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Bálvány, 1. mindaz a természeti tárgy vagy 
emberi alkotás, melyet istenség v. istenségek 
jelképe gyanánt szoktak tisztelni, esetleg imádni. 
A bálványhnádás a vallásformák fokozatában 
az egyszerű szellemhivés (animizmus) és a fe-
tisimádás (1. o.) után következő magasabb fej
lettségű rendszer, amely már nem magát a tár
gyat tartja istenségnek, hanem csak annak jel
képe, megnyilatkozása gyanánt tiszteli. Rende
sen a művelődésnek haladottabb fokain, a félbar
bárság állapotában alakul ki. A fogalom pontos 
meghatározását többszörösen megzavarta az a 
körülmény, hogy minden magasabb fokozatú val
lásrendszer a nála alacsonyabbat B.-imádásnak 
nevezi. így az egyházatyák a keresztény vallás
ban az egyiptomiak, görögök és rómaiak teljesen 
kifejlett hitvilágát is B.-imádásnak bélyegezték. 
Egyes szekták a kereszténységben ugyané névvel 
illették egymás eretnektanait is. 

2. B., az ácsmunkában a favázas szerkezetek 
közbenső vagy sarokoszlopa, szárfája. (L. Szárfa.) 
Helyzete szerint van sarok-B., közbenső-B., stb. 

3. B. Folyami fahajóinkon kis és nagy bálványt 
különböztetnek meg. Az előbbi az a vastag, ren
desen domború szegélyfa, mely a fahajó fedélzetét 
oldalról körülfogja, s ebben az alakjában bőrfának 
is nevezik. A nagy bálvány a fahajó oldalát kí
vülről a rendes mélyedósi vonalban körülfogó 
gerenda, mely a hajót emelőképességében segíti 
s oldal-ütések ártalma ellen óvja. 

Bálvány, Borsod vm.-ében a Bükkhegység leg
magasabb emelkedése, mely 7—800 m. magas 
fennsíkjából 955 m. magasra emelkedik ki. Neve a 
pogánykorra utal, amint a közelében emelkedő 
Dédesvár eredete is a magyarok bejövetelére ve
zethető vissza. 

Bálványfa, Aüanthus Desf. (növ.), a Simaru-
baceae család génusza, melynek 7 faja Kelet-
Indiában és Kelet-Ázsiában honos. Magas, gyak
ran erős illatú fák, váltakozó állású, párosan 
szárnyas, sok szárnyú levelekkel, melyeken a 
levélkék hosszúkás lándzsásak, hegyesek, épszé-
lüek v. fürészesek. Az apró zöldes vagy vöröses 
virágok bugában állók. Porzójuk 10. Hímnősek 
v. egyivaruak. A termés egymagvú, két oldalt 
zászlós. Legismertebb és Európában sok helyütt 
elterjedt faj a kinai Aüanthus glandulosa Desf. 
Levélkéi fürészesek s a fürészfogak végén miri
gyesek. Igen sok virága van, ezek bodzafaillatot 
árasztanak. Gyorsan növő fa, talajban sem válo
gatós, ezért sétatereken, kertben gyakran ültetik. 
Mintegy 20 m. magasságot ér el. Európába 
1751. került. Úgy ennek, mint a többi Aüanthus 
fajnak puha fehér fája van. Az Aüanthus glan
dulosa kérge és levele állítólag galandféreg elleni 
szer; Kínában, Algírban és Franciaországban a 
levelet Saturnia Cynthia nevű selyemhernyó te
nyésztésére használják. Az Aüanthus excelsa 
Eoxb. kérgét emésztésbeli zavarok ellen, az Aüan
thus malabarica DC.-ó kenőcskészltésre használ
ják. E génusz fossilis termésmaradványai arról 
tanúskodnak, hogy a harmadkorban Európában 
és Észak-Amerikában is éltek Ailanthus-f&jdk. 

Bálványimádás, 1. Bálvány. 
Bálványkigyó, a nátáli piton (Python sebae 

Gmel.) magyar neve, mely eredetét onnan vette, 

hogy ezt az óriáskígyót a guineai partokon isten
ként imádják. 

Bálványos, kisk. Somogy vm. tabi j.-ban, (1900) 
1388 magyar lak., jó termőfölddel, angol félvér-
mónessel, postahivatallal; u. t. Szántód. 

Bálványoscsaba (ezelőtt: Csaba), kisk. Szol
nokdoboka vm. kékesi j.-ban, (1900) 495 oláh lak.; 
u. p. Bálványosváralja, u. t. Kékes. 

Bálványosfürdő,Karatnavolálhoztartozó fürdő 
Háromszék vm. kezdi j.-ban, (1900) 14 lakóval, 
vasúti állomás, posta- és táviróhivatal. B. a Bü
döshegynek egyik erdős nyúlványán torul el 
924 m. magasságban; száüójában 50 vendég
szoba van. Nevezetessége a Büdösbarlang (1. Bü
dös), melynek gázfürdőjét reumás bajok ellen 
használják. Több egyszerű savanyúvíz-, vasas, 
glaubersós savanyúvize és timsós forrása (Fide-
lls-, Károly-, Timsós-, Várpad-forrás) van. A fürdő 
tulajdonosai br. Apor Gábor örökösei. 

Bálványoshegy (Götzenberg), Szeben vm. nagy
szebeni j.-ban, Kisdisznód határában emelkedő 
erdős hegy (1289 m.), K.-i oldalát a Czód vize 
mossa, Ny.-i oldalán a Rózsakertnek nevezett 
nyereg van. É. felé, Nagydisznód felé, a Paradi
csom terül el. A turisták által gyakran felkeresett 
festői vidék, a Siebenbürgischer Karpathen-Ve
remnek menedékházai vannak itt; tetejéről gyö
nyörű a kilátás. 

Bálványosvár, 1. Háromszók vmegye kezdi 
j .-ban cukorsüveg alakú sziklaszál tetején épült ha
talmas vár, amelyben az ős magyarok utoljára 
áldoztak Hadúrnak. Az ösvallásnak a keresztény
séggel való ezt a végső küzdelmét írta le Jókai 
Mór Bálványosvár című gyönyörű regényében. 
Történetét Orbán Balázs mondja el a Székelyföld 
leírásában. B. alapitója a hatalmas Apor (Opour) 
Sándor, midőn Szent István a pogányokat ül-
dözé, kik ott menedéket találtak. IV. Béla alatt 
a székelyek itt hősileg ellenálltak a tatároknak. 
1536-ban Majláth foglalta el. 1603-ban még Apor 
Miklós lakott itt, de özvegye Torjára költözött s 
azóta a büszke vár romba dőlt. A torjai Büdös felől 
2 óra alatt mászható meg. — 2. B., régi vár Csík 
vm.-ben, Tusnád közelében, régi váraink egyik 
legjelentékenyebbje, kiterjedt romokkal. 

Bálványosváraíja, kisk. Szolnok-Doboka vm. 
dósi j.-ban, (1900) 1696 magyar lak., postahivatal; 
u. t. Dés. Ref. temploma 1643. újból épült; kö
zelében Bálványosvár maradványai. 

