék, mely bódítószer tartal
mánál fogva mély álomhoz hasonló kábulatot ké
pes előidézni, vagy a természetes álom bekövet
kezését elősegíti (1. Bódító szerek). 

Álomittasság (lat. somnolentia), rögtöni föl
ébredéskor rövidebb-hosszabb ideig tartó öntudati 
zavar, öntudatlanság, mely minimális időszakra 
szorítkozik, az öntudat gyorsan visszatér. Az Á. 
rövid ideig tartó állapota téveszmékkel és érzéki 
csalódásokkal párosult kóros öntudatlan állapot 
lévén, mely a szabad önelhatározás képességét 
felfüggeszti, ebben az állapotban elkövetett bün
tetendő cselekmények a büntető eljárásban be
számítás alá nem esnek. 

Álomjóslat, 1. Álom és Álomfejtés. 

Álomkép (észt.), 1. Álom. 
Álomkór. 1803-ban Winterbotzen írta le a Ny.-

afrikai négereknek e sajátságos fertőző beteg
ségét, melynek jellemző tünetei a levertség, 
álmosság és alvás. Utóbb részletesebben ismertet
ték Clark, Guérin és mások. A betegség hónapo
kig, sőt évekig elhúzódik, kitörését hosszabb-
rövidebb ideig tartó lappangási idő előzi meg. Az 
első beteges tünet a bőrnek gyuladásos megduz-
zadása, melyet magas láz kísér, emellett meg
duzzadnak a nyirokcsomók s a lép is. A kimerítő, 
lázas időszak hónapokig elhúzódik, sokszor ideig-
óráig tartó látszólagos gyógyulás követi, majd 
lassanként kifejlődik a valóságos Á., a betegek 
levertek, részvétlenek, aluszékonyak lesznek. A 
beteg járása bizonytalan, támolygó, ajka, nyelve 
reszket, testhőmérséke csökken, érverése gyé
rül, végül a beteg teljesen kimerül, folytonosan 
alszik, eleinte még felkelthető, de később öntudat
lan lesz, hetekig, hónapokig tartó kómába (1. o.) 
esik, nem is táplálkozik. A beteg testén az érzé
ketlenség következtében felfekvések támadnak s 
vagy az ezekből kiinduló fertőzésben, vagy kime
rülés következtében elpusztul (tulajdonképen éh-
halállal hal meg), mert a betegség végén egyálta
lán nem táplálkozik. A betegséget, mint Dutzon és 
Castellani kimutatták, a trypanosoma gambiense, 
egy protozoa okozza. A parazitát legelőször a bete
gek agygerincvelői folyadékában (cerebrospinalis 
f.) mutatták ki, később nagyobb mennyiségben a 
megduzzadt nyirokcsomókból kicsapolt folyadék
ban. A trypanosomákat, mint Dutzon és Tow kí
sérletileg is kimutatták, a csecselégy, Glossina 
palpalis oltja át a betegekről az egészségesekre 
éppen úgy, mint az állatok trypanosomiázisait is 
(pl. a naganat, 1. o.), amelyekről azt Bruce zseniá
lis kísérletei kétségtelenül megállapították. Az 
Á.-ra vonatkozólag, ezt különösen az teszi való
színűvé, hogy az Á. csak ott fordul elő, ahol cse
cselégy van, míg a csecselégytől mentes helyeken 
az A. csak mint behurcolt betegség, szórványosan 
jelentkezik. Az még nincs biztosan megállapítva, 
vájjon a csecselégy csak mechanice viszi-e át a 
trypanosomákat, mint pl. a legyek a lépfene bacil-
lusait, vagy hogy a legyekben valami változáson 
mennek át a paraziták, mit pl. a váltóláz okozói 
a szúnyogokban. 

Az A. Ny.-Afrikában Senegaltól Angoláig van 
elterjedve, a betegség egyik főfészke Uganda, a 
Viktória Nyanza környéke. 1902—1905 közt An
gol K.-Afrikában 30,000 ember pusztult bele. A 
betegség gyógyításában csak a legutolsó időben 
lehetett valamit elérni, mikor Koch Róbert, mint 
az Á.-t tanulmányozó német expedíció vezetője, az 
atoxylt próbálta ki a betegeken. Ha ezt az arzén
készítményt a betegeknek időről-időre befecsken
dezte, a trypanosomák a nyirokcsomókból eltűntek 
s a betegség tünetei is visszafejlődtek, súlyos 
betegek ismét magukhoz tértek. Ezek a gyógyí
tási kisérletek azonban még nincsenek befejezve. 
A betegség kiirtásának másik eszköze a csecse
légy kipusztítása. Ezért a lakásokat olyan helyen 
kell építeni, ahol nincs csecselégy, tehát távol a 
mocsaraktól, tavak partjától, ahol a nádasban s a 
bozótban rengeteg sok csecselégy él. A nádasokat 
s az őserdők bozótját ki kell pusztítani s az egész-
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ségesek megóvására a legyeket a betegektől al
kalmas módon távol kell tartam. Kocb. azt is meg
figyelte, hogy a csecselégy a krokodilokat is meg
támadja s azok véréből táplálkozik, ezért ő a 
krokodilok kipusztítását is ajánlatosnak tartja, 
ami azért elég könnyű, mert a benszülöttek már 
tudják, hogy hol rakják le a krokodilok a tojásai
kat s így csak azokat kell elpusztítani. 

Álomlátás, 1. Látomány. 
Álomország, 1. Cocagne. 
Alonge , 1. Allonge. 
Al<msoa Ruiz etPav. (ntsv.), a Scrophulariaceae 

(Tátogatok) család génusza, melynek 6 faja a 
D.-amerikai Andokban honos. Cserjék v. füvek. 
A mélyen bemetszett levelű A. incisaefolia Ruiz 
et Pav. és az osztatlan levelű A. lineáris (Jacq.) 
Ruiz etPav. szép virágáért kertekben kultivált faj. 

Alope, Kerkyon elouziszi király leánya, akinek 
Poseidontól Hippothoon nevű fia született. Atyja 
üldözése miatt Poseidon forrássá változtatta. 

Alopec ia , 1. Kopaszság. 
Alopec ias vu lpes Gmelin (rókacápa, áuat), 

az őshalak rendjébe, a cet-cápák (Lamnidae) 
családjába tartozó cápafaj. Különösen jellemző 
reá, hogy felső állkapcsának mindkét oldalán 3-ik 
foga kisebb a többinél. 5 m.-re is megnő. Előfor
dul a Földközi-tengerben, az Atlanti-óceánban és 
a Csendes-tengerben. Emberre nem veszedelmes. 

Alopecurus L. (n»v.), 1. Ecsetpázsit. 
Alopeus, 1. Maximilián, báró, orosz államférfi, 

szül. Vyborgban, Finnországban 1748 jan. 21., 
megh. Frankfurtban 1822 máj. 16. A diplomáciai 
pályára adván magát, 1780. résztvett a fegyveres 
semlegességre vonatkozó tervek szerkesztésében. 
1790-ben mint követ működött a berlini udvarnál 
és nagy befolyást gyakorolt II. Vilmos királyra. 
Később a regensburgi birodalmi gyűlésen mint 
orosz követ működött. 1807-ben rendkívüli külde
tésben Londonba ment. 1809-ben nyugalomba 
vonult. 

2. Dávid, gróf, az előbbi öccse, szül. 1769-ben 
Vyborgban, megh. 1831 szept. 13-án Berlinben. 
1800-ban mint orosz követ a svéd udvarhoz jutott, 
ahol az lett volna a feladata, hogy a fiatal IV. 
Gusztáv Adolf királyt rábírja, hogy Finnország 
iránt táplált igényeiről mondjon le Oroszország ja
vára. Mikor az orosz csapatok bevonultak Finn
országba, a svéd király elfogatta a követet s ira
tait lefoglalta. Finnország meghódítása után A. 
tagja lett a titkos tanácsnak, később pedig grófi 
rangot kapott. A. Rjumjancov államkancellárral 
együtt 1809. megkötötte a békét Svédországgal. 

Alora, j.-i székhely Malaga spanyol tartomány
ban, a Guadalhorce és vasút mellett, mór várkas
téllyal, hideg ásványforrásokkal, U897) 10,788 lak. 

Alországbiró, az országbíró (1. 0.) helyettese. 
Alosa Cuv. (áiiat), a heringfélék (Clupeidae) 

családjának egyik neme, amely a hering-nemtől 
(Glupea) abban különbözik, hogy szájpadlása fog
tálán. Legismertebb faja a szardínia (1. 0.); tov. 
közönséges fajai: a vándor A. (A vulgáris Tro-
schel) és a finta (A. finta Cuv.). A vándor A. a 
Földközi-tengerben és Európa nyugati partjait 
mosó tengerekben (É. felé a 62. sz. fokig) honos. 
Ápr.—májusban nagy tömegben a most említett 
tengerekbe torkoló folyamokba (Élbe, Rajna, Po, 

Mincio stb.) vándorol, hol ikráját lerakja. A Duna 
vízrendszerében ritka, csak betévedt vendég; újab
ban Vutskits György Zimonynál észlelte. Szálkás, 
puha húsát nem sokra becsülik, de a szegényebb 
néposztály fontos tápláléka. A finta életmódjában 
és anatómiai jellemvonásaiban oly kevéssé tér el 
a vándor A.-tól, hogy számos búvár a vándor A. 
északi változatának tartja. 

Alost, város Belgiumban, 1. Aelst. 
Alosztály, valamely nagyobb körű intézmény

nek, szövetkezetnek v. testületnek szűkebb körű, 
többnyire szakszerű osztálya, mint pl. a tud. aka
démia alosztályai; véderőnk valamennyi fegyver
nemeinél a század; a tüzérségnél az üteg (1. 0.). A 
logikában: nagyobb csoportnak egyik része, ki
sebb csoport, 1. Osztályozás. 

Alouata (áiiat), abőgőmajom-f éléí(Mycetinae) 
alcsaládjába tartozó majomnem. L. Bőgömajmok. 

Aloys ía Ort. et Palav. (növ.), 1. Lippia. 
Aloysius, szent, 1. Alajos. 
Al-őr, kisebb fokú altiszt a bányánál. 
Alőr (Urisor), kisközség Szolnok-Doboka vm. 

dési j.-ban, (1900) 713 oláh és német lak.; zöldes 
trachittufáját építészeti célokra bányásszák; u. p. 
ós n. t. Dés. 

Álörv v. félörv (n»v., verticillaster, verticilla-
strum), az ajakosakat kitüntető virágzat, csak két-
két átellenes (nem 3 v. több) levél tövéből eredő, 
jobban szétterülő (Calamintha intermodia) vagy 
máskor inkább összehúzódó álernyő-virágzat; az 
álernyőpár dús virágaival a szárat gyakran örv 
módjára fogja körül (pemetefű); 1. Ajakosak. — 
Álörves v. félörves (verticillatus), 1. Örv. 

Alp (Alm), Tirolban és Bajorországban a havasi 
legelőket jelenti, amelyek télen lakatlanok. Május 
végén vagy június elején hajtják fői a barmokat az 
alsó havasokra, négy héttel később a középső hava
sokra és július végén vagy augusztus elején a 
felső havasokra; ugyanigy lassankint vonulnak 
vissza télre a völgyekbe. A tavaszi fölvonulás és 
őszi levonulás rendesen ünnepélyesen történik. 
Ezzel egy jelentőségű a Kárpátokban használt 
polyána, meg a belső-ázsiai hegyekben használt 
szűrt és pamir (1. o.). 

Alpaka (Láma huanachus Molina, forma pacos 
L. (áiiat), a lámák egyik faja. L. Lámák. — Tov. 
A. az amerikai A.-kecske szőre. Felszőre 006— 
004 mm. átm., pehelyszőrepedig0"01—002mm. 
ez utóbbi 10 cm. hosszú, selymesfényü, sima s 
így a felszőrhöz hasonló. Rendszerint természetes 
színében (fekete v. fehér) meghagyva fonják meg. 
Az A.-fonalakból készült szöveteket is rövi
desen A.-nak nevezik. Rendszerint vegyes szövet
ként készül, t. i. finom pamutláncfonalból és vas 
tágabb A. vetülékből; kötése (1. Alapkötés) vá
szonkötés. 

Alpakka (újezüst). Az A. ezüstözött nikkel, réz 
cinkötvény. A XVIII. sz.-ban ehhez hasonló össze
tételű ötvényt Kínából hoztak Európába és elne-
voztékpakfongnak. Ezt az ötvényt 1776. Engström 
elemezte. Németországban 1824. két gyár foglal
kozott gyártásával; a berlini Henniger elnevezte 
újezüstnek (Neusilber), a schneebergi Geitner dr. 
cég pedig argentánnak. Nemsokára Ausztriában 
(1825) és Franciaországban is megkezdték a gyár
tását s ott A.-nak, itt pedig maittechort-nak (első 
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készítőjük Maillet és Chorier után) nevezték. Mi
dőn a fémmel való bevonás az ipar közös kincsévé 
lett, az A.-t ezüstözni kezdték s ezek az ezüsthöz 
csalódásig hasonlító árúk megint más nevet kap
tak; mi kinai ezüstnek nevezzük, a franciák 
Alphen után alfenidnek, mások Cristofle-fémnek, 
argiroidnak, argirolitnak, argirofánnák, elektro-
platnak, perui ezüstnek, szimilargentnek stb. ne
vezik. Magyarországban gyártásával a hodrus-
bányai Szandrik cég, Ausztriában pedig a bern-
dorfi Krupp cég foglalkozik. Igen magas fokon áll 
Berlin A.-ipara. Az A.-nak szép fehér színe a nik
keltől, nyujthatósága a réztől, olvadékonysága ós 
olcsósága a cinktől függ. Általában 12—26°/o nik
kelből, 50—66°/o rézből és 20—400/? cinkből áll, 
néhány faja vasat, ólmot, ónt, ezüstöt és kadmiu-
mot is tartalmaz. A különféle A.-k ezek : 

Az ötvény neve 

Bécsi alpakka... 
[ « « 
| « « . . ._ 
Berlini alpakka I. minőség 
r « « ii. « 
[ « a ni. a 
Kémet alpakka 
1 « « 
[ i « ... 
[ i « 
1 « « 
Bshli fehér réz 
Srancia alp. (Maillechort) 
f « « « 
Párisi pakfong ... 
Párisi alpakka kanalakhoz 
Közönséges alfenid — 
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Az A. készítésekor először megömlesztik a cinket 
a réznek felét és a keletkező ötvényt lapokká 

ntik ki, a réz megmaradt másik felét szénfedő 
alatt összeömlesztik a nikkellel és hozzáadják a 
gyártott réz-cink ötvényt. Legjobb az az A., mely-
íen a nikkeltartalom a réz 1/i—3li-ét teszi. Ha ke
vés a nikkel, az ötvény sárgás színű lesz. Ha sok a 
nikkel, igen kemény, nehezen megmunkálható és 
önthető A.-t kapunk. Az A. keményebb, szívósabb, 
szilárdabb a sárgaréznél ós ép úgy nyújtható, 
mint ez; belőle pléheket hengerelnek, drótokat 
" úznak és rudakat kovácsolnak. Az A. fényezhető 
és törése kristályos. A vörösnek nyujthatósága a 
melegben csökken, nagyobb hőmérsékletnél oly 
merev lesz, hogy porrá törhető. Kezdő fehér iz

zásnál megolvad. Fajsúlya 718—8-85. A henge
relt és húzott A.-árúnak finom szemcsés törése 
és jó hangja van. A levegő az ezüstnél is nehe
zebben oxidálja; a savanyú folyadékok megtá
madják ugyan, ámbár nem oly mértékben, mint 
a rezet és a sárgarezet; de kissé jobban, mint a 
12 latos ezüstöt s ezért házi használathoz beezüs
tözik. Mivel az A. az ezüstnél olcsóbb ós állandóbb, 
különösen asztalkészletek, ajtó- és ablakvasalá
sok, pénzek stb. készítésére használják. Az A. leg
veszedelmesebb piszkítója az arzén, mely rideggé 
teszi, barnássárgára, sőt feketére festi; a vastól 
fehérebb, keményebb, tömöttebb, de kissé rido-
gebbé is lesz; az ón és ólom kis mennyiségben 
nem ártalmasak. A jó A.-nak ezüst-fehér színe 
van; ha kétségünk van az iránt, vájjon a fehér 
szín eredeti-e v. pedig az ezüst-bevonattól ered, a 
tárgy felszínét 1 rész káliumbikromát és 1 rész 
tiszta salétromsav (1*25 fajsúly) keverékével ned
vesítjük be, ez a beezüstözött tárgyat megvörö-
síti. Ha a próbakövön végighúzott A. porára tiszta 
salétromsavat öntünk ós kevés konyhasót teszünk 
hozzá, akkor, ha a tárgyon ezüst bevonat volt, 
fehér csapadék-klórezüst keletkezik. 

Alpalánkok (tengerészet, ném. Bodenplanken, ol. 
madieri del fondo, ang. bottom planks) vagy al-
burkonyok, deszkák, melyekkel a hajónak v. csó
naknak bordáit (bókonyait) a tőgerendától a viz-
vonalig bevonják és így a hajónak vagy csónak
nak külső burkolatát alkotják. Vasból készült 
hajóknál a palánkokat vaslemezek helyettesítik. 

Alpapi szék, a magyarországi unitárius egyház 
elsőfokú bírósága, melynek teljes címe: egyház
köri alpapi törvényszék. A. van minden egyház
körben. Elnöke az egyházköri esperes, akadályoz
tatása esetén a hivatalánál fogva idősebb székbiró. 
Birái az egyházköri közgyűlés által a körben 
lakó belső emberekből és világi egyháztanácsosok
ból választott tagok. 

Alpár, nagyk. Pest vm. kiskunfélegyházai 
j.-ban, a Tisza mellett, (1900) 3537 magyar lak., 
kik földmívelésen kívül kosárfonást űznek; ön
segélyző szövetkezet, gőzmalmok, vasúti állomás, 
posta- és táviróhivatal. A. mezejéről hoztak a 
magyar követek egy nyaláb füvet és később, 895 
körül itt verte meg Árpád Zalán fejedelmet, ki
nek A. közelében erős földvára volt; ennek ma
radványai a templom körüli Nagyobbvár nevá 
töltésben ma is felismerhetők ; a domb legalsó ré
tegei prehisztorikus népek tanyázásának nyomait 
(konyhahulladékok, cserépdarabok, csontok) mu
tatják, feljebb aj azygok, hunnok, rómaiak, avarok 
és szlávok telepedésének maradékai, utóbbiaktól 
ered valószínűleg a domb tetejének szélét övező 
körsánc (Szyatopluk és Zalán korából). V. ö. 
Farkas A., Ásatások A.-on, Arch. Ért. 9. k.; Maj-
láth B. cikke u. o. 18. évf. — L. még Abaujalpár 
és Váradalpár. 

Alpar i^wác, müépító, szül. 1855 jan. 17. Buda
pesten. Mint reáliskolai tanuló a szünidőkben kő
művesinasként dolgozott és legénnyé avatták. Fel
sőbb tanulmányait a berlini Bauakademien vé
gezte, miközben több építészeti irodában dolgozott. 
Nagyobb olaszországi tanulmány útjából haza
térve, 1881—1885. a budapesti műegyetemen ta
nársegéd volt. 1883. megnyerte a Herkulesfürdő 

Révai Nagy Lexikona. I. köt. 
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Szápáry-fürdőjének pályázatát; ezután pályanyer
tes tervel alapján több vmegyeházat épített. Az ő 
alkotása az ezredévi kiállítás történelmi épület
csoportja, melyet azután végleges alakban a mező
gazdasági múzeum részére építettek meg, amivel 
nemcsak a hazai, hanem az idegen közönség el
ismerését is kiérdemelte. 1897—1898. vezetése 
alatt épültek az új honvéd hadapródiskolák, miért 
is több rendjellel, köztük a Ferenc József-rend kö
zépkeresztjével tüntették ki. A budapesti tőzsde
épület pályázatán szintén ő nyerte az első díjat 
és megbízatást; nemkülönben ő építette az osz
trák-magyar bank budapesti palotáját, valamint 
több nagyobbszabású magánházat és pénzinté
zet épületeit, ezek közt 1909—1910. az Anker-
udvart, ugyancsak 1910. az Első Hazai Takarék
pénztár Gizella-téri és a Magyar Általános Hitel
bank Dorottya-utcai palotáját. 1906 óta tagja az 
Orsz. Középit. Tanács állandó bizottságának. 

Álparenchima, növénytani műszó, 1. Fonadék. 
Alparét (Olprét), kisk. Szolnok-Doboka vni. 

csákigorbóij.-ban, (1900) 1197 oláh lak., postával; 
u. t. Dés. A XV. század első felében nagy népfel
kelésnek központja; a fellázadt nép 1437-ben 
Nagy Antalt választotta vezérül és királyául. A 
nemesség és Csák Miklós vajda hiába mérkőzött 
a lázadókkal, de a következő évben leverték 
őket. Nagy Antalt Kolosmonostornál darabokra 
vágták, kilenc társát pedig Tordán karóba húz
ták. A táborozás sáncainak nyomai ma is lát
hatók. A Bábolnahegyen 1853-ban kígyófejes nóp-
vándorláskori ezüst karpereceket és láncokat ta
láltak. A Czigle-hegy aljában Magyartemplom 
nevű. templomrom. 

AIpargatas(arab. al-pargat), a spanyol gyalog
csapatok bocskorai; táborban és hadjáratok alkal
mával viselik s igen célszerű, katonai lábbeli, amit 
legjobban bizonyít, hogy a spanyol hadseregben 
alig fordulnak elő lábbajok. Kenderből szövik. 

Al pari , 1. Pari. 
Álpátosz, vagy hamis pátosz, művészeknél ál

talában, főleg költőknél néha visszatetsző hazug 
érzelmesség, a meghatottság, heves indulat, vi
harzó szenvedélyesség színlelése. Előadó művész
nél, pl. színésznél hatásra számító túlzás az érzel
mek kifejezésében. Ilyenkor — mint Longinus 
mondja — melegséget találunk ott, hol erre szükség 
nincs és tüzességet ott, hol csak melegség kí
vántatik. 

Alp-egyletek (Alp-klubok), azon egyesületek, 
melyek az Alpok topográfiai, természettudományi, 
földrajzi ismertetését s a turisztikailag szép részei
nek, tájainak megközelíthetővé tételét tűzik ki 
feladatukul. A legelső alpegyletet az angolok ala
pították 1857-ben English Alpine Club címmel. 
Tagjai csakis valódi alpinisták a szó szoros értel
mében ; felvétel előtt ki kell mutatniok hegyi mű
ködésüket: kiválóbb ormok, hágók megmászását, 
s némi irodalmi működést is. Tagjainak száma 
700 körül jár; osztályai nincsenek; menedékhá
zakat nem tart. 

Működési tere túlterjed az Alpokon; 1863 óta 
fennálló havi folyóirata, az Alpine Journal gyak
ran számol be a Kaukázusban, Himalájában és az 
amerikai Rocky Mountainsben végzett nagyobb-
szerü hegymászásokról. Tudományos eredménye

ket is ért el Peaks, passes and glaciers és Alpine 
guide c. kézikönyv kiadásával. 

Az English Alpine Club mintájára alakult meg 
1862. Bécsben az osztrák alp-egylet, mely az 
osztrák Alpok ismertetéséhez Jahrbuch-jaival, s 
folyóiratával sok adatot szerzett. Ezen egyesület 
1874-ben beleolvadt az 1869-ban alakult német Alp-
egyesületbe, mely most Deutsche)' und österreichi-
scher Alpenverein név alatt a legtekintélyesebb 
alp-egylet, 1910-ben 381 osztályból áll 86,255 tag
gal, ebből 244 osztály 61,811 taggal a németbiroda
lomhoz tartozik; 2 osztály 91 taggal pedig külföldön 
székel. 1910. évi főhelye München. Legtekintélye
sebb osztályai a müncheni, a bécsi és a lipcsei. Ev
könyve: Zeitschrift des D. Ö. A. V. gazdagonillusz
trálva, 400 oldalnál bővebb tartalommal minden 
év decemberében jelenik meg. Közlönyén, a Mit-
teilungen-en kívül egy kitűnő kézikönyvet is adott 
ki az egyesület Anleitung zu wissenschaftlichen 
Beobachtungen auf Alpenreisen cím alatt; továbbá 
térképeket, számos, az Alpok flórájára vonatkozó 
munkát (Die Erschliessung der Ostalpen, 3 kötet, 
Berlin). Sokat tett az egyesület az Alpok geológiai 
és meteorológiai viszonyainak megfigyelése és is
mertetése érdekében, ily alkotásai közé tartozik 
a 3095 m. magasságban, a Sonnblick csúcsán lé
tesített hires meteorológiai állomás. Az egylet 
1869. egyetlen egy menedékházat épített, melynek 
már az első évben 60 látogatója volt; 1908. már 
232 kitűnően berendezett ház felett rendelkezett, 
melyeket az említett évben 232 ezer vendég hasz
nált. A fontosabb menedékházak jegyzékét évről-
évre közli az egyesület a Kalender des D. u. Ö. 
Alpenvereins c. zsebkönyvében. Sokat tett az 
egyesület a vezetők képzése ügyében, tanfolyamot 
állított, segélypénztárt alapított, a vezetőséget en
gedélyhez kötötte stb. Évi kiadása 494,190 M. 

Tekintélyes alp-egylet a Schweizer Alpenklub, 
mely 1863.alakult. 1908-ban 53 osztálya volt 10,098 
taggal. Főtevékenysége Svájc topográfiai viszo
nyainak ismertetésében áll, evégből számos tér
képet, folyóiratot, könyvet ád ki. Nyomtatványai: 
az évente megjelenő Jarbuch-ja, a német-francia 
nyelvű Alpina, francia nyelven az Echó des Al-
pes, az Alpok egyes részeire szóló Clubfúhrer kö
tetek. Menedékházainak jegyzékét közli a Ta-
schenkalander für Schweizer Alpenklubisten. 

A svájci alp-egylettel egyidőben alakult a Club 
Alpino Italiano, mely az Alpokon kívül az Apennin-
hegységet is kutatásai körébe vonta. 1910-ben 
34 osztálya volt 7100 taggal. Folyóirata, a Rivista 
del Club Alpino Italiano megjelenik minden hó-
napban,évenkéntpedigaBollettino.Ezenklvülmég 
térképeket és egyes csoportokra kitűnő helyi veze
tőkönyveket ad ki az egyesület. Számos menedék
háza van. Bevétele 1909-ben 51,817 lira volt. 

A franciák alp-egylete sokkal később keletke
zett: 1874. alakult meg Club Alpin Frangais cím
mel Parisban. Más alp-egyettel kapcsolatosan az 
Alpokon kívül a Pireneusi-hegységre, Cevonnekre 
is kiterjeszti figyelmét. 1882 óta Bulletin mensuel 
c. folyóiratot s 1875 óta Annuaire du Club Alpin 
Francais c. díszesen kiállított évkönyvet ad ki a 
klub. 

Ezeken a nagy egyesületeken kívül a világ 
minden részében vannak A., így Spanyol-, Svéd- és 
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Norvégországban, a Kaukázusban, az Egyesült-Ál
lamokban, D.-Amerikában, Új-Zeelandban, K.-In-
diában stb. Magában a szomszéd Ausztriában van 
még vagy 25—30. Legrégibbek közé tartozik az 
1869.alakult Österreichischer Touristenclub (Bécs), 
Der Vérein der Gebirgsfreunde in Steiermark 
(Grác), a tiroli Societa degli alpinisti Tridentini. 
Ezenkívül vannak még Galíciában, Csehországban 
stb. ily egyesületek. 

A hazai egyesületeket 1. Kárpát-Egyletek alatt. 
Alpena (ejtsd: eipín), az ugyanily nevű. eounty 

székhelye Michigan északamerikai államban, a 
Huron-tó és vasút mellett, (1900) 11,802 lak., fűrész-
malmokkal és fakereskedéssel. 

Alpeng lühen (német), 1. Alpi fény. 
Alpenst i ch , havasi betegség Svájc magas 

hegyi vidékein; nem más, minta különösen tavasz-
szal endemice előforduló halálos mellhártyagyu-
ladas. 

Alperes (lat. reus, in causam attractus),apolgári 
törvénykezési eljárásban a panaszolt és bíróság 
elé oly célból idézett fél, hogy ellene és a fel
peres (1. o.), mint ellenfele javára a felperes által 
érvényesített jog megítéltessék. Egy perben több 
lehet az A. a jogalap azonosságánál vagy a ha
sonló nemű ügyletek közösségénél fogva. Ha az 
A. viszontkeresettél él (1. o.), a viszontkeresettél 
érvényesítendő igény tekintetében a felperes (1. o.) 
válik A.-sé. Felperes a jótállót, a kezest is A.-ként 
ugyanabba a perbe idézheti. 

Alpes, három franc, département neve: Alpes-
Maritimes, Ba-sses-Alpes, Hautes-Alpes; 1. e cí
mek alatt. 

Alpes Maritimes, a Tengeri-Alpokról elneve
zett francia département. Olaszország, a Földközi-
tenger, Var és Basses-Alpes départementok közt. 
Területe 3736 km2. Lakossága 1906-ban 334,007 
volt. Arrondissementjai: Nice, Puget-Théniers és 
Grasse; főhelye Nice (Nizza, 1. o.) V. ö.: Calmett, 
Tableau descriptif du dép. des A. (Nice 1862). 

Al peso (ol., ejtsd: ái pészo), súly szerint. 1. Peso. 
Alpestes, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (i9oo) 

752 oláh és magyar lak.; vasúti állomással, u. p. 
Csernakeresztúr, u. t. Vajdahunyad. Eef. templo
mában régi egyházi dísztárgyak vannak. 

Alpetragius (Bitrogi), arab csillagász, a XII. 
sz.-ban élt Spanyolországban. A Ptolemaios-féle 
világrendszert az Eudoxos-féle szférák rendszerére 
emlékeztető szerkezettel akarta pótolni. Felfogása 
szerint az egyetlen intelligencia vagy erö az összes 
homocentrikus szférák K.-ről Ny.-ra történő moz
gásainak okozója. 

Al pezzo (ol., ejtsd: —pedzo), darabonkint, darab 
számra. Megkülönböztetendö al peso-tól: súly sze
rint. 

Alpha, 1. Alfa. 
Alphabetum (a görög Alfa és Béta betűk 

után), valamely nyelv egész betű- ós hangrend
szerénekjelzése, a hangjelzések hagyományos sor
rendje szerint. A magyar a latin A. betűit vévén 
át, elfogadta az ABC sorrendet, azért a magyarban 
az A.-ot abc-nek nevezzük (1. Ábécé). — A zenei A. 
a hét alaphangnak a szokásos betűkkel való jel
zésének sorrendje (1. Hangjegy és Kulcs); Európa 
É.-i felében és Magyarországon is c, d, e, f, g, a, 
h, Franciaországban, Olaszországban a solmizá-

lástól (1. o.) származó szótagok szerint ut (do), re, 
mi, fa, so, la, si. 

Alphand, Jean Cliarles Adolphe, kiváló fran
cia kertész, szül. Grenobleban 1817., megh. Passy-
ban 1891., a modern Parisnak megteremtője 
Haussmannal együtt. Eleinte mérnök volt, ké
sőbb a párisi kertészeti ültetvények igazgatója 
lett; e minőségében az utak, gátak, terek, ligetek 
stb. ültetésével tűnt ki. Nevezetesebb alkotásai e 
téren a következők: Bois de Boulogne, B. de Vin-
cennes, Buttes Chaumont, Parc Monceau, La Mu-
ette. Ó a szerzője az ismert Les Promenades de 
Paris c. folio-díszmunkáriak; az Arborétum de la 
Ville de Paris c. munkának is részese volt. Az 
1889-ik évi párisi világkiállítás kertészeti terve
zetéhen jelentékeny rész ő reá háramlóit. 

Alpha privativum, 1. A. 
Alphard , a Hydrae, másodrendű csillag a 

Hídra (vizikigyó) csillagképben. 
Alphart halála (ejtsd: aip-hart), középkori német 

hősköltemény a Detre-monda köréből, nibelungi 
versszakokban, a XIII. sz. elejéről, mely azonban 
csak egy XV. sz.-i átdolgozásban maradt fenn. A 
középkori német költészet egyik legszebb terméke. 
Kiadta Martin Ernő (1866), lefordította Simrock 
Károly (az Amelungenlied-ben), szabadon átdol* 
gozta Klee (1880). V. ö. Kettner, üntersuchungen 
über Alpharts Tod (1891). 

Alpheios, ma Éufia, Peloponnézusnak legna
gyobb folyója, a Parnon hegyen ered és Árkádián 
meg Eliszen áthaladva, a régi Olympia felett öm
lik a Jón-tengerbe. Folyása közben a földben egy-
időre eltűnik, majd ismét felbukkan. Titokteljes 
eltűnése volt oka a régi mondák keletkezésének, 
A. folyóisten szerelméről Arethusa nimfához, kit 
az mint vadász üldözött; az istenek megsajnálván 
a Szirakuza melletti Ortygia szigetére menekülő 
nimfát, forrássá változtatták, A. pedig folyóvá 
lett, a tenger alá merül s az alatt Ortygia szigetéig 
foly, hol egyesül Arethusa forrásával. 

Alphen, Hieronymus van, németalföldi költő, 
szül. Goudában 1746 aug. 8., megh. Hágában 1803. 
Teológus, jogtudós, történész, esztétikus és költő 
volt; mint utóbbi kivált gyermekdalai által lett hí
ressé (Gedigten voor Kinderen 1781 ),molyek között 
néhány valódi kis remekmű van. 1780. az utrechti 
törvényszéknél főügyész, majd 1793. a németal
földi Unió főkincstárnoka lett.Müvei összegyűjtve: 
Dichtwerken 1838—39. Utrechtben jelentek meg. 

Alphita , római étel, melyet Plinius említ. 
Kukoricalisztből készült, mint az olasz polenta, 
az oláh mamaliga. 

Alphons , 1. Alfonz. 
Alphons, Theodor, osztrák festő, szül. Krakó-

ban 1860., megh. Meránban 1897 szept. 2. A bécsi 
művészeti akadémián Unger rézmetsző vezetése 
alatt tanult. Olaj-, aquarell-tájkópei és rajzai mel
lett főleg Defregger, Schindler, Pettenkofen, Pas-
sini és mások müvei nyomán kitűnő rézkarcokat 
készített. Önálló rézkarcai: A Dachstein; Monté 
Cristallo; Salzburg; Puszta táj (színes) stb. 

Alphonsdor , 1. Alfonsino. 
Al p iacere (ol.), 1. A piacere. 
Alpi farkas (áuat), 1. Alpi vadkutya. 
Alpi fény (nóm. Alpenglühen), a havasok csú

csainak és hómezőinek vöröses fényű megvilágí-

30* 
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tása napfelkölte előtt és napnyugta után; úgy 
keletkezik, mint az alkonyi pir (1. Alkonyat). 

Alpi gazdaság, 1. Hegyvidéki gazdaság. 
Alpi gránit, 1. Protogin. 
Alpi ibolya (Cyolamen, növ), 1. Kunrépa. 
Alpi kür t (havasi kürt),igen kezdetleges szerke

zetű ősrégi fúvóhangszer, melyet a havasi pász
torok használnak. Az egyenes, 5—6 láb hosszú 
kúpalakú cső falemezekből van összeillesztve, s rá 
kemény fából készült szájrész van illesztve. 

Álpillér, diszités céljából vagy szerkezeti okok
ból a fal síkjából kiugró falszalag, mely egy ren
des, négyszögletes keresztmetszetű pillérnek 1/s, lU> Vs> Vie része. 

A l p i n e Club (ang.), 1. Alp-egyletek. 
Alpini, Prospero, 1. Alpinus. 
Alpin ia L. (növ.), a Zingiberaceae-család gó-

nusza, Alpini Prospero, paduai tanár nevéről ne
vezve. Tőkéjök gumóalakú, levelök váltakozó, 
épszélü; virágzatjok fürtös, fiizóres v.ágas-bogas ; 
az ajak nagy, 2—3 karéjú; gyümölcse bogyó-
nemű, fel nem nyíló. Mintegy 40 faja van, leg
inkább moleg Ázsiában, kevés Mexikóban és Ny.-
Indiában. Az A. Galanga Willd. szóles, lándzsás 
levelekkel, ágas-bogas virágzattal. A Szunda-
szigeteken, különösen Jáván honos, tőkéjéből 
való a kereskedésben ma már ritka nagyobb 
galanga-gyökér (rhizonia s. radix galangae maio-
ris), valószínűleg a kinai galanga-cardamomum 
is. Az A. officinarum Hance levele keskeny, lánd
zsás virágzata fürt. Kínának Hainan nevű szige
tén, főleg pedig az átellenben levő kis félszigeten 
termesztik. Tőkéje mintegy 7 cm. hosszú, 2 cm. 
vastag, térd alakra görbült, barnapiros, kellemes 
fűszer-szagú, égető csipős ízű (rhizoma galangae 
minoris); 7% galantolajat tartalmaz. A galanga 
mint drog a gyömbér után sorakozik. Orvosságnak 
használják, de mint fűszeres izgató szert likőrbe, 
ecetbe stb. is teszik. Valószinüleg az arabok révén 
került a középkorban Európába. Az A. nutans 
Rosc. K.-indiai; sárga, de pirossal és barnával 
cifrázott virágú, melegházakban ápolják. Az 
A. Malaccensis W. gyümölcshójából a maiakkai 
asszonyok szagos vizet készítenek, a férfiak pedig 
a tőkéjót rágják, hogy hosszas éjjeli éneklés után a 
hangjuk tisztuljon. 

Alpinizmus. 1. Hegyi betegség ; az igen ritka 
levegőben tartózkodó embernél és állatnál kifej
lődő tünetek összesége. Mesterségesen ritkított 
levegőben, léghajósoknál ós hegymászóknál nagy 
magasságokban (3000 m. fölött) kifejlődő tünet
csoport. Első leirója és elnevezoje Acosta (1590), 
tudományosan vizsgálták : Meyer Ahrons (1854), 
Paul Bért, Mosso, Zuntz és Loewy. A betegség 
oka az oxigén elégtelensége (nem az akapnia, 
1. o.), amit viszont az oxigénnek a levegő ritka
ságával járó csökkent nyomása okoz (1. Lélegzés). 
Tünetek: rendkívül fokozott fáradékonyság ; min
den te.-ti és szellemi munka kimondhatatlanul 
nehéz ; reszketés, szédülés, a látás elhomályoso-
dása, légszomj, szívdobogás, étvágytalanság, 
émelygés; kivételesen hányás és vérzések. Minden 
tünet erősen fokozódik a legkisebb munkánál, 
míg teljes pihenésnél szenvtelensóg ós álmosság 
a halált megelőző egyetlen tünet. A betegség 
nem minden embernél lép föl egyformán; sok] 

függ a szervezet épségétől, a végzett munkától. 
A levegő sűrűségén kívül az egyéb meteorológiái 
viszonyok is befolyással vannak, így különösen a 
levegő villamos tulajdonságai. A ritka levegőben 
tartózkodás bizonyos fokig megszokható. Az A. 
elkerülésére célszerű: szervezetünk épségéhez 
alkalmazkodni turisztikai vállalkozásainkban; las
san (napok, hetek) haladni fölfelé; egyszerre ke
vés munka; helyes táplálkozás; főleg borult idő
ben mozogni. Orvosság: oxigénbelélegzés. — 2. 
A.-nak nevezik a magas hegységekben űzött tu
risztikát és sportot is. L. Alp-egyletek. 

Alpinok, hegylánc a francia Bouches-du-Ehóne 
départementjában, a Tengeri-Alpok elágazásai. 

Alpinus v. Alpini, Prospero, botanikus, szül. 
1553 nov.23. MarosticábanVelence mellett, megh. 
1617 febr. 5-én Paduában. 1580. Kairóba ment 
mint orvos, 1584. a Doria-fiotta orvosa lett. Fon-
tosabb művei: De plantis Aegypti liber etc. 
Accessit etiam liber de Balsamo alies editus. Ve-
netiis ap. Francisc. de Fr. Senensem. 1592., 2. 
kiad. 1640. — De plantis exoticis libri duo, opus 
completum editum studio ac opera Alpini Alpini 
auctoris Alii, Venetiis 1629. — Opera posthuma. 
Lugduni Batavorum 1735. 2 köt.: Pars I. Eerum 
Aegyptiacarum libr. IV. 248 old. 25. tábla, Pars II. 
De plantis Aegypti liber auctus et emendatus etc. 
de Laserpitio et Loto Aegyptia etc. 306. old. 72. 
tábla. 

Alpis, folyó, mely Herodotosnál fordul elő. 
Újabb kutatók hol a Tiszával, hol a Kulpával, rit
kábban az Inn-nel azonosítják. 

Alpi szón, Haidinger az Alpok némely he
lyén (Bernreut, Gresten, Hinterholz stb.), külö
nösen az osztrák Alpokban a jurakorbeli kősze
net a barna szenek és fekete szenek között levő 
átmenetnek tekintette ós külön névre : «Alpen-
kohle» keresztelte. Csekély kiterjedésüek s így 
nemzetgazdasági jelentőségre nem vergődhettek. 

Alpi utak és vasutak. Ámbár az Alpok nehe
zen áthágható akadályokat vetnek a közlekedés
nek, mégis már az ó-korban jártak át rajtuk. 
Az első, aki nagyobb csapatokkal kelt át az Alpo
kon, Hannibál volt a III. sz.-ban Kr. e. Átkelése 
csodaszámba ment. A rómaiak meghódított tarto
mányaik biztosítására már mesterséges utakat 
készítettek az Alpokon keresztül és pedig úgy 
Galliába, mint Germániába. A Galliába vezető 
utak közt a leghasználtabb a Mont Genövre-en 
vezetett keresztül; Germáni iba a Splügenen és a 
Kami-Alpokon át jártak. A római országutak a 
népvándorlás korában elpusztultak. A XVII. sz. 
végéig csak gyalogutakat használtak az emberek, 
amelyek azonban úgy az utazókra, mint teher
hordó állataikra nézve nagy veszélyekkel jártak. 
A XVIII. sz.-ig csak két, meglehetősen nehezen 
járható országút volt az Alpokon keresztül; az 
egyik a Brenner-hágón, a másik a Col di Tendán 
vezetett át. Az első jobb utak főképen katonai 
célok szolgálatában állottak. 1. Napóleon építtette 
a Simplonon, a Mont Cenis-n és a Mont Genévre-en 
keresztül. Csak ezután indult meg nagyobb mér
tékben az alpi utak építése ; különösen Svájcban 
ós az osztrák császárságban. 1818—24. elkészült 
az országút a Splügenen ós a Bernát-hegyen át, 
1820—30. a Szt. Gotthardon, a Stilfsi- és Juli 
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hágón, 1835—39. a Maloján át. A közlekedés ál
tal használt fontosabb hágók jelenleg a Col di 
Tenda (1873 m.), amelyen át Niceböl Cuneoba 
visz az országút, a Mont Genévre (1860 m.), Bri-
anconból Susába vezető országúttal; a Col du 
Lautaret (2075 m.) ugyancsak Brianconból Gre-
nobleba menő országúttal; a Mont Cenis (2084 m.) 
Modenából Susába, a Kis Szt. Bernáthegy (2157 
ra.) Bourg St. Mauriceból Aostába, a Nagy Szt. 
Bernát (2472 m.) Martignyből Aostába, a Simplon 
(2009 m.) Brigböl Domodossolába, a Grimsel 
(2165 m.) Meiringenből Obergestelenbe, a Purka 
(2436 m.) Gletschből Andermattba, a Szt. Gotthard 
(2114 m.) Göschenenböl Airoloba, a Lukmanier 
(1917 m.) Disentisből Biascába, a Szt. Bernhardin 
(2063 ni.) a Hátsó Rajnától Misoccoba, a Splügen 
(2117 m.) Splügenből Chiavennába, aMaloja(1817 
m.) Samademből Chiavennába, a Juli hágó (2287 
ni.) Tiefenkastenből Silvaplanába, az Albula 
(2313 m.) Tiefenkastenből Pontéba, a Bemina 
(2330 m.) Samadenből Tiranoba, a Stilfsi-hágó 
(2760 ni.) Spondinigből Bonnioba, a Reschen-
seheideck (1510 m.) Naudersből Maisba, az Arl-
berg (1802 m.) Landeckből Bludenzbe, a Pernpass 
(1250 m.) Imstből Reuttebe, a Seefeld (1176 m.) 
Zirlből Mittenwaldba, a Brenner (1370 m.) Matrei-
ból Sterzingbe, a Radstadti Tauem-hágó (1738 ni.) 
Radstadtból St. Michaelbe, aKatschberg(164lm.) 
St. Michaelből Gmündbe, a Rottenmanni Tauern 
(1265 m.) Rottenmannból Judenburgba, a Prebichl 
(1227 m.) Eisenerzből Vordernbergbe, a Pyhrn 
(945 m.) Windischgarstenből Liezenbe, a Predil 
(1162 m.) Tarvisból Plitschbe, a Loibl (1370 m.) 
Klagenfurtból Noumarktba, végül a Semmering 
Gloggnitzból Mürzzuschlagba vezető országúttal. 
A vasútépítési technika fejlődése a fenti utak kö
zül többet jelentőségétől megfosztott. Az első alpi 
vasutat Ausztriában építették 1848—53-ig a Seni-
meringen át; ezt követte a Brenner-vasút, amelyet 
1867. fejeztek be ós 1872. a Villaohból és Klagen
furtból Tarvisba vezető vasút, amelyhez csatlako
zott a TarvistPontafellel, illetőleg Udinével össze
kötő vasúti vonal. A Brenner-vasúttal majdnem 
egyidejűleg épült és 1871. nyert befejezést a Mont 
Cenis-n átvezető vasúti vonal. 1882. megnyitották 
a Szt. Gotthardi vasúti vonalat, 1884. az Arlberg-
vasutat, 1906. a Karavankák vasútját Villaohból 
Asslingig és a Wocheini-vonalat Asslingtól Fei-
stritzig. Legújabban épültek még a Brünig-vasút 
Brienz és Luzern közt, a Col di Tenda-vonal Cuneo 
és Ventimiglia közt, a Simplon-Albula-vasút, a 
Möllbrück-gasteini vonal (1909) és a Selzthal-
Windischgarsteni, továbbá a Meran-Mals közti, 
Spittal-Sankt-Veiti (Pyhrn-vasút), Bruneek-Tau-
fersi (1908), Trient-Bassanoi (Val Sugana) vasút, 
1910. Ny.-i határunkon a Wechsel-vasút (Aspang-
Priedberg-Hartberg között). 1870 óta már nemcsak 
a hágókon át építenek vasutakat, hanem egyes 
hegycsúcsokra is (1. Hegyivasutak). V. ö.: Mem-
minger, Die Alpenbahnen und derén Bedeutung 
(Zürich 1878); Schwarz, Die Brschliessung der 
Gebirge (Leipz. 1885). 

Alpi vadkutya v. alpi farkas (Cuon alpinus 
Pallas, áiiat), a vadkutyák (Cuon) nemébe tartozó 
állatfaj, mely K.- és Közép-Ázsia hegyes vidékein 
honos; a benszülöttek szubri és dzserkül névvel 

jelölik. Teljes hossza 1-3 m., melyből 35 cm. esik 
a farkára; magassága 45 cm. Csapatokban csa
tangol és szarvasokra vadászik. L. Vadkutyák. 

Alpnach v. Alpnacht, község Untorwalden 
svájci kantonban a Vierwaldstátti-tó ugyanily 
nevű kiágazása közelében, (1900) 1786 lak., mellette 
van a Pilátus-hegy alján és az A.-tó felső végén 
A.-Stad gőzhajó-állomás, mely összeköttetésben a 
Pilátus-vasitttal (1. 0.) igen látogatott hely. 

Alpok (két térképpel). Európa legtömegesebb és 
legmagasabb hegysége, az euráziai hegyrendszer
nek (1. 0.) legtökéletesebb tipusa. Az ó. sz. 43—48°-a 
között körülbelül 1200 km. hosszan húzódik Ge
novától Bécsig, hatalmas, D. felé nyílt ívben. Köze
pes szélessége 180 km., magassága, ha tömegét 
egyenletesen osztanók el, kitesz 1400 m.-t s a terü
let, amelyet a hegység borít, 220,000 km2. Számos 
csúcsa múlja felül a 3000 és igen sok a 4000 m.-t, 
így tekintélyes területek vannak állandóan hóval 
borítva; a hóhatáron alul is mintegy 2000 m.-ig 
az óv nagy részében nehéz a közlekedés. Ez az 
oka, hogy az A. a kultúrák kezdetén élesen elha
tárolták a népeket s azok történetét. A hegység 
centrális helyzetet foglal el Európában, amennyi
ben a legkülönbözőbb tipusú hegyvidékek, meden
cék és egyéb területek csatlakoznak hozzá. Hatá
rai :D.-en a lombard-velencei síkság, amely nem 
régen kitöltött tengerrész, igazi medence, amely
ből igen hirtelen emelkednek ki az A. láncai. Ge
nova felett összefügg az Apenninek láncolatával. 
A Ny.-i oldalon, Francia- és Olaszország határán 
megközelíti a Hyére-si masszívumot, ezt a régi, 
az euráziai gyűrődés által nem érintett rögöt, 
amelyhez hozzáfeszülnek az A. gyűrődései. Érint
kezik a francia Centrális masszívummal, amely
től a Rhone széles, árkos völgye választja el. 
Egyik kiágazása, a Jura hegység közelébe kerül 
a párisi medence vízszintesen települt rétegeinek 
a Vosges és a Centrális Plató közötti nyúlványá
val, míg É.-on a Jurát csakis a Rajna árkos sü-
lyedése választja el a Schwarzwaldtó). É.-i határa 
az A.-nak a Sváb-bajor medence, a Cseh őshegy-
sóg, K.-en a Rozália, Lajta hegységen át kapcso
lódik a Kárpátokhoz, azután a gráci medencével 
a magyar Allöldhöz. Orograflailag nem is lehet 
elválasztani a Dinári A. láncaitól, csakis szerke
zetileg. Ez a változatos környezet főkép 3 da
rabra osztható, ú. m.: 1. az Apenninek vidékére, 
beleértve a Po síkságát is, 2. a variszkuszi rend
szer vidékére, amely a francia Centrális Platótól 
Csehországig folytatódik és 3. a magyar meden
cére. Az A. rendszere helyzeténél fogva fontos 
vízválasztó. Nem egész hosszában ugyan, de 
mégis tekintélyes részén végigmegy rajta az 
európai fő vízválasztó vonal, amely az Atlanti-
óceán és a Földközi-tenger vizeit választja el. 
Ugyanis a vízválasztó a Montagne Faucille-on át 
feljön a Vosgesra, innen a Jura láncaira, ahol a 
Rajnába folyó Aare vizeit választja el a Saőne-étól. 
Végigmenve a Genfi-tó É. partján, felmegy a 
St. Gotth ardra, amely különösen nevezetes víz
választó csomópont. Innen ágaznak szót a folyók 
minden irányba, É.-ra az Aare, Reuss, Linimat, 
Ny.-ra a Rhone, D.-re a Ticino, K.-re pedig a 
Rajna. Ettől kezdve a Rajna vizvidékót kell 
elválasztania a Dunáétól, tehát az A.-ról a 
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Schwarzwaldra vág át s őzzel elhagyja az A. 
területét. 

Kele tkezésének t ö r t éne t e és felosztása. 
Régebben, még a XIX. sz. első felében is, az A.-at 
szimmetrikus hegységnek tartották, amelynek kö
zepén alulról ható nyomás következtében a gráni
tok és kristályos közetek hatalmas tömege emelke
dett ki és a körülfekvő üledékes kőzeteket szabályos 
és mindinkább elsimuló ráncokba gyűrték. Ezt a 
nézetet megváltoztatta Suess felfogása, aki kimu
tatta, hogy az A. típusos, asszimetrikus euráziai 
hegylánc, amelynek meredek belső oldala a Pó 
síkjára néz, külső oldala pedig lankásan simul el 
B. felé. Suess felfogását igazolja az A. Ny.-i ré
szének felépítése, de a Keleti A.-ban,főleg pedig a 
középső részeken nem lehet szigorú valóságnak 
tekinteni. Újabb időben sok fontos fölfedezés gya
rapította az A.-ról szóló ismereteinket. Az egyik, 
hogy sok kristályos kőzet nem származik a leg
régibb időkből, hanem gyakran a fiatalabb köze
tek valami nagyszerű mechanikai hatás követ
keztében átkristályosodhatnak. A másik fontos 
ismeretünk az, hogy az A.-ban sok helyen oly in-
tenzivus volt a gyűrődés, hogy az idősebb rétegek 
a fiatalabbakra reá vannak tolva. Az ilyen átfekvő 
gyűrődést áttolódásnak, ehariage-nak nevezik. A 
Simplon-alagút fúrásakor 20 km. hosszú áttoló-
dást találtak. Ezek és még sok más alapos rész
lettanulmány alapján legalább is főbb vonásaiban 
meglehetős tisztán áll előttünk az A. szerkezete. 

Az A. helyén a karbon-korban régi hegység 
húzódott végig, amelynek maradványait ellepte 
a tenger s reá rakódott a tengeri üledék. A mezo-
zoosz-korban az egész felgyűrődött, mégpedig egy 
K.-i és egy Ny.-i ívben. Az új hegységnek tenger 
alatti lejtőire megint lerakódott az üledék, de míg 
a K.-i A. ívében a triász-ésrécium-korban is mély 
tengeri lerakódások keletkeztek, addig a Ny.-i A.-
ban csak sekély parti képződmények. Ezzel meg
kezdődik a különbség a két ív kiképződésében; ezt 
fokozta, hogy a jura- és kréta-korszakban igen ha
talmasak a Ny.-i A. üledékei, a K.-i A.-ban pedig 
jelentéktelenek. A kréta-korszakban ismét gyűrő
dik a hegység a hozzásimuló üledékkel együtt, de 
nem egészen egyidőben, mert a K.-i A.-ban a leg-
intenzivusabb gyűrődés az alsókréta-korba esik 
s a felsőkróta-kori rétegek már nyugodtan f eküsz-
nek; aNy.-i A.-at a legerősebb gyűrődés a felső-
króta-korban érte, tehát az alsó és felső kréta 
együttesen van meggyűrve. A gyűrődés tart a 
miocén ós pliocén korszakban is. Ny.-on állandóan 
nagyohb mórtékben, mint K.-en, sőt tart a kéreg
mozgás ma is, mert az A. nevezetes fóldrengési 
centrum. A K.-i A. D.-i részeiben a legelső gyűrő
dés után csak hatalmas elvetődések történtek s 
az egyes darabok egymásra torlódtak. 

A kiképződés alapján kell ós lehet az A.-at 
3 részre osztani, ú. m.: I. Nyugati A., II. Keleti 
A. és III. Délkeleti A. v. Dinaridákra. Ez a 3, 
szerkezetileg különböző darab a geológiai térké
pen élesen elhatárolódik. 

I. Nyugati A., az egész hegyrendszernek leg-
szabályosabban fejlett része; többszörös zónákból, 
vonulatokból áll, még pedig 1. belső kristályos, 
2. belső üledékes, 3. külső kristályos, 4. külső 
üledékes zónából, ez utóbbihoz csatlakozik egy 

erősen áttolódott zóna. A K.-ÍAA61 jól elhatárolja 
az ii. n. Ivrea vonal, amely a Po síkságáról, Ivrea 
városból indul ki, azután felmegy a Lago Maggiore 
mentén az Adula-csoportboz és ennek Greini há
góján át a Hinter-Rhein völgyébe és a Churi 
sülyedésen át kiér a Boden-tóhoz. Ennek a választó-
vonalnakjelentöségótmutatja, hogy hosszankiséri 
egy kitörési kőzetekből álló vonulat, tehát igen 
mélyreható törés érte itt a föld kérgét. Kezdődik 
a hegység a belső üledékes zónával Genovától 
É.-ra a La Bocchetta hágónál, amelyen át leg
könnyebb út vezet a Riviéráról a Po síkságára; 
fontos választóvonal, mert tőle K.-re az Apenninek 
szóles fliss- (homokkő-) zónája kezdődik, míg Ny.-on 
a Liguri A.-kal kezdődik a Ny.-i A. legegy
ségesebb vonulata, a belső üledékes zóna. Egy 
darabig párhuzamos a tenger partjával, majd Sa-
vona és Ventiniiglia táján sugaras szétágazódást 
találunk, a láncok nekimenve a tengerpartnak, 
riasz part áll elő. Az 1873 m. magas Col di Tenda 
hágón túl a külső és belső kristályos zónák között 
marad s majd összeszűkülve, majd kitágulva egé
szen az Ivrea vonalig követhető. Orografiailag 
nem tűnik ki, inkább nagy völgy gyanánt szere
pel, nagyobb kiemelkedése csak az utolsó darab
jában, a St. Gotthard-csoportban van, azután a 
keresztben álló Silvretta masszívum előtt kilapul 
és megszűnik. Összefoglaló néven Brianconnais 
vonulat-nak is nevezik; rettentö erősen össze
gyűrődött, paleozoosz és mezozooszkorú üledékes 
kőzetekből van fölépítve, amelyek a rájuk ható 
erős nyomás hatása alatt sok helyen metamorfózist 
szenvedtek. A 2. zóna, a belső kristályos vonulat 
az előbbivel párhuzamosan halad s a Po síkságára 
meredeken esik le. Egyes darabjai a Gottusi A. 
a Stura és Dóra Riparia között, legmagasabb 
csúcsa a merész formájú Monta Viso (3843 ni.). 
A Dóra Riparia és Dóra Baltea között van a 
Grajusi A. hatalmas hó- és jégtakaróval borított 
tömege, a Gran Paradiso (4061 m.) csúccsal. A 
Dóra Baltea szépen müveit, széles tektonikus 
völgye jól elhatárolja a Monté Rosa tömegét, 
amely egészen a Ticino-völgyéig tart. A Simplon-
hágóval szokás elválasztani Pennini ós Lepontini 
A.-ra. Ez a tömeg magasság és összefüggés tekin
tetében első helyen áll az A.-ban, bár maga a fő-
csúcs, a Dufour 4638 m. a Mont Blanc mögött áll. 
Köréje csoportosul egy csomó elsőrangú csúcs, 
úgymint a Matterhorn (4482 m.), Dent Blan-
che (4365 m.), Weisshorn (4512 m.), Mischabel 
stb. Nagyszerű havasi világ, itt van az A. má
sodik nagyságú glecsere, a Gorner glecser. 
Ennek a csoportnak folytatásában, a Lukmanier 
és Splügen hágók között van az Adula-cso^ort, 
ennek a zónának utolsó tagja. A 3., vagy külső 
kristályos zóna kezdődik a Tengeri A.-kal, amely
nek havas csúcsai, a Rocca dell'Argentera (3397 
m.), Cima dei gelas (3153 m.), a Riviéra egyik fő 
tájképi szépsége. A Drac és Durance folyók között 
az Oisans masszívum egyike a legnagyszerűbb, 
legvadabb tájaknak, nagy firnmezőkkel; a Mont 
Pelvoux csúcsban 4103 m. magasságot ér el. A 
kristályos zóna következő darabjai a Grandes 
Rousses, majd a Belledonne-csoyort, ez utóbbi az 
Isere futását szabja meg. Legmagasabbra emelke
dik a Mont Blanc csoportban, ennek csúcsa 4810 
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m. magasságával legelső az A.-ban. Impozáns ha
tását emeli még az is, hogy határa köröskörül 
igen mély, mert K.- és DK.-ről a Dóra Baltea, 
ENy.-ról az Arve folyó felső völgye, a világhírű 
Chamounix-völgy vágja ki, ahonnan legjobban 
megközelíthető a csúcs. Itt vannak a legszebb alpi 
glecserek, a 3 ágból egyesült Mer de Glace, Argen-
tiére, Glacier des Bossons stb. jégárak. A Rhone 
áttörése után hatalmas tömeggé fejlődik a kristá
lyos zóna a Berner Oberlandban, amely a Grimsel 
hágóig tart. Hosszan elnyúló tömegét délről mere
deken vágja le a Rhone hosszanti völgye. A Ny.-on 
lévő Diableret csúcstól K. felé fokozatosan ma-
gasbodik ós szélesbedik, kulminál a Finster-
aarhorn csúcsban (4-273 m.). Elsőrendű csúcsok 
még itt a Schreckhorn (4080 m.), Jungfrau (4167), 
Eiger (3975 m.), Mönch (4104 m.), Wetterhorn 
(3708 m.). Párhuzamos gerincei között nagyszerű 
flrnmedencók és jégárak keletkeztek. 16 völgyi 
glecsere közül leghíresebbek az Aletsch glecser 
(26'8 km,), a Fiéscher glecser (16 km.) és a két 
Grindehvald glecser, ezek igen gyorsan változtat
ják hosszukat, azért jelentősek. Azonkívül 100-nál 
több függő-glesert találhatunk itt, úgy, hogy az 
egész fim és jégtömeg 482"5 km2-t foglal el. Az 
Aar és Reuss között emelkedik a DamMa-csoport; 
a Reuss és a Rajna keresztültörése között a lödi 
vagy Glarusi A.-ban a kristályos zóna mindegyre 
keskenyedve, a Churi sülyedésben éri el a Ny.-i A. 
határát. A külső kristályos zóna előtt hatalmas, 
széles vonulatban húzódik az A. 4. zónája, a külső 
üledékes zóna, amely nagyobbrészben erősen gyűrt 
niezozoosz rétegekből áll, de helyenként platósán 
fekszenek a rétegek és a karsztosodás tüneményei 
láthatók rajtuk. Kezdődik a Riviéra partjainál, 
ahol összefonódni látszik a Brianconnais vonulat
tal. Ennek a résznek nincs külön neve, a közbe
zárt kristályos tömeggel együtt nevezik Tengeri 
A.-nak, csak a Durance-on túl kapja a Dauphinéi 
A. nevet. Igen erősen hozzá van préselve a Hyére-i 
masszívumnak nevezett ősröghöz, a Durance át
törése körül pedig olyan erős volt a horizontális 
nyomás, hogy a belső üledékes zóna tömege reá
tolódott a külsőre; ezt a borítékot metszette át a 
Durance s az áttörés mentén az idősebb rétegek 
alatt a fiatalabb rétegösszlet előbukik. Ez a sokat 
tanulmányozott «Durance-i ablak». A Dauphinéi 
A. széles Ívben veszik körül az Oisans, Belledonne 
kristályos tömegét, egyik szétágazó lánc Mon-
taqne de Lure néven a Rhone és Durance közé 
ékelődik be. Grenoble felé összeszűkül a hegység 
s az Isére áttörésén túl keskeny vonulatban húzó
dik Chambory felé, mint Grand Chartreuse lánc. 
Chambéryn túl egy keresztirányú hasadék szeli 
át s ezután 2 ágra válik a mészkőlánc; az egyik 
ág É.-ra vág ki, mint Jura hegység (1. o.), a másik 
Savagai A., majd Schweizi Mészkő-A. néven foly
tatva a külső üledékes zónát, egészen a Rajnáig 
húzódik, ott hirtelen lesülyed s eltűnését jellemzi 
a Práttigau-mélyedés. Nem nagy magasságú, 
sehol sem múlja felül a 2000 m.-t, de rendkívül 
kedves tájképekkel ékes; különösen szépek a di-
hiviális eljegesedés eróziója következtében támadt 
tavak, mint a Genfi-, a Thuni-, Brienzi-, Vierwald-
státti-, Zürichi- és Boden-tó. Sok idegent vonza
nak oda a fantasztikus mészköcsúcsok, legmaga

sabb az TJri Rotstock (2900) a Vierwaldstatti-tó-
nál, ugyanitt a Rigikulm, a Pilátus, Schynige 
Platté stb. A Zürichi-tónál az Ütliberg, a Walen-
tónál a DreiKurflrsten kedvelt kilátóhely. A mész
kőzóna legkülső széle, hatalmas áttolódásokkal, az 
A. legerősebben zavart zónája. Ezek az erős át
tolódások a Chablais láncaival kezdődnek DNy.-on 
s valószínűleg egész a Sentisig (2504 m.) terjed
nek St. Gallen kantonban. Jellemző, hogy ebben 
a zónában az üledékes kőzetek mind többszörösen 
át vannak tolva É. felé, sokszor 20—30 km. távol
ságra. Típusos példája ennek az ú. n. vGlarner 
Doppelfalte», ahol háromszor ismétlődött meg az 
áttolódás. Az áttolódott zónán kívül lealacsonyod
nak az A. láncai ós szólesen terül el a svájci ma
gasföldnek (1. o.) klasszikus kőzetekből épült fen-
sikja. 

II. Keleti A. Az Ivrea vonaltól a bécsi termális 
vonalig, illetve a magyar masszívumig terjednek. 
Egy hatalmas törésvonal két, szerkezetileg külön
böző darabra osztja. Ez a törés kiindul mint Ju-
dkaria vonal Brescia tájáról Meran felé, itt K.-re 
fordul s előbb az Eisack egyik mellékvizének, a 
Rienznek völgyén, az ú. n. Pustertalon, majd a 
Gail-patak völgyén halad, ezt a szakaszát Gail-
vonalnak is nevezik, azután a Dráva völgyén 
haladva ér ki a klagenfurti medencébe. Ennek a 
vonalnak mentén különülnek el az A.-tól a Dina
ridák, amelyeknek az igazi alpi tipusú láncokkal 
való összefüggése oly kevés, hogy csak azért so
rolhatjuk az A.-hoz, mert erősen egymáshoz van 
préselve a két hegység. A Keleti A. a Ny.-i résztől 
főleg abban különbözik, hogy 1. csak egy kristá
lyos vonulata van, 2. a külső üledékes zóna pla
tós jellegű és nincs benne áttolódás, 3. oro-
graflailag különálló zónában jelenik meg a fliss, 
v. homokkőzóna, 4. a belső üledékes zóna csak 
jelentéktelenül kis darabon található meg a Gail 
patak és a Dráva között, hozzásimulva egy ős-
röghöz, az ú. n. Drávavonulathoz. 5. A Judicaria-
Gail törésvonal mentén nagyszerű vulkánosság 
nyilvánul meg, mlg a Ny.-i A.-ban nyoma sincs a 
vulkanizmusnak. A K.-i A.kristályos vonulata(í.) 
kezdődik a Valtellina vonulattal, amely Ivrea vi
dékétől összefüggően követhető előbb Ny.-K.-i 
irányban, majd É.-nak fordul az Adda mentén s 
ott ér véget, ahol a Judicaria-vonal K.-re fordul. 
Másik darab a Silvretta masszívum, amely kitölti 
a Ny.-i A. és az Inn felsővölgye, az ú. n. Engadin 
völgy közötti területet. Az Inn jobbpartján hatal
mas tömegben húzódik a Bernina masszívum, 
amely kezdődik a Maloja hágótól D.-re s tart a 
a Stilfser Joch hágóig. Itt egy darabon ferdén 
fekvő triaszkorú tábla takarja el a kristályos 
kőzeteket, az Ortler csoport, amelynek a K.-i 
része nagyon meredek, az Engadin-völgy felé 
pedig fokozatosan lejt. Csúcsa, a Franzenshöhe, 
3902 m., osztrák területen a legmagasabb. Az 
Ortleren túl megint hatalmas hegytömeggé fejlő
dik a kristályos vonulat az Ötzthali ós Stubai 
A.-ban s kiér a Brenner hágóhoz. Eddig egyes 
darabokra szakadva találtuk a kristályos töme
geket, amelyek nagy erővel torlódtak össze, még 
pedig több periódusban s közben üledékes kőzetek 
is belegyűrődtek, mint az Ortler, v. az egyesülés 
helyén a Tribulaun csúcs, ez a kristályos palák 
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közé gyűrt triaszkori rétegesoport. A Brenner-
hágó körül az eddig nagy szélességre kiterjedő 
zóna összeszűkül s egy nagyon egyszerű láncban 
folytatódik a Mura forrásvidékéig, mint Hohe 
Temem, 150 km. hosszú vonulatban. Ny.-i részé
ben, a diluviális eljegesedés helyén ma már csak 
kis jégárak találhatók. Tovább K.-re a Gross-
Venediger (3660 m.) csoportjában van a K. 
A. legnagyobb glecsere, a Pasterze. Legmaga
sabbra emelkedik a Hohe Tauern a Grossglock-
ner csúcsban (8792 m.). Ennek a gerincnek egyik 
kimagasló pontján van Európa legmagasabb he
gyi obszervatóriuma, a Sonnblick. utolsó csoport 
itt a 3355 m. magas Hochalpen. 

A Mura forrásvidéke táján indul meg a Mederé 
Tauern lánca, D. felé nyilt ív alakjában és több 
ágra oszlik; egyik ága Kor-Alpe nevet visel és a 
Bossruck-ban végződik, másik két ág a velük pár
huzamos folyóktól kapta a Gurkthali és Lavant-
thali A. nevet. Mindenik láncnak megszűnését 
egy medence jelzi, legtipusosabb a klagenfurti me
dence, ahol a diluviális glecserek néhány szép 
fjordos tavat hagytak hátra. Ilyenek a Millstátti-, 
Ossiachi-, Wörthi-tó stb. Tovább kisérve a kristá
lyos zónát ÉK. felé, látjuk, hogy közvetlenül a 
Mürz mentén húzódik a Semmeringhágóig mint 
Mürzfhali A., azontúl rátérünk a Rozália, majd 
a ia/ía-hegységre, amelyet már a Kárpátokhoz 
is sorolhatnánk. A Mürzthali A.-kal párhuzamo
san még egyszer felbukik a kristályos kőzet a 
Wechsel-ben. K, felé az A. határát meghúzhatjuk 
azzal az íves vonallal, amely a Wechsel D.-i lá
bától Köfiach tájáig, innen D.-re a Kor-Alpe és 
Bossruck mentén halad. Ettől a határvonaltól 
K.-re a gráci medencében még a paleozoosz ré
tegek is nyugalomban vannak, tehát az itt emel
kedő hegyek nem tartoznak az A.-hoz. A K.-i A. 2. 
zónája, az E.-i mészközóna élesen elhatárolódik 
az első zónától azzal a nagyszerű hosszanti völgy
gyei, amelyben az Inn folyik Landecktől Inns
bruckig, tovább a Salzach és Enns felső, KNy.-i 
irányú szakasza, amelyek mind hirtelen kanya
rulattal hagyják el a völgyet. Legelső darabja, a 
ffliatikon, erősen hozzáfeszül a Silvretta masszí
vumhoz, ezért nagyon meg van zavarva a réte
gek helyzete s egyike az A. legjobban gyűrődött 
területeinek. Legmagasabb csúcsa a Seesaplana. 
Folytatják a zónát a Lechvölgyi A. kettős gerince, 
a Parseier csúccsal (3038 m.), tovább a Wetter-
stein és Karwendel csoport a Zugspitzeval 
(2984m.). Ezek is még erősen meg vannak gyűrve, 
de az Inn áttörése után a Kaisergebirge csoport
tal befejeződik a gyűrt rész és platós területek 
következnek vízszintes táblákkal, meredeken 
leszakadó falakkal. Ilyenek a Steinernes Meer, 
a Hagen és Tennen plató, s a Dachstein óriási 
tömege, amelyek mind magasabbak 3000 m.-nél 
s így a fák határa fölé emelkednek. A Todtesge-
birge árkaiban és sülyedéseiben szép glaciális ere
detű tavak, a Salzkammerguti tavak vannak, a 
Gmundeni, Hallstadti, Mond, Atter-tó stb. A fo
lyók a mészplatókat festői szurdokvölgyekben 
törik át, világhírű az Enns luegi szurdoka, ame
lyen túl lealacsonyodnak a táblák s eléggé nyu
godtan feküsznek, csak a cseh masszívum közel
sége hat zavarólag a Raxalpe, Schneeberg, 

Schneealpe platójára, majd hirtelen szakad meg 
a zóna a bécsi termális vonalnál. 3. A homokkő
zóna, amely szélesen indul meg, párhuzamosan 
a Rhatikonnal mint Bregenzerwald v. Algáid A. 
Az Iller völgyén túl egy törésvonal mentén hir
telen elkeskenyedik s megszakadva ér el Salz
burg vidékéig, ahonnan fokozatosan szélesedve 
éri el a végét a bécsi termális vonalnál. Sehol 
sem ér el nagy magasságot, inkább kedves, sze
líd tájképekkel ékes halomvidék. Rossz termő
talaj s mert rendesen erdőség fedi, mindenütt 
wald (erdő) néven nevezik; Salzburgerwald, 
Wienerwald. E.-i lábánál glaciális törmelékkel 
borított halomvidék terül el morénákkal, morénás 
tavakkal. 4. a belső üledékes zónának külön 
neve Dincs, de meg kell említenünk, mert kora 
és kiképződóse teljesen megegyezik az É.-i mész
kőzónával. A Gailpatak mellett találjuk fel s ezért 
nevezhetjük Gailvölgyi A.-nak s kiséri a Dráva
vonulatnak nevezett ősrögöt. 

III. Dinaridák vagy DK.-i A. néven nevezte 
el a Judicaria vonaltól D.-re eső területet a hegy
ség első tanulmányozója, Suess, s a külön nevet 
azért érdemli meg, mert különbözik úgy az alpi 
típusú láncoktól, mint a Dinári A. rendszerétől. 
Ezen a területen már nincsenek meg a szép, sza
bályos zónák, hanem a Judicaria- Gail vonallal 
párhuzamos törésvonalak mellett találjuk meg a 
kimagasló tömegeket. A határvonal mentén, úgy
látszik, olyan erős volt a törés, hogy óriási tonalit-
erupciók alakjában tódult ki a magma. Ilyen 
tonaliterupció az Adamello csoport, amelynek 
fiatalkori erupciója metamorflkus hatást gyako
rolt a környező üledékes kőzetekre, ilyen továbbá 
a Santhali A. Meran és az Eisack között s a 
Bacher hegység hazánk határán. Meran, Bozen 
és Trient környékén nagyon régi porflrerupcióra 
borul rá táblásán a triaszkori mész és dolomit. 
2—3000 ni. magasra van kiemelve s mert az 
erózió munkája erősen összeszabdalta, fantaszti
kus csúcsok meredeznek ki, amelyek táj képileg 
az A. legszebb vidékévé teszik. Pl. a Drei Zin-
nen, Bosengarten, Cimone della Pala, Marmolada 
stb. Déltiroli Dolomitok vidékének nevezik. A 
rajta keresztülmenő törések közül fontosabbak: 
a Sugana völgy, amely Trienttől vezet át egy 
könnyű vízválasztóval a Brenta völgyébe. K.-en 
oly közel kerül a Gail vonalhoz, hogy a ki
emelt táblák valósággal élükre vannak állítva s 
láncokhoz hasonlítanak, ezeket nevezik Kami A., 
Juli A. és Karavankák néven. Hasonló jellegű 
az Etschbucht hegység a Judicaria vonal mellett. 
A többször megismétlődő törések közül fontosab
bak még a Belluno, amelyet a Piave völgye je
lez, ez tovább csatlakozik az Izonzo, azután az 
Idriai törés vonalhoz. Az egész rendszer meg
szűnik D. felé a periadriatikus töréssel, amelynek 
a mentén emelkednek ki a Vicentini A. Az A.-tól 
kissé elszigetelve találjuk az Etsch mentén az 
Euganei és Berici halmokat, ezeket az A. terüle
tén egyedül álló fiatal bazalt takaró őrizte meg 
a pusztulástól. K. felé a Karavankák folytatá
sában találjuk az Ivancica és a hazánkba is beérő 
Macelj hegységet, hasonlóképen törések mellett 
való feltolódás az Uszkok, Sljeme és a Kalnik s 
véget ér a rendszer a laibachi nagyszerű sülye-
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désnél, amelyen túl már mészkőterületre lépünk 
s a karsztos jelleg uralkodik. 

Völgyek és hág-ók. Az A. völgyeit eredetük 
szempontjából felosztjuk tektonikus, eróziós és 
glaciális völgyekre. Legnagyobbak a tektonikus, 
vagyis a szerkezet által létrehozott völgyek, ezek 
rendszerint a főfolyók vízgyűjtői. Lehetnok hosz-
szanti völgyek, ha irányuk megegyezik a hegy
láncok irányával, vagy harántvölgyek, ha a lán
cokra keresztben állanak. Típusos hosszanti völ
gyek a Rhone völgye a, Furka hágótól Martignyig, 
az ú. n. Wallisi völgy, az Urseren völgy és a 
Hinterrhein völgye. Igen szép hosszanti völgy 
húzódik végig a K.-i A. kristályos és mészkőzóná-
jának határán, ebben folyik az Inn Landecktől 
Kufsteinig, tovább az ú. n. Pinzgauban a Salzach 
St. Johannig, és az Bnns Hieflauig, a kristályos 
zóna D.-i határán pedig a Gail és Dráva völgye. 
A haránt irányú tektonikus völgyek valamely 
keresztirányú vetődés mentén fejlődtek ki, de 
rendszerint a folyó nem ragaszkodik tartósan 
ehhez az irányhoz, hanem kitér eredeti helyzeté
ből. Ilyen harántvölgyek: a Rhone völgye Martig-
nytól a Genfi-tóig, a Rajna völgye Churtól a 
Boden-tóig, vagy a Dóra Baltea völgye. Az 
eróziós völgyek tekintet nélkül a szerkezetre, a 
csapadók eloszlásának megfelelően alakulnak ki. 
Az A.-ban nagy szerepe van az eróziónak, mert a 
mérsékelt égöv alatt a nyugati szél lévén ural
kodó, a hegyeknek a nyugati oldala csapadéko
sabb s ezért ott a völgyek gyorsabban képződtek s 
a vízválasztót meglehetősen hátratolták. Az eró
ziós völgyek keresztmetszete V-alakú, vagy ha a 
folyó már nem mélyíti, hanem szélesíti a med
rét, a völgy tál vagy trapéz alakú. Az A.-ban a 
leghatalmasabb völgyrendszereknek (J -alakjuk 
van s ezeket a diluviális jégárak dolgozták ki. A 
glaciális eredetnek kétségtelen bizonyítékai a völ
gyek meredek falain lévő karcolások, az ú. n. vá
sott sziklák és a temérdek karcolt kavics. Jel
lemző tulajdonságuk, hogy igen meredeken és 
egyenetlen zökögéssel jönnek le a síkságra s a 
hegy lábánál túlmólyítést találunk, minek követ
keztében a völgynek egy része homorúvá lesz, 
kitölti a víz és keletkeznek a szép alpi tavak. A 
völgyek végén rendesen hatalmas törmelókhal-
mazok alakjában maradtak meg a hajdani moré
nak, sokszor azoknak egész rendszere felismer
hető. Glecser töltötte ki a diluviumban a Rhone 
felső völgyét, a Wallisi völgyet, a Genfi tavat ós 
a Jurán túl Lyonnál végződött. Glaciális eredetű 
aRajna, Aare, Limmat, Reuss felső völgye; utolsó 
nagy glecser az Bngadin völgyön át tódult a 
Duna felé. K.-ebbre mind kisebbedtek, az A. K.-i 
lábánál pedig már egy sem nyúlt le, mutatva, 
hogy akkor sem hullott itt le a glecserek kelet
kezéséhez szükséges mennyiségű csapadék. Az A. 
D.-i lábánál a diluviális glecserek nem voltak 
hosszúak, de nagyon meredekek, ezeknek a mun
kája hozta létre az északolaszországi gyönyörű 
fjordos tavakat. A tavak közt megkülönböztetjük 
a hegy lábánál levő glecsertavakat és fent ma
gasan a hó és jégvilág belsejében a kartavakat 
vagy tengerszemeket. A glaciális erózió ered
ménye az A. másik szépsége is, a számtalan víz
esés, részben az U-alakú völgyek meredek falai

ról buknak le nagy eséssel a patakok, ilyen a 
reichenbachi, lauteraarbrunni stb. vízesés, azon
kívül hosszanti irányban, a glecservájta lépcső
kön is gyönyörű vizesések.vannak. 

Az A.-ból minden irányban szétágazó folyórend-
szereket aránylag könnyen járható hágók kötik 
össze egymással, aminek a közlekedésben van 
nagy jelentősége. A Ny.-i A.-ban a Po alföld
jét és a Riviérát kapcsolja össze a szerkezeti
leg is fontos La Bocchetta hágó ; a Col di Tendán 
(1873 m.) át a Poba ömlő Tanaro montén jutunk 
az alföldre, ugyancsak a Tanaro egyik mellékvi
zén felfelé haladva az Argentiére v. Col de Larche 
hágón át juthatunk az Ubayebe. A Dóra Riparia 
völgyéből a különben nehezen járható Frejus hágó 
(1294 m.) visz az Arc völgyébe. A hágó alatt 12"2 
km. hosszú alagúttal megy át a vasút; közvetlen 
közelében van a könnyebben járható Mont Cenis 
(2098 m.) hágó, ezen bonyolódik le a kocsi
közlekedés. A Dóra Baltea felső völgyéből É. felé 
a Nagy Szt. Bernát (2472) hágó a Rhone egyik 
mellék- patakjának völgyen Martignybe, dél felé 
ugyancsak egy mellékpatak völgyén a Kis Szt. 
Bernát (2157 m.) hágón át jutunk az Isére 
völgyébe. 

A Ny.-i A. svájci részében roppant nagy jelen
tőségű gócpont az Urseren völgy, ahova a Rhone 
völgyén felfelé haladva a Furka hágón át jutunk. 
Az Urseren völgyben ered a Reuss, a völgy K.-i 
végén az Oberalp hágó vezet a Vorderrhein völ 
gyébe. Közel az Urseren völgyhöz találjuk az A. 
legszebb és legnevezetesebb hágóját, a St. Gott-
hardot (2114 m.), amely a Ticino völgyébe visz. Az 
Urseren völgyet éppen az teszi a hidrográfia és 
közlekedés gócpontjává, hogy az A.-on átvezető 
utak itt kereszteződnek. Az egyik út a Rhone 
felső folyása vidékéről a Furka és Oberalp hágón 
vezet a Vorderrhein völgyén Churhoz s innen a 
Boden-tóhoz, mindenütt az A. külső üledékes zó
nájának határán. Churtól ez az út folytatható a 
K.-i A.-ban is, abban a típusos hosszanti völgyben, 
amely a kristályos és mészkőzóna határán van. A 
másik út a Vierwaldstatti tó környékéről, Luzern
tól indul ki a Reuss völgyén felfelé s a St. Gott-
hardon át a Ticino völgyéből juthatunk a lombard
velencei alföldre. Ugyancsak a Ticino völgyén 
át vezetnek a Po síkságára a Lukmanier (1917 m.), 
a Greini és a Bernhardino (2063 m.) hágók is. A 
Rhone völgyéből a Thuni tóhoz visz a Gemmi 
hágó, a Bemer Oberland kristályos tömegének 
Ny.-i határán, magán a Bemer Oberlandon a 
Grimsel hágó a legjobb útvonal. A K.-i A.-ban a 
nagyon elzárt Bngadin völgyet, ahol az Inn felső 
folyása van, a Splügen hágó (2117 m.) köti össze 
a Hinterrhein völgyével, ugyanezt a szolgálatot 
teszi a Septimer hágó is, amely a középkorban 
volt jelentős"; a churi sülyedés felől pedig az Arl-
berg hágón át (1802 m.) közelíthető meg. Az Inn 
völgyét és a Como-tóhoz vezető Chiavennai völ
gyet a Maloja hágó (1817 m.) kapcsolja össze. Az 
Engadin völgyből az Btsch vizvidókére a Reschen-
Scheideck hágón (1510 m.) juthatunk el legköny-
nyebben, de mert úgy az Innék, mint az Btschnek 
völgye az árvizek miatt gyakran járhatatlan, in
kább használják a Brenner hágót (1370 m.). Az 
Etschnek szerkezetileg fontos mellékfolyója az 
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Eisackba ömlő Rienz, amelynek völgyén felfelé 
menve egy völgy választó hágón, a Pusterfchalon át 
érünk a Dráva völgyébe. Az Engadin völgyet és 
az Etsch felsó völgyét az ú. n. Valtellinát a Ber
nina hágó (2330 m.) köti össze, ugyancsak a Val-
tellina völgybe vezet az Ortler Ny.-i gerincén a 
nehezen járható Stilfser Joch (2760 m.). A Bren-
ner hágótól K.-re a K.-i A. gerincén nem találunk 
jó átjárókat egészen a Semmering hágóig (980 m.), 
amely a Lajta és a Mürz vízvidékét kapcsolja 
össze. 