Bálványselyemszövő (állat), 1. Selyemszövök. 
Balve, közs. Arnsberg porosz kerületben, (1905) 

1120 lak. A faluhoz közel van a Balver Höhle 
prehisztorikus állatcsontokkal, s a Binoli csepp-
kóbarlang, melyet 1887. fedeztek föl. 

Bályok, kisk. Bihar vm. margitai j.-ban, (1900) 
1223 magyar lak; vasúti állomás, posta- és táviró
hivatal. Ref. temploma a XV. sz.-ból való. Kastélya 
gr. Károlyi Tibornéó. Határában lignittelepek van
nak Mátyás király idejében itt volt Pruisz János 
váradi püspök (1484) nyári kastélya. B. közelében 
várromok (állítólag Mátyás király vára) láthatók. 

B a l z a c (franc), alacsony, kényelmes támlás-
szók, mely nevét föltalálójától, Balzac regényíró
tól nyerte. 

Balzac, 1. Honoré, francia regényíró, szül. 1799 
máj. 20. Toursban, megh. 1850 aug. 18. Parisban. 
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Már mintegy 30 kötet regényt írt különböző ál
néven, de nem érhetvén el a remélt sikert, elked
vetlenedett és különböző üzleti vállalatba fogott, 
a többek közt nyomdát nyitott, hogy gazdagságra 
tegyen szert. Vállalataival kudarcot vallott, miért 
újra az irodalomhoz fordult, amely dicsőséget 
szerzett neki, de húsz évi megfeszített munkájá
nak anyagi jutalmát nagyrészt arra kellett fordí
tania, hogy sikertelen vállalataiból rászakadt 
adósságait törleszthesse. Nehezen dolgozott, mert 
tanulmányain kívül munkájának külső alakjára 
is nagy gondot fordított, hogy előadása, kifeje
zései összhangban legyenek gondolataival, jelle
mezzék alakjait, melyek csodálatos sokasággal 
születtek meg képzeletében. Rendkívüli munka
képességét később már csak izgatószerekkel tart
hatta fenn s ezt az ő erős szervezete sem birta el: 
összetört időnek előtte. Működése korszakot alkot 
a regényírás történetében. A naturalizmus őt te
kinti atyjának; de csak részben jogosan. Az elsők 
egyike, aki az ember megítélésében ós lelkivilá
gának elemezésében a természettudományos (ana
litikai) módszert alkalmazza. Ebben követi őt ná
lunk Kemény Zsigmond, aki ugyanezen módszer
rel rajzolja történeti alakjainak jellemét. B. az 
embert környezetének befolyása alatt, az élet 
apró és nagy szenvedélyeinek minden megnyilat
kozása ós hatása közt mutatja be; rajzolja tehát a 
bíint minden formájában, s mert a nagy szenve
délyek ragadják meg képzeletét, a bűnös élet több 
anyagot ós színt ád fantáziájának, mint az erény, 
noha regényeiben több tiszta nőalakot rajzol, mint 
bűnöst. Regényeiben az emberi élet drámájának 
nagy képét akarta adni, azért egybevéve 97 regé
nyét Comódie humainenek nevezte és színhe
lyük szerint csoportosította: Scénes de la vie pri-
vée (27 mű), Scénes de la vie de province (Eugénie 
Grandét stb.), Scénes de la vie parisienne (Le pere 
Goriot, Grandeur et décadence de César Birotteau, 
La cousine Bette), Scénes de la vie politique, — de 
la vie militaire, — de la vie de campagne, Btudes 
philosophiques (La peau de chagrin.Louis Lambert), 
Btudes analytiques (La physiologie du mariage). 
Utolsó, legérettebb regénysorozata volt a Les 
parents pauvres. Irt több színművet is, de ezekkel 
nem aratott sikert; még legjobban tetszett Mer-
cadet ou le faiseur (1851), melyet később is föl
elevenítettek. Nagy hatással volt, kivált a nőkre, 
a La f emme de trente ans (A harmincéves asszony, 
1831) regényével, mely cím valóságos fogalommá 
lett. B. müvei egész Európában nemcsak népszerű 
olvasmánnyá valtak, hanem hőseinek és hősnői
nek viselkedését utánozták, sőt a lakberendezések 
divatjával is összeköttetésbe került neve az a la B. 
bútorozással. A Rabelais modorában irt Contes 
drolatiques c. 30 elbeszélésével és a Physiologie 
du mariage c. művében már a meztelen realizmus 
ösvényére tért. Stílusa, analizáló természeténél, 
megfigyelésének sokaságánál és előadásának csa-
pongásánál fogva sokszor nehézkes és dagályos, 
kifejezéseiben gyakran bárdolatlan; de az bizo
nyos, hogy ritka író tudott úgy behatolni az em
beri szenvedélyekbe s tudta azokat oly biztosan, 
éles megfigyelő képességgel megrajzolni. Tours-
ban ós Parisban 1903-ban emlékszobrot állítottak 
neki; Passyban B.-múzeumot rendeztek be. V. ö. 

Laura Surville, B., sa vie et ses oeuvres; Th. 
Gautier, Honoró de B.; Lamartine, B. et ses 
oeuvres ; Champfleury, Documents pour servir á 
la biographie de B. (1876); H. Favre, B. et 1& 
temps présent (1887); Barriére, L'oeuvre de B. 
(1890); Wormeley, Life of B. (Boston 1892); 
Biré, Honoré de B. (1897); Rnxon La Dilecta 
de B. et Me Berny (1910). Magyar fordításban 
megjelentek : A harmincéves asszony, fordította 
Szálai Emil; Goriot apó, Grandét Eugénia, ford. 
ifj. Korányi Frigyes és Hevesi Sándor; Betti 
néni, ford. Salgó Ernő (Klassz. Regénytár); A 
házasság élettana, ford. Wachsmann Jenő; El
beszéléseiből ford. Béri Géza és Gyula. 

2. B., Jean Louis Guez de, francia író, szüL 
1594. Angoulémeban, megh. 1654-ben. Richelieu 
alatt államtanácsos, udvari történetíró s az aka
démia tagja lett. Nyelve csiszolt finomságával 
nagy hatást gyakorolt a francia próza fejlődésére. 
Főművei: Aristippe, Le Socrate chrétien, Prince -T 
összegyűjtött művei (1665, 1822,1854). 

Balzani, Ugo, gróf, olasz történetíró, szül. 1847 
nov. 6. Rómában. Fő műve : Le cronache italiane 
nel medio evo. Ő a Societá Romána di Storia della 
patria elnöke ós az egyesület folyóiratának, az 
Archivio-nak kiadója. 

Balzer Oszvát, lengyel történetíró és jogtudós, 
szül. 1858 jan. 23. Chodorów-ban. Jelenleg a 
lembergi egyetemen tanár és a levéltár igazga
tója. Nevezetesebb munkái, melyek hazánkat is 
közelről érdeklik: Genealógia Piastow (A Piasz-
tok genealógiája, pályanyertes mű 1895. V. ö. 
Századok 1910, 420); Historya porównaw cza 
praw slowianskich (1900); Corpus juris Polonici 
(UI. köt. 1906). 