Klima. Az A., mint egységes hegylánc a Ny.-i 
szelek zónájában fekszik és klímája mérsékelt. 
Helyzeténél fogva fontos klima választó a nagyon 
egyenletes Atlanti-óceáni és a mind kontinentáli-
sabb jellegű keleteurópai klima, továbbá a medi-
terraneus és közópeurópai klima között. Az átme
net Ny.-on gyorsabb, mint a K.-i A.-ban, különö
sen hirtelen az A. Ny.-K.-i irányú gerincén, ahol a 
Brenner, Splügen, Gotthard v. Simplon hágókon 
átkelve egy óra alatt lényeges a klímaváltozás. 
Az A. D.-i lejtőinek típusosán mediterraneus klí
mája van, évi 14—16° közepes hőmérséklettel, az 
esőzés minimuma nyáron van, amikor a magas 
légnyomás zónája a Földközi-tenger fölé kerül. Az 
É.-i és ÉNy.-i lejtőkre a Ny.-i szél minden időben 
bőséges csapadékot hoz, legtöbbet mégis nyáron. 
A hőmérséklet eloszlását rendkívül befolyásolják 
a lokális körülmények, valamely helynek fekvése 
az É.-i v. D.-i lejtőn, a talajviszonyok stb. Az el
zárt völgyekben sokkal nagyobb az évi ós napi hő
ingadozás, mint a hasonló magasságú csúcsokon, 
a magukban álló csúcsok hidegebbek, mint a nagy 
hegytömegek vagy platók. A hőmérséklet csökke
nése vertikális irányban közepesen 0-58° C. 100 
m.-kint, habár évszakok szerint változik ez is. A 
völgynek hőmérsékletét nagyban befolyásolja a 
főhn szél; így nevezünk minden emelkedésre 
kényszerített szelet, amely a hegygerincekre fel
emelkedve elhullatja a benne lévő nedvességet, 
kiszárad, a gerincről való leszállás közben pedig 
fölmelegszik és a völgyekre száraz, meleg leve
gőt hoz. Pőteriileteafőhnnek az A. Ny.-K.-i irányú 
gerince Genftől Salzburgig, ahol a D.-i szél főhn 
jellegű. Tipusos főhn szél van az 111 felső völgyé
ben, a Rajna völgyében a Boden-tóig, a Reuss 
völgyében Muriig, a Rőhne völgyében Martignytól 
a Genfi-tóig stb., mindenütt igen heves, orkán
szerű szél s különösen tavaszkor nagy hóolvadást 
okoz s lavinákat görget a völgyekbe. Az A.-on 
É. felől átemelkedő szél, az ú. n. «Misztral» szin
tén főhn szél, de mert felmelegedve is még hide
gebb levegőt hoz a völgyekbe, mint az ottani hő
mérséklet, hideg szélnek tűnik fel. A főhn jel
legű szelek okozzák, hogy az A. az időjárásnak 
is választói, amikor az É.-i lejtökön bőven hull az 
eső, a D.-iek szárazak és viszont. 

Az A.-ban óriási területek nyúlnak a hóhatár 
fölé s hatalmas az eljegesedés, a jéggel borított 
területek nagysága kb. 3800 km2. Legnagyobb 
glecser az Aletsch (115 km2 ter.,26"8 km. hosszú), 
azután a Gorner glecser (67 km2), Fiescher 
glecser (41 km2), az ünteraar glecser (39 km2), 
a Pasterze 32 km2. 20 km2-nél nagyobb területű 
glecser van Svájcban 17, míg a K.-i A.-ban 
csak kettő. I 

Növényzete általában a középeurópai erdőzó-
nába tartozik s a talaj minősége szerint cser-, 
tölgy-, fenyő-, nyárfaerdőségeket találunk. A dé
lebbi völgyekben gyakori a gesztenye-erdő s a mi 
gyümölcsfáinkon kívül az olajfa. A lombos erdők 
régiója 1300—1900 m.-ig tart, ezen felül a tűle
velű fák túlnyomóak, a tisztásokat és a völgyek 
mélyét havasi flóra, gyopár, alpi rózsa stb. éke
síti. A tűlevelű fák határa körülbelül összeesik a 
hóhatárral, ennél magasabban csak kúszó fenyők, 
törpe bozót él meg; az állandóan hóval borított 
területeken csak a kiálló sziklák tetején van még 
némi fü és moha. 

Állatvilága gazdag tisztán havasiállatokban, 
ilyen az őz, kecske, mind a kettő egészen a ha
vasi régióban él; a mormota, a havasi nyúl és a 
havasi egér. Csak a nyár folyamán húzódik a 
havasok közé a cickány, borz, hiúz, róka, ezek 
csoportosan élnek, továbbá a medve, farkas, a 
havasi csóka, amely 3600 m. magasságig is fel
hatol, a saskeselyű, a szakállas keselyű (Gypae-
tos barbatus) s még sok apróbb ragadozó madár. A 
fekete szalamandra (Salamandra atra) 1000—2300 
m.-ig él meg, a számtalan rovarfaj jellemző tulaj
donsága, hogy az örök hó régiójában szárnyuk 
hiányzik ós kizárólag növényekkel táplálkoznak. 

Ásványi kincsei nincsenek még kellőképpen 
kihasználva. Stájerországban, Krajnában, Karin-
thiában vasat és elegendő mennyiségű szenet 
bányásznak, ez utóbbinak hiányában maradt 
vissza Svájcban a vasbányászat. Karinthiában 
ólom, Krajnában cink és kéneső található. Sót 
szolgáltat Tirol ós Salzkammergut; ásványos for
rások nagyszámban vannak, különösen híresek 
az ischli, reichenhalli, st.-mauricei, a leuckerbadi, 
aix-le-bainsi, badeni, levicoi, roncegnoi stb. forrá
sok, továbbá a gasteini, bormioi, ragaz-pfáfersi 
melegforrások, amelyeknek értókét a lakosok jól 
fel tudják használni. 

Irodalom. Suess, Das Antlitz der Erde, Leipzig 1885, 
1901, I., III. köt. ; u. a., Die Entstehung der Alpen, Wien 
1875; Schardt, Die modernen Anschauungen über den 
Bau und die Entstehung des Alpengebirges, 8t. Gallen 
1907 ; Richter, Geomorphologische Untersuohungen in den 
Hoch-Alpen, Peterm. Mittg. Ergbd. XXIX; Frech, Geolo-
gische Grundlinien der Alpen, Peterm. Mittg. 1908 ; Roth-
pletz A., Geologischer Führer durch die Alpen, 1902; 
a. a., Geologische Alpenforschungen, München 1900 ; Ma-
chacek F., Die Alpen, Leipzig 1908 ; Kilián W., Aperco. 
sommaire de la géologie, de l'orograpnie et de l'hydro-
graphie des Alpes Dauphinoises, Grenoble 1909 ; Reis-
hauer, Die Alpen, Leipzig 1909; Brist F., Les Alpes fran-
caises, Paris 1907; Ferrand, Les Alpes de Savoie, Basel 
1907; Lugeon M., Coupe géologique du Massef du Simp
lon, 1902; u. a., Les grandes nappes de reconvrement 
des Alpes au Chablais et de la Suisse, Bull. Soc. Góol. 
de Francé, Paris 1901 ; u. a., Les grandes dislocatlons et 
la naissance des Alpes Suisses, Genf 1900; Bonney, 
Alpine Walleys in Eelation to Glaciers, Journal Geol. 
Soc. London 1902; Brückner, Du Pasquier et Penck, 
Systéme glaciaire des Alpes 1895; Davis, Glacial Ero-
sion in Francé, Schwitzerland and Norvay;u. a., Glacial 
Erosion in the Valley of the Ticino; Penck, Die Eiszeiten 
in den Alpen, Geogr. Zeitschr. 1904, 1905; u. a., Eiszeit-
forschung in den Alpen; Tyndall John, Die Gletscher 
der Alpen, Braunschweig 1898 ; Penck A. und Brückner, 
Die Alpen im Eiszeitalter, Leipzig 1907 ; Hess, Talbildnng 
in den Alpen, Himmel und Erde, 1909; Berndt, Der Alpen-
föhn. Pet. Mittg. Ergbd. 1883; Bcheffel, Verkehrsgeschichte 
der Alpen, Berlin 1908; Engler A.. Die Pflanzenformationen 
und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette. 
Notizblatt des Botan. Gartens, u. o. 1901; Jaccard E., Dé-
termination de la distribution de la flore Alpine 1904; 
Marret L., Exsiccation de la flore du Valais et des Álpes 
lemanniennes. Le Mans 1907; Beck v. Managetta u. Ler-
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chenan, Vegetationsstudieu in den Ostalpen, Wien 1907 ; 
Schenck, Alpine Vegetation, Jena 1908 ; Bchroeter, Das 
Pflanzenleben der Alpen, Zürich 1908; Nestler K., Das 
Tierleben der Alpen; Conway M., The Atps. London 1910. 

Álpókok (Phalangoidea, aiiat), 1. Kaszáspókok. 
Alpolgármester, 1. Polgármester. 
Álporzó (növ.), I. Staminodium. 
Alpra, a Kun László korabeli kunok egyik feje. 

L. Kun. 
Alpujarras (ejtsd: aipuhárraaz), hegyvidék a spa

nyol Granadában, mely a Sierra Nevada déli ré
szén a tengerpartig 40 km. szélességben s Motril-
tól Almeriáig mintegy 100 km. hosszúságban terül 
el. Számos mély, meredek falú völgy és sokszo
rosan elágazó mészhegységek jellemzik e hegy
vidéket. A Guadalfeo öntözi; legmagasabb része, 
a Sierra de Gádor 3200 m.-ig emelkedik. Leg
felső részeiben és fövölgyeiben számos apró 
tengerszem van; mintegy 3000 m. magasság
ban Európa legmagasabban fekvő havasi tavai. 
A déli mélyebben fekvő terraszokon fokozatosan 
melegebb, némely helyen afrikai az éghajlat, s e 
helyeken datolya, pálma és cukornád is megte
rem. Völgyeiben kitűnőek a legelök. A lakosok 
mintegy 50 kis helységben juhászattal és gyü
mölcstermeléssel, a Sierra de Gádorban bányászat
tal is foglalkoznak. A főhelyek nyugaton Őrgiva, 
keleten Ugijar. Itt tartották fenn magukat a mórok 
legtovább, 1610-ig- Az A. név (al Busarat a. m. 
legelöhely) a mórok korából maradt fenn. 

Alqueire, űrmérték Portugáliában folyadé
kokra. 1 A. = 8-2701. 1 A. vagy pot = 6 canada 
= 48 meyos quartilhos. 2 A. = 1 almudo. Száraz 
mérték: 1 A. = 13-520 1. = 2 meyo. 4A. = 1 
fanega. 

Alquífoux (arab eredetű franc., ejted: aikifú), 
az ólomérc zúzásánál és iszapolásánál nyert érc
liszt, melyet régebben ólomglét helyett a durva 
fazekasmáz előállítására használtak. 

Alraunok (Alrunok), a német mitológiában 
jövendőmondó pokoli szellemek voltak, azután 
törpe, emberformáju alakok, melyek a birtoko
sukat gazdaggá tudták tenni. A régi germánok és 
skandinávok A.-nak nevezték a jövendőmondó 
javasasszonyokat. A.-nak nevezték azt a gyöke
ret is, melyet varázsszerül használtak, 1. Mandra
góra. 

Alreáliskola, 1. Reáliskola. 
Ál-recésszárnyuak (állat), 1. Szitakötök. 
Alrendek, a rendiség korában nálunk a kivált-

ságoltak alsóbb rétegei, mint: alsó papság, köz
nemesség, kir. városok és szabad kerületek lakói; 
a főrendiekkel a vmegyei gyűléseken együtt, az 
országgyűléseken külön tanácskoztak. 

Álrétegzés, 1. Rétegzés. 
Ál-ruha, 1. Álarc. 
Álruházkodás, az a jelenség, midőn némely 

állat idegen tárgyakat, növényeket vagy állatokat 
rak magára, hogy rejtve maradjon. A tengeri pók 
néven ismeretes Maja squinado rák moszatokat, 
moh-állatkák telepeit rakja hátára, melyek ott to
vább nőve hathatos védelmet biztosítanak neki. A 
Dromia nevű tengeri rák a Suberites nevű. szivacs 
telepének egy részletét teszi hátára, mely rövid 
idő múlva egész sátort alkot fölötte. A nálunk is 
előforduló zsákhordó lepkék (Psyclie) hernyói és 
az álló vizeinkben közönséges tegzes szitakötök 

(Phryganea) lárvái a környezet növénydarabkái
ból, levélszeletkéiből, továbbá kavicsszemekből, 
csigahéjtöredékekböl a környezettel egyező tegzét 
készítenek. Némely szerző Á. néven egyesíti a 
mimikri jelenségeit is. L. még a köv. címszókat: 
Alakmajmolás, Állatok színe, Mimikri, Színmaj-
molás ós Védőszínek. 

Alsalétromossav (hiposalétromossav v. nitro-
zilsav) ós sói. Az A. H2N204 tiszta állapotban ke
véssé állandó, vizes oldatban, 0°-ra hűtve, bizo
nyos ideig eltartható. A sav keletkezik nátrium-
nitritnek lehütött híg vizes oldatban hidroxil-
aminszulfátra, vagy salétromossavnak hidroxil-
aniinra való hatásakor. A sav vizes oldata erősen 
savanyú kémhatású; lassankint dinitrogénoxidra 
és vízre bomlik, egyidejűleg kevés salétromossav 
és ammónia is keletkezik. Az A. gyenge, kétbá
zisú sav; szabályos és savanyú sókat alkot. 

Alsalétromsav (hiposalétromsav), 1. Nitrogén-
diootid.. 

Alsáni, előkelő középkori magyar család a 
Szente-Mágocsnemzetségből.rnelynek őse Logreth 
fia Logreth 1300 körül élt s A. Bálint pécsi püs
pök 1408-iki síremléke szerint nádor volt, nyilván 
az 1301—10 közti zavaros időszakban. Logreth 
fia János bánnak egyik fia volt A. Bálint bíboros 
és pécsi püspök 1374—1408. Azonfelül magyar 
követ Rómában, Velencében és Torinóban; a másik 
Pál mester, ki 1386. fiaival Lászlóval és Miklós
sal együtt elkisérte a föllázadt Károly-pártiak 
lecsendesítésére Horvátországba menő királyné
kat, Diakovár környékén azonban ők is a lázadók 
kezébe kerültek, honnan kiszabadulva A. László 
és Miklós 1388. jelentékenyen közreműködtek a 
pártütők leverésében. A. János 1408. főpohárnok 
volt s egyik tagja a Zsigmond által alapított sár
kányrendnek. A család címere kockázott paizsfó 
alatt felhőből kinyúló s háromszirmá rózsát tartó 
kar volt. A. Bálint sírköve 1408-ból a pécsi székes
egyházban látható. V. ö.: Áldásy A., A. bibornok 
(Bpest 1903. M. Tört. Életrajzok). 

Alsáni vár. A mai Szerem vármegye terüle
tén, a szávamellóki Gúnya közelében állott. Haj
dan Valkó vármegyéhez tartozott. Eleintén a 
hires Alsáni-család, ennek kihalása után (1436) a 
Thallóczy-, 1464 táján a Maróthy-család birta. 
1526 táján pusztult el. 

Alsatia, Elszász új-latin neve. 
Alsbachit, kőzet, a Melibocus gránitjában télért 

alkotó gránitporflr. 
Alschinger,.áwáreas,szül.Angernben 1791 nov. 

20., megh. Bécsben 1864 jan. 10. 1818. a trieszti 
tengerész-akadémián helyettes tanár, 1820. a 
fiumei, 1821—58. pedig a zárai gimnáziumban 
a latin és görög nyelv tanára volt. A botanikával 
1827 óta foglalkozott, e célból egész Dalmátorszá
got a szigetekkel együtt beutazta s a dalmát flóra is
mertetésén jelentékenyet lendített. Munkái: Plora 
Jadrensis (Zára flórája, Jaderae 1832), s ehhez a 
zárai gimnázium III. programmjában 1853-ban 
pótlékot is szolgáltatott. Verzeichniss dér seit 
Herausgabe der Plora Jadrensis im Gebiete von 
Zára neu entdeckten Pflanzen (Österr. botan. 
Wochenblatt 1853,406. old.); Ein Ausflug auf den 
Biokovo in Dalmatien, Oesterreichische Bota-
nische Zeitschrift IX. 382. old.; Das Brennholz in 
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Zára (u. o. X. 37.); Die jodhaltigen Pflanzen Dal-
matiens, (u. o. X. 122.); Ausflug auf das Velebit-
Gebirge in Dalmatien (u. o. X. 402.); Zur Plora 
von Lesina (u. o. XI. 98. old.). 

Alsdorf, falu Aachen porosz közigazgatási 
kerületben, vasút mellett, (1905) 4916 lak., kőszén
bányával. 

Al s e c c o (olasz). A falat burkoló száraz vako
latra való festés, tehát ellentéte a freskó-festés
nek. L. Falfestés. 

Al s e g n o (ol.), 1. Segno. 
Alsen, Schleswig-Holstein porosz tartományhoz 

tartozó sziget, amelyet az Alsen- vagy Alssund 
választ el a szárazföldtől; 39 km. hosszú ós 17 km. 
széles, területe 321 km2; hajóhíd köti össze a 
szárazfölddel. Földje jól meg van művelve, külö
nösen sok a gyümölcse. Az 1849. és 1864-iki 
német-dán háborúban elég fontos szerepet játszott. 

Alseni vésett kövek (ném. Álsengemmen), 
alakos, durva díszü üvegdarabok, többnyire kék 
v. zöldes színűek s egy világosabb és sötétebb 
rétegből állanak. Az elsó ilyen követ Alsenban, 
a többit az alsó Rajna és alsó Élbe közti területen 
a földben találták. Egyházi felszerelések, mise
könyvek, fogadalmi tárgyak díszítésénél voltak 
használatosak. Eleinte azonosították őket a Wie-
land-mondában előforduló Edda győzelmi kövei
vel, most ellenben a keresztény művészet produk
tumainak tekintik. 

Alsenz, folyó a rajnai Pfalzban, Ebernberg 
mellett, Kreuznaeh fölött ömlik a Naheba. Mellette 
A. falu vasútnál, (1905) 2172 lak., kőbányával., 

Alser, folyócska Bécs mellett, melyről az A.-
fürdő, ásványforrás Bécsnek egyik külvárosában, 
Alsergrund és Hernals külvárosok kapták a ne-
vöket. 

Alsfeld, az ugyanily nevű járás székhelye 
Pelsö-Hesszen tartományban, a Schwalm és vasút 
mellett, (1905) 4613 lak., faiparral. 

Alshedit, szilikát ásvány, vas-aluminium-
yttrium tartalmú titanit Sláttkára-ról (Svéd
ország). 

A l s i n e Wahlerib. (n<Sv.), 1. Lúdhúr. 
Alsium, 1. Palo. 
Álskorpiók (Pseudoscorpiones, áiiat), a pók

félék (Arachnoidea) osztályának egyik alrendje. 
Mindenben az igazi skorpiókhoz (1. 0.) hasonlíta
nak, csupán abban térnek el tőlük, hogy utó-
potrohuk és fulánkjuk nincsen és hogy 2 pár 
tracheával lélegzenek. A mérsékelt és forró föld
övön mindenütt tenyésznek; rendesen a fák kérge, 
mohák, levelek alatt, régi könyvekben és herbá
riumokban húzzák meg magukat és atkákra 
vadásznak. Általában ártalmatlan, sőt hasznos 
állatok. Hazánkból 30 fajuk ismeretes, köztük 
több olyan, mely ez ideig még csak hazánkból 
ismeretes. Legközönségesebb fajok: a 3 mm. 
hosszú könyvskorpió (Clielifer cancroides L.), 
mely régi házakban, poros könyvek között stb. 
bujkál, a poloskatermetü vak skorpióatka (Cher-
nes cimicoides Pr.), az Obisium muscorum Leach. 
és a Cheiridium muscorum Leach. V. ö.: A Ma
gyar Birodalom Állatvilága (Budapest 1900, III. 
köt., Arthropoda, Arachnoidea fejezettel. Kir. 
Magy. Természettud. Társulat kiadása. Itt meg
van a hazai irodalom is.) 

Alsleben, város Merseburg porosz közigazg. 
kerületben, a Saale mellett, (1905) 3973 lak., cukor
gyártással, hajókészltéssel. 

A l s n ö - S t a d g a n , annak a fontos svéd alap
törvénynek a neve, amelyet Ladulás Magnus ki
rály az Alsnö-szigeten megtartott rendi gyűlés 
hozzájárulásával 1279. (május) kihirdetett. E tör
vény szigorú büntetéseket ró a közrend felforga
tóira s a pórok elnyomóira, míg az önként lovas
sági szolgálatra jelentkezőknek előjogokat és adó
mentességet igér. 

Alsó. A magyar kártya egy tagja. Az alsós-bsea 
a legnagyobb értékű kártya az atout A. 

Alsóábrány, kisközség Borsod vm. egri j.-ban, 
(i9oo) 428 magyar lak., posta és táviróhivatallal. 

Alsóajak, 1. Ajak. 
Alsó állkapocs, 1. Állkapocs. 
Alsóalmád (ezelőtt Alsó-Jablonka), kisközség 

Zemplén vm. szinnai j.-ban, (1900) 350 rutén lak., 
u. p. Papháza, u. t. Koskócz. 

Alsóalmás, kisközség Hont vm. báti j.-ban, 
(1900) 441 tót ós magyar lak., postahivatallal; u. t. 
Bát. A XIII. sz.-ban a sági konvent birtoka volt; 
ma a beszterczebányai püspöké. 

Alsóapsa, kisközség Máramaros vm. szigeti 
j.-ban, (1900) 4650 lak. (közte 662 német és 3929 
rutén), hitelszövetkezettel, postahivatallal; u. t. 
Aknaszlatina. Lakói számos telepen megoszolva 
élnek. Gör. kat. fatemplomai 1561. és 1776. valók. 
1387 előtt a huszti várhoz tartozott, de ez évben 
Zsigmond király e vártól elvette és Ivánnak, 
Dragomir fiának adományozta Mária királynő 
beleegyezésével. 

Alsóaranyod, 1. Aranyod. 
Alsóárpás, nagyközség Pogaras vm. alsóár-

pási j.-ban, (1900) 1283 oláh lak., csendőrörssel, 
vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal. Hoz
zátartozik a Ménesbirtok tanya. Az A.-i m. kir. já
rási erdőgondnokság székhelye Pogaras. 

Alsóattrak, kisközség Nyitra vm. galgóczi 
j.-ban, (1900) 221 tót lak., u. p Pelsőattrak, u. t. 
Alsóvásárd. Legrégibb községeink egyike, már 
1111. Adradi név alatt szerepel. 

Alsó-Ausztria (1. a mellékelt térképet), főherceg-
ség, az osztrák császárság egyik alkotórésze, Felső-
Ausztria, Cseh- és Morvaország, keleten Magyar
ország és Stiria között; területe 19,854 km2, lako
sainak száma (1900) 3.100,493 (1.524,140 férfi, 
1.576,353 nő 1 km2 sz. 156) lak. A Duna D.-i és É.-i 
részre osztj a, melyek közül az első az alpi vidékhez, 
az utóbbi a hercini-szudeti felföldhöz tartozik. A 
tartomány DK.-i részébe a Stíriai-Alpoknyulnak be 
az 1738 m. magas Wechsellol. A Semmering-hágó 
által az A.-ai Mészalpokkal függnek össze, melyek 
Ny. felé az Enns folyóig és É. felé a Dunáig terjed
nek; ÉK.-i előhegyei előtt az erdős bástyaszerű 
Lajta-hegység húzódik el. Az A.-i Alpok a Semme-
ringtől E.-ra a Schneebergben (2075 m.) érik el leg
nagyobb magasságukat. A Semmeringtől a regé
nyes Schwarza völgytől elválasztva a Raxalpe 
(2009 m.), Ny. felé a stíriai határhoz közel a Göller 
(1761 m.), Dürnstein(1877m.) emelkednek. E mész
havasok előtt É. felé az előhavasok kettős lánco
lata terül el, több csúcssal, melyek közt az Unter-
berg a legjelentékenyebb. Ettől É.-ra dombos vi
dék terül el, melyet a Duna mellékvizei öntöznek. 
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A havasoktól ós előhavasoktól a Gölsen és Tries-
tingtől elválasztva, a Bécsi-erdő (Schöpfl 893 m.) 
húzódik ÉK.-i irányban Bécsig, a Tulbinger-
Kogeltól pedig ÉK.-i irányban a Kahlengebirge 
vonul a Hermanns-Kogellel és Leopoldberggel. 
A Dunától északra a morva-osztrák lejtők terülnek 
el, melyek a Duna felé meredeken szállnak alá, 
K. felé pedig a Morvamezőbe mennek át. Közép
magasságuk 585—650 m., legmagasabb a cseh 
határon a Viehberg (1100 m.). A Cseh-erdőhöz 
tartozik a Felső-Ausztria felé levő határon a 
Weinsberg-erdő (Weinsberg 1039 m.); ettől K.-re 
a Gföhl-erdő, D.-re a Jauerling (1060 m.); a Gföhl-
erdőtől K.-re a Manhartsborg (537 m.); az utolsó 
DK.-i nyúlványok a Dunánál, a Kahlengebirggel 
átellenben, a Bisamberggel (359 m.) végződnek. 
A síkföld az összes területnek nem foglalja el 
25°/0-át. 

A tartomány főfolyója a Duna; ennek mellék
folyói jobbról: az Enns, Ybbs, Brlaf, Bielach, 
Traisen, Wien, Schwechat, Triesting, Fischa és 
Lajta; balról: a Krems, Kamp, Schmieda, Göl-
lerbach, Eussbach és a Morva a Thayaval. Csak 
a Duna, a Lajta és a Morva hajózhatók; a többi 
folyó faúsztatásra és malmok, hámorok és gyárak 
hajtására alkalmas. A kevés tó közül a Lunzi-tó 
és az Erlaf-tó a stíriai határon említendő. A tar
tománynak több ásványforrása is van, melyek 
közül a badeni, nómetóvári, az alsó-meidlingi kén
források, a pyrawarti vastartalmú források és a 
vöslaui molegforrások a legismeretesebbek. Az 
éghajlat a különféle vidékeken igen különböző, 
általában azonban mérsékelt és egészséges, jól
lehet a hőmérsék igen gyakran változik. A magas 
hegyeken az évi középhőmérsék a legkisebb, a bécsi 
medencében a legnagyobb (Bécs -|-7-79° R.). A tar
tomány Ny.-i részében nagyobb a csapadék, mint 
K.-en, Bécsben az évi csapadék átlag 446 mm. 

Nemzetiség tekintetében(Bécstől eltekintve.mert 
itt minden nemzetiség képviselve van) a lakosság 
96'5°/0 német,l% horvát és tót (a Morvamezőn s a 
Lajtán túl), a többi cseh (a cseh határon 4 község
bon). Vallásra nézve 65,460 evangélikus, 4404 gö
rög-keleti, 157,278 zsidó, 5818 más felekezetin 
kivül mind róm. kat. 

A népmozgalom adatai: (1907) 1000 lak.-ra esik 
8 házasság, 29 születés és 21 haláleset. Az egész 
terület 96"4% termőföld; ebből szántóföldekre 
esik 43'4%, szőllőkre l -9%, kertre és rétre 13-2°/0, 
legelőkre 3-6°/0 ós erdőkre 34-3°/0- A legfontosabb 
mezőgazdasági termékek(1907): búza (1.345,224 q), 
rozs (3.179,336), árpa (1.040,127), zab (2.122,815), 
kukorica (251,364 q.), hüvelyesek (96,473 hl.), ken
der (18,171 q.), burgonya (8.028,234), cukorrépa 
(1.996,738), takarmányrépa (1,996,738), káposzta 
(445,171), lóhere (3.523,536 q). Fontos A.-ra nézve 
a bor- és gyümölcstermelés; legkeresettebb borok 
a vöslaui és a gumpoldskircheni; az évi borter
melés 861,410 hl. és gyümölcstermelés 147,097 q. 
A bányászat nem jelentős; az Elő-Alpokban bá
nyásznak szenet (1906.629,763 q. kő- és 222,332 q. 
barnaszenet) és Mülúdorfnál grafitot (5374 q.-t). 
Az állattenyésztés is fontos közgazdasági té
nyező; 1900. volt 141,101 ló, 606,938 szarvas
marha, 80,379 kecske, 61,490 juh és 530,231 ser
tés. A. ipara igen jelentékeny és igen sokoldalú. 

Közel egy millió azok száma, akik iparral foglal
koznak , az iparos foglalkozás központja Bécs (l.o.). 
57 sörgyárban termeltek (1904—05) 3.220,027 hl. 
sört; 1497 szeszfőzőben 105,415 hl. alkoholt, 4 
cukorgyárban 225,765 q. cukrot ós a 4 dohány
gyárban 48,172 q. dohányt, szivart stb. A tarto
mány egyéb jelentékeny iparágai: a fémipar, a 
gépipar, ideértve a vaggon-, kocsi-, szorszám-
stb.gyártást.üveg- és agyag-, fa-, csont-, kaucsuk-, 
bőripar;a szövőipar, és pedig selyem-, kammgarn-, 
pamutfonás és szövés, szőnyeg-, szalagszövés; 
kötöttárúk, függönyök, zsinórok készítése, juta
szövés ; festés és tisztítás; ruházati ipar; papír
ipar ; élelmiszerek előállítása és pedig malomipar, 
cukor-, csokoládé-, cukorka-, sör-, szeszgyártás ; 
dohánygyártás. A kereskedelem is igen élénk, 
amennyiben Bécs a lajtántúli tartományok ke
reskedelmének gócpontja. Az országutak hossza 
13,556, a vasutakó 2358 és a vizi utaké 319 km.; 
ez utóbbiakból 202 km. gőzösökkel is járható. A 
bécsi egyetemen, politechnikumon és egyéb főis
kolákon kívül volt (1909) 35 gimn., 21 reáliskola 
19,868 tanulóval, 258 iparisk., 48,623 tanulóval, 
38 keresk. iskola 13,992 növendékkel, 521 tovább
képző leányisk. 12,322 leánytanulóval, 19 földmí
ves- és erdészisk. és mintegy 2000 népisk., amelye
ket az iskolakötelesek 986/0-a látogatott. A. az 
1907-iki választási törvény értelmében a birodalmi 
tanácsba 64 képviselőt (44,636 lakosra 1-et) küld; 
tartománygyülése 127 tagból áll. Közigazgatási 
szempontból 22 ker. kapitányságra (Amstetten, 
Baden, Lajta-Bruck, Floridsdorf,Gmünd, Hietzing, 
Ober-Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Krems, Li-
lienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling. Neunkirchen, 
Pöggstall, St. Pölten, Scheibbs, Tulln, Waidhofen 
a. d. Thaya, Wiener-Neustadt (Bécsújhely és 
Zwettl) és 3 városra (Bécs, Bécsújhely és Waid
hofen a. d. Ybbs) oszlik. Az igazságszolgáltatás 
szolgálatában állanak, mint első f olyamodásu bíró
ságok a bécsi polgári és kereskedelmi törvény
szék, 4 kerületi és 89 járásbíróság, mint másod
fokú bíróság, a bécsi fő törvényszék (Felső-Ausztriá
nak és Salzburgnak is másodfokú bírósága). A 
tartomány címere kék főhercegi kalappal fedett 
paizs 5 aranysassal. 

Tö r t éne t e . Öslakóit, a keltákat, Augustus 
római császár vezérei: Drusus ós Tiberius hódí
tották meg Kr. e. 15 körül és akkor A. nagyobb 
fele Noricum néven római tartománnyá lett, míg 
főhelye Vindobona (Bécs) és Carnuntum (1. o.) 
Pannóniához került. A népvándorlás folyamán 
Attila hún király vezette A.-n keresztül hadait 
Gallia ellen (451), majd előbb Odovakar (1. o.), 
utóbb meg Tlieodorik keleti gót király alapított 
itt hatalmat (493—526). Azután bajor törzsek ha
toltak e tájékokra, melyekre az avarok kalando
zásai nehezedtek, kiknek hatalmát Nagy Károly 
frank király és császár törte össze 795 körül. 
Ugyanő vetette meg alapját a «Keleti határgróf-
ságnak» (Ostmark), melyet csakhamar bajor és 
más német telepítvényesek özönlöttek el. 906— 
955-ig a kalandozó magyarok szorongatták e 
Mark lakóit, mígnem I. Nagy Ottó császár lech
mezei diadalának gyümölcseként II. Ottó császár 
a helyreállított Ostmarkot 976. bábenbergi Lipót 
őrgrófra ruházta, kinek utódai A.-t 1156-ig mint 
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őrgrófok, 1246. pedig mint hercegek kormányoz
ták. A babenbergi fejedelmek és Magyarország 
között igen élénk, hol békés, hol harcias érintke
zések állottak fenn. Már I. István királyunk kerí
tette 1031. hatalmába Bécset és a Lajta (Sár) és 
Fischa közötti területet, melyről azonban Aba 
Sámuel lemondani volt kénytelen. A hatalmas 
III. Henrik császár A. felől indította hazánk ellen 
hadi oszlopait és hajóhadát. 1146. II. Géza aratott 
II. Henrik Jasomirgott herceg (1. o.) seregén nagy 
diadalt. Az utolsó babenbergi herceg,íf«mas Fri
gyes (1. o.) a Lajtamenti csatában (1246) vesztette 
életét, de a győző, IV. Béla királyunk ós fia István 
a megüresedett osztrák-stíriai örökségből kevés 
hasznot húzott, amennyiben véres harcok után 
előbb A.-ról, majd Stiriáról lemondani kényszerül
tek. Cseh Ottokár (1. o.) lett akkor A. gazdája, de 
uralmának a IV. Kun Lászlótól támogatott Habs-
burgi Rudolf 1278. a dürnkruti (morvamezei) csa
tában véget vetett. Ez időtől fogva a Habsburgok 
birják A.-t. Ezen idő alatt is gyakori volt az össze
tűzés a szomszéd magyarokkal, így I. Albrecht 
és III. Endre között, továbbá III. Frigyes császár ós 
Hunyadi János kormányzó meg Hunyadi Má
tyás király között. Amaz megszállotta Bécs
újhelyet (1446) és hat évvel később az osztrák 
rendekkel egyetértve, V. László kiadására kény
szerítette Frigyest. Mátyás király pedig, kit 
a császár álnokságával a végsőig ingerelt, három 
győzedelmes háborúban alázta meg ellenfelét 
(1477—90), kitől egész A.-t Béccsel együtt elhó
dította. Csakhogy korai halála után ezek megint 
felszabadultak. Az újkor folyamán a török rémít
gette két ízben A.-t; így Szolimán szultán 1529. 
és Kara Musztafa pasa 1683. (1. Bécs). Megelőző
leg (1608) a magyar és osztrák rendek a vallás
szabadság érdekében Eudolf császárral szemben 
fegyveres szövetséget kötöttek; 1619 végén pe
dig Bethlen Gábor vette Bécset ostrom alá. 1703 
után 11. Rákóczi Ferenc kuruc vezérei jelentek 
meg A. területén. 1805. és 1809. pedig Napóleon 
császár hadai szállották meg A.-t; ő maga Sehön-
brunnban ütötte fel hadiszállását. Mindkét hadjá
ratban véres csaták folytak A. területén. (1809. az 
Aspern és Wagram melletti csaták). 18Í8 őszén 
magyar honvédek igyekeztek Bécset felmenteni, 
de Schwechat mellett visszaverettek, mire Jella
sics vadlelkű hadi népe okt. 31. a várost bevette 
és kirabolta. 1866 júl. végén a poroszok értek a 
Duna vonaláig és Bécs kapujáig. 

Irodalom. Topographie v. Nieder-Österreich 1871 óta ; Um-
lauft, Das Erzherzogthum Österreich, 1893 ; Jahrbuch für die 
Landesknnde v. Nieder-Österreich, Wien, 1902 óta; Rabi, 
lllustrierter Führer durch Nieder-Österreich, u. o. 18S8; 
Rusch, Landesknnde v. Nieder-Österreich, u. o. 1908; Sig-
mnnd, Die Minerale Nieder-Österreichs, n. o. 1909; Dvorak, 
Öst. Kunsttopographie I. 1907; Stritzko u. Thiel, Bibliogra-
phisehe Beitríige znr Landeskunde von N.-Österreich. 1906. 
I . ; Schober, Die Eroberung Niederösterreichs durch Matthias 
Corvinus, 1880. 

Alsóbagod, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, 
(1900) 373 magyar lak., postahivatallal; u. t. Zala
egerszeg. 

Alsóbágyon, kisk. Hont vm. korponai j .-ban, 
(1900) 193 tót lak., u. p. Csábrágvarbók, u. t. Hont
németi. 

Alsóbajom, nagyk. Kis-Küküllő vm. dlcsőszent-
mártoni j.-ban, (1900) 1937 oláh, német és magyar 

lak., 1402-ből való megerősített ág. ev. templom
mal ; u. p. és u. t. Felsőbajom. Környékén mith-
raeumra akadtak. 

Alsóbaka, kisk. Hont vm. báti j.-ban, (1900) 679 
tót ós magyar lak., u. p. Bát, u. t. Bakabánya. 

Alsóbalázsíalva, kisk. Besztercze-Naszód vm. 
jádi j.-ban, (1900) 555 lak., u. p. Somkerék, u. t. 
Somkerék-Udvarhely. 

Alsóbalog, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rinia-
szécsi j.-ban, a Balog folyó völgyében, (1900) 704 
magyar lak., u. p. Felsőbalog, u. t. Rimaszombat. 
Felsőbaloggal együtt Balog vártartozéka volt s 
annak sorsában osztozott (1. Felsőbalog); már 
1347. említtetik, most Koburg Fülöp herceg tu
lajdona. 

Alsóban, kisk. Szilágy vm. krasznai j.-ban, 
(1900) 869 oláh lak., gör. kat. fatemploma a XVI. 
sz. közepéről való, u. p. és u. t. Kraszna. • 

Alsóbarakony (ezelőtt Barakony), nagyk. Arad 
vm. borosjenői j.-ban, (1900) 1852 oláh és magyar 
lak. ; u. p. és u. t. Csermő. 

Alsóbarbatyéniszkrony, kisk. Hunyad vm. 
petrozsényi j.-ban, az Oláh-Zsil völgyében, a pet-
rozsény-lupényi vasút mellett, (1900) 1070 oláh 
és magyar lak., vasúti állomással, táviróhiva-
tallal, u. p. Livazény; jelentékeny fürésztelepe 
és zsindelygyára van, úgyszintén barnaszén* 
bányászata. 

Alsóbaskócz (ezelőtt Baskócz), kisk. Ung vm. 
szobránczi j.-ban, (1900) 309 tót lak., u. p. Szob-
ráncz, u. t. Remetevasgyár., 

Alsóbauczár, kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban, 
(1900) 1208 oláh lak., u. p. Várhely, u. t. Ruszka-
bánya. 

Alsóbeled, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, 
(1900) 402 német lak., u. p. Pornóapáti, u. t. Óvár-
Vashegy. 

Alsóbereczki, kisk. Zemplén vm. sátoralja
újhelyi j.-ban, (1900) 591 magyar lak., postahiva
tallal, u. t. Sátoraljaújhely. 

Alsóberek (ezelőtt: Homonna-Bresztó), kisk. 
Zemplén vm. homonnai j.-ban, (1900) 289 tót lak., 
u. p. és u. t. Homonna. 

Alsóberekszó, kisk. Szilágy vm. szilágycsehi 
j.-ban, (1900) 874 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. 
Egerhát. 

Alsóberkifalu, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, 
(1900) 428 magyar lak., csinos gótikus kat. tem
plommal, u. p. és u. t. Körmend. 

Alsóbesztercze (előbb Alsóbisztricze), kisk. 
Zala vm. alsólendvai j.-ban, (1900) 489 vend lak., 
u. p. Cserencsócz, u. t. Belatincz. 

Alsóbisztra, kisk. Máramaros vm. huszti 
j.-ban, (1900) 1724 ruthén lak., 2 hitelszövetkezet, 
u. p. és u. t. Berezna. 

Alsóbogáta (ezelőtt Olahbogátá), kisk. Szolnok-
Doboka vm. dési j.-ban, (1900) 627 oláh lak.; u. p. 
Dés, u. t. Kaczkó. 

Alsóboj, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban, 
(1900) 176 oláh lak., u. p. Guraszáda, u. t. Maros-
illye. 

Alsóboldád, kisk. Szatmár vm. erdődi j.-ban, 
(1900) 315 oláh lak., u. p. Szakasz, u. t. Károlyi
erdőd. 

Alsóboldogfalva (ezelőtt Alsőboldogasszony-
falva), kisk. Udvarhely vm. székelykeresztúri 



Alsóborgó — 4.79 — Alsőegrres 

j.-ban (1900) 725 magyar lak., vasúti megállóval, 
u. p. és u. t. Székelykeresztúr. 

Alsóborgó, kisk. Besztercze-Naszód vm. jádi 
j.-ban, (1900) 1304 oláh lak., u. p. és u. t. Borgó-
prund. 

Alsóbotfalu,kisk Nyitravni.vágújhelyij.-ban, 
(1900) 662 tót lak., kat. temploma a XIV. sz.-ból, 
harangja 1495-ből való. Lakói háziiparilag űzik 
a faedónyfaragást; u. p. Felsöbotfalu, u. t. Vág-
újhely. 

Alsóbölkény (ezelőtt Magyar-Bölkény), kisk. 
Maros-Torda vm. régeni alsó j.-ban, (1900) 980 
magyar és oláh lak., postahivatallal, u. p. és u. t. 
Szászrégen. 

Alsócsáj, kisk. Abauj-Torna vm. füzéri j.-ban, 
(1900) 207 tót és magyar lak., u. p. Garbóczbog-
dány, u. t. Alsómislye. 

Alsó-csallóközi és csilizközi egyesült ármen-
tesítő és csallóközi belvizlevezetö társulat . 
Első megalakulása 1854. történt Csallóközi víz-
szabályzó társulat címmel, de csak 1864-ig ál
lott fönt. 1876. újra alakult és jelenlegi nevét 
vette föl. Célja a Pozsony, Komárom és Győr 
vármegyék területén levő Alsó-Csallóköz és Csiliz-
köz ármentesítése, valamint az Alsó-Csallóköz 
belső vizeinek levezetése. Árterének nagysága 
153,102 kat. hold 183 • -ö l , védőtöltéseinek hossza 
a Duna, a Vág és a Kis-Duna mentén 115"950 
km. (melyből 10-943 km. burkolattal ellátott). 
A belső vizeket a régi ereken és patakmedreken 
kívíil 470'899 km. hosszú ásott csatorna vezeti 
le. A töltésekbe 6 közönséges, 10 csőzsilip és 3 
szifon van beépítve. A társulati telefon hossza 
172"498 km. Szivattyútelepeinek száma 7.1905-ig 
befektetett ópitéstőkéje, nem számítva az 1883. 
fölhasznált közmunkaerő értékét, 10.459,95793 
K. A társulat székhelye Komárom. V ö.: Gyulai 
R., Az alsó-csallóközi ármentesítő társulat, Komá
rom 1896. 

Alsócsalogány, kisk. Vas vm. muraszombati 
j.-ban, (1900) 737 vend lak., u. p. Felsőlendva, u. t. 
Gyanafalva. 

Alsócsatár, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, 
(1900) 212 horvát és német lak., u. p. Németkeresz-
tes, u. t. Óvár-Vashegy. 

Álsócsebény (ezelőtt Alsócsebinye), kisk. Zem
plén vm. homonnai j.-ban, (1900) 333 ruthén ós né
met lak., vasúti állomással; u. p. Felsőcsebény, 
u. t. Izbugyaradvány. 

Alsócsernáton, kisk. Háromszék vm. kezdi 
j.-ban, (1900) 1964 magyar' lak., postahivatallal; 
u. t. Kézdivásárhely. 

Alsócsernye (ezelőtt Czernyina), kisk. Zem
plén vm. homonnai j.-ban, (1900' 152 tót lak., u. p. 
Göröginye, u. t. Kelese. 

Alsócsertés, kisk. Hunyad vm. marosillyei 
j.-ban, (1900) 576 oláh lak., u. p. és u. t. Marosillye. 

Alsócsobánka,kisk.Szolnok-Doboka vm. csáki-
gorbói j.-ban, (1900) 444 oláh lak., u. p. Alparót, u. 
t. Csákigorbó. 

Alsócsölle, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban, 
(1900) 246 német és magyar lak., u. p. Misérd, u. t. 
Pozsonypüspöki. 

Alsócsöpöny, kisk. Pozsony vm. nagyszombati 
j.-ban, (1900) 398 tót és magyar lak., u. p. és u. t. 
Szered. 

Alsóczécze, kisk. Abauj-Torna vm. gönczi 
j.-ban, (1900) 303 magyar lak., u. p. Vizsoly, u. t. 
Porró-Encs. 

Alsódabas, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
alsódabasi j . , (1900) 2130 magyar lak.; a j.-i szol
gabírói hivatal széke, adóhivatallal, csendőrörssel; 
van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala. 

Alsódacsólam, kisk. Hont vm. korponai j .-ban, 
(1900) 441 tót lak., u. p. Szuhány, u. t. Korpona. 
A község a Dobák- és Dacsó-családok ősi fészke 
volt. 

A l s o d e i a Thouars (nOv.) a. m. Binorea Aubl. 
(1. 0.). 

Alsóderna, kisk. Bihar vm. margittai j . , (1900) 
624 oláh lak., u. p. és u. t. Felsőderna. 

Alsódetrehem, kisk. Torda-Aranyos vm. tor-
dai j.-ban, (1900) 1316 oláh és magyar lak. posta
hivatallal ; u. t. Gyéres. 

Alsódiós (nóm. Nussdorf), kisk. Pozsony vm. 
nagyszombati j.-ban, (1900) 1199 tót lak.; a XVI. 
sz -ban tiszta német község volt, 1536. nem engedte 
meg a tótok letelepedését, de 1736. már tiszta tót 
volt. A Rákóczi-korban a császáriak kétszer fel
gyújtották. Kat. temploma 1518-ből való, érdekes 
gótikus részletekkel. U. p. Felsődiós, u. t. Cseszte. 
V. ö.: Pitroff István, Az A.-i plébánia története. 
(Magyar Sión 1869., 270 L). 

Alsódobsza, kisk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban, 
'1900) 636 magyar lak., u. p. Újcsanálos, u. t. 
Szikszó. 

Alsódombó, kisk. Pozsony vm. nagyszombati 
j.-ban, (1900) 603 tót lak., postahivatallal, u. t. 
Spácza. 

Alsódomboru, nagyk. Zala vm. perlaki j.-ban, 
(1900) 3508 horvát ós magyar lak., csendőrörssel, 
fafürésszel, vasúti állomással, posta- és táviróhi-
vatallal. Élénk fakereskedelmet űz. 

Alsódombró (ezelőtt Dumbrovicza), kisk. Arad 
vm. radnai j.-ban, (1900) 1131 oláh lak.; u. p. és 
u. t. Berzova. 

Alsódomonya, kisk. Ung vm. ungvári j.-ban, 
(1900) 1005 rutén és tót lak., u. p. és u. t. Ungvár. 

Alsódörgicse.kisk.Zalavm.balatonfüredi j.-ban, 
(1900) 386 magyar lak., románkori temploma ro
mokban hever; régi falképei vannak. U. p. Szent-
antalfa, u. t. Nagyvázsony. 

Alsódraskócz, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, 
(1900) 221 tót lak., u. p. Bán, u. t. Alsóozor. 

Alsódubovány, kisk.Nyitra vm. pöstyéni j.-ban, 
(1900) 433 tót lak., u. p. ós u. t. Nagykosztolány. 
A. az Ocskay-család fészke, melynek itt hajdan 
várkastélya volt; a család ide is temetkezett. Ré
gente Lochung várának nevezték; a tatárok fel
dúlták. 

Alsó édesvízi molasse, 1. Aquitáni emelet. 
Alsóegerszeg (ezelőtt: Egerszeg), kisk. Bara

nya vm. szentlőrinczi j.-ban, (1900) 265 magyar 
lak., u. p. és u. t. Baksa. 

Alsóegervölgyi vízi társulat . Alakult 1885. 
Borsodivánka székhellyel az Eger patak szabá
lyozására. Érdekeltségi területe, mely Borsod ós 
Heves vmegyékre terjed ki, 6181 kat. hold. Be
fektetett tőkéje 1905. végéig 197.305-29 K. 

Alsóegres, kisk. Szolnok-Doboka vm. betleni 
j.-ban, (1900) 207 oláh lak., u. p. Somkerék, u. t. 
Betlen. 
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Alsóelefánt, kisk.Nyitravm. nyitraij.-ban,(i9oo) 
430 tót és magyar lak., u. p. Szomorfalu, u. t. Felső-
elefánt. Eégi temetőjében érdekes sirok és Barta-
kovich érsek mauzóleuma vannak. Edelsheim-
Gyulay Lipót bárónak van itt nagyobb birtoka. 

Alsóerdőfalva (ezelőtt: Ujleszna), kisk. Szepes 
vm. szepesszombati j.-ban, a Magas Tátra tövé
ben, (1900) 429 német lak.; hozzátartozik Alsótátra-
füred és Széplak-kilátás telep; u. p. Nagyszalók, 
u. t. nyáron Alsótátrafüred, télen Újtátrafüred. 

Alsóesztergály, kisk. Nógrád vm. balassa
gyarmati j.-ban, (1900) 686 tót és magyar lak., ev. 
templomát a hussziták építették. Van postahiva
tala ; u. t. Rárosmúlyad-Nógrádszakál. 

Alsófalu, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. tor
naijai j.-ben, (1900) 354 magyar lak., u. p. Szkáros, 
n. t. Tornaija. 

Alsófarkadin, kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban, 
1900) 313 oláh lak.; gróf Lónyay-féle kastéllyal, 
melyben számos római régiség van; a kastély
hoz vezető út mellvédé egészen római kövekből 
és feliratos táblákból van összerakva; u. p. és u. t. 
Hátszeg. 

Alsófegyvernek, kisk. Hont vm. vámosmikolai 
j.-ban, (1900) 418 magyar lak.; u. p. Hontfüzes-
gyarmat, u. t. Zseliz. 

Alsó-Fehér vármegye, hazánk királyhágóntúli 
(erdélyi) részében, a régi beosztás szerint a ma
gyarok földjén, jelen kiterjedésében szabálytalan 
# alakú, 3575 km2 kiter

jedésű vm. ; határolja 
É.-on Torda-Aaranyos, 
A Maros, mely eleintén 
határát képezi, ÉK.-

DNy.-i irányban átló 
Alsó-Fehér vármegye címere, gyanánt metszi a vár

megye földjét s az Er
délyi Érchegys.-hez s ül. a Biharhegys -hez tartozó 
csoportjait a bal parton elterülő s már az erdélyi 
felföldhöz számított alacsonyabb dombvidéktől el
választja. A Maros jobb partján emelkedő, túl
nyomóan már havasi jeUegü hegycsoportokat az 
Onipoly Aranyosmelléki és OmpolymeUéki hegy
ségre különíti el. Amaz az Aranyostól az Ompolyig 
terjed s legnagyobb része e vmegyóre esik ; ter
mészeti szépségekben bővelkedő, vadregényes, 
szaggatott hegység, melyet számos mély hasadék
völgy szel; legmagasabb csúcsai az 1300 métert 
haladják meg (Aranyosmelléki hegység), köztük 
ismeretes a Csáklyakő (1236 m.), Pilis (1259 m.),' 
Dimbó (1371 m.), Vulkoj (1351 m.), a Vulkán 
(1264 m.) és a Detunáta (1182 m.), legmagasabb a 
Csórai szirt vagy Pojenicza (1440 m.); e hegység 
ásványos kincseinek bőségéről (1. alább) is híres. 
Az Ompolyon túl a Marosig az OmpolymeUéki 
hegység alacsonyabb ugyan (Grohács 1103 m., 
Brádia 1123 m.), mindazáltal fővonalán csak nehe
zen járható és erdei utak visznek át. Mindkét hegy
ség zord és terméketlen, de sok az erdeje és lege

lője. A Maros völgyének Nagyenyed és Sárd közt 
fekvő dombos s termékeny része Erdélyi Hegyalja 
név alatt ismeretes, jó bort terem. A Maros bal
partján eltei-ülő dombos vidéket, mely sehol sem 
ereszkedik 200 m. alá s az 500 métert is csak 
helyenként haladja meg, már a belső erdélyi fel
földhöz számítják; a Nagy-Küküllő s a belé ömlő 
számos patak öntözik. A vmegye jelentékenyebb 
folyói a Maros, Nagyküküllő, Ompoly és Sebes. 
Tavai nincsenek. 

Éghajlata a keleti részen igen kellemes, mér
sékelt, a nyugatin zord, de egészséges, esőben bő
velkedő. Gyulafehérvárott az évi közepes hőmér
séklet 9-6° C, a legmelegebb hónap (július) köze
pes hőfoka nem emelkedik 20"6 fokon túl, a 
januáré —3'3°; abszolút maximuma 354°, mini
muma 24-0°. 

Földje hegyes voltánál fogva csak harmadrész
ben alkalmas fóldmívelésre; területéből (1908) 
135,179 ha. szántóföld, miből 104,782 ha. van be
vetve, a többi (23°/o) ugar. A bevetett területnek 
közel harmadrészén (42,003 ha.) tengeri, alig va
lamivel többön az összes többi gabonaneműoket 
termesztik (őszi búza 31,792, tavaszi búza 9009, 
rozs 1577, árpa 1835, zab 6171 ha.); a termés is 
leggazdagabb tengeriből (577,792 q.), jóval keve
sebb a búza (36^,127 q.), a többi gabonanemü ter
mése (a zabon kívül, mely 45,922 q) jelentéktelen. 
A talaj termőképessége általában csekély (1 ha.-n 
termett búza 8'94, tengeri 13-77 q.), elég jól terem 
a burgonya (90,869 q. 1 hektáron 6350 q.). Egyéb 
terményei közül a kender említhető; hegyi rétjein 
sok bükköny és lucerna terem. Kertjeiben (6081 
ha.) sok gyümölcs terem; szőllőterületéböl 1966 ha. 
van beültetve, melyen (1908) 36,404 hl. bort ter
meltek, legjobb a czelnai és csombordi bor. A rét 
és kaszáló területe 60,269, a legelöké 46,315, a 
nádasé 140 ha. Kiterjedt erdőterületének (90,677 
ha.) több mint fele (48,323 ha.) bükkös, 39,709 ha. 
tölgyes ós csak 2645 ha. fenyves; a fatermelós 
nem jelentékeny, mert az erdők túlságosan kivan
nak használva, s harmad részük nincs tervszerű 
kezelés alatt. 

A vármegye állatállománya (az 1895. évi fel
vétel szerint) 76,632 drb szarvasmarha (túl-
nyomólag magyar erdélyi faj), 7597 ló, 264 öszvér 
és szamár, 54,308 sertés, 153,692 juh, 3389 kecske 
és 272,302 drb baromfi. Kiválóbb gulyák vannak 
Drassó, Obrázsa, Monora és Sorostély községek
ben. 178 községben méhészettel foglalkoznak, a 
köpük száma 5255, a méhtermékek értéke 36,432 
K. A folyókban sok a hal. 

Ásványokban a vmegye Ny.-i része na
gyon gazdag, arany tekintetében leggazdagabb; 
aranyra ós ezüstre bányásznak Abrudbánya, 
Bucsum, Verespatak határában, kisebb mérték
ben Zalatna, Trimpoel és Valea Doszului hatá
rában, Trimpoelben kénkővandra is; a higany
bányászat most szünetel. Az arany- és ezüstbányá
szat eredménye az abrudbányai és zalatnai arany-
beváltóhivatalokban és a zalatnai kohónál 800— 
1000 kg. arany és 5—600 kg. eziist körül van. 
Marosújváron és Vízaknán jelentékeny sóbáDyák 
vannak, a termelés amott (1908) 519,311 q. kősó 
és 110,557 q. iparsó, emitt 25,373 q. kősó ; a ma
rosújvári sóbánya ma Magyarország legnagyobb 
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sóbányája. Ásványos vizei közül a túri keserűvíz 
érdemel említést, jelentőségre tettek szert a ma
rosújvári ós kivált a vízaknai sósgyógy fürdők. 

\ vm. lakóinak száma csak lassan emelkedik; 
a polgári népesség száma 1869-ben 188,702, 
1880-ban 178,021, 1890-ben 193,072 és 1900-ban 
209,836 volt, a katonai népesség 1900-ban 2516 
volt. 1909 végén 229,943 lakóra becsülték A. né
pességét. Egy kms-re 593 lélek esik, úgy hogy 
A. hazánk közepes népsűrűségű vmegyéi közé tar
tozik. Anyanyelvre nézve a lakosok közt van 
36,360 magyar 7953 német és 166,099 oláh; a 
magyarság csak lassan gyarapszik, ma 17% 
(1890-ben 15-6°/0); leginkább szétszórva él, na
gyobb tömegben csak a marosújvári és nagyenyedi 
járásokban és a varosokban (legmagyarabb Nagy
enyed). A magyar nyelvet összesen 22"80/0 beszéli, 
a nem magyar ajkúak közül csak 6-9%. Hitfele
kezetre nézve van 11,226 r. kat., 80,211 gör. kat. 
(37-8<V„), 87,210 gör. kel. (41-l»/o). 7170 ág. ev., 
21,296 ret , 1315 unit. és 3903 izraelita. Ezer la
kóra esett 1908-ban 36-7 születés, 26 haláleset, 
97 házasságkötés ; a természetes szaporulat ezer 
lakó után 10-7. Foglalkozásra nézve a lakosság 
túlnyomó része (74-2%) őstermelő, bányászattal 
és kohászattal 4'9, iparral 6-8, kereskedelemmel 
l-5, közlekedéssel l - 3 % foglalkozik; közszolgá
latban áll és szabad foglalkozást űz 3%- A 
tényleg kereső népesség 101,559 (ebből őstermelő 
76,792, bányász 3381, iparos 6285), az eltartottak 
száma 110,793. Ipara és kereskedelme jelentékte
len ; legnagyobb gyártelepei a marosújvári ammó
niák- és szódagyár (250 munkás), a gyulafehérvári 
Johanna-gőzmalom és ipari szeszgyár, 5 mező
gazdasági szeszgyár, a nagyenyedi épületlakatos
gyár, könynyomda és papirárúgyár, a zalatnai 
ércolvasztóval .kapcsolatos vegyészeti gyár s a 
gyulafehérvári téglagyár. A kereskedést illetőleg 
a gabonaforgalmon kívül (élénk piacok Balázs
falva, Gyulafehérvár és Nagyenyed) a marha, 
gyümölcs, tojás és cserkéreg jöhetnek számításba 
mint kiviteli cikkek. A vmegyében 3 ipartestület 
és 3 betegsegélyző pénztár van. Hitelintézetei 4 
bank, 14 takarékpénztár ós 15 szövetkezet, 
összesen 15.491,000 K betéttel (1908 végén); kézi
zálogkölcsönintézet 2 van. 

Közlekedési hálózata 145 km. állami, 479 
km. törvényhatósági (ebből kiépítetlen 74 km.) és 
679 községi közlekedő út (mind kiépítetlen), mihez 
még 687 km. községi dülőút járul. A vasúti vona
lak hossza 155'9 km., miből 103 km. állami, a többi 
magáDvasút. Legfontosabb vasúti vonala a m. kir. 
államvasutak Arad—Tövisi vonala, mely a Maros 
völgyén megy végig, ebből Alvincznél az Erdély-
délvidéki vasút (Szászvároson át Nagyszeben felé) 
s Gyulafehérvárnál a Gyulafehérvár—Zalatnai h. 
é. vasút (38 km.) ágazik ki, mindkettő a Máv ke
zelésében. A Maroson tutajozás folyik. A vmegyé
ben van 28 posta és 22 távíróállomás; a távbe
szélő-állomások száma 176. 

Közművelődési viszonyai kedvezőtlenek; az 
összes népességből csak 25-9%i a 6 évnél idősebb 
népességből 30-5% (1890-ben 20-l°/„) tud irni és 
olvasni, összesen 56,195 lélek; az iskolába be nem 
írt tanköteles gyermekek száma 12,030. A vme
gyében összesen 505 iskola van, ú. m. 22 kisded

óvó 1695 növendékkel, 251 mindennapi elemi 
(közte 46 állami), 187 általános és 17 gazdasági 
ismétlő iskola, 8 iparos és 3 keresk. inasiskola s 
5 polgári iskola, mindössze 22,658 tanulóval (ebből 
17,926 a mindennapi elemi és 490 a polgári isko
lákban), 2 tanítóképző (Nagyenyed ref. és Balázs
falva gör. kat.) 194 tanulóval, 3 gimnázium (Ba
lázsfalva gör. kat., Gyulafehérvár r. kat., Nagy
enyed ref.) 1186 tanulóval és 2 hittud. főiskola 
(Gyulafehérvár r. kat., Balázsfalva gör. kat.) 119 
tanulóval, 1 vincellériskola (Nagyenyed) 1 bányá
szati iskola (Verespatak) s 1 kőfaragó és kőcsi-
szoló ipari iskola (Zalatna) 75 tanulóval, 1 börtön
iskola (Nagyenyed, 293 tanuló) és 1 emberbaráti 
tanintézet (19 tanuló), összesen 505 tanintézet 
26,239 tanulóval. 

Közigazgatás. A. 8 járásra oszlik és területén 
4 rend. tan. város van, a községek és a lakosság 
eloszlása az 1900-népszámlálás alapján következő: 

Járás, illetfileg 
r. t. város 

Alvinczi Járás 
Balázsfalvi « 
Magyarigeni« 
Marosa vári c 
Nagyenyedi « 
Tövisi « 
Verespataki « 
Vízaknai « 
Abrudbánya rtv. 
Gyulafehérvár « 
Nagyenyed « 
Vízakna « 

Összesen ... 

w 5 

24 
22 
21 
33 
32 
19 
8 

18 
1 
1 
1 
1 

181 

Népes-1 Ebből I Lakó-

szama |magy. nemet 

26.673 | 1.107 
23.391 2.528 
22.105 1.903 
27.154 9.021 
21.631 4.087 
20.245 2.028 
24.356 1.588 
20.535 779 
3.341 1.246 

11.507 5.250 
7.494 5.603 
3.920 1.218 

212 352Ü36.360 

953 
2.212 

150 
143 
21 

116 
34 

2.728 
151 

1.861 
130 
54 

7.953 

oláh 1 száma 

24.409Í 6.050 
18.499} 4.851 
90.011| 5.001 
17.4248 5.794 
17.S94J 4.462 
17.815J 4.302 
22.672J 5.563 
16.813f 4.537 
1.921 660 
4.83* 1,595 
1.668 1.101 
2 642 945 

16C.099J 44.861 

A vmegyében van összesen 4 rend. tan. város, 
13 nagyközség, 164 kisközség és 147 puszta és 
telep. A körjegyzőségek száma 55. A községek 
általában kicsinyek, 2000-n 1 több lakója csak 
12-nek van; a városok után (Gyulafehérvár 11,507, 
Nagyenyed 7494) legnépesebb Abrudfalva 4977 
lak. Székhelye Nagyenyed. A vm. 7 képviselőt küld 
az országgyűlésbe. 

Egyházi tekintetben a 13 r.kat. község az erdé
lyi püspöki egyházmegyéhez (kalocsai egyháztar
tomány) van beosztva ; a gör. kat. egyházak közül 
131 a gyulafehérvár-fogarasi érseki, 1 a lugosi püs
pöki egyházmegyéhez(gyulafehérvár-fogarasi egy
háztartomány), a 109 gör. kel. egyház mind az er
délyi érseki egyházmegyéhez tartozik. A 15 ágos
tai és a 40 református egyház az erdélyi egyház
kerülethez van csatolva; zsidó anyakönyvi kerület 
3 van. 

igazságügyi tekintetben az egész vmegye a 
kolozsvári kir. Ítélőtábla kerületéhez beosztott 
gyulafehérvári törvényszékhez tartozik; területén 
6 jbiróság van (Gyulafehórvár,Marosújvár, Abrud
bánya, Balázsfalva, Nagyenyed és Vízakna, az első 
kivételével mind telekkönyvi hatáskörrel felru
házva) ; kir. közjegyzői székhely van Gyulafehór-
várott, Nagyenyeden, Abrudbányán ós Balázsfal
ván; a vmegye az aradi közjegyzői ós a kolozsvári 
ügyvédi kamara területéhez tartozik. 

Hadügyi tekintetben a kisenyedi és alvinczi j. 
64-ik, Vízakna városa a 31-ik és a vmegye többi 
része az 50-ik hadkiegészítési parancsnokság vala
mennyi pedig a nagyszebeni 12. hadtestparanes-
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nokság területéhez tartozik; továbbá a 21. és 23. 
sz. honvédgyalogezredhez, a 68. és 74. népfölke-
lési járáshoz. Csendőrségi szárnyparancsnokság 
Nagyenyeden van, melyhez az egész vmegye 
nagyenyedi és balázsfalvi szakaszra osztva 18 
csendörőrssel tartozik. 

Az egész vmegye a nagyenyedi pénzügyigazga
tóság alá tartozik, van 4 adóhivatala (Nagyenyed, 
Gyulafehérvár, Balázsfalva és Abrudbánya), pénz
ügyőrsége Nagyenyeden, pénzügyőri biztossága 
u. o. és Gyulafehérvártt. A kolozsvári ipari és 
kereskedelmi kamara hatásköre A.-re is kiter
jed. A.-nek államépítészeti hivatala van Nagy
enyeden, posta- és távirdai tekintetben azonban 
a kolozsvári igazgatósághoz, s a közutakat illető
leg a kolozsvári kerületi felügyelőséghez van be
osztva. Erdészeti szempontból a nagyszebeni erdő-
felügyelőséghez tartozik, a kincstári erdők részben 
a kolozsvári erdőigazgatósághoz, részben a szász-
sebesi erdőhivatalhoz tartoznak. A községi volt 
úrbéres erdők kezelésére Nagyenyeden és Gyula
fehérváron járási erdőtiszti állások vannak szer
vezve. Nagyenyed állami állatorvosi kerület szék
helye, melyhez az egész vmegye tartozik; a borá
szati és szöllószeti kerület, valamint fllloxera-biz-
tos székhelye Nagyenyed. A 13. kultúrmérnöki 
kerületi hivatal Nagyenyeden van. A vmegyében 
17 gyógyszertár, 8 kórház (300 ággyal), 37 orvos, 
1 sebész és 133 bába van. 

To r t éne te . A. vidéke már a rómaiak idejében a 
kultúra magas tokán állott; számos régészeti lelet 
bizonyltja, hogy Apulum (amai Gyulafehérvár) cas-
trumát a legio I. adjutrix és XIII. gemina Kr. u. 
115—117. építette s Dáeia hadparancsnoksága oda 
telepedett; utóbb Apulum nevezetes polgári muni-
cipium s Dácia legvirágzóbb városa lett, melyben 
gyakran székeltek a helytartók is; a tartomány 
pénzügyigazgatósága ós pénzverője is ott volt. A 
negyekben nagyban űzték a bányaművelést. Erre 
vonult (Apulumról Sarmizegethusa felé) a rómaiak 
egyik fő hadi útja is. A gepidák és gótok beron-
tása a virágzó gyarmatokat elpusztította. A ma
gyarok letelepedése után A. a keresztény hitélet, 
állami és hadi tevékenység legfontosabb helyei 
közé tartozott. Szent László király Gyulafehérvárt 
tette az általa alapított első erdélyi katolikus 
püspökség székhelyévé s a vmegye a magyarság 
hatalmas védőbástyája volt. A mongolok betörése
kor (1241) Gyulafehérvárral együtt A. nagy része 
is elpusztulván, a néptelen vmegye nagy részét 
szászok (Nagyenyed) és oláhok (a hegyes vidé
ket) foglalták el; később a törökök — Hunyady 
János marosszentimrei győzelme dacára (1442) — 
több izben fenyegették A.-t s vérengzéseik bor
zasztó mérveket öltöttek. 1550. Izabella is Diód
várában keresett menedéketa törökök elől; 1601. 
Mihály oláh vajda pusztította a vmegyét, kit azon
ban Básta az erdélyi segélyhadakkal Miriszlónál 
megvert. Erdély különállása idejében A. mindig 
nagy szerepet játszott; Gyulafehérvártt laktak és 
temetkeztek az erdélyi vajdák és fejedelmek, 
ugyanitt fontos országgyűléseket tartottak s 
Bethlen Gábor itt alapította 1629. az első erdélyi 
főiskolát. 1658. azonban a törökök ismét elpusz
títván a várost, a Bethlen-kollégiummal együtt 
a vmegye székhelye is Nagyenyedre költözött 

át. A belső villongások 1687-ben értek véget, 
amidőn az erdélyi rendek Balázsfalván Erdély 
visszahódolását Lotharingiai Károly herceggel 
aláírták. A XVIII. században itt kezdődtek meg 
az oláhok féktelenkedései; 1784-ben innen indult 
Hóra a magyarok irtására, 1848—49-ben az oláhok 
Nagyenyeddel együtt a vmegye nagy részét el
pusztították s a Szabadságréten (Campu libertate) 
a magyar nemzettel szemben állást foglaltak. Mind 
e csapások meggyöngítették az egykor hatalmas 
és uralkodó magyar elemet; azóta az oláh elem 
képezi a löldmíves- és pásztornép nagy többségét, 
miután az Érchegység német telepeit is magába 
olvasztotta. A vmegye jelen alakját az 1876-iki 
XXXIII. t.-c. által nyerte. 

Irodalom. Király Pál, Gyulafehérvár története, Gyulafeh. 
1891, I. k.: Avéd Jákó, A gyulafehérvári meteor, állomás 
1875—84. észlelései, u. o. gimnáz. Értesítője 1886; Cserni 
Béla, Gyulafehérvár környékének növényzete 1879; Orbán 
Balázs, Tövis és vidéke, Századok, 1886; Emke útikalauz 
Magyarország erdélyi részében, Kolozsvár 1891, 128—158. 
lap; A kolozsvári keresk. és iparkamara jelentései; A. 
megyei tört. társ. évkönyvei (1888 óta); Cseroi Béla, A. tör
ténete a római korban., u. a. az ásatásokról szóló folyt, 
jelentései Arch. Ért. 

Alsó-fehérkörösi ármentesítő társulat. Ala
kult 1854. oly célból, hogy a Fehér- és Fekete-
Körös békésvármegyei árterületét, valamint a 
Kettős-Körös Békés fölötti jobb- és balparti árterü
letét víztől mentesítse. 1879. azonban a Kettős-
Körös jobb partján levő árterület kilépett a tár
sulat kötelékéből és a hosszufoki társulathoz csat
lakozott. Árterületének nagysága 84,446 kat. hold 
831 D-öl; töltéseinek hossza 72,134 méter. Belső 
vizeinek levezetésére 103 km. hosszú csatorna, két 
zsilip, hét csőzsilip és két szivattyútelep szolgál. 
Az 1905. év végéig befektetett épitéstőkéje 
5,411.006-37 K. Székhelye Gyula. 

Alsófehérkút, kisk. Hont vm. ipolynyékij.-ban, 
(1900) 350 tót és magyar lak. u. p. Csáb, u. t. Ba
lassagyarmat. Régi neve Pribel volt; 1244. IV. 
Béla a Hont várához tartozó Prebul helységet 
Benchének ajándékozta. Most a gr. Zichy-család 
birtoka. 

Alsófeketevölgy (ezelőtt Alsövalenyágra), kisk. 
Bihar vm. vaskohi j.-ban, (1900) 497 oláh lak., kik 
nagyrészt daróckészltéssel és vászonszövéssel fog
lalkoznak ; u. p. Dombrovány, u. t. Szudrics. 

Alsófenyves (ezelőtt: Alsó-Jedlova), kisk. Sá
ros vm. felsővlzközi j.-ban, (1900) 171 rutén lak., 
u. p. Felsőodor, u. t. Felsővízköz. 

Alsóferenczfalva (ezelőtt Ferenczfalva és 
Mikófa), kisk. Zala vm. csáktomyai j.-ban, (1900) 527 
horvát lak.; u. p. Bottornya, u. t. Muraszerdahely. 

Alsófernezely, kisk. Szatmár vm. nagybányai 
j.-ban, a Rozsály tövében, (1900) 1841 oláh és 
magyar lak., posta- és táviróhivatallal. A. je
lentékeny bányahely ; itt van Magyarország leg
nagyobb kohótelepe, mely a felsőbányai kincstári 
és magánbányászat és a kereszthegyi és veres
vízi bányamüvek, valamint a nagjbányai ma
gánbányászat összes termékeit dolgozza fel. Bá
nyáit a XVI. sz. óta müvelik; 1580. Báthory Ist
ván lengyel király kapta kárpótlásul Szatmárért. 
A. 1592. Nagybánya tulajdona volt és 1608. e 
bányák bérlője, Lisibona Gellért kapta királyi 
adományul. Később a királyi kincstár visszavál
totta a bányákat, melyek utóbb gyakran cserél-
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tek urat; a szatmári béke óta végleg a kincstár 
tulajdonában vannak. 

Alsó fogalom, logikai műszó, 1. Következtetés. 
Alsófokú gazdasági oktatás, 1. Gazdasági 

szakoktatás. 
Alsó frank kerület, bajor közigazgatási ke

rület, Hessen-Nassau porosz tartomány, Szász-
Weimar-Eisenach, Szász-Meiningen, a Felső és 
Alsófrank kerület, Württemberg, Baden és Hes-
sen nagyhercegség közt, 8402 km2 területtel, (i9os) 
682,532 (1 km» 81) lak. 4 önálló várost és 22 járást 
foglal magában. Szókhelye: Würzburg. 

Alsófricske (ezelőtt: Fricske), kisk. Sáros vm. 
bártfai j.-ban, (1900) 411 tót lak.; u. p. Hertnek, 
u. t. Raszlavieza. 

Alsófüged, kisk. Torda-Aranyos vm. felvinezi 
j.-ban (1900) 513 oláh lak., u. p. és u. t. Pelvincz. 

Alsófügöd, kisk., Abauj-Torna vm. szikszói 
j.-ban, (1900) 210 magyar lak., u. p. ós u. t. Forró-
Bncs. 

Alsófüld, kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi 
j.-ban, (1900) 467 oláh lak., u. p. és u. t. Bánffy-
hunyad. 

Alsófüle, kisk. Torda-Aranyos vm. alsójárai 
j.-ban, (1900) 574 oláh lak., u. p. ós u. t. Alsójára. 

Alsófüves (ezelőtt Alsóverzár), kisk. Bihar 
vm. vaskohi j.-ban, (1900) 459 oláh lak., kik ősidők 
óta háziiparszerüleg űzik a varga-, csizmadia- és 
kovácsmesterségét; u. p. és u. t. Vaskoh. 

Alsógagy, kisk. Abauj-Torna vm. csereháti 
j.-ban, (1900) 369magyar lak., u. p. Felsőgogy, u. t. 
Forró- Bnes. 

Alsógáld, kisk. Alsó-Fehér vm. magyarigeni 
j.-ban, (1900) 1417 oláh lak., u. p. Benedek, u. t. 
Tövis. A báró Kemény-család ősi fészke, várkas-
télylyal. A. és Krakkó közt római út nyomai 
(1346: via lapidea). 

Alsógalla, kisk. Komárom vm. tatai j.-ban, (1900) 
935 német és magyar lak., esendői-őrssel, hitel
szövetkezettel, u. p. és u. t. Tatabánya. 

Alsógellér, kisk. Komárom vm. csallóközi 
j.-ban, (1900) 432 magyar lak., u. p. Bogya, u. t. 
Bogya-Gellér. 

Alsó gereben (ezelőtt Alsó-Hrabonicza), kisk. 
Bereg vm. szolyvai j.-ban, (1900) 492 rutén, né
met és magyar lak., u. p. ésu. t. Szentmiklós. 

Alsógezés, kisk. Nagy-Küküllő vm. szentágo-
tai j.-ban, (1900) 726 oláh lak., u. p. Bürkös, u. t. 
Üjegyháza. 

Alsógörzsöny, kisk. Veszprém vm. pápai 
j.-ban, (1900) 393 magyar lak., vasúti megállóval, 
u. p. és u. t. Marczaltő. 

Alsó-Guinea, 1. Guinea. 
Alsógyékényes, kisk. Szolnok-Doboka vm. 

dési j.-ban, (1900) 492 oláh lak., u. p. ós u. t. Dés. 
Alsógyertyán (ezelőtt Alsó-Hrabócz), kisk. 

Zemplén vm. varannói j.-ban, (1900) 831 tót és ma
gyar lak., gőzmalommal; postahivatallal; u. t. 
Varannó. Kastélyát a Malonyai-család a XVIII. sz. 
közepén építette. Eóm. kat. temploma 1550. épült, 

Alsógyőröd, kisk. Bars vm. verebélyi j.-ban. 
(1900) 391 tót és magyar lak., u. p. Nagykálna, u. 
t. Alsó várad. A község már 1230. fordul elő ok
levelekben ; 1544. Balassa Menyhért birta, 1560. 
Dobó István kapta; utóbb II. Rákóczi Ferencz 
kezébe került, ki 1705. Bottyán Jánosnak aján-1 

dékozta. 1663. a törököktől szenvedett sokat, ak
kor Apafi fejedelem táborozott itt. Ma a Schöller 
család birtoka. 

Alsóhagymás, kisk. Szolnok-Doboka vm. csáki-
gorbói j.-ban, (1900) 938 oláh lak., u. p. Alparét, 
u. t. Csákigorbó. 

Alsóhalas (ezelőtt: Alsó-Ribnyicze), kisk. Ung. 
vm. szobránczi j.-ban, (1900) 393 tót és rutén lak., 
u. p. és u. t. Szobráncz. 

Alsóhámor, kisk. Bars vm. garamszentkereszti 
j.-ban, a hodrusi völgyben, (1900) 1208 tót és ma
gyar lak., kik az itteni arany- és ezüstbányákban 
(Ujantaltáró) és a hires Szandrik ezüstgyárban 
dolgoznak. Van posta- és táviróhivatala. Hajdan 
a revistyei uradalomhoz tartozott. 

Alsóhangony, kisk. Gömör- és Kishont vm. 
rimaszócsi j.-ban, a Hangonypatak völgyében, 
(1900) 759 magyar lak., u. p. Felsőhangony, u. t. 
Ózd. Már Anonymus említi; 1427. a Hangonyi-
család birta, árilakát a Forrószegi-esalád építette. 
Hajdan páloskolostor volt itt. 

Alsóhatárszeg (ezelőtt: Nagy-Rosztoka), kisk. 
Bereg vm. alsóvereczkei j.-ban, (1900) 262 rutén 
és német lak.; u. p. Szarvasháza, u. t. Uzsok. 

Alsóház, 1. Képviselőház. 
Alsóhegy, a tornai fensíknak, melyet a Torna 

vize déli és északi szárnyra oszt, déli szárnya. 
Alsóhelbény, kisk. Nyitra vm. nagytapolcsányi 

j.-ban, (1900) 354 tót lak., kik a kosárfonást és len
szövést háziiparilag űzik. U. p. és u. t. Koros. 

Alsóhernád,Újhartyánhoz tartozó népes puszta, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. alsódabasi j.-ban, (1900) 
544 lak., vasúti állomással; u. p. Újhartyán, u. t. 
Örkény. 

Alsóhidas (ezelőtt: Alsó-Mostyenecz), kisk. 
Troncsén vm. vágboszterczei j.-ban, (1900) 305 tót 
lak , u. p. és u. t. Vágbesztercze. 

Alsóhidegpatak, kisk. Máramaros vm. ökör
mezői j.-ban, (1900) 1146 rutén és német lak., 
postaílgynöksóggel; u. t. Volócz. 

Alsóhímes (ezelőtt: Alsó-Piszana), kisk. Sáros 
vm. felsővizközi j.-ban, (1900) 181 ruthónlak.,u. p, 
Ladomérvágása, u. t. Felsővfzköz. 

Alsóhomoród, kisk. Szatmár vm. erdődi j.-ban, 
(1900) 828 német, magyar és oláh lak., fogyasztási 
hitelszövetkezettel, vasúti állomással, posta- ós 
táviróhivatallal. A. 1418—1633. a Drágflak bir
toka volt. 1781. magyarokat telepítettek ide, de 
ezek a zord vidéken nem boldogultak, azért 1787. 
svábokat hoztak ide Bádenból és Bajorországból. 

Alsóhunkócz (ezelőtt: Hunkócz), kisk. Ung 
vm. szobránczi j.-ban, (1900) 661 tót lak., trachit-
kőbányával; u. p. ós u. t. Szobráncz. 

Alsóhutka, kisk. Abauj-Torna vm. füzéri j ,-ban, 
(1900) 369 tót és magyar lak; u. p. és u. t. Alsó-
mislye. 

Alsóidecs, kisk. Maros-Torda vm. régeni felső 
j.-ban, (1900) 937 német lak.; hozzátartozik Idecs-
fürdő; u. p. Szászrógen, u. t. Idecsfürdő. 

Alsóilosva, kisk. Szolnok-Doboka vm. betleni 
j.-ban, (1900) 703 oláh és magyar lak., postahiva
tallal ; u. t. Retteg. Helyén római castrum volt. 
V. ö.: Torma Károly, Az A.-i állótábla és mű
emlékei (Erdélyi Múzeumegylet Évk. III. ,10—76. 
1.); Martin J., A. római és őstelep (Arch. Értesítő 

11903, 286 1). 
31* 
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Alsóiszkáz, kisk. Veszprém vm. devecseri 
j.-ban, (1900) 220 magyar lak.; u. p. Középiszkáz, 
u. t. Tüskevár. 

Alsójánosfa (ezelőtt Jánosfa), kisk. Vas vm. 
muraszombati j.-ban, (1900) 140 vend lak.; u. p. és 
u. t. Pártosfalva. 

Alsójányok, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban, 
(1900) 246 magyar lak.; u. p. és u. t. Nagymagyar. 
Határában pogánykori örhalmok vannak. 

Alsójára, kisk. Torda-Aranyos vm. alsójárai 
j.-ban, (1900) 1724 oláh és magyar lak., a járási 
szolgabirói hivatal székhelye, van telekkönyvi 
hatósággal felruházott járásbírósága, csendőrőrse, 
hitelszövetkezete, kisegítő tkpénztára, posta- és 
táviróhivatala, telefonállomása. 

Alsójattó, Tardoskeddhez tartozó népes puszta 
Nyitra vm. érsekújvári j.-ban, (1900) 703 lak., vas
úti megállóval; u. p. Tornócz, u. t. Tardoskedd. 

Alsójózsa, kisk. Hajdú vm. hajdúböszörményi 
j.-ban, (1900) 995 magyar lak., vasúti megállóval; 
u. p. Felsőjózsa, u. t Hajduszentgyörgy. 

Alsók, kisk. Somogy vm. csurgói j.-ban, (1900) 
805 magyar lak.; u. p. és u. t. Csurgó. 

Alsókabol (ezelőtt Alsó-Komi), nagyk. Bács-
Bodrog vm. titeli j.-ban, (1900) 2003 szerb és ma
gyar lak.; u. p. és u. t. Pelsőkabol. Van tégla
gyára és gőzmalma, utóbbi a községet villamos 
világítással látja el. A község végében ősrégi 
szerb kolostor és templom van, melyet a szerb 
történeti hagyomány szerint első érsekük, Száva 
alapított 1237. A kolostor és templom idővel több
ször elpusztult, a mostani szép templom a réginek 
romjain épült; oldalhajójában a csajkás-kerület 
első parancsnoka, Sztaniszavlyevics Tódor ezre
des (megh. 1782.) van eltemetve. A kolostor mel
lett jól rendezett gazdaság terül el, melynek javait 
a szerzetesek élvezik. A kolostor főnöke a XVIII. 
sz. végén Rajcs János, az első szerb történetíró 
volt. A. a határőrvidékhez tartozott, 1769. a esaj-
kások szervezetébe soroztatott be s csak 1873. 
csatoltatott a vármegyébe. A. vidéke nevezetes 
niadárkiköltő hely. 

Alsókajanel, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, 
(1900) 343 oláh lak.; u. p. és u. t. Marossolymos. 

Alsó-Kalifornia, 1. Kalifornia. 
Alsókálinfalva, kisk. Máramaros vm. taracz-

vizi j.-ban, (1900) 1718 rutén lak.; u. p. Dombó, 
u. t. Taraczköz. 

Alsókáinok, kisk. Turócz vm. szentmártonblat-
nicziai j.-ban, (1900) 57 tót lak.; u. p. és u. t. Turócz-
szentmárton. 

Alsókalocsa, kisk. Máramaros vm. ökörmezői 
j.-ban, (1900) 2724 rutén ós német lak., posta
hivatallal ; 11. t. Ökörmező. 

Alsókálosa, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. 
tornaijai j.-ban, (1900) 444 magyar lak.; u. p. Gö-
mörfüge, u. t. Tornaija. 

Alsókánya (ezelőtt Jesztreb), kisk. Ung vm. 
szobránczi j.-ban, (1900) 603 tót lak. ; u. p. Pályin, 
u. t. Nagymihály. 

Alsókápolna, kisk. Kis-Küküllö vm. hosszú
aszói j.-ban, (1900) 657 oláh lak.; u. p. és u. t. 
Zsidve. 

Alsókara, Jászkarajenőhöz tartozó telep Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vm. abonyi j.-ban, (1900) 1769 
lak.; u. p. és u. t. Jászkarajenő. 

Alsó-karasiczavölgyi vizlecsapoló társulat. 
Alakult 1899. Baranya-Monostor székhellyel, Ja
kabfalutól Darázsig terjedő 5384 kat. hold 1464 
• - ö l lecsapolására. 1905 végéig a munkálatokba 
366,061 K 83 f.-t fektetett be. 

Alsókaraszló, kisk. Ugocsa vm. tiszáninneni 
j.-ban (1900), 1737 ruthén lak., hitelszövetkezet; 
u. p. ós u. t. Magyarkomját. 

Alsókarvacz, Herencsvölgyhez tartozó telep, 
Zólyom vm. nagyszalatnai j.-ban (1900) 1446 lak.; 
u. p. Herencsvölgy, u. t. Krivány-Gyetva. 

Alsókaznacs, kisk. Szilágy vm. szilágysomlyói 
j.-ban, (1900) 498 oláh lak.; u. p. Ipp, u. t. Ipp-
Zoványfürdő. 

Alsókázsmárk, kisk. Abauj-Torna vm. szikszói 
j.-ban, (1900) 302 magyar lak. ; u. p. Léb, u. t. 
Halmaj. Péchy Tamásnak itt kastélya volt. 

Alsókéked, kisk. Abauj-Torna vm.füzéri j.-ban, 
(1900) 344 magyar lak.; u. p. Abaújvár, u. t. Her-
nádzsadány. Az itteni fürdő a legjobban felszerelt 
kisebb hazai fürdők közé tartozik; regényes szép 
helyen fekszik, a 645 m. magas Szurdok-hegy alatt, 
a Lapis-patak völgyében ; több csinos lakó- és egy 
fürdőházból áll. Vize langyos (24° C), kénes hévvíz, 
melyet idültcsúzos, izületi és csontbajok ellen 
sikerrel használnak. A fürdő a Kellemesi Melczer 
bárónők tulajdona; gyógyforrását már Mátyás ki
rály idejében ismerték. A. régi kastélyát a Zombory-
család 1613. restauráltatta; jellemzők gömbölyű 
saroktornyai. Régi kath. temploma 1729. újjáépült. 

Alsókékesnyárló, Szilágy vm., 1. Alsönyárló. 
Alsókemencze, kisk. Abauj-Torna vm. fúzéri 

j.-ban, (1900) 427 tót és magyar lak.; a gróf Porgách-
család kastélyával és levéltárával; u. p. Magyar
bőd, u. t. Ránkfüred. 

Alsókemenecz (ezelőtt Alső-Kamenecz), kisk. 
Bars vm. oszlányi j.-ban, a felső Nyitra völgyé
ben (1900) 504 tót lak.; u. p. és u. t. Nemeskoszto-
lány. Határában, a Hradek-hegyen vár v. erődit-
vóny nyomai látszanak. 

Alsókimpány, Bihar vm., 1. Alsőmezös. 
Alsókismartonhegy, nagyk. Sopron vm. kis

martoni j.-ban, Pelsőkismartonhegy községgel és 
Kismarton várossal, teljesen összeépítve, izr. köz
ség (1900) 451 német ós magy. lak. (csak 38 ke
resztény) ; szűk utcái többnyire ódon épületekből 
állnak, benne Wolf Sándor bornagykereskedése 
(1790) és csinos régészeti múzeuma, s az izr. köz
ségház. A zsidók Kismartonban már 1373 óta lak
tak állandóan, de nem A.-on, hanem a mai Kis
martonváralján ; a «hegyre» csak 1671 után tele
pedtek, ahol a kizárólagos zsidó várost alkot
ták. V. ö.: Markbreiter Moritz ; Beitráge zur 
Geschichte der jüdischen Gemeinde Bisenstadt, 
(Wien 1908); Fürst A., Sitten u. Gebráuche in der 
Bisenstádter Judengasse (Székesfehérvár 1908). 

Alsókocskócz, kisk. Trencsén vm. illavai j .-ban, 
(1900) 463 tót lak., vasúti megállóval; u. p. és 
u. t. Puhó. 

Alsókomána, kisk. Pogaras vm. sárkányi 
j.-ban (1900) 1,074 oláh ós magyar lak., postahiva
tallal ; u. t. Sárkány; a Majláth-család származási 
helye. Itt székel az áll. ménesuradalom intézősége. 

Alsókomárnok (ezelőtt Alsó-Komarnik),tesk. 
Sáros vm., felsővízközi j,-ban (1900), 324 tót lak., 
gyufagyárral; u. t. Felsővlzköz. 
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Alsókomarócz (ezelőtt Komarócz), kisk. Zem
plén vm., varannói j.-ban (1900), 331 tót lak.; u. p. 
és u. t. Varannó. Hajdan higanybányája volt, 
melyet azonban a víz elöntött. 

Álsókorompa, kisk. Pozsony vm. nagyszombati 
j.-ban, (1900) 1481 tót, német és magyar lak., hitel
szövetkezettel, postahivatallal; u. t. Bélaház. 
A XIII. sz.-ban a Korompai-család birta, hajdan 
Stibor vajdának itt vára volt, melyet a morvák 
elfoglaltak, de Stibor ismét visszahódította. Most 
legnagyobb birtokosa Chotek Eezsö gróf, kinek 
itt (a Brunswick grófoktól a XVIII. sz.-ban épí
tett) szép kastélya van, benne régi mesterek 
(Bassano, Pálma, Holbein, Breughel, Tizian, Ru
bens, Teniers, Kupeozky stb.) festményei s az I. 
emeleten freskókkal díszített terem; a kastélyban 
Beethoven is hosszabb időt töltött; közelében 
színházi épület van. A parkban gr. Brunswick 
Józsefné emléke Ferenczitől. 

Alsókosály, kisk. Szolnok-Doboka vm. dési 
j.-ban, (1900) 1,318 oláh lak., vasúti megállóval; 
u. p. és u. t. Dés. Itt valaha római castrum volt. Az 
egykori Bocskay, utóbb báró Huszár, majd gr. 
Esterházy Miguel-féle, s a nép által II. Józseffel 
is kapcsolatba hozott kastély falába innen jutott 
az a felirat, mely Torma Károlyt a Limes dacicus 
tanulmányozására indltá. A felirat szerint Gor-
dianus császár alatt Kr. u. 239. Valerius Valenti-
nus, Napoca (Kolozsvár) aedilise a Szamos mellé
két a vallumon túli (határtöltésen kívüli) új adó
összeírás alá vevón, Nemesisnél, A.-on mulatása 
alatt oltárt szentelt. 

Alsókovil, 1. Alsőkabol. 
Alsóköcsény (ezelőtt Kucsin), kisk. Zemplén 

vm., varannói j.-ban (1900), 288 tót lak.; u. p. 
Alsógyertyán, u. t. Varannó. 

Alsóköhér, kisk. Maros-Torda vm. régeni alsó 
j.-ban, (1900) 639 oláh lak.; u. p. Nyárádremete, 
u. t. Görgényszentimre. 

Alsóköröskény, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, 
(1900) 881 tót és magyar lak., postahivatallal, te
lefonállomással. A község már 1292. szerepel; 
1585. a törökök kifosztották. A Thuróczy-család-
nak több úri laka van itt. 

Alsókörtvélyes, 1. kisk. Szolnok-Doboka vm. 
1. Déskörtvélyes. — 2. A., kisk. Zemplén vm. 
nagymihályi j.-ban, (1900) 1078 tót lak.; u. p. 
Rákócz, u. t. Bánócz. Régi nemesi kúriáját Mária 
Terézia alatt a Szirmayak építették; most a Mos-
kovitz-család birja, benne nagy könyvtár van 
és Kossuth Lajostól eredő több bútordarab. 

Alsó kötél (bánya). Az aknába két kötél nyúlik, 
az egyik fel-, a másik pedig lejár és mindakettő 
ugyanazon hengerre, a kötéldóbra tekerődik, az 
egyik a dob felső részére, a másik alsó részére ; 
ez utóbbit nevezik A.-nek, a másik a felső kötél. 

Alsóköves (ezelőtt Govosdia), kisk. Arad vm. 
máriaradnai j.-ban, (1900) 735 oláh lak.; u. p. és 
u. t. Tótvárad. 

Alsókubin, nagyk. Árvavm. alsókubini j.-ban, 
az Árva folyó mellett, (1900) 1674 tót, magyar ós 
német lak.; a vm. törvényhatóságának, a j.-i 
szolgabirói hivatalnak, pénzügyigazgatóságnak, 
kir. tanfelügyelőségnek, biztosságnak és pénz
ügyőrségnek, áll. építészeti hivatalnak, kir. köz-
jegyzöségnek, áll. erdőhivatalnak és j.-i erdőgond

nokságnak székhelye; van járásbírósága, telek
könyve és adóhivatala, csendőrőrse, takarék- és 
hitelintézete, áll. felső keresk. iskolája, áll. polg. 
fiú- és leányiskolája, nyilvános (Csaplovics-féle) 
könyvtára (41,000 köt), vm.-i kórháza, több egye
sülete, münialma, vasúti állomása, posta- és táviró-
hiv Kath. templomában Zmeskál Jób és neje re-
naissance epitáfiuma. 1849. ápr. 28. Beniczky ma
gyar csapatja itt szótverte a tót csapatokat. 

Alsó kurmináció, 1. Cirkumpoláris csillagok. 
Also l , 1. Alzól. 
Alsóladács (ezelőtt Alsó-Vladicsa) kisk., Zenir 

plén vm., sztropkói j.-ban (1900), 114 tót lak.; u. p. 
Havaj, u. t. Sztropkó. 

Alsólakos (ezelőtt Alsólendvalakos), kisk. Zala 
vm., alsólendvai j.-ban, (1900) 365 magyarlak.; 
u. p. és u. t. Alsólendva. 

Alsóláncz, kisk. Abauj-Torna vm. csereháti 
j.-ban, (1900) 264 magyar lak.; u. p. Buzita, u. t. 
Hidasnémeti. 

Alsólápos, kisk. Szepes vm. szepesófalui j.-ban, 
(1900) 657 tót lak.; a XV. sz.-ból való, de átala
kított kat. templomának famennyezetén Mária 
mennybemenetelének képe ; aranyozott ezüst úr-
mutató a XV. sz.-ból; u. p. Nedecz, u. t. Szepes-
ófalu. 

Alsólapugy, kisk. Hunyad vm. marosillyei 
j.-ban, (1900) 343 oláh lak.; u. p. Hunyaddobra, 
u. t. Laszó. 

Alsólaskóvölgyi vízi társulat. Alakult 1892. 
Poroszló székhellyel a Laskó-patak (Heves vm.) 
szabályozására. Érdekeltségi területe 2526 kat. 
hold. 1905 végéig befektetett tőkéje 125,885-01 K. 

Alsólászló, kisk. Sopron vm. felsőpulyai j.-ban, 
(1900) 446 német lak., u. p. Répczekethely, u. t. 
Kőszeg. 

Alsólászlófalva (ezelőtt Alsóladiskócz), kisk. 
Zemplén vm. homonnai j.-ban, (1900) 253 tót lak., 
u. p. Udva, u. t. Koskócz. 

Alsólegónd, kisk. Hont vm. korponai j.-ban, 
(1900) 180 tót lak., u. p. Bozók, u. t. Korpona. 

Alsólehnicz (ezelőtt: Sub-Lechnicz), kisk. Sze
pes vm. szepesófalui j.-ban, (1900) 205 tót és német 
lak., hozzátartozik a Koronahegyfürdő (1. 0.) és a 
Vörösklastrom (1. o.); u. p. Koronahegyfürdő, u. t. 
Szepesófalu. 

Alsólehota, kisk. Árva vm. vári j.-ban, (1900) 
651 tót lak.; u. p. ós u. t. Árvaváralja. 

Alsólelócz, 1. Nyitranovák. 
Alsólendva, nagyk. Zala vármegye A.-i j.-ban, 

(1900) 2361 magyar és vend lak., a járási szolga
birói hivatal székhelye, járásbírósággal, telek
könyvvel, adóhivatallal, kir. közjegyzöséggel, 
csendőrőrssel; van 2 tak.-pénztára, élénk gabona
piaca, gőzmalma, A.-hosszúfalusi ipartestülete, 
áll. polg. fiúiskolája, vasúti állomása, posta- és 
táviróhivatala. A. csinos dombsor aljában fekszik, 
melyet egykori vára koronáz. A. Pannoniának 
még a celtogallok által épített ős Halicanum vá
rosa helyén van; Alarich nyugati gót király 
Pannoniából a Duna mellől Savarián, Halicanu-
mon és Petaviumon át vezette seregét Itália ellen, 
valamint Attila is Halicanumon át. A hunn fe
jedelemnek a szomszéd Stájerben levő táborozó 
helyét még ma is Attila völgyének nevezik. Az 
avaroktól romban hagyott városból a frank ok 
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Lindaut vagy Limbachot emelték Nagy Károly 
idejében (796); a frankokat rövid idő múlva Szva-
topluk szlávjai váltották föl; Árpád idejében Lin-
dau még fellegvárával együtt állott s a magyarok 
Lindvának nevezték; a XVI. és XVII. sz.-ban az 
A.-i vár fontos stratégiai pontul szolgálhatott, mert 
a Zrínyiek Csáktornyái várával a közlekedést a 
Muraköz és A. között védte. A XIII. sz. óta A. a 
Bánffyakó volt, e család kihaltával (1644) a koro
nára szállott, de már I. Lipót 1687. a ma is birto
kos Bsterházy-családnak adományozta. E család 
a régi várat részben lerombolta s 1717. az újat 
építtette helyébe, mely ma is fennáll. V. ö. Szántó 
Károly, Alsólendva és vidéke, Pöldr. Közi. XI.; 
Bellosics Bálint, Alsólendva és vidéke, Turisták 
Lapja, 1892. 

Alsólipnicza, kisk. Árva vm. trsztenai j.-ban, 
(1900) 2929 tót lak., postahivatallal; u. t. Jablonka. 

Alsólócz, kisk. Pozsony vm. nagyszombati 
j.-ban, (1900) 645 tót és magyar lak., vasúti állo
mással ; u. p. és u. t. Nagybresztovány. 

Alsólövő (ezelőtt Alsólö), kisk. Vas vm. felső
őri j.-ban, (1900) 691 német és magyar lak., ser-
fözővel, vasúti megállóval; u. p. Felsőőr, u. t. 
Tárcsa. 

Alsólugos, kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, (1900) 
1069 oláh lak., u. p. és u. t. Élesd. 

Alsólunkoj, kisk. Hunyad vm. brádi j.-ban, 
(1900) 644 oláh lak., u. p. és u. t. Brád. Bányaterü
letét az állam vette meg. 

Alsó-Magyarország, ma az ország D.-i része ; 
régen a D.-i, K.-i, sötBK.-i vmegyéket is így hív
ták szemben Felső-Magyarországgal, mely alatt a 
Dunántúlt és ÉNy.-i Magyarországot értették. 

Alsómarácz (ezelőtt Tót-Morácz), kisk. Vas 
vm. muraszombati j.-ban, (1900) 758 vend és ma
gyar lak., u. p. Mártonhely, u. t. Muraszombat. 

Alsómaros vár adj a, kisk. Alsó-Fehér vm. al-
vinczi j.-ban, (1900) 583 oláh ós magyar lak., 
csendőrőrssel, postahivatallal; u. t. Gyulafehér
vár. 

Alsómattyasócz, kisk. Liptó vm. liptószent-
miklósi j.-ban, (1900) 177 tót lak., u. p. Szielnicz 
u. t. Liptószentmiklós. 

Alsómedves (ezelőtt Nagy-Medves), kisk. Vas 
vm. németújvári j.-ban, (1900) 695 horvát és 
német lak., u. p. és u. t. Németújvár. 

Alsómégy, Homokmégyhez tartozó népes telep 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kalocsai j.-ban, (1900) 
582 lak., u. p. Homokmégy, u. t. Öregcsertő. 

Alsómélyesd, kisk. Trencsén vm. vágbeszter-
czei j.-ban, (1900) 202 tót lak., u. p. Alsóhricsó, u. t. 
Nagybicscse. 

Alsóméra, kisk. Abauj-Torna vm. szikszói 
j.-ban, (1900) 403 magyar lak., u. p. Felsöméra, 
u. t. Forró-Bncs. 

Alsómérk, kisk. Sáros vm. lemesi j.-ban, (1900) 
184 tót lak., u. p. Sárosbogdány, u. t. Lemes. 

Alsómerse (ezelőtt Alsó-Mirossó), kisk. Sá
ros vm. felsővízközi j.-ban, (1900) 330 rutén lak., 
u. p. Felsőodor, u. t. Alsópagony. 

Alsómesteri, hegyk. Vas vm. czelldömölki j . -
ban, (1900) 361 magyar lak., u. p. és u. t. Czelldö-
mölk. Határában római sírok vannak. 1707. itt 
verte meg Bezerédj kuruc vezér ismételten 
Stahremberg csász. tábornok hadát. 

Alsómezős (ezelőtt Alsókimpány), kisk. Bihar 
vm. vaskohi j.-ban, (1900) 429 oláh lak.; u. p. és 
u. t. Rézbánya. 

Alsómicsinye, kisk. Zólyom vm. besztercze-
bányai j.-ban, (1900) 372 tótlak.,u.p.Felsőmicsinye, 
u. t. Beszterczebánya. 

Alsómihályíalva (ezelőtt: Alsőmihályevecz), 
kisk. Zala vm. perlaki j.-ban, (1900) 1115 horvát 
lak., u. p. Muraszentmária, u. t. Perlak. 

Alsómihályi (ezelőtt Mihályi), kisk. Zemplén 
vm. sátoraljaújhelyi j.-ban, (1900) 575 magyar lak., 
csendőrőrssel, kőolaj finomítógyárral, vasúti állo
mással, posta- és táviróhivatallal. Régi úrilakát 
a Nedeczkyek építették. 

Alsómiholjácz (Miholjac dolnji), adók. Ve-
rőcze vm. A.-i j.-ban, a járási szolgabírói hivatal 
széke, (1900) 3773 horvát-szerb, magyar és német 
lak., van járásbírósága telekkönyvi hatáskörről, 
csendőrőrse, takarékpénztára, takarék- és kise
gítő szövetkezete, vasúti állomása, posta- és táv-
iróhivatala és telefonállomása. 

Alsómislye, kisk.Abauj-Tornavm. fúzérij.-ban, 
(1900) 1018 tót ós magyar lak., vasúti állomással, 
posta- és táviróhivatallal. A községet 1458. ahusz-
sziták tartották megszállva, de Mátyás király se
rege elfoglalta és az őrséget lekaszabolta. 1678. 
Thököly Imre vette be ostrommal. A községben 
egy Koselcka nevű. melegforrás fakad. Ref. temp
lomának előrésze és fedett tornácú körfala az 
Árpádkorból való. Harangja 1638. készült. A köz
ség fölött a magasan fekvő prépostsági templom 
uralkodik. A mislyei prépostság a premontreiek 
számára az Aba-nemzetségből származó Lapis-
pataky-család bőkezttségéből ismeretlen időben 
épült. Káptalana 1289. már mint hiteles hely mű
ködött. Első ismert prépostja Mihály, 1296— 
1317., egyúttal az egri káptalan tagja. Mátyás 
király 1486. a Lapispatakyaktól visszavette a 
prépostság kegyuraságát. A XVI. sz.-ban javait 
Kátay Ferenc kapta, majd (1573) Bornemissza 
György váradi püspök vette zálogba, kitől azon
ban a Kátayak visszaváltották. 1633. Cseh 
János egri kanonok kapta, ki viszont már 1636. 
elzálogosította Lósy Imre egri püspöknek. III. Fer
dinánd 1643. a néptelenül maradt prépostságot a 
jezsuitáknak ajándékozta. II. József azonban a 
rend feloszlatása után a tanulmányi alaphoz csa
tolta. A prépostság épülete ma plébánia. 

Alsómocsolád (ezelőtt Mocsolád), kisk. Ba
ranya vm. hegyháti j.-ban, (1900) 750 magyar és 
német lak., postahivatallal; u. t. Mágocs. 

Alsómoécs, kisk. Fogaras vm. törcsvári j.-ban, 
(1900) 1590 oláh lak., u. p. és u. t. Törcsvár. 

Alsómogyoród (ezelőtt Alsólieszkó), kisk. 
Trencsén vm. illavai j.-ban, (1900) 197 tót lak., 
postahivatallal; u. t. Bellus. 

Alsómotesicz, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, 
(1900) 139 tót lak., u. p. Felsőmotesicz, u. t. Ber-
csény. 

Alsónádasd, kisk. Hunyad vm. hunyadi j.-ban, 
(1900) 636 oláh lak., u. p. Vajdahunyad, u. t. Puszta-
kalán. 

Alsónána, nagyk. Tolna vm. központi j.-ban, 
(1900) 1432 német szerb és magyar lak., tejszövet
kezet, gőzmalom, u. p. Várdomb, u. t. Sárpilis-
Óberek. 



Alsőnémedi — 487 — Alsophila 

Alsónémedi, nagyk. Pest-Püis-Solt-Kiskvm vm. 
alsódabasi j.-ban, (1900) 720 házzal és 4190 ma
gyar lak., postahivatallal; u. t. Ócsa. 

Alsónémeti, kisk. Ung vm. ungvári j.-ban, 
(1900) 403 tót és magyar lak., u. p. és u. t. Ungvár. 

Alsóneszte (ezelőtt Alsó-Nastkz), kisk. Tren-
csén vm. báni j.-ban, (1900) 401 tót lak., u. p. és u. 
t. Bán. 

Alsó-Nigeria, 1. Nigéria. 
Alsónovaj, kisk. Abauj-Torna vm. szikszói 

j.-ban, (1900) 356 magyar lak., u. p. és u. t. Garadna. 
Alsónyárasd, kisk. Pozsony vm. dunaszerda

helyi j.-ban, (1900) 1498 magyar lak., fogyaszt, 
szövetkezet, vasúti állomással, posta- és távíró-
hivatallal. Marhavásárai régebben híresek voltak, 
a pest-pozsonyi országút egyik legfontosabb pontja 
volt. Kai templomának egy része 1307. való. 
Bercsényi 1704. áprilisban Heiszter császári tá
bornokkal itt megütközött. 1849. két ütközet volt 
itt; az elesett honvédek és Geramb osztrák alez
redes sirját két emlék jelöli. 

Alsónyárló (ezelőtt Alsókékesnyár ló), kisk. 
Szilágy vm. zilahi j.-ban, (1900) 277 oláh lak.; u. p. 
és u. t. Magyaregregy. 

Alsónyék, nagyk. Tolna vm. központi j.-ban, 
(1900) 1318 magyar lak., u. p. és u. t. Bátaszék. 

Alsónyiresd (ezelőtt Alsőbreznicz), kisk. 
Trencsón vm. puhói j.-ban, (1900) 468 tót lak., u. p. 
és u. t. Ledniczróna. 

Alsónyiresíalva, kisk. Hunyad vm. hátszegi 
j.-ban, (1900) 932 oláh lak., csendőrőrssel; u. p. és 
u. t. Domsus. 

Alsónyirjes (ezelőtt Tót-Kajnya), kisk. Zem
plén vm. varannói j.-ban, (1900) 346 tót lak., gőz
malommal ; u. p. Nagydobra, u. t. Tavarna. 

Alsó-nyírvidéki vizlecsapoló társulat . Ala
kult 1892. oly célból, hogy a Nyírség déli lejtőin 
elterülő szikes és vadvizes területeket lecsapolja. 
Székhelye Debreczen. Érdekeltségi területe 23,814 
kataszt. hold; 1905-ig kiásott árkainak és csator
náinak hosszúsága több mint 800 km.; befekte
tett tőkéje 791,604 K. 

Alsóodor (ezelőtt Alsó-Orlich), kisk. Sáros 
vm. felsővízközi j.-ban, (1900) 394 rutén és német 
lak., u. p. Felsőodor, u. t. Pelsővízköz. 

Alsóolcsvár, kisk. Abauj-Torna vm. kassai 
j.-ban, (1900) 274 tót és magyar lak., u. p. Pelső-
olcsvár, u. t. Kassa. 

Alsóolsva, kisk. Zemplén vm. sztropkói j.-ban, 
(1900) 402 tót és rutén lak., u. p. és u. t. Sztropkó. 

Alsóorbó, kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi 
j.-ban, (1900) 650 oláh lak., az országút mellett 
egyenes záródású csúcsíves templomrom; u. p. 
Nagyenyed, u. t. Tövis. 

Alsóoroszfalu, kisk. Szolnok-Doboka vm. bet-
leni j.-ban, (1900) 383 oláh lak., u. p. és u. t. 
Bethlen. 

Alsóoroszi, kisk. Maros-Torda vm. régeni alsó 
j.-ban, (1900) 601 oláh lak., u. p. Nyárádremete, u. 
t. Görgény8zentimre. 

Alsóoszkó, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1900) 
411 magyar lak., vasúti állomással és táviróhiva-
tallal; u. p. Felsőoszkó. 

Alsóosztorány (ezelőtt Sztránszke), kisk. 
Trencsén vm. zsolnai j.-ban, (1900) 576 tót lak., 
u. p. és u. t. Rajeczfürdő. 

Alsóozor, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, 
(1900) 130 tót és német lak., kastéllyal, vasúti állo
mással és táviróhivatallal; u. p. Bán. 

Alsóőr, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban. (1900) 
1489 magyar lak., köles, tűzkárbizt. szövetkezet. 
Régi nemesi község (1. őrségjj moly lótenyészté
séről híres. Kat.-temploma a XVII. sz.-ból való. 
Van postaügynöksége; u. t. Vasvörösvár. 

Alsóörs, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, a Ba
laton partján, (1900) 529 magyar lak., gőzhajóállo
mással és fürdővel; u. p. Felsőőrs, u. t. Almádi. 

Alsópagony (ezelőtt Alsó-Polyánka), kisk. 
Sáros vm. bártfai j.-ban, (1900) 246 rutén lak., 
postahivatallal és táviróhivatallal. Régi fatem-
plomának díszes faragott főkapuja van, a templom 
északi oldalán az utolsó Ítéletet ábrázoló falfest
mény. 

Alsópáhok, kisk. Zala vm. keszthelyi j.-ban, 
(1900) 1167 magyar lak., postahivatallal; u. t. 
Keszthely. Hozzátartozik Hévíz fürdő (1. 0.). 

Alsópálfa (ezelőtt Palinovecz), kisk. Zala vm. 
perlaki j.-ban, (1900) 704 horvát és magyar lak., 
u. p. Murakirály, u. t. Kisszabadka. 

Alsópalojta, kisk. Hont vm. ipolynyéki j.-ban, 
(1900) 556 tót és magyar lak., postahivatallal; u. t. 
Balassagyarmat. A. 1243. Palota néven a honti vár 
tartozéka volt; utóbb a sági prépostok bírták, majd 
a törökök 1685-ig. Poligonzáródású temploma a 
sági prépostok korából való, 1646. itt tartotta a 
vármegye közgyűlését. A szőllők fölötti hegyká-
pon Pogányvár sáncai láthatók. 

Alsó-part (n. Legerwall, ol. costa sotto vento, 
ang. lees hőre), a hajósok nyelvén az a part, mely 
a hajótól a szélenyhe oldal felé fekszik, illetőleg a 
merre a hajó helyétől számítva a szél fúj. 

Alsópásztély (ezelőtt: Begendját - Pásztély), 
kisk. Ung vm. bereznai j.-ban, (1900) 265 rutén és 
német lak., u. p. és u. t. Kisberezna. 

Alsópatak (ezelőtt Nagypatak), kisk. Bihar 
vm. magyarcsékei j.-ban, (1900) 236 oláh lak.; 
u. p. Venter, u. t. Nagybáród. 

Alsópaty, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, (1900) 
607 magyar lak., Felsőbüki Nagy Sándor régi 
kastélyával; u. p. Felsőpaty, u. t. Sárvár. 

Alsópél, kisk. Bars vm. verebélyi j.-ban, (1900) 
1145 tót és magyar lak., fogyaszt, és értékesítő 
szövetkezet, postahivatallal; u. t. Nagysalló. A 
XIX. sz. elején itt lóversenyeket rendeztek. Régi 
kastélyát gr. Hunyadi Ferenc építette. 

Alsóperesény, kisk. Zólyom vm. besztercze-
bányai j.-ban, (1900) 140 tót lak.; u. p. és u. t. 
Radvány. 

Alsópetény, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, 
(1900) 809 magyar lak., postahivatallal; u. t. Rétság. 

Alsópéterfa, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban, 
(1900) 554 német lak.; u. p. Sopronnyék, u. t. Sop-
ronkeresztúr. 

A l s o p h i l a R. Br. (QÖV.), a harasztfélék Cya-
theaceae(faalakú harasztok) családjába tartozó gé-
nusz, melynek mintegy 125 faja él Amerika, 
Ázsia s Afrika tertületén. Nagyrészt szép terme
tűek, hosszá törzsüek, melynek csúcsából bonta
koznak ki nagy leveleik. A Cyatliea fajokhoz 
igen hasonlók, ezektől csupán az indusium (1. 0.) 
hiányával különböznek. Nagyobb üvegházaknak 
legszebb díszei, különösen szépen és erőtel-
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jesen akkor fejlődnek, ha évenként, május hó
nap közepén széltől védett és félárnyékos helyre 
a kertbe állítják, a talaj pedig állandóan mérsé
kelt nedvességű legyen. 

Alsópián (ném. Deutsch-Pian), nagyk. Szeben 
vm. szászsebesi j.-ban, (1900) 1704 oláh és német 
lak.; hitelszövetkezet, takarék- és elölegező-egy-
let, megerősített ág. ev. temploma 1330-ból való; 
u. p. Szászsebes, u. t. Alvincz. 

Alsó-Pireneusok, 1. Basses-Pyrénées. 
Alsópodsága, kisk. Torda-Aranyos vm. torocz-

kói j.-ban, (1900) 649 oláh lak., u. p. és u. t. Alsó-
szolesva. 

Alsópojény, kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban, 
a Biharhegységben, (1900) 471 oláh lak., gör. kel. 
fatemplommal; u. p. és u. t. Szudrics. 

Alsópokorágy, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. 
rimaszombati j.-ban, (1900) 377 magyar lak,, a 
hussziták idejéből való ref. templommal; u. p. és 
u. t. Rimaszombat. 

Alsóporumbák, kisk. Pogaras vm. alsóárpási 
j.-ban, (1900) 1454 oláh és magyar lak., takarék
pénztár, csendőrőrs; van vasúti állomása, posta-
és táviróhivatala. 

Alsópulya, kisk. Sopron vm. felsőpulyai j.-ban, 
(1900) 838 horvát lak., postahivatallal; u. t. Felső-
pulya. 

Alsópusztafa (ezelőtt Alsőpusztákovecz), kisk. 
Zala vm. perlaki j.-ban, (1900) 289 horvát és ma
gyar lak.; u. p. Murakirály, u. t. Perlak. 

Alsópusztaszer, Sövényházához tartozó népes 
puszta Csongrád vm. tiszáninneni j.-ban, (1900) 
527 lak. 

Alsórajk, kisk. Zala vm. pacsai j.-ban, (1900) 
662 magyar lak., vasúti állomással; u. p. és u. t. 
Gelse. A régi prépostság helye a raj ki és töttesi 
major közti dombon az ti. n. Kastély hely; várának 
helye a mai Várhely. 

Alsórakoncza, kisk. Hont vm. ipolysági j.-ban, 
(1900) 561 tót lak., u. p. Palást, u. t. Teszér. 

Alsórákos, nagyk. Nagy-Küküllő vm. kőhalmi 
j.-ban, (1900) 1657 magyar lak., hitelszövetkezet, 
fogyaszt, és értékesítő szövetkezet; vasúti állomás
sal, posta-és táviróhivatallal. Régi várkastélyát 
1624. Stlkösdi György épitteté; lovagtermének 
domborművei a XVII. sz.-ból valók. A ref. tem
plom harangja 1498-ból való. Közelében a Töpe-
csúcson (882 m.) hajdan kisebb erőd állott. 

Alsórámócz, kisk. Sopron vm. felsőpulyai j.-ban. 
(1900) 529 német lak., postahivatallal; u. t. Léka. 

Alsórásztok és Felsőrásztok, kisk. Liptó vm. 
liptószentmiklósi j.-ban, (1900) 132 tót lak.; u. p. 
és u. t. Liptószentmiklós. 

Alsórécsény, kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, 
(1900) 564 tót és magyar lak.; van vasúti állomása, 
posta- ós táviróhivatala. Már 1316. fennállott, 
1565. Kamocsa név alatt mint a Huntpázmán 
nemzetségbeli Récsényiek birtoka szerepel. 

Alsóregmecz, kisk. Zemplén vm. sátoralja
újhelyi j.-ban, (1900) 497 tót és magyar lak.; u. p. 
Mikóháza, u. t. Legénye-Mihályi. A. a Kazinczy-
család ősi fészke, kitől a két régi kúria is ered. 

Alsóremete, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, 
(1900) 401 rutén és magyar lak.; u. p. Nagy bereg, 
U. t. Beregszász. Gör. kat. temploma az egykori 
kisberegi Pálos-kolostor köveiből épült. 

Alsórendű állatok (áuat), határozatlan, rende
sen nagyon homályos és következetlenül használt 
kifejezés. Egyszer az összes gerincteleneket, 
máskor csak a gerinctelen állatok egy részét, 
ismét máskor meg a legmagasabb rendű gerince
sekkel szemben a többi gerinceseket és a ge
rinctelen állatokat foglalják össze e néven. 

Alsórépa, kisk. Maros-Torda vm. rógeni felső 
j.-ban, (1900) 961 oláh lak.; u. p. Disznajó, u. t. 
Marosvécs. 

Alsórépás, kisk. Szepes vm. lőcsei j.-ban, (1900) 
559 tót lak.,u. p. Tarczafő, u. t. Lőcse. 

Alsórétfala (ezelőtt Luki), kisk. Trencsén 
vm. puhói j.-ban, (1900) 783 tót és német lak., 
postahivatallal u. t. Puhó. 

Alsóricsó (ezelőtt Alsó-Hricső), kisk. Tren
csén vm. vágbeszterczei j.-ban, (1900) 559 tót lak.; 
van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala. 

Alsóroglaticza, Bajsához tartozó népes puszta 
Bács-Bodrog vm. topolyai j.-ban, (1900) 547 lak.; 
u. p. Bajsa, u. t. Topolya. 

Alsóróna, kisk. Máramarosvm. szigeti j.-ban, 
(1900) 1856 oláh és német lak., vasúti állomással; 
u. p. Rónaszék, u. t. Nagybocskó. 

Alsórönök, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban, 
(1900) 881 német lak., yan vasúti megállója és 
postahivatala; u. t. Rátót. 

Alsóruha, 1. Ruházat 
Alsós, 1. Kalabriász. 
Alsóság, kisk. Vas vm. czelldömölki j.-ban, 

(1900) 2437 magyar lak., postahivatallal; u. t. 
Czelldömölk. A Kemenesalja egyik legnagyobb 
faluja, gr. Brdődy Ferenc nagy kiterjedésű minta
gazdaságával és lótenyésztésével. Már az őskor
tól fogva lakott hely volt, sokrégi lelet színhelye. 
A közeli Ság hegyen (1. 0.) római castrum nyomai 
látszanak. Bortermelése jelentékeny és kiváló. 

Alsósajó, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rozs
nyói j.-ban, a Sajó völgyében, (1900) 653 tót és 
magyar lak., van vasúti állomása, posta- és táv
iróhivatala ; a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű 
részv.-társaság vaskohója (Etelka-vasgyár) van 
itt; haj dan híres cinóber- és higany bányái voltak; 
vasbányái ma is mívelés alatt állanak. A. 1423. 
a Bebek-család birtoka és Krasznahorka vár tar
tozéka volt; 1659. már az Andrássy-család birta. 
Ev. temploma 1594. épült. Határában hajdan a 
csehek építette Kismurány vár állott, melyet 1459. 
tőlük elfoglaltak; csekély maradványa van. 

Alsósáp, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, 
(1900) 485 tót és magyar lak.; csúcsíves kat. 
temploma a nyolc szögbe futó toronnyal a XIV. 
sz.-ból való; u. p. és u. t. Galgaguta. 

Alsósárad, kisk. Ugocsa vm. tiszáninneni 
j.-ban, (1900) 631 rutén és német lak.; u. p. Öly-
vös, u. t. Bilke. 

Alsóschönborn, kisk. Bereg vm. munkácsi 
j.-ban, (1900) 466 német és magyar lak.; u. p. és 
u. t. Munkács. 

Alsósebes, 1. kisk. Besztercze-Naszód vm. bese
nyői j.-ban, (1900) 551 oláh lak., u. p. ésu. t. Nagy
sajó. — 2. A., kisk. Sáros vm. sirokai j.-ban, (1900) 
851 tót és magyar lak., van vasúti állomása ; u. 
p. és u. t. Sebeskellemes. Vanferencrendizárdája, 
régi temploma (1634), gr. Haller-féle várkastélya 
(XVIII. sz.) most magtár. Közelében csinos liget-
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ben primitív fürdő van, melyet Magyar-Islának 
neveznek; forrásai részint konyhasós, részint 
kénes égvényes konyhasós vizek. A fürdőben 1-4 
lakószoba van; tulajdonosai a Wengerszky gró
fok. — 3. A., nagyk. Szeben vm. nagydisznód! 
j.-ban, (i9oo) 1370 oláh lak., u. p. és u. t. Felső-
sebes. 

Alsósegesd, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban, 
(i9oo) 918 magyar lak.; u. p. és u. t. Pelsösogesd. 

Alsósimánd (ezelőtt Edelspacher - Simánd), 
nagyk. Arad vm. kisjenői j.-ban, (1900) 3061 oláh, 
magyar és német lak.; van gyógyszertára, hitel
szövetkezete, csendőrörse ; vasúti állomás, posta-
és táviróhivatal, telefonállomás. 

Alsósipék, kisk. Hont vm. ipolysági j.-ban, 
(1900) 110 tót és magyar lak., csendőrőrssel; u. p. 
és u. t. Teszér. 

Alsósóíalva, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi 
j.-ban, (1900) 1961 magyar lak.; u. p. és u. t. 
Parajd. 

AIso s p r a c k Zarathustra , Nietzsche (1. 
o.) egyik müvének (1883) sokat idézett címe; 
magyarra ford. Wildner Ödön: «Im ígyen szóla 
Zarathustra» címen (Budapest 1908). 

Alsóstepanó, kisk. Árva vm. vári j.-ban, (1900) 
298 tót lak., u. p. és u. t. Turdossin. Környékén 
barnaszénbányászatot űznek. 

Alsóstubnya, kisk. Turócz vm. mosócz-zniói 
j.-ban, (i9oo) 724 tót lak., van vasúti állomása és 
táviróhivatala; u. p. Stubnyafiirdő. Régi tem
ploma 1596-ból való. 

Alsósutócz, kisk. Nyitra vm. privigyei j.-ban, 
(1900) 131 tót lak., u. p. Bajmócz, u. t. Privigye. 

Alsószabadi (ezelőtt Álsó-Léhota), kisk. Zó
lyom vm. breznóbányai j.-ban, (1900) 1132 tót és 
magyar lak., vasúti állomással; u. p. Garampé-
'uej u. t. Zólyombrézó. 

Alsószabados (ezelőtt Alsó- Volya), kisk. Sá
ros vm. bártfai j.-ban, (1900) 21-4 tót lak.; u. p. 
Bártfa, u. t. Margonya. 

Alsó-szabolcsi ármentesítő társulat , ala
kult 1845. a Tisza-Dob és Tisza-Füred, továbbá 
a Tokaj és Tisza-Lucz közötti árterületek vízmen
tesítésére. 1846. e társulat területén tették Szé
chenyi személyes részvétele mellett az első kapa
vágást a Tisza-szabályozás érdekében s e nagy 
jelentőségű, mozzanat emlékét az urkomi hal
mon feliratos piramis jelzi. 1888. a Rakamaz és 
Tiszadob közötti terület bevonásával a társulat 
megnagyobbodott. Műszakilag fejlesztett árteré
nek nagysága 354,584 kat. hold. Védőtöltéseinek 
hossza 189,401 m., melyből 8254 m. kővel bur
kolt. Belső vizeinek levezetésére 11 zsilipet és 
1 csőzsilipet épített a töltésbe. 1905. évig befek
tetett összes ópítéstőkéje 10.401,443 K. Szók
helye Debreczen. 

Alsószakács (ezelőtt Szakács), kisk. Arad vm. 
borossebesi j.-ban, (1900) 578 oláh lak.; u. p. és 
u. t. Gurahoncz. 

Alsószakony, kisk. Sopron vm. csepregi j.-ban, 
(1900) 547 magyar lak., u. p. Felsőszakony, u. t. 
Csepreg. 

Alsószalánk (ezelőtt Álsó-Szlovinka), kisk. 
Szepes vm. gölniezbányai j.-ban, (1900) 834 rutén, 
német, tót és magyar lak., postahivatallal; u. p. 
Korompa. Határában ezüst és higanytartalmú 

rézérceket és sárgarézércekot bányásznak ; a bá
nyák a Gölniez-, Hernád-, Krompach- és Porács
völgy telepeken vannak. 

Alsószalatna, kisk. Trencsén vm. báni j .-ban, 
(1900) 356 tót lak.; u. p. Felsöszalatna, u. t. Alsó-
ozor. 

Alsószálláspatak, kisk. Hunyad vm. puji 
j.-ban, (i9oo) 464 oláh lak.; u. p. Felsőszálláspatak, 
u. t. Bajesd. 

Alsószalók, kisk. Sáros vm. héthársi j.-ban, 
(1900) 1195 tót ós magyar lak., postahivatallal; u. 
t. Berzevicze. 1674-ből való templomában XV. 
sz.-beli kehely. 

Alsószamosi nyelvjárás, 1. Nyelvjárás. 
Alsószecse (ezelőtt Nagy-Szecse), kisk. Bars 

vm. lévai j.-ban, (1900) 610 magyar lak., vasúti 
megállóval; u. p. ós u. t. Alsóvárad. 

Alsószeleste, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, 
(1900) 341 magyar lak., van vasúti állomása, 
posta- és táviróhivatala. Gr. Festetich Andrásnak 
itt nagy kastélya (műkincsekkel ós családi kép
tárral) ós parkja van. ' 

Alsószelezsény (ezelőtt Nagy- Szelezsény)* 
kisk. Bars vm. aranyosmaróti j.-ban, (1900) 505 
tót és magyarlak., postahivatallal; u. t. Aranyos
marót. 

Alsószeli, nagyk. Pozsony vm. galántai j.-ban, 
(1900) 2226 magyar lak., fogyaszt, szövetkezet, 
postahivatallal; u. t. Felsőszeli. 

Alsószelistye, kisk. Máramaros vm. huszti 
j.-ban, (1900) 1613 rutén és német lak., postahi
vatallal ; u. p. Huszt. 

Alsószemenye, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, 
(1900) 346 magyar lak. ; u. p. Felsőszemenye, u. t. 
Letenye. 

Alsószemeréd, kisk. Hontvm. ipoly6ági j.-ban, 
(1900) 571 magyar lak., u. p. Felsőszemeréd, u. t. 
Honttompa. 

Alsószend,kisk.Abauj-Tornavm.szikszóij.-ban, 
(1900) 255 magyar lak.; u. p. Felsőméra, n. t. Ga-
radna. 

Alsószénégető, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, 
(1900) 277 német lak.; u. p. Gyöngyösfő, u. t. Léka. 
Határában római sírok vannak. 

Alsószentbenedek (ezelőtt Szent-Benedek), 
kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban, (1900) 333 
vend lak.; u. p. Mártonhely, u. t. Pártosfalva. 

Alsószenterzsébet, kisk. Zala vm. alsólendvai 
j.-ban, (1900) 384 magyar lak.; u. p. Csesztreg, 
u. t. Baksa. 

Alsószentgyörgy (ezelőtt Jász - Alsószent
györgy), nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. jász
sági alsó j.-ban, (1900) 1041 házzal és 4654 magyar 
lak., van postahivatala és telefonállomása, taka
rókpénztára és gőzmalom részvénytársulata. La
kói méhészettel foglalkoznak. 

Alsószentiván, nagyk. Fejér vm. sárbogárdi 
j.-ban, (1900) 816 magyar lak.; u. p. Alap, u. t. 
Czecze. Környékén több feliratos római követ és 
domborművet találtak. A K.-re emelkedő domb 
belsejében, ú. n. Búvólyukban 21 barlanglakás 
van. V. ö. Károly J., Fehér vm. tört. III. k. ós Arch. 
Ért. 5. évf. 

Alsószentmárton, kisk. Baranya vm. siklósi 
j.-ban, (1900) 961 horvát, magyar és német lak.; 
u. p. és u. t. Siklós. 
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Alsószentmihály, kisk. Torda-Aranyos vm. 
íordai j.-ban, (1900) 1067 magyar és oláh lak., közs. 
hitelszövetkezettel, postahivatallal; u. t. Torda. 

Alsószépfalu (ezelőtt Alsó-Sunyava), kisk. 
Szepes vm. szepesszombati j.-ban, (1900) 749 tót 
lak.; u. p. Luosivna, u. t. Batizfalva. 

Alsószernye, kisk. Trencsén vm. trencséni 
j.-ban, (1900) 1023 tót és magyar lak.; u. p. Morva
mogyoród, u. t. Vágújhely. 

Alsósziklás (ezelőtt Alsó-Szkálnok), kisk. Gö-
mör és Kis-Hont vm. rimaszombati j.-ban, (1900) 
203 tót és magyar lak.; u. p. Rimarahó, u. t. Ri
mabánya. A.-t 1334. a kalocsai érsek birta, utóbb 
a Szóchy-család. A XVIII. sz.-ban híres vargák 
lakták. Határában állott Magics vára, melyet állí
tólag a csehek emeltek, most már nyoma sincs. 
Az ág. ev. templom 1451. épült. 

Alsószilvágy, kisk. Vas vm. szombathelyi 
j.-ban, (1900) 261 magyar lak.; u. p. és u. t. Acsád. 

Alsószilvás, kisk. Hunyad vm., hátszegi j.-ban, 
(1900) 861 oláh lak.; u. p. és u. t. Hátszeg. Csáky 
András kuruc vezér Virmond császári tábornoktól 
itt 1706. vereséget szenvedett. 

Alsószinevér (ezelőtt Szinevér), kisk. Mára-
maros vm. ökörmezői j.-ban, (1900) 2606 rutén 
és német lak., hitelszövetkezettel, csendőrőrssel 
és postahivatallal; u. t. Ökörmező. 

Alsószivágy, kisk. Szilágy vm. szilágycsehi 
j.-ban, (1900) 970 oláh lak.; u. p. és u. t. Égerhát. 

Alsószlatina (ezelőtt Nagy-Szlatina), kisk. 
Ung vm. ungvári j.-ban, (1900) 610 rutén és né
met lak.; u. p. és u. t. Szerednye. Hozzátartozik 
Derenófürdő. 

Alsószolcsva, kisk. Torda-Aranyos vm. torocz-
kói j.-ban, (1900) 1154 oláh lak., van posta- és táv-
iróhivatala és telefonállomása. Vidékén a Ponori 
patak a sziklák közt eltűnik (Búvópatak). 

Alsószombatfalva, kisk. Fogaras vm. fogarasi 
j.-ban, (1900) 934 oláh és magyar lak.; van vasúti 
állomása, posta- és táviróhivatala. A. állami mé
nes-uradalom széke,melyhezahajdaniBruckenthal-
fóle kastély is tartozik. A. eredeti neve Szombat
hely, magyar telepítés volt már a XIV. sz.-ban 
is ; 1737-ig a fogarasi püspöknek székhelye. — 
Az A.-i ménes (fogarasi ménes), a fogarasi állami 
ménes központja, 1875. alapíttatott, hogy az or
szág hegyvidéki lóanyaga részére megfelelő mé
nek neveltessenek. Az anyag alapját a Mezőhe
gyesről áthelyezett lippizai törzs adta meg s a 
ménes ma is a lippizai tenyésztés céljait szolgálja. 
Az ugyanott székely és angol fél vérkancák kai tett 
kísérletek meddő eredménnyel jártak. A ménes 
felnevelósi rendszere arra törekszik, hogy az iva
dékok jó hegyilovak legyenek és munkabírás, 
edzettség, kitartás, acélosság és kisigényüség te
kintetében megfeleljenek a követelményeknek. 
Az anyag kocsiló jellegű, s a fiatal anyakancák 
kipróbálása is kocsiban történik. A festői vidéken 
levő ménes az 1900. évi párisi nemzetközi lóki-
állításon bronz érmet nyert. 

Alsószopor, kisk. Szilágy vm., tasnádi j.-ban, 
(1900) 1299 oláh és magyar lak..; van csendőrőrse, 
vasúti állomása, posta- és táviróhivatala. 

Alsószőcs, kisk. Szolnok-Doboka vm., magyar-
láposi j.-ban, (1900) 1100 oláh lak.; u. p. Pelsőszőcs, 
u. t. Oláhlápos. 

Alsószöllős, kisk. Nyitra vm. érsekújvári 
j.-ban, (1900) 763 tót és magyar lak.; u. p. Csor-
nok, u. t. Komjáth. A. már 1111. királyi birtok 
volt, később Grassalkovich herceg volt földesura, 
most báró Wodianer Alberté. 

Alsószölnök, kisk. Vas vm.szentgotthárdi j.-ban, 
(1900) 723 vend, német és magyar lak.; u. p. Szent
gotthárd, u. t. Gyanafalva. 

Alsósztregova, kisk. Nógrád vm. gácsi j.-ban, 
(1900) 456 tót és magyar lak.; régi MadácMéle 
kastélya és elpusztult vára van; itt született Ma
dách Imre költő. Van postahivatala; u. t. Ráros-
mulyad-Nógrádszakál. 

Alsószúcs, kisk. Trencsén vm. trencséni j.-ban, 
(1900) 1575 tót lak.; postahivatallal, u. t. Trencsén. 
Róm. kat. temploma 1688. újjáépült. Közelében 
sáncolt táborhely volt. 

Alsószuha, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. tor
naijai j.-ban, a Szárazvölgyben, (1900) 746 magyar 
lak.; u. p. és u. t. Ragály. A vármegye legrégibb 
községei közül való, 1427. Márkréte név alatt sze
repel, 1558. a törökök elpusztították. Most Ra
gályi Balassa Ferenc báró bírja. 

Alsó tábla, a karok és rendek (1. 0.) táblája, 
1848-ig a magyar országgyűlés alsó háza; tagjai 
voltak a kir. személynök (esetleg alnádor v. al-
országbiró) elnöklete alatt: a) a kir. itélő tábla tagj ai 
— két főpapja és bárója kivételével — a kapcsolt 
részek és báni hivatal itólőmesterével; b) a kap
csolt részek, azaz Dalmát-, Horvát- és Tótország 
két követe; c) az egyh. rendből a fő-, székes- és 
társas-káptalanok követei, kiket a prépost ós a 
káptalanbeliek választottak; kir. adomány os világi 
és szerzetes apátok és prépostok; a káptalanok 
1—2 követet küldtek; d) a vármegye követei, 
minden vmegyéből 2 (nemesek vagy birtokosok); 
e) a szab. kir. városok követei, kik azonban együtt 
véve csak egy szavazattal rendelkeztek; f) szabad 
kerületek képviselői: a túrmezei gróf, a jász-kun 
kerület 2, a hajduvárosi 2, a fiumei és buccari-
tengermelléki ker. 2—2 v. 1—1 követe, kiket a 
közgyűlés, illetőleg kapitányi tanács választott; 
g) a főrendiházból távollevő főpapok, főurak és 
főúri özvegyek képviselői. 

Alsó-tarnavölgyi vízi társulat. Alakult 1894. 
Tárnáméra székhellyel oly célból, hogy Heves és 
Jász-Nagykun-Szolnok vmegyékben a Tárna, Kis-
Tarna, Tarnócza,,Bene és Gyöngyös natakok med
rét szabályozza. Érdekeltségi területe 15,871 kat. 
hold, 1905. évig befektetett tökéje 289,241 K. 

Alsótárnok, kisk. Bars vm. garamszentkereszti 
j.-ban, (1900) 292 tót lak., u. p. Nagylócsa u. t. 
Geletnek-Szklenófürdő. 

Alsótarócz (ezelőtt Alsó-lvaroszcz), kisk. Sá
ros vm. bártfai j.-ban, (1900) 405 rutén lak., u. p. 
Galbatő, u. t. Bártfa. 

Alsótátrafüred, Alsóerdőfalvához tartozó te
lep és klimatikus gyógyhely Szepes vm. szepes
szombati j.-ban, (1900) 11 állandó lak.; van nyá
ron posta- és táviróhivatal telefonállomással. A. 
940 m. magasságban fekszik a Magas-Tátra tövé
ben, az erdők közepén fakadó szénsavas forrás 
(darafőző) körül, ahol 1882. a késmárki bank léte
sítette a lápfürdőt. A. a fürdőházból és 8 nyaraló
ból áll, melyekben 200 vendégszoba van. A fürdő
vendégek száma évenként 6—700 (ebből 400 ál-
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landó). Turistáknak kedvező kiinduló pont hegy
mászásokra. L. még Ótátrafüred. 

Alsótelek, kisk. Hunyad vm. hunyadi j.-ban, 
(1900) 728 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Vajda-
hunyad. A brassói bánya- és kohórészvénytársa
ságnak itt nagy vasércbányája és vasgyára van, 
melyekben 700 munkás dolgozik. 

Alsótelekes, kisk. Borsod vm. szendröi j.-ban, 
(1900) 317 magyar lak., u. p. Rudabánya, u. t. 
Szendrő. Határában vasérctelepek vannak, me
lyek kihasználására 1884. a borsodi bányatársu
lat alakult. A bányák 14 km. hosszú mozdonypálya 
által a magy. kir. államvasutak Bárczika állomásá
sával vannak összekötve. 

Alsóteróny, kisk. Hont vm. ipolysági j .-ban, 
(1900) 236 tót és magyar lak., vasúti megállóval; 
u. p. György, u. t. Teszér. 

Alsótest v. altest, 1. Has. 
Alsó tétel, logikai műszó, 1. Következtetés. 
Alsótisztás (ezelőtt Alsó-Tiszovnyik), kisk. 

Nógrád vm. gácsi j.-ban, (1900) 246 tót lak., u. p. 
Felsötisztás, u. t. Gács. 

Alsótizsény (ezelőtt Alsó-Tizsina), kisk,Tren-
csén vm. zsolnai j.-ban, (1900) 749 tót lak., u. p. és 
u. t. Várna. 

Alsótold, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban,(1900) 
262 lak., u. p. Cserhátszentiván, u. t. Pásztó. 

Alsótopa, kisk. Bihar vm. magyarosokéi j.-ban, 
(1900) 377 oláh lak., u. p. és u. t. Dobrest. 

Alsótök, kisk. Szolnok-Doboka vm. szamos
újvári j.-ban, (1900) 484 oláh és magyar lak., u.p. 
Esztény, u. t. Pánczélcseh. 

Alsótőkés, kisk. Abauj-Torna vm. kassai j.-ban, 
(1900) 502 tót lak., u. p. és u. t. Kassa. 

Alsótömös,Brassó városhoz tartozó telepBrassó 
vm.-ben, (1900) 141 lak., vasúti megállóval; a telep 
a Tömösi szorosban fekszik, ahol Kiss Sándor ez
redes 1849. másfélezer székely honvéddel 28,000 
orosznak ollentállott s hősi halálával a magyar 
sereg zömének visszavonulását fedezte; 1879 óta 
obeliszk örökíti meg a hősök emlékét; u. p. De-
restye, u. t. Pelsőtömös. 

Alsóturcsek, kisk. Turócz vm. mosócz-zniói 
j.-ban, (1900) 707 német lak., vasúti állomással; 
u. p. és u. t. József gőzfürész p. u. 

Alsóucsa, kisk. Fogaras vm. alsóárpási j.-ban, 
(1900) 1076 oláh és magyar lak., vasúti megállóval; 
u. f. Alsóvist p. u., u. t. Alsóvist. 

Alsóújfalu, kisk. Szatmár vm. nagybányai j . -
ban, (1900) 673 oláh lak.,,u. p. és u. t. Nagybánya. 

Alsóújlak (ezelőtt Újlak), kisk. Vas vm. vas
vári j.-ban, (1900) 908 magyar lak.; u. p. Kára, u. t. 
Oszkó. 

Alsóvadas (ezelőtt: Alsó- Vadicső), kisk. Tren-
csén vm. kisuczaújhelyi j.-ban, (1900) 339 tót lak., 
u. p. Felsővadász, u. t. Kisuczaújhely. 

Alsóvadász, nagyk. Abauj-Torna vm. szikszói 
j.-ban, (1900) 1745 magyar lak., gőzmalommal, 
postahivatallal; u. t. Szikszó. Református temp
loma a hussziták idejéből való. Régente a Rákó-
cziak, Perényiek és Csákyak birták, most gróf 
Hunyadi-birtok. 

Alsóvalenyágra, Bihar vm., 1. Alsófeketevölgy. 
Alsó valkó (ezelőtt Magyarvalkó), kisk. Szilágy 

vm.krasznaij.-ban, (1900) 852 oláh és magyarlak., 
postahivatallal; u. t. Szilágynagyfalu. 

Alsóvály, kisk. Gömör ós Kis-Hont vm. tornai
jai j.-ban, (1900) 331 magyar lak.; u. p. Felsővály, 
u. t. Tornaija. Van kastélya és mintagazdasága 
(Beélik Iváné). 

Alsóvámos (ezelőtt Vámos), kisk. Győr vm. tó-
szigetcsilizközij.-ban, (1900) 596 magyarlak.; u. p. 
és u. t Bácsa. 

Alsóvárad, kisk. Bars vm. lévai j.-ban, (1900) 
366 magyar lak; van vasúti állomása, posta- és 
táviróhivatala. Már a honfoglalás idejében szere
pel ; Anonymus szerint, mikor Huba a Garamon 
átkelt, a mezőn földvárat talált, melyet Váradnak 
neveztek el. A kat. templom már 1359. fennál
lott, 1761. megujíttatott. 

Alsóvárcza, kisk. Szilágy vm. szilágycsehi 
j.-ban, (1900) 761 oláh lak., u. p. és u. t. Szilágy-
cseh. 

Alsóvárosvíz, kisk. Hunyad vm. szászvárosi 
j.-ban, (1900) 531 oláh lak.; u. p. ósu. t. Szászváros. 
Közelében római táborhely (castrum) nyomai lát
szanak. 

Alsóvarsánypuszta, Rákóczifalvához tartozó 
népes telep Jász-Nagykun-Szolnok vm. tiszai alsó 
j.-ban, (1900) 630 lak., u. p.Vezseny, u.t. Rákóczi
falva. 

Alsóvásárd, kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, 
(1900) 336 tót és német lak.; van postahivatala ós 
telefonállomása. 1156. Vásár név alatt szerepel; 
temetőjében álló kápolnáját a Rákócziak építették. 
Régi nemesi kúriája a Benkeő-családtól ered. 

Alsó végtag (extremitas inferior), az, amit álla
toknál hátsó végtagnak nevezünk. L. még Csont
váz és Végtagok. 

Alsóvenicze, kisk. Fogaras vm. sárkányi j .-ban, 
(1900) 1271 oláh lak., postahivatallal; u. t. Sárkány. 

Alsóvereczke, kisk. Bereg vm. alsóvereczkei 
j.-ban, (1900) 1704 rutén, német és magyar lak.; 
a járási szolgabirói hivatal székhelye, van telek
könyvi hatósággal felruházott járásbírósága, 
csendőrőrse, posta- és táviróhivatala, hitelszövet
kezete. A. az ú. n. Verchovina központja, egyúttal 
a felvidéki rutén nép segélyezésére megindult 
akció egyik góca. Az állam itt mintatejgazdaságot 
ós tejmunkásképző iskolát állított fel. Itt kezdő
dik a Vereczkei szoros (1. 0.). 

Alsóveresmart (ezelőtt Kis-Kupány), kisk. 
Ugocsa vm. tiszáninneni j.-ban, (1900) 684 rutén 
lak.; u. p. Veresmart, u. t. Nagyszőllös. 

Alsóverzár, Bihar vm., 1. Alsófüves. 
Alsóvesztenicz, kisk. Nyitra vm. nyitrazsáni-

bokréti j.-ban, (1900) 805 tót lak., postahivatallal; 
u. t. Nagybélicz. Van nagy botgyára (150 mun
kással) és gyümölcskereskedése. 

Alsóvidra, kisk. Torda-Aranyos vm. topánfalvi 
j.-ban, (1900) 2655 oláh lak., u. p. és u. t. Topán
falva. Közelében szép vízesés van, melynél a pa
tak 20 m. magas mészszikláról zuhan le. Ugyanitt 
van az Aranyos baloldalán a kövületeiről híres 
Csigahegy. A. lakói szénégetést űznek. V. ö.: 
légiós Gábor, A.-n a Kis-Aranyos völgyében 
(Földrajzi Közlemények, 1882. évf.). 

Alsóvirányos (ezelőtt Alsó-Szitnyicze), kisk. 
Zemplén vm. sztropkói j.-ban, (1900) 278 tót lak.; 
u. p. Homonnaolyka, u. t. Kelese. 

Alsóvisó, nagyk. Máramaros vm. visói j.-ban, 
(1900) 3501 oláh ós ném. lak.; u. p. és u. t. Felsővisó. 
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Alsóvist, kisk. Pogaras vm. alsóárpási j.-ban, 
(1900) 1196 oláh lak., van vasúti állomása, posta-
és táviróhivatala, takarékpénztára. 

Alsóvízköz (ezelőtt Alsó-Szvidnik), kisk. Sá
ros vm. felsövlzközi j.-ban, (1900) 390 rutén lak., 
u. p. és u. t. Felsővizköz. 

Alsóviznieze, kisk. Bereg vm. latorczai j.-ban, 
(i9oo) 240 rutén, német és magyar lak., u. p. és u. 
t. Frigyesfalva. 

Alsózáblat (ezelőtt Nagy-Záblat), kisk. Tren-
csén vm. trencseni j.-ban, (1900) 286 tót és magyar 
lak., postahivatallal; u. t. Trencsén. 

Alsózáros (ezelőtt Zárjecs), kisk. Trencsén 
vm. trencséni j.-ban, (1900) 184 tót lak., vasúti 
megállóval; u. p. és u. t. Kistarajos. 

Alsózboró (ezelőtt Zbora), kisk. Trencsén vm. 
puhói j.-ban, (1900) 482 tót lak.; u. p. Alsórétfalu, 
u. t. Puhó-Kocskócz. 

Alsózélle,kisk. Nyitravm.galgóczi j.-ban, (1900) 
317 tót lak., vasúttal, táviróhivatallal; u. p. Szi
lád. A XIII. sz.-ban Zöld, a XIV. sz.-ban Zöldvár 
név alatt szerepel és földvára volt. 

Alsózéllő (ezelőtt Kis-Zellő), kisk. Nógrád vm. 
szécsényi j.-ban, (1900) 333 tót és magyar lak.; u. 
p. Nógrádszakái, u. t. Rárosmulyad-Nógrádszakál. 

Alsózsadány, kisk. Bars vm. garamszentke
reszti j.-ban, (1900) 462 tót lak., u. p. Geletnek, u. 
t. Geletnek-Szklenófürdő. Határában szénsavas 
savanyúvízforrás fakad. 

Alsózsember, kisk. Hont vm. báti j.-ban, (1900) 
327 tót és magyar lak., postahivatallal; u. t. Bát. 
A. a Zsemberi-család ősi birtoka, melyet már 1275. 
említenek; kastélyuk, mely állítólag a XIV. sz.-
ból való, most Rudnay Béla tulajdona. 1595. itt 
tartotta a vármegye közgyűlését. 

Alsózsid, kisk. Zala vm. keszthelyi j.-ban, (1900) 
747 magyar lak.; csúcsíves templomában 1524-ből 
való harang; u. p. Zsid, u. t. Lesenczetomaj. 

Alsózsolcza, nagyk. Borsod vm. miskolczi 
j.-ban, (1900) 1546 magyar lak., van csendőrőrse, 
vasúti állomása, posta- és táviróhivatala, hitel
szövetkezete ; 1849 júl. havában itt volt Görgey 
főhadiszállása. 

Alsózsuk, kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban, 
(1900) 682 lak., vasúttal és postahivatallal; u. t. 
Apahida. Sportszempontból annyiban nevezetes, 
amennyiben itt az úrlovasok minden év őszén 
3—4 napos meetinget rendeznek. A község hatá
rában nagy birtokuk van a Telekieknek. 

Alsózubricza, kisk. Árva vm. trsztenai j.-ban, 
(1900) 909 tót lak.; u. p. Podvilk, u. t. Jablonka. 

Alsózúgó (ezelőtt Alsó-Rusbach), kisk. Sze-
pes vm. ólublói j.-ban, (1900) 794 tót lak., csúcs
íves templomának ajtaja a XV. sz.-ból való, régi 
harangjai 1535 és 1601-ből; u. p. és u.t. Podolin. 

Alssund, 1. Alsen. 
Alstaden, falu Düsseldorf porosz kerületben a 

Ruhr és vasút mellett, (1905) 11,544 lak., kőszén
bányával. 

Alated(Alstedius), Johann Heinrich, szül. Her-
bom mellett 1588., megh. 1638. Először szülőváro
sában tanította a filozófiát és teológiát, 1619. Gyu
lafehérvárra Erdélybe hívták. Itt halt meg. Mint 
Raimundus Lullus és Petrus Ramus elkésett híve 
meg akarta ezek tanait Aristoteles logikájával 
egyeztetni. Nem önálló filozófus, de fáradhatatlan 

munkása a tudománynak. Legbecsesebb müve: 
enciklopédiája (1620 és 1630), amellyel az összes 
emberi ismeretek velejét akarja adni. Ebből Apá
cai is merített. V. ö : Roth P., J. H. Alsted (Mo-
natshefte d. Commenius Gesellschaft 4. évf.) ós a 
Bethlen Gáborról szóló monográfiákat. 

Alster, az Élbe folyónak egy kis, 52 km. hosszú 
jobboldali mellékfolyója; Süllfeld mellett Hol-
steinban ered; Hamburg városa mellett és benn a 
városban tavat alkot. A külső tó, a Grosse v. 
Aussenalster Hamburgtól 5 km. távolságra van, 
most már nyaralók fogják körül. Még fontosabb 
a város bensejében levő Binnenalster v. Alster-
bassin, 1750 m. kerületű négyszögű medence, 
mely a széleire épített uteákkal és sétaterekkel 
Hamburg legszebb részét teszi. 

Alston, város Cumberland angol grófságban, 
(189D 3384 lak., ólombányával. 

A l s t o n i a R. Br. (növ.), az Apocynaceae család 
génusza, melynek 30 faja Ausztráliában, Ázsiában 
és a Csendes-óceán tropikus vidékein él. Tejnedvet 
adó fák és cserjék. Az A. sdiolaris R. Br. 15—30 
m. magas fa, a hideglelés ellen dicsért ditakérget 
(cortex Alstoniae seu Tabernae-montanae) szolgál
tatja. Sok más vegyi alkotó részei között a khinin 
módjára ható alkaloidja, a ditamin is van. Az A. 
constricta F. Mull. ausztráliai faj; kérge, me
lyet festésre is használnak, két alkaloidát szolgál
tat ; az amorph alstonint és a porphyrint. 

Alstonit (bromlit, ásv.), rhombos rendszerű izo
morfkeveréke a kalcium- és báriumkarbonátnak, 
(Ba.Ca)COs, színtelen, áttetsző, hófehér, szürke-
színű, Bromley Hillről, Alston közelében (Cumber
land). 

A l s t roemer i aZv . (növ.),az Amaryllidaceae csa
lád génusza, melynek 50 faja Amerika tropikus és 
szubtropikus 
részeiben él. 

Levelei csava
rodottak. Csi

nos, tölcsér
alakú virágai 
hosszú ernyő-
szerű virág

zatban. Évelő, i 
gumós tőkéjű, 
igen törékeny 
gyökerű növé
nyek, melye
ket épen ezért 
csakis egészen 
fiatal koruk

ban lehet átül
tetni. Szaporí

tásuk mag
vakkal történik. Kedvelt szobai és kerti fajok: a 
narancsszín virágú A. aurantiaca Sweet és a bíbor-
virágú A. psittacina Lehm. Egyes fajok gyökere 
keményítötartalmánál fogva Braziliában eledelül 
szolgál. Ilyenek A. Ligtu L. és A. Pelegrina L. 

Álszakáll, 1. Álarc. 
Álszámla, a bizományosok (1. Bizományi ügy

let) szolgálatuk felaiánlása kapcsán néha Á.-t is 
küldenek a feleknek, azaz számlát állítanak ki vala
mely árúmennyiség képzelt vételéről, illet, kép
zelt eladásáról, kitüntetik benne a vétellel, illet. 

Alstroemeria. 



Alszámvevök — 493 — Által 

az eladással járó összes költségeket, valamint 
saját igényelt jutalékukat is, hogy a fél annál 
könnyebben tájékozódhassék esetleg adandó meg
bízása eredményéről. 

Alszámvevök, 1. Számvevőségek. 
Alszárfekély, 1. Lábszár fekély. 
Alszeghy Irma, a budapesti Nemzeti Színház 

tagja, szül. Pesten 1865 febr. 26. Kitünö siker
rel végzett tanulmányai után 1884. rögtön a nem
zeti színházhoz szerződött, melynek attól fogva 
fokozatosan emelkedett elsőrangú tagjává, eleinte 
mint naiva, később mint fiatal hősnő és drámai 
szende. 1888. férjhez ment Császár Imréhez (1. o.), 
a Nemzeti Színház tagjához. 

Álszent, 1. Szenteskedő. 
Álszenvedő igék, 1. Deponens igék. 
Alszerpap. Mikor a keresztény egyház hivői 

szaporodtak s a diakónusok, szerpapok nem győz
ték teendőiket, az ő rendükből más, alárendelt se
gédek sora fejlődött, kik a diakónusokhoz kevéssé 
illő alsóbbrendű szolgálatot végezték, a diakónu
soknak segíteni az oltár szolgálatában, a hívek 
ajándékait átvenni, a hivek áldozása alatt a 
templom ajtaját őrizni, a templom kivilágításáról 
gondoskodni stb. A régi gyakorlatnak és műkö
désnek csak a félszentélési szertartásban marad
tak meg némi nyomai. A XIII. sz. óta az A. a ma
gasabb rendekhez tartozik és az áldozó papság 
egyik lépcsőfoka gyanánt adják fel, teendőit pedig 
kis misékben részint maga a miséző pap, részint 
laikus hivők (minisztránsok) végzik, nagy misék
ben pedig más segédkező papok. A protestánsok
nál A. a templomnak második kisegítő hitszónoka. 

Alszervezetek (álkövületek), külsőleg kihalt 
állati és növényi szervezetekre emlékeztető, de 
belsőleg a szervezettség minden nyoma nélküli 
képződmények, melyekről egy ideig azt hitték, 
hogy kövületek. Ilyenek lelhetők a kambrium 
előtti kvarcitokban és kovapalákban Bretagneban, 
továbbá Németország és Ausztria különböző vidé
keinek karbon- ós devonszisztómájú rétegeiben, 
melyeket dictyodora, palaeochorda, crossopodia 
stb. név alatt mint problematikus alakokat írtak 
le. ÍL. Eozoon canadense.) 

Álszferolit, különböző ásványok sugaraiból 
összetett szferolit. 

Alszolgabiró, 1. Szolgabíró. 
Alszopor (ezelőtt Alsó-Szopor), kisk. Sopron 

vm. csepregi j.-ban, (1900) 246 magyar lak.; u. p. 
Újkér, u. t. Lövő. 

Al Szüli, perzsa csillagász, 1. Asztronómia. 
Alt (ol.: Contr'alto, Alto; franc.: Hautecontre, 

lat.: Altus, Vox alta v. Contratenor), a nő- vagy 
flúhangok közül a mélyebbik, melynek súlya a 
mell-regiszterben fekszik. A valódi alt a kis a-tól 
(a mély alt pedig /-tői, sőt néha e vagy á-től) e" 
vagy f'-ig, kivételképen tovább is terjed. Történe
tileg az alt-szólamot megelőzték a tenor (mely a 
tulaj donkópeni témát, a cantus flrmust énekelte) 
és az ennél magasabb discantus (szoprán). Csak 
később járult ezekhez a harmóniai teljesség ked
véért az ú. n. kontratenor, mely egyszer maga
sabb, másszor mélyebb volt a tenornál; a maga
sabból lett az alt, a mélyebből a basszus-szólam. 
— Alt-Jiangszerek. Amikor a XV. ós XVI. szá
zadban az énekhangoknak hangszerekkel való 

megerősítése és helyettesítése szokássá vált, csak
nem minden hangszerfajt — megfelelőleg a négy 
énekhangnak — három-, sőt négyféle nagyságban 
állítottak elé, úgy, hogy diszkant-, alt-, tenor- és 
basszus-violák, puzonok, kürtök stb. voltak hasz
nálatban, melyek közül a puzonok különböző nemei 
máig is fenmaradtak. A mai vonós zenekar ha
sonló csoportokba oszlik, csakhogy a hangszerek 
terjedelmének nagymérvű növekedése folytán az 
eredeti alt hangszernek, t. i. az alt violának (1. Brá
csa) alulról számítva a harmadik szólam jutott és 
a régi basszus-hangszer, t. i. a gordonka, — mely 
még a «Bassl» hangszercsoporthoz (1. Hangsze
rek) tartozik — az alulról számított második szó
lamot kapta. 

Alt, Rudolf, osztrák festő, szül. Bécsben 1812 
aug. 28., megh. u. o. 1905 mára 12. Alt Jákob 
frankfurti születésű festő (1789-1872) fla, s aty
jának, majd a bécsi akadémiának volt a tanít
ványa. Tájképeket, látképeket, régi épületeket áb
rázoló számtalan aquarellje, a megfigyelés és áb
rázolás rendkivüli biztonsága, a fölfogás festöisége 
és modernsége által tűnik ki. Folytonos utazásain 
fáradhatatlanul örökítette meg Ausztria legszebb 
vidékeit, legbecsesebb műemlékeit és a régi és új 
Bécs képe páratlanul tükröződik vissza műveiben. 
Sok izben járt Magyarországon is és itt készített 
festményeiből a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban és Székesfővárosi Múzeumban is van egy-egy 
becses sorozat. Élete végén sok kitüntetésben ré
szesült (1898-ban a bécsi Secessio tiszt, elnöke is 
lett) és halálakor mint azt osztrák művészet di
csőségét siratták el. Olaj képeket is festett, lito
gráfiákat és rézkarcokat szintén készített. V. ö. 
Roessler Art. R. v. A. (Wien 1909). 

Altábornagy (Feldmarschallieutnant), a hon
védségnél és a közös hadseregben tábornoki rang
fokozat a vezérőrnagy és a gyalogsági vagy lovas
sági tábornok között; megfelel a német hadsereg 
Generalleutnant-jának ós a francia Général de 
division-nak. Rendszerint hadosztályt vezényel. 

Altai, hegység, a belső-ázsiai hegyrendszerek 
legészakibb, egyúttal legrégibb tagja. Egész tö
megében archaikus kőzetekből, főleg kristályos 
palákból áll, felépítésére nézve legjobban hason
lítható az európai variszkuszi hegyszisztémához 
(1. 0.) Nem igazi euráziai lánc, az utolsó gyűrő
dés a geológiai őskor legrégibb szakaszában, a 
kambrium előtt érte, azóta nyugalomban van, in
kább lazult a térszíne, besülyedtek egyes részei 
vagy lepusztította a denudáció vagy a defláció. A 
mai térszíni formákat főleg a hatalmas törésvo
nalak szabták meg; ezeknek a mentén emelked
nek ki a hegygerincek, sok helyen eruptivus kőze
tektől kisérve. A hegyrendszer első tagja a Dzsun-
gáriai mélyedés É. részén emelkedik ki, sasbérc-
szerüen, mint Tarbagatáj-hegység, ez a Musz-tau 
csúcsban kulminál (3630 m.). Folytatásában a 
Dzsingisz lánc messze kinyúlik a Turáni alföldre. 
É.-i lejtőjón ered az Irtisz, abban a hosszanti 
völgyben, amely a következő láncot a Ektag-A.-t, 
v. Nagy-A.-t határolja. Az Ektag-A. az egész 
hegyrendszernek legfontosabb tagja; ÉNy.-DK.-i 
irányú, kb. 2000 m. közepes magasságú gerinc. 
Széles, jól kimunkált völgyei arról tanúskodnak, 
hogy lekopott térszínnel van dolgunk. Leggyak-
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rabban használatos hágói: az Ulandaba 2830 ni., 
és az Urmogaitu 2980 m. Belső oldala DNy.-ra 
néz, itt vannak a legrégibb kőzetek, a külső pedig 
ÉK.-re lejt, ahol mezozoosz rétegeket találunk. 
DK. felé fokozatosan alacsonyodik, s a Góbi pusz
tán át valószínűleg összeköttetésben áll a Hoangho 
É.-i kanyarulatánál lévő Cnara-Narin hegyekkel. 
Az összeköttetés még nagyon ismeretlen. Ez a 
DK.-re kinyúló ág, sivatagos klímájú, kopár szik
lás terület, míg az ÉNy.-i rósz, főleg a Szibéria felé 
fordult oldalon, nehezen járható ősvadon. ABuch-
tarma folyón túl Ny.-i A.-nak v. Katun hegység
nek nevezik, ez a Telecki-tuig és az ebből kifolyó 
Bija folyóig terjed. Gneisz és metamorfózist szen
vedett palák építik fel s mivel gerincmagassága 
kb. 3000 m. jól a hóhatár fölé emelkedik, elég te
kintélyes az eljegesedés. Itt van az egész A.-
rendszernek legmagasabb pontja, a Bjelucha 
(4540 m.). A Bija folyótól E.-ra lealacsonyodik a 
terület a Koliváni érchegységben, amelyet gazdag 
aranytartalmáért legjobban tanulmányoztak. Az 
Ektag A. ós a Tarbagataj árkos mélyedésében 
igazi pusztai sós tavak vannak, pl. a Szaiszan-nor, 
amely bár lefolyást nyer az Irtiszben, annyira 
szétterjed, hogy a partjai sósak Ezekhez a tulaj
donképem A. láncokhoz sorolhatjuk a hegység 
É.-i oldalán sorakozó párhuzamos gerinceket, ame
lyek mindegyike árkos zökkenéssel leszakadt me
dencét zár közbe. Az első medencét Kobdó oázis
ról, amely fontos karavánállomás, kobdói meden
cének nevezik. É. felől elzárja a Changai-hegység 
kristályos tömege, ez szintén lekopott csonka tönk, 
amely lassan lejt a Ubsza-nor lefolyástalan, siva
tagos medencéjére. Következő felvotödés a Tannu-
hegység, ezt az utolsó lánctól egy igazi alpi tó, a 
Kosszogol választja el. A tó környéke az erdőbo
rította magas hegyek között igen léetőies. Vize 
lefolyik délen a Szelenga folyóba, amely a Baikal-
tónak legnagyobb mellékvize. A Kosszogol tó kö
zelében ered a Jeniszei s keresztül törve a Ny.-i 
Szaján-hegységet, kimegy a szibériai alföldre. A 
Szaján-hegyspg ÉNy.-DK.-i irányú, ősrégi lánc, 
kevéssé ismeretes széles foldhat; legmagasabb 
csúcsa,a Munku Szárdyk,eléri a 3490 m.-t.ASzaján-
hegységtől É.-ra nagy táblává simul ki a terület, 
s kiérünk a szibériai ősmasszivumra. Az A. szisz
témához sorolhatjuk a Baikal-tó K.-i partján a Sze
lenga, Silka és Vitim folyók közötti hegységet. 
Ennek szerkezetét orográiiai és tektonikai szem
pontból Obrucsev tárta föl. Egy régi hegység van 
itt teljesen rombadölve; iránya kb. ÉK.-DNy.-i 
irányú lehetett és a Baikal-tó D.-i részével párhu
zamos fiatalkori vetődések törték össze árkokra 
és gerincekre. Lapos, szelid hajlású formák jelent
keznek mindenütt, a csúcsok többnyire sasbercek. 
Tovább keletre itt is platójellegű lesz a terület s a 
folyók után Aldan-, illetve Vitim-platónak nevezik, 
ezeken nagy szerepet játszik a bazalt. Az A. klí
mája teljesen kontinentális, a monszun szélrend
szer befolyása alatt. A téli magas légnyomás le
terjed az egész hegyrendszer vidékére, hasonló
képen a nyári maximum is, ennek következtében 
a hőmérséklet ingadozása igen erős. A vegetáció 
máj. végén indul meg, de már aug. végén éjje
lenkint fagypont alá sülyed a hőmérséklet. Jel
lemző a hosszú ősz. A magas hegyeken sűrű er-

dőség.többnyire fenyvesek (Pinus silvestris, Abies 
pectinata),D.-re cédrus. Gyümölcsfa kevés, almafa 
itt-ott. Nyáron megteremj gabona, a cukorrépa, 
dinnye, a fünemüek kiváló takarmányt adnak. 
Faunája u. o. jellegű, mint általában a belsőázsiai 
hegyvidékeké, de hal, a Baikal-tavat kivéve, igen 
kevós.Legfőbb gazdagságát ásványi kincsei teszik, 
ezt már a csudok mesés népe is bányászta. Orosz 
fenhatóság alatt álló részei 1746 óta az orosz kor
mány magántulajdona, «A. bányavidék)) v. «Ko-
liván-Voszkreszeni bányakerület» néven, ennek 
területe 48,300 kma, 700,000 lak. Főhelye Bar
nául. Arany majnem mindenütt előfordul, ezüst, 
réz, kéneső és vas gyakori, de csak azóta indult 
nagyobb lendületnek, amióta a gazdag kőszénbá
nyákat felfedezték; ma itt találják a legkiválóbb 
antracitot. Érceken kívül sok drágakövet, jaspist, 
kalcedont, kameolt találnak. A kőfaragó ipar köz
pontja Koliván. Az őslakók mongolos töröknyelvü 
népek, ú. m. alfajok vagy hegyi kalmükök, teleu-
tok, kumandinok, sorok; a két első törzs nomád 
életet él, vadászattal ós halászattal foglalkozik, a 
többiek falvakban laknak és földmívelők. A be-
telopült orosz parasztok földmívelők v. bányászok, 
az ipar el van hanyagolva, a kereskedelem is ván
dorló szatócsok, az ú. n. szuszdalok kezében van. 