Balzsam, 1. Balsamum és Balzsamok. 
Balzsamcserj e (növ.). E néven nevezik a Commi-

phora Opobalsamum- ot (Balsamodendron gilea-
dense, arábiai B. vagy Mekka-balzsamfa), melyből 
a mekkabalzsam származik. L. Balsamum és 
Commipliora. 

Balzsamfa (növ.), mindama növények gyűjtő
neve, melyek a különféle balzsamokat termelik. 
Szorosabb értelemben a Commipliora Jacq. (1. o.). 

Balzsamok. Fák balzsamjárataiban képződő és 
meglékelés, kiszivárogtatás, kifőzés vagy kivonás 
útján nyert folyékony vagy félfolyékony anyagok, 
melyek illatos anyagokat, dezinficiáló hatású és 
bőrizgató gyantasavakat tartalmaznak és a gyó
gyításban nagy szerepet játszanak. Némelyik állás 
közben megmerevedik, besűrűsödik. Vízben nem, 
borszeszben, éterben stb. rendesen jól oldódnak. 
Példák: peru-, kopaiva-, terpentin-, tolu-, nyírfa-, 
stiraxbalzsam, kanadabalzsam, mekkabalzsam (1. 
Balsamum). B. vagy balzsamos szerek alatt át
vitt értelemben gondolhatunk még illatos balzsa
mos keverékeket, kenőcsöket (bals. vitae Hoff-
manni). 

Balzsamos fenyő (növ.), Abies balsamea L., 1-
Abies. 

Balzsamozás v. bebalzsamozás, a holttestnek 
konzerválása, a rendes föloszlás meggátolása a 
rothasztó gombák elölése és távoltartása által. A 
B. azon ókori népektől ered, akik azt tartották, 
hogy a test később a lélekkel újra egyesül s ezért 
konzerválták a holtakat. A B. mesterei az egyip-
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tomiak voltak, akik nemcsak az emberek, hanem 
a szent állatok hulláit is megóvták az enyészet
től. Az egyiptomiak a B.-nál különbözöképenjár-
tak el. A legegyszerűbb eljárás az volt, hogy a 
holttestet nitrumba fektették 70 napra, ez a só 
főleg szénsavas nátrium volt, melyet az alsó
egyiptomi sóstavakból hoztak. így konzerválták 
a halakat is, amelyek bámulatosan ép állapotban 
maradtak fenn napjainkig. A B. más módja az 
volt, hogy a holttestbe hedriát fecskendeztek, ez 
a folyadék faecetből, methylaldehidból állott. Elő
kelő emberek holttestét úgy balzsamozták be, 
hogy először az orrlikakon keresztül görbe vassal 
kivették az agyat, azután éles etiópiai kővel 
fölvágták a lágyékot és kivették az összes bele
ket. Mikor a hasüreget kitisztították és pálma
borral kimosták, összetört füstölő szerekkel újra 
kitisztították s az altestet összetört és tiszta myr-
rhával, leasiával és tömjént kivéve mindenféle 
füstölőszerekkel megtöltvén, újra bevarrták. Ez
után nátronnal bevonták ós hetven napra elrej
tették. Ha 70 nap elmúlt, megmosták a holttestet, 
az egész testet bystasvászonszalagokkal körül
tekerték és gumival bekenték, melyet az egyip
tomiak enyv helyett használtak. A rokonok azután 
átvették, emberalakú fakoporsót csináltattak s 
ebbe tették a holttestet. (Herodotos II. k. 86 f.). 
A könnyen rothadó szerveket pálmaborban meg
mosva négy vázába (kanopus) a tetem mellé tet
tlék. Egyben-egyben volt a tüdő, a szív, a máj s a 
többi zsigerek. E vázák fedele Horus 4 fiát ábrá
zolta és pedig: Amsetet (emberfej), Hapit(majom-
fej), Duaumuftot (sakálfej) és Kebsonuft (sólyom
fej), akiket a holtak szellemeinek tartottak. A tes
tet az egyiptomiak sachunak, az arabok mum-nak 
nevezték, innen ered a nivimia szó. A mostani B. 
a sók konzerváló hatásán alapszik. A testet a szó 
valódi értelmében besózzák, mint pl. a halakat. 
Nagy Sándor ós Agesilaos hulláját is sós mézbe 
tették. VI. Sixtus pápa alatt 1475. sós vízben 
fekvő leányhullát találtak Cicero idejéből állí
tólag egészen friss állapotban. A fagy is konzer
váló hatású. 1889-ben a vízaknai Eeho-akna 
^beomlott sós tárna) földomlás után sok tetemet 
vetett fel, némelyeket bámulatosan friss állapot
ban. Ezek a szebeni csatában 1849. elesett hon
védek hullái voltak s valószínűleg azért maradtak 
épen, mert mikor eltemettettek, teljesen meg vol
tak fagyva. Jelenleg a B.-t úgy végzik, hogy a te
temnek fő verőereit gondosan megnyitják s azokba 
konzerváló oldatokat fecskendeznek, pl. alkohol
ban oldott szublimátot, arzént, timolt stb. mind
addig, míg a test egyenletesen fehér, tömött lesz. 
Ez kb. 8—10 liter folyadékot fogyaszt. Ezután a 
test üregeit megnyitva, a szerveket konzerváló 
oldatokba áztatják, majd szárító anyagokkal be
hintve, illatos anyagokkal gazdagon bekenve 
visszahelyezik a testbe, a sebek összevarrása után 
a testet gondosan megmossák s a bőrt is bevon
ják szárító és konzerválj anyagokkal. A hulla 
toiletteje a vértelen arc és az ajkak gyenge ki-
festésében, a hajzat elrendezésében s a felöltöz
tetésben áll. A B. ezen módjánál a szublimát a 
fehérjével oly mérges vegyületté egyesül, mely a 
rothasztó mikrobákat megöli. Újabban a szubli-
mátos alkoholt 20°/o-°s formalinnal helyettesítik. 

A jól sikerült B. a tetemet csaknem határtalan 
ideig konzerválhatja. XII. Károly svéd király te
temét a halál körülményeinek kiderítése végett 
1859 aug. 31., tehát halála után 141 évvel újra 
megvizsgálták és teljesen épen találták. 

Balzsamuborka (növ.), 1. Momordica. 
Bam, nagyrészben romokban heverő város a 

perzsiai Kirman tartományban, 6—8000 lak. 
B a m a l i p (Baralip), a következtetés egyik 

módjának skolasztikus elnevezése, ós pedig az 
ú. n. negyedik (Galenusi) «figurának» egyik «mo-
dusa». Példa rá : Minden állat szerves lény; min
den szerves lény halandó, ennélfogva némely ha
landó — állat. Mesterséges s értéktelen logikai 
fogás. L. Következtetés. 

Bambája, szobrász, 1. Busti. 
Bambárra v. bámánáo, felső Szenegál és Ni

ger közt (Afrika) lakó hatalmas néger nép neve. 
A legsötétebb bőrű négerekhez tartoznak; hajuk 
teljesen gyapjas, testük szőrösebb, mint a többi 
négereké,középtermetüek,tagbaszakadtak. Bátrak 
és harciasak, de együgyűek és tunya természetnek; 
szegények, noha országuk termékeny. A kereske
dést a köztük élő arabok űzik, akik 1891-ig poli
tikai hatalmat is gyakoroltak a fulda szultán, 
Hadzs-el-Omar révén, aki Szógu birodalmát ide 
is kiterjesztette. Bukása óta a B.-k törzsfőnökeik 
uralma alatt vannak. 

Bambaság, 1. Gyöngeélméjüség. 
Bamberg, 1. ezelőtt birodalmi képviseleti jog

gal fejruházott püspökség, amelyet 1007. II. Hen
rik császár alapított. A B.-i püspökök a német 
birodalom történetében több ízben jelentékeny 
szerepet játszottak. A püspökséget (ter. 3508 kma 

207,000 lak.), 1802. a lunevillei béke értelmében 
világiasltották és Bajorországhoz csatolták, 1817-
ben érsekséggé emelték.— 2. J3.,város a bajor felső 
frank kerületben, a Eegnitz mindkét partján,(i905) 
45,483 lak., dohánygyártással, pamutfonással, 
cementárúgyártással és sörfőzőkkel; marhavásá
rokkal, zöldségexporttal. B. részben síkon, rész
ben halmokon épült; a két részt 8 híd köti össze; 
a terek száma csekély; legnagyobb a Maximi-
liansplatz, monumentális kúttal és a Domplatz, 
Luitpold régens lovasszobrával. Legkiválóbb épü
lete a magaslaton álló pompás dóm, a késő román 
építészet egyik legkitűnőbb műve (IT. Henrik ve
tette meg alapját 1004-ben); fő ékességei a négy 
tornya (81 m. magas), az északi oldalán fekvő 
ajtaja, II. Henrik császár síremléke, és 22, szente
ket ábrázoló dombormű (Schönlaubtól), továbbá 
II. Henriknek és feleségének síremléke, végül 
III. Konrád lovasszobra, melyről régebben azt 
hitték, hogy Szt. István magyar királyt ábrázolja. 
Jelentékeny épületei még: a Jakab-templom (1073 
és 1109 közt épült), a Mária-templom, tiszta gót 
stílusban, a püspöki rezidencia, a régi városháza, 
az érseki palota, amelyben Fülöp királyt (1208) 
Wittelsbach Ottó megölte. Legújabb emlék-
szobra II. Lajos bajor királyé Kittlertől, ame
lyet 1910. lepleztek le. Tudományos és jóté
kony intézetei számosak: nevezetessége a csillag
vizsgálója, gazdag könyvtára (több mint 5000 érté
kes inkunábulum), természetrajzi múzeuma. Kör
nyékén a legszebb helyek: a Theresienhain (park és 
fürdő), Bug falu és a Marquardsburg. B.-et a tör-
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tónelem már 902-ben említi; eleinte n Babenberg 
grófoké volt, később a bajor hercegek kapták. Pon
tossága a B.-i püspökség alapításával kezdődik. 
V. ö.Looshorn L., Gesch. d. Bisthums B. (1908-ig 
7 köt. München). B. történetét megírta Jack (1809 
és 1815); Jaffé, Monumenta Bambergensia (Ber
lin 1869); Leist, Führer durch B.; Kohlhagen 
H., Das Domkapitel von B. (Berlin 1908); Riehl 
cikke Arch. Ért. 15. köt. 

Bamberg, Félix, német publicista és diplomata, 
szül. 1820 máj. 17. Unruhstadtban, megh. Saint-
Gratienben (Paris mellett) 1893 febr. 12. Tanul
mányait Berlinben és Parisban végezte. Bgyideig 
porosz, aztán északnémet konzul volt Parisban. 
Az 1870—71-iki francia-német háború alkalmával, 
a versaillesi főhadiszállás megbízásából, a hivata
los Értesítőt szerkesztette. Később mint német 
főkonzuf működött Messztna és Genovában. Mű
vei : Ueber den Binfluss der Weltzustande auf die 
Richtungen der Kunst; Ueber die Werke Pried-
rich Hebbels (Hamburg 1846); ő adta ki Hebbel 
naplóit is (2 köt., 1885—87) és Hebbel levelezését 
(2 köt., 1890—92); Geschichte der Februarrevolu-
tion (Braunschweig 1848). Pő műve: Gesch. d. 
orientalischen Angelegenheiten im Zeitalter des 
Pariser u. Berliner Priedens. (Az Oncken-féle vál
lalat egy része. 1888—92.) 

B a m b e r g e n s i s Constitutio Criminalis. A 
bambergi érsekség számára 1507. Schwarzen-
berg János által készített büntető rendtartás (Hals-
gerichtsordnung). Lényegében az akkor érvé
nyes német büntetőjognak a római jog befolyá
sát visszatükröző összefoglalása. — A B.-t 1516. 
majdnem változatlanul léptették életbe a bran
denburgi őrgrófságban (Brandenburgica). — Az V. 
Károly császár által 1532. az egész német biroda
lom részére kiadott büntetőtörvény, az ú. n. Caro-

• lina (1. o.) is, bár többszörös átdolgozás után, lé
nyegileg szintén utánzata a B.-nek; ezért a B.-t 
«mater Carolinae»-nek, a Brandenburgicá-t «so-
ror Carolinae»-nek nevezik. 

Bamberger Béla, ügyvéd, nemzetgazdasági író, 
szül. 1854 márc. 8. Szegeden, megh. 1906 jún. 
12. Budapesten. A jogot Budapesten és Bécsben 
hallgatta. Mint ügyvéd előbb szülővárosában 
működött, s aztán a fővárosban telepedett le. Több 
cikket írt a valutakérdésről. Önálló művei: Az 
északamerikai valutakérdés előzményei és pénz
ügyi eredményei (Budapest 1890) és A tözsaeadő 
(u. o. 1895), melyek mindegyikét a M. Tud. Aka
démia pályadíjjal jutalmazta. B. 1903. magyar 
nemességet kapott «balástyai» előnévvel. 

Bamberger,l. Heinrichvon, orvos, szül. aPrága 
melletti Zwonarkában 1822 dec. 27., megh. Bécsben 
1888 nov. 9. Prágában és Bécsben tanult. 1847-
ben avatták orvosdoktorrá, ezután a prágai köz
kórházban, majd a bécsi klinikán volt tanársegéd. 
1850-ben a würzburgi egyetemre hívták meg a 
belgyógyászati tanszékre, 1872-ben Oppolzer ha
lála után pedig a bécsi egyetemre nevezték ki. 
Munkái: Lehrbuch der Krankheiten des Herzens 
{Wien 1857); Krankheiten des chylopoetischen 
Systems (a Virchow-féle Handbuch der spec. Pa-
thologie und Therapie-ban 1864); Über Bacon von 
Verulam (1865); Über Morbus Brightii (1879) stb. 
1899-ben Bécsben szobrot állítottak neki. 