Irodaiom. Soboljew M., Der rnssische A., Semlewjedjenije 
1896; Obrutschew W., Geclogische^Untersuchungen in Trans-
buikal-Gebiete, St. Petersburg 1898; Explorations géolo-
ginues et miniéres le long du chemin de l'er de Sibirie; 
Tschernyscnew, Deronische Fauna desA., Russland, Bulle-
tins du Comité géologiqne 1892; Adler B., Der See Tele-
ckoje im A., Peterm. Mitteilungen 1902; Hergenreder, Zur 
Kenntniss des A., Z. Prakt. Geol. 1909 ; Hotz, ErzlagerstSt-
ten im östlichen A. und im Alatau Gebirge, Z. Prakt. 
Geol.. 1909. 

Altair (csín.), 1.Állócsillagok és Atair. 
Altait (ásv.), tellurid.Pb Te, szabályos rendszer

beli, sárgás ónfehér, fémfényű, átlátszatlan. Ne
vezetesebb lelőhelyei: Zyrianovski közelében az 
Altaiban (hessittel), Coquimbo (Chile), Kalifornia. 

Altáji népek. Az okhooki tengertől (Ázsia) 
egészen a lappok földjéig (É.-Skandinávia) elter
jedt népségek, amelyek három fő ágra szakadnak: 
a tunguzok (1. o.), akik ismét több ágra oszlanak, 
ú. m.: a tulajdonkópeni tunguzokra (Szibéria K.-i 
részén) és a mandzsukra (Kínától É.-ra), ezekhez 
sorolják a lamutokat, t. i. a tengervidéki tunguzo-
kat is; 2. a mon-golok (1. o.), akiket nagyjában 
K.-i és Ny.-i mongolokra osztanak; 3. turk-
népek (1. o.), ezekhez számítják a jakutokat, szi
bériai tatárokat, fekete kirgizeket, a kozákokat, 
özbógeket, turkmánokat, karakalpakokat, nogáiar 
kat, karacsaiakat, a basziáni törököket, a kazáni 
tatárokat, oszmánlikat, végre még azüralhegység 
D.-i részében és a Volga mentén lakó baskírokat, 
csuvaszokat, mescserjékeket és teptjéreket. Más 
beosztás szerint az uralokat ós az A. egy csoportba 
foglalják s így a finn-ugor szamojédek is ide soroz
tainak. Az ó-ural-A.-hez tartoznak a már kihalt 
nyugati hunnok, a keleti v. fehér hunnok, a régi 
avarok, régi bolgárok, kazárok, besenyők, a régi 
kunok s talán a szittyák. L. Uralaltáji népek.V. ö.: 
L. Castrén, Ethnolog. Vorlesungen über die altai-
schen Völker (Petersburg 1857). 

Altáji nyelvek, 1. Uralaltáji nyelvek. 
Áltakonykór, a lovak takony kóros eredetű bőr-

gyuladásához hasonló jelenségekkel járó járva-
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nyos nyirokérgyuladás (Lymphangioitis epi-
zootka), melyet egy sarjadzó gomba (Sacclia-
romyces farciminosus), illetőleg fekélyes nyirok
érgyuladás (Lymphangioitis idcerosa), melyet 
a Preisz-fé\e álgümőkór-bacillus (Bacillus pseudo-
tuberculosis ovis) okoz. 

Altalaj, a mezőgazdaságban a talaj azon része, 
amely oly mélyen fekszik, hogy a közönséges 
földmívelő eszközökkel megmunkálni nem lehet. 
Ellentéte a feltalaj, amelyet közönséges ekével 
meg lehet munkálni. Az A. ismerete a talaj termő
képességének megítélése szempontjából igen fon
tos és annak minőségére nagy befolyást gyakorol. 
Az A.-ban a televény kevés, ezért szine világo
sabb, mint a feltalajé, szövete tömöttebb, kötöt
tebb, a tápanyagok benne nem oldott, nyers álla
potban találhatók. Mélysége változó. Megkülön
böztetnek a feltalajjal azonos és tóle elütő A.-t, 
továbbá, ha száraz, kavicsos: hevesnek, ha vizet 
nem bocsát át : hidegnek, ha termőtalajnak is al
kalmas : szelidnek, ha van ugyan benne tápanyag, 
de földjének a levegőn előbb meg kell^émie, hogy 
növénytermelésre alkalmassá váljék: vadnak ne
vezzük az A.-t. — A. az építészetben 1. Alaptalaj. 

Altalaj eke, 1. Túrógép. 
Altalaj porhanyítás, a földmívelésben a mély

művelésnek az a neme, midőn az altalajt külön 
erre a célra szolgáló eszközzel — altalaj túróval (1. 
Túrógép) — fellazítják, anélkül azonban, hogy a 
feltalajjal összekevernék. Szükséges az A., amikor 
az altalaj összetétele olyan, hogy annak a feltalaj
jal való összekeverése az utóbbit tartósan meg
rontaná, v. ha az eddig sekélyen mivelt talajt egy
szerre nagyobb mélységre akarják megművelni. 

Altalajvíz, 1. Földárja. 
Általános, ami nem egyetlen egy tárgyban v. 

tárgyon található, hanem több tárggyal közös. A 
logikában A. képzetnek (notio vagy repraesentatio 
communis, generális, universalis) olyat neveznek, 
mely azt, ami több egyes tárggyal közös, magá
ban foglalja. Ellentéte az egyes v. egyedi képzet, 
mely csak egy, térben, időben meghatározott 
tárgyra vonatkozik. Mátyás király egyes, egyedi 
képzet, király Á. 

Általános biztosító társulat, 1. Triesti álta
lános biztosító társulat. 

Általános bűnbocsánat nevet visel az a teljes 
bűnbocsánat, amelyet nem maga a pápa, hanem 
más arra jogosított egyházi személy ad bizonyos 
körülmények közt. Megkülönböztetnek Á.-ot, amit 
a haldoklók és olyat, amelyet egyes egyházi ren
dek tagjai és terciáriusaik (1. o.) egy évben bizo
nyos napokon többször is kaphatnak. 

Általános büntetőjog, 1. Büntetőjog. 
Általános érzések. Összes érzéseinket két nagy 

csoportra oszthatjuk: 1. olyanok, amelyeket a 
külső világra vonatkoztatunk, mint a látás, hal
lás, tapintás stb., nevezhetők ezek közös néven 
külső érzések-nek (franciáknál használatos kifeje
zés) és 2. olyanok, amelyeket önmagunkra, sa
ját testünkre vonatkoztatunk; ilyen a fájdalom, 
szomjúság, éhség, jóllakottság, vizelés szükségé
nek érzése, borzongás, kéjérzós, szédülés stb.; 
idetartoznak az izmok, izületek, ívjáratok érzései. 
Az érzéseknek ezen második hatalmas csoportját 
közös néven szokás általános v. belső v. közérzé

seknek nevezni (egy részét szervérzések-nék is). 
Ezeknek összege adja az ember közérzetét. L. 
még Érzés. 

Általánoshitelbank, 1. Magyar általános hitel
bank. 

Általános jövedelmi adó és pótadó, 1. Adó 
és Adóreform. 

Általános kérdések, a polgári és a büntető 
perben a biró által a perbeli személyhez (vádlott, 
tanú, szakértő stb., polgári perben a tanúhoz és 
a szakértőhöz, a peres félhez csak akkor, ha 
eskü alatt hallgatják ki) intézett ama kérdések, 
melyeknek célja a személyazonosság, tanuknál 
és szakértőknél ezenfelül a nem-érdekeltség 
megállapítása. Ilyenek: mi a családi és utóneve ? 
hány éves ? niinő vallású ? rokonságban vagy 
sógorságban van-e a felekkel? stb. Az Á.-et a 
polgári perre nézve az 1868. LIV. t.-c. 202. §-a és 
1893. XVIII. t.-c. 94 §-a, a büntetőperre nézve az 
1896. XXXIII. t.-c. 210. és 301. §:ai sorolják fel. 

Általános kihallgatás, 1. Audiencia. 
Általánosmagyar iparegylet, l. Iparegyesiilet. 
Általános megelőzés (Generális praeventio), 

1. Büntetőjogi elméletek. 
Általános mozgósítás, 1. Mozgósítás. 
Általános örökös, azaz egyedüli örökös, 1. Örö

kösödés. 
Általános poliklinika, 1. Poliklinika. 
Általános postaegylet, 1. Egyetemes posta

egyesület. 
Általános súly. A vetőmagvak egy szemé

nek súlya mg.-ban van kifejezve. Mivel a na
gyobb és súlyosabb magvak után jobb termés vár
ható, fontos dolog, hogy a vetőmag lehetőleg nagy 
általános súllyal bírjon. A legelterjedtebb gazda
sági magvak általános súlya átlag a következő : 

Takarmány és 
cukorrépa _ 21 • 9 mg. 

Dohány (virginiai) 0-07 
Dohány (kapa) 0-09 
Mák 0-42 
Ijucerna — ... 2*01 
Vereslóher 1 • 59 
Vetési borsó 185-7 
Vetési bükköny 57-17 
Baltacím 18-5 

A vetőmagvizsgáló állomások a beküldött mag
vak általános súlyát vagy 1000 mag súlyában v. 
pedig az 1 kg.-ban található magvak számában 
tudatják a gazdaközönséggel; mennél nagyobb az 
előbbi s mennél kisebb az utóbbi, annál jobb a 
vetőmag. 

Általános takarékpénztár részvénytársa
ság, 1. Magyar általános takarékpénztár rész
vénytársaság. 

Általános tárgyalás, 1. Általános vita. 
Általános tarifa azon vámtételeknek rend

szerbe foglalása, melyeket a mai szerződéses 
kereskedelmi korszakban azok az államok fizet
nek a behozatalnál, melyek az egyes tételek mér
séklését kereskedelmi szerződésben ki nem kötöt
ték. Ellentéte a szerződéses vámtarifa. A vasúti 
szállítási díjszabásban Á.-nak azt a díjszabási tó
tételt nevezik, amely az összes díjszabásban külön 
meg nem nevezett árúkra vonatkozik, 1. Vasúti 
díjszabás. 

Általános tényálladék, 1. Bűntett tényálla-
déka. 

Búza 
Rozs — 
Árpa .. . 
Zab 
Tengeri 
Pohánka Káposztarepce 
Réparepce — 
Fehér mustár 
Burgonya 
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23-3 
40-9 
28-7 
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Általános tömeg az a csődvagyon, amely a 
tömeg- és a külön kielégítésre jogosított hitele
zők kielégítése után fenmarad. Belőle a személyes 
hitelezők aránylagos kielégítést nyernek, ezért 
inkább a személyes hitelezők közös tömegének 
kellene nevezni, mivel a többi hitelezőket külön 
tömegből elégítik ki. Csődtörvény (1881. XVII. 
t.-c.) 52. §. 

Általános vadászati tilalom, 1. Vadászati 
törvény. 

Általános választójog (franc, suffrage univer-
sel). Az állampolgárok mindegyikének biztosított 
szavazatjog a törvényhozó testület tagjainak (or
szággyűlési képviselőknek, a képviselői kamara 
tagjainak stb.) megválasztásánál. Bizonyos élet
kornak megkövetelése e jog gyakorlásához nem 
zárja ki a választójog általánosságát, sokak sze
rint az sem, ha az Á. a férfiak személyére korlá-
toztatik. Valamely vagyoni vagy személyi, értel
miségi mértéknek (census) felállítása azonban már 
ellenkezik az Á., elvével. 

Közvetlen az Á., ha a választók magára a képvi
selőre adják szavazatukat, közvetett, ha az állam
polgárok mint ú. n. ősválasztók csupán azokra 
az egyénekre szavazhatnak, akik helyettük a vá
lasztói jogot gyakorolják. 

Egyenlő az A., ha minden választónak szava
zata egyenlő értékű. Ellentéte a plurális szava
zatjog, melyben a választók bizonyos osztályainak 
szavazata a más osztályokhoz tartozóknak több 
szavazatával ér fel. 

Titkos az Á., melynél a szavazatoknak, titkos 
leadása lehetséges. Ellentéte a nyilvános Á., pl. a 
szavazatnak élő szóval való bejelentése. 

Községenkénti az Á., ha a választók nem vá
lasztási központokon, hanem lakó községükben 
adják le szavazatukat. A szavazás titkosságát és 
községenkint gyakorlását a választónak befolyá-
solhatatlansága, választási szabadsága végett kö
vetelik. Az egyenlő Á. alapján állanak: Ausztria, 
Franciaország, Németország birodalmi törvény
hozása, Baden, Bajorország, Württemberg, Görög-, 
Norvég- és Spanyolország. Belgium az Á.-ot a 
többes szavazatok rendszerével alkotta meg (plu
ralitás). Ez utóbbi rendszert követte Andrássy 
Gyula gróf belügyminiszternek 1908 nov. 11-én 
a képviselőházhoz benyújtott törvényjavaslata is, 
mely ezenkívül annak következtében, hogy az írni 
és olvasni nem tudókat csak mint ősválasztókat, 
közvetve ruházta fel választói joggal, a közvetett 
és a közvetlen Á. rendszerét vegyesen fogadta el. 

Általános vámtarifa, 1. Általános tarifa. 
Általános védkötelezettség, 1. Katonakötele

zettség. 
Általános villamossági részvénytársaság, 1. 

Budapesti általános villamossági részvénytár
saság. 

Általános vita v. általános tárgyalás a. m. a 
törvény- v. határozati javaslatnak, intézkedésnek, 
indítványnak stb. a törvényhozó testületekben, 
azok bizottságában vagy más, akár közhatósági, 
akárniagángyuléseken alapelvei és szükségessége 
v. szükségtelensége szempontjából való megbeszé
lése. Utána az általánosságban való elfogadás v. el
vetés felett döntenek. Ha általánosságban elfogad
ják ajavaslatot, akkormennek annak részletes, sza

kaszok, rendelkezések szerint való megvitatásába. 
Ez a részletes vita; itt minden részlet el v. el nem 
fogadása iránt külön határoznak. A magyar parla
ment tanácskozásaiban, a képviselőházi iú. főrendi
házi házszabályok szerint, a viták folyamán szin
tén érvényesül ez a megkülönböztetés. 

Általány, 1. Átalány. 
Általbuvófü (növ.), 1. Buvákfű. 
Általér, a tatai hegysor keleti oldalán Ondód 

határában eredő folyó, sok csermelyt egyesít ma
gában, azután a tatai tóba szakad, Tata és Tó város 
határában is sok bő forrás vizével öregbedve, 
Dunaalmásnál ömlik a Dunába. 

Általía (ném. Merker) a neve a hajósoknál a 
hajó belső helyiségeibe vezető lejáró ajtók, nyila
sok közepén az ajtót, födelet tartó, kissé ívezett ha
sábfáknak. 

Altamaha, folyó Georgia É.-amerikai állam
ban ; az Oconee és Ocmulgee összefolyásából ered 
és Darien alatt 19 km.-nyire számos ágban az 
Atlanti-óceánba torkol. Bejáratát számos kis szi
get és zátony nehezíti meg. 

Altamura, járási székhely Bari olasz tarto
mányban, vasút mellett, (1901) 22,729 lak., szöllő-
termeléssel és állattenyésztéssel. II. Frigyes csá
szár alapította 1220. 

A l t a n (olasz, altana), 1. Erkély. 
A l t a o t tava , 1. Ottava. 
Altar de los Collanes vagy Kapák Urku, Ecua

dor egyik jelentékeny (5404 m. magas) vulkanikus 
csúcsa, annak a két hegyláncnak K.-i részén, me
lyek a Riobamba fensikot körülveszik, körülbelül 
30 km. távolságra kelet felé Riobamba várostól. 

Altare por ta t i l e , 1. Hordozható oltár. 
Alta ripa, római táborhely Alsó-Pannoniában, 

a Duna jobb partján az Aquincum tói Mursáig 
(Eszék) vezető úton ; a mai Tolna táján. 

Altáró (bánya), valamely bányászatnak a legalsó 
tárója. 

Altaroche (ejtsd.- aitaros), Marié Micliel, francia 
író, szül. Issoireban 1811 ápr.18., megh.,Vausban, 
1884 máj. 15. Parisban jogot tanult. Éveken át 
szerkesztette a Charivari-t s 1848. képviselőnek 
választották a constituante-ba; 1849. átvette az 
Odéon-szinház, majd a Folies Nouvelles (utóbb: 
Théátre Déjazet) vezetését. Főbb munkái: Chan-
sons (1835—36, 2 köt.), Contes dómocratiques 
(1837), AventuresdeVictor Augerol (1838) és né
hány szindarab. 

Altáró-jog (altárnajog). Az a bányavállalkozó, 
aki valamely bányavidék bányamivelósi érdekeinek 
előmozdítása céljából az érdekelt bányabirtokosok 
legalább egy részének beleegyezése és bányaható
sági engedély alapján altárót (megyetárót) léte
sít, azoknak a bányáknak tulajdonosaival szem
ben, akikre az altáró létesítéséből és fenntartásá
ból előny háramlik, bizonyos jogokkal ruháztatik 
fel. Ezek a jogok — kapcsolatban az altáró tu
lajdonát terhelő kötelezettségekkel — az altárós 
és az illető bányavidéken már létező bányák bir
tokosai között létesítendő egyezségben állapíttat 
nak meg, s az altáró tulajdonosa javára vissza
térő időszakokban teljesítendő határozott szolgál
tatás alakjában fejeztetnek ki. Az altáró létesí
tése idejében már létező bányák birtokosai közül 
azok, akik az altáró létesítésébe bele nem egyez-



Altaszanok — 497 — Altenberg 

tek, ilynemű szolgáltatással nem terhelhetők, s 
csakis annyiban tartoznak az altáró tulajdonosát 
kárpótolni, amennyiben az altárói vállalat részé
ről tényleges segélynyújtásban részesültek. Az 
altáró létesítése után adományozott bányák bir
tokosaival szemben az A. s az ennek megfelelően 
az adományozott bányát terhelő kötelezettség az 
adományozási okiratban határoztatik meg. 

Altaszanok, kevéssé ismert maláji néptörzs a 
Filippini-sz igéteken Nueva Viscaya tartományban 
és Luzon ÉK.-i részében. 

Altató szerek, 1. Bódító szerek. 
Alt-Aussee, 1. Aussee. 
Alta Verapaz, 1. Verapaz. 
Altazimut, Angolországból átszármazott neve 

annak a műszernek, mellyel a csillagok magas
sága és azimutja együttesen határozható meg. 
Mivel az együttes meghatározásra előbb legalább 
is két műszer kellett, azért univerzál-müszernek 
is nevezik. Lényegileg távcsőből áll, mely vízszin
tes tengely körül a magasságok irányában és 
függélyes tengely körül az azimutok irányában 
(a horizonban) forgatható, a két forgatás nagy
sága a két tengelyre merőlegesen alkalmazott 
finom osztású körön leolvasható. Ha az azimutális 
(vízszintes) kör finomabban van beosztva, teodolit
nak (1. o.) nevezik. L. még Asztronómiai mű
szerek. 

Altbayern, Bajorországnak Ober- ós Nieder-
bayem kerületei. L. Bajorország. 

Alt-Berun, község Oppeln porosz-sziléziai ke
rületben, több kis tó mellett, (1905) 21-45 lak., jelen
tékeny halászattal. 

Alt-Bielitz, falu, 1. Bielitz. 
Altbreisach, 1. Breisach. 
Alt-Bunzlau (Boleslav Stará), város a csehor

szági Karolinenthal kerületi kapitányságban, az 
Bibe és vasút mellett, (1900) 4121 cseh lak., sör
gyárral. Közelében van Honska vastartalmú 
fürdő, melyet Károly Szalvátor főherceg 1867. 
szép vendéglővel és fürdőházzal díszített. A. 
mellett gyilkolta meg 935. Szt. Vencelt testvére, 
Boleszláv. 

Alt-Celle, 1. Altenzelle. 
Altdamm (Danim), város Stettin porosz kerü

letben, a Plöne torkolatánál, vasút mellett, (1905) 
7450 lak., kémiai gyárral és malmokkal. 

Altdeutscl i (ném.) a. m. ó-német, megjelö
lése mindannak, ami a reformáció előtti német 
kulturéletre vonatkozik, nyelv, irodalom, művé
szet, szokások, viselet, bútorok, házberendezés 
stílusa stb. dolgában. 

Altdorí (Altorf). 1. város Mittel-Pranken bajor 
kerületben, a Schwarzach és vasút mellett, (1905) 
2887 lak., komlóültot vény ékkel, bronzgyártás
sal, régi várkastéllyal. 1623—1809-ig egyeteme 
volt, melyet magyar ifjak is szép számmal láto
gattak. Wallenstein is itt tanult egyideig. Az egye
tem épületében most tanítóképző intézet van. — 
2. A., Uri svájci kanton székhelye, 3 km.-re a 
Vierwaldstátti tótól, a Szent-Gotthard-vasút mel
lett, (1900) 3147 lak. Régi templomában Van Dyck 
és Caracci Hannibál egy-egy képe, továbbá Imhof 
márvány-reliefje látható. A. mellett lőtte le a rege 
szerint Teli Vilmos a fia fejéről az almát és e 
helyen 1861. szobrot állítottak neki. 

Altdorfer, Albrecht, német festő és építész, szül. 
1480 előtt, megh. 1538., valószínűleg atyjának, 
A. Ulrichnak tanítványa, Eegensburgban élt és a 
legkiválóbb volt a dunamelléki német festők kö
zött. Müvein helyenkint meglátszik Dürer metsze
teinek befolyása, de erősebb kolorisztikus érzéke, 
olykor fantasztikus fölfogása megkülönbözteti Dü
rer közvetlenebb követőitől. Mind szenttörténeti, 
mind mitológiai tárgyú képein nagy szerepet ját
szik a tájképi elem. Jellemző müvei: Nagy Sán
dor diadala Dárius fölött (München); a Szatdr-
család (Berlin); a st.-floriáni oltár. Mint rézmetsző 
A. az ú. n. «kismesterek» közé tartozik. 

Altea, kikötőhely Murcia spanyol tartomány
ban, az A.-i öböl mellett, (1897) 5568 lak. 

Áltelér (Eeoi.),vaIamely terjedelmes hasadéknak, 
Mérnek agyagos, homokos tölteléke; sohasem 
kristályos. 

Altels, 3634 m. magas hegy a Berni-Alpok-
ban.Lejtőjén a hozzátapadt glecser nagyrésze 1895 
szept. 11. a Gemmi-hágó melletti ú. n. Spital-
matte-va jéglavinakónt lezuhant. V. ö. Keim, 
Die Gletscherlawine an der A. (Zürich 1896). 

Altén, 1. faluDessauanhaltij.-ban, vasút mel
lett, (1905) 2242 lak., cukorflnomítókkal. — 2. A. 
(Altengaard), kis falu Finmarken norvég tarto
mányban, 170 km.-nyire Tromsőtől; földünknek 
ez a helye az, ahol a rendszeres földmívelés leg
északibb pontját éri el. 

Altén, Kari August, gróf, hannovorai tábor
nok és miniszter, szül. 1764 okt. 20-án, megh. 
Bozenben 1840 ápr. 20-án. Katonai szolgálatba 
lépett 1781., és e pályán sok dicsőséget aratott. 
1793. és 94. években Németalföldön harcolt, de 
miután Napóleon a hannoverai hadsereget fölosz
latta, Angolországba ment. 1808—14. Portugáliá
ban és Spanyolországban Wellington alatt harcolt. 
1815-ben mint a hannoveraiak vezére dicsősége
sen küzdött Quatre-Bras és Waterloo mellett. Érde
meiért tábornokká és gróffá tették. 1831-ben had
ügyminiszter lett, sőt 1832. külügyminiszter is 
volt. Szobra Hannoverben a Waterloo-téren áll. 

Altena, az ugyanily nevű j. szókhelye Arnsberg 
porosz kerületben a Lenne és vasút mellett, (1905) 
13,591 lak.; élénk vasiparral, Bismarck emlék
szobrával. Az A. grófok székhelye a közelfekvő 
várhegyen még épen áll. 

Altenau, város Hannover porosz kerület Hil-
desheim j.-ban, a Harz lábánál az Ocker mellett, 
(1905) 2069 lak., jelentékeny ércbányászattal. 

Altenberg, 1. bányaváros a szász Érchegység
ben, 5 km.-re a cseh határtól, (1905) 1938 lak., 
szalmafonó műhellyel, faiparral. Németország leg
gazdagabb ónbányájával. Az évi termelés átlag 
75,000 kg. ón. — 2. A., porosz falu Köln köz-
igazg. kerület Mülheim j.-ban, nevezetes a köze
lében levő ciszterci apátságról, melyet 1133 Eber-
hard von Berg gróf alapított. Az 1255. épített, 1847. 
IV. Frigyes Vilmos király által restaurált templom 
a kölni dóm mellett a legtisztább gót stílusban 
épült templom a Rajna vidékén. 

Altenberg, Péter, osztrák író, szül. 1859 máre 
9. Bécsben él. Kiválóbb munkái: Wie ich os sehe 
(4. kiad. Berlin 1904); Was der Tag mir zutrágt 
(3. kiad. u. o. 1906); Prodromos (3. kiad. u. 0. 
1906); Auswahl aus meinen Büchern (u. 0.1909). 
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Altenberge, falu Münster porosz közigazg. ke
rület Steinfurt j.-ban, vasút mellett, (1905) 2938 
lak.; sörgyártással. 

Altenbochum,falu Arnsberg porosz k. ig.kerület 
Bochum j.-ban, (1905) 8211 lak.; szénbányászattal. 

Altenbögge, község Arnsberg porosz kerület 
Hamm j.-ban, (1905) 2998 lak.; szénbányászattal. 

Altenburg, 1. (Deutsch-A.), falu az alsóausz
triai hercegség brucki kerületi kapitányságában a 
Duna mellett, Hainburg közelében, 1300 lak.; 
már a rómaiak idejében használt kénes gyógy
forrással, gőzhajóállomással. 1213. épült román 
pillórbazilika, XIV. sz.-beli szentéllyel; román 
sírkápolna; becses régészeti múzeum (M. ear-
nuntinum). A vidékén állott Carnuntuni (1. 0.). 
— 2. A. (Szász-), a szász-A.-i hercegség fő- ós 
székvárosa a Pleisse és vasút mellett, 5 km. tá
volságban a szász határtól, (1905) 38,818 lak.; vas
olvasztóval, fémiparral, szivar-, kalap-, sör-, kefe
gyártással, kémiai gyárral. Templomai közül leg
nevezetesebb az 1411. épült gót ízlésű, vártemplom 
Margit választófejedelemnő (megh. 1486) sírem
lékével, továbbá a gót stilti, 1905. épült Brüder-
kirche. A hercegi várkastély a XI. sz.-ban épült, 
de azóta sokszor átalakították; szép parkja ós 
fegyvergyűjteménye van. Más kiváló épületei: 
a városháza (1562-ből), az új múzeum a Lindenau-
képtárral (166 olasz kép; 76 másolat Rafael mű
vei után), a gót hercegi sírbolt, az új udvari szín
ház (1100 hely), a diadalemlék és I. Vilmos csá
szár szobra a várhegy alján. A. valószínűleg már 
a XII. sz. közepén birodalmi város lett; 1329. 
adta a császár hűbérül Frigyes őrgrófnak. 1826 
óta székhelye a szász-A.-i hercegeknek. 

Altenburger Grusztáv, címertani író, szül. 1841. 
Budapesten, megh. u. 0. 1895. Megszerkesztette a 
magyar államcímert, továbbá Pancsova, Alsóku-
bin, Küküllővár, Pilisszentkereszt, Óorsova, Do
boka, Miklósvár ós Árvaváralja az általa tervezett 
címereket vették pecsétjeikbe. 1867. A magyar 
szent korona és koronázási jelvéiyek, 1880. Ta-
gányi Károllyal és Runibold Bernáttal együtt a 
Magyarország címertára c. művet adta ki, mely 
utóbbinak hét füzete jelent meg; azonkívül több 
címertani értekezést írt. V. ö. Századok 1872. 

Altenderne-Oberbecker, község Arnsberg po
rosz kerület Dortmund j.-ban, (1905) 4830 lak; 
téglagyártással, szénbányászattal. 

Altendorf, község Arnsberg porosz közigazg. 
kerület Hattingen j.-ban, a Ruhr és vasút mellett, 
(1905) 3686 lak.; jelentékeny szénbányászattal. 

Altenesch, község Oldenburgban a Weser és 
vasút mellett, (1905) 2087 lak.; XIII. sz.-beli ká
polnával. 1234-ben a Stedingek itt a keresztesek
től vereséget szenvedtek. 

Altenessen, község Düsseldorf porosz kerület
ben vasút mellett, (1905) 33,416 lak.; gazdag kőszén
bányákkal, vasöntőkkel, gép- és téglagyártással. 

Áltengely (növ.), 1. Elágazás. 
Altengernagy, 1. Tengernagy. 
Altenkirchen, az ugyani] y nevű j. szókhelye 

Koblenz porosz közigazg. kerületben a Wied és 
vasút mellett, (i905) 2296 lak.; papírgyártással és 
fémárúkószítéssel. 1796 jun. 4-én csata volt itt a 
franciák (Kleber) és osztrákok közt, kik azután 
átkeltek a Rajna balpartjára. 

Altenstadt, község a württembergi Duna-ke
rületben, vasút mellett, (1905) 4666 lak.; pamut
fonással, szarutárgyak készítésével. 

Altensteig, község a württembergi Sclrwarz-
vrald kerületben, a Nagold mellett, (1905) 2426 lak.; 
régi várkastéllyal. 

Altenstein, a szász-meiningi herceg nyaralója 
a Thüringiai-erdő délnyugati részén, Liebenstein 
fürdő közelében. A Hundt von Wenkheim-család-
nak 1733. leégett vára helyén épült fel 1739. E 
helyen szónokolt 724—27. Bonifácius, a németek 
apostola. Közelében fogatta el Luthert 1521 május 
4-én Bölcs Frigyes választófejedelem, hogy a 
Wartburgba vitesse; ennek emlékére 1557. szobrot 
állítottak fel. A. és Liebenstein közt 1798. egy 
180 m. hosszú barlangot fedeztek fel, az A.-i v. 
glücksbrunni barlangot. 

Altenstein, Kari v. Steinzum A. báró, régi csa
lád sarja, porosz miniszter, szül. Ansbachban 1770 
okt. 7-én, megh. 1840 május 14-én. 1799. a mi
nisztériumba hivatott. Az 1806. szerencsétlen had
járat után Tilsitbe kisérte királyát s Stein leköszö-
nése után (1808) pénzügyminiszterré lett. De a ne
héz viszonyok között a franciáknak fizetendő hadi 
sarcot sehogy sem sikerült előteremtenie. 1810. 
tehát elbocsátották, de 1817. vallás- és közoktatás
ügyi miniszterré tették, mely állásban 1838-ig 
működött és kétségbevonhatatlan érdemeket szer
zett magának különösen az 1819. törvénnyel, mely 
a porosz tanügy alapját képezi. 

Altenzaun, falu Magdeburg porosz közig, ke
rületben, az Bibe mellett. Itt küzdött York porosz 
ezredes 1806 okt. 26-án Soult francia marsall 
ellen, hogy a szászweimari hercegnek az Elbén 
való átmenetelét fedezze. 

Altenzelle (Altzella, Alt-Gelle), egykori cisz
terci apátság Szászországban, 1162. alapították; 
különösen a XIV. sz.-ban híres zárdai iskolája 
volt; hercegi kápolnájában temették el a meisseni 
fejedelmeket. A zárda megszüntetésekor (1544) a 
könyvtár a lipcsei egyetemhez került. A hercegi 
kápolnát III. Ágost helyreállíttatta, a többi épüle
tek romokban vannak. A. ma a szász királyi csa
lád birtoka. 

Alterációs elmélet, Hermann ós Hering által 
felállított elmélet a szövetáramok megmagyará
zására, 1. Állati elektromosság. 

Alterál (lat.) a. m. megváltoztat, izgat, zavar. 
Alteráció, izgatottság, boszankodás is; változás 
is; a zenében valamely hangjegy változása eléje 
tett jel folytán. Altér ált, 1. Másított, innen alté-
rato (ol.), változtatva. 

Alterant ia . Orvosi műszó azon gyógyszerek 
elnevezésére, melyeket másképen anttdyskratka 
néven is neveznek (1. 0.). 

Altéra pars (lat.) a. m. a másik fél, az 
ellenfél. V. ö. Audiatur et altéra pars című 
cikkel. 

Altercat io (lat.) a. m. 1. szóvita; 2. az ellen
félnek bíróság előtt folyó tárgyalásnál zavarba 
hozása fogós kérdések által. 

Altér e g o (lat.) a. m. «másik én», a nyugati 
államok (főleg Spanyolország, Portugália) diplo
máciai nyelvében a király teljhatalmú helyettese; 
a mindennapi életben: meghitt, jóbarát. 

Áltermés (növ.), 1. Termés. 
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Alternál (lat.), egymást valamely működésben 
felváltani. Ebből alternatio, a magyarban ritkán 
használt idegen szó a. m. felváltás. A.-ó fejedelmi 
Mzák, melyek az uralkodásban v. bizonyos elő
jogok gyakorlásában egymást felváltják. Alter-
náns (n»v.), oly szervekre szokás mondani, melyek 
másnomü tagok közé esnek. 

A l t e r n a m e n t e , 1. Alternativo. 
Alternance (esjtsd: — nansz), a hím-ós nőrimek-

nek szabályos váltakozása a francia költészetben. 
Az első modern költő, aki alkalmazta, Octavien 
de Saint-Gelais volt az Ovidius epistoláinak for
dításában (1500). 

Alternanthera Forsk. (növ.), az Amaran-
taceae család génusza, melynek 16 faja él Ausztrá
lia és Amerika tropikus és extropikus részeiben. 
Egyesek kozmopoliták. Fajai kitelelő növények, 
leveleik többé-kevésbbé sárgák és vörösek, sző
nyegkertészetekben majdnem nélkülözhetetlenek. 

Alternatíva (lat.). Két egyedül lehetséges eset 
közt való választás. A szónak van jogi értelme is: 
alternatív kötelezettség (obligatio). — Alternatív 
tüzelés a katonaságnál az, amelynél a tüzérség 
egyes osztályai felváltva tüzelnek; alkalmazzák 
egyes ütegek működésekor, tov. ha csekély lőkósz-
let fogyasztásával az ellenséget foglalkoztatni 
akarják, s végre a tüzérség helyváltoztatása alatt. 
— A. mensium, 1. Pápai hónapok. 

Alternat íva facultas , 1. Vagylagos kö
telem. 

Alternatív érték, 1. Valuta. 
Alternatív kötelem, 1. Vagylagos kötelem. 
Alternativo (ol.) a. m. félváltva. így nevez

ték régente v. azokat a táncdarabokat, melyek 
trio-val váltakoztak, v. magát a trio-t. 

Alternatív valuta, 1. Valuta. 
Alternatum (latin, a. m. váltakozás). Egyenlő 

rangú államok megállapodása, melynek értel
mében a szerződési okiratokban felváltva más 
rendben soroltatnak fel, úgy hogy minden állam 
a neki szánt okiratban az első helyet foglalja el. 

Alternm t a n t u m (lat.) a. m. kétszer annyi. 
AJternter (lat.) a. m. egy a kettö közül. 
Altesse , 1. Fenség. 
Altest a törzsnek a deréktól, köldöktől lefelé 

eső része, tehát főleg a lágyéktájék és a medence. 
Részleteket 1. a megfelelő címszók alatt. 

Altesti betegségek alatt értendők a hasi és a 
medence-szervek különféle megbetegedései, ame
lyek érhetik a vékony-, vastag-, végbelet, a has
hártyát s a nemi szerveket stb. Ilyenek a kis me
dencében lefolyó hashártyagyuladás (pelveoperi-
tonitis, mely többnyire nőknél kankós fertőzés 
következményeként fordul elő), végbélkörüli tá-
lyog, aranyeres csomók; genyes izzadmányok a 
női belső nemi szervekben stb. 

Altesti sérv, 1. Sérvek. 
Altétel, 1. Következtetés. 
Altgersdorf, község, 1. Gersdorf. 
Alt-Glienicke, község Potsdam porosz közig. 

kerület Teltow j.-ban, d905) 3935 lak. 
Althaea (növ.), 1. Mályva. 
Althaia, 1. Meleagros. 
Althaldensleben, község Magdeburg porosz k. 

ig. kerület Neuhaldensleben j.-ban, a Bever és 
vasút mellett, (1905) 4392 lak., kőedénygyártással. 

Althan-csaZód, magyar indigenák, kik eredetü
ket a 910 körül élt Mangold, Thanni és Winter-
stetteni comestől származtatják. A német császárok 
hadaiban jeleskedtek, többek közt Hesso gróf 
I. Ottó császárnak a magyarok ellen viselt hadjá
ratában esett'el 954. Dietmar grófot (1197. ment 
a Szentföldre Lipót osztrák herceggel) nevezték el 
katonái «Alt-Than»-nak (Öreg Than)sígy maradt 
meg a családon e név. A. Farkas Ibii. bárói ran
got kap. Hazánk történetében A. Kristóf báró 
kezd szerepelni, ki 1578. nyer magyar indigená-
tust; fia, Mihály Adolf,mmi hadvezér Székesfehér
vár és Esztergom alatt tűnik ki, végre mint tábor
nagy 1638, hal meg. Ó szerzi meg 1618. a család 
részére a birodalmi grófi rangot, amely 1610. az 
osztr. tartományokra is kiterjesztetett. Az 1606-iki 
zsitvatoroki békében mint Rudolf király egyik 
megbízottja működött közre. A jezsuiták számára 
hazánkban két rendházat alapított, Iglón ós Komá
romban, melyekre mintegy másfélszázezer forintot 
költött. Unokája, Mihály János (IV.) a Muraközt 
kapja 1712. királyi adományul, aranygyapjas vitéz 
és Zala vmegye főispánja lesz. Vele kihalt flágon 
a család magyarországi ága. A. Mihály Frigyes 
1714. váczi püspök s 1719. bibornok és nápolyi al
király lett, honnan újra váczi püspökségébe tért 
vissza 1729., s itt 1734. halt meg. Utóda a püspök
ségben 1735. az 1702. szül. A. Mihály Károly 
lett, ki több latin művet írt, bibornok nagybátyja 
udvarában nevelkedett s 1756. halt meg Váczon. 
V. ö.: Lehoczky Tivadar, Az A.-család címére. 
(Turul, 1884, 81. 1.) 

Althangszerek, 1. Alt. 
Althaus, Theodor, német iró, szül. 1822 okt. 22. 

Detmoldban, megh. 1852 ápr. 2. Gothában. Teoló
giát és filológiát tanult, de az irodalomnak szen
telte magát. Egy forradalmi fölhivása miatt 1849. 
két évi fogságot szenvedett, mely aláásta egészsé
gét. Főművei: Márchen aus der Gegenwart (1847), 
Aus demGefangniss(1850). Életét megírta öccse, 
Friedrich (1888), aki 1829 máj.l3.szül. Detmoldban 
és mint tanár Londonban élt, megh. 1897. Hanip-
steadben. Englische Charakterbilder (1870 2 köt.) 
c. műve kitűnően irott, szellemes tanulmányok 
gyűjteménye. Ezenfelül sok művet fordított né
metre, pl. Forster Diekens-életrajzát (1872—75). 

Alth ing , Izland törvényhozó gyűlése. 
Althoff, Friedrich, porosz államférfiú, szül. 

1839 febr. 19. Dinslaken-ban, megh. 1908 okt. 
20. Steglitzben. 1871-ig mint hivatalnok, majd 
mintügyvéda jogipályánmüködött. Ekkor Strass-
burgba hívták az elszászi elnökséghez, ahol az 
egyházi és tanügyi ügyekről referált. Az új strass-
burgi egyetem megnyitásakor azonfelül a magán
jog tanárává tették. 1882 okt. Berlinbe hivták a 
porosz kultuszminisztériumba, ahol titkos taná
csosi címmel felruházva az egyetemi osztályban 
referens lett. Ebben az állásban gyors rangemelés 
és sok kitüntetés érte és 1907 okt. l-ig működött, 
amidőn a Bülow által elejtett ó-konzervativ Studt 
kultuszminiszter bukása A.-t is lemondásra kész
tette. Nyugalomba vonulásakor az urakházának 
tagjává nevezték ki. Csak visszalépése után ér
tesült a nagyközönség arról, amit a céhbeli egye
temi körök régóta tudtak, hogy a porosz főiskolai 
életnek A. szabta meg egy negyedszázadig irányát 
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és hogy még egy Mommsen tiltakozó szava is 
tehetetlen volt az «A.-rendszer» szellemével szem
ben. 

Althorp (Althorp), viscount, 1. Spencer. 
Althorp Park, 1. Northampton 1. 
Althusius (Althaus, Althusen), Johannes, né

met jog- és állambölcselő. Szül. 1557. Dieden-
hausenben, megh. 1638. Emdenben. Főműve: 
Politiea methodice digesta et exemplis demostrata 
(Gröningen 1610. és későbben), amely szerint a 
főhatalom a nép összességét illeti meg. V. ö.: 
Giercke, Untersuchungen z. deutschen Saats- u. 
Eechtsgesch. (Breslau 1880, 7. köt.). 

Altichiero (Alighieri) da Zevio, olasz festő, 
szül. Zevióban 1320 körül, megh. 1385 körül. A 
XIV. sz. veronai festészetének legkiválóbb mes
tere. Művei, a Cavalli lovagok freskója a veronai 
Sta Anastasia templomban, a padovai Santo S. 
Felice kápolnájában ós a S. Giorgio oratóriumban 
levő freskók nagy része (Avanzoval együtt) a 
firenzei festészet, főleg Giotto hatása alatt álla
nak, de jellegzetes felsőolaszországi vonásokat is 
tüntetnek föl. 

Altieri, fejedelmi család Rómában, melyből (több 
bibornokon kívül) A. Emüio született, ki később 
X. Kelemen (1. o.) néven pápává lett. Mivel ő volt 
a család utolsó sarja, nevét a Paluzzi-családra 
ruházta, mely a legújabb korig megóvta nagy 
befolyását és tekintélyét. A. Luigi, bibornok, szül. 
1805 jul. 17-ón, megh. 1867 aug. 11-én. 1836. 
bécsi nuncius, 1845. kardinális; haláláig magas 
pápai hivatalokat viselt. A. Paolo, szül. 1849., 
megh. 1900., a pápai testőrség parancsnoka és a 
máltai lovagrend tiszteletbeli tagja volt. 

Altilik. török ezüstpénz, 1. Átülik. 
A l t i l o q n e n s (lat.) a. m. nagyszájú, kérkedő; 

altiloquium, fenhéjázó beszéd. 
Altimetria, 1. Magasságmérés. 
Alt ing ia Noronha (növ.), a Hamamelidaeeae-

család génusza, melynek két faja van. Fák. Az 
A. clvinensis Hook. f. Hongkong szigetén, az A. 
excelsa Noronha Hátsó-Indiában és Jáva szigetén 
ól. Az utóbbi 60 m. magas fa (rasamala-fa). Ke
mény, barna, balzsamos illatú fája igen értékes. 

Altin-nor (Teleckoje-tó), 63 km. hosszú és 5 
km. szóles tó az Altai-hegysógben,520 m.-nyire a 
tenger szine fölött. 

Altinum, római táborhely Alsó-Pannoniában, 
aMursától (Eszék) Aquincumba vezető útvonalon, 
a mai Mohács helyén. 

Alt iora (lat.) a. ni. a magasabb. Pl. A.-val fog
lalkozni a. m. magát a magasabb tanulmányok
nak szentelni. Altioris indaginis a. m. komolyabb, 
magasabb kutatást igénylő, fontos. 

Altis, 1. Olimpia. 
Alti-Sahar (Alti-Ser, hat-város vidéke), akinai 

Thian-San-Nanln (Kelet-Turkesztán) tartomány 
török-tatár neve. L. Turkesztán. 

Altisztek. 1. Állami A., azok az alkalmazottak, 
kiket rendes fizetés vagy zsold mellett a kormány 
v. kinevezési joggal felruházott hatóság állandó 
áll. szolgálatba kinevezett v. felfogadott. Az A. 
hiv. esküt tesznek, azonban az államtisztviselők 
részére megállapított fiz. osztályok egyikébe sem 
tartoznak. Az A. fizetését az 1893. évi flzetésren-
dezós 1000, 900 és 800 K-ban szabta meg. Az 

1906-iki pótlékrendelet azonban az A. fizetését is 
kiegészítette oly módon, hogy azok rendszerint öt 
évenkinti fizetésemelkedéssel 1400 K-ig terjed
hető fizetéshez juthatnak. Lakpénzük állomás
helyükhöz képest 160—400 K-ig van megállapítva. 
Az A. ós a hivatalszolgák közt a határvonalat sza
batosan nem lehet megállapítani, mert úgy a tör
vények, mint a rendeletek az A. és a hivatalszol
gákra vonatkozó rendelkezéseket együttesen szab
ják meg, úgy hogy sok esetben nem állapítható 
meg, vájjon valamely állás az A. vagy a hivatal
szolgák sorába tartozik-e. Az államvasutaknál az 
1907. évi rendezés óta az A.-et kezelési tisztvise
lőknek nevezik. 

2. A., a közös hadsereg és a honvédség, va
lamint a csendőrség katonaállományába tartozó, 
rangosztályba nem sorozott tisztesek, továbbá a 
foglárok, törzsőrmesterek s a műszaki segédsze
mélyzetet képező műmesterek (katonai földrajzi 
intézetben, hadmérnöki igazgatóságoknál stb.). 
Az A. az őrvezetők és a közkatonák közvetlen 
elöljárói v. feljebbvalói, akikkel élnek s akikkel 
folytonosan érintkeznek, amiért is azoknak nem
csak oktatói, de katonai nevelői is. 

Altiszti iskolákat a közös hadseregben és a hon
védségnél télen a századoknál szerveznek s azok
ban a századparancsnok és az általa egyes 
tantárgyak előadására vezényelt alantos tisztek, 
hadapródok, esetleg arra képes A. is, a század al
tisztjeit és az altiszti rendfokozatba való kikép
zésre alkalmas közkatonákat az altiszti hatáskört 
felölelő teendők miként való végrehajtására ok
tatják. Ha a századok létszáma igen csekély, ak
kor két vagy több század együtt szervez egy ilyen 
iskolát. 

A Iwnvédségnél az újonckiképzés után az al
tiszti rendfokozatokra kiképezhetőknek vélt hon
védeket zászlóaljanként az úgynevezett altiszt-
képző iskolákba gyűjtik össze és elméleti, vala
mint gyakorlati úton az altiszti teendők ellátására 
szükséges ismeretekre oktatják. Okiatokul a 
zászlóalj tisztjeit ós hadapródjait alkalmazzák. 

Altiszti rendfokozat három van: az 1-be tartoz
nak az őrmesterek, fó'vadászok, tűzmesterek, tá
bori távírászok, 1. oszt. számvevő A. (őrmesterek), 
ezreddobosok, ezredkürtösök (a lovasságnál ez
redtrombitások), az 1. oszt. egészségügyi segédek, 
a gyógykovácsok és 1. oszt. mesterek, továbbá a 
vadász-zászlóalj -kürtösök ; a 2-ikba: a szakasz
vezetők, törzsvezetők, a 2. oszt. számvivő A., a 
zászlóalj-kürtös (osztály trombitás), 2. oszt. egész
ségügyi segédy a gyógykovácsok stb.; a 3-ikba : 
a tizedesek, alvadászok, lövegirányzók, zászlóalj
dobosok és kürtösök, század- és ütegtrombitások 
stb. 

Altiszti rendfokozatjelek a közös hadseregnél, 
valamint a honvédségnél és csendőrségnél a gal
lérra varrt fehér posztócsillagok ós sárga selyem 
csíkok; az altiszti rendfokozatok szerint van kettős 
csík 3 csillaggal, egyes csík 3 csillaggal, pusztán 
csak 3, 2 és 1 csillag. Ezenkívül az A. oldalfegy
vereiken selyemből v. gyapjúból készített kard
bojtot ós a díszöltözethez tartozó csákójukon egy-
vagy két-csíkú paszományt viselnek. 

Alt ius n o n t o l l e n d i (lat), szolgalom, mely
nél fogva a szolgalmas épület felébb nem emel-
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hető. Áltius tollendijus (lat.), a jog, hogy tekin
tettel a szomszéd házra, magasabban lehessen 
építeni, amennyiben ez ellentótben áll a «servitus 
altius non tollendi» elvével. 

Altiz, község, 1. Kászonaltiz. 
Altkirch, az ugyanily nevű járás székhelye 

az 111 és vasút mellett, (1905) 3392 lak., téglagyár
ral, gyapotfonással. 

Altkulcs, 1. Kulcs. 
Altlandsberg, község Potsdam porosz közig, 

kerület Niederbarnim j .-ában, vasút mellett, (i9os) 
2406 lak., jelentékeny marhavásárokkal. 

Alt-Lássig, község Breslau porosz közigazg. 
kerület Waldenburg j.-ában, (1905) 2124 lak., por-
flr- ós melaflrbányával. 

Alt-Lussheim, község Mannheim badeni kerü
let Schwetzingen j.-ában a Rajna és vasiit mellett, 
(1905) 2079 lak. dohánytermeléssel. 

Altmark, a mai Brandenburg azon részének 
egykori neve, amely a mai Stendal, Salzwedel, 
Osterbnrg és Gardelegen járásokat foglalta magá
ban 4530 km2 területtel; fővárosa Stendal volt s 
mint ilyen 1807—13 közt avesztfáliai királyságnak 
Département de l'Blbe c. része. Talaja nagyobb
részt sík, de Gardelegen vidékén dombos is. A.-ot 
I. Henrik 928. őrgrófsággá szervezte a Szász-her
cegség védelmére a vendek ellen; ebből az őrgróf-
ságból fejlődött ki Brandenburg. 

Altmühl (Alcmara), a Duna baloldali mellék
folyója Bajorországban, Rothenburg közelében a 
Frank-terraszon, a Burgbernheimi erdőben ered, 
áttöra frank Jurán sKelheim alatt ömlik a Dunába. 
165 km. hosszú folyásából csak 31 km. hajózható, 
Dietfurtig, ahonnan a Lajos-csatorna vezet a Majna 
vidékére. 

Altmünster, falu Gmunden felsőausztriai ker. 
kapitányságban a Traun-tó Ny.-i oldalán, vasút 
mellett, (i890) 5754 lak., házi-iparral, XV. sz.-ból 
való templommal, számos nyaralóval. A. község
hez tartozik Orth falu régi kastéllyal, a toscanai 
nagyhercegi család birtoka (erről nevezte el ma
gát a szerencsétlenül járt János Szalvátor fő
herceg). 

Alto, 1. Alt és Brácsa. 
Altobasso , elavult olasz hangszer, mely ré

gente Felső-Olaszországban, különösen Velencé
ben, a nép közt volt elterjedve. B hangszer fa
szekrényből áll, melyre néhány bélhúr van fel
húzva ; ezeket a húrokat a játszó fapálcával pen
geti-

Altoborzás v. jogtalan toborzás. Aki egy ál
lamnak — főkép védköteles — alattvalóit idegen 
állam fegyveres ereje részére toborozza v. idegen 
toborzók kezére adja, A.-t követ el. A magyar 
btő törv. a háború esetén az ellenség javára el
követett hasonló cselekményt hűtlenség (1. o.) cí
mén életfogytiglani fegyházzal, a bár békében, 
de engedély nélkül való csapatgyüjtést stb. pedig 
lázadás címén (1. o.) bünteti. 

Áltoboz (növ.), 1. Termés. 
Alto-Douro, Portugália legfontosabb szőllő-

termő vidéke, a Douro (Duero) mindkét partján. 
Itt terem a híres portobor, mely Oportonak fő ki
viteli cikke. 

Altogravür, Schafer Alajos bécsi kemigráfus 
által 1907. feltalált eljárás, mely szerint bármi

lyen eredetiről (kép, szobor, épület, tárgy v. táj) 
az autotipiai klisék rendszerén alapuló, pontokra 
osztott, de mélynyomásra alkalmas lemezeket v. 
hengereket lehet készíteni. Az eredetiről fény
képezés útján viszik a képet a megfelelő lemezre 
s maratás után nyomtatják. 

Altomanovic (ejtsd: — vics) Miklós, a XIV. sz.-
ban egyike volt a leggazdagabb boszniai dinaszták-
nak. o volt ura az egész földterületnek a szerb 
Moravától a mai Kattaróig és Raguzáig, és Rudnik 
nevű várában majdnem szuverén hatalommal ural
kodott. 1371. az akkori boszniai bán Tvrtko ós 
Lázár szerb fejedelem megtámadták. 0 a maga 
védelmére Balsa György zetai (hercegovinál) feje
delemmel kötött egyezséget. De Tvrtko és Lázár 
megverték mindakettőt és elvették tőlük földbir
tokuk legnagyobb részét, ezek közt Rudnik várát. 
(V. ö. Klaic V., Bosniens Geschichte, Leipz. 1885.) 

Altomonte (Hohenberg), Martin, festő, német 
szülők gyermeke, szül. Nápolyban 1657 május 8., 
megh. 1745 szept. 14. Heiligenkreutzben. Gio-
vanni Battista Gaulli (Baciccio) tanítványa volt. 
III. Sobieski János lengyel király udvari festőjévé 
nevezte ki s jobbára a török inváziók korából való 
történeti képek s Bécs ostromának (1683) megfes
tésével bízta meg. 1703. A. Bécsbe költözött és 
a festő-akadémia tagja lett. 1720. évtől kezdve 
Linzben lakott. A XVIII. sz. legtermékenyebb 
festőinek egyike. Freskófestményeken kívül 
(Bécs, Szt. István templom sekrestyéje, St. Pölten, 
Linz, plébánia-templom) igen sok oltárképet fes
tett osztrák templomok számára. Tőle való a 
soproni káptalani templom főoltárának képe is. 
Anaimiifjú föltámasztását ábrázoló képe a buda
pesti Szépművészeti Múzeumban van. 

Alton (ejtsd: altn), 1. angol város Hampshireben 
a Wey mellett, (1901) 9071 lak.; sörfőzővel s jelen
tékeny komló-üzlettel. — 2. A., amerikai város H-
linoisban, a Missziszippi balparfján, vasút mel
lett, (i9oo) 14,210 lak., kat. püspök székhelye. 
— 3. A., angol falu Straffordshireben a Churnet 
mellett; vele szemben A. Towers Shrowsbury 
lord kastélyával és ennek szép parkjával. 

Alton, 1. Edward Joseph d\ anatómus, ré
gész és rézmetsző, szül. Aquilejában 1772 aug. 
11., megh. 1840 május 11. Közeli ismeretségben 
volt Goethével. A ló természetrajza c. dísz
kiadású munkájához maga készítette a rézmet
szeteket (Bonn 1810—17). Panderrel együtt ki
adta az összehasonlító oszteológiát (Bonn 1821 
—28). 1818-tól haláláig a bonni egyetemen a ré
gészet és műtörténelem tanára volt. 

2. A., Edward d', anatómus, az előbbinek fia, 
szül. St. Goarban 1803 jul. 17., megh. Halléban 
1854 jul. 25. Tanult Bonnban s Parisba menve, 
folytatta az apja által megkezdett összehasonlító 
oszteológia kiadását. 1827. a berlini egyetemen az 
anatómia tanára, 1834 óta pedig a hallei egyete
men az anatómia és fiziológia tanára lett. Munkái: 
Handbuch der vergleichenden Anatomie des Men-
sAen (Leipz. 1850); De monstris, quibus extre-
mitates superfluae suspensae sünt (Halle 1853) 
és De monstrorum duplicium origine (u. o. 1849). 

3. A., Richárd, gróf, altábornagy, 1. D Alton. 
Altona, város Schleswig-Holstein porosz tar

tományban az Élbe jobb partján, közvetlenül 
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Hamburg mellett, vasúti gócpont, (1905) 168,320 
lak, jelentékeny iparral és kereskedelemmel. 
Főbb iparágai: vasöntés, vas-, bádog- és cinnárú-
készítés, gép-, dohány-, szivar-, szappan-, illat
szer-, pótkávé-, csokoládé-, üveg-, margarin-, 
hajó-, sörgyártás, szeszégetés és gó'zmalomipar. 
A kereskedelmet az Élbe és a vasutak mozdítják 
elő. A városnak magának 1906. volt 30 gőzhajója 
10,504 t. tartalommal és 6 vitorlása. Ugyanez; 
évben érkezett 4241 tengeri hajó 543,974 t. tar
talommal és elment 732 hajó 61,254 t. tartalom
mal. A fő kereskedelmi cikkek: gabona, őrlemé
nyek, kávé, kakaó, dohány, cukor, bor és egyéb 
szeszes italok, szarvasmarha, fa, szén, petróleum, 
állati bőrök, szezám-olaj és főleg a külön
féle halak. Meglehetősen rendesen épült, széles 
utcái közül kiválik a 4 hársfasorral beültetett 
Palmaille. Templomai közül az újabbak a szeb
bek : az Ötzen által épített Friedenskirche, a 
Kreuzkirche és Christuskirche. Kiválóbb egyéb 
épületei: az új városház a Kaiserplatzon, az új 
múzeum, az igazságügyi palota, a városi szin-
ház, a kiváló akusztikájú zenepalota ós az új pá
lyaház. Kiválóbb műemlékei: Blücher Konrád 
szobra ós a győzelmi emlék a Palmaille-on, 
I. Vilmos császár lovasszobra a városháza előtt 
és a Bismarck-szobor. A. gazdag kulturális és 
jótékonysági intézményekben is. Környékének 
szebb pontjai: Blankenese, Dockenhuden, Nien-
stedten és Kleinflottbeck. A. a XVI. sz.-ban még 
egyszerű halászfalu volt. 1640. dán uralom alá 
került; 1664. III. Frigyes városi rangra emelte, 
1713. Steenbock svéd generális csaknem egészen 
elhamvasztotta. 1866-ban Poroszországhoz került 
és 1901-ben szabad kikötővé lett. V. ö. : Ehren-
berg u. Stcúü, A.'s topographische Entwicke-
lun'g (Altona 1894); Wichmann, Gesch. A.'s (A. 
1896). 

Altonai rendszer, 1. Frankfurti rendszer. 
Altoona (ejtsd: aitana), város Pennsylvania 

é.-amerikai állam Blair countyjában, vasút mel
lett, (i9oo) 38,973 lak., nagy vasmüvekkel. 

Altorf, Uri svájci kanton főhelye, 1. Altdorf. 
Alto r i l i evo (olasz), 1. Domború mű. 
Altorja, község, 1. Torja. 
Altorjai Apor Péter báró, 1. Apor Péter. 
Áltorokgyík. 1. Group. 
Altos, Los, Guatemala magasan fekvő vidéke a 

Ny.-i részében. 1838. önálló köztársasággá alakult, 
de már 1839. ismét beolvasztották Guatemalába. 

Áltömjén, 1. Boróka. 
Áltört, az olyan törtszám, amelynek számlá

lója akkora v. nagyobb, mint a nevezője. Az ilyen 
törtnek az értéke tehát 1, v. I-nél nagyobb szám. 
Ilyenek: f, f, y stb. Minden Á., melynek értéke 
nem pontosan egész szám, átalakítható egy egész 
szám és egy valódi tört összegévé. 

Alt-Ötting (Altenötting),város Felső-Baj orország 
bajor kerületben, az Innhez s az osztrák határhoz 
közel, vasút mellett, (1905) 5094 lak. Állítólag még 
a rómaiak által épített temploma, melyben Tilly 
családjának több tagja el van temetve, s melyben 
a Wittelsbach család számos tagjának szivét őr
zik, egyike Németország leglátogatottabb búcsú
járó helyeinek (a német Loretto). 907. e helyet a 
magyarok elpusztították. 

Altpreussen néven nevezik Poroszország ama 
részeit, melyek már 1815 előtt hozzá tartoztak, 
különösen pedig K.-i és Ny.-i Poroszországot, Pom-
merániát és Brandenburgot, ellentétben Neu-
preusson-nel, a később szerzett tartományokkal. 

Altpuzon, 1. Puzon. 
Alt-Rahlstedt, község Schleswig-Holstein po

rosz közig, kerület Stormarn j.-ban, vasút mel
lett, (1905) 2248 lak., akik közül sokan a világítás
hoz szükséges cikkek készítésével foglalkoznak. 

Altranstádt, község Merseburg porosz közig. 
kerületben,Lützen mellett, 700 lak., ismeretes arról 
a békekötésről, melyet XII. Károly svéd király 
1706 szept. 24-én kötött itt II. Ágost lengyel ki
rállyal és szász választófejedelemmel s melyben 
az utóbbinak, a királyi cím megtartása mellett, le 
kellett mondania Lengyelországról és Litvániáról, 
továbbá a svédeknek Szászországban téli szállást 
kellett adnia s az evangélikusok jogait biztosítani. 
XII. Károly, Pultavánál 1709 aug. 8-án megveret
vén, II. Ágost az A.-i békekötést érvénytelennek 
nyilvánította, oly ürügy alatt, hogy megbízottjai, 
Imhof s Pfingsten, megbízásukat túllépték s ezért 
Pflngstent halálra Ítélte, de később megkegyel
mezvén neki, Imhoffal együtt Königsteinben fog
ságra vetette. 

Altreichenau, község Liegnitz porosz közig, 
kerület Bolkenhain j.-ban, (1900) 1874 lak., kőszén
bányászattal, szénsavas nátron- és szénsavas li-
tiumforrással(Szt.-Anna-forrás). 

Altringen, kisk. Temes vm. lippai j.-ban, (1900) 
217 német és oláh lak., u. p. és u. t. Bogdarigós. 

Altringer, 1. Aldringen. 
Altringham (ejtsd: óitringem), város Chester an

gol grófságban, 20 km.-nyire Manchestertől, (i9oi) 
16,831 lak., vasöntőkkel. Közelében van Dunnám 
Massey Stamford lord kastélyával és híres szép 
parkkal. 

Altruizmus, ellentéte az egoizmusnak, önzés
nek, önszeretetnek: mások szeretete, mások javá
val való törődés, mások boldogságának tevékeny 
előmozdítása. A szót Comte Ágost (1. o.) tette köz
keletűvé, a fogalmat ő tette egész etikája alap
elvévé (vivre pour autrui, másokért élni). Magától 
értetődik azonban, hogy minden idő erkölcstanítói 
az emberszeretetet, odaadást, az önzés leküzdé
sét a legfőbb erkölcsi értékek közé sorolták, 
még az utilitaristák is (1. o.). A különbség csak 
az, hogy míg némelyek az A.-t ép oly eredeti, 
ősi emberi indulatnak, hajlandóságnak tekintik, 
mint az önzést, mások az emberszeretetet is az 
önérdekből származtatják, mert a saját magunk 
hasznát mozdítjuk elő, midőn másokat segítünk. 
A másokra való tekintet némelyek szerint oly 
mély gyökeret eresztett lelkünkben, hogy ösztönné 
lett, mely mint csoportönzés átöröklődik, esetleg 
először mint családi érzés, gyermekszeretet, az
után tágabb körre terjeszkedvén, mint általános 
emberszeretet. Vannak, akik A. helyett újabban 
tuizmust mondanak, hogy az egfo-izmussal szem
ben erősebben hangsúlyozzák az ellentétet (ego = 
én, tu = te). 

Alt-Sandez, város, 1. Sandez. 
Altschul, Elias, homeopata osztrák orvos, szül. 

Prágában 1812 április 12., megh. 1865 jul. 17. 
1848. a prágai egyetemen a homeopátia tanára 
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lett. Ő vezette be Ausztriába a homeopátia tanítá
sát. Több szakmunkát írt. 

Altstadt, 1. A. (Horni Staré mésto), város Trau-
tenau csehországi kerületi kapitányságban az 
Aupa és vasút mellett, (1900) 2117 német lak., vá
szonfehérítőkkel. — 2. A. (Staré mésto), vá
ros Hradis morva ker. kapitányságban, a Morva 
mellett, (i9oo) 3875 többnyire cseh lak.; közelében 
a régi magyarok által szétrombolt Villehrad, a hon
nan Cyrill és Method 863. térítésüket megkezdet
ték. — 3. A., város Schönberg morva kerületi ka
pitányságban, a spieglitzi Schneeberg alján, (1900) 
2117 német lak.; vászon- és papíriparral. 

Altstatten, város St.-Gallen svájci kantonban 
a Rajna mentén, vasút mellett, U9oo) 8730 lak., 
pamutiparral. 

Altstrelitz, 1. Strelitz. 
Alt Tscb.au, közs. Liegnitz porosz közig, kerü

letben, (1905) 2002 lak., keményítőgyárral. 
Altum, Bemard, német zoológus, szül. ftlün-

sterben 1824 jan. 31., megh. Eberswaldeban 1900 
febr. l.Teológusnak készült, Berlinben a filológiát, 
későbben azonban különös előszeretettel a zooló
giát tanulta. Szülővárosában 1859. docens lett, 
1869. pedig Bberswalde-be hivták meg az erdé
szeti akadémia zoológiai tanszékére. Munkái közül 
különösen említésre méltók: Der Vogel und sein 
Lében (Münst. 1898, 6. kiad.); Lehrbuch der Zoo-
logie (Freiburg 1883,5. kiad.); Waldbeschadigung 
durch Tiere u. Gegenmittel (Berlin 1889); Forst-
zoologie (2. kiad. 4 köt., u. o. 1876—82). V. ö. 
Wasmann, Dr. Bemard A. (Münster 1900). 

Altum s i l en t ium (lat.) a. m. mély hallgatás; 
Vergiliusból (Aeneis, X. 63) közmondássá vált 
kifejezés. 

Altusried, közs. Schwaben bajor közig, kerü
letben az Iller mellett, (1905) 2110 lak., fürészma
lommal. 

Altvater, a morva-sziléziai Szudét-hegység 
egy része, mely ÉNy.-ra a morva lej tokig s a 
freiwaldaui szorosig nyúlik. Mély hasadékok által 
elválasztott magas hegytömegekből s kopasz, 
részben mohával fedett 1300 m.-nél magasabb 
csúcsokból áll; a legjelentékenyebbek: a nagy A. 
(1490 m.), a széles Janovitzi-hegy (1460 m.), a kis 
A. (1331 m.), a Glaserberg v. Köpernikstein (1417 
m.), a Hochschar (1345 m.). A nagy A. csúcsáról 
igen szép kilátás nyilik a Kárpátokra, a Biela szűk 
völgyére s a környező hegyekre. V. ö.: Scholz, 
Pührer durch das Altvatergebirge (3. kiad. Frei-
waldau 1897). 

Altviola (zene), 1. Brácsa. 
Altwasser, közs. Breslau porosz közig, kerület 

Waldenburg j.-ában vasút mellett, 3 km.-nyire 
Salzbrunn fürdőtől, (1905) 15,259 lak.; tükörgyár
ral, a Thiel-fóle porcellángyárral, a közelfekvő 
Karlshütte nevű vasöntővel, gépgyárral és szén
bányászattal. 

Altwerk, Németbogsánhoz tartozó bányatelep 
Krassó-Szörény vm. bogsányi j.-ban, (1900) 68 lak. 

Altzabrze, 1. Zabrze. 
Altzella, 1. Altenzelle. 
Aluadzs, a dinka afrikai néptörzs egyik ága, 

az általuk lakott terület DK.-i részeiben. 
Aludél, az araboktól származó kerek agyag

edény, mely párolásra és fóllengítésre szolgál. Két, 

egymásnak átellenben levő helyen nyitott, rövid, 
egyenlőtlen tágasságú csövekkel van ellátva s 
más hasonló edényekkel a szűkebb csőnek a kö
vetkező edény tágabb csövébe való beillesztése ál
tal van összekötve, hogy a gőzök, midőn ily edény
soron végig mennek, tökéletesebben pároltassanak 
sa föllengltett párák különböző magasságokból kü
lön vétessenek fel. 

Aludt tej, 1. Tej. 
Aluljáró (Unterfahrt). Kocsiút v. gyalogút át

vezetése a vasúti pályatest alatt. B cél elérésére 
a vasút számára az út felett oly hidat építenek, 
melynek a hordó vas- v. egyéb szerkezet alsó 
éle alatti szabad magassága rendszerint 450 m., 
nyílása pedig egyenlő v. kevéssel kisebb az át
vezetendő út szabványos szélességénél. Ha a pá
lyaszint 5'50 m. v. még magasabban fekszik az 
út szintjénél, akkor az út megtartja eredeti magas
sági fekvését (Budapest Üllői-úti A.). Ennél ki
sebb magasságkülönbség esetén az útnak a pá
lya alá eső részét sülyeszteni, ritkább esetekben, 
ha a mélyítés szükséges mértéke leküzdhetetlen 
akadályokba ütközik,apályaszintetnémilegemelni 
kell. A lesülyesztett rósz és eredeti útszint között 
főbb utakon 3—4%, mellékutakon s hegyi vidé
ken 10%-ig terjedő emelkedésű lejtőket iktatnak 
be. Az áthidalásra vashidat, boltozott, kavics
ágyas v. vasbetétes betonszerkezetü hidakat hasz
nálnak. A vashldnak az a hátránya, hogy a moz
donyból kiömlő forró víz, esetleg izzó szónsalak 
az alant járókra néha veszélyt hozhat. A sülyesz-
tett A.-knál különös gond fordítandó a csapadék
vizek elvezetésére s gyakran a talajvíz elleni szi
getelés is szükségessé válik. Olyan helyeken, hol 
az A. mélyen a talajvízbe kerülne, helyesebb az 
A. helyett felüljárót (1. Felüljáró) alkalmazni. 

Alumbrados, spanyol felekezet, 1. Alombrádok. 
A l n m - c a k e (ang.) a. m. timsólepény, 1. Timsó. 
A l u m e u a. m. timsó. Alumen ustum a. m. 

égetett timsó. 
Alumian (ásv.), alumínium-szulfát (AI2(S08)3), 

mikroszkópos kicsiségü, üvegfónyü, fehér kris-
tálykák. Spanyolországban találják (Sierra Al-
magrera bányák). 

Alumi i ia (lat.), agyagföld. 
A l u m i n a - a l u m , koncentrált timsó. 
Aluminátok (fémaluminátok, aluminiumoxid-

fémoxidok), sószerű vegyületek, amelyekben az 
alumínium az összetett savmaradók alkatrésze. 
Előállíthatók aluminiumhidroxidnak lúgban való 
oldása útján, v. aluminiumoxidból, ha azt lúgfémek 
hidroxidjaival v. karbonátjaival összeolvasztjuk. 
Az alkálifémek aíuminátjaiból fémsókkal csere
bomlás útján az oldhatatlan A. előállíthatók• 
Az oldható A. bomlékonyak, miért is az ipar
ban pácoló anyagul használatosak. A nátrium-
alumiiiát (nátriumaluminiumoxid v. agyagfóld-
nátron) összetétele előállításától függően NaAlO, 
v. NajAlO,. A kelmefestésnél és kartonnyomásnál 
pácnak használják, továbbá lakkfestékek, tejüveg, 
tiszta aluminiumhidroxid, mesterséges kövek elő
állítására és kövek keményítésére, papiros eny-
vezésénél, zsiradékok elszappanositásanál, stearin-
savgyártásnál stb. alkalmazzák. 

Aluminit (hallei föld), víztartalmú aluminium-
szilikát; lágy (keménysége 1), fehér színű mikro-
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kristályos vesealakú gumókban fordul elő a barna
szén-formációban Halle vidékén, mint ritkaság 
másutt is. 

Alumínium. Vegyjele Al, atomsúlya 27'04, 
fajsúlya 2583, értékűsége 3. A.-ércek. Noha a 
föld kérgét alkotó kőségek leggyakrabban előfor
duló része, fémállapotban nem található. Oxid
vegyületei (Ala03) a kor und. smirgli, rubin és 
szafir. Oxidhidrát vegyületei (A1(ÓH)3): a dias-
por, bauxit és a hydrargillit v. gibbsit- Szili
kátjai : a földpát, csillám, a földpátok elmállási 
termékei (kaolin és agyag), tov. az agyagfóld-
pala. Fluor vegyülete a fluellit és a kriolit, az 
utóbbi fluor A. nátrium (AIaFl<., 6 NaFl). Kénsa
vas vegyületei: a timsó, alumian, aluminit, 
alunogen. felsöbanyt és par•aluminit. Az A.-gyár-
tás szempontjából különösen fontos a bauxit, mely 
vashidroxiddal és kovasavval elrondított agyag
földhidrát. A vörös bauxitban sok vas (20—25%) 
és kovés kovasav (1— 5%), a fehér bauxitban sok 
kovasav (25°/0) é s kevés vas (5%) v a n - Bz az A~ 
órc nagy mennyiségben fordul elő Dél-Francia
országban, a Rhone torkolatánál (le Var). Talál
ják még Pitten mellett (Alsó Ausztria), Feistritz 
mellett, (Krajna), Ballyclare mellett (Irland), Ge
orgiában, Alabama-ban, Arkansas-ban és Magyar
országban. Szádeczky Gyula dr. szerint (v. ö. Föld
tani Közlöny 1905. évfolyama XXV. k. 5. füzet) 
a Biharhegység É.-i részén (Remecz vidéke) és 
D.-i részén (Petrosz-Szkerisora). 61-79% A.-oxi-
dot,25-29%vasoxidot,8-16% hidrátvizet,023% 
tapadt vizet, 3'76% kovasavat és 0-61% titán
savat tartalmazó bauxittelepek vannak. Megjegy
zendő, hogy a revesti bauxit (Toulon mellett) 
57-6% A.-oxidot ós 25-3°/0 vasoxidot tartalmaz. 
A magyarországi bauxitokra az A.-gyártás szem
pontjából nagy jövő vár. A telepek fontosságát 
nagyban emeli az, hogy közelükben a Drágán és 
a Jád vize számottevő energiát képvisel, tehát a 
gyártás másik főfeltétele, az olcsó vízierő is ren
delkezésre áll. Az A. másik fő érce a kriolit, 
melynek legkiválóbb lelőhelye Dél-Grönland. 

Az A. tulajdonságai. Az A. néha kékesbe ját
szó, de rendesen ezüstfehér, porrá törve pedig 
szürke színű fém. Különösen szép ezüstfehér fel
szín keletkezik akkor, ha a fémet alacsony hő
mérsékletnél homokba v. gyors lehűtés céljából 
fémmintába öntöttük. A nagyon vékony lap és 
drót szintén fehér színű; különösen szép színt 
kapunk, ha a hígított marónátriumba mártott 
fémet vízzel, végül erős salétromsavval megmos
suk ; ezüstfehér színű felszínt kapunk akkor is, 
ha a fémet hígított íluórsavba tesszük és ezután 
mozgó vízben gondosan lemossuk. A kékes csil
logás legfőkép a fényezett, a hosszasabban hen
gerelt v. védőburkolat nélkül kalapált A.-tárgya-
kon észlelhető. Kis mennyiségű szilícium kékes 
csillogást okoz, több szilícium a fémet megszür-
klti. A levegőn álló A. is megkékül, lehelletvas-
tagságú oxidréteget kap, mely hígított sósavval 
v. fluórsavval lemaratható. Az A. fényét bágyaszt-
hatjuk, ha rövid ideig nátronlúgba mártjuk s mi
dőn felszínéről gázbuborékok szállanak fel, ki
vesszük, vízben megmossuk és hosszabb ideig 
salétromsavba tesszük. A sav az A. egyik folyto
nos kisérőjét, a vasat mohón oldja fel, míg a 

nátronlúg csak az A.-t támadja meg, ennek követ
keztében érdes, gyenge fényű felszínt kapunk. 

Az A. színének nagy állandóságát jeles kémiai 
tulajdonságainak köszönhetjük. Ez a fém mind a 
száraz, mind a nedves, mind a kénhidrogénes leve
gőt állja, tehát jobb az ezüstnél, mely fényét és 
színét különösen az utóbbiban elveszti. Még nieg-
ömlött állapotában is állandó marad. Állandósága 
oly nagy, hogy a legtöbb fémoxidot az élénkvörös 
izzásnál sem bontja szét. Részben ezért, részben 
pedig a miatt, hogy a keletkező oxid vegyülete 
1. szét nem bomlik, 2. a fémekben nem olvad fel, 
ezeket tehát se rideggé, se sűrűn folyóvá nem 
teszi és 3. ha felolvad, nem oly káros hatású, mint 
az eddig használt színítö szerek, az A. a legjobb 
redukáló és tisztító szerek közé sorolható. Az A.-ot 
a víz som a közönséges hőmérsékletnél, sem 100 
C°-nál, sem a fém vörös izzásánál meg nem tá
madja ; ez csak a fehér izzásnál észlelhető. Rá a 
tenger vize is alig hat. A hígított kénsav csak 
gyengén, a salétromsav pedig éppen nem támadja 
meg, rá a hígított szerves savak és az emberi 
organizmus váladékai sem hatnak. Az A. leg
jobb oldószerei a sósav és a lúgok, különösen a 
nátronlúg. 

Az A. sok fémoxidot nagy melegfejlődés mel
lett színit, ezen alapszik a Goldschmidt-féle ther-
mit eljárás a króm és más nehéz fémek előállítá
sára (1. Ihermit). 

A megömlesztett és lassan lehűtött A. kristályos 
felszínű lesz. A tiszta fém tűalakú, egymást minden 
irányban keresztező kristályokból áll. A fém tö
rése a megmunkálástól függ. A húzott, hengerelt 
v. kovácsolt A.-nak rostos, sokszor finom szem
csés és selyemfényű törése van; az öntött fém 
törése leginkább durva rostszálakat és rendetlen 
szemcséket, néha igen rövid kristályos lapokat 
láttat. A jó fémet vágóval átvághatjuk, anélkül, 
hogy törne. Az A. fajsúlya 2-56—2-57 között inga
dozik, nyújtva és húzva 2-67—27. Az A. éppen 
úgy nyújtható, mint az arany és ezüst, ezért belőle 
fómfüst is készíthető (1. Fémfüst). Legcélszerűbb 
95—150° C. hőmérsékletnél megmunkálni, ha 
eközben rugalmas lesz, izzitással lágyítjuk ki. Az 
A. 700—760° C. hőmérsékletben ömlik meg. Az 
ömlött fémen finom oxidhártya keletkezik, mely a 
további égést megakadályozza. Az öntéshez fém
formát vagy jó száraz és sok légsíppal ellátott ho
mokformát használnak. A tiszta fém megmereve
désének pillanatában megpépesedik; zsugorodása 
1/8—2'26. Olvasztásához grafit-tégelyeket hasz
nálnak. Mivel nagy a fajmelege (0'20—0-22), igen 
lassan hűl ki, 20—30 kg. % óráig is elállhat 
anélkül, hogy megfagyna. A hengerelt A. hosz-
szanti kiterjedése 0 és 100° C. között minden 
fokra 0'0000206. Ha az ezüst melegvezetőségét 
1000-nek vesszük, ekkor az A. rangban a 6-ik he
lyen áll. 

Az öntött A. keménysége kisebb, mint a kala
pálté vagy hengerelté. A nyers vas keménységét 
1000-nek véve, az öntött A. rangban 6-ik helyen 
áll, keményebb ugyan az ezüstnél, de puhább a 
réznél. Az A. szilárdsága szorosan összefügg a 
keménységgel. Minél tovább munkáljuk, annál 
szilárdabb lesz. A hegeszthető fémek közé tar
tozik; pépes állapotában gyenge nyomással ré-
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szei egyesíthetők, ütni a meleg tárgyat nem sza
bad, mert eltörik. Az elektrokémiai sorozatban 
a pozitív sorozat vége felé van, ezért a villa
mos kiválasztáskor a negativ póluson rakódik le. 
A teljesen tiszta A. ellenállása 10° C. és 1 cm3-re 
vonatkoztatva, rangban az ezüst, vörösréz és arany 
után következik és 2-912 mikroohmot, az egységül 
felvett ezüstre vonatkoztatva pedig T935 mikro
ohmot tesz; azonban ha súly szerint vesszük, az 
A. áll legelöl, mert 1 m. hosszú és 1 g. nehéz ki-
lágyitott A.-drót ellenállása 00749, a vörösrézé 
0-1424 és az ezüsté 0-1Ő27. Ezzel a sok jeles tulaj
donságával szemben áll az A. csekély szilárdsága. 
A tiszta öntött A. hiízásellenes szilárdsága min
ként 10—12 kg., megnyúlása pedig 3°/0. A hen
gerelt vagy kovácsolt A. szilárdsága függ a kilá-
gyitástól is, a kilágyított A. szilárdsága 10—8-l 
kg. A kilágyitott A. Rugalmassága igen csekély, 
a hidegen hengerelt vagy húzott, ha munkaköz
ben nem melegítettük meg, igen rugalmas és ke
mény, úgy hogy e tekintetben a gépészet hasz
nálta fémek és ötvények legtöbbjével versenyez. 

Ha az A. súlyának ós szilárdságának egymás-
hozi viszonyát vesszük, ez a fém a legszilárdabb-
nak mondható, mert: 
a hidegen hengerelt tiszta A. 10,000 m. hosszú, saját súlyá

val terhelt rudat tarthat, 
a 10%-os öntött A.-bronz 9000 m. hosszú, saját súlyával 

terhelt rudat tarthat, 
a 3'3°/0-os öntött A.-sárgaréz 8000 m. hosszú, saját súlyával 

terhelt rndat tarthat, 
az öntött acél 7000 m. hosszú, saját súlyával terhelt rndat 

tarthat, 
a kovácsvas 4700 m. hosszú saját súlyával terhelt rudat 

tarthat, 
a deltafém 4500 m. hosszú, saját súlyával terhelt rudat 

tarthat, 
a 0'58%-os öntött foszíorbronz 3500 m. hosszú, s a j á t sú

lyával terhelt rudat tarth?*. 
a 8%-os ágyubronz 3400 m. hosszú, saját súlyával terhelt 

rudat tarthat, 
a hengerelt cink 2500 m. hosszú, saját súlyával terhelt 

rudat tarthat, 
a hengerelt sárgaréz 2500 m. hosszú, saját súlyával ter

helt rudat tarthat, 
az öntött vas 1800 m. hosszú, saját súlyával terhelt rudat 

tarthat, 
az ón 1200 m. hosszú, saját súlyával terhelt rudat tarthat. 