2. B., Ludwig, német politikus és nemzetgaz-' 
daságtani író, szül. Mainzban 1823 jul. 22., 
megh. Berlinben 1899 márc. 14. Három évet igaz
ságügyi szolgálatban töltött; majd mint a Mainzér 
Zeitung szerkesztője, részt vett az 1848—49-iki 
mozgalmakban, s a birodalom alkotmányáért küz
dött. Ekkor jelent meg első műve: Die Flitter-
wochen der Pressfreiheit (Mainz 1848). Miután a 
pfalzi mozgalmat elnyomták, megírta ennek tör
ténetét Brlebnisse aus der pfalzischen Erhebung 
címmel, ezért menekülnie kellett, először Svájc
ban bujdosott, majd Angliában, Belgiumban, Né
metalföldön élt mint kereskedő; utóbb Parisban 
telepedett le, ahol 1853—67-ig egy nagy bank
házat vezetett. Az 1866-iki megkegyelmezés után 
ő is visszatért hazája földjére s már 1868. tagja 
volt a parlamentnek. 1884-ben ő is részt vett a 
német szabadelvű párt megalakításában, többször 
támadta Bismarcknak különösen gyarmatügyi 
politikáját. B. mint nemzetgazda a tanszéki szo
cializmus ellen harcol, általánosan ismertek érte
kezései, melyekkel föltótlenül az aranyvaluta mel
lett foglal állást és támadja a bimetallizmust. A 
már említetteken kívül munkái közül még ezeket 
említjük: Monsieur do Bismarck (Paris 1868); Die 
Zettelbank vor dem Reichstage (1874); Reichsgold 
(3. kiad. 1876); Die Sezession(4.kiad. 1881). Élete vé
gén a Gesammelte Schriften c. munkája kiadá
sával foglalkozott (1895—97, 5 köt.). 

B a m b i n o il s a n t o (ol., a. m. szent kis
ded), Rómában az Ara coeli templomban levő fel
öltöztetett, koronával ékesített, a Getszemani kert
ből való olajfából faragott 60 cm. magas Jézus
szobor, mely iránt a rómaiak s általában a hozzá
jutó katolikusok különös tisztelettel viseltetnek. 
A karácsonyi időben az ú. n. gyermekprédikáció-
kat tartják előtte. 

Bambó, a lábasfejüek (Cephalopoda) fején 
levő, húsos, kígyóforma karok régebbi magyar 
neve. L. Lábasfejüek. 

B a m b o c c i a t a (ol., ejtsd: bámboccsátá). Pieter 
van Laer (ejtsd: lár), hollandi festő volt az első, aki 
megismertette az olaszokat olyan festményekkel, 
amelyek csapszékekben és parasztkalyibákban ré
szeg, verekedő torz-alakokat mutatnak. Miután 
az olaszok Laert tréfásan il Bamboccio-nak 
(törpe) nevezték el, az általa képviselt festői fel
fogás s az ily képek általában a B. nevet kapták. 
Laer előtt ily tárgyú képeket már rég festettek 
Hollandiában. L. Hollandi festészet. 

Bamboccio, hollandi festő, 1. Laer, Pieter van. 
B a m b o c h a d e (franc, ejtsd: bámbosád) a. m. 

Bambocciata (1. o.). 
Bamboe v. bambu, űrmérték sóra és búzára 

Brit-Hátsó-Indiában = »/8 gantang — 2'365 ]., 
Ternate szigetén = 738-25 g., Padangban = 7VS 
holl. troyfont = 3961 kg. 

Bambolah v. bambolah-hüvely (ntw.), 1. Bablah. 
B a m b o o (ang., ejtsd: bembu), közönségesen 

bambus név alatt ismeretes szalmasárga, zománe-
talan agyagárú, melyet Indiában a bennszülöttek 
készítenek. 

Bambu, 1. Bamboe. 
Bambuk, Szenegambia K.-i részének egyik 

vidéke, a Szenegál felső része, a Baflng és Pa-
lemé közt. É.-ról D.-re végighúzódik rajta á 
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Tombaura nevű hegyvidék, amelyből számos 
patak folyik a Baflng ós Faleme felé. B pata
kokban, de különösen magában a hegységben 
a bennszülöttek sok aranyat mosnak ki. B. arány
lag egészséges éghajlatú és termékeny vidék; 
lakói számos juhot és szarvasmarhát tenyész
tenek. Vasérc is bőven található. A lakosok man-
dingók (számukat 800,000-re becsülik); falvaikban 
külön fejedelmek uralma alatt, egymástól függet
lenül élnek. Legnagyobb helységeik Parabana és 
Szanszandig. Francia telepek a Baflng mentén : 
Kayes, Medine, Bafulabe, amelyeket vasút köt 
össze. B. 1858 óta ismeri el a franciák fen
sőbbségét. 1796-ban és 1805. Mungo Park ment 
egy részén keresztül; 1791. járt benne Hough-
ton. Az első európai, aki részletesebben átku
tatta, Compagnon volt (1716), akit Brue, Sze-
negambia kormányzója küldött ki B.-ba, hogy 
aranyáról adjon jelentést. Későbbi utazók: Tou-
rette (1824), Raffenel (1847), Flize (1856), Pascal 
(1860), Magé és Quintin (1863) és Noirot (1883). 
V. ö. Noirot, A travers le Fouta Diallon et le 
Biimbouc (Paris 1885). 

B a m b u s a SchrebAnöw), bambusznád, a Grami-
neae (Pázsitfűfélék) család génusza ós óriása; ezek 
benne érik el fejlődésük tetőpontját. A B. Bram-
disü Schuttl. pl. 38 m. magas, törzse kerülete 8 dm. 
A gónusz 46 faja közül 30 keletindiai, 15 brazíliai 
{Tagoara név alatt); egy (B. marantifoliaPra,Tich.) 

nyugatafrikai, a Gabun folyó mellett. Magas 
cserjók v. kapaszkodó növények, egyesek tüské
sek:. Bütykös száruk nem ritkán ágas, belül üres; 
dús lombozatot és virágzás idején bugavirág
zatot visel. Kelet-India legértékesebb fajai a B. 
balcooa^Roxb., a B. tulda Eoxb. ós a B. arun-
dinacea Retz. Az utóbbi tövises, dúsan elágazó. 
A tenger meg a folyók közelében nő, néhol egész 

sűrű erdőket alkot, 3—30 m.-nyi magasra megnő, 
átmérője 5—26 cm., 24 óra alatt 15—35 cm.-rel is 
növekszik. (A B. tulda Roxb. Hátsó-Indiában; egy 
hónap alatt 22 m. magasra nő.) Algériában és 
Franciaország déli részén is jól érzi magát. 
Levele pázsitnemű, 16 cm. hosszú, de csak 13 
mm. széles, a kinai teát ebbe pakolják. A B. igen 
ritkán virágzik. 

A B. fiatal hajtásait főzelékkóp eszik v. ecetbe 
eltéve Aschia, AtscJiar, Achiar, Achia, Assia név 
alatt jönnek a kereskedésbe; fájából házat, csó
nakot építenek, bútort készítenek. Héjából kosa
rat, kalapot, teritőt fonnak. Háborúban kürtöt, 
sípot, nyüat és lándzsát meg cölöpzetet készítenek 
a B.-ból. Sárgás, hajlékony és bütykös tőhajtásai 
(japáni rotangpáka) belül tömöttek s a bütyök
nek egy-egy oldalán barázda van, ahová az ág 
simult. Bz nálunk a bambusz-páka v. ernyőnyét 
(1. Borsnád). Gyakran kultivált faj a trópu
sokon a B. vulgáris Wendl., hazája ismeretlen. 
Dísznövények: a törpe japáni B. Fortunei Van 
Houtte (B. picia és B. variegata Sieb.), levelén 
fehér sávokkal, Nyugat-Európában télálló; a 2 ni. 
magas B. nana Roxb. (B. glaucescens Sieb.), 
melynek levele fonákján kékes, japáni és kinai 
faj. Nálunk a díszműasztalosság terén a B.-t 
kisebb bútorok, asztalok és székek készítésére, 
használják. Vékonyabb hajtásaiból sétabotokat 
készítenek, ismeretesek cukornád és borsnád 
néven. V. ö. Schűbersky K., A bambusznád (Ter
mészettudományi Közi. 1911.). 