Az A.-ot ezüsthöz hasonló szép színe, rozsda
állósága és mechanikai feldolgozásának könnyű
sége miatt a középniinőségü luxus-cikkek gyár
tására máris használják. B tekintetben ez a fém 
a cink és az ezüst közt oly régóta érzett hézagot 
tölti ki. Mivel a szerves savak és a víz nem tá
madják meg, sói pedig ártalmatlanok, belőle főző
üstöket, tálaló tálakat, tányérokat, ivópoharakat 
és más asztalkészleteket készítenek. Ugyancsak 
ezért használják kirurgiai eszközökhöz is.Könnyü-
sége miatt az optikus- és műszerésziparban tört 
utat, söt még csónakokat, tengeri és léghajókat, 
vasúti személykocsikat is készítettek belőle. Előbb-
utóbb nagy fontosságú lesz a hadi fölszerelések 
és a repülő gépek dolgában is. Scholtz Mainzban 
az A. lemezeket litografáló kövek helyettesítésére 
használja (1. Algráfia). Az A.-ot fényképlemezek 
előállítására is használják, az üveget teljesen pó
tolja s megengedi a kopirozás fokának szemmel
tartását a kopirozás alatt s nagyon szép nyoma
tokat szolgáltat, amelyek a részletek hű. vissza
adása és a képek élessége által tűnnek ki. Emlí
tésre méltó, hogy az A. a Röntgen-sugarakat át

bocsátja. Az A.-füstöt a díszítő iparban, a staniolt 
pedig a csokoládé, tea, dohány és sajt becsomózá-
sára, konzervdobozok, kötőszertartók és más efé-
lék készítésére használják. Szép hangja miatt 
előbb-utóbb a hangszer-iparban is polgárjogot 
nyer. A kohászatban máris fontos szerepe van, 
mert a vörösmelegben a fémfürdők oxid-vegyüle
teit megbontja. Különösen a vas és acél tisztítá
sára ós ötvények gyártására használják. Legkeve
sebb tere az elektro-technikában, a gépészetben, 
hldépítészetben és tetőszerkezetekben lesz. E te
kintetben már ára miatt sem szoríthatja ki a vasat 
és az acélt. Az A.-korszak csak a képzeletben él, 
az emberiség ezt aligha éri meg. 

Az A. kohászata. Vegyületeinek nagy állandó
sága miatt az A. fémállapotban való kiválasztása 
csak a XIX. sz.-ban sikerült. A koholásnak az a 
közönséges módja, melyet a legtöbb fém reduk
ciójához használhatunk, hatástalan, mert oxigén 
és egyéb vegyületeinek szétbontása sokkal több 
meleget kivan, mint aminőt szénnel tüzelt kemen
céinkben fejleszthetünk. Az A.-oxidnak szénnel 
való szétbontása i következő két képlet szerint 
történhetik. A vegyjelek mellett levő szám a szét
bontáshoz szükséges (— jel) illetőleg a vegyülés-
kor keletkező (-|-jel) melegmennyisógeket jelzi 
gramm hőegységben: 

2AL,03 (— 2 X 391,600) + 3C = 2AL, + 3C02 
(+3X97,000) . 

Tehát a 2A12 kiválasztására kellene még 
— 783,200 + 291,000 = — 492,000 hőegység 
AL,03 (— 391,600) + 3C = Ala + 3CO (+89,000). 

Tehát az Al2 kiválasztására kellene még 
- 391,600 + 89,000 = — 302,600 hőegység.Ezért 
a szénnel való redukció körülményes. Emiatt 
az A. redukciójának egészen más módjához kellett 
fordulni, melyet hosszú kutatás után, felfegyver
kezve a modern kémia hatalmas eszközeivel, 
csak a XIX. sz. kémikusai találtak fel. A hasz
nált redukáló anyagok közé tartoznak első sorban 
az alkálifémek, a litium, kálium, de különösen a 
nátrium. A nátriummal való bontást a következő 
képlet fejezi ki : 

A1C1, (— 3 2 1 ' 8 0 0 ) + 3Na = Al + 3NaCl 

(+3X97,700) . 
Tehát az A.-nak Na-val kiválasztásakor 

—160,900 + 293,100 = 132,200 hőegység meleg 
fölöslegünk van. 

Az A. gyártásának ezt a módját Oersted kezdte 
el, aki 1824. a klór-A.-ot káliumfoncsorral bon
totta szót, mindazonáltal a kémiai módszer meg
alapítójának Wóhler Frigyes göttingai kémikust 
tekinthetjük, aki 1827. a klór-A.-ot tiszta kőolaj-
talan káliumdarabkákkal szinítette és a megolvadt 
feketésszürke elegyet kihűlése után vízbe vetette ; 
ebben a meddő részek felolvadtak, az A. pedig 
finom pikkelyek alakjában visszamaradt. Később, 
még pedig 1845., már apró golyócskákat is készí
tett, azonban találmányának ipari fontossága még 
nem volt, mert a kálium és klór-A. nagy drága
sága az A.-ot is szerfelett megdrágította. Sokkal 
szerencsésebb volt Saint Gloire Deville francia 
kémikus, aki 1854. Wöhler módszerének fontos
ságát felismervén, a kálium helyett nátriummal 
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tett kísérleteket. Az első A.-gyártmányokát az 
1855-iki párisi világkiállításon mutatták be a sév-
resi porcellángyár tárgyaival. Azonbanaklór-A. és 
nátrium még akkor olyan drága (kg.-onkint 1000 
frank) volt, hogy elsőrendben is ezek olcsóbb elő
állításáról kellett gondoskodni. 

Deville kísérleteit ebben az irányban is siker 
koronázta, úgy hogy nemsokára nagyobbszabású 
gyárakat állítottak fel, ezek közé tartozott a ma 
is működő salyndresi gyár Franciaországban. Itt 
a gyártás 3 főrészre, ú. m. a klór-A.-nátrium, a 
nátrium ós az A. készítésére oszlik. A klór-A.-
nátriumot tiszta agyagföidből, a Salyndres kör
nyékén talált és 60°/0 agyagföldet, 25°/0 vasoxidot, 
3°/o kovaföldet és 12% vizet tartalmazó bauxit
ból készítik, melyet előbb víztelen szónsavas nát
riummal izzítanak, hogy agyagföld-nátronná és 
az agyagföld és nátron kettős szilikátjává változ
zék. A poralakú elegyből az agyagfóld-nátront 
vízzel kilúgozzák és a lúgon áteresztett szénsav
val az agyagföldet kiválasztják. A kiszárított 
agyagföldhöz konyhasót és faszénport kevernek, 
mire az elegyet megnedvesítik és ökölnyi golyókká 
formálják. Ha megszáradtak, tűzálló agyagból 
készített hengeres tégelyben megmelegítik és 
rajtok klórgázt vezetnek keresztül. A klórgáz a 
felmelegített és szénnel kevert agyagföldet klór-
A.-nátrium fejlesztése mellett megbontja. A ná
triumot szénsavas nátrium és szénsavas mész 
keverékéből szénnel redukálják ki. B célból kő
szénport, szódát és tiszta mészkövet kevernek 
össze és iángaló, hengeralakú vasboltásba teszik. 
A rostélyról felszálló gázakat a boltások felme
legítése után földalatti csatornán vezetik el. A 
vasboltás mellső része vasrúddal dugható be, 
melynek kihúzása után a nátriumot kőolajjal meg
töltölt csészékbe csurgatják. 

Az A. gyártása céljából a klór-A.-nátriumot 
lángalókba teszik és ennek minden kg. -j ához 5 drb, 
előzetesen felaprítva 200 g.-os nátrium-pogácsát 
és folyósító szerül grönlandi kriolitot tesznek. 
Ügyelni kell, hogy a nátriumot a többi részek be
fedjék. A tüzelést is csak lassan kell megkezdeni 
és egyenletesen folytatni, mert a gyorsan beálló 
reakcióra annyi meleg fejlődik, hogy a kemence 
oldalfalai vörös-izzókká lesznek és a betett anya
gok megolvadnak. Midőn ez megtörtént, a salakot 
és legvégül a 8 kg. nehéz A.-ot csapolják le. Az 
A.-ot újra megömlesztik, hogy tisztuljon, a sala
kot pedig porítják, hogy a benne levő apró A. 
szemcséket kiszedhessék. Deville nagy sikerei 
sokak figyelmét költötték fel, de csak az utolsó 
két évtized feltalálóinak sikerült a gyártást még 
tökéletesebbé tenni és nagyiparrá emelni. Az 
első kiválóbb javítás a solihulli (Angolország), 
Webster J. érdeme, aki 1881. az agyagföidből 
való gyártásának olcsóbb módját találta ki. Ta
lálmánya 1883. a hollyheadi (Birmingham mellett) 
A. Crown Metall Works felállítására vezetett. 
Nettó Curt és Castner H. ¥. a nátrium készíté
sét javították, tehát szintén csak közvetve fejlesz
tették az A. gyártását. Castner találmányát az 
oldhami (Odbury mellett) A. Company gyárában, 
Nettó Gurtét pedig a new-castle-on-tyne-i Alli-
ance A. Company gyárában értékesítik. Nettó 
Curt a kriolitot és konyhasót szilíciumtól mentes 

lángalóban olvasztja össze, az ömledéket tégelybe 
ereszti, a redukcióhoz szükséges nátriumot vas
rúddal az olvadt elegybe mártja. A gyorsan fej
lődő nátriumgőzök az A.-ot pillanat alatt kiredu
kálják. Ezt a müveletet láttatja az 1. ábra. Ezután 
a tégely tartalmát kúpalakú öntöttvas-formába 
öntik, kihűlése után pedig szétdarabolják. Ekkor 
az A. mint összefüggő regulusz a forma csúcsá
ban megtalálható. 

Újabban igen figyelemre méltó javításokat tett 
Grabau L. is, aki az A. redukcióját vegyületei
ből magas hőmérsékletű folyós nátriummal vé
gezteti, de megolvaszthatatlan A.-vegyületet és 
folyósítókat használ, hogy az olvasztó edények 
falaiból rondító alkotórészek ne juthassanak az 
elegy közé. Ilyen vegyület a fluór-A., melyet 
Grabau a folypátból készít. A jól megszárított 
diónagyságú fluór-A.-ot jól elzárt és kriolittal bé
lelt tűzálló agyagban v. fémedényben 600—700° 
C-ig izzítják és a megömlött nátriumra eresztik. 
Megjegyzendő, hogy Grabau a redukcióhoz csak 
annyi nátriumot használ, hogy fluór-A.-nátrium 
is keletkezhetik. A bontás a nátriumon úszó por
alakú fluór-A. védelme alatt történik meg. 

1. ábra. Az alumínium gyártása Nettó Curt eljárása szerint. 

Gyártják az A.-t nátrium felhasználása nélkül 
is. Szinítő (redukáló) anyagul ciángázt, szénhid
rogént, szenet, vasat, rezet, cinket, ólmot, man
gánt, magnéziumot stb. ajánlanak. így Pearson 
és Pratt 40 rész agyagos A. ércet, 11 rész meszet, 
4 rész folypátot és 60 rész szenet Bessemer con-
verterbe tesz és a keveréken forró fúvó levegőt 
hajt át, ezután hideglevegőt és kokszot. 

Az A. kémiai gyártása mellett fokozatosan fej
lődött a villamossággal való kiválasztás is. Az A.-
vegyületekből 1 coulomb villamosság 0-000093168 
g. vagyis egy ampere erősségű áram egy óra 
alatt 0-000093168X3600 = 0-335 g. A.-ot vá
laszt ki. Egy kg. A. előállításához 40 villamos 
lóerő óra kell; miért is csak ott gazdaságos, ahol 
olcsó vizierő van. Az elektrolízisének megalapító
jául dr. Bunsen Róbert heidelbergi kémikust tart
hatjuk, ki az A.-ot 1854. állította elő és erről 
irt értekezése egy hónappal előbb jelent meg 
mint Saúit Claire Demlle Henrik-nek az A. 
elektrolitikus úton való gyártásáról szóló közle
ménye. Alapjában a két mód teljesen összevág. 
Mind a ketten klóraluminium-nátriumot használ
tak, melyet 200" C-ig felhevítve, villamos áram-

U. 
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mai bontottak meg. A negatív elektróda platin-
lemez volt; erre rakódott le az A. és a konyhasó 
szürkés réteg alakjában, mlg a pozitív elektródát 
szénhenger alkotta, mely a likacsos edényben levő 
klóraluminium-nátrium ömledékében függött. 

De az A.-nak elektrolitikus úton való gyártása 
tulajdonképen esak a dinamó-gépek feltalálásával 
kezdődött, mert galván elemekkel az A.-nak na
gyobb mennyiségben való kiválasztása mégis 
csak költséges dolog volt. A dinamógépek áramát 
az A. kiválasztására Berthaut használta legelő
ször, aki 1881. az A.-ot klóraluminiumnátriumból 
olyképen gyártotta, hogy az olvasztótégelybe 
szénből és agyagföld keverékéből sajtolt anódát 
(pozitiv elektróda) használt. De a gyakorlat leg
először Graetzl Richárd szabadalmát értékesítette. 
Ennek veleje abban áll, hogy a klór- és fluórve-
gyületeket redukáló gázáram behatása közben 
bontja szét a villamossággal; negatív elektródául 
az olvasztó edény szolgál, melyből a pozitiv elek
tródát úgy izolálta, hogy az utóbbin kiváló klórt a 
redukáló gázoktól izoláltan vezethesse el. Graetzl 
szabadalmát a hemelingi A.-gyár értékesítette. Az 
1889-iki párisi kiállításon Mind találmánya keltett 
nagyobb érdeklődést. Minet az A. és nátrium ket
tős fluórvegyületét bontja fel, melyet 60—70°/„ 
klórnátriummal kever össze. A fluor az anódán, 
az A. a katódán válik ki. A fürdőt bauxit hozzá
tételével regenerálja; ez a kivált fluorral azonnal 
fluóraluminiumot alkot, úgy hogy a gyártás foly
tonossá tehető. Ezt a módszert 1888 november 
havától kezdve Bemard Fréres kreili gyárosok 
használják. 

Hogy az A.-nak elektrolitikus gyártását való
ban megkönnyítsük, a villamos árammal fejleszt
hető meleg is segítségül veendő. Ezen a téren 
az első kiválóbb lépés Kleiner-Fiertz Ede Gás
pár zürichi lakosnak találmánya volt, de a fel
adatot mégis Héroult szerencsés keze oldotta meg. 
Héroult a párvonalosan kapcsolt dinamógépek 
áramát átvezetve az ampere-mérőn a 2. ábrában 
előtüntetett olvasztó kemencébe ereszti. A pozitiv 
áram a b lapokból alkotott B anódába, a negatív 
áram pedig az A széntégelybe megy, melynek fe
nekén c szénrúddal bedugott C kifolyó csatorna 

van. A szén
tégelyt a vas

lapokból (v. 
más fémből) al
kotott a szek
rény veszi kö
rül, melyet az 
előzőhöz kát
rányból, cukor

szörpből, v. 
gyümölcscu
korból készí

tett péppel ra
gasztanak. A 
művelet meg
kezdésekor a 

tégelybe rezet 
tesznek és ezt villamossággal megolvasztják; 
erre öntik az agyagfóldet, mely szintén megömlik 
és vezetővé lesz. Ekkor felemelik a B széncsomót 
annyira, hogy az áram csak az agyagíöld ömle-

dékén mehessen át. Most kezdetét veszi a bontás, 
a kiredukált A. a rézzel ötvöződik és a szabad 
oxigénium a katóda szénlapjaival szénoxidot al
kot. Az üzem folytonos. A keletkező ötvényt időn
kint c csaplyukon a t edénybe eresztik be, mi
közben az u m lyukakon friss anyagot öntenek 

2. ábra. Alumínium gyártása 
Héroult eljárása szerint. 

3. ábra. A frogesi aluminiumgyár részlete. 

be. Réz helyett cinket, vasat, v. más fémet is 
keverhetünk az A.-érchez; ekkor cink, vas vagy 
más fémötvény keletkezik, de tiszta A. is gyárt
ható. Egy anóda-csomó 600 kg. A. gyártására 
elég. Héroult találmányát a svájci A.-Industrie-
Actien-Gesellschaft lauffen-neuhauseni (Schafl-
hausen mellett) gyárában értékesítik. Ennek a 
társulatnak osztrák gyára Land-Gasteinben van. 
Héroult szabadalmát Franciaországban Froges-
ben értékesitik (1. 3. ábra). 

A villamossággal fejleszthető meleget még úgy 
is értékesíthetjük, hogy a legolcsóbb redukáló szer
rel, a szénnel egyetemben használjuk; amennyiben 
ekkor csak annyi meleget kell fejlesztenünk, 
amennyi a szénnel való redukció lehetőségéhez még 
szükséges. Az A.-nak szénoxid fejlesztése mellett 
való szétbontására tudvalevően 302,600 hőegység 
kell. Cowles Arthur és Alfréd clevelandi lakosok 
voltak az elsők, kik ezt a melegmennyiséget elek
tromos energia alakjában vezették a kemencébe. 
Módszerük veleje, az ú. n. «villamos koholás» v. 
«piroelektromos olvasztás* abban rejlik, hogy 
agyagföld tartalmú, porrá tört ásványokat (bauxit, 
korund, smirgli stb.) széndarabokkal kevernek 
össze s az elegyből formált 1 m. hosszú és 7-5 cm. 
széles hasábot tűzálló téglákból falazott 1'5 m. 
hosszú és 030 m. széles kemencébe szénpor közé 
fojtóan beágyazzák és az elegyen villamos áramot 
vezetnek keresztül. A szénfejlesztette és az áram-
adta meleg az A.-ot redukálja. A Cowles-fóle sza
badalmak kiaknázására az első gyárat New-Jersey 
mellett Lokporban állította fel a Cowles Electric 
Smelting and A. Company. A hatosával 2 sor
ban állított olvasztók hosszúsága 1 m., szélessége 
0*6 m. és mélysége 0-5 m. Mellső oldalukon van
nak a ferdén állított és az elektródák tartására 
való öntött-vas csövek. Az elektródákat közös fém-
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szorítóba erősített 7—9 drb 6 cm. átmérőjű szén-
rúdból alkotják. 

Ha ferro-A.-ot gyártanak, vas, ha pedig A.-bron-
zot, vörösréz szorítót használnak, melyből a vil
lamosságot bevezető 6 rézkötéllel kapcsolt vas
tag rézrúd ágazik ki. Ezt az elektródok állítása 
céljából állító sróffal is felszerelik. A dinamógép 
fejlesztette villamos áramot 2 vastag rézsín vezeti 
be; ezeken szalad a 6 rézkötelet tartó kontaktus 
kocsi. A kemencéket mésztejbe áztatott és ezután 
jól kiszárított faszénpor-réteggel teritik be; ekkor 
beállítják az elektródákat és azt a fémkeretet, 
melybe a megolvasztandó keverék jön. A fémke
ret külsejét is meszes faszénporral tömik meg, 
tetejére pedig a villamosság jobb vezetése cél
jából néhány darab szenet tesznek. Ezután kive
szik a keretet és a kemencét szinültig megtöltik 
szénporral, végül pedig befedik vaslappal, mely
nek közepén a gázakat kieresztő nyilas van. 1 kg. 
A.-ban szegényebb ötvény gyártására 30, A.-ban 
gazdagabb ötvény gyártására pedig 60 villamos 
lóerejű áram kell. 

Az A. ára és a termelés: 
1 kg. aluminium ára 1854-ben átlag 1000 K 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
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500 . 
300 « 
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130 « 
100 « 
50 « 
10 « 

-3 K között inga-
dozik. 

Ennél olcsóbb, arra való tekintettel, hogy 2000 
kilowattos áramot használva az önköltség 100 
kg -kint 2 K-nál kevesebb, egyhamar aligha lesz. 
Az A. gyártás terén 1907-ben 8 állam 14 nagy 
elektrokémiai üzemmel tüntki. Az északamerikai 
Egyesült-Államokban és Canadában 37,000 ló
erővel 4 gyárat (2 Niagara Palls 20,000, 1 Mas-
sena 12,000 és 1 Shawinegan Palls Canada 5000 
lóerővel) tart üzemben az A. Company of Ame
rica ; a 2 svájci, az osztrák és német gyárában 
(Neuhausen 5000-, Rheinfelden 5000, Landgastein 
15,000 lóerővel) 25,000 lóerőt értékesít az A. 
Industrie Actien-Gesellschaft, Franciaországban 
4 gyár van 27,500 lóerővel (Société Electrometal-
lurgique Francaise: La Praz és Gardannes egyen
kint 7500 lóerővel. A Compagnie des Produits 
Chimique d'Alais : Calypso 10,000 lóerővel és Fé
lix 2500 lóerővel), Nagy-Britanniában 2 gyár van 
15,000 lóerővel (British A. Company gyára H. 
Foyers-ben 5000 és Sarpsfosban 10,000 lóerővel), 
Olaszországban a pescarai gyár 3000 lóerővel. 
Magyarországon A.-gyár nincs. A világ A.-ter-
melése 1901-től 1907-ig kerek egy millió q.-ra 
rúgott, holott 1881—1885-ig csak 170 q. volt. 

Irodalom. Edvi Illés Aladár, Az A., 1891; Uhlenhutli, 
Die Darstellung des Aluminiums, 1857 ; Mierzinsky, Die Fab-
rication des Alnminiums, 1885; Minet, Gewiimung des Alu
miniums, 1902 ; Albert, Das Alumínium, 1902; Winteler, Die 
Aluminium-Indnstrie, 1903; Moissonnier, L'Alumínium, ses 
propriétés, ses applications, 1903. 

Aluminiumacetát, 1. Ecetsav és sói-
Aluminiumamalgám vagy aktív alumínium. 

Előállítására lúggal megmaratott aluminiumforgá-
csot egy-két percre 1/i százalékos merkuriklorid 
(szublimát) oldattal leöntenek. Az A. fényét a le
vegőn gyorsan elveszíti, mert a levegőben lévő 

vízgőzzel reagál, amikor is felületén a képződött 
aluminiumhidroxid mohaszerüen kivirágzik. 

Aluminiumbromid (brómaluminium) AlBrs. 
Víztől mentes A. keletkezik fém-aluminiumnak 
bróm-gőzben való elégetésekor. Levegőn füstölög, 
majd szétfolyik. Szénvegyületek szintézisénél mint 
bróm-átvivöt alkalmazzák. 

Aluminiumbronz, 1. Aluminiumötvények. 
Aluminiumezüst, 1. Aluminiumötvények. 
MuminiumihioTÍd,fluóraluminium, A1PS. Szín

telen romboéderes kristályok ; vízben nem oldha
tók. Az alkálifémek halóid-sóival kettős sókat al
kot; ezek között legfontosabb az AlFs.3NaP össze
tételű vegyület, mely a természetben nagy mennyi
ségben fordul elő; a mineralógusok kriolitnak ne
vezik. (L. még Kriolit.) 

Aluminiumf orrasztás. Noha az alumínium ki
tűnően ötvözhető,/brras2tása sok technikai nehéz
séggel jár. A javaslatba hozott forrasztószerek 
száma igen nagy. Használnak cink-, ón-, ezüst-
aluminium stb. ötvényeket, forrasztandó felszí
nek tisztítására pedig kloridokat, jodidokat, fluor-
vegyületeket stb. Mivel ezeknek a forraszoknak 
használatához sok ügyesség ós tapasztalás kell, 
az ipar pedig könnyen kezelhető szereket és olcsó 
műveletet kivan, a neuhauseni gyár a forrasztás 
céljára különösen preparált aluminium-pléhet ké
szít, mely a közönséges módon vörösréz pákával 
és ónnal forrasztható. A forrasztandó helyet kolo-
fóniumból, faggyúból és közömbös klóreinkből 
álló pasztával kenik be. Az alumínium összehe
ged, ha a munkadarabok felszínét megtisztítjuk 
s egymásra fektetve 420° C meleg mellett több 
órán át egymásra nyomjuk. 

Aluminiumfoszfát, foszforsavas alumínium. 
Különféle összetételű A.-ok állíthatók elő mester
ségesen ós fordulnak elő a természetben. Az 
A1P04.4H20 összetételű, víztartalmú szabályos 
A. fehér kocsonyás csapadék alakjában keletkezik, 
ha aluminium-só oldatához elegendő mennyiségű 
nátriumfosz-fátoldatot elegyítünk. 

Aluminiumfüst, 1. Fe'mfüst. 
Alumínium gránát, 1. Gránát. 
Aluminiumhidroxid, aluminiumoxidhidrát, 

agyagföldhidrát, 
Al(OH)s v. AL,(OH)6 v. A1208,3H20. 

A természetben háromféle A. fordul elő és pedig az 
Al202(OH)2, az Al20(OH)4 és az Al2(OH)6 összetételű 
diaspor, &íwmí,illetőleg hidrargillit,amélyéls. 1,2, 
illetőleg 3 molekula vizet tartalmazó Al203-nak 
tekinthetők. Előállítható az A. aluminiumklorid 
vagy az olcsóbb timsó (KA1(S04)2,12H20) oldatá
nak ammóniával való elbontása útján. Hideg ol
datból áttetsző, kocsonyás, forró oldatból fehér, 
tömörebb csapadék alakjában válik ki. A mosott 
és 100°-on szárított csapadék összetétele Al(OH)s. 
Nagyban az A.-ot kriolitból, vagy bauxitból gyárt
ják. 

AzA.-nak az iparban a kelmefestésnél fontos 
alkalmazása van.Haugyanis festékkel együtt oldott 
aluminiumvegyület (pl. nátriumaluminát és ná
triumacetát) oldatába kelmét mártanak és alkalmas 
módon A.-ot választanak le, ez a festéket a kelme 
rostjaihoz rögzíti, elannyira, hogy mosással a fes
ték többé el nem távolítható. Az A.-ot gyógysze
rül is alkalmazzák. Érdekes sajátsága az A.-nak 
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hogy nemcsak savak oldják sókká (aluminium-
sókká), hanem lúgok is sószerű vegyületekké, az 
ú. n.' aluminátokká (1. o.) oldják. Az A. tehát erős 
savakkal szemben bázis, erős lúgokkal szemben 
pedig sav módjára viselkedik, tehát ú. n. amfoter 
vegyület. 

Aluminium-kálium-szuliát, 1. Timsó. 
Aluminiumkarbid, A1,CS. Előállítható alumi-

niumoxidból szénnel, elektromos kemencében. A 
nyert A. szürke fémes tömeget alkot. Lehűtött, 
tömény sósavval megtisztítva az idegen anyagok
tól, sárga átlátszó kristályok. Víztől közönséges 
hőmérséken átalakul alaminiumhidroxiddá és 
metánná. Az A.-ot a metán előállítására hasz
nálják. 

Aluminiumkarbonát (szénsavas alumínium). 
A szabályos A. nem ismeretes; (HO)4AljCOs össze
tételű, bázisos A. keletkezik, ha jéggel hűtött 
timsóoldatot hűtött nátoiumkarbonát-oldatba cse
pegtetünk. Fehér, bomlékony csapadék. Hevítés
kor aluniiniumoxidot hagy hátra. 

Aluminiumklorid (klóraluminium\ A1CL,. Víz
től mentes A. képződik, ha fémaluminiumot klór
gázban elégetünk. Gyárilag nagy mennyiségben 
készítik, mert az alumínium előállításához is hasz
nálják. A tiszta, víztől mentes A. fehér kristályos 
tömeg; hevítéskor csak úgy olvad meg, ha nagyobb 
tömegét hirtelen hevítjük, különben megolvadás 
nélkül illan el. A szállasztott víztől mentes A. fehér, 
áttetsző kristályos tömeg, a levegőn erősen füstö
lög; nagyon higroszkópos és vízben sercegve és 
jelentékeny höfejlődés közben oldódik. Az A. na
gyonreakcióképes, számos anyaggal vegyül. Szón
vegyületek szintézisénél erélyes kondenzáló anya
gul használják. Antiseptikus hatású; klóralum v. 
klőralium néven a gyapjú szenesítéséhez használ
ják. Tömény sósavban aluminiumoxidot vagy 
hidroxidot oldva, az A. vizes oldatát kapjuk; ha ezt 
nagyon besűrítjük, az A. 12 molekula kristályvíz
zel kikristályosítható. Az alkálifémek kloridjaival 
jól kristályosodó kettős sókat alkot, amelyek mind 
A1C18,MC1 képletnek megfelelő összetótelüek (M 
alkálifémet jelent). B sók közül az AlCl3,NaCl 
gyakorlati fontosságú, mert az aluminiumgyártás-
hoz használják. 

Aluminium-nyomat, 1. Algráfia. 
Alumíniumoxid (aluminiumsesquioxid, agyag

föld), A120„. Az amorf A. fehér por. Kristályos 
állapotban csaknem gyémántkeménységű, a hat-
ezöges rendszerbe tartozó, átlátszó piramisok. A 
természetben kristályosodva előforduló színtelen, 
vagy kevés fémoxidtól barna színű A. & korund; 
ennek szinük és tisztaságuk szerint elnevezett 
féleségei: a kevés krómtól vörös színű rubin, a 
kobalttól kékszínű zafir, a sárga színű keleti 
topáz, az ibolyaszínű keleti ametiszt, továbbá a 
vastól és kovasavtól szennyes,;kristályos smirgel 
(lapis smiridis), amely Kis-Ázsiában, főképen 
Naxos szigetén, egész sziklatömegekot alkot. A • 
többi féleség lelőhelye szintén Kis-Ázsia, Naxos • 
és Massachusetts. Az A. akár alaktalan, akár 
kristályos állapotban csakis pirokémiás úton ál
lítható elő. így az alaktalan A. fém-aluminiumból, 
ennek a levegőn, v. oxigén-gázban való elégeté
sekor, úgyszintén aluminiumhidroxidnak, vagy 
aluminium-sóknak nedves levegőn való izzitása-

kor keletkezik. A durranó gáz lángjában, vagy az 
elektromos kemencében izzítva, az alaktalan A. 
színtelen folyadékká olvad, amely a kihűléskor 
kristályosan megmered és a korundóhoz hasonló 
keménységű. Ilyen módon, valamint a Qold-
schmidt-félos eljárással manapság már mestersé
gesen állítják elő a kristályos A.-ot és a meg
felelő festőanyagokat hozzákeverve, a korundot 
és annak színes féleségeit: a rubint, zafírt stb. 
Az A. fajsúlya 3-725—4-ll; a kristályos korund-
f éleségek a nagyobb faj súlyúak; keménységük 
foka 9, tehát csaknem akkora, mint a gyémánté. 
Ez oknál fogva a kristályos A.-ot üveg- és fém
eszközök csiszolására és fényezésére, továbbá 
órák és mérlegek tengelyágyainak előállításánál 
használják. 

Aluminiumötvények. Az alumíniumnak a leg
több fémmel igen nagy rokonsága van, velük öt-
vényeket alkot, melyek közül több máris kiváló 
ipari fontosságúvá lett. PCszüicium, mely részben 
grafitszerü pikkelyekben, részben pedig kémiailag 
kötve fordul elő, tetemesen keményebbé és szi
lárdabbá teszi az alumíniumot, hajlithatóságának 
csökkentése nélkül, azonban károsan hat ková-
csolhatóságára és fényezhetőségére. Mivel a szilí
cium a levegő és a víz behatása következtében 
oxidálódik, a fém felszínét szürkeszínü, piszkos 
réteggel vonja be; ez a káros hatás már 3°/0-nál 
mutatkozik. Ha kemény felszínű tárgyakat aka
runk készíteni, melyeket gyantározással v. más 
módon védhetünk meg az oxidációtól, 6—8"/0-os 
alumínium-sziliciumötvényt is használhatunk. 
Megjegyzendő, hogy az említett hatásokat a gra-
fltos szilícium okozza. A vas kis százalókban a fé
met megkeményíti, súlyosabbá s mágnesessé te
szi, károsan hat kovácsolhatóságára, fényezhető
ségére ós fényének állandóságára, de ez az ötvóny 
nem oxidálódik olyan könnyen,mint az aluminium-
sziliciumötvóny. A 6—10°/,-os vas-aluminium-
ötvény, a ferro-aluminium, igen erős és kemény, 
de az 50°/0-°s, habár kezdetben hibátlannak lát
szik, csakhamar önmagától szétoszlik. A ferro-
aluminiumot a vas- és acélfürdók tisztítására 
használják, mert annak vasoxidjait szétbontja, 
nitrogénjót pedig megköti s ennek következtében 
tömör ötvényeket kapunk. Az ú. n. Mitisz-öt-
vényben 0"1—0-5V0 alumínium van. A fémipar 
különösen a réz-A.-et használja. A kereskedelmi 
alumíniumban néha V«°/o réz is van, de ez a fém 
tulajdonságait nem módosítja. Igen jeles műszaki 
anyag a 10°/0-os rózaluminiumötvény, mert na
gyobb keménysége és kisebb zsugorodása van, 
mint az alumíniumnak, sőt fénye és színe is tetsze
tősebb ; nagy kár, hogy a fém súlyát tetemesen 
öregbíti. 

Aluminiumbronz, az alumíniumnak és a vörös
réznek ötvénye. Az első aluminiumbronzot 1855. 
Percy készítette, de ipari értékesítése apárisi Chri-
stofle érdeme, aki csapágycsészóknek használta. 
Az 1865-iki londoni kiállításon már sok alumi
niumbronz mű- és ipari tárgyat mutattak be. Mi
vel a sziliciumhijas aluminiumbronz alig vagy 
csak kis mértékben rozsdásodik, használják ned
ves helyekre, pl. bányákba v. kémiai gyárakba 
állítandó gépekhez és géprészekhez. így a bányák 
felhúzó gépeinek drótköteleit jobb anyagból nem 
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is készíthetik. Az aluminiumbronzot nagy rozsda-
állósága és aranysárga színe a dísztárgyak gyár
tására is alkalmassá teszi. A sárgarezet csakhamar 
bevonja a piszkos oxidréteg, az aluminium-
bronzra nem igen hat a levegő vlzpárája és oxi
génje. Az aluminiumbronz az összes alkalmazható 
ötvények közül legjobban állja a tenger vizét, 
azért hajócsavarok, propellergerendelyek, hajó
borítások és effélék gyártására ajánlható. De a 
kénessav, a klór és a timsó sem támadja meg, 
ezért a cellulóza és a papírgyárak gépeihez is 
használhatják; különösen a szulíltkazánok alu-
miniumbronz-szerelvényei és a papirgépek alu-
miniumbronz-drótszitái váltak be. Készítettek az 
aluminiumbronzból ágyukat és puskákat is. 

Az aluminiumbronz fizikai tulajdonságait az 
aluminium mennyisége szerfelett módosítja. A 
60—70°/0-°s ötvény igen törékenyésüvegkemény
ségű., az 50%-os egészen lágy, a 30%-on alul levő 
ismét kemény, úgy hogy a 20%-osat a mozsárban 
törhetjük. Legértékesebbek az 1—10%-os ötvé
nyek. A 20%-os aluminiumbronz kékes fehér, a 
20—15%-os fehér, a 15%-on aluli megsárgul, az 
5°/0-os színe az arany színéhez csalódásig hasonlít. 
A 3%-os vöröses színű.. A szilícium károsan hat a 
szín szépségére, megfehéríti az ötvényt. A 140° 
C.-nál a bronzok igen szép aranysárga és igen tar
tós futtatás színt kapnak, tovább hevítve más fut
tatásszín keletkezik. Az aluminiumbronz fajsú
lyát az aluminium mennyisége igen befolyásolja. 

2*5 r. alumíniumot és 97*5 r. rezet tartalmazó ötvény faj
súlya 86. 

5'0 r. alumíniumot és 956 r. rezet tartalmazó ötvény faj
súlya 8-2. 

10-0 r. alumíniumot és 900 r. rezet tartalmazó ötvény faj
súlya 7-7. 

A neuhauseni gyár a 20%-os bronz fajsúlyát 
6-42-nek, a 15°/0-osót 7'02-nek, a 7'5%-osét 7-87-
nek és az 5%-osót 8'15-nek mondja. A 10%-os alu
miniumbronz olvadáspontja 910—950° C, össze
húzódása l-8—2°/0. Amegömlött fém felszínét, oxi
dációjának meggátlása céljából, porrátört faszén
nel fedjük be; de ha elővigyázattal izzítjuk, nem 
szükséges szénnel betakarni. A túlságos hevítés 
követketében az alaminiumbronz sok gázt, neveze
tesen szénoxidot és vízgőzt nyel el, úgy hogy lika
csos és ripacsos felszínű öntvényt kapunk. Ilyen 
fémből öntés közben kékes lánggal égő gázak(szón-
oxid) szállanakki.Ahulladékot(eszterga-, gyalustb, 
forgácsot) legcélszerűbben úgy olvasztjuk be, hogy 
előbb nagy darab fémet ömlesztünk meg és a 
hulladékot ebbe mártjuk. A tüzveszteség (2—5°/0) 
egyenletesen oszlik meg a réz- és alumínium-tar
talomra, csak a kisebb mennyiségnek többszöri 
beolvasztásakor csökken az aluminium valamivel 
nagyobb mértékben. Legjobb fedett tégelyben ol
vasztani, ekkor a bronz kevés rondítót vesz fel; 
lángaló kemencében fával tüzeljünk, mert ebben 
kén nincsen. A 10°/0-os aluminiumbronz vörös izzó 
állapotától kezdve (650° C.) egészen a megolvadá
sig ép úgy kovácsolható, mint a kovácsvas. Hideg 
állapotában (reszeléssel, esztergálással, gyalulás-
sal, sajtolással) is jól idomltjuk. 

Az aluminiumbronz a legszilárdabb anyag, 
rumiként a 11-5%-os 80, a 10%-os 62, a 8%-os 
50, az 5-5%-os 44 kg.-ig terhelhető. Nyúlása 
%— 64%, legkevésbbé nyúlik a 11-5, legjobban I 

az 5-5%-os. Az aluminiumbronz villamos vezető
sége rossz. A rézhez viszonyítva az 1%-osnak 
18%, az 5%-osnak 13% és a 10%-osnak 6% a ve
zetősége. A felsorolt tulajdonságok összege az alu
miniumbronzot a legj obb ötvénnyé teszik. Az alumi
niumbronzot az aluminium-ércekből közvetlenül 
úgy gyárthatjuk, hogy elektromos olvasztó ke
mencékbe (1. Aluminium) rezet teszünk; de ké
szítik úgy is, hogy a megömlesztett vörös rézbe 
megfelelő mennyiségű alumíniumot merítenek. A 
két fém egyesülésekor oly hőmérséklet keletke
zik, hogy az ömledék fehérizzó lesz. A keletkezett 
ötvényt megkavarják; ekkor a salak teljesen ki
válik és vaskanállal lefölözhető, mire azonnal ön
tenek. 

Az aluminium-sárgarezet éppen úgy készítik, 
mint az aluminiumbronzot, csak a rezet pótolják 
sárgarézzel. Midőn a sárgaréz megömlött, a fogóba 
csiptetett aluminium-darabot az ömledékbe márt
ják, mire a keletkező ötvényt vaskanállal v. rúddal 
összekeverik, végül pedigrövidideigállnihagyják. 
Az aluminiumbronznak rézzel és cinkkel való össze
olvasztásakor is aluminium-sárgaréz keletkezik. 
Ennek az ötvénynek technikai tulaj donságai hason
lítanak az alaminiumbronzéhoz. Minél több a cink, 
annál kevesebb alumíniumot szabad az ötvényhez 
adni, 40% cinktartalom mellett az alumínium leg
feljebb 2% legyen. Ez az ötvény l -36% alumíni
ummal 61 kg. mm2-kénti terhelésnél szakad és 
dm.-kint 22-7%-ot nyúlik, 0'9% alumíniummal 
55 kg. a szilárdsága és 18% a nyúlása. 

A 40% cinket tartalmazó ötvény sötétvörös, a 
33% cinket és 2—3%% alumíniumot tartalmazó 
ötvény sötét, illetve barnavörös és a 30% cin
ket ós 3—4% alumíniumot tartalmazó ötvény 
cseresznyevörös, melegen mind a három igen jól 
kovácsolható. Ha csökkentjük az alumíniumot, 
csökken melegen való kovácsolhatósága is, úgy 
hogy a %%-os csak hidegen kovácsolható. Az 
aluminiumsárgaréz a közönséges sárgaréznél sok
kal jobban önthető, felszíne pedig mindig fényes 
és tiszta marad, szilárd, melegen nyújtható, for
mákba sajtolható ós hengerelhető: szóval egyike 
a legjobb ötvényeknek. 

Ipari szempontból igen fontos az aluminium és 
magnézium ötvónye, az ú. n. magnalium, mert 
6%-nál több magnéziummal könnyebb, mint az 
aluminium, 3—10% magnéziummal pedig 2%-szer 
szilárdabb, mint az aluminium s finom reszelővel 
is megmunkálható. Az ötvény a magnéziumtarta
lom szaporításával könnyebbé, de ridegebbé is 
válik. 

Az ezüst igen jó hatással van az aluminium 
műszaki tulajdonságaira. így 5% ezüst a fém 
rugalmasságát és keménységét növeli anélkül, 
hogy kovácsolhatóságára károsan hatna. Ez az 
ötvény igen jól fényezhető és könnyen olvad. AZ 
ú. n. tiers-argent % része aluminium, % része 
ezüst. Az ón törékenyebbé teszi az alumíniumot. 
A kadmium gyorsan egyesül az alumíniummal, 
önthető ós jól kovácsolható ötvényt ád, de az ere
deti fém szilárdságára károsan hat. A bizmut töré
keny, de igen jól önthető ötvényt ád; törékeny az 
az ötvény is, mely sok nikkelt tartalmaz, de kis 
mennyiségben (3%-ig) ez a fém megkeményíti az 
aluminiumot, anélkül, hogy haj láthatóságát és 
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kovácsolhatóságát csökkentené. 70°/o rézből, 23°/0 
nikkelből és 7°/0 alumíniumból álló ötvény sárga 
színű és kiválóan fényezhető. A cink gyorsan 
egyesül az alumíniummal, csakhogy ötvénye töré
keny és kristályos. 

Némi ipari jelentőségre tett szert anorimbergi 
arany, mely 7-5°/0 alumíniumot, 2"5°/0 aranyat és 
90% rezet tartalmaz. (Irodalom: 1. Alumínium 
alatt.) 

Mumuúwnroda.w.d(rodanaluminium,tiocián-
savas alumínium), A1(CNS)3. Előállítják alumi-
niumszulfátnak bárium-, vagy kalciumrodaniddal 
való elbontása útján. Az A. oldatát a gyapotfes
tésnél, az alizarin-nyomásnál pácul használják 
a szép élénk alizarinvörös létesítésére. Az A.-
ból hidrolízis folytán leváló aluminiumhidroxid 
ugyanis egyrészt a szövet rostjaival, másrészt a 
dioxiantrachinonnal oldhatatlan vegyületekké 
egyesül, maga az A. pedig meggátolja azalizarin-
vörös színének esetleg jelenlévő vasoxid hatá
sára bekövetkező elváltozását. 

Aluminium-sárgaréz, 1. Aluminiumötvények. 
Aluminiumsesquioxid, 1. Alumíniumoxid. 
Alumínium sói (agyagföldsók). A szabályos 

sók részben oldhatók vízben, ilyenek az acetát, 
klorid, rodanid és szulfát, részben pedig oldhatat
lanok, ilyenek a foszfát és szilikát; a bázisos sók 
mindannyian oldhatatlanok. Az oldható sók ize 
fanyar és összehúzó. Vizes oldatuk hidrolízis foly
tan savanyú kémhatású. Legfontosabb sói: a klorid, 
amely a fém-aluminium előállításához használa
tos, továbbá a szulfát ós ennek káliumszulfáttal 
alkotott kettős sója: a timsó, amelyet az iparban 
(kelmefestésnél ós bőrkészítésnél) használnak és 
gyógyszerül is alkalmaznak. Kettős sóik: a tim-
sók ós szilikátok száma igen nagy. Az alumínium-
sók egy része a természetben is előfordul. így 
kettős szilikátjaik fontos kőzeteknek, a földpát-
nak, csillámnak alkotórészei. Az aluminium-sók 
oldatából kénammonium, ammónia és kálium
vagy nátriumhidroxid fehér kocsonyás alumínium-
hidroxidot választanak le, amely a két legutóbbi 
kémlőszer fölöslegében alumináttá oldódik, de ez 
oldatból szénsav vagy szalmiák hatására újból 
kiválik. 

Aluminiumsziliciumilaorid,aluminiumfluoro-
szilikát, Al2Fl6,3SiFl4, v. Al2Si3FlJ8. Komplex ha
logén-só. Keletkezik aluminiumoxidnak hígított 
kovafolypátsav-oldatban való oldásakor. 

Aluminituuszilikátok a természetben kettős 
sók — földpátok — alakjában igen elterjedt ve
gyületek. Normális aluminiumszilikát (A12(SÍ03)3) 
előállítható vízüvegből és valamely alumínium-
sóból. Az előállított vegyület víztartalmú és hid
rolízis folytán kisebb-nagyobb mennyiségben hid
roxidot és szabad savat, illetőleg bázisos v. sava
nyú sót tartalmaz. Biztosan csak a természetben 
kristályosan található A. összetétele ismeretes. A 
fontosabbak szerkezete a következő tipusú vegyü
leteknek felel meg: (Ml = egyvegyértékü fém) 

MIO.AljO3.6SiO, (orthoklas, albit) 
MJO.Al2Os.2Si02 (anorthit) 

2 MSO^AljO^SiO., (oligoklas) 
MS0.AL.08.3Si0, (labradorit) 
M5O.Al5O3.2SiO, (csillám) 
MSO.AL.O3.4SiO,, (leucit). 

Aluminiumszulf át, (kénsavas alumínium, kén 
savas agyagföld), A18(S04)S. A víztől mentes A. a 
természetben, keramohalü néven, vulkánok kö
zelében fordul elő. Az A. fanyar és összehúzó ízű. 
Vízben kissé nehezen oldódik savanyú kémhatású 
oldattá. Számos más sóval kettős sókat alkot. Ket
tős szulfátjai a timsók. Ezek közül a kálium-A., a 
közönséges timsó a legfontosabb. Az A.-ot az ipar-
banatimsókészítésére,továbbáfó>»e'w?/íi)wsc) néven 
a kelmefestósben pácul, a papirosgyártásban a pa
piros enyvezésére gyantaszappannal használják. 
Szennyvizek tisztítására, úgyszintén gyógyszerül 
is alkalmazzák. 

AlumimumszulfidfA^aZwím'wzMWiAALjSg. Elő
állítására megolvasztott fémaluminiumot és ként 
vörös izzáson hevítenek, v. fémaluminiumotkén-
gőzben és hidrogén-áramban elégetnek. Kétféle 
módosulata, az alaktalan sötétszínü és kristályos 
sárgaszínű, valószínűleg nem egészen tiszta ké
szítmények. 

Aluminiumszulfit, lásd Kénessavas alumí
nium. 

Alumíniumvezeték. Vörösrézen kívül elek
tromos vezetékül még alumíniumot is hasz
nálnak ; nem oly jó vezető ugyan, mint a réz, 
de könnyebb. Ha a higany vezetőképességét 
l-nek vesszük, akkor az alumínium vezetőképes
sége mintegy 36. 

Aluminium-villanópor. A fotografálásban 
használt robbanó porkeverék, mely igen rövid idő 
alatt ég el és oly erős fényt sugároz szét, hogy 
egyetlen felvillanás elegendő egy fénykép felvé
telére. Főalkatrésze a magnézium. 

Aluminográfia, 1. Algráfia. 
Aluminothermia, 1. Thermit. 
Aluminózis. Az agyagfölddel sokat foglalkozók 

munka közben az agyagföld porát beszívják, s ez 
a tüdők szövetében lerakódik. A tüdőkben az 
agyagpor lerakodását aluminózis-nak hívják. A be
tegségek ama csoportjába tartozik, melyeket pneu-
monokózis név alatt foglal össze a kórtan. (L. 
Porbelehelés.) 

A l u m n a t i c n m vagy Seminaristieiim, pap
nevelők fentartására a püspök által a megyéjebeli 
javadalmasokra kiróható adó. A tridenti zsinat ren
delvényein alapul. Hazánkban e célra részint á 
vallásalap, részint más alapok létezvén, az A. nem 
honos. L. még Egyházi adó. 

Alumneum, tápintézet, melyben tanuló növen
dékek (alumnus, tápdíjas) díjmentesen v. mérsé
kelt árért teljes ellátást és oktatást nyernek az e 
célra szolgáló alapítványból. 

Alunmól(aluminiump-naphtholo-disulfonicum), 
fehér, vízben, glicerinben jól oldható por. Anti
szeptikus és összehúzó hatású. V2—5°/0-os olda
tát genyedő sebeknél, tályogoknál és kankónál 
alkalmazzák. 

A l u m n u s (lat.), 1. Alumneum. 
Alumokalcit (ásv), tejfehér, kevés meszet és 

timföldet tartalmazó puha tripoli (1. 0.). 
Alun, kisk. Hunyad vm. hunyadi j.-ban, (1900) 

454 oláh lak. A falu Hunyadi Jánosnak volt bir
toka, ki ennek középpontját, a vajdahunyadi várat 
1452. építtette; Mátyás ós Korvin János után 
Török Bálinté lett ; ez hűtlenség vádja miatt el
veszítvén azt, Bethlen Gáborra szállott; 1673. 
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Thököly Imre kezére ment. Határában vasércbá
nyák vannak. U. p. és u. t. Vajdahunyad. 

Alundum, mesterséges, majdnem gyémánt ke
ménységű csiszoló anyag, melyet bauxitból állí
tanak elő villamos kemencében, alkalmas gépek
kel felaprózzák s az így nyert szemcséket kötő
anyaggal keverve korongokra formálják és nagy 
hőmérsékletnél kiégetik. A kötőanyag minősége 
szerint e korongok különböző keménységnek 
lesznek és a szemcsék finomsága szerint külön
böző tárgyak köszörülésére használják, pl. üveg 
és drágakövek fónyesítósére, eszközök köszörü
lésére, vasöntvények legyalulására stb. 

Aluriit (ásv.), kálium-aluminium-szulfát, 
KjO.3Al3Og.4SO3.6HjO; 

színtelen vagy vörhenyes sárgásromboéderes kris-
tálykákban, de többnyire finom szemcsés halma
zokban vagy földes tömegekben fordul elő Tolfán 
(Róma közelében) a trachittufában 2 m. vastag ere
ket képezve, Beregszász és Sárospatak vidékén, 
a Mátrában. Trachitból keletkezett szolfatarai mű
ködés terméke, nevezetesen kéndioxid, kénhidro
gén és vízgőz hatására. Izomorf a jarosittal. 
Timsó előállítására használják. Timsókőnek neve
zik egyrészt az A.-ot, másreszt a sok A.-ot tartal
mazó trachitot. 

Alunno, 1. Niccolo di Líberatore. 
Alunogen (ásv.), 1. Keramohalit. 
Alupka, tatár község a Krim-félsziget déli part

jain, Tauria orosz kormányzóságban ; hires Vo-
roncov orosz gróf közelfekvő nagyszerű, gót-mór 
stílben épült kastélyáról, melyben gyönyörű park 
és szőllőkert van. 

Alur (mint magukat nevezik, alno) néger nép
törzs a silluk-családban; a Pelső-Nilus mellett az 
Albert-tótól Vadelaig lakik; állattenyésztéssel, 
vadászattal, földmíveléssel és halászattal foglal
kozik. 

Alurgit (ásv.). mangántartalma csillám. 
Alút (bánya), 1. AltárÓ. 
Aluta (Alutus, Alt), folyó, 1. Olt. 
Alügyelő (bánya), 1. Al-ör. 
Alügyész, 1. Ügyészség, Királyi ügyész. 
Álügylet, 1. Áljogügyfétek. 
Alva, város a skót Stirling grófságban a Craig-

leigh lábánál (1891) 5225 lak., skót sálszövéssel. 
Alvácza, kisk. Hunyad vm. körösbányai j.-ban, 

a Fehér-Körös völgyében regényes vidéken, (1900) 
314 oláh és magyar lak., 36 C° meleg kénes ás
ványos forrással, jelentéktelen fürdővel; van vas
úti állomása, posta- és táviróblvatala. 

Alvadász, a tizedes neve a közös hadsereg va
dászcsapatainál. 

Alvaj arás (lat. somnamhídismus), ha valaki 
alvó állapotban fölkel s járkál. A nép «holdkóros»-
nak tartja az ilyet, de a holdhoz semmi köze. A. 
lehet a hisztériának tünete, de hipnózis útján is 
előidézhető. 

Alvállalat, a fővállalkozóval bizonyos teljesít
mények iránt létrejött szerződéses megállapodás. 

Alvaneu (Alvanova), fürdőhely Graubünden 
svájci kantonban 1905 m. magasságban az Albula 
folyó felett. Hideg (7-5 C°) kénforrását különösen 
reumatikus bajok, köszvény, sápkór és skrofula 
ellen használják. V. ö.: Plánta, Die Heilquellen 
zu A. (Chur 1865). 

Alvarado, kikötőhely Vera Cruz mexikói állam
ban, az ugyanilyen nevű folyónak a Mexikói
öbölbe szakadása mellett, 2300 lak., egészségtelen 
klímával. 

Alvares, Fernam do Oriente, purtugál költő, 
szül. Goaban 1540 körül, megh. 1599. Főmun-
kája a Lusitania transformada (1607 és 1781) rész
ben prózai, részben verses pásztorregény, hasonló 
a Sannazaros Arcadiájához, számos benne a szép 
elégia, szonett, amelyeket sokak véleménye sze
rint Camöes írt volna. 

Alvarez, Luis, spanyol festő, szül. Monasterio 
Del Helmóban 1836., megh. Madridban 1901 okt. 
4. E. de Madrazónak volt tanítványa, hosszú időt 
töltött Olaszországban. Sok történeti képet festett, 
melyekben megkapó szín- és fényhatásokra töre
kedett. A legismertebbek: Calpurniaálma(1862); 
Katolikus Izabella a burgosi kartauzi kolostor
ban (1864, madridi múzeum); II. Fülöp trónja 
(1889, berlini nemzeti képtár). 

Alvás (somnus), az életnek egyik ritmikusan 
ismétlődő tünete. A születésünktől halálunkig sza
kadatlan szellemi működések lefolyásában két 
fázist kell megkülönböztetnünk, egyik teljes ön
tudattal jár, ez az ébrenlét, a másikban szűkült 
az öntudat, ez az A. Tehát teljesen itt sem szűnt 
meg az öntudat. Az A. alatt valamennyi szerv 
működése alászall. Az alvó egyén pihenő hely
zetet foglal el, azaz lefekszik; ülve, állva sokkal 
nehezebb elaludni. Az izmok petyhüdtek lesznek, 
a mozgásokat megszorítjuk, a szemünket behuny
juk, a szemtekék föl és befelé fordulnak, a szem
bogár szűkül, a lélegzés lassúbb és mélyebb lesz, 
az érverés ritkul, a hőmérséklet leszáll, az ideg
rendszer ingerlékenysége csökken. Az A. alatt 
végbevitt mozdulatok reflex-mozgások. Az A. alatt 
szűkült öntudattal történő szellemi működés: az 
álom (1. o.). Az A. mélysége szerint kétféle típusú 
embert kell megkülönböztetnünk. Vannak «este 
alvók», ezeknél elalvás után az első két órában 
legmélyebb az A., az ébredés lassan, fokozatosan 
megy végbe, ezek az emberek«hajnali munkások». 
A másik típusnál csak hajnal felé áll be az A. 
mélysége, gyorsan ébrednek, reggel fáradtak, 
«álomszuszókok». Kraepelin utóbbit ideges típusú
nak tartja. Az A.-ra legnagyobb szüksége van a 
csecsemőnek (15—18 óra), majd a gyermeknek, 
naponta 10 óra, a felnőtt rendesen 7—8 órát 
alszik, míg az öreg korban csökken az A. tartama. 
Normális ember ebéd után nem alszik, míg a reg
gel mélyen alvók és az öreg emberek megkíván
ják. Az A. okát némelyek a szervezet, fő
kép az idegrendszer kimerülésében keresik, mások 
azonban az akarattól függőnek tartják. Vannak 
emberek, kik bármikor és bárhol tudnak elaludni. 
Az A.-t előmozdítja a pihenés, nem túlságos fá
radság, sötétség, monoton ingerek, csönd. A. után 
rendszerint frissen, megerősödve, kipihenve éb
redünk. Az ébredést okozhatják érzékszervi inge
rek (hang, fény, érintés). Az A.-hoz hasonló álla
potot okoznak az altatószerek, 1. Narkózis, Bó
dítás. 

Az A. kóros alakjai. Idesorolható tulajdonké-
pen minden A.-hoz hasonló kóros állapot, mint az 
álomkór, a nana, a hipnózis (1. ezeket az illető 
címszók alatt). Itt azonban megemlltendők az A. 
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igazi zavarai. Es pedig lehet az A. kórosan fokozott, 
amikor aluszékonyságról (somnolentia) beszélünk, 
súlyosabb fokai a szopor és a kóma. Lehet az A. 
azután csak időnkint jelentkező, s rövid ideig 
tartó, ez gyakori epilepsziás alapon (narkolepsia), 
máskor időszakonkint fellépő hosszabb ideig, na
pokig, hetekig tartó álomállapot (lethargia), ez 
előfordul hisztériában és elmebajban. Ha csökkent 
az A., akkor álmatlanságról (1. o.) szólunk. 

Álvásár (színlelt vétel), midőn valaki valamit 
L csak szinleg vesz meg, nagyobbára azért, hogy a 
P hitelezők a szinleg megvett tárgyra nézve a vég

rehajtás jogától megfosztassanak. Az Á., ha ez a 
természete beigazolható, érvénytelen. 

Alváz (vasút). A. alatt a vasúti járómúvek (lo-
komotivok és kocsik) tartószerkezetét értjük, mely 
egyúttal a vontatóerőhatás felvételére is szolgál. 
Az A. lokomotivoknál a kazán és tartozékai, a 
gőzgép stb., a kocsiknál pedig a kocsi szekrényé
nek alátámasztására szolgál. A vasúti kocsik A.-a 
régebben tisztán fából, jelenleg fából és vasból, 
vagy pedig teljesen vasból készül. Az A. utóbbi 
esetben vagy hengerelt idomvasakból (profilvas) 
készül, vagy pedig sajtolt vaslemezek alkotják. 
A vasúti kocsik A.-ához leginkább |_ alakú idom
vasakat alkalmaznak, mert azok a legkönnyebben 
kimerevíthetők. A kocsi A.-ának főrészei a hossz
tartók, amelyeken a tulajdonképeni kocsiszekrény 
nyugszik, a homlok- v. mellgerendák, amelyek a 
vonó- és kapcsolószerkezet felvételére szolgálnak, 
végül a kimerevltésre szolgáló hossz- és kereszt-
támok, amelyekre egyúttal a fékszerkezet, gáz-
tartányok stb. vannak felerősítve. Lokomotivok
nál 1. Keret. 

Alveloz, Pernambucoból származó balzsam, 
amely a bőrre kenve rendkívül izgatóan hat; rák
nevű kelevények ellen ajánlják. 

Alvensleben, régi porosz nemesi család, mely 
még ma is négy ágban virágzik. A család egyik 
ága grófi rangra emelkedett. 1. A., Albrecht, gr., po
rosz miniszter, szül. Halberstadtban 179-4 márc.23., 
megh. Berlinben 1858 máj.2-án. Mint önkéntes vett 
részt az 1813—15-iM szabadságharcban. 1833. az 
államtanács tagja lett és 1835. pénzügyminiszterré 
nevezték ki. Takarékosságával rendbe hozta az 
ország pénzügyeit. A porosz urakházának élet
fogytig tagja lett 1854. — 2. A., Gfustav, porosz 
tábornok, szül. 1803 szept. 30-án, megh. Gern-
rodében 1881 jun. 30-án. Részt vett a bádeni fel-

m kelők ellen vezetett hadjáratban 1849. Ott barátko-
H zott meg a porosz trónörökössel, a későbbi I. Vil-
R~ mos császárral, kinek később fószárnysegéde lett. 
K Végig harcolta az 1866-iki és minta 4.hadtesttábor-
B noka az 1870—71-iki hadjáratot. — 3. A., Konstan-
• Un, porosz tábornok, az előbbinek öccse, szül. 1809 
B aug. 26-án, megh. Berlinben 1892. Dicső részt 
• vett az 1866- és az 1870—1871-iki hadjáratokból. 
W A francia-német háborúban a 3. hadtestet vezérelte 
I s különösen a Vionville, Orléans és Le Mans mel-
1 lett vívott csatákban tűnt ki. — 4. A., Ghistav 
I Hermann, porosz tábornok, szül. Eathenovban 
I 1827 jan. 17-ón, megh. 1905 febr. 1. Möckmühlben. 
1 Szerencsésen harcolt az 1864-iki dán háborúban, az 
í 1866- és az 1870—71-iki hadjáratokban Megkapta 
t az első osztályú vaskeresztet és a Pour le mérite 
i rendet. 1890. fölmentették a 13. württembergi 

hadtest parancsnokságától, mert a katonák iránt 
túlságos, a déli németek között élénk visszatet
szést okozó szigorúsággal járt el. 

A l v e o l a r e k t a s i a , 1. Tüdőtágulás. 
Alveoláris abszcessus, 1. Fogbetegségek. 
Alveoláris plazma (QÖV.), 1. Protopíazma és 

Citoplazma. Ha a eitoplazmát fixáljuk, akkor 
háló- v. lépszerü szerkezetet mutat, melyben apró 
szemecskék vannak beágyazva. A fejlődés bizo
nyos fokán ezt még külön fonalak is átjárják. Az 
az előbbi A., az utóbbi a filáris-plazma, vagy mivel 
az A. a táplálkozásnál, a ílláris-plazma pedig a 
fejlődési folyamatoknál szerepel, azért az A.-t 
még tropho-, a flláris-plazmát pedig kinő- v. archi-
plazmának is nevezik. 

Alveoláris szög, 1. Fog. 
A l v e o l i n a Bosc. Porcellánhéjú tengeri fora-

minifera, mely a krétakorszaktól él a mai napig 
s helyenként olyan nagy mennyiségben van, hogy 
egész rétegeket megtölt, különösen az eocén és 
miocén rétegeken belül (Alveolinás mészkövek). 

AI v e o l u s (lat.) a. m.üreg. Az anatómiában igy 
nevezik a fogmedreket, melyekbe a fogak be van
nak ékelődve, Így a tüdő légholyagocskáit, miri
gyek csőrendszereinek kiöblösödéseit. Alveoláris 
szerkezet a. m. hólyagos szerkezet (olyan mint a 
mézes lép); ezek a hólyagok sejtek által is lehet
nek kitöltve, pl. ráksejtekkel (alveoláris rák). 

Alver, Amalie, 1. Skram. 
Alverstone (ejtsd: eUvemtn), Richárd Everard 

Webster, lord, 1. Webster. 
Alveus d e r e i i c t u s (jog.), 1. Vízmeder. 
Alvilág, a régiek hite szerint az a hely, ahová 

az elhunyt emberek árnyai jutnak. Az egyipto
miaknál az A.-ban Osiris és Isis ülnek törvényt 
a halottak árnyai felett. Homerosnál az A.-nak és 
istenének Hades a neve, szerinte az A. a legszélső 
nyugaton fekszik, túl az óceánon, ahová már a 
napsugár sem hatol. A későbbi hit a föld belsejébe 
helyezte, a föld szinéröl több bejárata volt, Görög
országban pl. a Tainaron hegyfoknál, Itáliában az 
Avernus-tó mellett. Az A.-ot óriási folyamok foly
jak körül: a Styx, az Acheron, a Pyriphlegethon 
(tűzfolyó), a Kokytosz (Coeytus), a Lethe, melynek 
vizétől a lelkek elfeledik mindazt, amit az életben 
tapasztaltak. Az A. vizein át Charon révész szál
lítja a lelkeket; bejáratát a Kerberos (latinul 
Cerberus) őrzi, egy többfejü kutya, ki a belépőket 
nem bántja, de kimenni senkit sem enged. Az 
A.-ban Minős, Radamanthys és Aiakos Ítélkez
nek a lelkeken; a bűnösök a Tartarusba kerülnek, 
a boldog lelkek lakóhelye az Blysium. Az A. ura 
Hades-Pluton, neje Persephone (Proserpina). A 
rómaiaknál az A.-nak (inferi), valamint istenének 
neve Orcus. Híres leírása az A.-nak a Homeros 
Odysseiájának XI. (Nekyia) és Vergilius Aenei
sének VI. éneke. A képzőművészet, főleg a festé
szet és a vázafestés gyakran ábrázolta az A.-ot. 
V. ö.: Bohde, Psyche, 4 kiad. (Tübingen 1907); 
Rademacher, Das Jenseits im My thos der Hellénen 
(Bonn 1903); Dieterich, Nekyia (Leipz. 1893); 
Danielovics K., Homerus ós Vergil A.-a. Munkácsi 
főgimnázium Értesítője, 1892. 

Álvillás (növ.), 1. Elágazás. 
Alvin (ejtsd: aiven), Louis Joseph, belga író, szül. 

Cambraiban 1806 márc. 18., megh. 1887 máj. 17. 
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1850 óta a belga akadémia tagja. Mint lírai költő 
és drámaíró (Sardanapal vigjáték 1834, stb.), to
vábbá mint szakíró lett nevezetessé. Munkái közül 
említendők: Souvenirsde ma vie littéraire (1843), 
L'enfance de Jésus, tableaux flamands (költemény, 
1860), Les eommeneements de la gravure aux 
Pays-Bas (1857—59). 

Alvincz, nagyk. Alsó-Fehér vm. alvinczi j.-ban, 
a Maros baloldalán, a hozzákapcsolt Borberek, 
Merítő, Sibisán,Vashegy ésÚjvincz teleppel együtt, 
(i9oo) 3854 oláh és magyar lak., az arad-gyula
fehérvári vasút állomása; van benne: posta-, 
táviró- ós telefonállomás, szolgabírói hivatal, 
csendőrőrs, Perenc-rendi szerzetház, különböző tár
sulatok ; cognaegyár és szeszgyár, bortermelés és 
nagy kereskedés faárukkal; nevezetes a Ehédeyek 
és Barcsayak kastélya, melyek azonban düle-
dezőfélben vannak. A.-et a XII. sz.-ban német tele
pesek alapították. Ref. temploma a XIII. sz. má
sodik feléből való. Bethlen Gábor fejedelem 
alatt magyar és morva anabaptista gyarmat volt. 
1690. itt és Szászvároson Törökországból ide 
menekült bolgárokat telepítettek le. A Rhédey-
fóle kastélyban gyilkolták meg Castaldo tábornok 
parancsára Martinuzzi György bibornokot (1551 
dec. 17.). Továbbá itt halt meg két évi fogság 
után 1597. Áron moldvai vajda, kit a portával 
való titkos egyetértéssel vádoltak. 1849 febr. 
12. Bem tábornok itt verte meg a Szászvárosból 
ide menekült osztrákokat. A Borberek mellett 
levő magaslaton Zebernyik várnak (1. ott) romjai 
vannak. A római kor számos emléke (út, mith-
raeum) maradt fenn. V. ö. Bakk B., Alvincz és 
Borberek községek története, Gyulafehérvár 1904; 
Gerecze, Műemlékek, II. Százazok, 1876. Arch. 
Ért. 1906. 

Alvinczi (borbereki), magyar nemes család, 
mely attól az A. Péter-töl (1. alább) származ

tatta magát, ki Beth
len Gábor papja és 

kassai lelkész volt 
(1570—1634.). Ennek 
az A. Péternek szin
tén Péter nevű fla és 
József nevű unokája 
volt. Ennek a fla ismét 
Péter volt, s ő élt elő
ször a borbereki elő
névvel (1. alább). Megh. 
1701. 1689. Apaffy 

Mihály tói Kis vajda
falvára, 1693.1. Lipót
tól Dombradra nyert 
adományt. Három fla, 

meg három leánya maradt. A fiuk: 1. Sámwi, megh. 
1733 előtt; 2. Gábor, erdélyi főkormányszéki le
véltárnok és titoknok. Ő kapta 1746. a bárói ran
got. Megh. 1751. Ilyennevü fla 1788. hunyt el mag
talanul ; 3. Mihály, kinek fla József '(1. o.), az isme
retes tábornok és magyarországi főhadi-kor-
mányzó, 1810 nov. 25. Budán halt meg és saját 
kívánatára a budai katona-temetőben helyeztetett 
nyugalomra. Ezzel a Józseffel halt ki az A.-család. 
V. ö.: Nagy Iván, Magyarország esaládai I., 27.; 
Siebmacher, Wappenbuch I., 10.) Együtt emlege
tik még az A.-családdal Deécsi A. Szőcs Istvánt, 

aki az Apafl ellen fölkelt pártütőkhöz csatlako
zott, de 1664 nov. 1. kegyelmet kapott és ezután 
ismét Apafinak híve lett. Meglehet, hogy A. Péter 
testvére volt; továbbá Gyulafehérvári A. (Lite-
raii) Pált, ki a XVH. sz. második felében fogarasi 
várbíró volt. 

1. A. József (borbereki) báró, szül. Alvinczen 
1735 febr. 1., megh. Budán 1810 nov. 25. Gróf 
Gyulai Ferenc generális udvarában nevelkedett s 
annak ezredében kezdte, mint 15 éves ifjú katonai 
pályáját. A hétéves háborúban mint kapitány tün
tette ki magát. Törzstiszt korában azon volt, hogy 
a Lacy által behozott katonai reformok az osztrák 
hadseregben keresztülvitessenek. A bajor örökösö
dési háborúban Habelschwerdtnól elfogta a hes-
sen-philippsthali herceget, mire Mária Terézia 
1763. a bárói és tábornoki rangot adományozta 
neki. Ő volt a későbbi II. (I.) Ferenc császár
nak és magyar királynak katonai oktatója. Lau-
donnal együtt harcolt Belgrád alatt a törökök 
ellen, hol altábornagyi rangra emelkedett, ámbár 
Belgrád ostromával, mely őrá volt bízva, nem bol
dogult. 1790. a belga forradalom ellen küldött 
osztrák hadakat vezényelte; Leyden alatt azonban 
leesett a lováról és kénytelen volt Bécsbe vissza
térni. 1792—93. mint hadosztályparancsnok Neer-
winden, Landrecy, Charleroy és Fleurus mellett 
tüntette ki magát, de 1793 szept. 6. Hondschooten 
mellett nagy vereséget szenvedett. 1795. mint 
táborszernagyot a felsőrajnai hadsereg élére állí
tották, de még a háború kitörése előtt az udvari 
hadi tanácsba nevezték ki. Csakhamar ismét a harc
térre sietett; Tirolba, majd Olaszországba ment, 
hogy a Mantuában bekerített Wurmsert felszaba
dítsa. Ott azonban Bonaparte 1796 nov. 15. Arcole 
mellett s 1797 jan. 14. és 16. Rivoli mellett tel
jesen megverte s hadseregét tönkretette. Erre 
visszahivatván, Magyarország főhadikormányzó-
jává nevezték ki. 1808. tábornaggyá lett s egy
úttal elnöke az újonan megalakított katonai re
formbizottságnak. (V. ö. Zách alezredes emlék
iratát, Századok, 38. évf.) Benne kihalt az A.-nem
zetség. Vele törtónt meg az a jóizű adoma, me
lyet Kisfaludy Sándor beszél el a győri inszurrekció 
történetében («Kend az az A. ?»). V. ö.: Básthy Jó
zsef, Magyarok Emléke I. köt. és Hadtört. Közi. 
10. évf. 

2. A. Péter, hitvitázó a XVII. sz.-ban, Pázmány 
Péter leghevesebb és leghatalmasabb ellenfele, 
szül. Nagyenyeden a XVI. sz. utolsó felében, megh. 
Kassán 1634 nov. 22. Beutazta tudományos is
meretei gyarapítása céljából Németországot, 
Svájcot és Olaszországot. 1603. hazajött, későb
ben a kassai ref. egyházközség papjává válasz
totta. Itt élt és működött haláláig. Főbb munkái 
időrendben a következők: 1. Egy tetetes nevevesz
tett Pápista embertől, S. T. D. P. P. (Salvis Ti-
tulis Dom. Petri Pazmani)-től küldetett szines öt 
Levelekre rend szerint való felelet, Alvinci Péter
től a kassai M. Ecclesia Lelki Pásztorától. 1613. 
2. Itinerarium catholicum, azaz nevezetes vetélke
dés afelől, ha az Evangyelikusok tudományok-é uj, 
vagy az mostani Római valláson levő Pápistáké-é, 
és a Pápisták Ecclesiája-é vagy az Evangyéliku-
sok-é igaz ós világ végéig állandó. 1616. Kassa. 
A. a XVII. sz.-beli polemikusok egyik kiváló 
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alakja, és a nagynevű Pázmánynak mindvégig 
erős ellenfele volt, s különösen Itinerariumával 
nagy hatást tett. V. ö. KanyarőF., Adalék A. P. 
életrajzához. Irodt. Közi. 1907. évi., egyes cikkek 
a Tört. Tár. 20. évf. s a Századok 1871—76. évf. 

3. A. Péter (borbereki), itélőmester, kit Verestói 
második Verbőczinek vagy magyar Lykurgusnak 
nevezett. 1675. az erdélyi fejedelmi birtokok és 
flskusi jövedelmek főfelügyelője ós országos al-
tizedbérlő, 1681 óta itélőmester, kinek nagy része 
volt a «jus ligatum» eltörlésében. Meghalt Bor-
bereken 1701 febr. 26. Erdélynek a Habsburg
ház alá vetése alkalmával Erdély rendéi megbízá
sából Baranyai Gergellyel együtt sokáig idő
zött az udvarnál a megfelelő okiratok szerkesztése 
végett. Erre célzó Emlékiratait 1692. és 1693. 
készítette, melynek vallásügyi része a szabad val
lásgyakorlatot, a felekezetek egymáshoz való vi
szonyát szabályozza, a közigazgatási pedig a szé
kelyek hadi szolgálatainak és a postaügynek ren
dezését s egyúttal külön erdélyi kancellária állí
tásáthelyezi kilátásba. Az Erdély visszacsatolására 
vonatkozó okirat-gyűjtemény, melyet 1870—87. 
aMagy.Tud. Akadémia adott ki 3 kötetben: Diplo-
matarium Alvinczianum, A. Péter okmánytára 
(1684—1688) cím alatt, gr. Mikó Imre ajándékából 
az Erdélyi Múzeum birtokában van. 

Alvinczi Éneik, az erdélyi szombatosok felekeze
téhez tartozó ónekszerző, 1600 körül élt; nevét 
a régi szombatos énekeskönyvben két ének vers
fői tartottak fenn. 

Alvincziana reso lnt io , amellyel I. Lipót 
király 1693 máj. 14-én a szent koronához vissza
csatolt Erdély új belügyi szervezetének alapelveit 
meghatározó 1691-iki hitlevelet (Diploma Leopol-
dinum) részletesebben megállapította s a felekeze
tek és a három nemzet viszonyait szabályozta. 
Nevét Alvinczi Péter (1. o.) itólőmestertől kapta, 
mint aki létrehozásában fontos szerepet játszott. 

Alvincz-nagyszeben-vöröstoronyi h. é. v, 1. 
Erdélyvidéki h. é. v. 

Alvinczy Sándor, író, szül. 1852. Nagykikin-
dán, jogi és diplomáciai tanulmányainak befejez
tével Parisban telepedett meg. Több éven át szer
kesztette a La Francé contemporaine folyóiratot és 
munkatársa volt Rochefort Intransigeant-jának. 
Ekkor vált ismertté Saint Yvon álneve. Két ízben 
tett földkörüli utazása után 1886. visszatért Ma
gyarországba, tanári oklevelet szerzett és több 
állami középiskolában tanított. 1901. a közokta
tásügyi minisztérium tanügyi reformjavaslatok ki
dolgozásával bízta meg. Javaslatai, tanügyi álla
potaink kíméletlen bírálata miatt nagy feltűnést 
keltettek. 1907. nyugdíjba ment, azóta állandóan 
Kecskeméten s felváltba Parisban és Lipcsében 
tartózkodik s a «Méthode A.» kézikönyveit rendezi 
sajtó alá. Nyelvtanítósi rendszeréről a szakbirálók 
nagy elismeréssel nyilatkoztak. 

Alvit (ásv.), zirkon csoportbeli tetragonális szili
kát, a ritkább elemek közül van benne zirkon, 
thorium, yttrium, cerium és berillium; vöröses
barna ; kristályai hasonlítanak a zirkonéihoz. Aren-
dál mellett fordul elő Norvégiában. 

Alvó szem vagy alvó rügy. Az olyan rügyeket 
nevezik így a gyümölcsészetben és a szőlőműve
lésben, amelyek képződésük évében nem hajtanak 

ki; így a kertészek A.-mel szemzésnek nevezik az 
őszi szemzést, amelynél a nemes szem — habár 
ez tulajdonkóp a közönséges rügy — csak a jövő 
tavasszal hajt ki. 

Alvó virág (növ.), 1. Virágalvás. 
Alwar (Ulwur), angol hűbérállam Kel.-Indiá-

ban Radsputanában a Pandsabtól D.-re; területe 
7832 km2, (i89i) 767,786 lak., köztük 500,000 mo-
hammedánus. Az egész ország dombos, csak É. és 
K. felé lapos és igen termékeny. A főváros A., 
a"Siliszer-tó közelében, vasút mellett, (1901) 56,740 
lak., a radsa palotájával és néhány szép dzsaina-
templommal. 

Alxinger, Johann Baptist, német költő, szül. 
1755 jan. 24., megh. 1797 maj. l.,mint az udvari 
színházak titkára Bécsben. II. József szabad szel
lemű reformjainak egyik lelkes híve. Főművei a 
Wieland szellemében és alakjában irt romantikus 
eposzai: Doolin von Mainz (1787 és 1897) ós 
Bliomberis (1791 és 1802). Összes művei (1812, 
10 köt.) 

Alyattés, Lidia királya (Kr. e. 617—560), Sa-
dyattes fia a Mermnadák családjából. Az apja 
által megkezdett háborút Miletos ellen több éven 
át folytatta. Majd a keletről előnyomuló médek el
len fordult, királyukkal Kyaxaresszel a Halisznál 
585 máj. 28. csatába ereszkedett, melyet azonban 
egy napfogyatkozás félbeszakított, mire a két ki
rály a két birodalom határául a Halisz folyót ál
lapította meg. Ezután Kis-Ázsiának majdnem 
egész Ny.-i részét meghódította s rengeteg kincse
ket gyűjtött össze Szardeszben. Sírját óriási em
lék jelölte. Fia Kroisos követte az uralkodásban. 

A l j p i a , 1. Alipin. 
Alypios, alexandriai görög zeneíró a Kr. u. a 

IV. sz.-ban. Introductio musica című müve (V. ö. 
Meidom: Antiquae musicae autores septem.) ér
dekes adatokat nyújt a régi gör. hangjegyírásról. 

Alyscamps, 1. Aliscans. 
AlyssumL.(növ.), aKeresztesviráguakgénusza, 

melynek mintegy 100 faja a Földközi-tenger vidé
kén él, egyesek pedig Köz.-Európában. Füvek, 
cserjék v. félcserjék, Dísznövényül többek közt az 
A. argenteum Wittm. (Piemont) és az A. saxatűe 
L. (Podolia, Oroszország, Thüringia) használatos. 
Mindkettő félcserje, az előbbinek levelei alul 
ezüstfehérek, virágai sárgák; az utóbbinak le
velei fehéres nemezesek, virágai szintén sárgák. 
Az A. saxatile L. egyike legszebb tavaszi virá
gainknak, szaporítják sarjakról, bujtás által és 
magvakról; az A. maritimum Lam. kedveli a 
napsütötte helyeket, sziklacsoportokra kiválóan 
alkalmas, de csinos cserépnövény gyanánt is ked
velik ; a var. Benthami tömöttebb növésű; A. 
argenteum Ali.; a var. variegatum (Koniga 
variegata Hort.) tarka-levélzetü, a szőnyegker
tészetben használják. 

Alytes, 1. Békafélék. 
Al.yxia Brown (oSv.) = Gynopogon Forst. 
Alz, az Inn mellékfolyója Felső-Bajorországban; 

a Chiem-tóból ered, jobbról fölveszi a Traunt és 45 
km.-nyi út után Marktltól ÉNy.-ra ömlik az Innbe. 

Alzálogjog (subpignus) keletkezik, ha a zálog
hitelező a zálogtárgyat — saját tartozásának biz
tosítása végett — egy harmadik személynek to
vább elzálogosítja. Az A. tulajdonképeni tárgyát 

ss* 
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az eredeti záloghitelezőnek joga képezi, s ehhez 
képest az alzálogos hitelező csak annyiban nyer
het kielégítést a zálogtárgyból, amennyiben ez 
a záloghitelező javára van lekötve. Az alzálogos 
hitelező jogállásáról 1. Jelzálogjog. 

Alzat (poliment, techn.), l. Aranyozás. 
Alzen, 1. Alczina. 
Alzette (ejtsd.- aizett) v. Alzig, Eltze, a Sauer jobb

oldali mellékfolyója Luxemburgban; Bschnél ered 
s Ettelbrüoknél torkol. 

Alzey az ugyanily nevű. kerület szókhelye 
Hesszen nagyhercegségben, a Selz termékeny 
völgyében, (1905) 7488 lak., gép-, cipő-, bőr- és 
sörgyártással, szőlőtermeléssel és kertészettel. 

Alzól (alsol), ecetsavas borkősavas aluminium. 
Mint összehúzó és dezinflciáló hatású gyógyszert 
használják. 

A. M., (lat.) a. m. artium magister (a szabad 
művészetek mestere) rövidítése. 

A. m. (lat.) a. m. ante meridiem, délelőtt; to
vábbá anno mundi, a világ (teremtésének) eszten
dejében ; pénzkezelésnél: al marco (1. o.). 

A m . Az animonium-gyök kémiai jele; ritkán 
használják, gyakoribb az összetételét is kifejező 
(H4N)-nel való jelzés. 

Ama.\>Ue,amabümente,con amabilitá ol. zenei 
műszavak «kedves», ((szeretetreméltó» előadásra 
utalnak. 

Amabilia, I. András magyar király unokája, 
Vratiszláv cseh fejedelemnek és I. András leányá
nak, Adelheidnak leánya; a glataviai bencésrendi 
apácák zárdájában töltötte életét. Később a szen
tek sorába igtatták; emléknapja febr. 1-je. 

Amacz, kisk. Szatmár vm. szatmári j.-ban, 
(1900) 836 oláh és magyar lak., vasúti megálló; u. 
p. és u. t. Szatmárnémeti. 

Amada, Alsó-Núbiában, nevezetes a XVIII. 
dinasztiából származó, Ra-Harmakhisz-nak szen
telt egyiptomi templomról. 

Amadé (Omode), szepesi főispán és nádor I. 
Károly idejében. Mint Károly Róbert híve, azon 
volt, hogy őt ültesse a királyi székbe. Midőn a len
gyelek királyukat, Ulászlót országukból kiűzték, 
ez A.-hoz menekült, ki őt Gönczön, Abauj várme
gyében királyi módon fogadta és tartotta, 1307. 
pedig fegyveres erővel helyezte vissza királyi szó
kébe. Lengyelországból visszatérve, minden erejét 
I. Károly ügyének előmozdítására fordította. Ő 
volt az, ki az Ottó királytól László erdélyi vajda 
által elvett koronát visszaszerezte, mellyel aztán 
Károlyt újra (harmadízben) megkoronázták. A.-t 
a kassai szászok ölték meg 1311-ben. Piai: János, 
Miklós, Dávid és László, I. Károllyal szemben 
Trencséni Máté pártjára állottak, s János és László 
e pártharcok alatt, 1312-ben el is esett. Grófi ran
got nyert a család egyik ága A. Iádéval 1782. 
V. ö.: Pór Antal, Turul, 1889. 47. 1. 