B a m b u s i u m (ném. Wambeis, franc, gam-
bison), XIII.—XIV. sz.-béli okleveleink így ne
vezik azt a vértezet fölé öltött ujjnélküli se
lyem- vagy vászoninget, mely térden alul ért s 
oldalt fel volt hasítva, 1330-tól pedig testhez álló 
szűk és rövid felöltő lett belőle, mely alig combig 
ért. Bz utóbbinak régi magyar neve, dolmán v. 
korszovágy, megfelel a németek «kursit»-jának, 
melyet a középkori német költők szerint a «Wam-
beis»-szal együtt is, majd föléje, majd alája öltve 
hordtak. 

Bambuszkámfor (tábaoár, tabasir), sárgás
fehér vagy barnás, borsónyi és kisebb darabokban 
előforduló, javarészben kovasavból álló anyag. 
A cukornádnak csomóközi üregeiben képződik. 
A középkorban orvosságul használták. 

Bambuszkönyv, régi kinai történelmi mű, 
mely azért fontos, mert az ókori kronológiát tar
talmazza. 

Bambusznád (növ.), 1. Bambusa. 
Bámeri, egyike a becsuán törzseknek, 1. Be-

csuánok. 
Bamian, város Afganisztánban, 2587 m. ma

gasan, a Kuh-1 Baba és Hindukus láncai között, 
a Kabulból Turkesztánba vezető úton. A B.-i 
termékeny, híres, szép völgyből hat hágó vezet 
át a gerinceken, legjobban járható a Hadzsikak 
hágó (3715 m.), Nagy Sándornak, Timurnak és 
Dzsingisz khánnak hadi útja. Sok a buddhista-em
lék, amelyek a völgy függélyes falaiban 11 km. 
hosszúságú úton találhatók fel, köztük van két 
32—48 m. magas, egy szál kőből kifaragott 
Buddha-szobor. Az egész völgy csupa templom 
és épületrom, a Dzsingisz khán által 1221. lerom
bolt Gulguleh város maradványa. 14 km.-re a 
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várostól ma is épségben áll egy perzsa vár. A 
völgyben aranyat, rezet és antimoíit bányásznak. 

B a m i s , Németalföld D.-i részén Szt. Bavon 
napja (okt. 1.), amelyet a földbérletek fő határ
napjául tartanak; ugyanekkor szokták a nagyobb 
vásárokat tartani. 

Bamlit, szilikát ásvány, 1. Sillimanit-
Bammaku, helység a Niger balpartján, az egy

kori Szegu királyságban, francia birtok, a sóke-
reskedésre nézve fontos hely; 800 lak. 

Bamót (héber, a. m. magaslatok). Rendes kul
tuszhelye a Baálnak a Holt-tenger környékén. 
Átvitt értelemben olyan dombot jelent, ahol bál
ványoknak áldoztak. A próféták és egyes Juda-
országbeli királyok engesztelhetetlen küzdelme
ket fejtettek ki a B. ellen. 

Bampton (ejtsd .• bemmt'n) v. Bathampton, város 
Devon angol grófságban, a, Bartherm mellett, 
Exetertől 30 km. távolságra B.-ra, (1901) 1657 lak. 
Innen származott B. János, karmelita szerzetes 
(szül. 1391.), a cambridgei egyetemen az aristo-
telesi filozófia első tanára. 

Bampur, szegényes város Perzsia DK.-i részé
ben, a Koh-Rud D.-i lábánál, a Kedzsdből Kir-
manba vezető út mellett. 6—7000 szunnita moha-
medánus lakója öntöző földmíves. 

Bamum, 1. fennsík az afrikai Dél-Adamauá-
ban (Kamerun). E.-on 1000—1100, D.-en 700—800 
m. magas, hullámos síkot alkot egyes szigethe
gyekkel, vizei a Mbam és Nun folyókba ömlenek, 
A tikár nép lakja, melynek leghatalmasabb törzse 
a baromtenyésztő B.-törzs. — 2. B-, város a B. 
fennsíkon 1180 m. magasságban, melyet 23 km. 
hosszú kettős-hármas sáncvonal körit; királyi 
palotával, nagy vásártérrel, melyet sűrűn láto
gatnak, 18,000 lak. Ezek közt a saját királyuk 
alatt élő, 2000 főből álló haussza-néger kolónia. 
B. uralkodója jelenleg Jója király. 

B a n (ejtsd: ban), 1. hirdetmény; 2. fejedelmi 
meghívó, mely a régi Franciaországban a hűbér-
kötelékeknél fogva hadviselésre kötelezetteket a 
királyi táborba szólította. Arriére-ban volt Francia
országban az a sereg, amely nemcsak a hűbére
sek, hanem mindazoknak a férfiaknak a táborba 
szállása alapján képződött, kik a fegyverviselésre 
képesek voltak. Utoljára XIV. Lajos élt vele 1674. 

Ban, Matija (Mátyás), szerb költő és író, szül. 
1818. Raguzában, megh. 1903. Belgrádban. A 
Karagyorgyevics-hercegek tanítója volt. Sokat 
szerepelt a közéletben, irodalomban s a politiká
ban, különösen a 48-as időben, midőn azokhoz 
csatlakozott, kik osztrák támogatásra szövetsé
get akartak teremtem Magyarország ellen. Nem
sokára azonban elhagyta Szerbiát, hová csak 
1857. tért vissza s 1861. az általa alapított sajtó
irodafőnökévé nevezték ki. Ezt az állást 20 éven 
át töltötte be. 1866-ban élénk összeköttetésben 
volt a magyar emigránsokkal Ausztria ellen. A 
80-as évek közepén visszavonult a közélettől s 
többé nem igen szerepelt. Sokat írt és dolgozott. 
A belgrádi szerb akadémia 1902. kiadta müveit 
8 kötetben, többnyire lirai költeményeket és drá
mákat. Ezekkel alapította meg hírét. Minden mű
fajban leginkább nemzeti hazafias, szerb és szláv 
történeti tárgyakkal foglalkozott. Drámai műve 
közül többnek maradandó sikere volt, főképen az 

elsőnek, a Mejrima c. tragédiának, melyben bos
nyák felkelők hőseit rajzolta meg találó vonások
kal. Prózai dolgozataiból az esztétikai és törté
neti tárgyúak fontosak. 