Amadé (várkonyi), magyar nemes család, mely 
eredetét felviszi a Guthkeled nemzetségig. (1. 
Guthkeled nemzetség). A család ősének neve 
ismeretlen, ez ismeretlen ősnek három fia volt ú. 
m. Miklós, I. (Fekete) A. és egy névtelen. I. A. 
fiaitól: II. A.-tól származik a Lendvay-cs&\&&, 
míg Ompudtól a Marczaltövíek és I. Lothárdtól 
az A.-esalád veszik eredetüket. I. Lothárd 1264— 
1284 között említtetik, 1264-ben IV. Bélától hü 

Amadé-család címere. 

szolgálatai jutalmául a pozsonyvmegyei Bős talut 
és a hozzátartozó Árpádot nyerte. A IV. Béla és fia 
V. István közti belharcokban V. István pártjára 
állott, miért is IV. Béla őt az említett javaktól meg
fosztotta. 1270-ben V. István nej e e j avakat vissza
adta Lothárdnak, kit IV. László 1274-ben ezek 
birtokában meg
erősített. 1282-ben 
karcsai és nyéki 
birtokaira olta
lom-levelet kap. 
Valószínűleg ő 

szerezte a család 
előnevét adó Vár-
konyt is, de hogy 
mikor, nem tud
juk. FiárólJános-
ról nevén kívül 

egyebet nem tu
dunk, ennek fiai 
1359-ben a Felső-
Lendvai család ki
haltával az ősi birtokokat Gútot, Malomsokot ós 
Szentét is megszerezték maguknak, de e birtokok
ban a Marczaltöviekkel kénytelenek voltak osz
tozni A. Miklós a Zápolya grófok alatt Csesznek 
várának várnagya volt (1447—1510-ig). Lothár 
ivadékai közül kiemelendő I. Lénárd, ki (1450 
—1490-ig) alispán volt és Amadefinak is nevez
tetett, a korunkig virágzott bárói és grófi vonal
nak alapitója. — A. István, alországbíró, taná
csos, dézsmabeszedő, óvári kapitány és végre budai 
várkapitány volt (1485—1540). — A. Péter 
visegrádi kapitány volt a mohácsi csata után s 
1544-ben kénytelen volt e várat a törököknek fel
adni. — A. István és III. Lénárd 1628-ban szabad 
báróságra (in liberos barones) emeltettek. — A. 
(III.) Lénárd (1589—1647) alnádorságot viselt, a 
koronái jövedelmek pónztárnoka volt, a béke
kötésnél a törökökkel mint királyi biztos mú-
ködött. 1628-ban II. Ferdinándtól bárói rangot 
nyert. — Ennek fia, A. János a csallóközi kerület 
főkapitánya volt. — A. Tádé kamarás, született 
1724-ben megh. 1807-ben, utódaival együtt grófi 
rangra emeltetett 1782-ben. Unokája A. Tádé, 
(1. o.), akiben flágon kihalt az A.-család. A család 
címere: három farkasfog, vagyis ugyanaz, ami a 
szintén a Guthkeled-nemböl származott Báthoriak 
címere. A család levéltárának zömeaVéghelyi-féle 
gyűjteménnyel 1899-ben a M. N. Múzeum tulaj
donába jutott. 

1. A. Antal (várkonyi, gróf), cs. és kir. kama
rás és v. belső titk. tanácsos, előbb királyi táblai, 
utóbb hétszemélyes táblai ülnök, Lipót-rendi közép
keresztes, aranysarkantyús ós a Szt.-István-rend 
vitéze; Zala, később Zágráb vármegye főispánja, 
végre kir. ajtónálló, szül. Bősön, Pozsony vmegyé-
ben, 1760 nov. 25-én; megh. Marczaltőn, Vesz
prém vmegyében 1835 jan. 1-én. Több latin nyelvű 
munkáján kívül Bécsben 1809-ben ily című műve 
jelent meg: «Egy magyarnak hazafi társaihoz 
intézett beszéde.» 

2. A. Antal (várkonyi, báró), a költő Lászlónak 
édesapja, szül. 1676., megh. 1737 ápr.8.A klasz-
szikus műveltségű főúrnak egy füzet magyar 
nyelvű vallásos költeménye maradt ránk 1736-ból, 
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összesei] 8 drb, nyomtatásra elkészítve; istenes 
énekek és elmélkedő versek, Balassa-versekben, de 
a hattagú sorok helyett öt szótaguakkal, és egy 
Zrínyi-versekben krónikás hangon írt legenda Szt. 
Istvánról és fiáról. Az erős hittel, de kissé száraz 
okoskodással Irt hosszadalmas versek csak 1884. 
kerültek napfényre, amikor Paszlavszky Sándor 
az alsókubini könyvtárban rájuk akadt; ő tette 
közzé a Figyelő XVIII. kötetében 1885. Kilence
dik, feleségéhez irt versét Kerestély Olga közölte 
A. László c. müvében. 

3. A. László (várkonyi, báró), jeles dalköltö, A. 
Antal 5-ik 11a, szül. talán Bősött vagy Baárott a 
Csallóközben 1703 mára 12., megh. felbaári jó
szágán a Csallóközben, 1764 dec. 22. Tanulmá
nyait részint a jezsuiták nagyszombati egyetemén 
végezte, hol 1722. nagy hatással tartotta meg 
latin vitabeszédét (Victor in proelio S. Ivo, meg
jelent ugyanott 1722), részint Grácban, hol 1725. 
a bölcselet doktorává avatták. Vidám, mulatós 
élet után, melyet Pozsonyban Esterházy herceg 
oldalán folytatott, 1729. nőül vette báró Orczy 
Zsuzsannát, de felesége már 1730. s nemsokára 
kis leánya is meghalt. Katonaságra adván magát, 
mint az 1734. felállított Hávor János-féle huszár
ezred kapitánya részt vett az olasz hadjáratban. 
1736. másodszori házasságra lépett Weltzl Máriá
val. 1742. a híres nemesi felkelő seregben ezredes 
kapitány volt, 1744. pedig generál-adjutáns lett. 
Megválván a katonaságtól, 1750. a pozsonyi udvari 
kamarához tanácsossá nevezték ki. Igen érdekes 
ember volt. Született világfi, szeretetreméltó és 
könnyelmű, kifogyhatatlan a galans kalandokban, 
amellett született költő, aki nem hiúságból, hanem 
lelki szükségből ír, a maga enyhülésére. Alap
jában nemes lélek, kit léha kora nem csiszolhatott 
ki méltóan. Balassa után a múlt század küszöbéig 
legkiválóbb ós legegyénibb lírikus költőnk. Köl
teményei részint istenes, részint világi énekek; 
amazok gyöngék, bár egyéni vonások bennök is 
akadnak. A világiak közt van néhány reflexív 
költemény, egy kitűnő katonadal, néhány gúnyos 
vers, de legáltalánosabb tárgya a szerelem s leg-
szokottabb műfaja a dal. Ezek közül «A szép fényes 
katonának arany, gyöngy élete» s «Rajta vitézek, 
harcra gyerünk » címűek szélesen ismertek és elter
jedtek voltak, sőt mai napig is fentartották magu
kat. Híres rögtönző is volt, gyakran ebédnél ön
tötte versbe egy-egy gondolatát. Érzelmi skálája 
nem gazdag, képzelete élénken, de szűk körben 
mozog és gyakran ismétli magát. A. a népdal 
és a külföldi dalok hatása alatt ráll, mint egy
kor Balassa és később Horváth Ádám s így fej
leszti az irodalmi dalt. A költői nyelvet is gaz
dagította, nem szép szólamokkal, hanem a stíl 
elevenségével. Irt néhány latin (rimes) és né
met verset is. Magyar nyelven mintegy kétszáz 
darabja maradt ránk; de költeményeinek egy 
része elveszett vagy legalább lappang, így egy 
lírai regény, a költő szerelmeiről, rmely művét 
Toldy még látta Kulcsár Istvánnál. Életében csak 
istenes énekei jelentek meg (Buzgó szívnek éne
kes fohászkodási, Bécs 1755, dallamokkal együtt); 
világi verseinek első gyűjteményét már Mészáros 
Ignác elkészítette sajtó alá. 1765. és 1794. ez 
utóbbi a cenzori engedélyt is megkapta, de a kia

dás elmaradt s A. verseinek egy részét csak 1836. 
adatta ki gr. Amadé Tádé, Várkonyi b. A. L. 
versei c. a. Kritikai kiadása 1892. jelent meg az 
Olcsó könyvtárban, költészetének beható méltatá
sával Négyesy Lászlótól. Újabban fölfedezett ver
sei Irodalomtört. Közlemények 1902. évf. (Vértesy 
Jenő terjedelmes életrajzával) és Ügyet. Philol. 
Közi. 1907. Erdélyi P-, Amadé költő méltatása. 
Keresztély 0., Br. A. L. és munkái (Kolozsvár 
1905). 

4. A. Tádé (várkonyi, gróf), családjának utolsó 
férfisarja, szül. 1783 jan. 10. Pozsonyban, megh. 
1845 máj. 17. Bécsben. Fia volt A. Antal (1. o.) 
grófnak, , akinek szándékozta ajánlani Páloczi 
Horváth Ádám kiadandó nótagyüjtemónyét (1815. 
a cenzúra miatt elmaradt). Tádé gróf nagy mól
tóságokra emelkedett, titkos tanácsos is lett és 
Bécsben udvari zenegróf; a művészek közt nagy 
rendet és kényes rangsorozatot tartott. Van egy
pár zongoraszerzeménye. A virtuozitásban Hum-
mellal vetélkedett. Atyjának és neki legnagyobb 
érdeme a csodagyermek Liszt Ferencnek párt-
fogolása és kiképeztetóse. 

Amadé, Albert d', francia tábornok, szül. 1856 
dec. 24. Toulouseban. A saint-cyri akadémiában 
képezték ki és 1876. került az Algériában állo
másozó tirailleur-csapathoz. 1886. Tonkinban 
szolgált. 1887—1901-ig Kínában volt katonai at
tasé, 1901—3-ig pedig Londonban működött 
hasonló minőségben. Midőn a Casablanca-ban 
megölt franciák megboszulása végett Marokkóba 
küldött katonai expedíció vezére, Ürude tábornok 
1907 végén visszahivatását sürgette, a kormány 
A.-t nevezte ki utódává. Feladata volt a Sauja 
törzsek megfenyítése és Abd ul Aziz szultán 
(1. o.) támogatása. Az előbbi célt A. 1908. elérte. 
De Abdul Azisz helyzetén A. sem tudott segí
teni, 1909 febr. 2. a kormány visszahívta és Mei-
nier tábornokot állította a marokkói csapatok 
élére. Alig hogy A. Spanyolországon át haza
tért, mind a spanyolok mellilai (marokkói) had
viseléséről, mind a francia kormány politikájá
ról nyilvánosan meggondolatlanul nyilatkozott. 
Emiatt 1909 okt. 9. rendelkezési állományba he
lyezték, de 1910 raárc. 19. újra aktív szolgálatba 
hívták és kinevezték a 36. gyalogsági hadosztály 
parancsnokává. 

Amadeo, degli Amadéi, Omodeo, Giovanni An to-
nio, olasz szobrász és építész, szül. Páviában 1447., 
megh. 1522., a XV. sz.-beli lombardiai művészet 
egyik főképviselője, müveiben részben a közép
kori, részben a renaissance művészet hatása alatt 
állott. Legkiválóbbak: a Colleoni kápolna Berga-
móban, Bartolommeo és Medea Colleoni síremlé
keivel (1470—75); a páviai Certosa templomának 
homlokzatán levő gazdag szobrászati dísz egy 
része (1491-ből); Giovanni ós Vitaliano Borromeo 
síremléke (Isola Bella, Pal. Borromeo kápolnája.) 
Része volt A.-nak a lombardiai művészet legnagy
szerűbb vállalkozásában, a milanói székesegyház 
fölött emelkedő befejező tornyok és dús faragvá
nyok elkészítésében is. V. ö. Frizzoni (Róma 
1873); Majocchi (Pavia 1903); Malaguzzi-Valeri 
(Milano 1905). 

Amadeus, a szavójai fejedelmi családban diva
tos név, melyet legelőször I. A. gróf viselt a 
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XI. sz. elején. — III. A. 1103—1149. uralko
dott, kit V. Henrik császár birodalmi gróf rang
jára emelt. — IV. A., szül. 1197., uralkodott 
1233—35. II. Frigyes császár Aosta hercegévé 
tette. — V. A. («a Nagy»), szül. 1249 szeptember 
4-én, megh. Avignonban 1323 okt. 16., korának 
egyik legszerencsésebb és legkiválóbb fejedelme 
volt, a jelenleg uralkodó olasz dinasztia törzs
atyja. III. Tamás piemonti gróftól 1283. az aostai 
hercegséget, Fülöp nagybátyjátóll285. Szavóját 
kapta. 1310. VII. Luxemburgi Henrik császár 
pártjára állott, ki hálából összes birtokaival hűbé-
rül felruházta, azonfelül birodalmi hercegi rangra 
emelte. 1312. császári helytartó lett Lombardiá
ban. 1315-ben Roduszon harcolt a törökökkel. — 
VI. A., a «zöld gróf» ; e jelzőt azért kapta, mert 
lovagjátékok alkalmával rendesen zöld színbe öl
tözött. Az előbbinek unokája, szül. Chambéry-ben 
1334 jan. 4-én, megh. Apuliában 1383. Meghódí
totta Mondovi és Cherasco városokat, a Waadt-
földet pedig pénzen vette meg. 1366. a törökök 
ellen indult, visszafoglalta Gallipolit és kiszabadí
totta Palaeologos János keletrómai császárt a bol
gárok kezéből. Mint Nagy Lajos magyar király 
szövetségese, Visconti Galeazzotól több várost hó
dított el. Ó alapította 1362. az Annunciata-rend-
jelet. Zsoldos seregében 300 magyar íjászt tartott. 
Századok 1869.—FZZ. J..(1360—91). Nizza elfog
lalása révén kis országát a tengerig terjesztette 
(1388).— VIII. A.,«& bókeszerető», az első szavójai 
herceg, az előbbinek fia. Szül. 1383 szept. 4., megh. 
Genfben 1451 jan. 7. Zsigmond császár, kit uta
zásaiban segített, hálából szavójai herceggé tette 
(1416 február 19). 1418. a másik ág kihalta után 
Piemontot örökölte. Neje halála után (1434) át
engedte az uralom nagy részét fiának és a Genfi-tó 
mellett levő Ripaille nevű kolostorszerű palo
tába vonult, ahol fejedelmi pompától körülvett 
magányban remeteéletet folytatott. 1439-ben a 
bázeli zsinat IV. Jenő helyett pápának válasz
totta. 1440 jul. 24. V. Félix pápa néven meg
koronázták (1. Baseli zsinat). Kilenc év múlva 
azonban Lausanne-ban méltóságáról önként lekö
szönt, mire Miklós pápa őt biborossá nevezte ki. 
Lovag korában a szt. Mauritius rendjelt alapí
totta. — IX. A., szül. 1435., megh. 1472. XI. La
jos francia királyt a főnemesi liga ellen támo
gatta. 

LA., Ferdinánd Mária, aostai herceg, spanyol 
király, Viktor Emánuel király másodszülött fia, 
szül. 1845 máj. 30., megh. Torinóban 1890 jan. 18. 
Torinóban élte át ifjúkori éveit, 1859. ós 1866. az 
osztrákok ellen Custozza mellett harcolt. 1867. nőül 
vette Maria dal Pozzo della Cisterna hercegnőt 
(szül. 1847 aug. 9., megh. 1876 nov. 8.), kitől há
rom fia született: Emánuel, Aosta hercege, Vik
tor, Torino grófja és Lajos, az Abruzzok hereege. 
A spanyol Bourbonok bukása után a cortes 1870 
nov. 16. spanyol királlyá választotta. 1871 jan. 2. 
bevonult Madridba és megesküdött az alkotmányra. 
Uralma nem volt szerencsés. Prim tábornok, kinek 
a koronát első sorban köszönte, orgyilkosnak eseti 
áldozatul; a gőgös nemesek pedig A. igénytelen 
fellépését rosszalták. Végre beleunván az örökös 
kabinetválságokba és párttusákba, két évi uralom 
után 1873 febr. 11. lemondott. Olaszországban her

cegi jogait visszanyerte. 43 éves korában másod
szor nősült, elvette unokahugát, a szépségéről 
hires Bonaparte Laetitiát (Klotild nővérének és 
Bonaparte Jeróme-nak, «a vörös hercegnek» leá
nyát). E házasságból 1889 jun. 22. Umberto nevű 
fia született, kit Umberto olasz király Salemi gróf
jává nevezett ki. 1902. A.-nak szobrot emeltek To
rinóban. V. ö.: Manfredi és Cisotti, Amedeo, dúca 
d'Aosta, ricordi storici, Róma 1890. 

Amadeus-tó, sekély sóstó D. Ausztrália Ny.-i 
határánál, a D. sz. 24—25° közt. Szélessége kb. 
20 km. s hossza 160 km. 1872. Giles fedezte föl. 

Amadévára, régi vár Abauj-Torna vm. gönczi 
j.-ában, Göncztől DK.-re; ma csak romjai van
nak meg. U. i. Károly Róbert király, hogy a roz-
gonyi csata után Lengyelországba menekült párt
ütő Amadeflaknak emléke se maradjon fenn, 1317. 
leromboltatta. 

Amadia (Amadieh), város Van török-örmény 
vilajetben, Moszultól északra, a kurdok egykori 
fővárosa; a gubacskereskedés főhelye. 

A m a d i n a Swains. (állat), a szövőmadár-félék 
(Ploecidae) családjába tartozó madárnem. L. Szö
vőmadár-félék. 

Amadis-regények, a középkori lovagregények 
egy sajátságos utócsapatja, melyek nevüket első 
és főhősükről, Amadisról kapták. Az Amadis-re-
gény spanyol eredetű ; az elsőt Garcia Ordonoz 
de Montalvo írta és adta ki 1500 körül. Némelyek 
szerint e mű első szerzője Vasco de Lobéira por
tugál író. Az első Amadis-regény Amadis de 
Gaula (nem galliai, hanem gallesi, walesi) tar
talma ez: Perion walesi király és Elisena brit 
hercegnő fia, Amadis, beleszeretett Lisuarte angol 
király világszép leányába, s e szerelmi történet
hez fűződő csodás hősi kalandok leírásával telik 
meg a regény négy kötete. A regény nagyon ked
velt olvasmánnyá lett s csakhamar újabb meg 
újabb kiadásokat ért, sőt bővült is, amennyiben 
Amadis történetéhez hozzáfűzték egyenkint fiá
nak, unokájának s utódai egész hosszú sorának 
ősükéhez hasonló kalandos életleírását. így növe
kedett az eredeti négy kötet Spanyolországban 
12 kötetre, 1540. franciára is lefordítva (d'Her-
bezay Des Essarts) újabb toldásokkal 24 s végül 
a franciáktól Németországba (1583) eljutva 30 
kötetre. Az A. a lovagregények végső maradvá
nyai, elfajulásai. Semmi történeti v. csak mondai 
alapjuk sincs, egyedüli forrásuk a képzelet fan
tasztikus esapongása. Amennyiben népies alapjuk 
lenne, az nyilván Bretagneból eredt. Hőseik a 
középkori lovagok torzalakjai, kik a lovagi kor 
vallásos és a nők iránt táplált rajongását köteles
ségszerű pedantériával tűzik életük feladatává. 
Szerelmük pusztán érzéki s még így is affektált; 
maguk pedig mind törvénytelen szülöttek. Óriá
sok, tündérek, rablók, csodás helyek és jelenetek 
népesitik be a regényeket. Fő elemük a csodálatos, 
indítékuk a szerelem, de cselekvényüket nem 
vezeti okos cél s híján vannak az erkölcsi tarta
lomnak. Azonban egy századnál tovább rendkívül 
kedvelt olvasmányok voltak, míg végre Miguel de 
Cervantes Saavedra (1605) világhírű Don Quijote 
de la Mancha című regényében kiparódiázta s le
hetetlenné tette őket. Belőlük fejlődött a heroikus 
regény. Az A. a magyar irodalomban nem jelentő-
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sek; sem nem fordították, sem nem utánozták ná
lunk. V. ö.: Baret, De l'Amadis de Gaule, et de 
son influence sur les moeurs et la littérature (2. 
kiad., Paris 1873); Braunfels, Kritischer Versuch 
über den Román Amadis (Leipzig 1876); Beöthy 
Zs., A magyar szépprózai elbeszélés (I. köt., 1886). 

Amados de los Rios, Jósé, spanyol történet
író, szül. Baenában 1818., megh. Sevillában 1878. 
Tudományos kiképeztetését Sevillában nyerte. Le
telepedett Madridban, ahol a bölcsészet és iroda
lom egyetemi tanára, az akadémia és 1864. a cor-
tes tagja volt. Nagyjelentőségű, de be nem fejezett 
műve, a História aritica de la literatura espa-
nola (7 köt. 1861 stb.). Megírta Sevilla (1844), 
Toledo (1845) és Madrid történetét. Nevezetesebb 
műve még a História social, politica y religiosa de 
los judios de Espana y Portugál (3 köt. 1875—1876.) 

Ama-Fenga, 1. Fingó. 
Amager (Amak), kis dán sziget Kopenhága 

mellett, amelytől a Kalvebodstrand választja el, 
területe 65 km2, hossza 15 km., szélessége 8 km. 
Alacsony, sík, de nagyon termékeny. Kopenhágá-
nak egy része, Christianshavn a szigeten épült; 
ezt leszámítva, lakóinak száma (1901) 29,549, akik 
nagyobbrészt azoknak a hollandusoknak az utódai, 
kiket II. Keresztély 1516-ban itt letelepített, s kik 
őseik öltözetét, szokásait s kertészeti ügyességét 
megtartották. Két j.-ra oszlik: Taarnby és Store 
Magleby; az előbbiben sok a gyár, az utóbbihoz 
tartozik Dragör község, amelynek lakói kitűnő 
tengerészek. 1902. Sundbyernét is Kopenhágá-
hoz csatolták. 

A majori ad ii i inus (lat.), logikai műszó. 
A nagy óbbról a kisebbre, és megfordítva, a minori 
ad május: a kisebbről a nagyobbra való következ
tetés. 

Amak, 1. Amager. 
Amakata, a Bismarck-szigetcsoport újlauen-

burgi részének legnagyobb szigete, 58-4 km2, 
Makada kikötővel. Bensejében lapos, mocsaras és 
egészségtelen. 

Ama-Kosza vagy Ama-Xosza (kosza a. m. 
főnök, ama a. m. emberek), a kaflrek (máskép 
katfer-ek,«hitetlenek»)legnevezetesebbtörzse (Dél-
Afrika), 1. Kaff'erek. 

Amakura, folyó Délamerikában, az Orinoko 
deltájába ömlik, határfolyó Venezuela és Brit-
Guyana között. 

Amakúza, Japánhoz tartozó termékeny sziget, 
Khisziutól Ny.-ra, területe körülbelül 800 km8. 

Amál (ejtsd: omol), város Elfsborg svéd lánben 
a Vener K.-i partjánál, vasút mellett, (1899) 3271 
lak., vasúti javító műhellyel. 

Amalarich, 1. Alarich. 
Amalarius, 1. Szerzetesrendek. 
Amalde, 1. Almude. 
Amalekiták, ősrégi nép, amint ez Móz. IV. k. 

24,20. verséből kitűnik, ahol «a népek elsejének* 
neveztetik. A Holt-tengertől délnyugatra a Tih 
nevű sivatagban és a Szináj-félsziget legnagyobb 
részében tanyázott. Laktak A. a kanaániták között 
is. Saul és Dávid kemény harcokat vívott ellenük. 
Hiskia alatt nagyrészt kiirtották őket s többé nem 
fordulnak elő a bibliában. 

Amalii (Amalphia), kikötő város és érseki 
székhely Salemo olasz tartományban, a Salernói-

öböl mellett. A keskeny öbölpart mellett sziklás 
hegy emelkedik és ezen épült a város, úgy hogy 
a házakat a sziklákba vájt lépcsők kötik össze 
egymással. A. (1901) 6681 lak., régi székesegyházzal 
s sziklákba vágott kapucinus-zárdával, mely ma 
tengerészeti iskola; papír- és makkaroni-gyárai 
híresek. Nagyszerű az 1852. befejezett s részben 
30—150 m. a tenger felett vivő műútja Salerno 
felé. A longobárdok korában önálló köztársaság 
lett, mely tengeri kereskedelem által nagyon meg
gazdagodott. 1077. Guiscard Róbert A.-t beolvasz
totta többi birtokaiba (Apulia ós Kalabria) s azóta 
folyvást hanyatlott. 1137. a pisaiak kirabolták ós 
feldúlták, ezután a város jelentőségre többé nem 
vergődött. A. kereskedelmének virágzó korában, 
a keresztes hadjáratok előtt, A. tengeri joga 
(Tabula Amalphitana) volt az uralkodó és általá
ban elismert Olaszországban. A. kereskedőinek 
raktárai voltak Alexandriában, Antiochiában és 
Jeruzsálemben, s az utóbbi helyen 1048. általuk 
alapított szt. János-kórházból ered a Johannita-
rend. 

Amalgám, mint ásvány szabályos rendszerbeli 
kristályokban v. lemezkékben fordul elő ; ezüst
fehér, fémfényű, anyaga (Ag, Hg) ezüst és kéneső 
változó arányú keveréke. Nálunk Bóczán (Árva 
vm.) és Alsósajón (Gömör vm.) található. Na
gyon ritka a termés arany-A. (Kalifornia és 
Ausztráliában). — A. mint ötvény 1. Foncsor. 

A m á l i a Moqu.-Tand. (&iat), a nyelesszemü 
tüdős csigák rendjébe (Stylommatophora) tartozó 
meztelen-csiga-nem. Ide tartozik a legszebb euró
pai meztelen-csigák egyike, az A. marginata 
Drap., mely hazánkban mészköves helyeken for
dul elő (Nagy-Várad, Kőszeg, Pozsony, Detonata). 
Egy másik hazai faj az A. gracüis Leydig, mely 
Budapesten fordul elő s melyet Hazay A. buda-
pestinensis néven irt le. 

Amália, szentek. 1. A., eredeti nevén Analberga, 
ami annyi mint szeplőtelen, Witgát lotharingiai 
hercegnek volt a neje. Három gyermeke volt, 
kiknek egyike szt. Adalbert, máskép Bmebert, 
cambrayi püspök; másika szt.Renildisz apáca, har
madika szt. Gudula, szintén apáca. A maubeugi ko
lostorban 690. halt meg. Holtteste Bingenben 
nyugszik. — 2. A. szűz. Főnemes családból szüle
tett 690., Flandriában. Mikor a bilsen-monostori 
nőzárdában nevelkedett, heristali Pipin, birodalmi 
kormányzó, fia Martell Károly számára óhajtotta 
őt nőül. A. elmenekült előle s végül Tempse-ben 
772. meghalt. Csontjait 1370. a Gént mellett levő 
hires bencés apátságba szállították. — 3. A. száz, 
900 körül élt. Ruremond közelében van eltemetve. 
Németalföldön nagy tiszteletben áll. 

Amália, 1. A. Erzsébet, hessen-kasseli grófnő, 
II. Fülöp Lajos hanau-münzenbergi gr. leánya, szül. 
1602 jan. 29-én, megh. 1651 aug. 3-án. Férje 
V. Vilmos 1627. jutott uralomra, de már 1637. 
megh. A. nehéz körülmények között uralkodott 
legidősebb fia, VI. Vilmos helyett. A franciákkal 
és svédekkel szövetkezve 20,000 emberrel vett 
részt a harmincéves háborúban. 

2. A. Anna, szász-weimari hercegnő, Károly 
braunschweig-wolfenbütteli herceg leánya, szül. 
1739 okt. 24-én, megh. 1807 április 10-én. Csak 
két évig élt férjével, Ernő Ágost Konstantin 
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szász-weimari herceggel, kinek halála után 1758— 
1775-ig kiskorú fia, a későbbi Károly Ágost nagy
herceg helyett uralkodott. Ritka tehetségű, nemes-
szivű nő volt. Maga köré gyűjtötte Németország 
legnagyobb szellemeit (Herder, Göthe, Schiller 
stb.), a weimari kulturéletnek legnagyobb serken
tője volt. V. ö. Bode W., Amalie, Herzogin v. 
Weimar, 3 k. (Berlin 1908). 

3. A. Mária Friderika Auguszta, szász 
hercegnő, II. Frigyes Ágost és János királyok 
idősb nővére, szül. 1794 aug. 10., megh. 1870 
szept. 18. 1829 óta részint névtelenül, részint 
Heiter Amália álnév alatt sok vígjátékot, drá
mát és operettet irt. Műveinek új teljes kiadá
sát Waldmüller-Duboc rendezte sajtó alá, 1873. 
hat kötetben. 

4. A. Mária hercegnő, született 1782 ápr. 26., 
I. (TV.) Ferdinánd nápoly-sziciliai király és Karo
lina osztrák hercegnő házasságából, megh. 1866. 
a clermonti kastélyban. 1809 nov. 25. Fülöp Lajos 
orléansi herceg vette nőül Palermóban; férje ekkor 
száműzve volt Franciaországból. Midőn 1830. 
mégis trónra került, felesége lebilincselte az összes 
pártokat jótékonyságával és nemes lelkületével. 
A februáriusi forradalom kitörése után férjével 
együtt Angliába menekült. Házasságukból szü
letett: Nemours herceg (1814), Joinville (1818), 
Aumale (1822) és Montpensier herceg (1824, megh. 
1890), továbbá Klementina hercegnő (1817), Ágost 
szász-kóburg-góthaihercegneje,íferázwáwdbolgár 
király anyja. 

5. A., görög királyné, Ágost oldenburgi nagy
herceg leánya, szül. 1818 december 21., megh. 
1875 máj. 20. Ottó görög királyhoz ment nőül 
1836 nov. 22., s nagy befolyást gyakorolt Gö
rögországban. De az ingadozó trónt még sem 
tudta megszilárdítani. Ottó elüzetése után (1862) 
Bambergben élt. 

6. A. Mária Lujza Ilona, orléansi hercegnő, 
portugál királyné, szül. 1865 szept. 28. Twicken-
hamben, Lajos Fülöp párisi gróf leánya. 1886. 
ment nőül Carlos portugál trónörököshöz, aki 
1889. I. Károly néven király lett. Sokat foglalko
zott orvosi tudományokkal és betegápolással, 
miért is az 1906. Lisszabonban tartott nemzetközi 
orvosi kongresszus, miután a lisszaboni orvosi fa
kultás díszdoktori oklevéllel tüntette ki, díszelnö
kéül választotta. 1908 febr. 1-én férjét és elsőszü
lött fiát Lisszabonban a merénylők agyonlőtték; 
kisebbik fiát, Manuel herceget, aki ezután király 
lett, hősi elszántsággal mentette meg ugyanettől 
a sorstól; de 1910 okt. 2. a köztársasági párt ál
tal támasztott zendülés győztes maradván, a le
mondásra kényszeritett Manuel királlyal együtt 
kénytelen volt Angliába menekülni. 

Ámaliasz, város Elisz és Achaia görög nomosz-
ban a Peneiostól D.-re, kis parti folyó mellett, 6189 
lak., akik jobbára földmivelők. 1909 jul. a föld
rengés majdnem az egész várost romba döntötte. 

Amalinsav, tetrametilalloxantin C8(CHa)4N407. 
A salétromsavnak v. klóros víznek koffeinre való 
hatásakor képződik. Színtelen, vízben kevéssé 
oldható kristályok. Lúgoktól ibolyaszínüvé, am
móniától bíborvörössé válik. 

Amalok, gót fejedelmi család, mely Herman-
rich alatt a IV. sz.-ban az egész gót birodalom 

fölött uralkodott. Az A. leghíresebbike Nagy Teo-
dorik. A család Teodáttal halt ki 536. Az ó-német 
hőskölteményekben Amala utódai (berni Dietrich 
= veronai Detre és vitézei), Amelungok név alatt 
szerepelnek. L. Gótok. 

Amalphi-kódex. Amalfl olasz városban a XI. 
sz.-ban összegyűjtött tengerjogi törvények, a 
TabulaAmalphitana, mely a Földközi-tenger hajózó 
nemzetei előtt nagy tekintélyben állott. 

Amalricus, Bénából (Amaury, Blmericus), val
lási szekta alapítója, született Bénában, Chartres 
környékén. A XII. sz. végén a párisi egyetemen 
a filozófiát s teológiát tanította. Panteisztikus né
zeteket vallott, amiért III. Ince pápa 1207. elítélte 
tanait. A. két évre rá meghalt, de az egyház még 
a síron túl is üldözte, csontjait kiásatta, s elégette. 
Mindazáltal sok tanítványa akadt, kiket szintén 
üldöztek s máglyára vittek. Az amalrikánusok azt 
tanították, hogy isten minden, hogy nem három 
személy van benne, hanem ő jelent meg az idők 
folyamában háromszor egy emberben, Ábrahám
ban, Jézusban s Amalricusban. Az isteni szellem 
mindenkinek belsejében nyilatkozik, tehát nem is 
vagyunk felelősek cselekedeteinkért. Minden is
tenbe tér vissza s ezt az egyesülést a szeretet köz
vetíti. 

Amalthea (Amaltheia), a 113. planetoid. 
Amaltheia, a kecske, mely Zeust, midőn ezt 

anyja, atyja Kronos elől elrejtette, Kréta szigetén 
szoptatta s ezért a csillagok között kapott helyet. 
Más monda szerint nimfa, ki Zeust kecsketejen fel
nevelte. Jutalmul a táplálékot adó kecske egyik 
szarvát Zeus A.-nak adta, azzal a kijelentéssel, 
hogy mindig telve lesz azzal, amit a nimfa magá
nak kívánni fog (A. szaruja vagy bőség szaruja, 
cornu copiae). A. annyi mint a tápláló, felvirá
goztató esőfelhő. 

Amalteo Attilio, Olaszország északi részéből, 
Friuli tartományból származott, régi nemesi csa
ládból, mely száz esztenő alatt tíz írót adott hazá-
jának. Tanulmányait Rómában végezte, hol az
után a vatikáni titkos jelű titkári hivatal vezetője 
lett. Hivatalos iratait szépségükért még halála 
után is mintául ajánlották s egyrészét 1781-ben 
ki is adták. VIII. Kelemen pápa 1592 tavaszán 
követül Erdélybe küldte, hogy Báthory Zsigmond 
fejedelmetmegtartsaa katolikus hitben és rávegye 
az elűzött jezsuiták visszahívására. Egy hónapot 
töltvén Erdélyben, Krakó felé tért vissza sikerrel 
befejezett küldetéséből. Ennek nagyfontosságú 15 
iratát Veress Endre gyűjtötte össze Rómában 
és adta ki a Monumenta Vaticana Hungáriáé 
Erdélyországi pápai követek jelentései VIII. Kele
men idejéből c. kötetében. 

Amambara, a Niger balparti mellékfolyója. 
Amami-Oshima, a japáni Riu-Klu, Liu-Kiu v. 

Lu-csu szigetcsoport főszigete. Első európai le
írója a magyar gróf Benyovszky Móric (1790-ből). 

Ama-mpondo, a kaffer (1. o.) nép egyik ága. 
Amana, kommunisztikus kolónia az észak ame

rikai Jova államban, 37 km. nyugatra Jova City
től. A Metz Kristóf által alapított szekta 1855-ben 
kapta a jelenlegi területet; mintegy 2000-en van
nak, hét községben laknak s fóldmíveléssel és 
iparral foglalkoznak. 

Amandabele, 1. Matabele és Kofferek. 
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Amanda csúcsa, hegy Udvarhely vm.-ben, a 
Nagy- és Kis-Küküllőt elválasztó magaslaton. 

Amandina (áiut), 1. Amadina. 
Amandus, a belgák apostola. Nantes táján szül. 

Megh. 679 febr. 2. 20 éves korában zárdába lépett, 
később remete volt Bourges-ban. Mint zarándok 
Rómába is került s 628. egyházmegye nélküli 
püspökké szentelték. 642-ben akarata ellenére 
maastricht-i püspökké választották, de az elfajult 
papsággal nem bírván, I. Márton pápától kieszkö
zölte felmentését s az elnones-i kolostorba vonult. 

Amani, helység Tanga német-keletafrikai ke
rületben mezőgazdasági biológiai intézettel és bak
teriológiai laboratóriummal. 

Amanita (oöv.), 1. Galóca. 
A m a v t e s a m e n t e s (lat.) a. m.: a szerelme

sek esz'jlenek. Rollenhagen Gábriel XVII. sz. 
német u-ó egy vígjátékának (1609) a címe. 

Amantini , pannóniai néptörzs, mely a Dráva 
és Száva között lakott. Tiberius császár a pan
nóniai lázadás alkalmával (Kr. u. 8.) végleg le
győzte őket. 

Amanuens i s (lat.) a. m. segéd, a régi rómaiak
nál az a rabszolga, akit előkelőbb családoknál tu
dományos foglalkozásokra használtak. Mostanában 
az egyetemeken annyi mint famulus. 

Amanus, ókori neve a Taurus amaz ágának 
Kis-Ázsiában, mely az Alexandrettei-öböl mentén 
D.-nek húzódik, 1700 m.-nél magasabb és DNy.-on 
meredek Rasz-el-Khanzir (Promontorium Rhosi-
cum) előhegyben végződik. Mai neve Gyaur-dag. 
Két szoros vezet rajta keresztül, a pylea Amani-
des, ÉK.-re a régi Isszosztól, és a pylea Syriae 
(most Bailan-szoros), délre Alexandrette-től ;,ezek 
az egyedüli összekötő vonalak Szíria és Kis-Ázsia 
között. Az utóbbi szoroson ment át Nagy Sándor 
Szíriába s a középkorban a keresztesek is ezen az 
úton keltek át. 

Amanvillers (ejtsd:amanvüiyé, németül: Aman-
weiler), lotharingiai falu 16 km.-re Metztől a fran
cia határon, vasút mellett,(i905) 546 lak. A franciák 
a gravelottei híres csatát (1870 aug. 18.) A.-i csa
tának nevezik. 

Amanweiler, 1. Amanvillers. 
Amapala, kikötőváros, osztrák-magyar konzu

látus szókhelye Honduras közép-amerikai állam
ban Tigre-sziget É.-i részén; ma mintegy 3000 
lak., cukornádültetvényekkel. 1868 óta szabad 
kikötő. 

Ainara, 1. Keserű anyagok. 
Amaracum Virg. (növ.), 1. Majorána. 
Amarantaceae (növ., Disznóparéjfélék), a 

kétszikűek családja a Centrospermae sorozatban. 
Mintegy 500 faja főkép a két térítő között van 
elterjedve, de a hideg tájakat kivéve, minden öv
ben előfordulnak. Közép-Európában csak az Ama-
rantus-gémisz néhány faja él. Viráguk sugaras, 
himnős v. egyivarú, 4—5 lepellevóllel; e tagok 
csavaros elrendeződésüek. Porzó 1—5. A termő 
2—3 termőlevélből áll, felső állású, együregű, 
benne sok v. 1 magkezdemény. A termés száraz, 
zárt termés v. ritkábban bogyó, magvai lencse-
alakuak, fényesek, lisztes tápláló szövetet tartal
maznak. Füvek, cserjék, ritkán fák átellenes v. 
váltakozó osztatlan épszélü levelekkel. Apró vi
rágaik bugaszerü virágzattá, egyesülnek. 

Amarantfa (kék ébenfa, Violett-, Luftholz, Pur-
purholz), nagyon szép és kemény, kissé likacsos, 
frissében metszve pirosas-szürke, később sötét vér
piros fája a D.-Amerikában otthonos Copaifera 
bracteata (Leguminosae) nevű növénynek. Finom 
műfa, melyet fafaragványokra és botok készíté
sére alkalmaznak. 

Amarantkéreg (növ.), 1. Mahagónifa. 
Amarantszín, szép sötét, violaszínbe játszó vö

rös szín. Nevét az Amarant-fától kapta (1. o.), mely
nek ilyen szép violába játszó biborszíne van. 

Aiuarautus L. (növ.), az Amarantaceae-csa-
lád génusza, melynek 45 faja közül több az egész 
földön el van terjedve, különben tropikus és szub-
tropikus vidékeken élnek. Többnyire egyéves fü
vek. Közönségesebb hazai fajok: A. retroflexus 
L. (Dudva disznóparéj) mezőn, gazos vagy művelt 
talajon gyakori, a disznó szereti. A múlt század 
közepe táján hurcolták be Amerikából; A. viridis 
(Tatár disznóparéj) u. o. helyeken terem, spinót-
féle ételnek főzik. Jó trágya lesz belőle. Magvát 
a baromfi eszi. — Gyakoribb középeurópai kulti
vált fajok az A. caudatus L. és az A. panicula-
tus L.\ mindkettő melegebb tájakon is előfordul, 
hazájuk kérdéses. — Az A. oleraceus L. kelet
indiai, jávai és egyiptomi faj, hazájában kedvelt 
főzelék. Az A. melancholicus L. brazíliai főzelék, 
Nyugat-Indiában orvosság. Piros változata dísz
növény. 

Amarapura (Ummora poora a. m. istenek vá
rosa), Birma egykori fővárosa Hátsó-Indiában az 
Iravaddi balpartján. 1860. ismét főváros volt, de a 
király azután Mandalajba költözött. Jelenleg alig 
van 7000 lakosa. A közepén levő régi királyi pa
lotának hármas falas négy kapuja van; A.-tól É.-ra 
5 km. távolságban van az Arakan templom vagy 
Maha-Mjat-Mamii, ez a híres búcsújáró-templom, 
250 m. magas aranyozott faoszlopokkal s benn 
Buddha óriás szobrával, melyet 1784. hoztak hadi 
zsákmányul Arakanból. 

Amarasinha vagy Amaradeva, régi ind tudós 
az V. vagy inkább a VIII. sz.-ból. Ó írta az első 
szanszkrit szótárt Amarakósa cím alatt. 

Ámárázd, a pogány örmények főbálványa. 
Benne az ég, föld és emberiség urát imádták, ki 
teljes bölcseséggel és igazsággal megjutalmazza 
az érdemeseket és megbünteti a gonoszokat. 

A m a r e l l a (növ.), a meggynek gyümölcsészeti-
leg megkülönböztetett csoportja világos-vörös v. 
sötétvörös gyümölcsökkel, melyeknek a leve nem 
fest. A legnevezetesebb fajták ezek: Királyi A., 
Angoulémei hercegnő, Kései A. (vagy Morella). 
L. még Prunus. 

Amargura, a Tonga-szigetek (1. o.) egyike. 
Amari, 1. Micliele, olasz történetíró és orien

talista, szül. Palermóban 1806 jul. 7., megh. Firen
zében 1889 jul. 16. Apját a Bourbon-összeesküvés
ben való részvétel miatt 30 évi fogságra ítélték és 
így A. ifjúsága szűkölködés között folyt le. Eleintén 
hivatalnok volt szülővárosában, később Nápolyban, 
de emellett buzgón folytatta történelmi tanulmá
nyait, melyeknek eredményét az 1841. megjelent: 
Uno periodo delle istorie siciliane del secolo 
XIII cimü könyvében tette közzé. A rendőrség 
a kiadót elfogatta, A. még jókor Franciaországba 
menekült. Az 1848. évi forradalomkor visszatért, 
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de a reakció beállta után 1849. ismét Franciaor
szágba távozott. 1860. visszament, hogy a pa
lermói egyetemen elfoglalja az arab nyelv tanszé
két. 1860. részt vett Garibaldi alatt a szabadság 
kivívásában. Garibaldi külügyminiszterévé tette. 
Miután a felszabadított Szicíliát az olasz király
sághoz csatolták, Viktor Emánuel kinevezte A.-t 
szenátorrá. 1862—64-ben közoktatásügyi minisz
ter volt, 1864—1878. pedig ismét a palermói 
egyetemen működött. Legfontosabb műve, me
lyet még a számkivetésben, Parisban adott ki: 
La guerra del vespro siciliano, mely (eleintén 
2, jelenleg 3 kötetnyi) munka 1886-ig 9 kiadást 
ért és több nyelvre le van fordítva. Egyéb mun
kái közül említendők: Storia dei Musulmanni di 
Sicilia (Firenze 1853—73, 3 köt.), Bibliotheca 
arabo-sicula (1857); Le epigrafl arabiche di Sicilia 
trascritte, tradotte ed illustrate (1875). 

2. A., Emerico, olasz gróf, jogtudós és hirlap-
Iró, szül. Palermóban 1810 máj. 9., megh. u. o. 
1870 szept. 20. A büntető jog tanára volt a paler
mói egyetemen; részt vett az 1847. és 1848. évi 
köztársasági mozgalmakban. 12 éven át kénytelen 
volt számkivetésben élni. 1867-ben beválasztották 
a parlamentbe. Legfontosabb műve: «Critica di una 
seienzadellelegislazionicomparate»(Genoval857). 

Amaribo, 1. Maim. 
Amarillas, 1. Ahumada. 
Amarill-láz (a spanyol amarillo a. m. halvány

sárga szótól), 1. Sárgaláz. 
Amarin, 1. Sanci-Amarin. 
Amarin, pikramin, trifenildihidroglioxalin, 

C21H18N4. Színtelen és szagtalan, keserű ízű, mér
gező hatású kristályok. "Vízben oldhatatlan, alko
holban és éterben oldódik; az oldat lúgos kémhatású. 

Amarkaniak, 1067 m. magas hegy Eeva kelet
indiai országban, belőle ered a szt. Narbadda, 
melynek templommal körülépített forrásaihoz a 
hinduk nagy számban zarándokolnak. 

Amarna (v. El-Amarna), Khut-Aten-mk, IV. 
Amenhotep király volt székvárosának romjai Kö
zép-Egyiptomban a Nilus jobb partján, ahonnan 
1887. az a híres Kr. e. XV. sz.-beli lelet került 
napfényre, mely sziriai, föníciai és palesztinai va
zallusoknak egyiptomi nagy urukhoz, III. és IV. 
Amenhotephez babiloni nyelven ós babiloni ék-
írásban intézett leveleiket tartalmazza. V. ö.: 
Winckler, Die Thontafeln v. Teli el Amarna (Ber
lin 1896); Davies G., The Rock Tombs of El A. 
(London, az Arch. Survey of Egypt. keretében); 
G. Steindorff, Die Blütezeit des Pharaonenreichs 
(Bielefeld és Leipz. 1900); K. Niebuhr, Die Amar-
nazeit (Der Alté Orient, L, 2. u. o. 1903); C. Be-
zöld, Ninive u. Babylon (Bielefeld és u. o. 1903). 

A m a r o e c t u m M. Edw. (állat), a zsákállatok 
(Tunicata) osztályában az összetettAszcidiák (Sy-
nascidiae) rendjéből való állatnem. L. Aszcidiák. 

Amaru, hindu erotikus költő, 1. Szanszkrit 
nyelv és irodalom. 

A m a r y l l i d a c e a e (növ.), az egyszikűek csa
ládja. Virága sugaras v. részarányos, leple 2 há
romtagú körből áll. Porzó 6, portokjuk introrz. 
A magház alsó állású, 3 üregű, mindegyikben 2 
sorban álló, anatrop magkezdemónyekkel. Az 
apró embriót tápláló szövet veszi körül. A termés 
tok v. bogyó, csak kevés mag fejlődik ki benne. 

A termet igen különböző. Az A. fajai a két fél
gömb tropikus és szubtropikus tájain nagy elter
jedésnek örvendenek s itt főkép a steppeterületek 
lakói. 

Amary l l i s L. (uov.), az Amaryllidaceae-család 
génusza, melynek egyetlen faja az A. belladonna 
L. a Fokföldön, Kanári-szigeteken, Ny.-Indiában, 
de más helyeken is meghonosodott. Virága rózsa
színű, nagy, lecsüngő, többesével fejlődik a szár 
csúcsán, még a levelek kihajtása előtt. Hagymája 
mérges. Kertészetileg értékes növény, melynek 
többféle változata van: var. rosea perfecta, var. 
mutábilis (spectabilis bicolor), var. spectabüis 
purpurea, var. blanda Gawl. Virágzási idejök 
nyár közepe. Hagymasarjakkal szaporítják. 

Amaryllis, álnév, 1. JÖeshouliéres. 
Amaszia (Amaszijdh), város Szivasz kisázsiai 

vilajetben, a Jezil-Irmak (Iris) sziklavölgyében, 
kertek és eperfaerdők közt, mintegy 30,000 lak., 
gazdag selyem- és dohánytermeléssel. A mellette 
emelkedő meredek hegyen rombadőlt erősség
gel. A. az ó-korban Pontus királyainak volt 
székhelye; a sziklaslrok, amelyek nyoma máig is 
látható, alkalmasint tőlük erednek. 1485. II. Baja-
zid lett az ura. A. szülőhelye Strabo geográfusnak 
s I. Szelim szultánnak. 

Ama-szvazi, a kaffer nép zulu-törzsének egyik 
ága, 1. Kaffer. 

Amát, súly Németalföld keletindiai birtokain, 
= 2 pikol = 123-04 kg. 

Ama-Tembu, a kaffer nép egy ága, 1. Kaffer. 
Amaterazu, a napistennő japán neve, kitől a 

japán császárok magukat származtatják. 
Amatenr (franc, ejtsd: amatör), műkedvelő, ki 

valamivel nem hivatásszerűen, hanem kedvtelés
ből foglalkozik. A. sportsman az, ki a testgyakor
latok valamely nemét testedzési vagy szórakozás 
céljából űzi. Az A.-nek ellentéte a professzionátus 
sportsman, ki a testgyakorlatokat mesterségnek 
tekinti és pénzkeresés végett űzi. Nálunk a Magyar 
Atlétikai Szövetség szerint A. az, aki sohasem 
versenyzett vagy mérkőzött pénzdíjért, pénzbeli 
kárpótlásért vagy pénzfogadásból, aki tudva pro
fesszionistákkal sohasem versenyzett vagy nyil
vánosan nem mérkőzött, aki pénzért sohasem 
tanított. Kivétel e szabály alól a katonaság; a 
tiszt professzionistával nyilvánosan vív ugyan, 
de nem versenyez; hasonlókép a labdarúgó sem 
veszti el A. jellegét, ha professzionistákkal mérkő
zik, valamint a tornatanár sem, ha ily minőség
ben alkalmazva nincs. Professzionista csak akkor 
nyerheti vissza A. jellegét, ha legalább 2 év óta 
tartózkodott minden professzionista cselekmény
től s ezek alapján a szövetség ismét megadja az A. 
jelleget. 

Franciaországban nem ily szigorúak az A.-re 
vonatkozó szabályok; ott lehet versenyezni pénz
díjért anélkül, hogy az illető A.-sógét elvesz
tené. 

Élénk eszmecsere tárgya a sportvilágban az a 
kérdés, hogy mi a határ az A. és professzionátus 
között és vájjon megokolt-e a túlszigorú angol föl
fogáshoz való ragaszkodás, mikor a lósportban 
diszqualiflkálás nélkül lehet pénzdíj ért versenyezni. 
A.-fényképész, 1. Fényképész; — A.-gyüjtők, 1. 
Gyűjtők: — A.-könyvkiadások, 1. Könyvészet. 
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Amateur, Fejérpataky László (1. o.) Írói álneve. 
Amathus, antik helység Ciprus D.-i pariján, 

valószínűleg a föníciaiak első gyarmata. Híressé 
lett Venus temploma és tisztelete által, ki innen 
Amathusia melléknevet is nyert. A templom rom
jait újabban archeológiai kutatók felásták. Agios 
Tychonas falu közelében. 

Amati, a hegedűkészítésben remeklő három 
cremonai család egyike. A violából a kisebb, köny-
nyedebb violino-t Andrea formálta (1530—1611), 
míg testvéröccse Nieola (1596—1684) kitűnő 
mélyhegedűket készített 1568 és 1586 közt, leg
idősebb fia Antonio pedig(szül. 1550., megh. 1635.) 
inkább az új «első» hegedűt tökéletesítette; a csa
ládban az övé volt a legnagyobb dicsőség; tiszta, 
lágy hangot adott csinos alakú hangszereinek. Az 
ő kincseket érő hegedűi mellett tanította unoka
öccse, Nkola, A. Girolamo (szintén hegedükészítö) 
fia, Andrea és Antonio Stradivarit a művészetté 
finomított mesterség titkaira. Legnagyobb becsben 
az 1590 és 1620 közt készült A.-hegedüket tartják; 
de ép ezeket utánozzák és hamisítják leginkább. 

Amatitlan, az ugyanily nevű departamento 
székhelye Guatemala középamerikai államban, a 
Micsatoja jobb partján, vasút mellett. 1840-ben még 
hitvány indus falu volt, de a cochenille-tenyésztés 
óta gyorsan emelkedett, s mostmár mintegy 12,000 
lakosa van. Közelében sok a meleg forrás, 
melyeket fürdőknek használnak. Az A.-tó 12 km. 
hosszú, 4 km. széles, és hegyek kerítik, melyek 
közt van délfelé a 2550 m. magas Pakaja vulkán. 
A tóból kifolyó Micsatoja folyó San Pedro Martyr 
falu mellett 60 m. magas gyönyörű vízesést alkot, 
s 113 km. hosszú folyás után Isztapinál a Csendes
tengerbe ömlik. 1902-ben a földrengés nagyobb
részt elpusztította, de csakhamar újra felépült. 

Amatlan, mexikói város Veracruz államban, 
azték épületek romjaival. 

Amatonga, afrikai nép, 1. Kafferek. 
Amatonga-föld, 1. Tonga. 
Amatovci, község Pozsega vm. pakráczi j.-ban, 

(1900) 114 lak., u. p. Kamensko, u. t. Pakrácz. 
Amatrice, város Olaszország catanzarói kerü

letében, a Tronto mellett, (1900) 6750 lak. 
Amatus, szent. 1. A. sitteni (sioni) püspök volt 

669. III. Theodorik rágalmazókra hallgatva Pe-
ronne-ba, Furseus kolostorba száműzte. Megh. a 
merville-i kolostorban 690. Ugyanott temették el, 
870. pedig tetemeit Douai-ba vitték. — 2. A., 
tudós bencés Monte-Cassino-ban. 1073. oleroni 
püspök (Franciaország), aztán pápai követ, végre 
boideauxi érsek. Megh. 1101. Sok verses munka 
maradt tőle. 

Amauros i s (gör.), teljes vakságot jelent. Or
vosok az olyan megvakulások megjelölésére hasz
nálják, amelyeknél a szemen kívülről beteges el
változást nem lehet látni. A szemtükrözés feltalá
lása óta az A. (magyarul régebben fekete hályog) 
ilyen értelemben mint diagnózis csak igen kevés 
esetre alkalmazható. 

Amauza, különböző üvegoldatok és színes fém-
összeköttotések; e szóval jelölték a középkor
ban a zománcot. 

Amaxiki (Hamaxiki) előbbi neve Leukas vá
rosnak, Leukas (1. o.) ióni szigeten. 

Ama-Xosza 1. Ama-Kosza és Kafferek. 

Amazirghok, berber törzs Marokkóban, főleg az 
Atl asz-hegy ség É. -i részében és Kif vidékén tanyáz
nak, honnan rabló hadjárataikat intézik. Híres 
kalózok voltak. 

Amazisz, egyiptomi király, Apriesz hadvezére 
és utódja, uralkodott Kr. e. 569—526. Alatta 
Egyiptom nagy jólétnek örvendett. Uralmát Cip
rusra is kitérj osztette s a görögöknek Naukratis-
ban, nem messze a későbbi Alexandriától, külön 
várost engedélyezett, amelyből nemsokára az or
szág legfontosabb kereskedő városa lett; ennek 
teljesen hellenisztikus képe volt. A. a görögök
nél nagy népszerűségnek örvendett, de annyival 
elégedetlenebbek voltak vele az egyiptomiak. 
A memphisi, heliopolisi, bubastisi és saisi tem
plomok jövedelmét zsoldosainak fizetésére hasz
nálta fel. Az ő uralkodásának idejére esik a nagy 
perzsa birodalom megalakítása (Kr. e. 558-ban), 
Cyrus által, aki az egész Elő-Ázsiát hatalma alá 
hajtotta. V. ö. Meyer, Geschichte des altén Aegyp-
ten (Berlin 1887); Wiedemann, Geschichte Aegyp-
tens von Psammetich I. bis auf Alexander den 
Grossen (Leipz, 1880); Révillont E., Amasis et la 
chute de l'empire égyptien (Rev. des Quest. Histor. 
1907). 

Amazjá, Judaország királya; 795 körül lé
pett a trónra s 29 évig uralkodott. Kihívóan 
viselkedett Jóás, Izrael királyával szemben, aki 
azután legyőzte és elfogta s ugyanekkor Jeruzsá
lemben nagy pusztítást vitt végbe. Kiszabadulása 
után A. a lázadók megölték. 

Amazon (gör.), általában: merész lovasnő, 
férfias bátorságú asszony; mitológiai jelentését 
1. Amazonok. 

Amazonas, 1. (Alto Amazonas), a brazíliai Egye
sült-Államok legnagyobbika Bolivia, Peru, Ecua
dor, Columbia, Venezuela, Guajana, továbbá Gaö 
Pára és Mato Grosso közt, közel 2 millió km8 te
rületei, (i9oo) 2.117,956 lak., akik közt még igen 
sok a kóbor indus. A. jó részét rengeteg őserdők 
takarják; az Amazon és felső mellékfolyói öntö
zik. Földje igen termékeny, de még munkás ke
zekre vár. Székhelye Manaos a Rio Negro mellett, 
közel a torkolatához. — 2. A., departamento Pe
ruban Ecuador, Cajamarka, Libertad és Loreto 
közt 36,122 km8 területtel, 70,676 lak. Igen ter
mékeny vidék. Fővárosa Csacsapojasz a Maranon 
felső részén, mintegy 8000 lak., püspöki szék
hely, híres dohánytermeléssel s szalmafonással. — 
3. A., Venezuela territóriuma, amelyet Alto-Ori-
nocoval egyesitettek. 

Amazonfolyó (Amazonas, Maranon),földünknek 
vízben leggazdagabb folyója Dél-Amerikában, me
lyet Tabatingáig Tunguragua és Maranon s ezen
túl Rio Negroig Sofimoes névvel is neveznek; 
vlzkörnyéke mintegy 6 millió km8, melynek na
gyobb része Braziliára jut, a többi a szomszéd 
államokra. Főforrása Peruban a d. sz. 10° 30' 
alatt van, mintegy 230 km. DK.-re Limától a 
Lauricocha tóban a 4300 m. magas Pasco fen-
slkon. Kezdetben 220 km. hosszú keskeny szikla
völgyön át halad ÉÉNy.-i irányban számos zu
hatagot alkotva. Jaen de Bracamorastól kezdve 
250 km. hosszú ívet alkot ÉK. és K. felé. A K.-i 
Cordillerákat 13 zuhatagbantöri át, melyeknek leg
utolsója a Mansericheipongo, San Borja mellett 
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a már 500 m. széles folyót hirtelen 50 m.-nyire 
szorítja össze. Rentemánál a folyó 1600 m. szé
les lesz s belép a tropikus D.-Amerika rengeteg 
erdős síkságára, hol többé nincs természeti aka
dálya. Tabatingálg (77 m. magasságban) még perui 
területen van, ezentúl 3650 km. utat tesz meg Bra
ziliában, hol végre a Dunáénál kétszer hosszabb, 
mintegy 5800 km.-nyi útja után az Atlanti-óceánba 
ömlik. Tabatingánál 2-5, Villanovánál 3, Santa-
remen alul 16, majd lejebb közel 50 km. széles, 
valóságos tenger. A torkolat három főágra oszlik, 
melyek közt Caviana- és Mexiana-szigetek feküsz-
nek; szélessége a Ponta do Norte-tól a Marajo szi
geten levő Cabo do Magoariig 250 km.-nél na
gyobb. Még a fötorkolat (Canal do Norte és Canal 
do Sul) előtt több ág, köztük a Tajipuru, válik ki 
délfelé, hol a Tocantinsszal egyesülve a Rio Pára 
széles deltáját alkotja. Az A. óriási édes víztö
mege apálykor a parttól 200 km.-nyi távolságra 
is észrevehető. A két fötorkolat közt fekvő Ma
rajo sziget 19,270 km2. Nevezetes, hogy az A. tor
kolatánál nincs valódi deltaképződés, sőt egyes 
apróbb szigeteket a folyó lassankint elsepert. Az 
A. a torkolatánál mpercenkét átlag 35,000 m8 

vizet önt a tengerbe. 
Az A. mellékfolyóinak száma meghaladja a 

200-at, ezek közül 100 hajózható és 17 (1500— 
3500 km. hosszú) elsőrangú folyó. Hat mellék
folyója nagyobb, mint a Rajna, de még a két leg
nagyobb, a Rio Negro és Madeira sem képesek az 
A. folyásának irányát megváltoztatni; beömlésük 
hatását csak a part mentén lehet észlelni. Sok mel
lékfolyó deltát alkot, midőn az A.-ba ömlik, mások 
ágakat bocsátanak ki, melyek a mellékfolyókba 
ömlenek, úgy hogy a folyók ágai és a szigetek 
olykor egész labirintust alkotnak, s például San-
taremtől Obidosig csolnakon el lehet jutni úgy, 
hogy a főfolyót nem is kell érinteni. A legnagyobb 
ily módon alakult sziget, a 14,300 km2-nyi Ilha 
dos Tumpinambaranas a Madeira elágazásánál 
van. Nagy számmal vannak a partokon kisebb-
nagyobb tavak, melyek a kiáradt vizeket fogad
ják magukba. A nagyobb mellékfolyók jobbról: 
a fluallaga, az Ukajaii a második forrásága, a Ja
vari, Jutaki, Jurua, Koari, Purus, Madeira, Ta-
pajoz ós Xingu; balról: Santiago, Morona, Pas-
taza, Tigre, Napo, Putumajo, Kaketa v. Japura, 
a Rio Negro, a Casszikiare és Rio Brancoval, to
vábbá a Jamunda, Trombetas, Paru és Jari. Mind
ezek a folyók, s maga a főfolyó is a tropikus égöv 
alá esnek, s ezért febr. végétől jun. közepéig a 
nagy esőzések következtében a főfolyó 10—15 
m.-rel emelkedik, s a víz az alacsony partokon át 
mérföldekre tengerré alakítja át a vidéket, ez idő
ben az É.-ról jövő folyók, s különösen a Rio Negro 
vize gyakran visszafolyik (1. Orinokő). Hat-nyolc 
hét múlva ismét előtűnnek az iszappal bevont 
erdők és az elmenekült állatok visszatérnek. Óriási 
mennyiségű úszófát visznek a hullámok s új folyó-
ágak és szigetek keletkeznek. A torkolatnál, új
hold idején és holdtöltekor, a tengeráram roha
mosan szorítja vissza a folyó vizét és óriási hullá
mokat alkot. Ezt a hajózásra rendkívül veszélyes 
tüneményt Pororoka néven ismerik. A rohanó 
áram zúgását 3—6 tengeri mértföldre meg lehet 
hallani. 

Az A.-n, mivel mindenütt keleti légáramla
tok uralkodók, még vitorlásokkal is föl lehet ha
józni; a gőzösök előtt 5200 km.-nyi vizi út áll 
nyitva; ezt a a brazíliai kormány 1867. minden 
hajónak megnyitotta. Vasutak és országutak épül
nek, hogy a mellékfolyók zuhatagait megkerül
jék, s a kereskedelem a belföld minden részébe el
hatoljon. Főkereskedelmi hely Pára, a Rio Pára 
(Tocantins) torkolatánál, mely állandó összeköt
tetésben áll New-Yorkkal és Liverpoollal. Az A. 
vize igen gazdag állatokban, sok a delfin, kaj
mán és teknősbéka, melyek tojásaiból évenkint 
legalább 40 milliót szednek össze. Híres az óriás 
kígyó. A halfajok számát 2000-re teszik; a leg
nagyobb hal az Arapaimav. Pirarucu Arapaima 
(gigás), mely 5 m. hosszú, s 250 kg. súlyú. 

Az A. torkolatát 1500-ban Yanez Pinzon Vi-
cente, forrását 1535-ben Pizarro spanyoljai fedez
ték fel és szintén Maranonnak keresztelték el. 
Első nagyobb utazó volt rajta Orellana Francisco 
(1540—41), kinek elbeszélése alapján keletkezett 
az Eldorádó ország regéje, s az amazonok orszá
gáról szóló mesék. Ezek alapján kapta valószinü-
leg az A. mai nevét. A legelső természettudomá-
nyilag képzett utazó La Condamine volt, akinek 
az A. első megbízhatóbb térképét köszönhet
jük. Igen sokat tettek még az A. természeti sa
játságainak kikutatására Humboldt (1799), Spix 
és Martius (1819—20), Pöppig (1831-32), Smyth 
(1835), Alfréd Wallace (1848—49), Walter Bates 
(1848-59), Herndon és Gibbon (1851-52), Avé-
Lallemand (1859) és Agassiz(1866—67), ez utóbbi 
az amerikai Egyesült-Államok kormányának 
megbízásából. A brazíliai kormány 1862—64. az 
egész folyót letérkópeztette. 

Irodalom. A fenti utazók müvein kívül Christobal 
ű'Acuna, Nuevo Descubrimiento del gran rio de las Ama
zonas, Madrid 1641: Agassiz, Voyage au Bresil, Paris 1869; 
Wallace, Narration of travels on the Amazon and Rio negro, 
London 1870; Orton, The Andes and the Amazon, New-York, 
1876; Sehtttz-Holzhausen, Der Amazonas, Freibarg 1895; Van 
der Steinen, Durch Central-Brasilien, Lipcse 1886; Guillaume, 
The Amazon Provinces of Peru, London 1888 : Ehrenreieh P., 
Eine Reise auf dem Amazonenstrom (a berlini földr. társulat 
„értekezései között, 1890.); Schichtel, Der A.mazon. Versuche 
einer Hydrographie, Strassburg, 1898. 

Amazonkő (ásv.) v. amazonit a mikroklin (1. o.) 
nevű fóldpátnak zöldszínü változata. Az Urai-hegy
ségben (Miaszk mellett az Ilmen-tó keleti részén) 
találják a legszebb kristályokat; terem még Ko-
loradóban (Pikes' Peak), Virginiában s Pennsyl
vaniában (Delaware mellett). Szép színe miatt 
dísztárgyakat köszörülnek belőle. Jekaterinburg-
ban az orosz császári műhelyben készül a legtöbb. 

Amazonmandula (növ.), 1. Bertholletia. 
Amazonok, 1. a görög mítoszban harcias asz-

szonynép egy királynő uralma alatt, mely éven
ként csak egyszer, nemének fönntartása végett 
érintkezett a szomszéd népek fórfiaival, s az új
szülöttek közül csak a leányokat nevelte föl. Az 
a hagyomány, hogy egyik emlőjüket ügyesebb 
nyílhasználat kedvéért kiégették, csak nevük ha
mis magyarázásából keletkezett (a fosztó képző 
és máza = emlő). Főistenük Ares és Artemis 
volt. Mint félelmes harcosok, messzi vidékeken 
küzdöttek Ázsiában és Európában; sok várost el
pusztítottak, de sokat alapítottak is, így Smyrnát, 
Ephesost, Kymét. Homeros szerint Bellerophon 
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Sebesült amazon 
(Berlini mnzeum). 

Lykiában, az ifjú Priamos Phrygiában küzdött 
ellenük. A Homeros utáni mondákban az A. ki
rálynője, Penthesűeia (1. o.), Priamost támogatja 
a görögök ellen. Herakles elhozta országukból 

Hippolyté királynő övét; 
Theseus pedig elcsábí
totta Antiopét, amiért be
törtek Akibába, de csú
fos vereséggel vonultak 
vissza. Szókhelyüknek 

Pontusban, a Thermodon 
folyó mellett Themis-
kyrát tartották, s több 
helyen mutatták sírjaikat 
és táborhelyüket; de mi
vel a történeti korban 
élö A.-at nem ismertek, 
azt regélték, hogy He
rakles elől a szkithák-
hozmenekültek. Amonda 
eredete bizonytalan. Né
melyek valamikor élö 

népnek tekintették az 
A.-at,másokviszont rege
seknek, s mondájuk on
nan eredt, hogy a szkitha 
népeknél egykor a mat
riarchátus (1. o.) volt ér

vényben, s a nök gyakran indítottak ott háborút 
az ázsiai partvidék ellen. A görög szobrászat 
nagy kedvvel ábrázolta az A.-at harcias szüzek 
gyanánt, gyalog v. lóháton, mindig két mellel, 
majd szkitha, majd görög ruhában, feltúrt chiton-
nal, egyik válluk és mellük meztelen. Templom-
frizeken, így Phigaliában, Athénben stb. gyakran 
volt feltüntetve az A. csatája görögökkel, szint
úgy a halikarnassosi mauzóleumban, a gjölbasii 
heroon falán (ma Bécsben látható), vázákon és 
koporsókon. A leghíresebb amazon-szobrok Phei-
dias, Polykletos és Kresilas vésője alól kerültek 
ki és számtalanszor utánozták. A modern szob
rászat is sokszor ábrázolta (igen sikerült pl. Kiss 
szobrász múve a berlini múzeum külső lépcső-
korlátján). V. ö.: Stricker, Die Amazonén in Sagen 
u. Geschichte (Berlin 1868); Klügmann, Die 
Amazonén in der attischen Litteratur u. Kunst 
(Stuttgart 1875); Gorey, De Amazonum antiquis-
simis figuris (Berlin 1891). 

2. Cseh A. a neve azoknak a nőknek, kik a 
monda szerint 739. férjeiket megölték ós csak 7 
évi küzdelem után lehetett az ellenük megindított 
háborút befejezni. — 3. Dél-Amerikában a fel
fedezők a régi görög mitosz hatása alatt az elle
nük harcoló asszonyokban A.-at láttak és róluk 
nevezték el az Amazonfolyót (1. o.). — 4. A daho-
mey-i királyoknak valóban volt női hadseregük, 
s nálunk A.-nak nevezték e harcias csapatot, mely 
sokszor kitüntette magát. 1894. óta azonban Da-
homey francia fennhatóság alá került s ezzel az 
amazon-sereg is megszűnt. Hasonló női seregük 
volt más afrikai törzseknek is. 

Amazon Steam Sfavigation Company, 
l. Gőzhajózás. 

Amazulu, kaffer törzs, 1. Zulu és Kafferek. 
Amba, Abessziniában meredeken emelkedő pla

tók, melyeket természetes erődökül hasznainak. 

Ambacs (növ.), 1. Aeschynomene. 
A m b a g e s (lat.) a. m. hosszadalmasság, kité

rések ; ambagiosus, tekervényes, kétértelmű ;per 
ambages, kerülő utakon. 

Ambak (növ.), 1. Aeschynomene. 
Ambaka, község Angolában a Lukalla völgy

ben, 1. Angola. 
Ambala (Umballa), az ugyanily nevű. kerület 

székhelye Kelet-India Pandzsab tartományában, 
vasút mentén, (i90i) 78,638 lak., európai árúkban 
élénk kereskedéssel; gabona-, pamutárú- és sző
nyegexporttal. 1823. jutott az ugyanily nevű feje
delemséggel együtt az angolok kezére. 

Ambalema, város Kolumbia délamerikai köz
társaság Tolima departamentojában, a Magdolna 
és Rio Eecio összefolyásánál, festői vidéken, (1870) 
6039 lak. Híres dohánytermelőhely. 

i m b a r e e lifore, 1. Gambokender. 
Ambarva l ia (lat.), a mezőszentelés ősrégi 

ünnepe máj. 29. A mezőgazdák háromszor kö
rüljárták a mezőt, a menet élén hajtották az áldo
zati barmokat, egy disznót, egy bakkecskét és egy 
bikát (suovetaurilia), melyeket végül Ceresnek, 
jó termést kérve, feláldoztak. 

A m b a s s a d e (franc, ejtsd: ambasszád), nagykö
vetség, 1. Követek. 

Ambasszi, a Kongo-állam (1. o.) székhelye. 
Ambato, 1. város Ecuadorban, 120 km.-nyire 

Quitótól, az ugyanilyen nevű folyó mellett, 10,000 
lak. — 2. A., fensík Ecuadorban, 1. Latakunga. 
— S.Sierra de A., az Andok egy szakasza Argen
tínában (1. o.). 

Ambattam, a borbélyok kasztja Elő-Indiában. 
Ambelakia (Embelek), város Larissa gör. no-

moszban, az Ossza lejtőjén és a Tempe völgy bejá
ratánál, (1889) 1471 lak.; pamutfonással. 

Amber, angol neve a borostyánkőnek ; franciául 
ambre. A. hívják az angolok a szürke ambrát is, 
de összetételben, ambergris (grey amber). 

Amber, romokban fekvő régi fővárosa Dzsai-
pur indiai hűbéres országnak. L. Dzsaipur. 

Amberfa (növ.), 1. Liquidambar. 
Amberg, város Felsőpfalz bajor kerületben a 

Vils és vasút mellett (1905) 24,303 lak., sok isko
lával, közintézettel; vasiparral, téglagyártással 
és gőzfűrésszel. Itt van a magas (97 m.) tornyú 
szt. Márton templom (1421) Ruprecht őrgróf sír
emlékével, a gót városháza (1490) pompás termek
kel és nagyszerű levéltárral, a királyi vár, I. 
Miksa József szobra (1824). É.-ra fekszik Maria-
hilísberg, búcsújáró-templommal és franciskánus 
kolostorral. Régebben (1269 óta) pénzverő intézet 
is volt itt, s egy ideig Amberg volt a Felső
pfalz székhelye. 1796 augusztus 24-én Károly 
főherceg itt verte meg a Jourdan vezetése alatt 
álló franciákat. 

Amberieux (ejtsd: ambriő), A.-en-Bugey város 
Ain francia départementban, az Albarine és vasút 
mellett, (1906) 3246 lak. Környékén számos tumu-
lus van, amelyekből az archeológusok azt követ
keztetik, hogy Kr. e. 105. a cimberek itt tették 
tönkre Mallius és Caepio konzulok seregét. 

Amberit, nitroglicerinből, lőgyapotból és kol-
lódiumgyapotból álló robbantószer. A szemcsé-
zett anyagot alkohol és éter keverékével nedve
sítik meg, ezakollódiumgyapototmegduzzasztja. 
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Ez képezi a többi alkotórész anyagát, egyúttal 
mérsékli a robbantószer hatását. 

Amberley, viscount, 1. Hűssel John. 
Ambert (ejtsd: amtér), járási székhely, Puys-de 

Döme francia départementban a papirmáimokban 
gazdag Dőre völgyében, vasút mellett, (1906) 7581 
lak. nagy papírgyárakkal, osipkekészítéssel. A 
magas tornyú s egészen gránitból készült szent 
János templom a XVI. sz.-ból való. Ismeretes a 
sajtja, mely a legj obb s igen keresett auvergnei sajt. 

Ambi (lat. ambo-ból), gyakori az összetételek
ben, s annyit jelent, hogy kettős, mind a kettő. 

Ambiánok (ambiani), hajdani kelta nép az 
Északi-tenger partjain, kiket J. Caesar legyőzött. 
Fővárosuk a mai Amiens helyén lévő Saniara-
briva volt. 

Ambíció (lat.) a. m. önérzet, becsülotérzés, becs
vágy, ambiciózus, önérzetes, dicsvágyó. Ambicio
nál, valamire számot tart, valamit elérni akar. A. 
a régi rómaiaknál korteskedés volt. Ez ellen a 
méltatlan eszközökkel való hivatalhajhászat ellen 
törvényt hoztak, s ez a leges de ambitu et de 
sodaliciis. L. még Becsvágy. 

Ambidextria(lat.), a jobb- és balkéznek lehető 
egyenletes kiképzése és használata. Az A. előse
gíti a testnek arányos fejlődését és több élettani, 
egészségbeli és gyakorlati előnyt (fegyverfogások, 
írás,rajzolás,kézimunkaügyesség)biztosít.London-
ban külön társulat foglalkozik az A. terjesztésével; 
ott, Philadelphiában, Berlinben és Königsbergben 
egyes iskolákban is gyakorolják (1. Balkezüség). 
Ambidexter az olyan ember, ki mindkét kezével 
egyformán ügyes. Átvitt értelemben A. az az 
ügyvéd, aki minkét félnek tanáccsal szolgál. Bíró, 
aki mindkét féltől megvesztegetésül elfogad aján
dékot. V. ö. Kemény F. cikket a Magy. Paedago-
gia 1902. évf.-ban; M. Fraenkel, Wert der dop-
pelhándigen Ausbildung für Schule und Staat 
(Berlin 1910); L. Katscher, Eechts-, Links- und 
Doppelhándigkeit (Prag 1910). 

A m b i e n s (lat.) a. m. hivatalra pályázó; am-
biál, valamely állás, hivatal után jár. A. a nö
vénytanban a. m. minden oldalról körülzáródó v. 
körültakart. 

Ambigu (fr., ejtsd: ambigii) a. m. kétértelmű; 
egy francia kártyajátékot is hívnak így. Egy első
rangú párisi színház neve «Théátre de l'Ambigu 
comique» (röviden «Ambigu» ; alapíttatott 1769.); 
különféle fajtájú drámákat adnak elő benne. — 
Ambiguitas (lat.) a. m. kétértelműség; a törvény 
kétértelműségére vonatkozólag 1. Törvénymagya
rázat. 

Ambilogia (lat.-gör. Ambüoquia) a. m. kétér
telmű kifejezés. 

Ambin, Mont (ejtsd: mos amben), 3381 m. magas, 
3 csúcsban végződő hegy a Gráji-Alpokban, a 
francia-olasz határon. Modane felől szoktak rá 
fölmászni, ezt először 1875. Baretti tette meg. 

Ambiorix, a belga Galliában lakó eburonok 
törzsének fejedelme, Kr. e. 54 telén fellázadt a 
rómaiak uralma ellen és a területén Qu. Titurius 
Sabinus és L. Aurunculeius Collá legátusok alatt 
állomásozó római sereget felkoncoltatta. Már a 
szomszéd törzseket is föllazította, de a gyorsan 
elősiető Caesar a forrongásnak véget vetett, az 
eburonok földjét elpusztította, A.-ot azonban nem 

tudta kézrekeriteni; állítólag a Rajnán túl talált 
a germánok között menedéket. 

Aiubit ion (francia, ejtsd: amtnszión), becsvágy, 
latinosan ambició; ambiciózus (ambitieuse, ejtsd: 
SZÍÖSZ) becsvágyó. 

Ambitus (lat.), közhivatali állás «kijárása», a 
régi római kandidátusok azon szokása nyomán, 
hogy az utcákon és tereken fel s alá járva kérték 
ki a polgárok kedvező szavazatát. Jelenti to
vábbá büntetőjogi értelemben a hivatalvásárlást 
(crimen ambitus) és pedig úgy a megvesztegető, 
mint a megvesztegetett szempontjából. — A. 
mint zenei műszó, középkori keresztény dalla
moknál az a távolság, mely az előforduló leg
mélyebb és legmagasabb hang közt volt. — A köz
használatban folyosó értelemben is szerepel. 

Amblau, sziget, 1. Buro. 
Amble (ejtsd : embi), város Northumberland an

gol grófságban, a tenger partján, (1901) 4426 lak.; 
szénkereskedéssel, halászattal és halkonzervké
szítéssel. 

Ambleside (ejtsd: embiszájd), város Westmore-
land angol grófságban a Windermere-tó északi 
partján, (1901) 2536 lak. Festői fekvésű, kedvelt tu
rista-középpont, közelében Stock-Ghyll-Force 21 m. 
magas vízesése. 

Ambleteuse (ejtsd: ambitöz), francia halászfalu 
Pas-de-Calais francia départementban, 11 km.-re 
északra Boulognetól, (1906) 786 lak., tengeri für
dővel. II. Jakab angol király menekülésekor 1689 
jan. 4-én itt kötött ki. A. közelében van az a híres 
gránitoszlop, melyet Napóleon 1805-ben a «nagy 
hadsereg» emlékére emelt. 

Ambléve (ejtsd: ambiev), belga folyó, Amel néven 
ered az Eifelen, a porosz rajnai tartományban, 
30 km. folyás után Lióge belga tartományba jut 
s felvévén a Varge ós Salm folyókat, a 20 m. 
magas Grand-Coo vízesést alkotja. 85 km. folyás 
után (melyből 9 hajózható) Eau d'Ayvalles néven 
Comblain-au-Pont alatt az Ourthe folyóba ömlik. 

Ambliáfia (amblyaphia, gör.), a tapintóórzés 
hiánya. 

Ambligonit, fluor- és lithiumtartalmú fosz
fát ásvány, Li(AlF)P04. Háromhajlású kristályai 
igen ritkák, többnyire csak szemcsés tömegek
ben találják. Zöld, üvegfényü, áttetsző. Lelőhelyei: 
Szászország (Chursdorf, Eochsburg Penig mellett), 
Arendal, Montebras, (Creuse, dép. mint az ú. n. 
montebrasit), Hebron (mint hebronit), Connecticut 
(Brancheville). 

Ambliopia (amblyopia, gör.), a látóképesség 
oly gyengesége, amely a szemen megállapítható 
elváltozásokkal nem áll arányban. Gyenge lá
tásúvá válhatik a gyakorlás hiánya miatt bár
mely olyan szem, amely a gyermekkorban vala
milyen ok miatt (hályog, kancsalítás) a látásból 
ki volt zárva. Hiányosan fejlődött, szabálytalan 
fénytörésü v. nagy fokban messzelátó szemek is 
A.-sak lehetnek. Múló A. támadhat hisztéria kö
vetkeztében is. A mérgezésektől eredő látási za
varok, mivel hosszabb-rövidebb idő múlva észre
vehető jelentős elváltozásokat okoznak a szem 
belsejében, nem tartoznak az A. fogalmába. 

Amblisztegit (ásv.), 1. Hipersztén. 
Amblyopsis Dekay (állat), a tompaarcuak (Hc-

teropygi) családjába tartozó halnem. Egyetlen 
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faja a vak barlangi hal (A. spelatus Dekay) a 
Kentucky-ben levő Mammuth-barlang földalatti 
vizeiben ól; szeme nincsen, látóidege csökevé
nyes, színtelen ; 12—lé cm. hosszú. 

Amblypoda , Cope, ásatag patás állatok, me
lyek az eocénkor szárazulatainak legnagyobb em
lősállatai voltak. 

Amblyrrhynchus Bell. (állat), a leguán-
félék (Iguanidae) családjába tartozó gyiknem. Leg
közönségesebb faja a tarajos tengeri-gyík (A. eris
tatus Bell), mely óriás nagyságú, 80—130 cm.-
nyire is megnő, farka 50—80 cm.; 10—12 kg. 
nehéz. Háta a test egész hosszában erős szárú 
tüskékkel díszített. Sötét szürke színű, barna fol
tokkal, hasa sárgás, torka fekete, különben színe 
életkorától függ. A Galopagos-szigeteken él nagy 
mennyiségben. Kitűnő úszó. Fejlődése ismeretlen. 

Auiblystegiuui Bryol. eur. (növ.), a Hypna-
ceae-családba tartozó lombos mohagénusz, mely
nek 47 faja közül 18 hazánkban is előfordul. 

Arablystonia, 1. Axolotl. 
Ambo. 1. Az ó-keresztény templomokban 

eleinte — valószínűleg — mozgatható katedra 
volt; később a Nagy Konstantin ideje óta épült 
bazilikákban egy, néha két, rendesen félkör alakú 
kidomborodással készített, a szentélynek ós a nép 

Ó-keresztény ambo. 

számára rendelt hajónak találkozásánál emelt szó
szék volt (1. az ábrát), melyre lépcsők vezettek föl. 
Ebből fejlődött a mai szószék, mely most már ren
desen a hajóban van elhelyezve. Az A.-tól külön
bözött a béma, vagyis a voltakópeni szószók, t. i. 
a püspöknek trónusa, az apszisban elhelyezve. 

2. A., (binion, kettős), a kombinatorikában a 
két-két elemből álló kombinációk. 

3. -á.,a nasivasi (fáraó) játékban az emelés után 
alul maradt kártya; ezt azért hívják így, mert leg
feljebb csak kétszer lehet reá nyerni. Az A.-t a 
bankár emelés után fölmutatja és ha pl. tízes az 
A. és már két tizes kijött, a bankár a tízesre nem 
fogad el téteket, mert ha elfogadna, feltétlenül 
veszítene. 

4. A. a tombolajátókban két nyerő szám. 
Amboella (ambuella), a bantu-négerekhez tar

tozó néptörzs DNy.-Afrikában, a Zambezi vízterü
letéhez tartozó Kubango és Kuando folyók közt. 
Az A. falvai 15—20 km.-re vannak egymástól, 
lakosságuk 2—300 lélek s önálló törzsfők kormá
nyozzák. 

Ambo-íöld a. m. Ovambók földje (1. o.). 
Amboina (malájul: Ambun), a Molukki-szige-

tek egyike a keletindiai szigettengerben, 997 
km3 területtel, (1895) 38,663 lak. E.-i nagyobb 
része Hitű, kisebb D.-i része Leitimor nevet vi
seli; kettejüket a keskeny Baguela földszoros 
köti össze. Hegyek takarják mindenfelé (legma
gasabb csúcsa a Szalhutu 1221 m.); partjai mere

dekek. Vulkán nincs rajta, de földrengések gyako
riak s néha igen pusztítók. Éghajlata nagyjából 
egészséges (évi középhőmérséklet 26-3° C.; feb
ruárban, midőn a legnagyobb meleg van, 27-2° C, 
júliusban, a leghüvösebb hónapban, 25'2° C). Fló
rája igen szép és gazdag, erdeiben hatalmas pálma
fák, szegfűbors (Caryophyllus aromaticus) és mus-
kátdió tenyésznek. A szegfűborstermés 1873-ig a 
kormány monopóliuma volt. Az emlősállatok közt 
leggyakoribb a denevér, egy szarvas-faj és a 
menyét; az erszényesek csoportja is képviselve 
van. Partjai mellett gyönyörű kagylókat ha
lásznak, talán a legszebbeket az egész földkerek
ségén. A. szigetet a XV. sz.-ban a portugálok fog
lalták el, de 1605. a hollandok kezére jutott, kik 
ide tették át keletindiai birtokaiknak székhelyét, 
egész 1619-ig, amidőn Bataviába helyezték át. Az 
angolok 1796—1801 és 1810—16 közt ideiglenes 
urai voltak. A. holland presidencie, amely ma
gában foglalja a D.-i Molukkákat, Ceramot és 
Burot, a Banda-, a Tenimber-szigeteket a Timor-
laut-csoportból, az Aru- és Kei-szigeteket 51,465 
km2 területtel, (1895) 299,904 lak., akik közt 2400 
európai. — A., város Leitimor É.-i részén a sziget 
fővárosa (1895) 7978 lak., jó kikötővel; van árva-
háza és kórháza is s Fort Victoria nevű erődje. A 
házak a földrengések miatt földszintesek, fából 
vagy bambuszból épültek. 

Amboinafa, pálmafaj, Amboina szigetén; fája 
pirosas aranyszínű, nagyon kemény és tartós; 
flnom asztalosmunkára használatos. 

Amboina-fakadék a. m. aleppo-fakadék (1. o.). 
Amboinagyökér (Kiabookah, Cayabocáh), a 

Pterocarpus indicus gumós faanyaga, mely ad-
ventivrügyek flnom hajtásainak benövése által 
a rózsás-barna, néha sárgás-barna alapanyagba, a 
síkmetszésű fölületen gyönyörű szép rajzú és 
színű képeket alkot. Mint drága furnir kerül 
forgalomba és a műasztalosság egyik becses dí-
szítöanyagát képezi, melynek értéke a divat sze
rint változik. Keletindiai és keletázsiai szigeten 
tenyészik. 

Amboinakino (növ.), 1. Kinő. 
Amboise (ejtsd : amboáz), város Indre et-Loire dé-

partementban, a Loire balpartján, d906) 4735 lak. 
acélgyártással. Régi kastélya van kerek bástyák
kal, melyben aValois-családból származó királyok 
gyakran tartózkodtak, 1563 óta államfogház volt, 
hol 1847—52. Abd-el-Kadert is fogva tartották. 
Jelenleg a párisi gróf tulajdona. Kertjében van a 
Szt. Hubert kápolna, melyet Lajos Fülöp javítta
tott ki. Történeti nevezetességei közül felemlí
tendő, hogy földalatti börtönében XI. Lajos korá
ban mintegy 15,000 rab volt, hogy a hugenották 
lázadása (1560), melynek felfedezése 1200 protes
táns életébe került, itt tört ki s itt adták ki az A.-i 
ediktumot 1563., melyben a főnemességnek val
lásszabadságot biztosítanak. A szomszéd Clos-Lucé 
várban halt meg (1519) Leonardo da Vinci. V. ö.: 
Alonso Péan, Notes sur le Cháteau d'A. (1843). 

Amboise, George d", francia államférfiú és bí
boros, szül. 1460., megh. 1510 máj. 25. Lyonban. 
Már 14 éves korában találjuk a montaubani püs
pöki széken; VIII. Károly alatt érseki rangra 
emelkedett és Normandia élére került. XI. Lajos 
király 1498. miniszterévé tette. VI. Sándor pápa 
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pedig bibornokká és pápai legátussá nevezte ki; 
ez annyira fokozta A. becsvágyát, hogy a pápa 
halála után maga áhítozott — hasztalan — a tiara 
után. Boszuból aztán Franciaország és a szt. szék 
között konkolyt hintett. Életét megírták Mon-
tagnes (1631) és Le Gendre (1726). V. ö.: Bau-
dier, Hist. de 1'administration du cardinal d'A. 
(Paris 1634); Michelet, Hist. de Francé, XII. ; 
Banké, Französische Geschichte, II. 395. 

A m b o s (lat.), üllő. 
Ámbra, állati anyag s aPhyseter macrocephalus 

L. nevű cet váladéka; szabálytalan, gömbölyű., 
tömör, viaszfonna, kissé nyújtható, könnyen szét
nyomható tömeg, mely már a kézben gyúrható; 
100 C°-kon olajszerű folyadékká olvad és aztán 
lassanként szúró savanyú és égető szagú gőzzé 
válik; forró borszeszben feloldódik s esak kevés 
fekete csapadéka marad, ez oldatból mint ambrain 
kristályosodik ki a benzoéra, mósuszra és finom 
dohányra emlékeztető szaggal. Régebben orvosság
nak használták, most illatszer. Keletkezését illető
leg többféle a vélemény; az egyik szerint a Phy-
seter gyomra, mája, a másik szerint húgyhólyaga 
termi; valószínű azonban, hogy egy bőrmirigy vá
lasztja ki az ivarzás idejében. 

Ambracia, 1. Ambrakia. 
Ambrafa (nt>v.), 1. Liquidambar és Santalum al

bum. Ámbra flava, 1. Pinites Ámbra liquida, 1. 
Liquidambar. 

Ambrakia, ó-görög város Bpirusban az Arach-
thos és az A.-i-öböl mellett. 630 körül Kr. e. ko
rinthusiak alapították. A peloponnesosi háborúban 
sokat szenvedett. Későbben Pyrrhus székhelyévé 
tette. Nikopolis alapítása után újra hanyatlásnak 
indult. Romjai közül az akropolisa még fölismer
hető. Helyén áll Arta. 

Ambras (Amras), tiroli falu 8 km.-nyire DK.-re 
Innsbrucktól, (i890) 725 lak. Hírneves várkas
télyát Andechs és Tirol grófjai építették a XII. szá
zadban. I. Ferdinánd császár fia Ferdinánd főher
ceg első nejével Welser Philippinával többnyire itt 
tartózkodván, 1566—89 közt a várat megnagyob
bította s igen értékes könyv-, fegyver- és régiség
gyűjteményt alapított benne; e gyűjtemény na
gyobb részét az osztrák főhercegek tiroli ágának 
kihalása után Bécsbe vitték s itt A.-i gyűjtemény 
néven az új mütörténeti udvari múzeumban lát
ható. A. vára újabban 1856—58. Károly Lajos fő
hercegnek, mint Tirol helytartójának lakóhelye 
volt s az újra szervezett benne múzeumot, me
lyet 1882-ben nyitottak meg a nagy közönségnek. 
A várból gyönyörű kilátás nyílik. 

Ámbrás cet (állat), 1. Cetek. 
Ambrasi gyűjtemény, 1. Ambras. 
Ambravirág (nBv.), 1. Pézsmavprág. 
Ambre-íok, Madagaszkárnak É.-i csúcsa, mint 

a hasonló nevű hegység, eruptív kőzetből áll. 
Ambria, 1. Ammerland. 
Ambrit, a borostyánkővel rokon sárgás-szürke 

(C,H és O-ból álló) ósiróí^Uj-Zélandról (Auckland). 
Nagy tömegben találják és úgy használják, mint 
a borostyánt. 

Ambriz, Angola portugál gyarmat ugyanilyen 
nevű kerületének (312,550 km2 mintegy két millió 
lak.) székhelye az A. torkolatánál 2450 lak.; erőd
del, vámházzal, kávé, kaucsuk, pálmaolaj és pál

mamag-exporttal. A. Angola egyik legjobb kikö
tője. 1855-ben foglalták el a portugálok. 

Ambró Béla, diplomata, japáni osztrák-magyar 
követ, szül. Adamóczon (Trencsén) 1849 szept. 3. 
1875-ben letette a diplomata-vizsgát. 1876-ban 
a római követséghez került, hol 1880. titkári 
rangra emelkedett; 1882. Berlinbe, 188-4. pedig 
újra Rómába küldték, ahol követségi tanácsossá 
tették. 1894-ben Münchenbe helyezték át, hon
nan 1895. mint első tisztviselő a szentszék mel
letti követséghez ment. 1899 okt. követül Japánba 
küldetett. 1907-ben a japáni császári udvarhoz 
nagykövetté s egyszersmind v. b. t. tanácsossá ne
vezte ki a király. 1909. nyugalomba vonult. 
Több osztrák, magyar, olasz, pápai, bajor, török 
és sziámi rendjel tulajdonosa. 

Ambroid, 1. Borostyánkő. 
Ambroin, szigetelő-anyag, amely úgy készül, 

hogy kopált oldanak fel benzol, alkohol és ter-
pentin elegyóben, ebbe aszbesztet vagy csillámot 
kevernek és a fölös oldószert elpárologtatják. A 
visszamaradó anyagot erős nyomás alatt formába 
sajtolják és elektromos szigetelésre használják. 

Ambronok. Állítólag kelta nép, mely a bojok, 
kotinok stb. társaságában 200—300. Kr. e. a ven
deket a "Visztula mellől elűzte. Történetük ho
mályos. Safarik innen származtatja a szláv: obr 
óbor = óriás szót, míg Jac. Grimm, abarus-avar 
névre vezeti vissza. V. ö.: Verhandl. d. Berl. Ge-
sellsch. für Anthrop. Bthnol. 1877. A rómaiak 
ellen küzdvén, Marius Aquae Sextiae melletti 
diadala után 102. Kr. e. letűnnek a történelem 
színteréről. 

Ambros, August Wilhelm, német zenei író, 
szül. Mauthban (Csehország) 1816 nov. 17., megh. 
Bécsben 1876 jun. 28. A kitűnő eszű fiú zenész 
akart lenni, de módos apja a zenei nevelést meg
tagadta. 16 éves korában maga tanult, titkon, zon
gorázni. A gimnáziumot és jogot Prágában hall
gatta, itt vállalt hivatalt is a kir. ügyészségnél. 
Széles műveltségét ekkorra a zenei tudással is ki
egészítvén, már 1845 táján komponált és hírla
pokba zenei cikkeket irogatott. Első könyve 1856. 
jelent meg. A zene és költészet határai cím alatt. 
Könyvei még: A tiltott ötödök tana (1859), Műve
lődéstörténeti képek a jelenkor zenei életéből 
(1860), Tarka levelek (2 kötet, 1872.); főműve 
a 16 éven át roppant lelkiismeretességgel és szor
galommal írt, de csak Palestrina koráig vezető 4 
kötet: A zene története. 1869. kinevezték a prágai 
német egyetemre a zeneelmélet és történet rend
kívüli tanárává, 1872. Bécsben lett igazságügymi-
nisztóriumi tisztviselő, konzervatóriumi tanár ós a 
fiatal Rudolf trónörökös oktatója. Mint zeneszerző, 
A. szintén méltó a fölemlitésre: A-moll miséje, Bre-
tislaw a Jitkac. cseh dalműve, Stabat mater-e, stb. 
Zenetörténetének I. kötetét újra átdolgozva B. v. 
Sokolovski adta ki (1887), II. kötetét Heinrich 
Riemann (1892), ugyanezt 3. kiadásban és a IV. 
kötetet Leichtentritt (1909). 

Ambros ia L. (növ.), a Fészkesek családjának 
génusza, melynek 15 faja leginkább az újvilág 
meleg és mérsékelt tartományaiban nő. Európa 
mediterrán vidékén 4 faja terem (pl. A. marüima 
L.). Az Amerikából Európába került A. artemi-
siaefolia L. Európában elvadult, chinint helyet-
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tesítő anyagot szolgáltat. Az A. tenuifolia Spr. 
Dél-Amerikából került Franciaországba. 

Ambrosiana, Biblioíheca (Ambrus könyv
tár). Milanóban, a S. Sepolcro templom mellett levó 
Mrneves könyvtár. Borromeo biboros alapította s 
a város védőszentjéröl, Szent Ambrusról nevezte 
el. 1609. nyilt meg. 160,000 kötet és 15,000 kéz
irat van benne; ezek közt Homerosnak egy Kr. u. 
IV. sz.-ból való képes kódexe, továbbá az ú. n. Codex 
Atlanticus, Lionardo da Vinci rajzaival és kézira
taival ; aztán nevezetes Plautus-kodexek (palim-
psestosok) s a legjobb Pindaros-kodex. Híres őrei 
voltak Antonio Muratori (megh. 1760), Angelo Mai 
(megh. 1854). Jelenlegi őre Monsignor Ceriani orien
talista filológus. A könyvtár nyitva van a vasár
napot és szerdát kivéve mindennap d. e. 10 órától 
d. u. 3-ig. A nagy szünidő szept. l-jétől nov. 11-ig 
tart, de a kézirati osztályhoz akkor is hozzá lehet 
férni. Jeles festmények, rajzok (Raffael athéni is
kolája), szobrok is vannak benne (pl. Thorwald-
sennek Byron-szobra). 

Ambros ianus I ly iunus , 1. Ambrus him
nusza. 

Ambrosianusok. így nevezték több férfi- és nő-
szerzet tagjait. B szerzetek csak Olaszországban 
voltak elterjedve, virágzásukat a XV. és XVI. sz.-
ban érték el s ma már mind megszűntek. — 
1. Ambrosianus testvérek (fratres s. Ambrosii ad 
nemus), Milanóban, a Porta Cumena előtt fekvő 
erdő remetéiből alakultak. VIII. Orbán és X. Ince 
ama rendeletei folytán, hogy a kellő személy
zettel és birtokkal nem rendelkező kisebb kolosto
rok megszűnjenek, a rend feloszlott. — 2. Am-
hrosianus nővérek (ad nemus). Alapította boldog 
Morigia Katalin (ünnepe ápr.6-án), egy kopár he
gyen a Lago Maggiore közelében. — 3. Szt. 
Ambrus és Szt. Marcellina apácái, máskép Annun-
ciaták. — 4. Oblationisták. Férfiak és nők, kik a 
hitközség nevében mise közben az áldozati aján
dékokat : az ostyát és bort, a papnak felajánlot
ták. — 5. Szt. Ambrus oblátusai, felajánlottjai, 
vagyis önkéntesei. Borromaeusi szt. Károly, mila
nói érsek alapította e testvérületet 1578. Tagjai 
világi papok voltak, 1844. megszűnt, de 1848. újra 
megalakult és 1877. pápai megerősítést nyert. 

Ambrosino, a lombardiai városok egyez-
ményszerű ezüstpénze a XIII. és XIV. sz.-ban. 
1 A. grandé = 12 császári dinár, súlya 2937 g., 
finomsága 0928. 1 A. grosso = 2 A. grandé. Az 
A. piccolo vagy soldo imperiale súlya 1468 g., 
finomsága 09. 

Ambrosius, szent, 1. Ambrus. 
Ambrotine, egy folyékony siccativnak (gyor

san száradó olaj a festéshez) kereskedelmi neve. 
Ambrotipia, a fényképészetben az üvegleme

zeken előállított pozitív kollódionképek. 
Ambrózfalva, nagyközség Csanád vmegye köz

ponti j.-ban, (1900) 1041 tót lak., hitelszövetkezet, 
Tasúti állomás, posta- és táviróhivatal, telefon
állomás ; 1844-ben a kir. kincstár által mint ker
tész-község telepíttetett a pitvarosi pusztán; előbb 
TJj-Pitvarosnak, majd Ambrózyfalvának, végül 
A.-nak hívták, az akkori kincstári igazgatósági 
-elnök, Ambrózy Lajos tiszteletére. 

Ambrózia és Nektár, a görög halhatatlanok 
^tele, itala. Galambok hozták Zeusnak. A halán-1 

dót halhatatlanná tették, sebhegesztő erejök volt, 
s az istenek újszülött csecsemőinek kizárólagos 
táplálékul szolgáltak. Mindkettőt felváltva ételnek 
is, italnak is vették a görögök, s mintegy a méz ki
vonatának képzelték. — Nektárnak Angliában egy 
kedvelt puncsot hívnak, amelyet finom almalóvel 
készítenek; az amerikai nektár-puncs rumból, tej-
böl,citromléből készül, szerecsendióval fűszerezve. 

Ambrozovics,l. Nep. János (Iván), ügyvéd, ok
leveles mérnök; egy ízben követ a pozsonyi 
országgyűlésen. Szül. Zomborban 1789 máj. 9-én, 
megh. 1869 jan. 12-én. 1808-ban — már jogtanuló 
korában — kiadta Pesten «Prorice i narecenja» 
(Közmondások és szólásmódok — szerb nyelvből 
illir nyelvre fordítva és kiegészítve) című mun
káját. 1848-ban nyugalomba lépett. 

2. A. Béla, az előbbinek fia, mérnök, miniszteri 
tan., szül. Zomborban 1835 jan. 20., megh. 1905. 
márc. 10. Budapesten. Tanulmányai befejezté
vel vasúti tisztviselő lett, 1867. pedig állam
szolgálatba lépett, s a közmunka- ós közlekedési 
minisztériumnál vasúti felügyelő, 1871. osztály
tanácsos, utóbb miniszteri tanácsos és a vasúti 
főfelügyelőség főnöke lett. 1863-ban Amerikába 
ment nejéért, Meszlényi Gizelláért (Meszlényi 
Rudolf és Kossuth Zsuzsanna idősbik leányáért), 
aki 1865 őszén meghalt. 1876-ban annak Ilona 
testvérét vette nőül. A. a Magyar Mérnök- és Bpít-
tész Egylet Közlönyét 1869—78-ig szerkesztette. 
Főbb művei: A zónadíjszabás és elméletem (1893), 
Az ár és fogyasztás, illetőleg termelés közti vi
szony (1894); Országok gazdasági erejének össze
mérése (1897), melyben a kvóta problémájának 
egyedül biztos és helyes megoldására az évi érték
termelés meghatározását ajánlja; A technikus
kérdéshez (1896). A zónatarifára vonatkozó elő
tanulmánya ösztönzője volt Baross Gábornak a 
zónatarifarendszer megalkotására. 

3. A. Dezső, író és ügyvéd, az előbbinek fia, 
szül. Budán 1864 febr. 24. Mint hírlapíró 1885-től 
1894-ig az Egyetértés zene- és színházi kritikusa 
volt s ez idő alatt a főváros legelőkelőbb napi- és 
hetilapjaiba tárcákat, novellákat és versekot írt. 
Nagy előszeretettel foglalkozott az orosz iroda
lommal, amelynek legkiválóbb termékeiből vagy 
30 kötetre valót fordított magyarra. Legutóbb 
Tolsztoj Karenina Anna (2 k.) és Háború és Béke 
(3 k.) cimü regényeit ültette át magyarra a Révai-
féle Klasszikus Regénytár számára. A Műbarátok 
Köre által kiadott Szépirodalmi Könyvtárban 
Hajótöröttek címen egy kötet novellája, 1901. és 
1908. egy-egy kötet verse {Tersek ós Újabb ver
sek) jelent meg. 1895 óta az Orsz. Magyar Képző
művészeti Társulat titkára s mint ilyen 1898— 
1901-ig a Műcsarnok című folyóirat szerkesztője 
volt, ezt megelőzőleg pedig Sztojanovits Jenő
vel együtt a 80-as évek végén a Zenevilág című 
folyóiratot szerkesztette és adta ki. 

Ambrozovics-Meszlényi Ilona, 1. Meszlényi. 
Ambrózy (séderii) magyar bárói család, mely 

nemesi ágon is virágzik. Vasvmegyéből szárma
zik, nemességet és címert II. Mátyástól nyert 
1610. Bárói rangot 1838 április 27. A. Lajos és 
nejeSzirmayTerézánakgyermekei: Lajos, Gyula, 
Ludovika és Erzsébet, 1845. pedig A. Lajos cs. 
kir. kamarás, m. kir. helytartósági tanácsos és 

Révai Nagy Lexikona. 1. köt. 34 
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neje Gyürki Erzsébet flai: István és György nyer 
tek. A család három ágra oszlik, ágostai hit
vallású. 

1. A. Béla báró, szül. Gyarmatán (Temes) 1839. 
1855-ben önkéntesen belépett a hadseregbe s részt 
vett az 1859-iki olasz háborúban. 1862. megvált 
a katonai szolgálattól és birtokán gazdálkodott. 
Az 1866-iki háború kiütésekor visszatért a ka
tonasághoz s mint kapitány harcolt Olaszország
ban. A béke helyreálltával hazatérve, ismét a 
gazdászat és méhészet emelésén munkálkodott, 
1880. pedig tevékeny részt vett a vöröskereszt
egyesület szervezésében. 1885. saját költségén 
Bulgáriába ment, hogy a sebesült vitézek se
gélyére odasietett vöröskereszt-egyesületet vezé
nyelje, amiért legfelsőbb elismerésben részesült. 
1887—96. a temesvármegyei lippai kerületet kép
viselte az országgyűlésen. A. a vöröskereszt-egye
sület központi választmányának tagja, országos 
méhészeti szaktanácsadó és a bánáti ág. ev. es-
peresség felügyelője. A közügyek terén szerzett 
érdemei elismeréséül 1887. a III. oszt. vaskorona
rendet, 1896. a Lipót-rend lovagkeresztjét s 1898 

novemb. 30. a 
Ferenc József
rend középke
resztjét, 1901 
nov.-ben pedig 

ugyanazon 
rendhez a csil
lagot kapta. 

1872 óta cs. és 
kir. kamarás. 
1887 márc. 5. 
örökbefogadta 
Vetter Andort. 
Ez örökbefo-

gadásugyanaz 
év okt. 8. leg
felsőbb hely
benhagyást 

nyerve, az A. 
család neve, elöneve, bárói rangja és címere az 
örökbefogadott Vetter Andorra átruháztatott. 

2. A. István báró, a főrendiház örökös tagja, 
szül. 1869 márc. 5. Nizzában. Atyja Ambrózy 
Lajos báró, anyja Erdődy Agatha grófnő. A kö
zépiskolát a bécsi Theresianumban, az egyete
met Bécsben, Louvainben és Budapesten vé
gezte. Különösen érdekelte az ország több vidé
kének növényzete. Megfordult Európa majd min
den országában, járt a Földközi-tenger szigetein 
és partvidékein, ahol a mediterráni flórát tanul
mányozta. 23 éves korában megnősült, elvette a Mi-
gazzy Vilmos grófban fiágon kihalt Migazzy-család 
legfiatalabb leányát. így szakadt Bars vmegyébe, 
Malonyára. Itteni kastélyában számos értékes 
műtárgyat őriz, melyek egy része Migazzy gróf 
biboros gyűjteményéből származik: Rubens és 
Velasquez festmények, régi bronzok stb. A., mint 
Rákóczi Ferenc ivadéka, sok becses Rákóczi-em
léket is őriz. A botanika mellett legszívesebben 
foglalkozott a lepkészettel, festészettel, esztétiká
val ós az összehasonlító nyelvtudománnyal. Azok
ban a vmegyekben (Bars, Temes, Krassó-Szörény), 
amelyekben virilista, a közélet terén is élénk 

Ambrózy-család címere. 

részt vesz. Legérdemesebb alkotása az Arborétum 
sempervirens et semperflorens, melyet a bars-
vármegyei Malonyán, 50 holdnyi területen 1894. 
létesített és amely park a maga nemében hazánk
ban az egyedüli. Főképen a mediterráni flórát 
kultiválja. Jelenleg több mint 600 fajta örökzöld 
lombos fás növénye van. A fenyőfélékből is több 
száz fajtája van. 

3. A. Lajos báró, követségi tanácsos, szül. 
Bécsben 1868 febr. 13. Tanulmányait a bécsi 
Theresianumban és a bécsi keleti akadémián vé
gezte 1892., jogi gyakorlatra a trieszti járásbíró
sághoz ment, ahonnan egy év múlva a bécsi 
keresk. és iparkamarához lépett át. 1894. a kon
stantinápolyi konzulátusnál volt alkalmazva, 
azután félesztendeig a kairói diplomáciai ügy
nökségnél. 1895.mintkövetségi attaché Belgrádba 
ment, 1897. Bukarestbe, 1898. Washingtonba. 
1899. követségi titkárrá lett. 1901. a közös kül
ügyminisztériumba rendeltetett be. Temes várme
gye virilistája, számos érdemrend tulajdonosa. 
1909. az amerikai magyarság helyzetét és sor
sát, megélhetési és egyéb viszonyait a hely
színén tanulmányozás tárgyává tette. Jelenleg 
a washingtoni osztrák-magyar nagykövetségnél 
mint követségi tanácsos van alkalmazva. 

Ambrózy, 1. György, ág. ev. szuperintendens, 
szül. Alsókubinban, Árva vmegyében 1694 ápr. 18., 
megh. Csetneken 1746 július 5-én. 1718-tól Wit
tenbergben volt az egyetemen. 1721. haza indul
ván, útja közben sok szenvedést, sőt fogságot is 
kellett kiállania. 1724. Verbóczon, Kishontban lel
kész lett. Midőn e vidéken 1733 elején a prot. 
templomokat elszedték, az üldözések elől neki is 
el kellett bujdosnia. Öt évnél tovább volt állomás 
nélkül, míg végre 1738. Csetnekre hívták. 1741. a 
tiszai kerület szuperintendenssé választotta. Mun
kái : De causis turbarum in ecclesia (Wittenberga 
1721); Katekizmus (tót nyelven, 1738); A kate
kizmus alapos magyarázata (tótul, 1738.); Luther 
katekizmusa cikkelyeinek fejtegetése (tótul, 1742); 
Előkészület a halálra (tótul, 1742); A keresztény 
hittan foglalatja (tótul, 1745). 

2. A. Sámuel, ág. ev. lelkész, szül. Szielniczén, 
Liptó vmegyében, 1748 márc. 22., megh. Selmecz
bányán 1806 febr. 13. Tanult Pozsonyban, 1782-től 
Jenában, honnan visszatérvén, Nagyfaluban (Árva 
vmegyében), utóbb Radványban, 1796-ban pedig 
Selmeczbányán lett lelkipásztor. Az utóbb emlí
tett helyen fiú- és leányiskolát alapított. Munkái 
pedagógiai értekezések és egyházi beszédek; két 
latin üdvözlő verset is adott ki. Selmeczbányán 
negyedéves folyóiratot alapított és szerkesztett 
ily címmel: Noviecclesiastico-scholastici Annales 
Evangelicorum august. et helvét, confessionis in 
Austriaca monarchia (1793—1803). 

Ambrózyialva, 1. Ambrózfalva. 
Ambrus (Ambrosius), szent, egyházatya,, 

szül. 340. Trierben, mint a praefectus praetoria 
Gallicarum fia, megh. 397. Atyjának korai halála 
után Rómában nyerte kiképeztetését, mint Liguria 
és Aemilia kormányzóját, catechumenus létére 
a nép 374-ben Milano püspökévé választotta. Erő
sen küzdött az ariánus tévtanok ellen, a világi 
hatalom ellenében pedig az egyház önállóságát 
védte; 390. Theodosius császárt, aki a fellázadt 
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thessalonikaiakat lemészároltatta, egyházi ve
zeklésre kényszerítette. Iratai közt legfontosab
bak : a Cicero «De ofiiciis» alapjára helyezkedő 
«De offlciis ministrorum», amely századokon át 
az etika kézikönyve gyanánt szolgált, a «De flde» 
öt könyvből álló dogmatikai mü, végül prédikációi 
és 91 levele. Az egyházi költészet és énekszerzés 
terén is nagy érdeme volt, 30 himnusza közül 
csak 12-re bizonyítható, hogy tóle erednek, vala
mint a neki tulajdonított ambroziánus dicsének, a 
«Te Deum laudamus» is az V. sz.-ban keletkezett. 
A közéneket az isteni tiszteleteknél ő honosította 
meg, mert föllépéséig csak a papok v. külön 
énekkarok énekeltek, a nép nem. Milanóban, mely
nek védőszentje, kiváló tisztelet tárgya. Csont
jait 1871. fölfedezték az Ambrosiana-hazi likában, 
ahová A.-thalálakor eltemették. Emléknapja dec. 
7. V. ö. Baunard, Histoire de Saint-Ambroise 
(Paris 1871); Förster, Amhrosius, Bischof v. Mai-
land (Halle 1884); Duc de Broglie, Saint Ambroise 
(Paris 1899): Labriolle P.S. Ambroise (Paris 1908). 

Ambrus, 1. István, hittud. doktor, szül. 1860., 
pappá szentelték 1882., Kisvárdán volt káplán egy 
évig, azután Egerbe hívták tanárnak. 1894 óta az 
egri papnevelöintózet alkormányzója és teol. 
tanár. Az Egri Egyházmegyei Közlöny szerkesz
tője. Munkái: Az új szövetségi szt. könyvek ká
noni története. Hittudori értekezés (Eger 1885); 
A szocializmus (Eger 1889). 

2. A. Zoltán, író, esztétikus, a Kisfaludy-
és Petőfl-társaság tagja, a nemzeti szinház dráma-
bírálója, szül. Debreczenben 1861 febr. 22. Jogot 
végzett Budapesten, de az irodalom jobban von
zotta s 1885—86. a párisi Collége de Francéban 
és a Sorbonneban francia nyelvtörténeti és iro
dalmi előadásokat hallgatott. Irodalmi munkás
ságát a Fővárosi Lapokban (1879—82) kezdte 
meg, azután irodalmi tárgyú cikkeket és szini 
bírálatokat irt a Bud. Hírlapba, Egyetértésbe, 
Pesti Naplóba, melynek, valamint a Magyar Hír
lapnak s Pesti Hírlapnak stb. rendes dolgozótársa 
volt. 1900-ban szerkesztette az Új Magyar Szem
lét. Jelenleg főmunkatársa a Magyar Nemzetnek. 
1910-ben a Lipótvárosi Kaszinó 1000 koronás 
irodalmi díjával tüntették ki. Hírlapírói munkás
ságában számos álnevet használt. A. egyike a leg-
jobbnevü íróinknak, aki mint az írásnak művésze, 
stilbeli készségével, megfigyeléseivel, finom elmés
ségével és jóizü humorával főleg az írói világ el
ismerését vívta ki. Regényei: Midás király, Gi-
rofléés Girofla, Solus eris, Szeptember, A gyanú; 
elbeszéléskötetei: Ninive pusztulása. Pókháló
kisasszony, Álomvilág, Törpék és óriások, Fur
csa emberek, Leányok, asszonyok, Budapesti 
mesék, Berzsenyi báró és családja, A Berzsenyi 
lányok tizenkét vőlegénye, Arnyékalakok, Hajó
töröttek, Kevélyek és leálázottak, Ámor és a ha
lálfej, Téli sport, Jancsi és Juliska, Lillias. Mű
fordításai nagyszámuak, ezek közt kiválók Flau
bert: Bovarynó, Cherbuliez: Holdenis Méta, Malot: 
Marichette c. regényei, továbbá Anatole Francé, 
Guy de Maupassant elbeszélései; fordította továbbá 
GrUlparzer, Sardou, Bisson, Lemaitre, Lavedan, 
Meilhac, Hervieu stb. több színdarabját. Regényei 
közül a Szeptembert Soleil d'autőmne címen 
franciára, A gyanú-1 Der Verdacht címen németre 

fordították; továbbá sok elbeszélése jelent meg 
franciául és németül. Összegyűjtött munkái a 
Révai Testvérek irodalmi intézete kiadásában je
lentek meg. — Neje A.-né Benkő Etelka opera
énekesnő, szül. 1877. Szabadszálláson, ónektanul-
mányait Budapesten az Orsz. Zeneakadémiában 
és több mesternél végezte. 1894. óta neje A.-nak. 
1902-ben szerződtették a budapesti m. kir. opera
házhoz ; főbb szerepei Mignon, Nedda a Bajazzók-
ban, Margit a Faustban, Musette a Bohéméletben, 
Bianca a Makrancos hölgyben, Pamina a Varázs
fuvolában. 

Ambrus-féle egyházi ének. A nyugati egyház
ban Szt. Ambrus előtt az egyházi énekmód hiányos 
volt. Szt. Ambrus érdeme, hogy Görögországból a 
milanói egyházmegye területén meghonosítván a 
keletieknek kifejlettebb zsoltáréneklését, a nyűg. 
egyházban is mintegy szervezte és tökéletesítette 
az egyházi éneket. Különben az A. minőségéről 
vajmi keveset tudunk. Midőn később a nyugati 
egyházban a Gergely-féle egyházi ének kiszorí
totta az A.-et, a milanói egyház I. Adorján pápa 
engedélye alapján megtartotta a nagynevű püspö
kétől örökölt egyházi énekmódot, bár kétségtelen, 
hogy ez Ambrus halála óta (397) sok változáson 
ment keresztül. 

Ambrus himnusza (Hymnus Ambrosianus) 
néven említik a Te Deum laudamus című egy
házi éneket, melynek szerzőjéül Szt. Ambrust tar
tották. Szerkezete gregoriánus, tehát római ere
detű. Luther németre fordította s dallamán is mó
dosítást tett. V. ö. : Rambach, Anth. christlicher 
Kirchengesánge. 

Ambrus-könyvtár, 1. Ambrosipna. 
Ambrus-liturgia. A nyilvános isteni tisztelet

nek az a rendje, mely a milanói egyházban most 
is megvan. Eredete homályos, de egyes részei vi
lágosan a Keletre utalnak. Szt. Ambrusról kapta 
nevét, mert ő szabta meg rendszerét. 

Ambryn (a benszülötteknél: Chinambrin, Lo-
peri), az Uj-Hebridák egyike a Csendes-tengerben, 
területe 644 km2, lakóinak száma 10,000; 1007 
méter magas, még ma is működő tűzhányóval. 

Ambuella, 1. Amboella. 
A m b u l a c r u m (lat.), a régi római gyalogosok 

gyakorló helye; ambulatio, ütem szerint való 
menetelés sorrendben. 

A m b u l a n c e (ejtsd: ámbiiiaSsz), szállítható kór
ház. L. Mozgó kórház és Hadosztályegészségügyi 
intézet. 

Ambuláns (lat.) a. m. járkáló, mozgó, vándorló; 
A. beteg a. m. fennjáró beteg; ambulancia a klini
kákon kezelt, nem ágyban fekvő, bejáró betegek 
összesége. 

Anibu la t io , 1. Ambulacrum. 
Ambulatórium, 1. polikliníka (nyilvános ren

delőintézet), orvosi intézet, hol a járóbetegek a 
rendelő orvost felkeresik s ott részint ingyen, 
részint pénzért kezeltetnek. Ez A.-ok rendszerint 
nyilvánosak, s céljuk egyrészt az, hogy a rendelő 
orvosnak a tudományos búvárkodásra szükséges 
anyagot szolgáltassák, másrészt pedig az, hogy az 
orvosnövendékek a szükséges ismereteket ott meg
szerezzék. Németországban a klinikákkal kapcso
latosan ilyen A.-ok, ú. n. poliklinikák vannak 
rendszeresítve tanítási célokból; részben csak 
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jótékonysági intézmények. — 2. Az építészetben 
A. a bazilikákban gyakran az első emelet magas
ságában elhelyezett galléria, melyből később a 
triforium fejlődött. 

Amhurfoium(lat.),ünnepies vezeklő körmenet 
a régi Rómában a város körül, valahányszor nagy 
inség fenyegetett. Részt vettek benne a pontifex 
s az összes papi testületek. Engesztelésül egy 
disznót, egy bakkecskét és egy bikát (suwetaurüia) 
áldoztak a városon kívül, ezeket a körmenettel 
végigvezették. Keresztény folytatása a gyertya
szentelő Boldogasszony (Puriflcatio S. M.) ünnepe, 
mely alkalommal régente szentelt gyertyákkal 
mentek a város körül. 

A. m. c. (lat.) a. m. anno mundo condito, a 
világ teremtésétől fogva. 

A. M. 1>. G. Ad maiorem Dei glóriám (1. o.) 
rövidítése. 

Amdrup György Károly, Grönland-kutató, a 
kopenhágai meteorológiai intézet aligazgatója, 
szül. 1866. Kopenhágában. Különösen Kelet-Grön
land kikutatásával szerzett érdemeket. Első útját 
1898 tette az «Antarktik» hajón, második útját pe
dig 1900., sikerült neki az egész K.-i partvidéket 
Anagmagsalik és a Scorefbysund közt felkutatni 
és térképezni. Ez expedícióinak eredményeit 
közzétette a Meddel elser om Grönland folyó
iratban. 

Amedi (perzsa), hivatal a magas portán, mely a 
szultán irodája és a minisztériumok közt a közle
kedést fentartja. Csak magasabb rangú hivatalno
kok fiait alkalmazzák benne. A hivatalfőnök neve 
amedzsi. 

Auieiva Cuv. (állat), a gyíkok egyik neme, 
melynek fajai Közép- és Dél-Amerikában tenyész
nek s a mi gyíkjainkat pótolják ; a legnagyobb 
54 cm.-re nő. 

Amel (arab), Marokkóban a. m. kormányzó. Az 
A.-t a szultán nevezi ki bizonytalan időre. Az A. 
többnyire előkelő és gazdag családok tagjaiból 
kerül ki, kaid-nak is nevezik. 

Amel, folyó, 1. Ambléve. 
A i n e l a n c h i e r Medik. (növ.), 1. Fanyarka. 
Ameland, Fripsland tartományhoz tartozó hol

landi sziget az Északi-tengerben, a szárazfölddel 
töltés köti össze. A. 22 km. hosszú, 5 km. széles, 
60-60 km2 területű sziget, illetve félsziget 3000 
lakosa csaknem mind halász vagy matróz. 

Ameleh v. amuleh, 20 cm. hosszú, 5 cm. szó
les és vastag sóhasáb, amely Abessziniában pénz
értékként szerepel, értéke különböző, átlag »/« 
franc. Tigrében kehle a neve. 

Amelia, 1. város és püspöki székhely Perugia 
olasz tartományban a Tevére egyik mellékfolyó
jánál, (190D 10,589 lak.; jó állapotban levő ciklopsi 
falakkal, püspöki székesegyházzal (az V. sz.-ból). 
Környékén termesztik a legjobb mazsolaszőllőt 
Olaszországban. A. a római Ameria, a Cicerótól 
védett Sextus Rosciusrólismeretes. — 2. A., észak
amerikai sziget Florida keleti partján, 1. Fer-
nandina. 

Amélie-les-Bains (ejtsd: améii lé t>en), fürdőhely 
Franciaország PyrénéesOrientales dópartementjá-
ban a Tech-völgyben, vasút mellett, igen enyhe 
klímával, (1901) 1340 lak., nagy katonai kórház
zal. Meleg (43—61° C.) kénes forrásait már a 

rómaiak is isméitek. A. régibb neve Arles-les-
Bains volt, mostani nevét 1840. Lajos Fülöp nejé
nek, Mária Amália királynénak látogatása em
lékére kapta. V. ö.: Rolin, Not. sur les anciens 
et les nouveaux thermes de l'A. (1867). 

Ameliorál (lat.) a. m. javít; amelioráció, jwi-
tás, főképen talajjavítás, 1. o. és még Telkesítés. 

Ámelsbüren, község Münster i. W. porosz k. 
ig. kerületben az Emmer mellett, (1905) 2018 lak., 
szép kastéllyal. 

Amelungok, 1. Amalok. 
Ámen, héber szó, a. m. úgy van, úgy tartom 

és vallom. A bibliában igen sokszor fordul elő eb
ben az értelemben. Lassanként ünnepélyes záró
szava lett az imáknak, eskünek, nemcsak a zsi
dóknál, hanem a keresztényeknél és mohammedá-
nusoknál is. A középkorban oklevelek megerősítő 
záradékául is használják. 

Amei ide (franc, (ejtsd: amand) a. m. pénzbünte
tés ; A. honorable, bocsánatkérő nyilatkozat. 

A m e n d e m e n t (franc, ejtsd: ámaüdmáS), 1. Mó
dosítás. 

Amenemhat, több XII. dinasztiabeli egyiptomi 
király neve. X A. (Kr. e. 1995—1965) a dinasztia 
megalapítója és az egyiptomi birodalom reorga-
nizátora; kormányzói bölcsesége által lényegesen 
emelkedett a királyi tekintély, emellett hódolt a 
művészetnek is. III. A. (Kr. e. 1856—1814) ne
véhez fűződik a fayumi Mőrisz-tó készíttetése 
és a havarai nagyszerű templom felépítése, amely-
jiek híre mint a világ csodája maradt fenn labi-
rinthus (1. o.) név alatt. A Magyar Nemzeti Mú
zeumban megvan e király fekete dioritból készült 
mellszobra s egy mészkősztéla, amelyre a király 
neve van felirva. 

Amenhotep (Amenőfisz), több XVIII. di
nasztiabeli egyiptomi király neve; a leghíreseb
bek : III. A. (Kr. e. 1439—1403) és IV. A. (Kr. e. 
1403—1391). Amaz mint vadász és harcos egy
aránt híres volt; Etiópia területét szemelte ki 
harctérül s itt aratott olyan győzelmet és dicső
séget, amint kevesen az egyiptomi történelemben 
szereplő királyok közül. Emellett az isteneknek 
is kiváló tisztelője volt, különösen Ámonnak. A 
karnaki templomot, amelyet új terv szerint kibő-
víttetett,szflnxsor által kötötte össze a luxori Ámon-
templommal; a Nilus balpartján, a thébai síkságon 
emelte a két Memnon-szobrot, mindkettő egy-egy 
csodadarabja az egyiptomi művészetnek. IV. A. 
v. Nófer-Kheperu-Ra (az amarnai levelekben 
Napkhururia) alatt oly fordulat következett be az 
állam életében, mely az állami, társadalmi és a 
vallási rendszer gyökeres átalakulására vezetett 
Egyiptomban. Az istenek akkori számos mitikus 
formaságainak akart véget vetni és az uralkodó 
politeisztikus vallási rendszer helyébe a monote
izmus bizonyos nemét, a napkorong (Áten) kizá
rólagos tiszteletét akarta behozni. Ezentúl egy 
istent, egy legfőbb lényt kellett imádni, akinek 
a napkorong volt ugyan megtestülése, de aki az 
egyetlen teremtő, mindenható, jóságos lény. Nem
sokára az egyiptomi hivatalos világ is szakított a 
régi vallással és az új «tan»-hoz tért át. A király 
lemondott nevéről és a Khu-n-áten (a napkorong 
visszfénye) nevet vette föl, elhagyta Thóbát is és 
Közép-Egyiptomban, Benihasszántól délre új szék-



Aménla - - 533 — Amerika 

várost alapított, amelynek romjai Tell-el-Amarna 
mellett láthatók. De alig hogy meghalt IV. 
A., tüstént kitört az elégületlenség az általa 
meghonosított új «rendszer» ellen és amikor 
nemsokára Horemhib, Khunáten egyik főembere 
nyerte el az uralkodást, az új rendszer lassanként 
gyökerestül kiveszett, s az ősi ortodox politeizmus 
ismét mindenütt helyreállott. 

Aménia (lat.), 1. Hónapszám. 
Amenófisz, 1. Amenhotep. 
Aménomanie (francia), kórosan jelentkező 

kellemes hangulat. 
Amenorrhoea, a nők havi tisztulásának 

hiánya, mely terhesség és szoptatás ideje alatt 
természetszerű, egyébként pedig kóros. L. Havi 
tisztulás. 

Amens (lat.) a. m. esztelen. 
A m e n s a et toro (lat.) a. m. ágytól és asz

taltól való elválasztás. 
Amentaceae (növ.), 1. Barkásak. 
Amenthes, az egyiptomiaknál az alvilág, a gö

rögök Hadese; eredetileg napnyugati föld, amelyet 
a halottak lakóhelyének tartottak. 

Amentia (gör. értelmetlenség), magyarul he
veny zavarodottság. Az az elmebaj, amelyet igen 
élénk, tömeges, gyorsan változó érzékcsalódások 
és súlyos zavartság jellemez. A beteg viselkedése 
az érzékcsalódások tartalmától függ s igen vál
tozó. Lehet nyugodt, aggodalmas, izgatott. A baj 
oka testi v. szellemi kimerülés. A gyógyítható 
elmebajok közé tartozik, de néha halálos. A szesz-
mérgezésből származó heveny zavarodottságot 
delírium tremens-nek nevezik. 

Amentum (lat.), hajító szíj, amelyet az etrusz
kok a dárdára kötöttek, hogy annak segélyével 
messzebbre vethessék. 

Amentum (növ.), a. m. barka (1. o.). 
Amer és Beni-Amer, cAmer flaia, a Szahil 

puszta hatalmas törzse, Habestól É.-ra a Baraka 
folyó mentén; állattenyésztéssel és tevekereske
déssel foglalkozik; mohammedán vallású. 

Amerbach (másként Emmerpach), Johannes, 
svájci nyomdász, szül. Eeitlingenben a XV. sz. 
közepén, megh. 1528. Mint bázeli nyomdász 1480. 
a könyvnyomdászat javítása körül nagy érdeme
ket szerzett. A sajtójából kikerült művek közül 
Szt. Ágoston műveinek kiadása a legfőbb munkája. 

Ameria, Amelia (1. o.) régi latin neve. 
Américain (franc, ejtsd: ameriken) a. m. ame

rikai. A nyomdászatban egy gót betllfaj neve; a 
többi gót betüfajtól leginkább kacskaringós vo
nású nagybetűi különböztetik meg. 

American Academy of á r t s a n d sci-
ences, 1. Akadémia. 

American Dante Society (ang.), 1. Dante-
társaságok. 

American Episcopal Cliurch, 1. Angli
kán egyház. 

American Fork City, város Utah amerikai 
állam Utah countyjában, az Utahi-tó és vasút mel
lett, (1900) 2732 lak., ezüst- és ólombányákkal. 

American Line, 1. Gőzhajózás. 
American Orientál Society, Bostonban, 

1. Ázsiai társaságok. 
American Pht losophica l Society, 1. Aka

démia. 

A m e r i c a n Pro tec t ive Associat ion (ejtsd: 
amérikén prótektiv asszoszés'n, rövidítve A. P. A.), 
a. m. amerikai védőegyesület, titkos szövetség 
az északmerikai Egyesült-Államokban, mely ép
pen úgy, mint régente &Knownothings (1. o.), mind
azon befolyások ellen küzd, melyek az Egyesült-
Államokra károsan hatnak; az A.-t 1887. Bowers 
ügyvéd Icwa állam Clinton városában alapította, 
a tagok száma meghaladja a 3 milliót. A szövet
ség követeli a bevándorlás korlátozását s a polgári 
jog megnyerése idejének meghosszabbítását, a 
teljes egyéni szabadság megóvása mellett a róm. 
kat. egyház növekvő hatalmának visszaszorítá
sát, javaiknak és intézeteiknek állami felügye
let alá helyezése és nagyobb megadóztatása által. 
Eóm. katolikusok az A. tagjai nem lehetnek. 

American River (ejtsd: ameriken rivver, a. m. 
amerikai folyó), folyó Kaliforniában, North- és 
South-Pork a forrásfolyói, Sacramento alatt ömlik 
a Sacramentóba. 

Americus City, Sumter county székhelye Ge
orgia amerikai államban a Muckalec balpartján, 
vasút mellett, (1900) 7674 lak., pamuttermeléssel, 
kocsigyártással. 

Amerighi, Michelangelo, olasz festő, 1. Cara-
vaggio. 

Amerigo Vespucci, 1. Vespucci. 
Amerika (hét térképpel, és egy színes kép

melléklettel. Térképek : 1. Észak-Amerika hegy
es vízrajzi térképe; 2. Dél-Amerika hegy- és víz
rajzi térképe; 3. Észak-Amerika politikai térképe; 
4. Közép-Amerika politikai térképe; 5. Dél-Ame
rika politikai térképe; 6. Amerika néprajzi tér
képe ; 7. az amerikai államok történeti fejlődése. 
Képmelléklet: Amerikai népfajok). A Ny.-i fél
gömb szárazföldje, az úgynevezett újvilág, terü
letére nézve a második s meridionális kiterjedé
sét tekintve az első földrész, mely az É.-i sark
vidéktől a D.-i mérsékelt égöv végéhez ér, s úgy 
É.-on, mint D.-en közelebb jut a sarkhoz, mint 
bármely más földrész. Legmesszebb ÉNy.-nak 
fekvő partjától, a Prince of Walestől (é. sz. 65° 
34' és ny. h. 168°) legdélibb pontjáig a Hoorn-
fokig (d. sz. 55° 59') a távolság 18,000 km., ez a 
legnagyobb hosszúsága. Legnagyobb szélessége 
a Prince of Wales és a Charles-fok között azon
ban csak 5950 km. A körülötte fekvő szigeteket 
is beleszámítva, területe 41.944,000 km2, ami az 
egész földgömbnek legalább 8, és az egész száraz
földnek 30°/0-a. 

A.-t egységes földrésznek szokták feltüntetni, 
miként Európát, Ázsiát és Afrikát, holott a gene
zise ép úgy mint kultur-geográflai állapota jobban 
jogosítanak fel a ketté osztására, mint az ó-világ 
hármas felosztására. A 60 km. széles Panama
szoros alakjánál és képződése koránál fogva is 
laza és vékony kapocs, a szétválasztó közbenső 
tenger, a Mexikói-öböl aMissziszippi-és Magdolna
torkolat közt pedig jóval szélesebb (2250 km.), 
mint az Európát Afrikától elválasztó Földközi-
tenger. Az összekötő földszoros, a Panamai, geo
lógiai szempontból még nem oly régi, a tercier 
korszak utolsó szakában keletkezett. Közép-A. 
a maga szigetvilágával, Ny.-Indiával együtt úgy 
genezisének, mint külső és belső szerkezetének 
szempontjából átmenetet alkot É.- és Dél-A. kö-
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zött és igen sok tekintetben önálló és ép-
úgy különbözik a tőle É.-ra mint a D.-re fekvő 
részektől. Igaz, hogy föhegységeik irányát, há
romszögű alakjukat tekintve E.- ós Dél-A. egy
séges iöldrésznektekinthető, de ezniegvan Európa 
és Ázsia között is, azonban a genezis szempont
jából mégis különválasztandók, mert Észak-A. 
a tercier korszak nagyobb részében, a legnagyobb 
valószinüség szerint, Ázsiával és Európával füg
gött össze, mig Dél-A. Ausztráliával és Afrikával 
alkotott egy összefüggő hatalmas kontinenst. Part
kifejlődésének gyöngesége szempontjából is in
kább sorolandó Dél-A. a déli kontinensekhez, míg 
Észak-A. ép oly gazdag,partfejlődéssel rendel
kezik, mint Európa és Ázsia. Az éghajlatot te
kintve Dél-Av nagyjából tropikus földrész, Észak-
A. pedig az É.-i mérsékelt égöv alá sorozandó ; 
e körülmény úgy a flórára és faunára, miként a kul-
turviszonyokra is nagy, döntő kihatással van. A 
flóra és fauna mutatja meg első sorban a két föld
rész közti különbséget, mert míg Észak-A.-nak 
növény- és állatvilága Európa ós Ázsia növény- és 
állatvilágával a legnagyobb hasonlatosságot mu
tatja, úgyannyira, hogy a magasabb állatvilágban 
nemcsak ugyanazok a fajok, hanem ugyanazok 
a nemek is találhatók, különböző kontinenseken, 
addig Dél-A. flórája és faunája ha nem is oly kö
zeli, de mégis szoros rokonságot mutat az afrikai 
ós ausztráliai organikus világgal. É.- és Dél-A. 
flórájának és faunájának némi összekeveredését 
lehetővé tette a tercier-korszakban keletkezett 
szárazföldi összefüggés, a Panamai-földszoros. így 
jutott el Észak-A.-ból egész csoport északi eredetű 
növény és állat (különösen ragadozók, szarvasok 
stb.) a Cordillerák mentén egészen Chiléig és Ar
gentínáig ; másrészt a Dél-A.-i flóra és fauna egyes 
képviselői (különösen az azóta kihalt fajokból a 
Mylodon, Megalonyx stb.) szintén feltalálhatók 
Mexikó és az Unió területén. Mindamellett a flórát 
és faunát tekintve É.- és Dél-A. nagyjából meg
tartották külön-külön karakterüket és Közép-A. 
vált átmeneti területté, amelyen É.-i és D.-i állat
os növényformák szép tarkaságban talál .ai ík meg 
együtt. Ellenben a nyugatindiai szigetel; flórája és 
faunája megvédte önállóságát, mivel a szigetek a 
jura-korszak óta sem É.- sem Dél-A.-val szoros 
összeköttetésben nem voltak. Az iránt alig van 
kétség, hogy É.- és Dél-A. őslakossága (1. Ameri
kai népfajok) egységes eredetű; azonban a be
vándorolt és most egyedül irányadó lakosok közt 
éles a különbség. Közép- és Dél-A. a spanyol és 
portugál lakosság letelepedésének volt színhelye, 
ez a román A., míg Észak-A.-ban az angol-szász 
népek az uralkodók; amazok az őslakosokkal 
nagymértékben összevegyültek, míg emezek fajuk 
tisztaságát majdnem teljesen megőrizték. Végül a 
népsűrűséget tekintve is, Észak-A. jóval túl
szárnyalja, Dél-A.-t. Erre nézve a részletesebb le
írást 1. Észak-Amerika, Dél- Amerika és Közép-
Amerika alatt. 

Felfedezésének tö r téne te . 
A. felfedezése tudvalevőleg 1492 okt. 12-én 

történt, midőn Kolumbus Kristóf (1. o.) a Bahama
szigetcsoport egyikére lépett, melyet San Salva
dornak nevezett el. Kétségtelen azonban, hogy A.-t 

már Kolumbus előtt ismerték. Diodoros adatai 
szerint a punok a Hercules-oszlopokon túl találtak 
egy nagy erdős s vízben gazdag vidéket s Guignes 
már 1761-ben kimutatta, hogy a kínaiak az V. szá
zadban Kr. u. érintkezésbe léptek az újvilággal, 
melyet Puszang névvel neveztek. De ha mindez 
kétséges is, teljesen bizonyos a merész norman
nok északi útja a 863. fölfedezett Island szigetről. 
Vörös (Raudi) Erik 983. Grönlandban gyarmatot 
alapított, hol később 2 város,16 templom, 2 kolostor 
és 100 tanya volt, amelyek külön püspökséget 
alkottak. Ide hajózott 986 körül Bjarni Herjulf-
son, meglátta partjait s Erik fia, Leif, pár évvel ké
sőbb fölfedezte Hellulandot (Sziklaország), Mark-
landot (erdőország) és Vinlandot (szőllőország), 
mely elnevezések alatt a Szt. Lőrinc folyó torko
latától Boston vidékéig terjedő partvonalat értik. 
A normannok által itt alapított gyarmatok benső 
villongások, éhség és a benszülöttek támadásai 
miatt csakhamar megszűntek s azontúl csak 
néha látogatták meg e helyeket, s 1347 óta egészen 
elfeledkeztekróluk.Uralmuknyomait ma már csak 
egy pár runirás tartja fenn. Két velencés testvér, 
Zeni Antal és Miklós 1388—1404 közt szintén jár
tak volna A. északkeleti részén, de útleírásuk na
gyon zavart. Kolumbus felfedezését azonban nem 
feledték el többé. Maga Kolumbus négyszer járt 
A.-ban, de jóformán csak a nyugatindiai szigeteket 
és környékét láthatta meg s folytonosan azt hitte, 
hogy Kelet-India partjai mellett van, amiért a ben-
szülptteket indusoknak nevezte. 

Észak-A.-ban. Észak-A. szárazföldjére John 
Cabot és fia Sebestyén lépett először 1497. New-
Poundland és Labrador környékén. 1507. Pinzon 
és Diaz de Solis Jukatant, 1512. Poncé de León 
Floridát látta meg s 1513. Balboa áthatolva a Pa
nama-szoroson, megpillantotta a Nagy-oceánt, 
melyet, északról jővén, «Déli-tenger»-nek neve
zett el. 

1501. és 1502. a portugál Cortereal Gáspár és 
Miguel tettek felfedező utat New-Foundlandba, 
Nova Scotiába stb. A Now-Foundland környékén 
található halak nagy mennyisége már 1504 óta 
számos normandiai halászt csalt magához. Ezek 
ösztönzésére I. Ferenc francia király 1524. Gio-
vanni Verazzano firenzei hajóst, 1534. pedig Jean 
Cartiert küldte ki, hogy a halakban gazdag vidék 
környékét kutassák át. Amaz Észak-A. partvidé
két kutatta át New-Foundlandtól kezdve az é. sz. 
34°-ig, emez behatolt a Sz. Lőrinc folyóba az in
dusok Hochelage nevű helységéig és ez alkalom
mal fölismerte, hogy a Szt. Lőrinc folyó az a termé
szetes út, amelyen Eszak-A. belsejébe legkönnyeb
ben eljuthatni. Nagy terjedelmű földet ismertetett 
meg Cortez (1. o.), midőn 1519. benyomult Mexi
kóba és ott összezúzta Montezuma birodalmát. 
Ugyancsak az ő ösztönzésére a Cordillerák láncai 
közé is benyomultak a spanyolok; Mendoza 1531., 
Grijalva 1533., Francisco de Ulloa 1539., Femando 
de Alancon 1540.; mindezen expedíciók révén is
meretessé lett a Kalifomiai-öböl és környéke. Co-
ronado 1540—42. eljutott Arizonaés New-Mexikó-
nak sivár platóira és nagyszerű canonaihoz. 

Mivel az első francia gyarmatosító kísérletek a 
Szt. Lőrinc mentén meghiúsultak és az első angol 
expedíciók sem jártak anyagi haszonnal, fran-
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cia és angol részről a fölfedező utak hosszabb ideig 
szüneteltek. Csak az a törekvés, hogy Észak-A. 
megkerülésével tengeri utat keressenek Indiába, 
keltett életre újabb vállalkozásokat. Martin For-
bisher (1576—78) és John Davis (1585—87) tet
ték meg erre nézve az első kísérleteket és a köz
ben a Jeges-tenger vizeibe nyomultak elő. Henry 
Hudson 1609. szintén az ÉNy.-i átjáró felkeresé
sére indult ós eközben a róla elnevezett folyón Al-
banyig, a róla elnevezett öbölben pedig annak leg
délibb sarkáig jutott. Eközben Humphrey Gilbert 
1583. megszerezte az első birtokot, New-Found-
landot Anglia részére. Az első állandó angol gyar
matot 1607. John Smith alapította Jamestownban 
Virginiában, az első állandó francia gyarmatot 
pedig 1608. Champlain Quebeoben. Az angolok 
és az őket követő hollandok (Üj-Amsterdamot, a 
későbbi New-Yorkot 1614. alapították) a benszü-
löttek ellenségeskedései miatt nem tudtak terjesz
kedni, ellenben a franciák a Szt. Lőrincen és az 
Ottawán gyorsabban haladtak előre. Champlain 
1615. már a Huron-tóig, Nicolat 1635. a Michi-
ganig és Eaymbault 1641. a Felső-tóig nyomult 
előre. A jezsuita hittérítők, Menard (1661), Mar-
quette és Joliét (1673) és Hennepin (1680), az
után a felső Misszisszippiig nyomultak elő. Ezen 
felfedezések alapján kezdte meg 1673. La Salle 
lovag a francia hatalom kiterjesztése végett élénk 
tevékenységét; átkutatta a Misszisszippit, amely
nek torkolatát 1682. érte el, az Illinoisi és Ohiót 
és ez óriási területet francia birtokká tette. Bir-
tokszorző tevékenységét 1705., különösen a Mexi
kói-öböl mentén, Iberville folytatta; Niverville 
(1711) és Verenderye (1755) pedig egész a Rocky 
Mountainsig jutottak el. 1793. Macquenzie a róla 
elnevezett folyót fedezte föl. 

A spanyolok mindenütt a nemes érceket keresve, 
inkább Dél-A.-ban fejtettek ki nagyobb tevékeny
séget ; Észak-A.-ra kevesebb gondot fordítottak. 
1611. Onate alapította Santa Fé-t, ahonnan kósőb-
ban Escalanta aNagy-sós-tóignyomult előre. Kissé 
élénkebben kutattak a spanyolok a kaliforniai 
környéken. Itt működtek Velasco (1564), de Fuca 
(1592), Viscaino (1595—1603), továbbá a jezsuita
térítők (Salvatierra 1697., Sedelmayer 1714. stb.) 
és a franciskánus Serra (1769), miközben meg
alapították San Diegot (1769), Montereyt (1770), 
San Franciscoi (1776) és Los Angelost (1791). 

Az anyaországban dúló vallási viszálykodások 
megszaporították A.-ban az angol és holland gyar
matosokat, a franciák előnyomulása a Misszisszippi 
mentén pedig bátorságot öntött beléjük, hogy ők 
is minél nagyobb területeket foglaljanak el. Már 
1630. New-Englandban, 1635. a Connecticut folyó 
mentén keletkeztek gyarmatok. Ezekből 1750. 
Post és Zeisberger az Ohio középső részeihez, 
1773. William Bartram az Appalach-hegység D.-i 
szakaszaihoz nyomultak elő. Hearne 1770. elérte 
a Copperonine-folyót, Carver 1766., Thompson 
pedig 1784. a Rocky Mountains belső részeibe ha
toltak be. Az ÉNy.-i partok fölfedezése körül a 
legnagyobb érdemeket szerezték Bering (1728— 
1741), Csirikov (1741), Cook (1778), Gray (1791) 
és Vancouver (1792). 

Az Észak-A.-i szabadságharc befejezte után úgy 
az Unió, mint annak egyes államai nagy energiá

val láttak hozzá kontinensük megismeréséhez. 
Jefferson ösztönzésére 1803—5. Lewis és Clark a 
Misszuri mellől az alsó Kolumbiáig hatoltak elő. 
Az Unió hadügyminiszterének megbízásából Pike 
1805—7. Colorado ós New-Mexieo hegységeit ku-
tata át, Long 1819—23. a Felső Misszisszippi kör
nyékét, Boneville 1823—36. Utaht és Nevadát, 
Featherstonaugh 1834. és 1835. az Ozark-hegysé-
get és annak környékét, Scoolcraft 1832. és Nicol-
let 1836—40. a Misszisszippi forrásvidékét, Owen 
1837—47. Wisconsint, Fremont 1842—45. a Ka
liforniába vezető utakat, Whitney 1847—1850. a 
Felső-tó környékét és 1860 után a Sierra Nevadát 
és a Kaliforniai parti hegységet, Stansbury 1849— 
1850. a Nagy-sós-tó környékét, Marcy 1851—52. 
és Emory 1855—56. Texast és a Mexikóval hatá
ros vidékeket, Beckwith 1853—54. az Arkansas 
körüli hegységeket, Parké és Abbott 1853—55. 
Kaliforniát, Newberry és Möllhausen 1857—59. a 
Colorado canonjait ós platóit. Nagyszabásúak vol
tak King 1867-72., Wheeler 1871—79., Powell 
és Hayden 1869—72. közti kutatásai. Ez expedí
ciók a Geological and Geographical Survey szer
vezésére adtak alkalmat, amely tudományos tes
tület azután az Unió területének rendszeres és 
tudományos átkutatását végezte. A kiküldött 
tudósok kiválóbbjai voltak Hayden és Powellen 
kívül Gilbert, Russel, Dutton, Gannett, Hayes, 
Campbell, Lindgren stb. 

Brit Észak-A.-ban a XIX. sz. első felében főké
pen az ÉNy.-i átjáró felkeresésével és ezzel kap
csolatban az E.-i partok vonalának megállapítá
sával foglalkoztak: Ross és Parry (1818—35), 
Franklin ós Richardson (1819—26), Dease és 
Simpson (1837—39), Franklin és Crosier (1846— 
1848), Mc Clure (1851—53). Az ország belsejének 
megismertetéséhezhozzájárultakHind és Dawson, 
akik 1857. a Vinnipeg-tó környékét járták be, Pal-
liser, aki 1857. a Szaszkacsevan mellékén és a 
Rocky Mountains-hegységben utazott, Lord, aki 
Brit-Kolumbiát járta be. Logan alakította meg a 
kanadai Geological and Natural History Surveyt, 
amely tudományos egyesület Kanada tudományos 
átkutatását rendszeresen folytatta; az ő közben
járására és támogatásával munkálkodtak: Daw
son, Ogilvie, Wilcox, Collie ós a legújabb időben 
1907. Seton,a ki a Mackenzie mentén végezte tudo
mányos munkálkodását. 

Alaska és a Jukon-vidék alaposabb átkutatói 
voltak a XIX. sz.-ban az orosz Szagoszkin (1842—• 
1844), azután Dall (1865 után), Whymper (1867), 
Krause (1882), Schwatka (1883), Luigi Amadeo 
szavójai herceg (1897); a klondykei aranymezők 
felfedezése új ösztönt adott a Jukon mellékének 
átkutatására; ebben részt vettek Dall, Becker, 
Hayes, Mc Connell, Schrader, Brookes stb. Kö-
zép-A. ismertetésében részt vettek a XIX. sz.-ban 
Humboldt (1801,1803 és 1804), De la Sagre (1842), 
Poey(1851),De la Tőrre (1856), Burckhardt (1825— 
1834), Müller (1856), Scherzer (1853), Gabb (1869 
után) Eggers ós Cleve (1875), Agassiz (1877), 
Martin (1884), Hill(1894), Sapper (1900 és 1902— 
1903). Mexikóban 1888 óta megindult az ország 
rendszeres átkutatása, amelyben a legtevékenyeb-
ben vettek részt Barcena, Aguilera, Ordonez, Hill 
és Hovey (1905), továbbá Preuss (1905—1907). 
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Dél-A.-ban. Az első európai ember, aki Dél-A. 
szárazföldjére lépett, anélkül, hogy arról tudo
mása lett volna, maga Kolumbus volt 1498. Már 
a következő évben 1499. Ojeda Amerigo Vespucci 
kíséretében Venezuelában kötött ki, amelyet Kis-
Velenoének kereszteltek el, 1500. a portugál Cab-
ral a brazíliai partokat fedezte föl és megalapí
totta Portugália igényét Dél-A.-nak ezen részére. 
1508. Solis és Pinzon a partok mentén a d. sz. 
40°-ig nyomultak előre. Magalhaes pedig 1520. a 
róla elnevezett tengerszorosig hatolt és azon át
kelve beevezett a Csendes-óceánba. A kontinens bel
sejébe mélyebben Pizarro Ferenc, Diego de Al-
magro és de Luque hatottak be 1529., midőn az 
aranykeresés közben Peruba jutottak és ott az 
inkák birodalmának véget vetettek; Pizarro el
foglalta 1533. Cuzcot, Belalcazar Quitot, Almagro 
pedig D. felé a Rio Mauléig nyomult elő. Ez idő
től fogva azután a conquistadorok a kontinens 
belsejében is kezdték keresni az aranyat. Legna
gyobb utat tett meg Orellana, aki 1540. leevezett 
az Amazonon egészen a torkolatáig. Új lendüle
tet vett Dél-A. felfedezésének ügye Humboldt és 
Bonpland utazásaival, akik 1799 -1803. bejárták 
Venezuela K.-i részét, az Orinoko és Eio Negro 
környékét, Kolumbia, Ecuador és Peru különféle 
részeit. 1811—14. Eschwege, 1815—17. Neuwied, 
1817—20 Spix ós Martius Braziliában utaztak; 
nyomdokaikban jártak Saint-Hilaire (1816—22), 
d'Orbigny (1826—33) és Pöppig (1826-31). Az 
Andokban kutatott 1838—42. Tschudi, az Amazon 
vidékén az angol Smith és Lőve (1834—36), Pa-
tagoniában Darwin (1833), Guajanában a Schom-
burgk testvérek (1835—38 és 1840-44), Szuri-
namban Kappler, Venezuelában Codazzi és Kars-
ten, Peruban Markham (1852—54 és 1860-62), 
Chilében Domeyko (1856—86), Argentínában 
Burmeister, Paraguajban Moussy (1854—59). Dél-
A. átkutatásában a legújabb időkben részt vottek 
Coudreau (1889 és 1896), Chaffanjon (1890), 
Agassiz (1865—66), Wiener (1880—81) von den 
Steinen (1884—85 és 1887), Crevaux (1880—82), 
Fernandez (1886), Burckhardt (1899), Grumbkov 
(1891), Musters (1869—70), Fontama (1875-81 
és 1888-89), Steinmann (1883), Hatscher (1896— 
1899), Güssfeldt (1884), Reiss és Stübel (1868— 
1876), Regei (1896—97), Sievers (1884-85 és 
1895), dr. Hans Mayer (1903), Stille (1906), a ma
gyar Lendl Adolf, Erland Norderskjöld (1907— 
1909) és Sievers (1909—10). 

Telepítések és államalaladások. A. felfedezése 
után egészen az európai népek zsákmányává lett. 
A spanyolok elfoglalták egész Közóp-A.-t, Kalifor
niát, New-Mexicót és Texast, továbbá Dél-A.-nak 
egész É.-i és Ny.-i részét, a kontinensnek mintegy 
2/s-át, míg a portugálok annak K.-i részét a mai 
brazíliai Egyesült-Államokat; Észak-A.-ban az oro
szok Alaszkát, a franciák a Szt. Lőrinc és Misszi-
szippi folyók környékét, az Antillák közül néhá
nyat és Guajana K.-i részét; az angolok a kon
tinens K.-i partvidékét, Labradort, a Hudson-öböl 
mellékét és Ny.-India egy részét; a hollandusok 
Guajana egy részét, azután egy-két Ny.-indiai 
szigetet, az utóbbiak közül a svédek és dánok is 
szereztek néhányat. A XVIII. sz.-ban a spanyol 
örökösödési és az ezt követő háborúkban az an

golok megtörték a franciák hatalmát Észak-A.-. 
ban és megszerezték Kanadát; csakhamar utána 
azonban le kellett mondaniok gyarmataik nagyobb 
részéről (1783), amelyek megalkották az A.-i 
Egyesült-Államokat, megszerezték a francia Loui-
siánát, New-Mexicót, Texast és Kaliforniát, ki
terjesztették hatalmukat a Csendes-óceán partjáig 
ós 1867. megvásárolták Alaskát. Ny.-Indiában 
először 1804. Haiti tette, magát függetlenné, 1810 
után pedig megkezdték szabadságharcukat a spa
nyol gyarmatok; csupán Kuba és Puerto-Rico 
maradt spanyol birtok 1898-ig, amidőn az utóbbit 
az Unió birtokává tette, Kubából pedig protek
torátusa alatt független köztársaságot csinált. 
1822. portugál Brazília is független császársággá 
és 1899. köztársasággá lett. Ezóta az összes füg
getlen A.-i országok (A.-í Egyesült-Államok, 
Mexikó, Guatemala, S. Salvador, Nicaragua, Hon
duras, Costa-Rica, Kuba, Haiti, Santo Domingo, 
Kolumbia, Venezuela, Brazília, Ecuador, Peru, 
Bolívia, Chile, Argentína, Uruguaj, Paraguaj) köz-
társaságok. Európai birtokok maradtak és pedig 
angol birtokok: Kanada, New-Foundland, Labra
dor, Bermudas, Brit-Honduras, a Bahama-, Bar
bados szigetek, Jamaika és a Caicos, továbbá a 
Windward- és Leeward-szigetek (Grenada, St. 
Vicente, Sancta Lucia, Antigua, Virgin-szigetek, 
Dominica, St. Christopher, Nevis, Anguille, Mont-
serrat), Trinidad, Tobago, Brit-Guajana és a Falk
land-szigetek; franciák: St. Pierre, Miquelon, 
Guadeloupe, Martinique szigetek és francia Gua
jana ; dán birtok: Grönland,Santa Cruz,St.Thomas 
és St. John; holland birtokok: Curacao és Szuri-
nam. 1889 óta igen kevés területi változás történt 
A.-ban. 1890. Brazília és Argentína közt határ
vonallá tétettek a San Antonio, Peperi és Guassz 
folyók; Idaho és Wyoming territóriumok az Unió 
államai közé vétettek föl. 1891. pontosan megál
lapították a Venezuela és Kolumbia közti határt, 
a Szurinam és francia Guajana közti határt 
(az Ava-folyó lett a határ) és Alaska K.-i hatá
rát. 1893. Venezuela, 1894. Nicaragua új alkot
mányt fogadott el. 1895. Argentína és Brazília 
közt a határt az Unió elnökének ítélete alapján 
végleg megállapítják, illetőleg a Misionas vitás 
részét Braziliához csatolják; Paraguaj és Bolívia 
határukat pontosan megállapítják és Bolívia a 
Paraguaj-folyón szabad hajózási jogot kap. Sal
vador, Honduras és Nicaragua «Republica Mayor 
de Centro Amerika» néven rövid időre egyesülnek. 
1896. Utah-territórium állammá lesz; Chile, Ar
gentína és Bolívia egymás közt határaikat szabá
lyozzák ; Santo Domingo új alkotmányt fogad el. 
1897. Ecuador alkotmányát módosítja. 1898. a 
spanyolok Kubáról és Puerto-Ricoról lemondanak; 
Kanada a Baffín-töldet annektálja. 1900. Brazília é s 
Francia-Guajana közt határul az Ojapok-folyót 
fogadják el. 1902. Kuba önálló köztársasági kor
mányformát kap; Argentína és Chile közt a határt 
végleg szabályozták. 1903. Panama külön köztár
sasággá lesz. 1904. Brazilia, Chile és Peru végle
gesen megegyeznek Bolíviával az ország hatá
raira nézve. 1906. az angolok lemondanak a niosz-
kitó-territóriumról, amely Zelaya néven Nicara
guáé lett; Kanada annektálta Griffith, Cornwallis, 
Bahtuat, Melville stb. szigeteket. 1907. Oklaho-
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AMERIKAI NÉPFAJOK. 

1. Mexikói (a partvidékről). — 2. Mexikói nö (Jukataubólj. — 3. Mexikói (a felföldről). — 4. Indiánus (Ecuadorból). — 5. Aleuti szigetlakó. — 6. Eszkimó nő (Labradorból). — 7. Indiánus (Peruból). — 8., 9. Iparinak (Braziliából). 
10. Botokud nö. — 11. Sziu-indianns. — 12. Nö a mexikói felföldről. — 13 Apacs-indíanus -- 14., 15. Pueblo nö és férfi. — 16.. 17., 18. Tüzföldiek. — 19. Arankán nö. — 20. Patagóniai nö. 

((Amerikai) ciklchez. RÉVAI NAGY LEXIKONA. 
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mát és az Indian-Territoryt az TJnio az államai 
közé veszi föl. 1908. Venezuela új területi beosz
tást kap. 

Irodatom. Egész A.-ra vagy annak nagyobb részeire vo
natkozólag : Humboldt, Examen critique de i'histoire de la 
géogr. du Nouveau Continent e tc , Paris 1836—B9, 2 köt. ; 
Reclus, Nouvelle Géogr. universelle, XV—XIX. köt., Paris 
1890—94; Peschel 0., Gesch. des Zeitalters der Entdeckungen, 
S. kiad., 1877; Dawson, North America, Canada and Newfound-
land, London 1897 ; Gannett, North America, The United 
States, u. o. 1898 : Keane, Central and South America, 
n. o. 1901 ; Hellwald, A. in Wort u. Bild, Leipzig 1885, 
2 köt.; Perez, Geográfia generál del Nuevo Mondó, Bogotá 
1888; Sievers, A., Leipzig, 2. kiadás: Dupont, Notions de 
géogr. générale et géogr. physique, ethn., politique et 
economique du continent americain, Paris 1900; Shaler, 
Nature and Man in A., New-York 1891 : Wright, Ice Age 
in North A., u. o. 1889; Child, The Spanish-American 
Kepublics, u. o. 1891 ; Vincent, Around and About South 
America, u. o. 1890: Greely, American Weather, u o. 
1888; Britton és Brown, Illustr. Flóra of the Northern 
United States, Canada and the British Possessions, n. o. 
1896—98 ; Goodale, The Wild Flowers of A., Boston 1887 ; 
Hervey, Beautiful Wild Flowers of A., London 1878 ; 
Gray, Sinoptical Flóra of North A., New-York 1886—97 ; 
Winsor, Narrative and Critical History of A., Boston 
1884—89 ; Fiske, The Discovery of A., n. o. 1893 ; Martius, 
Beitrage zur Ethn. u. Sprachenkunde Amerikás, Leipzig 
1867 ; Brinton, The American Race, New-York 1891 ; Pep-
per, Panama to Patagonia, Chicago 1906 ; Percy F. Mar
tin, Throngh five Repnblics of South A., London 1905 : 
Delabcoque, A travers l'A. du Sud, Paris 1907. Nordenskib'ld 
E, Streifzüge in Südamerika, Frankf. 1910; Huret, L'Amé-
rique moderné, Paris 1910; Fife, The great States of South 
A. London 1910. 

Térképek a különböző kézi atlaszokon kívül: Johnson, 
Map of the üominion of Canada, 1: 1.742,565, 6 lap : De-
ville, u. a., 1:6.200,000, 1887 ; Walker, Stat. Atlas of the 
United States, 72 lap 1876 ; Outline map of the United 
Btates. 1: 5.000,000 ; General map of the United States 
1:2.852,110, Chicago ; Topographical Atlas of the United 
States, 1: 62,500 ; Colton, Mapas de A. central, 1:1.705,000, 
New-York 1889 ; Pachers, Carta generál de la Republica 
Mexicana (1 : 2.000,000, Paris ; Carta de la Repnblica Mexi-
cana, 1 :1,000.000, Secretaria de Fomento Mexikó). 

Amerikai benszülöttek, 1. Amerikai népfajok. 
Amerikai borok. Amerikában reges - régen 

ismerik a szőlló't és a bort. Kolumbus Kuba szige
tén már talált szőllőt. A bortermelést főleg az Egye
sült-Államokban ós Kaliforniában űzik, de Brazi
liában, Peruban, Chileben és Mexikóban is sok 
bort készítenek. Amerika bortermelése l1/, millió 
hektoliterre becsülhető. Újabb időben az európai 
szőllőfajtákat elhagyva, a fllloxerának ellenálló 
amerikai szőllőfajokat kezdik művelni, melyek 
nem az európai vitis viniferának, de a v. aesti-
valis v. cordifolia és v. labruscánák stb. fajválto
zatai. Az A. részint a déli borok jellegével bír
nak, részint oly savanyúak, hogy gallizálás által 
kell segíteni rajtok. Az amerikai szőllőből készült 
bor sajátságos ízzel és szaggal (rókaszag) bir, mit 
éppen nem lehet kellemesnek mondani. Ameriká
ban sok pezsgő is készül, mely a borfogyasztásnak 
mintegy s/< részét fedezi. Az A. 10—141. °/0 szeszt 
tartalmaznak. Amerikában szőllőtermeléssel főleg 
a németek foglalkoznak. Tokajban (északi Karo
lina) Babo szerint egyetlen magyar embernek 
900 ha. szőllője van Scuppernong szőllővel beül
tetve. A borkészítés és kezelés terén újabban 
nagy haladás mutatkozik. 

Amerikai dió, 1. Bertholletia. 
Amerikai Egyesült-Államok, 1. Északameri

kai Egyesült-Államok. 
Amerikai hadi törvény-cikkek: az amerikai 

Egyesült-Államok hadseregei számára 1863. ki
adott utasításnak nevezett törvény, mely 10 feje-

zetben (157 cikkben) a hadjognak formaszerü kodi-: 

fikáoióját tartalmazza. L. Hágai békeértekezletek. 
Amerikai irodalom, 1. Északamerikai angol 

irodalom. 
Amerikai kályha, 1. Fűtés. 
Amerikai kaptár, 1. Kaptár. 
Amerikai kettős könyvelés, 1. Könyvelési 

rendszerek. 
Amerikai kivándorlás, I. Kivándorlás. 
Amerikai kút, 1. Northon-kút. 
Amerikai láz, 1. Sárgaláz. 
Amerikai lóheremag. Amerika némely évben 

nagymennyiségű vöröslóheremagot hoz Európába, 
t. i. olyankor, mikor az árkülönbözetek a behoza
talt megengedik. Mint a kísérletek bizonyítják, az 
amerikai lóhere mint takarmány mögötte áll az 
európainak, miért is termelése nem ajánlatos. 
Egyik hibája e növénynek, hogy mind levelei, 
mind szára nagyon szőrösek, miért is az állatok 
nem eszik szívesen, másik hibája, hogy könnyen-
kifagy, végre hibája az is, hogy termékenysége
csekély. Az A.-ot az európaitól megkülönböztetni 
nem lehet, de 

az amerikai 
mag eredetét 

elárulják a 
hengermag

vak között ta
lálható gyom
magvak, külö
nösen a követ
kezők : 1. Az 
Ambrosiaarte-
misiaefoliaL/i.á&raA melyháromféle alakban szo
kott az A. között előfordulni; mint csupasz,sajtpuha-
ságú olajos mag (e), mint barna, fényes termés (c)) és 
mint a kehelylevelekkel körülvett termés (b). (Az 
ábránaakely-
hes termést, d 
a magot ter

mészetes 
nagyságban 

tünteti elő, a 
többi rajz na
gyított.) 2. A 
szálkás útifű 

(Plantago eristata), melynek magja hasonlít a 
lándzsalevelü útifű magjához, de fénytelen s háti 
oldalának közepén be van fűződve (2. ábra: a a 
mag hasoldaláról, b a hátoldaláról tekintve). 3. A 
haj szál vékonyságú köles (Panicum capillare L.), 
melynek apró magja szürkés fehér pelyvákba van 
zárva (3. ábra : a a mag pely vastól, b és c pelyvák 
nélkül, az előbbi a has-, az utóbbi a hátoldalról 
tekintve). 