Bán (Horvát-Szlavon-Dalmátországi). A hor-
vát-szlavon-dalmát országos kormány feje; a társ
országok autonóm közigazgatásának legmagasabb 
orgánuma, kit a magyar kir. miniszterelnök ja
vaslatára és ellenjegyzése mellett nevez ki a ki
rály, mint az egységes magyar állam végrehajtó 
hatalmának birtokosa. Állása egyfelől a magyar 
király és magyar kir. kormány, másfelől a horvát-
szlavon-dalmát országgyűlés többségének bizal
mán alapul. Utóbbi országgyűlésnek a bán politi
kailag és jogilag felelős. Az 1873. XXXIV. t.-c. 
értelmében a bánnakkatonai hatásköre nincs, nem 
lehet. Mint a régi horvát-szlavon-dalmátországi 
bánok, a bán a magyar országos méltóságok között 
foglal helyet, mint harmadik (az országbíró után 
következő) nagy zászlós úr ós ezen méltóságánál 
fogva a magyar országgyűlés főrendi házának 
tagja. A horvát-szlavón országgyűlésben a bánnak 
hivatalánál fogva ülés- és szólás-joga, illetőleg kö
telezettsége van, szavazati jogot azonban csak 
akkor gyakorolhat, ha választott vagy pedig viri-
lis jogú tagja az országgyűlésnek. A bán kiválóbb 
jogai közül felemlítendők: 1. az országos kormány 
belső szervezetét és ügyvitelét ö határozza meg; 
2. az autonóm országos igazgatás hivatalnokait 
ő nevezi ki, amennyiben ez a jog ő felségének 
a magyar királynak vagy más hatóságoknak 
fenntartva nem volna; 3. az autonóm alkotmányra 
(törvényhozásra) vonatkozó kormány-hatalmi ak
tusokat, így az országgyűlés egybehlvását, el
napolását, feloszlatását a király az ő közremű
ködésével gyakorolja. A bán ellenjegyzése nélkül 
a magyar királynak az autonóm törvényhozás 
és közigazgatásra vonatkozó aktusai, parancsola
tai, rendelkezései nem jogérvényesek; úgyde a 
bán ellenjegyzésén kívül nélkülözhetetlenül szük
séges még a horvát-szlavon-dalmát miniszter 
ellenjegyzése is. A királyhoz intézett előterjesz
téseit a bán eme felelős magyar kir. minisz
ter útján teszi meg. Kitetszik ebből, mily lé
nyeges a különbség a horvát bán és a m. kir. mi
niszterelnök közjogi állása között. A bán állását, 
hatáskörét főleg az 1868. XXX. magyar törv.-
cikk (Horvát-magyar kiegyezési törvény), az 1873. 
XXXIV. magyar t.-c.; 1869. II., 1870. II. és 1874 
jan. 10-iM horvát törvénycikkek szabályozzák. Ha 
a bán távol vagy valamely oknál fogva tisztében 
akadályozva van, vagy ha a báni méltóság meg
üresedik, akkor a helyettese a horvát-szlavón or
szágos kormány belügyi szakosztályának főnöke. 

A bán illetőleg helyettese vád alá helyezhető 
minden cselekményeért vagy mulasztásáért, mely-
lyel a Horvát-Szlavonországokban érvényes ál
lami alaptörvények valamelyikét, különösen pedig 
az ezen országok között egyrészről s a magyar 
királyság között másrészről kötött közjogi ki
egyezési alaptörvényt szándékosan, súlyosan meg
sérti, továbbá minden oly cselekményért vagy 
mulasztásért, mely által a horvát-szlavón király
ságok önállósága, kapcsolatban a magyar korona 
országaival, avagy ezen kapcsolat maga, szándé
kosan megsértetik vagy veszélyeztetik. 

S4* 
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A bánnak vagy helyettesének jogi felelőssége 
folytán a büntetése 1. az elbocsátás, vagy 2. hiva
talvesztés lehet; utóbbi maga után vonja az auto
nóm államszolgálatban isméti alkalmazásra való 
képtelenséget. Ha a bán cselekményével vagy mu
lasztása által megsértette a horvát-szlavón bün
tetőtörvények valamely rendelkezését is, ennek 
megtorlása a rendes bíróságok előtt bűnvádi el
járás útján történik* Országnak ós magánosoknak 
amaz igényei, melyek oly kötelességszegésből 
eredn ek, melyekben a bán bűnösnek ítéltetett, a ren
des polgári bíróságok előtt érvényesíthetők. A bán 
vád alá helyezését az országgyűlés határozhatja 
el a jelenlevők kétharmad többségével; szükséges 
azonban, hogy jelen legyen legalább 70 ország
gyűlési tag. A bíráskodást az úgynevezett regni-
koláris bíróság gyakorolja, mely áll: 1. a zágrábi 
hétszemélyes tábla biráiból, s ha ezekből 12 tag 
ki nem kerülne, meghívhatok a báni tábla, a zág
rábi és eszéki törvényszék elnöke s a báni tábla 
két legidősebb bírája; 2. az országgyűlés által (sa
ját tagjai kizárásával) választott tizenkét törvény
tudó horvát-szlav. polgárból. A 24 tagból joga van 
a vádlóknak és a vádlottaknak hatot-hatot vissza
vetni ; és az így maradt tizenkét tag voltakép a 
per bírósága. . 
r ^ Báni tábla. 

Horvát-Szlavonország másodfolyaniodású bíró
sága, amely a bán elnöklete alatt tartott úgyne
vezett nyolcados törvényszékből (sedes banális, 
fórum banale) fejlődött. Történeti előzményét Ká
roly Róbert (1325) és Nagy Lajos (1359) királyok 
később többszörösen megerősített kiváltságában 
bírja, amelyek értelmében az akkori kapcsolt ré
szek (partes adnexae) lakosai csak a bán vagy a 
bán helyettese előtt voltak kötelesek törvényt 
állani és a főudvartörvényszékhez felebbezhettek, 
ahol ügyeiket az országbíró vette felülvizsgálat 
alá. Az e kiváltság alapján és régi szokásoknál 
fogva fejlődött báni nyolcados törvényszék ren
des tartását későbbi törvényeink ismételve elren
delték, helye, ideje ós összeállítása iránt intéz
kedtek ; ezek részleteit királyi rendeletek szabá
lyozták és ügykezelését az 1727 február 7. kelt 
utasítás állapította meg. Ezen intézkedések ér
telmében a báni tábla a bán vagy helyettesének 
elnöklete alatt állott egy főpapból, két főúrból, 
az al-bánból, az itélőmesterből mint előadóból és a 
nemesi rendhez tartozó három rendes és több szám
fölötti ülnökből. A bán v. helyettese távollétében 
az idősebb főúr elnökölt. A báni tábla hatás
körébe területileg egész Horvát-Szlavonország 
tartozott, ideértve a drávántúli vmegyóket is. Az 
ügyek tekintetében hatásköre hasonló volt a ki
rályi Ítélőtábla hatásköréhez (I. o.). Előtte, mint 
elsőfolyamodású bíróság előtt indították az úgy
nevezett táblai vagy hosszú folyamatu, különö
sen a gyökössógi, a kiváltságra alapított, vala
mint a szerződés érvénytelenítése, a végrendelet 
jogérvényének és értelmének megállapítása vé
gett indított pereket. A pártütési, felségsértési 
ós hűtlenségi perekre nézve azonban a kir. Ítélő
tábla hatásköre a kapcsolt részekre is kiterjedt. 
Másodfolyamodásilag a bán elintézte a kap
csolt részek törvényszékeitől felebbvitt polgári és 
büntető pereket; kivéve a szab. kir. városok pol