Az elősoroltakon kívül még egész sereg olyan 
gyomnövény magja fordul elő fertőzményképen; 

az amerikai lóherében, amelyek Európában nem 
teremnek,amelyek tehát a heremag amerikai szár
mazását feltétlenül elárulják. 

Amerikai lovaglás, a versenylovaglásnak új 
neme, amelynél a lovas igen rövid kengyelt hasz
nál, testsúlyát pedig előre, a ló lapockájára he
lyezi. Előnye az, hogy a ló hátulja nincs megter
helve, hogy a ló vezetése egyenletesebb, nyugod
tabb s hogy a lovasnak nem kell a levegő ellen-' 
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állásával annyira megküzdenie, mint az ú. n. 
angol lovaglásnál. Az A.-t Európában Tod Sloan 
tette leginkább ismertté, nálunk Jim Morgan, aki 
1900. került Magyarországba. Az A.-t eleintén 
gúnyos mosoly fogadta — a ló nyakán ülő jockey 
karrikaturának tetszett — előnyei azonban mi
hamar nyilvánvalók lettek, s ma, úgyszólván nincs 
lovasunk, aki az A.-t igénybe ne venné. Hogy ki 
az A. kezdeményezője, nem tudni. Sokan — köz
tük Bruce Lowe — Fred Taralt tartják az A. 
megalapítójának, ez azonban téves és nem tudni, 
ki kezdeményezte a lovaglásnak ezt a módját. 

Amerikai magyar görög katolikus egyház. 
A XIX. sz. hetvenes éveitől fogva fokozott mér
tékben növekedett amerikai kivándorlás nagy
számú rutén, később magyar anyanyelvű gör. kat. 
magyarországi lakost is csábított az B gyesült-
Államokba. Miután ezeknek vallási ügyeivel senki 
sem törődött, az orosz gör. keleti propaganda ve
tette rájuk magát, mely célból San-Pranciscóban 
misszió-püspökséget is szervezett. Ez magyar nem
zeti szempontból is aggodalmat keltvén, az itthon 
maradt hívek sürgetésére a munkácsi és eperjesi 
gör. kat. egyházmegyékből több és több gör. kat. 
pap ment át Amerikába püspökeik engedelmével, 
hogy az odaszakadt híveket lelki gondozásban ré
szesítsék. 1889-től 1910-ig már 110 gör. kat. plé
bániát alapítottak az Egyesült-Államokban, ezek 
közül mintegy 70 a magyarországi bevándorol
také, a többi a galíciai származásuaké. Minthogy 
működésükre az illető terület lat. szert, püspökétől 
kellett engedélyt kérniök, s a püspökök némelyike 
nehézségeket támasztott s egyébként is a szerve
zetlenség egyházi szempontból is sok kárral járt, 
a washingtoni ap. delegátus útján önálló gör. kat. 
püspökség felállítását kérték s egyelőre vezérül 
saját kebelükből Ghanáth Nicefor munkácsegyház-
megyei papot választották. Chanáth azonban nem
sokára meghalt s az amerikai gör. kat. lelkészek 
ismét vezér nélkül maradtak, amit az orosz pro
paganda még erélyesebben kihasznált, sőt már 
Magyarországon is éreztette hatását. Vályi János 
eperjesi és Pirczák Gyula munkácsi püspökök sür
getésére a magyar kormány közbelépett s kiesz
közölte, hogy Hodobay Andor eperjesi kanonokot 
a római szentszék az északamerikai területen lévő 
gör. kat. egyházak apostoli vikáriusává nevezte 
ki. Hodobay kiküldetése azonban különböző okok 
miatt nem járt eredménnyel. Az a reményük sem 
teljesült a gör. kat.-oknak, hogy önálló amerikai 
püspökséget szerveznek. 1907-ben a római szent
szék Ortynski Szótér vazulrendi galíciai szerzetest 
nevezte ki amerikai gör. kat. püspökké, de csak 
vikáriusi jogkörrel. Ortynski, az egyidőben ki
adott Ea semper bullára is támaszkodva, mely a 
gör. kat. papokra is kötelezővé teszi a nőtlenséget 
s egyáltalán megkönnyíti a latinizálást, egyenesen 
a magyar papok ellen kezdett dolgozni nemcsak 
a latin egyház, hanem ukrainista, kisorosz önálló
sági törekvések szellemében is. Ennek következ
tében a magyar származású gör. kat. papok és 
hívek 1909. kongresszusi határozattal az össze-
kötettóst Ortynskival megszakították és önállósá
gukat egyesületi téren igyekeznek megvédeni. 
Görög katolikus unió néven központi szervezetet 
alakítottak, melyhez 574 vallásos egyesület tar

tozik, amelyek tagjainak száma meghaladja a 
32,000-et, vagyonuk pedig 1910. 235,000 dollár. 
Egyesült erővel folytatják a küzdelmet az ukrai-
nizmus, az oroszosítás és a latinizálás ellen azzal 
a végcéllal, hogy a római szentszék az Ea semper 
bullát hatályon kívül helyezze, a magyar gör. 
kat.-ok részére pedig magyarországi származású 
külön apostoli vikáriust rendeljen. 

Amerikai magyar református egyház. A XIX. 
sz. utóbbi felében, de kivált a 80-as évek közepé
től kezdve hazánk lakosai közül is számosan köl
tözködnek ki Amerikába.A Mount Carmel vidé
kén letelepült tót ajkú reformátusok a ve
lük együtt lakó evangélikusokkal egyesülve, 
1888. gyülekezetté alakultak s templomot építet
tek, de a magyar ajkú reformátusok több éven át 
minden lelki gondozás nélkül voltak. Ezeknek 
ügyét az északamerikai Egyesült-Államok egyik 
ref. egyháza, a Reformed Church karolta föl, s 
Jurányi Gusztáv, akkor pápai tanár, ment ki 
első magyar ref. lelkész gyanánt Amerikába, ki 
1890 okt. 1. foglalta el állását s 1890 okt. 12. 
hangzott el az első magyar ref. egyházi be
széd Clevelandben. Folyton szaporodván a Ma
gyarországból az északamerikai Egyesült-Álla
mokba kivándorló ref. hivek száma, kik ott gyüle
kezetekké szervezkedtek, 1904. a magyarországi 
ref. fegyház egyetemes konventjének megbízásá
ból Degenfeld József gr. tiszántúli ref. egyházi 
főgondnok és György Endre máramaros-ugocsai 
ref. egyházmegyei gondnok kimentek az észak-
amerikai Egyesült-Államokban levó' magyar ref. 
gyülekezetek meglátogatására, lehető egybekap
csolására, egymással való viszályos ügyeik rend
behozására, s megalakították ott az A.-megyét, 
s a hazai ref. egyház egyetemes konventje az 
amerikai ref. magyarok lelki gondozását a duna-
melléki egyházkerület elnökségére bízta, kimond
ván, hogy a magyarországi egyetemes ref. egy
ház csakis azokat a lelkészeket ismeri el ameri
kai magyar ref. lelkészeknek, akik akkor, szám
szerint 11-en, a dunamelléki egyházkerület fenn
hatósága alá utalt A.-megyéhez csatlakoztak. 
Ámde a hazai ref. egyház intézkedései ahelyett, 
hogy egyesítették volna az A.-ak lelkészeit, ellen
kezőleg, két külön táborba: a csatlakozottak és 
a nem-csatlakozottak táborába osztották okot, 
s a nem-csatlakozott magyar ref. gyülekezetek 
is külön egyházmegyévé szervezkedtek az angol
nyelvű Reformed Church kebelében, megalakít
ván Az Egyesült-Államok református egyházá
nak magyar egylidzmegyéjét, amire válaszul a 
hazai ref. egyház egyetemes konventje a haza 
való pályázhatás jogától megfosztotta, az orszá
gos nyugdíj- és gyámintézet kebeléből kizárta a 
nem-csatlakozott lelkészeket, gyülekezeteiknek 
nem ad hazai képzettségű lelkészeket, sőt az ame
rikai fennhatóság alatt álló magyar ref. gyüle
kezetek mellett hazacsatlakozó ellengyülekezete
ket szervez, ami odakint mind csak az egyenet
lenséget szítja, s így történik meg, hogy míg 
számtalan olyan magyar telep van Amerikában, hol 
a református magyarság nincsen szervezve, addig 
New-Yorkban három,Bridgeporfban,Philadelphiá-
ban, Alfán, New-Brunswickben, Buffalóban és 
Johnstownban két-két magyar ref .gyülekezetvan. 
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Ma az ószakamerikai Unió hét államában (Con
necticut, Michigan, New-Jersey, New-York, Ohio, 
Pennsylvania, Virginia) 21 hazacsatlakozott ma
gyar ref. anyaegyház áll fenn, kb. 80 szórvány
nyal. Az 1908. évi kimutatás szerint a magyar 
ref. vallásúak létszáma Amerikában akkor 31,070 
volt. A lelkészek csaknem valamennyi egyház
ban tartanak magyar iskolai oktatást, néhányban 
vasárnapi iskola is van, s két helyen okleveles 
magyar tanító és egy óvónő működik. Az egye
temes konvent az iskolákat ingyenes tanköny
vekkel látta el; gondoskodott arról, hogy minden 
egyháznak megfelelő népkönyvtára legyen, s a 
Protestáns Irodalmi Társaság népszerű kiadvá
nyaiból nagyobb mennyiséget vásárolván meg, 
e müveket a lelkészek útján ingyen szétosztatta. 
Továbbá fegyelmi szabályzatot dolgozott ki az 
A.-megye alkalmazottjai részére, mely ott 1910 
jul. 1-én lépett életbe. Végül az amerikai magyar 
ref. lelkészek szellemi színvonalának emelése 
céljából ösztöndíjakat alapított, amelyeken angol 
és skót egyetemekre menjenek ki magyar ref. 
teológus ifjak, kik ott elsajátítván az angol 
nyelvet, lelkészi vizsgálatuk letétele után három 
évig kötelesek Amerikában mint lelkészek szol
gálni, hol az angol nyelv birtokában méltóbban 
tudják a magyar reformátusság érdekeit képvi
selni, mint ahogy azt e nyelv tudása nélkül te
hetnék. 

A nem-csatlakozott magyar ref. gyülekezetek 
száma kb. 20; ezek közül 10 a Eeformed, 10 pe
dig a Prosbyterian Church-csel áll összekötte
tésben ; ezek tartják fenn őket. 

Irodalom. Mayer F. lelkész és Baries asszony, Our Hun
gárián Work Ohio 1899, a Woman's Journal hasábjain. 
Az egyetemes konvent 1909. és 1910. évi jegyzökönyvei 
Nagyszámú hírlapi cikk. Antal G., A magyarság jövője az 
É.-Amerikai Egyesült-Államokban, Közg. Szemle, 1908. 

Amerikai méhek, 1. Méhek. 
Amerikai művészet. Amerika régi kultur-

népeinek művészete után (1. Mexikói művészet, 
Perui művészet) az A. az új világrész felfedezésé
vel, meghódításával és gyarmatosításával kap
csolatban az európai művészet átültetésével kez
dett fejlődni. Spanyol hittéritők már a XVI. sz.-
ban építettek nagyszabású templomokat (Tula, 
kupolás templom Meridában, mexikói székes
egyház, Rio de Janeiro, Sant-Jago stb.). Észak-
Amerika újabb művészete, első sorban az építé
szet is, angol nyomdokokon indult meg. Az 
Egyesült-Államok függetlenségének kikiáltásáig 
(1776), a gyarmati (colonial) időkben, Christopher 
Wren hatása uralkodó. Jellemző templomok: Szt. 
Mihály temploma, Charlestown (1752); New-York, 
Szt. Pál templom (1767); Philadelphia, Christ 
Church (1727—35), továbbá nyilvános épületek: 
Philadelphia: Independence Hall (1729—35); Bos
ton : Old State House (1747); Newport: városház 
stb. A washingtoni Capitoliumban (1793—1830) 
az angol klasszicizmus ülte diadalát. A XIX. sz. 
hellenizmusa is igen sok müvet hozott létre 
(Washingtonban a Capitolium szárnya és kupolája, 
1853—73 ; az állami kincstár; Philadelphia, pénz-
verőház, városházstb.) és aközépkori stílusok után
zása mind az egyházi, mind a világi építészet 
terén szintén elterjedt. Kiemelendők: New-York
ban a Graco Church (1840), Szt. Patrik székesegy

ház (1858-tól), Trinity Church (1843—46); a bos
toni múzeum (1876—80); a művészeti akadémia 
Philadelphiában (1876); a Harvard - egyetem 
(1870—77) stb. A polgárháború befejezése, a chi
cagói és bostoni nagy tűzvészek, a nagy kiállítá
sok (Philadelphia, Chicago, St. Louis), főleg azon
ban a páratlan ipari és kereskedelmi föllendülés 
nyomán nagy építési tevékenység állott be és a 
művészietlen építkezések óriási tömege mellett 
figyelemreméltó alkotások is keletkeztek. Jeles 
építészek H. H. Bichardson (1826—86) és R. M. 
Hunt (1827—95), amattól a bostoni hires Trinity 
Church (1877), az utóbbitól nagy lakóházak, a 
newyorkiLonnoxLibrary (1871—77), stb. A nagy 
múzeumi, könyvtári és egyéb nyilvános épületek 
egy része a renaissance stilus különböző árnyala
tait tünteti föl, az utolsó évtizedekben pedig Ame
rikában is érvényesülnek a modern törekvések, 
főleg kisebb lakóházakban, helyes érzékkel a helyi 
viszonyokhoz és életmódhoz alkalmazva és a fa-
építészet ügyes felhasználásával. Hirtelen föllen
dülés támadt a vaskonstrukciókban ; a felhőkar
colók, óriási iroda- és bolthelyiségek szerkesztése 
már nem is építés, hanem szerelés útján készül
nek ; rendszerük visszahatással van az európai 
árúházak s egyéb építmények alakítására is. 

A szobrászat a XIX. sz. közepe előtt csak igen 
szerény kísérleteket mutathat föl. Az első neves 
mester Horatio Greenough (1805—1852), G. Was
hington washingtoni ülőszobrának alkotója, el
késett klasszicista.Hasonló irányban haladt Hirani 
Powers (1805—1873). Mint ezek, Rómában tanult 
Thomas Crawford is (1813—57), aki a washing
toni Capitoliumot díszítette műveivel, míg Henry 
Eirke Brown (1814—86) állította Washington 
első, washingtoni lovasszobrát. A polgárháború 
befejezése után a nagy emlékművek foglalkoztat
ták a szobrászok egész sorát. Francia hatás alatt 
modernebb irányban működött Erastus Palmer 
(szül. 1817), Ihomas Ball (szül. 1819) és John 
Quincy Adams Ward (szül. 1830), ezt az irányt 
azonban csak Augustus Saint Gaudens (szül. 
1848), az amerikaiak legünnepeltebb szobrásza, 
juttatta teljes diadalra. A legújabb amerikai szob
rászatban sem érvényesül különösebb nemzeti 
vonás. Az amerikai jelleg inkább csak a tárgyak
ban (szabadsághősök, tábornokok lovasszobrai, 
nagy emlékmüvek, olykor indiánusok ábrázolásai) 
nyilvánul. Az utolsó kiállítások nagy dekoratív 
szobrászati feladatai erősen foglalkoztatták az 
utolsó nemzedéket, melynek soraiból kiemelendők: 
Dániel Chester French (szül. 1850), Frederick 
Macmounies (szül. 1863), George Grey Barnard 
(szül. 1863), Paul Wayland Barüett (szül. 1865), 
Hermon A. Mac Neil (szül. 1866), A. Phimister 
Proctor (szül. 1862) stb. 

A szobrászathoz hasonlóan a festészet sem 
alapul nemzeti hagyományokon és időről időre 
idegen művészek, Európából hozott eszmék szab
ják meg a fejlődés irányát. Az angol uralom ide
jén néhány közepes angol festő elégítette ki a 
szerény szükségletet, így a skót John Smibert 
(megh. 1751), míg az első jelesebb amerikai szüle
tésű festők, Benjámin West (1738—1820) és 
John Singleton Copley (1737—1813) Angliában 
telepedtek meg. A szabadságharc idejének leg-
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kiválóbb alakja Gilbert Stuart (1755—1828), 
Washington arcképének festője, míg John Trum-
bull (1756—1843) a nagy harc egyes mozzanatait 
örökítette meg. A háborúk végleges befejeztével 
(1812) az angol befolyás a festészetben is gyöngült, 
de csak lassan állott be ezen a téren föllendülés. 
Washington Allston (1779—1843) és John Van-
derlyn (1776—1852) a «nagy» olasz festészetet 
igyekeztek Amerikába bevinni. Pontosabb volt a 
tájképfestés behatóbb művelése és Amerika jel
legzetes vidékeinek, a Hudson partjainak, a White 
Mountains ábrázolása, noha az első tájképfestők, 
lhomasDoughty{1793—18ö6),AsherB.Durand 
(1796—1886), Ihomas Gole (1801-48) stb. még 
vajmi fogyatékos eszközökkel rendelkeztek és 
követőik, F. E. Ghurch, Thomas Moran és 
Albert Bierstadt is, kik hatalmas méretekben 
festették le a Yosemite völgy, a Yellowstone Park 
csudáit, csak aprólékos, száraz művészek. Ugyan
ekkor a német születésű Emánuel Leutze (1816— 
68) Washingtonnak a Delaware folyón való át
kelését ábrázoló híres képével képviselte a törté
neti festészetet. 

A modernebb irány főleg azoktól a művészek
től indult ki, akik Franciaországban tanultak és 
a barbizoni művészet befolyása alá kerültek. Út
törőknek nevezhetők a figurális festés terén 
George Fuller (1822—84) és William Morris 
Hunt (1824—79), ki mint tanár is nagy befolyású 
volt, a tájképfestésben George Inness (1825—94), 
a hangulatok mestere, továbbá a sokoldalú, kísér
letező John La Farge (szül. 1835). Inness kö
vetői : Homer D. Martin (1836—97), Alexander 
Wyant (1836—92), stb. tájképfestők. 1877. alapí
tották a haladó irány hivei a Society of American 
Artists egyesületet. Míg'a régibb nemzedékből az 
ériekesElihu Vedder (szül. 1836)még Olaszország
ban tanult, a fiatalabbak tömegesen keresték föl 
Parist, azonkívül főleg Düsseldorfot és Münchent. 
A modern irány legkiválóbb képviselői: az erő
teljes Winslow Homer (szül. 1836), a fantaszti
kus Albert R. Ryder (szül. 1847), RalphA. Blake-
lock, kiváló kolorista (szül. 1847), de kivált a vi
lághírű James Mc Neill Whistler (1834—1903) 
a legnagyobb hatású modern mesterek egyike, ki 
állandóan Londonban telepedett meg. Kívüle is a 
jeles amerikai festők tekintélyes száma Európá
ban maradt: John S. Sargent (szül. 1857), a híres 
arcképfestő, Parisban él, úgyszintén William T. 
Dannat (szül. 1853) és Alexander T. Harrison 
(szül. 1853) is; Garl Marr (szül. 1858) München
ben, Gari Melchers (szül. 1860) Weimarban. 

Még a barbizoni mesterek hatása alatt hangu
latos tájképeket festenek: Henry W. Ranger 
(szül. 1858), Charles Melville Dewey (szül. 1849), 
Charles H Davis (szül. 1856), J.FrancisMurphy 
(szül. 1853), Leonard Ochtman (szül. 1854), Louis 
Paul Dessar (szül. 1867) stb. Ide sorolható Ho-
ratio Walker (szül. 1858) is, aki főleg a kanadai 
élet ábrázolásával foglalkozik. B régibb iránnyal 
szemben a modern impresszionista törekvések 
legerélyesebb iittörője Theodore Robinson (1854— 
1896) és következetes művelői leginkább azok a 
festők, akik a «Ten American Painters»"csoportba 
állottak össze és akik közül a legjelesebbek: 
Ghilde Hassam (szül. 1859), J. Alden Weir (szül. 

1852), John Twachtman (szül. 1853) és Willard 
Leroy Metcalf (szül. 1858). 

Kiváló újabb festők még: Frank Duveneck 
(szül. 1849), George de Forest Brush (szül. 1855), 
Thomas Dewing (szül. 1851), John Wliite Alexan
der (szül. 1856), William Merritt Chase (szül. 1849) 
Joseph Pennell, az ismert illusztrátor (szül. 1860) 
stb. A jeles tehetségek nagy száma mellett is mű
veikben határozott nemzeti jelleg alig fedezhető 
föl. A legnagyobb sikerrel müveit műfaj az arc
képfestés. A modern amerikai festészetet legin
kább az 1910-iki berlini és müncheni kiállítás 
ismertette meg az európai közönséggel. 

Az amerikai grafikai művészet terén különö
sen kiemelendő a litografált plakát s a fametszés 
nagy föllendülése a XIX. sz. 2. felében. A nagy 
amerikai folyóiratok, főleg a Century Magaziné 
és Harpers Monthly a pompás fametszetek hosszú 
sorát közölték. A legkiválóbb amerikai famet-
szök: az angol születésű W. J. Linton, a német 
Frederick Juengling, Timothy Colé, John Da
vis, Róbert Hoskin, G. Kruell stb. V. ö.: Lester, 
The artists of America (Nev-York 1846); Hart-
mann, History of american art (Boston 1904); 
Taft, History of american sculpture (New-York 
1Q03); Isham, History of american painting (u. o. 
1905); Mc Spadden, Pamous painters in Ame
rica (u. o. 1907). 

Amerikai népfajok (1. Amerika cikknél: Ame
rika néprajzi térképét és az Amerikai népfajok 
szines képmellékletet). Hasonlóságuk a mongolok
kal megteremtette azt az elméletet, hogy az A. 
csak a mongolság egyik ágának tekinthetők, mely 
ág már a történelmi időkben átkelvén a Behring-
szoroson, lassan benépesítette az egész amerikai 
kontinenst. Újabban ez az elmélet veszíteni kezdi 
érvényét s mindinkább hódit az a felfogás, hogy 
az amerikai faj ősidőktől fogva, idegen elem által 
alig befolyásoltatva terjeszkedett mai területén. 
A prehisztorikus leletek az európaiakkal átlag 
egykorúak. Az A. színe csersárgától veresesbar-
náig terjedő színárnyalat-ingadozásokat mutat, 
melyben a vörös mindenkor feltűnik. A haj rövid, 
fekete, merev, bajusz-szakállnövés gyér. Az erős 
pofacsontú szeles arc megfelel a mesokephal v. 
brachykephal koponyának. Gyakori a sasorr, de 
nem általános. Átlagosan közép és kisközép ter
metűek, emellett a feltűnő magas testalkat (Pata-
gonia) és a nagyon alacsony (Tűzföld) állandó. Az 
A. paíaeoasiatokkal való vegyülése hihetőleg az 
eszkimó, főleg a Bering-szoros Ny.-i részén. Az A. 
őstörténete bizonytalan, még a felfedezés kora óta 
is csak néhány kultúrállam múltjából tudunk 
egyes részleteket, melyeket néprajzilag értékesí
teni bajos, mert az egyes fajok, törzsek igazán 
fajbeli különbözősége igen csekély. Nyilvánvaló, 
hogy az összes A. az eszkimók kivételével, tehát 
az ü. n. indiánusok egységes amerikai fajból szár
maznak. Idegen keverődés csak B.-Amerika ÉNy.-i 
partjain igazolható a palaeoasiatok, talán a polyne-
siaiak révén is. Az É.-Amerikai törzsek műveltsé
gének változó foka a lakóhely természeti viszonyai
ból következik. Az É. rideg területein és a Ny.-i 
Rocky Mountains-hegységben, jórészt még a prai-
rieken is szegény vadász-törzsek tanyáztak, köz
tük az állattenyésztés is idegen. Ny.-ra, a mai 
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.Egyesült-Államok területén már voltak ugyan 
telepes földmivelők, de kezdetleges állapotban, 
mert tengeri-termelésen kívül mással alig foglal
koztak. A műveltség ós jólét főleg Mexikó állam 
szomszédságában virult. Csakhogy a műveltségi 
és államhatárok nem egyeznek mindig a nyelvi 
határokkal. Közös műveltség és nyelvrokonság 
egy csoportba egyesíti pl. az ÉNy. tengerparti 
törzseit. Központul tekinthető a Dél-Alaskában 
volt tlinkit törzs, mely haldús vidéken lévén, jó
létben élt. Sajátos művészete mellett fejlett tote-
mizmus és szervezett titkos szövetségek jellem
eik e csoportot. Sanyarúbb sorsban éltek a belső 
ÉNy. vadásznépei, a nyelvileg tinneh-csoportba 
tartozó nomádok, melyek lassan szétszóródtak, pl. 
dél felé vándoroltak a mai Arizona-beli apachok. 
Tulnyoniólag vadászatból éltek a Ny. felé terjedő 
algokin törzsek, hová az A. Hudson mellékén lakó 
mohikánok, odsibveh=csippeve-k a Felső tónál stb 
tartoztak. A felfedezés idején ezeket szorongatta 
az irokézek szövetsége, mely a mai New-York 
-állani területét és az É.-i erdőségeket birtaösszesen 
6 törzs tartozott ide, köztük a mohaok ós senecá-k. 
A huronok ugyan rokonai voltak az irokézeknek, 
de állandó hadilábon. A prairiek Ny.-i részén a 
Misszuri ós Misszisszippi felső folyásánál laktak 
a dakoták v. sziúk, számos törzsre oszolva, tőlük 
délre a pánik csoportja. Oregon és Kalifornia te
rületén apró, nem egységes törzsek harcoltak egy
mással. A kultúra magasabb fokán voltak a név-
szerint is elenyészett pueblo-törzsek, a mai Új-
Mexikó határain. Romvárosuk (Pueblo) és fenn
maradt emlékeik hirdetik sajátos műveltségüket. 
Hatalmas csoport volt az uto-aztek hódító népek 
nagy sora,rmely a Rocky-Mountainsről szállt alá az 
Egyesült-Államok rónáira ós innen délre vonult. 
Az őshazában maradt törzsek közül híresebbek a 
sosonok v. kigyóindiánusok, valamint a később 
Texas és Új-Mexikó vidékére került komancsok és 
aKözép-Amerikábanyomultaztekok,mint egyazon 
nyelv tagjai. Mexikó ragyogó kultúráját a csicsi-
mek nép vetette meg, mely a hódító toltekokkal 
összeolvadt, végül új lendületet nyert az azték be
törés által, mikor katonai állammá alakult. Még 
kevesebbet tudunk a yukatan műveltség kipusz
tult népéről, a maya csoportról, mely hihetőleg ro
kon volt a kiirtott Antilla-indusokkal. Talán még 
nehezebb a délamerikai ^enszülöttek megfelelő 
csoportosítása. É.-on és ÉNy.-on elég magas, de 
nem egységes kultúra nyomaira akadunk. így a 
mai Columbiában, hol a csibcsák népe uralkodott 
más, művelődésre kevésbbéhajlandó rokon törzsek 
felett. Peru partvidékein ugyancsak jelentékeny 
művelődés nyomai látszanak a fensíklakó aya-
mara-k kezdeményezéséből, míg az inkák a többi 
népeket is meghódították s politikailag egyesítve 
megteremtették azt a hatalmas birodalmat, mely 
a spanyol hódítókat is meglepte. Egyébként Dél-
Amerika törzseiről vagy azok történelmi szerepé
ről alig lehet szó. Nyelvileg összetartozó rokon 
törzsek: arovakok ós karibák, a mai Guayana 
területén, ez utóbbiak még az Antillák egy részét 
is meghódították. A brazíliai partvidék legré
gibb lakói az Amazontól La Plata torkolatáig ta
nyázó tupi-k. Az ország belsejéből jövő tapuya-k, 
mely csoportba a botokudok is tartoznak, az ős-

lakókat lassan kiirtották. A déli pusztaságokon 
lakott csöndes vadász népek a ló elterjedésével 
harcias lovas-törzsekké alakultak, így az arauká-
nok Chileben és a patagonok. 

Amerikai nyelvek. Amerika őslakóinak száma 
alig több 10 milliónál s ezek több mint 150 nyel
ven beszélnek. E nyelvek bizonnyal szorosabb 
rokonságba hozhatók egymással, de a tudomány 
mai állása szerint csak annyi bizonyos, hogy e 
nyelvek mind bekebelező (poliszintetikus) nyel
vek, vagyis olyanok, melyeknél a mondat tárgya 
beolvad az igébe, sőt más mondatrészek is hozzá 
kapcsoltatnak s vele egy szóvá alakulnak. Az A.-et 
6 csoportra oszthatjuk: 1. az É.-i pacifikus régió 
nyelvei a Rocky Mountainstöl Ny.-ra eső területen 
az é. sz. 60. és 30. foka között. 2. Az É.-
atlanti régió nyelvei az említett hegységtől K.-re. 
Ide tartoznak az athapaszk, algonkin, irokéz, sziu 
v. dakota, muszkogét, koaviltek és a kaddo nyelv
törzsek. 3. A centrális régió nyelvei: az uto-aztek, 
maja, otomi, sapoteko-misztek, misei v. szokei, 
csapanek, matagalpi, ulwai nyelvtörzsek s még 
egyes izolált nyélvek (pl. taraszk, tekisztlatek stb.) 
4. Az Amazon-régió nyelvei: a tupi, arovak, 
karaibi, tapuja v. gessi nyelvtörzsek s egyes ki
sebb izolált nyelvek (pl. guarauoni, guahiboi stb.) 
5. A íampa-régió nyelvei és 6. a D.-i pacifikus 
régió nyelvei. Az eszkimók nyelvét újabb búvá
rok a mongol törzsek nyelveihez sorozott hyper-
boreai nyelvág tagjai közé számítják. Az A. közül 
a bekebelező típusnak legtisztább s leggazdagabb 
példái az athabaszk, irokéz és az algonkin. V. ö. 
Müller Frigyes, Grundriss der Sprachwissen-
schaft II. ós IV. k. (Bécs 1882 és 1888); Gabe-
lentz György, Die Sprachwissenschaft, 2. kiadás 
(Leipz. 1900); Finck F. N., Die Sprachstámme 
des Erdkreises (u. o. 1909). 

Amerikai orgona, 1. Harmónium. 
Amerikai őskulturák (1. a mellékelt képet). 

Az óvilág történetelőtti emlékeihez nagyrészt 
hasonló maradványok Amerika egész területén 
találhatók. Diluviális állatnyomokkal és csontok
kal együtt egyazon lelőhelyen emberkéznek két
ségtelen munkái kerültek napvilágra, főként Ka
liforniában, a Misszuri mellett és Nebraskában ; 
a tengerpartok hosszán kjökkenmöddingszerü 
kagylóhálmok jelzik a primitív ember egykori 
halászéletét; sűrűk a nyomok továbbá a nagy 
folyók mentén és a beltavak szélein : csontszer
számok, nyílhegyek ós köbalták ezrei kerültek 
újabban az amerikai múzeumokba. 

Jellegzetesek az északamerikai ősi földhányá
sok (mounds); változatos magasságú dombsorok 
(O'IO métertől 100 m. magasságig); terjedelmes, 
szabályos mértani idomokba futó földtöltósek, 
többnyire egyenes vonalú, de olykor csigavonalas 
sáncok, amelyek néhánya vetületben határozott 
állatrajzot mutat (kígyót, keselyűt, stb.), ami az 
őslakosság totemrendszerével (1. o.) függhetett 
össze. Egyideig sírtelepeknek gondolták, a leg
több tartalmaz is emberi csontokat és házi eszkö
zöket, de akárhánynak nyilvánvalóan más ren
deltetése volt. Davis és Squier szerint vannak 
köztük: 1. védősáncok,avárerödítésismert kellé
keivel ; majd mind folyók összetorkolása mellett; 
helyükben néha városok emelkedtek (Cincinnati, 
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St. Louis). E gyűrűs sánchányások több mérföld
nyi területüek s nem ritkán 200 méter magasak. 
2. Templomdombok, törzsfőnek vagy tanácsház
nak magas, lépcsőzetes alépítményei; tetejük 
lapos sík, lelőhelyük: Misszuri, Ohio ós Ken-
tucky. 3. Áldozóhelyek és sírhalmok, oltárszerü 
emelkedések, bennök fatörzsekből összerótt, vagy 
kődarabokból rakott sírkamrákat találtak a tűz 
használatának biztos nyomaival. Előbbiek ellen-
ségkivégző helyek, utóbbiak tömegsírok voltak, 
rengeteg hozzátemetett hadi és házi eszközökkel. 
Régebbi föltevés egy ma már kihalt népet (mound-
builder) sejtett megalkotóiban, amely kedvvel és 
tehetséggel építkezett. Ma bizonyos, hogy a benn
szülött indiánusok ősei készítették, amint a halot
tal veleadott szerszámok formája, a temetkezési 
mód és a tetem csontjairól később lekapart hús 
nyomai mutatják. Leghaladottabb építőművészek 
közöttük a mai cserokí (cherokee) törzs ősei vol
tak az Ohio völgyében, honnan utódaik Karolinába 
vonultak. 

Másik építési mód különálló, újabbkori kultur-
fokot képvisel s a mexikói művelődési körnek 
szélem található. Északon az ú. n. pueblo építmé
nyek tartoznak ide, délen a mayakvltura marad
ványai. Előbbiek lakóháztipusának cliff-dwellings 
a neve; szirtfalak közé vagy azokhoz támasz
kodva felrakott, sok emelet magasságú és föl
felé egyre kisebbedő cellasorok ezek, részben a 
folyók meredek és mély lőszpartjai (canon) közé 
ékelt várostelepek, kártyavárszerű, tornyos elren
dezéssel. Mindannyi az ú. n. pueblo indiánság kéz
ügyességét dicséri, melynek magas műveltségi 
fokára vallanak a bennük talált kisebb leletek is: 
művészi formájú agyagedények (1. melléki. 6. és 
14. sz.), apró dísztárgyak, a falakon megmaradt 
festmények és faragványok. Közép-Amerika déli 
felében a mayatörzsek emlékei figyelemreméltók 
Chiapas, Yucatan és Guatemala tartományokban. 
A tropikus nedves vidék buja növényzete az év
századok folyamán teljesen belepte, de a legtöbb 
építményt épen meg is tartotta. Városokat sejtető 
tömegben lepik e romok a vidéket, különösen 
Palenque, Ococnigo, Uxmal, Chichenitza és Yax-
chilan mellett. Már a spanyol hódítások idején 
romokban hevertek, de nevezetességük, hogy át
meneti állapotot mutatnak az ősi indiánus formák 
és a mexikói aztékkultura stílusa között (1. o.). 
Óriás piramisok törmelékei, boltozatlan csarnok
szerű kamrasorokkal, négyszögletes keretekbe 
szorított ékítményekkel, amelyek domborművei 
már jelképesek és írásszerüek. Ércdísz vagy esz
köz itt is kevés került elő, mint általában a közép
amerikai területen, melynek egész lakossága, úgy 
látszik, kőfegyvéreket (obszidián éllel) használt s 
a roppant gazdag arany- és ezüsttelepek fémanya
gát inkább díszül alkalmazta (1. melléki- 18. és 
16. sz.). 

Miként a mayanép a mexikóinak, a délamerikai 
csibcsa (chibcha) törzsek viszont a perui inkák
nak voltak a művelődésben elömunkásaik. Bo
gotá fenslkjának egész területét lakták s külö
nösen agyagedények művészi mintázásában vit
ték sokra (1. melléki. 10—13. számait); arany
lapokból készített ötvösműveik finom kivitel, jel
lemző ötletesség és figurális gazdagság tekinteté

ben ma is csodálatot keltenek; nem kevésbbé jel
lemzők lámagyapjuból szőtt ruháik s azoknak 
színes tollakkal való díszítése (1. melléki. 1. sz.). 
Építkezésükben kezdetlegesek, nehézkes agyag
falaik alacsony nyomottságukkal a perui stílusnak 
alapelemeit mutatják. Tőlük vették az inkák bá
mulatos kalendáriumbeosztásukat, amely csillagá
szatilag pontosabb az európai, Gergely pápától 
származottnál. 

Amerika két magas műveltségű országának: 
a mexikói azték és a perui inka birodalomnak 
emlékei nem tartoznak az őskulturák keretébe, 
mivel kialakulásuk históriai korba esik; élet
viszonyaikról, műveikről nem az ásatag ma
radványok nyújtják a legbeszédesebb adatokat, 
hanem részint a spanyol hódítások idejénEurópába 
hozott tárgyak, részint a róluk szóló írott emlékek, 
melyek szemtanuktól származva, a két ország 
egész politikai és kultúrtörténetét felölelik. Itt 
csak egy szempontból szerepelhetnek: művelődé
sükeredeténekproblémáját az előző és öskulturák-
nak minősített állapotokkal együtt kell és lehet 
csak megfejteni. A két állam bámulatos fejlett
sége tudományokban, művészetekben, társadalmi 
és gazdasági formákban, szembeállítva a nomád 
indiánság kezdetleges színvonalával, kezdettől 
fogva azt a vélekedést tette valószínűvé, hogy 
mind e csodálatos haladottság, amely különben is 
sokban emlékeztet az óvilág népeinek fejlettség
fokára, lehetetlen, hogy eredeti, honi, indiánfaji 
lett légyen, hanem valahonnan kívülről, az óvilág 
valamely népétől átvettnek kellett lennie. A spa
nyol hódítások történetírói, a szemtanú historiku
sok (Sahagun, Oviedo, Las Casas, Ixtálxochitl s má
sok) már ilyenül tüntetik fel az ott látottakat; ké
sőbb Garcilasso, Clavigero, Humboldt s az összes 
e tárggyal foglalkozók Prescottig csak annyiban 
haladnak, hogy az átvételt majd itt, majd amott 
keresik. Eleinte a puszta európai hatás föltétele 
az uralkodó nézet, majd kínai befolyásra törek
szenek visszavezetni (Martius, Ampere, "Wied-
Neuwied), azutmasandivich-szigeti eredet vitatói 
tűnnek fel (Latham, Pickering), követik az ausz
tráliai kulturvándorlás hirdetői (Ellis, GUii); 
Humboldt elméletét, az indiánság szoros kapcso
latát az északázsiai népekkel majdnem napjainkig 
vitatták Delafleld, Bradford, de Salles. Az ameri
kai újabb etnológus iskola mindezekkel szemben 
egyre meggyőzőbb okokkal s az adatok nagy tö
megével a kérdést végérvényesen oly értelemben 
oldja meg, hogy egész Amerika kultúrája a leg-
elmaradtabb patagonoktól és botokudoktól fel az 
azték és inka művelődés virágkoráig egységes, 
eredeti és külső befolyástól mentes, fokozatos ha
ladás eredménye. Ez elméletnek az egész emberi
ség fejlődéstörténetére nézve abban nyilvánul meg 
elsőrangú fontossága, hogy ez alapon az A.-ban 
oly példa áll a szociális evolúció tanainak rendel
kezésére, amely külső, zavaró befolyástól mente
sen a maga erejéből mutatja a természetes emberi 
fejlődés tiszta fokozatait. 

Irodalom. Nadaülac, L'Amérique próhistorique, Paris 
1883; Seler, Gesammelte Abhandlungen aur Amerikani-
schen Sprach- und Alterthumskunde, Berlin 1900—1906, 3 
köt . ; Squier and Davis, Ancient monnments of the Missis
sippi valley, Washington 1848; Annual Keport of the 
Bureau oi Ethnology I—VII., u. o. 1882—1889 ; Holmes 
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1. Tolldísszel kirakott átvetököpenyeg (ú. n. pom-lm). —•>. Papagály-múmia. — ". l ' i r cr: múmia. — 4 . Múmiafej 
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Pottery of the ancient Pueblos, n. o. 1886; Kingsborough, 
Antiqnities of Mexico, London 1831—1848; Bastian, Die 
Culturlander des Altén Amerika, Berlin 1878, 2 köt. ; Pres-
cott, History of the conqnest of Mexico, Boston 1843, 2 köt. ; 
Desjardias, Le Pérou avaut la conquete espagnole, Paris 
1858; Squier, Nicaragua, Its People, Scenery and Monu-
ments, New-York 1852, 2 köt.; Wells, Explorations in 
Honduras, u. o. 1857; Morelet, Voyage daus l'Amérique 
Centrale, Paris 1870 ; Humboldt-Boupland, Voyage aux 
régions éqninoxiales dn Nouveau-Continent, u. o. 1815—31, 
30köt. I. rész; Waitz, Anthropologie der Naturv81ker,Leipz. 
1859—1872, III., IV. köt.; Haebler, Urgeschichte Amerikás, 
Helmolt, Weltgeschichte I. 179—574. 

Amerikai párbaj. Két személynek kölcsönös 
megegyezése az iránt, hogy előre meghatározott 
módon a sorstól tétessék függővé, hogy melyikök 
legyen öngyilkossá. Csak akkor büntethető, ha a 
kölcsönös megállapodás következtében az öngyil
kosságra irányzott cselekmény végre is hajtatott. 
A felek között vivandó harc hiányánál fogva nem 
vonható a párbaj, párviadal fogalma alá, de vi
szont a szándékos emberölés fogalma alá sem. A 
magyar btkv. azért önálló büntetendő cselekmény-
nyé tette (283. §.) s a büntetés abban az esetben, 
ha a halál nem következettbe, mindkét félre egy 
évtől öt évig terjedhető államfogház, ha pedig a 
halál bekövetkezett, az életben maradóra öt évtől 
tízig terjedhető államfogház. V. ö. Vámbéry, Az 
amerikai párbaj (Jogi Szemle IV. évf.). 

Amerikai pestis, a sárgaláz. 
Amerikai pisztráng, 1. Pisztráng. 
Amerikai sajtó, 1. (Pyorssajtó és Tégelyes sajtó. 
Amerikai szerszám, lószerszám, igen könnyű 

szíjazattál, ügetöversenyeken használják. 
Amerikai szöllö, 1. Szöllö. 
Amerikai tigris, 1. Jaguár. 
Amerikai ügető. Néhány angol telivórből és 

számos ismeretlen származású kancából indult ki, 
amelyeket egy Messenger nevű angol telivér cső
dör fedezett. Nagysága 160—170 cm., színe több
nyire sárga v. pej. Különösen kitűnően alakultak 
azok a testrészei, p. a könyök, váll, konc, hátsó térd 
és csánkizület, amelyek a gyors mozgás és kiváló 
trabbolóképesség kiinduló pontjai. Ez a ló két an
gol mérföldet ügetve körülbelül 2 perc alatt tesz 
meg. Hazai ügetőversenyeinkből ismert s hazánk
ban is számos helyen tenyésztik. 

Amerikai verseny alatt az európai piacoknak 
olcsó amerikai gabonával, különösen búzával való 
nagymérvű elárasztását értik, amely annyiban 
volt nagy hatással az európai mezőgazdaságra, 
hogy a gabonaárakat nagyon alacsony fokra 
nyomta le. Az európai gazda, aki drága földön, 
nagy költséggel és nagy adótól sújtva kénytelen 
termelni, az alacsony gabonaárakban még ter
melőköltségét sem kapta meg, holott az amerikai 
termelő nagyon jól boldogulhatott velük, mert ő 
a gabonatermelést a majdnem semmi földjára
dékba és adóba sem kerülő, óriási kiterjedésű 
szűz területeken úgyszólván gyárilag űzte és ter
ményeit vizi utakon igen csekély költséggel tudta 
az európai piacokra eljuttatni. A XIX. sz. utolsó 
negyedében különösen kárát szenvedte az A.-nek 
a magyar gazda, mert az európai gabonatermelő 
államok magas védővámokkal törekedtek az A. 
ellen védekezni, e vámok pedig a magyar bú
zát is leszorították kiviteli piacairól. Az A. még 
ma is érezteti hatását, de legújabb időben mégis 
sokat vesztett éléből, egyrésst azért, mert a 

gabonatermelés Amerikában jóformán elérte már 
legmagasabb fokát; másrészt azért, mert a né
pesség szaporodásával Amerika saját gabonafo
gyasztása is egyre emelkedik, evvel együtt pedig 
búzakivitele, legalább a normális években, egyre 
csökken. 

Irodalom. Semler H. után Tomsits, A gazd. termelés terén 
mutatkozó A.-nek jelentősége és valódi okai, Budapest 1883; 
Szathmáry György, Az A. és a magyar mezőgazdaság, Buda
pest 1882; Pólya Jakab, A gazdasági válság, Budapest, 1890. 

Amerikai zöld, 1. Krómzöld. 
Amerikánista, oly szakférfiú, ki Amerikával s 

az ottani állapotokkal, különösen pedig a ben-
szülöttek nyelvével s etnográfiájával foglalkozik. 
1875 óta a párisi Société américaine kezdeménye
zésére az A.-k minden két évben nemzetközi A.-kon-
gresszust tartanak, felváltva hol Amerikában, hol 
Európában. 

Amerikanizmus néven 1. nyelvi szempontból 
az angol nyelvnek ama sajátosságait értjük, ame
lyek az Amerikában beszélt angol nyelvnek jel
lemző tulajdonságai. Az Amerikában használt an
gol nyelvnek, az európaival szemben, főbb tulaj
donságai: régi angol archaisztikus kifejezései, 
amelyek sokszor megváltozott jelentéssel használ
tatnak ; a speciális amerikai viszonyok számára 
képzett új szavak; újabb átvételek más nyelvek
ből, pl. lagerbeer (Lagerbier), standpoint (Stand-
punkt), steal (Stiel) stb. (v. ö. még az indiai és né
ger eredetű szavakat); a sajátos orrhangsúlyozás 
(nasal twang); a magánhangzók kiejtéseinek sa
játosságai; az amerikai helyesírás egyes elté
rései. V. ö. Bartlett, Dictionary of Amerikanisms 
(5. kiad., Boston 1884); Matthews, Americanisms 
and Briticisms (New-York 1892); Farmer, Ame-
ricanism old and new (London 1894); Tenner : 
Deutsch-amerikanisehes Vademekum (2. kiad., 
Berlin 1886). — 2. A. egyházi szempontból a 
katolicizmusnak az az amerikai iránya, amely a 
nemzeti sajátosságot figyelembe vevő egyházi ön
kormányzatért küzd s a modern kultúra köve
telményeire tekintettel óhajt lenni. Főképvise
lője Hecker Thomas. V. ö. Houtin, L'América-
nisme (Paris 1903); Braun, Americanismus, Fort-
schritt, Reform(Würzburg 1904.) — 3. Ipari téren 
A.-nak nevezik az üzérkedésnek és a vállalko
zásnak azt a sajátos módját és szellemét, amely 
a legújabb időben különösen az északamerikai 
Egyesült-Államokban kezdett lábrakapni, de on
nan lassanként az európai nyugati országokba is 
átszivárog. Az A. jellemző vonásai: a merész 
nekivágás és szívós kitartás minden gazdasági 
vállalkozásban; a rohamos meggazdagodásra irá
nyuló törekvés és ennek érdekében a verseny
társak ellen folytatott könyörtelen küzdelem; 
minden alkalmas eszköznek, a törvényesen til
tottnak is felhasználása a siker elérésére. 

Amerika-szigetek, 1. Fanning-szigetek. 
Amerikázás, a munkások szándékos lassú 

munkája, mellyel munkájuk teljesítőképességét 
korlátozzák abból a célból, hogy ezáltal a munka
adót követeléseik megadására birják. Ez ellen a 
munkaadók főként az akkordbérek behozatalával 
védekeznek. Nevét onnan veszi, hogy Amerikában 
alkalmazták először ca'canny (csak lassan) néven. 

Amerling, Friedrich, osztrák arcképfestő, szül. 
Bécsben 1803 ápr. 13., megh. u. o 1887 jan. lő . 
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A bécsi akadémián, majd Londonban és Parisban 
főleg Lawrence és Horace Vernét vezetése alatt 
.tanult. Eleinte történeti festészettel próbálkozott, 
utóbb azonban majdnem kizárólag arekópfestésre 
-adta magát és a bécsi udvar, valamint a magyar 
és osztrák főnemesség sokat foglalkoztatott arc
képfestője lett. Ö festette meg a M. Tud. Akadémia 
számára gr. Széchenyi István arcképét. Egész so
rozat érdekes arcképtanulmánya van a budapesti 
Szépművészeti Múzeumban. 1902. Bécsben szobrot 
emeltek neki. V. ö.: Franki, Friedrich von A. 
(Wien 1889). 

Amersfoort, járási székhely Utrecht (ettől 22 
km.-nyire) holland tartományban az Eem és vasút 
mellett az Amersfoorti hegyek alján, amelyek va-
liószinüleg homokbuckák maradványai,(i900)19,089 
lak., pamut- és gyapjúiparral, élénk gabona-, do
hány- és átmeneti kereskedéssel. Épületei közül 
.a legkiválóbb a 94 m. magas tornyú későgót 
Boldogasszony-temploma. Itt született Oldenbar-
neveldt. 

a m e r v e i l l e ! (franc.,ejtsd: merveiiy) Csodaszép! 
Pompás! Remek! 

Amesa szpenta, 1. Amsaszpandok. 
Amesbury (ejtsd: emszborri), város Massachusetts 

államban, Észak-Amerikában, a Merrimac és vasút 
mellett, (1900) 9473 lak., flanell és egyéb pamut
kelmeszövéssel. 

A m é t a (olasz) a. m. felében. A. üzlet egy ós 
ugyanazon vagy két különböző piacon lakó két 
cég szövetkezése valamely adás-vételi ügyletnek 
keresztülvitelére úgy, hogy a nyereségben-vesz-
teségben felerészben osztozkodnak. Teszik ezt a 
nagyobb ügylettel járó kockázat megosztása vé
gett különösen akkor, ha az árak két különböző 
piacon úgy alakulnak, hogy valamely árút az 
egyik piacon aránylag olcsón lehet megvenni, a 
másik piacon pedig aránylag drágán lehet eladni. 

A m e t a b o l a (állat), azok a rovarok, melyek 
átalakulás (metamorfózis) nélkül fejlödnek, vagyis 
melyeknél a petéből kikelő állatka lényegében 
már hasonlít ivarérett szüleihez; ide csak szár
nyatlan rovarok (pl. ősrovarok, Apterogenea) tar
toznak. Velők szemben az átalakulással fejlődő 
rovarokat Metabola névvel jelölik. L. Metamor
fózis. 

Amet l iys tea L. (növ., Amethysiina Amm.), 
sz Ajakosak gónusza, egyetlen faja, az A. coe-
rulea L. a Fekete-tengertől Mandzsuriág honos. 
Kékszínű, ágaiért nálunk mint ritka dísznövényt 
ápolják. 

Ametiszt (ásv.), ibolyaszínű kvarcváltozat, az 
összes kvarcváltozatok között a legkedveltebb 
drágakő; «nyugati A.»-nek nevezik, megkülön
böztetésül a «keleti A.»-től (1. o.), mely a korund-
nak egy fajtája. A régiek is nagy becsben tartot
ták, amuletnek hordották, mert azt hitték róla, 
hogy hordozóját megőrzi a részegségtől (gör. a. m. 
részegségtől óvó). Az A. színe nem mindig egy
öntetű ; gyakran világosabb és sötétebb részlete
ket látni rajta, de a sötétebb színű kristályok 
általában ritkábbak. Melegítve az A. színét változ
tatja, megsárgul, citrin (1. o.) lesz belőle v. többó-
kevésbbé megszíntelenedik. Kristályai bár egy
szerűeknek látszanak, de az optikai vizsgálat azt 
árulja el róluk, hogy többnyire sokszorosan össze

nőttek. Az A.-et többnyire v. telérekben, kőzet
erekben találni, pl. Selmeczbányán, v. az úgyne
vezett A.-mandulákban, amelyek belsejét 3—6 
oldalú, többnyire oszlopnélküli, gúla-alakú A. 
tölti ki. Az ilyen mandulákat legnagyobb meny-
nyiségben Braziliából hozzák (hol néha óriási 
darabokat találnak, így 1900-ban Santa Cruz 
közelében akkorát találtak, amelynek átmérője 
három irányban 10, 5 és 3 méter volt). A bra
zíliaiak után a cejloniak a legszebbek, ezek ke
rülnek megmunkálva mostanában leginkább a 
kereskedésbe. Nagyobb mennyiségű A.-et talál 
nak még Pennsylvaniában, a Felső-tó vidékén 
(Amethyst Harbour nevű helység mellett), Guana-
xuatonál (Mexikó) és Marsinka mellett (az Uraiban). 
Az A.-t üveg-utánzattal, néha ibolyaszínű íluorittal 
vagy kalcittal is hamisítják. Az izzítás folytán 
sárgássá vagy színtelenné lett A.-et aquamarin v. 
topáz helyett is eladják. 

Ametria (gör.), a szimmetria ellentéte, az arány 
és összhangzás hiánya, aránytalanság; ametrikus, 
aránytalan. 

Ametropia (gör.), a szemnek a rendestől elütő 
fénytörése. L. Fénytörés (hibái). 

A m e u b l e m e n t (franc, ejtsd: amSbiman), a lakás 
berendezéséhez tartozó összes bútorzat. 

Amezit (ásv.), a klorit-szerpentin csoportba tar
tozó szilikát, H4(Mg,Fe)aAl2Si09; egyhajlású rend
szerbeli almazöldszínű hatszöges lemezkékben 
fordul elő diasporral együtt Chesternél (Massa
chusetts). 

Amfi- (gör.) annyi mint kétoldalú, körül; ösz-
szetételekben, pl. amfibium, kétéltű (vízben és 
szárazon élő) állat. 

Amfibia (áiiat), 1. Kétéltűek. 
Amf ibiás növények, olyan növények, amelyek 

rendesen testük alsó részével a vízben állnak, 
de képesek a víz kiszáradása után mint száraz
földi növények is tovább élni. A szárazföldi és 
vizi alak egymástól j ól megkülönböztethető (dimor-
phismus). Ilyenek vizi boglárka (Ranunculus aqua-
tidis L.), a vidrakeserűfü (Polygonum amphy-
bium L.). L. Alkalmazkodás. 

Amíibiokardia, a szívnek az a fejlődési rend
ellenessége, melynél, mint a hüllőknél, csakis egy 
szívkamra van, melyben a 2 pitvarból beömlött 
arteriózus s venózus vér kevcrődik. Ez a kevert vér 
látja el a nagy és kis vérkört. E bajnál rendszerint 
hiányzik a nagy vérértörzsek egyike és a meg
levő, a kamrából eredő törzs v. a függő érnek, 
v. a tüdőverőérnek v. a közös verőeres törzsnek 
felel meg. E fejlődési rendellenesség nem zárja ki 
az életképességet, csakhogy az illetők csekélyebb 
ellenállóképességüek, rosszul fejló'döttek, arcuk 
szederjes, s a szív-kompenzáció zavaraiban korán 
tönkremennek. Természetes, hogy e baj gyó
gyítása csak arra szorítkozhatik, hogy a szív 
működésének akadályait elhárítsa, ami nyugodt 
életmód mellett érhető el. 

Amfibol, az A.-csoportba tartozó szilikát ás
vány. Az A.-csoport sok tekintetben rokon a piro-
xén-csoporttal. Anyagukat tekintve a két csoport 
tagjai a dimorfia, illetőleg polimeria viszonyában 
állanak egymással, ugyanis mindkét csoport min
den egyes tagja izomorf keveréke többféle kö
zömbös metaszilikátnak és pedig vagy a MgSiOs, 
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CaSi08, FeSiO,, (MnSiO.,) szilikátok egymással 
való keveréke vagy ezek keveréke MgAl8Si06) 
Na,AlaSiO, — AljO, helyett ezekben Fe208 is 
lehet — szilikátokkal. Különbség a két csoport 
között morfológiai és fizikai tulaj donságukban nyil
vánul, melyek közül a legjellemzőbb az, hogy 
valamennyi piroxén hasadási prizmájának élszöge 
kb. 87' / / , valamennyi A.-é 1241/3°. A piroxének 
fajsúlya általában nagyobb, mint az u. o. össze
tételű A.-okó; a piroxének pleochroizmusa cse
kély, az A.-oké igen erős ; az A.-csoport ásványai 
rendesen igen jól hasadnak, a piroxének, egynek 
kivételével, kevésbbéjól. Mindazonáltal morfoló
giai tekintetben nagy az analógia a két csoport 
között (pl. a megömlesztett A. piroxén alakban 
kristályosodik ki újra, anélkül, hogy összetétele 
megváltoznék, de a fajsúlya és hasadása is olyan 
lesz, mint a piroxéné stb.); mindkét csoport ás
ványai részint a rombos, részint az egyhajlású, 
részint a háromhajlású rendszerben kristályo
sodnak. 

Nevezetesebb A.-ok (1. az illető cimszók alatt): 
a) rombos rendszerűek az antofillit, a gedrit, b) 
egyhajlásuak, <x) A1,03 nélküliek, hosszú tompa 
végű oszlopokban (v. rostokban) a tremolit, az 
aktinolit, P) timföld (AljOs) tartalmúak — a szű
kebb értelemben vett A.-ok — a közönséges A., 
üvegfényű, sötétzöld, barna, fekete, rövid oszlo
pos fennött vagy bennött kristályokban v. szem
csés — szálas — rostos változatokban, mint kő
zetek (szienit, diorit, palák stb.) alkatrésze fordul 
elö, keménysége 5—6, fs. 3 1 — 3 3 ; az arfved-
sonü, a glaukofán, c) háromhajlású az enig
mául. 

Amfibolia, kétértelműség. A Kant-féle filozófia 
műszava, jelzi az értelem tapasztalati használatá
nak fölcserólését a transzcendentális használattal. 
Aristotelesnél A., amfibologia, oly tétel, mely 
kétes, kettős értelmet rejt magában. 

Amfibolit általában oly kőzet, melynek fő alkat
része amübol, tulajdonképen nagyobb tömegben 
termő szemcsés, sugaras v. rostos amflbolok hal
maza ; ha az amflbolok egyközösen vannak egy
máshoz nőve, előáll az amftbolpala; az A. szerke
zete rendesen szemcsés. Ha a kőzetet az amfibol 
sugárkőnek (aktinolit) nevezett zöldesfélesége al
kotja, akkor a neve aktinolitpala. Rendesen más 
kőzetekbe, nevezetesen archei gnájszba s csillám
palába betelepítve találni úgy az A.-ot, mint az 
amflbolpalát ós aktinolitpalát. Az arabifolon kívül 
alárendelten más ásványok is szerepelnek, mint: 
földpát, piroxén, gránit, csillám, kvarc, epidot stb. 
Nálunk Krassószörény vmegyében van több he
lyen, Szászkabányán, Moldován, Dognácskán, to
vábbá Szeben vmegyében Pelsősebes vidékén, a 
Szepességben stb. Nagyobb mennyiségben az Al
pokban (Enns völgye), Cseherdőben, Szudeták-
ban stb. 

Amiibrachisz (gör., «kétfelől rövid» magyar 
régi csinált műszóval ú. n. k ö r ö s d i : - - - ) , vers
láb, melynek középső tagja hosszú, a két szélső 
rövid. 

Amfid elemek az oxigén, kén, szelén ós telim-
kétvegyórtékü alakjai. Mivel ezen elemek úgy a 
savak, mint a bázisok alkotó vészei,Berzeliusaján
latára nevezik őket A.-nek. 

Amüdiplopia, 1. Diplopia. 
Amfidromia (gör.) a. m. körülfutás; görög csa

ládi ünnep, amelyet többnyire a gyermek szü
letésének 5-ik napján ültek meg. A bábaasszony 
a gyermeket karjára véve, körüljárta a tűzhelyet, 
s a házi istenek védelmébe ajánlotta a kisdedet. 
A születés után 7., vagy legkésőbb 10-ik napon 
adtak a gyermeknek nevet is. 

Amiid-savak, 1. Savak. Amfíd-sók, 1. Sók. 
Amügen (ásv.), 1. Leucit. 
Amükromatikus kémhatás, 1. Amfoter. 
Amfiktionok (gör.). így hívták a görögök 

azokat a szomszédos községeket, melyek tekintet 
nélkül a törzsrokonságra, valamely templom vé
delmére, közös ünnepek megtartására vagy a nem
zetközi jog megóvása érdekében szövetséggé (am-
fiktionia) egyesültek. Ily szövetségek voltak Ar-
gosban, Kalauriában, Orchestosban, Delos szige
tén. A legjelentékenyebb volt az ú. n. amfiktioni 
liga,mely apythói Apollonnak delphibeli szentélyét 
védte, szintúgy Demeter templomát Anthelában, 
Thermopylai mellett. Ez utóbbiért olykor pylaei 
szövetségnek is hívták. Tagjait a legrégibb idő
ben 12 néptörzs alkotta, mindegyik törzsnek 2—2 
képviselője volt a gyűléseken, melyeken az egyes 
városok között felmerült viszályokat elintézték s 
akik a népjog vagy a szentélyek ellen vétettek, 
azokat megbüntették, vagy ha kellett, szent hábo
rút indítottak ellenük. Joguk volt továbbá egyik
másik szövetségest ki is zárni. Ez történt Kr. e. 
346. a phokisiakkal és spártaiakkal. Helyükbe II. 
Fülöp alatt a makedónok léptek. Később több ál
lam volt tagja a szövetségnek, így Kr. e. 191. 17 
város küldött képviselőket; de a szavazatok száma 
mindig 24 maradt. Az A. a római uralom alatt is 
elnököltek apythói játékokon. A delphibeli jóshely 
megszűntével a szövetség is felbomlott, a Kr. u. 
II. sz.-ban már nem szól róluk senki. Politikai 
tekintetben az A. nem játszottak nagy szerepet. 
Érdemük, hogy Hellasz legnagyobb és leggazda
gabb jóshelyének megvédésével Apollón istentisz
teletének egységét fentartották. V. ö.: Bürgel, 
Die pyláisch-delphische Amphyktionie (München 
1876). 

Amfilogit-pala (kőzet), steatitos, finoman pik
kelyes, zöldesfehér, mésztartalmú csillámpala Zil-
lerthalból (Tirol). 

Amlimácer (gör. «kétfelől hosszu»), antik vers
ütem : - - -. L. Krétai vers. 

Amíipolisz, ókori város keleti Makedóniában, 
félszigeten; alapította Agnon, Nikias fia, 437-ben 
Kr. e. 424. Brasidas elfoglalta az athéniektől, 2 
évvel későbben falai alatt megverte Kleón hadait. 
A rómaiak idejében egyik makedóniai tartomá
nyuk fővárosa volt. Maradványai még láthatók 
Neo-Khori mellett. 

Amfiprosztilosz (gör.). A klasszikus görög épí
tészetnek az a templom-tipusa, mely a templom
nak csak a két keskeny oldalán (a főhomlokzaton 
és a hátsó homlokzaton) alkalmazott oszlopcsar
nokot, míg a hossz-oldalak oszlopcsarnok nélkül 
maradtak. 

Amfitalit, tejfehér ammmram-mészhidrofoszfát 
ásvány Horsjöberg (Wermland) kvarcitjában. 

Amfiteatrov, Alexander Valentinovics, orosz 
elbeszélő író. Szül. 1855. Az Obmanov urak című. 

Révai Nagy Lexikona. I. köt 36 
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tárcája miatt, melynek címe a Romanovokat jelen
tette, elfogták és Szibériába száműzték, a Eosszija 
e. lapot pedig, amelyben megjelent, betiltották. 
1904^ben visszakerült és Parisba ment, ahol a 
Krasznoje Sznamja (Vörös zászló) című. lapot 
adja M. 

Amfiteátrum, köralakú épület neve, hol a római 
nép összegyűlt, hogy a gladiátori játékokban és 
állathajszákban gyönyörködjék. A gladiátori via
dalok eredetileg nem voltak hivatalosak. Az et
ruszkok példájára egyes tehetősebbek a gyász
szertartások alkalmával rendezték és pedig Rómá
ban rendszerint a fórumon. Rövid idö múlva 
azonban oly népszerűek lettek, hogy a nép minden 
más játéknál szivesebben nézte. A császárok korá
ban igen gyakoriak voltak s egészen az V. század 
elejéig divatban maradtak. Campaniában e célra 
korábban emeltek megfelelő épületet, mint Rómá
ban. Itt az első A.-ok ideiglenes faalkotmányok 
voltak. Kr. e. 29. építtette Statilius Taurus az 
elsőt kőből, ez azonban a Nero-féle tűzvészben el
pusztult. A másodikat Vespasianus kezdte építeni, 
Titus fölavatta, Domltianus pedig befejezte. Az 
Amphitheatrum Plavium v. Kolosszeum neve alatt 

Az aquincumi amfiteátrum alaprajza. 

ismeretes épület 50,000 nézőt fogadhatott be; ha
talmas romjai a régi Róma egyik legcsodálatosabb 
emlékét alkotják. A császárok korában az amfltea-
trálisjátékok iránt táplált szenvedély messze Itália 
határain túl, a legtávolabb eső tartományokban is 
gyökeret vert. Az Itália területén található A.-ok 
közül a nevezetesebbek a capuai, mely nagyságra 
megközelítette a Kolosszeumot, a puteoli, a pom
peji, a veronai, mely még ma is meglepő épség
ben áll fönn. A tartományokban majdnem minden 
nagyobb városnak volt A.-a A leghíresebbek a 
nlmesi, arlesi, sevillai, trieri, ol-dzsemi, (Thys-
drus, Afrika), és a polai. Néhány óv előtt meg
lelték a carnuntuminak (Bécs szomszédságában) 
maradványait. Pannónia területén eddig csak az 
aquincumi ismeretes, Dáciában pedig a sarmize-
gethusai. 

Mindez épületeknek területe a nézőtérre (cavea) 
és a küzdőtérre, a többnyire elliptikus alakú aré
nára oszlott. Ez utóbbinak talaja nem volt min
dig szilárd föld, mint Pompeiben és nálunk, ha
nem mély falazatokon nyugvó deszkapadlózat al
kotta. B falak különös helyiségeket zártak körül, 
melyek a vadállatok számára ketrecek gyanánt, 

s mint a mai színpadokon, a gépezetek befogadá
sára szolgáltak, melyekkel a díszletek változtatá
sát eszközölték (Róma, Capua, Puteoli). A nézőtér 
ülősorai fokozatosan, több övre osztva emelkedtek 
az aréna körül a magasba. Azonkívül lépcsők több 
ókalaku szakaszra (cunei) osztották. Legfölül osz
lopos csarnok emelkedett. A két főkapu a hosszten
gely vonalában az ülőhelyek alatt vezetett az 
arénára. A köznép és a nők a felsőbb ülőhelye
ket foglalták el. A nézőtér fölé ponyvát húz
hattak a nap sugarai ellen. Aquincumban a né
zőteret állandó tető óvta meg a szól és eső táma
dásaival szemben. A nézőtér ülősorai az arénával 
párhuzamosan futó falazatokon, kerasztfalakon, 
pilléreken és boltozatokon nyugodtak. A külfal 
több emeletre oszlott. A római Kolosszeum é 
emeletes. A három alsó emeletet 80—80 iveze-
tes nyilas szakította meg, a legalsóbbnak díszítés 
sere dór, a másodiknál ión, a harmadiknál ko-
rinthusi féloszlopok szolgáltak. A negyedik emelet 
ablakai között korinthusi pillérek voltak alkal
mazva. A közönség a földszint árkádjain át lépett 
be az épületbe s innen a nézőtér alatt felvezető 
lépcsőkön át jutott a helyére. Az emeletek árkád-
nyilásaiban szobrok állottak. Ami a nézőtér al
építményét s a külső körfal beosztását és tagozását 
illeti, a Kolosszeummal lényegökben összevágnak 
az összes itáliai, a délfranciaországi stb. A.-ok. Lé
nyeges eltérést mutat azonban e részben tőlük a 
carnuntumi s az aquincumi A. Mindkettő a barbár, 
provinciális A. típusának tekinthető. 

Aquincumban az ülőpadok nem nyugodtak boK 
tozatokon, itt a külső körfal és az arénát körülzáró 
pódiumfalazat közt levő tért földtömeggel töltöt
ték meg s ezen helyezték el a kőpadokat. A külső 
körfal biztosítására kívül falpillérek, belül falsar-
kantyuk szolgáltak, mely utóbbiak egyúttal az 
ülőpadok süppedését meggátolták. Különben sem 
ezek, sem azok elrendezése nem szabályos. A kö
zönség vagy a két főkapun át, vagy pedig a külső 
körfalhoz odaépltett lépcsőkön át jutott helyére. 
Az ismertebb A.-ok nagyságának megítélésére 
szolgáljon a következő összeállítás: 

Kolosszeum Rómában 
Capaa 
Verona — — 
Pola 
Pompei ... — 
Carmmtum 
Aquincum _„ 

Az épület 

nagy I kis 

tengelye 

188 
170 
153 
138 
140 
97 
67 

156 
140 
123 
113 
105 
75 
62 

Az aréna 

nagy kis 

tengelye 

86 
76 
76 
70 
67 
72 
53 

54 
46 
44 
45 
35 
44 
45 

V. ö.: Kuzsinszky Bálint, Az aquincumi A. 
(Budapest 1891); J. Durm, Die Baukunst der 
Römer 2. kiad. (Stuttgart 1905). 

Amfitróíia (növ.), 1. Szaprofitizmus. 
Amíodelit (ásv.i, az anortit (1. o.) egy vöröses-

színű válfaja Lojoról (Pinnorsz.) és Tunabergről 
(Svédorsz.). 

Amfora (amphora), a görögöknél és rómaiaknál 
öblös, rendszerint lefelé vékonyodó testű nagy 
edény szűk nyakkal, kisebb-nagyobb szájnyílással, 
nyakán alkalmazott két füllel; kicsiny, rendszerint 
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tölcsóralakú talppal. Egy másik, a rómaiknál bor
tartó edényül használt válfaja hengeralakú s lent 
talp helyett csúcsban végződő, amellyel a földbe 
szúrták vagy állványra helyezték. Ércből, kőből, 
üvegből, leggyakrabban azonban agyagból ké

szült. Méretei válto
zatosak. Bor, olaj, de 
másnemű, folyadékok 
tartására is szolgált. 
A panathenaiai verse

nyeken győztesek 
olajjal megtöltött A.-
kat nyertek jutalmul. 
A megégetett halott 
hamvait is A.-ba rej
tették ; A.-ban gyűj
tötték néha a szava
zatokat is. A rómaiak
nál folyadék mérésé
re szolgáló mérték
egység = 26"2 1. Az 
agyag-A.-k oldalait a 

görögök festéssel 
szokták díszíteni (1. 
az ábrát). 

Amiora (görög) a. 
m. kancsó, az állatöv-Görög amfora. 

ben a Vízöntő (CZZ) jegyének és csillagképének 
neve. 

Ami órás lélegzés, a hörgi lélegzés olyan alakja, 
melyet metallikus együtthangzás vagy utóhangzás 
kísér. Összehasonlítható azzal a hanggal, melyet 
egy korsó ad, ha beléfuvunk. Hallható sima falu 
nagy tüdőbarlangok ú. n. cavemák s légmell fö
lött, leginkább gümökór folytán elváltozott és tö
mörült tüdőben található üregek felett. 

Amfortas, a grál-mondában szereplő beteg ki
rály, ki egy pogány mérgezett lándzsájától meg-
sebesltve.bünei miatt se meghalni, se fölgyógyulni 
nem tud, míg végre Parzival (1. o.) megváltja. 

Amfoter kémhatású anyagoknak nevezik a 
kémiában azokat, melyek egyidejűleg gyengén 
savanyú és gyengén lúgos kémhatásnak; ilyen pl. 
a friss tej. Az A. kémhatást rendszerint a foszfor
sav sói okozzák. — A. vegyületek azok, melyek 
bázisként is, savként is viselkedhetnek. Ilyen pl. 
az aluminiumhidroxid, az arzénessav, az ólom-
hidroxid. 

Amfoterit, meteorit, melyben az olivin és a 
bronzit képezik a fó'elegyrészeket. 

Amhara (Amara, AmcMra), Abesszínia kö
zépső vidéke a Takazzó és a kék Nílus között, a 
Tana nevű. hegyi tavat köríti; azelőtt Abesszínia 
egyik tartományának volt neve. Népe az abesszi-
niaiak magvát teszi s az etiópiaival rokon szemita 
szójárást beszéli (Amharena).1883-ban a régi abesz-
sziniai királyság megdőlése után Easz Ali lett 
A. uralkodója s székhelyét Gondarba tette. Fővá
rosa Gondar (1. o.). V. ö.: Borelli J., Éthiopie 
Méridionale. Journal démon voyage aux pays Am
hara, Oromo et Sidama (Paris 1890); d'Abbadie 
Ant., Géographie de l'Éthiopie (I. köt., Paris 1890.). 

Amhár nyelv. Amhara lakosságának idiomája, 
Ábisszinia élő nyelveinek egyik legfontosabbika, 
egyszersmind a legelterjedtebb szemita nyelvek 
egyike, kiszorította a használatból az etióp nyel

vet, amely most már csak mint egyházi nyelv 
használatos. Az A. grammatikáját és szótárát Lu-
dolf (1698) írta meg először, újabban Pretorius 
(Halle 1878 ós 1879) írt róla kézikönyvet, ezen
kívül szótárt d'Abbadie (Dictionnaire amarinna-
francais, Paris 1881) ós grammatikát Guidi (Róma 
1889). 

Amherst (ejtsd: emmerszt), 1. az amerikai Massa-
chusetts állam egyik városa Hampsblre county-
ban. Bostontól Ny. felé 135 km.-nyire, (1900) 5028 
lak. Főiskoláját, az Amherst College-et 1821. ala
pították. 1866 óta mezőgazdasági tanintézete is 
van. — 2. A., közs, Brit-Birmában Moulmeintől 
D.-re 50 km.-nyire, (1900) 5028 lak. A. magaslaton 
fekvő egészséges vidéke miatt a Moulmeinbenlakó 
európaiak üdülőhelye. 

Amherst (ejtsd: emmerszt). 1. A. Jeffery lord, 
angol tábornok, szül. Kentben 1717 jan. 29.,megh. 
1797 aug. 3. Amerikában harcolt 1758—1760-ig, 
s befejezte a francia gyarmatok meghódítását Ka
nadában. 1763. Virginia, 1771. pedig Guernsey 
sziget kormányzója lett. 1778—1795. az összes 
brit seregek fővezére. Báró és peer lett 1776. 

2. William Fitt, earl of A., brit államférfiú, az 
előbbinek unokaöccse és örököse, szül. 1773 jan. 
Iá-ón, megh. 1857 márc. 13. Követ volt 1816-ban 
Kínában, 1823—28-ig Kelet-India főkormányzója. 
Szerencsés háborút vívott a birmánok ellen s 
1826. grófi rangot kapott. 

Amherstburg,város Kanadában a Detroit-folyó 
mellett, (1901) 2222 lak., egyike Felső-Kanada leg
régibb telepeinek. 

A m i (franc.) a. m. barát; amié, barátnő. 
A-mi, város D.-i Kínában, Jünnan tartomány

ban, a Pa-Ta-Ho mellett, 15,000 lak., élénk keres
kedéssel ; igen jól megművelt környékkel. ALang-
Szontól és Lao-Kaitól Jünnan-Szenig tervezett 
vasútnak A. igen fontos állomása lesz. 

A m i a ca lva L. (aiiat), 1. Iszaphal-félék. 
Amiant (ásv.), 1. Aszbeszt. 
A m i a n t h i u m A. Gray (n8v.), a Liliaceae (Li

liomfélék) család génusza, melynek egyetlen faja, 
az A. muscitoxicum Gray, Észak-Amerika atlanti 
államaiban él. Hagymás növény. Magvai igen mér
gesek s légyölő mérget szolgáltatnak. 

Amici (ejtsd: amicsi), Giovanni Battista, olasz 
csillagász és optikus, szül. Modenában 1786 márc. 
25., megh. Firenzében 1863 április 10. Előbb a ma
tematika tanára volt szülővárosában, később a 
csillagászati obszervatórium igazgatójául és a csil
lagászat tanárául Firenzébe hívták. Optikai mű
szerei által, melyeket nagy ügyességgel szerkesz
tett, hírnévre tett szert. Készített igen jó tükör
teleszkópokat, mikroszkópokat, polarizáció készü
lékeket stb.Ügyes észlelő volt; a kettős csillagokra, 
a Jupiter-holdakra s a Napra vonatkozó észlelései 
bizonyítják ezt legjobban. Értekezései több olasz 
akadémia kiadványaiban jelentek meg. 

Amici-prizma (egyeneslátású prizma, prisme 
á vision directe), 3 esetleg 5, felváltva korona- és 
flintüveg-prizmának olyan kombinációja, amely
nek színszórása van, ellenben a fényt irányából 
alig téríti el; mintegy ellentéte tehát az akroma-
tikus pnzmakombinációnak,ma.(Ay eltéríti afónyt, 
de színeire fel nem bontja. Az A. spektroszkópba 
(1. o.) alkalmazása avval az előnnyel jár, hogy a 
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spektroszkópot egyenesen a vizsgálandó fényfor
rásra irányíthatjuk (egyenes látású spektroszkóp). 
Újabban főleg vetítés céljára üveglemezekből ra-

Amici-prizma sugármenete. 

gasztott s alkalmas folyadékkal töltött A.-kat 
készítenek, amelyek a tömör üvegből készültek
nél tetemesen olcsóbbak. 

Amicis, 1. De Amicis. 
A m i c i t i a (lat.) a. m. barátság; amicitiae causa 

barátságból. L. még Amicus. 
A m i c t u s . A rómaiaknál általános név min

den ruhára, mely a testet körülburkolta (am-icio). 
Az egyházi liturgiában a VIII. sz. óta négyszög
letes vászonruha (humerale), mely a pap nyakát 
és a vállát födi. L. Vállkendő. 

Aui i cus (lat.) barát. Amici principis, a feje
delem barátjai: a római császárok fő állami 
tisztviselőinek címe. A. populi Romani, a római 
nép barátja: egyes fejedelmok és barátságos nem
zetek címe. A. Augusti azoknak címe, kiket a 
római császár fogadott; később nagy állami hi
vatalok viselőit illették vele. A. Plató, sed magis 
amica veritas, Plató jó barátom, de még jobb ba
rátom az igazság; egy plátói hely szállóigévé 
lett fordítása. A. curiae az ang. jogszolgáltatásban 
az az ügyvéd, aki, bár nincs érdekelve a pör-
ben, a biró figyelmét vm. fontos körülményre 
felhívja. A. certus in reincerta cernitur, közmon
dás : szerencsétlenségben válik meg, ki az igaz 
barát. 

Amicus és Amelius, számos középkori mon
dában szereplő két egymást szerető, ritka jó ba
rát. Rendkívüli hasonlatosságukat felhasználva, 
minden alkalommal önfeláldozóan szenvednek 
egymásért. Amicus istenitéletül párbajt vív a vád
lott Amelius helyett, és amikor e csalás bünteté
séül az isten bélpoklossággal sújtja Amícust, Ame
lius saját gyermekeinek vérével gyógyítja meg 
őt. Egy másik csoda azonhan visszaadja a kis
dedek életét. A mondát keleti eredetűnek tartják. 
V. ö.: Kölbing, Beitráge zur Geschichte der 
deutschen Spráche und Literatur (Halle 1877, IV. 
köt.). Magyarul a Hét Bölcs Mester (Poneiánus his
tóriája, Bécs 1573) utolsó novellájában ós ennek 
származékaiban, különösen a részben legalább 
Gyöngyösinek tulajdonítható «Igaz barátságnak 
és szíves szeretetnek tüköre» c. verses elbeszé
lésben. L. Heinrich Q. Ponciánus-kiadása (Régi 
Magy. Könyvtár 5. köt.) függelékében. 

Amida, város Mesopotamiában, 1. Diarbekr. 
A m i d a Nutt. (nov.), 1, Madia. 
Amidek (savamidek). Az ammóniából (NHa) 

olyan módon származtatható vegyüleiek, hogy a 
hidrogéneket savgyökökkel helyettesítjük. Az A. 
nagyon gyenge bázisok, vízzel főzve ammónia 
képződése mellett savakká változnak. Legismer
tebb az acetamid. 

Amidoazobenzol, C6H6.N:N.C6H4.NHa, a leg
egyszerűbb para-amidoazovegyület. Barnássárga 
kristálytűk, 126°-on olvad és valamivel 360° 

fölött forr. Vízben nehezen, alkoholban hősége-
sen oldódik. Savakkal sókat alkot. Ezek közül 
gyakorlatilag fontosak a sósavas és az oxal-
savas A.; ez utóbbit az iparban anilinsárga 
néven sárga festékül használták, manapság 
pedig a festőiparban, mint átmeneti terméket, 
nagyban állítják elő ós az A. szulfosavjainak, 
tov. disazofestékek és indulinek gyártására hasz
nálják. Az A. és néhány származékának fölötte 
fontos szulfosavja pl. a savsárga v. valódi sárga 
(Sáuregelb, Echtgelb) néven árusított sárga festek, 
keveréke aa A. mono- ós diszulfosavas nátrium
sójának. 

Amidobenzol, 1. Anüin. 
Amidoecetsav, 1. Aminoecetsav. 
Amidofenol,H,N.C4H4.OH. A fenolból, C„H6OH, 

származtatható le, ha annak egy hidrogén-atom
ját amido-gyökkel (H2N) helyettesítjük. Három 
izomer alakja ismeretes: az orto-, a méta- és a 
para-A-. Az A.-ok könnyen oxidálódnak és ennél
fogva redukálnak. E sajátságuknál fogva mint 
fotográfiai előhívók használatosak; így pl. a 
para-A. sóit liJwdinal néven, az orto-di-A. sósavas 
sóját Amidol néven, a tri-A. sóját Recudin néven 
árusítják. 

Amidogén, robbanó szer, mely 73 r. salétrom
ból, 8 r. korpából, 8 r. szénből, 10 r. szódából és 
1 r. kénmaguéziumból áll. Gemperlé-mélange-
nak is nevezik. 

Amidokapronsav, 1. Leucin. 
Amidol, sósavas diaminofenol, 

—OH t in i 
( 1 , 2 , 4 ] 0 6 H S - N H H C 1 

Előállítása 2, í dinitrofenolból történik, melyet 
ónnal ós sósavval redukálnak és az oldatból tömény 
sósavval választják ki az A.-t. Fehér tűalakú 
kristályok. Huzamosabb idő múlva a levegőn meg
barnul. Vízben jól oldódik. A fotográfiában elő
hívóul használatos. Mint előhívónak előnye, hogy 
alkaliák nélkül használható és igen gyorsan dol
gozik. A megbarnult A. ép oly jól használható 
előhívónak, mint a fehér. Tömény, tartós előhívó 
a következőképen készül: 1000 cm3 lepárolt víz 
200 g. kristályos nátriumszulflt, 20 g. A., 1 sr. 
töményelőhivó2—4sr. vízzel hígítandó. A tömény-
előhivó jól záró edényben sokáig eltartható. 

Amidon, keniónyítőliszt (1. o.). 
Amidosavak, 1. Aminosavak. 
Amidotoluol, 1. Toluidin. 
Amidpor, kálium, ammonsalótrom és faszén 

keverékéből álló rohbanó szer. 
Amiel (ejtsd: ámjei), Henri Frédéric, svájci fran

cia író, szül. Genfben 1821 szept. 27-én, megh. 
1881. u. o. Beutazta Európát, s visszatérve, a filo
zófia tanára lett a genfi akadémián. Életében 
néhány költeménygyüjteménye (Grains de mii 
1854, La Part du réve 1863, Jour á jour 1880) 
jelent meg. Halála után barátai kiadták Scherer 
előszavával Pragments d'un Journal intimé (2 köt., 
8. kiad. 1901) c.-en naplóját, amelyben a modern 
pesszimizmus hívének bizonyult. Életrajzát meg
írta Vadier B. (Paris 1885). 

Amielia (gör.), a gerincvelő' veleszületett teljes 
vagy részleges hiánya. A gerinccsatorna nyitva-
maradásával, rhachischisissel jár. 
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