gárainak pereit, amelyek a tárnoki, illetőleg a sze-
mélynöki székhez, a váltó- és csődpereket, amelyek 
a kir. Kúria kiegészítő részét képező váltófeltör
vényszékhez, a bányapereket és a zágrábi káptalan 
pereit, amelyek kiváltságuknál fogva másodbiró-
ságilag a kir. Ítélőtáblához tartoztak. A további 
felebbvitel a báni táblától előbb a kir. ítélőtáblához, 
innen a hétszemélyes táblához, 1807 óta közvetle
nül a hétszemélyes táblához történt, Az 1853 jan. 19. 
kelt rendeletnél fogva a báni tábla régi nevével 
és a bán elnöksége alatt cs. kir. horvát-tótországi 
főtörvényszék hatóságával ruháztatott fel,az 1860. 
évi októberi diploma után pedig régibb alakjában, 
de a megváltozott törvénykezési viszonyoknak 
megfelelő szerkezettel, visszaállíttatott ós a bán 
törvénykezési helytartójának elnöklete alatt úgy 
az előbbi főtörvényszéki ügyek, mint a feloszlatott 
úrbéri főtörvényszék ügyeinek elintézésével meg
bízatván, 1861 ápr. 9. megkezdte működését. Az 
úgynevezett al-báni törvényszók, amely a horvát-
tótországi vmegyók 1758. évi újjászervezéséig 
Zágráb ós Kőrös vmegye részére az al-bánnak mint 
főispánnak elnöklete alatt fennállott, azóta meg
szűnt, és azt a két vmegye külön törvényszékei 
helyettesítik. 

Báni méltóság. 
Jogtörténeti alapon. A báni állást legelőször 

azoknál a horvát népeknél lehet feltalálni, kiket 
Heraclius keleti császár (610—641) a VII. sz. első 
felében ősi hazájukból, a mai Galícia hegységeinek 
Ny.-i részeiből, behívott. A fejedelem után a báni 
móltóság volt a legmagasabb országos móltóság. 
Aszláv népeknél eleinte nem voltak rendes fejedel
mek, hanem csak öreg zsupánok, kik a kétségkívül 
fennállott nemzetség- vagy törzsszerkezetben a 
törzsfónökök voltak. «Zsupa» tartományt, «pán» 
urat jelentett. A fejedelmek alatt egyidejűleg a 
tartományok ólén a fejedelemtől függő bánok is 
állanak, kik a tartományukban a legmagasabb 
polgári s főkép pedig a katonai hatóságot képez
ték. A bánok fennhatósága alatt állottak a megye
főnökök, azaz zsupánok, s a katonai parancsnokok. 
Az adók behajtása is a bánok hatásköréhez tarto
zott s ezért az egész adó felerésze őket illette. 
Legfőbb kötelességük azonban az volt, hogy az 
alattok álló tartomány védelméről gondoskodja
nak, általában pedig mindenben a legszélesebb 
hatalmat gyakorolhatták. IV. Krescimir (1050) a 
báni szerkezet eddigi alakját megváltoztatva, a 
több bán helyébe egy báni méltóságot szervezett, 
s erre az egy bánra az összes bánok teendőjét és 
hatáskörét ráruházta. 

Az Árpádok alatt. Szent László 1091. elfog
lalván Horvátországot, abban unokaöccsét, Al
most, Gecse flát, tette kormányzóul, ki alatt a 
báni méltóság nem volt betöltve, míg Kálmán 
király 1102. teljesen meghódítván Horvát- és Dal
mátországot, Almos helyett Ugra comest tette 
ide kormányzóul s egyszersmind, megfelelően a 
horvát nemzet ősi intézményének, Ugranak a báni 
címet és méltóságot adományozta s Magyaror
szág nádoráéhoz hasonló hatáskörrel ruházta fel 
őt, sőt mint a király helyettesét még a nádorénál 
is szélesebb hatalommal ajándékozta meg. A ma
gyar uralom alatt tehát Kálmán idejétől fogva 
éled fel újra az ős báni méltóság. 
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Szlavóniában sem a nemzeti fejedelmek korá
ban, sem később a magyar uralom alatt hosszabb 
ideig nem volt bán; Szt. István király azonban 
Szlavóniába, minthogy a középponti kormánytól 
távol esett, a fiát, Imrét, Dux Slavoniae címmel 
kormányzónak nevezte ki. Szent László idejétől 
Szlavóniának (Zágráb, Várasd, Kőrös ós Zagoria 
vmegyék teljesen az anyaországhoz osztatván be) 
még külön kormányzója sem volt és csakis Hor
vát-Dalmátországoknak voltak bánjai. 

II. Gecse (Gejza) király volt az első, aki nagy
bátyját, Belust, Szlavónia kormányzójává tette s 
öt egyszersmind báni címmel és méltósággal is 
felruházta. Ez időtől fogva Szlavóniának is részint 
külön és önálló, részint pedig Horvát- és Dalmátor
szágokkal közös bánja volt; azonban IV. Béla ide
jétől Kun Lászlóig mind a három tartomány egy 
bán hatósága alatt állott, aM banus totlus Slavo
niae címmel élt. Arra is volt eset, hogy akkor, 
amikor tényleg volt kinevezett bán, a király mind 
a három tartományra ezenkívül még királyi hely
tartót nevezett ki; s jelesül H Endre, midőn a 
Szentföldre ment, Della Croce Pontiust, a temp
lomosok magyarországi nagymesterét, Horvát-
Dalmátországok királyi helytartójává tette. E 
korszakban keletkezett a tengermelléki bánság is. 
III. Béla király ugyanis visszaszerezvén egész 
Dalmáciát, hogy ezt a tengermelléki részt kellően 
megvédhesse, külön és csakis e célra szolgáló hadi 
parancsnokot tett ide a tengeri részek hadi tekin
tetben való megvédésére, de akinek e feladata csak 
közelálló v. fenyegető veszély idejére terjedt ki. 

Kun László a tengermelléki bánságot állandó
sította s azt a szlavóniai bánságtól elkülönítvén, 
megalkotta a horvát-dalmátországi bánságot. Ez 
időtől kezdve mindig külön horvát-dalmátországi 
és szlavóniai bánok szerepelnek. Az Árpádok kor
szakában voltak a bánok a leghatalmasabbak; de 
hatalmuk körét mindig a királytól kapott felha
talmazás és rendeletek szabták meg; ők a király
tól kinevezett főtisztviselők — országos móltóság 
viselői — voltak, és ha tisztökben nem jól jártak 
el, állásuktól elmozdították őket. Kálmán király 
idejétől fogva a bánok csaknem mindig magyar 
származásúak voltak. 

A vegyes házból való királyok korszakában. E 
korszak elején, a pártkirályok alatt, Horvát-Dal
mátországban a brebiri grófok — I. Lajos koráig 
a Zrinyi-család régi neve — állandó bánok voltak. 
Szlavóniában pedig mindegyik pártkirály kine
vezte a maga bánját s így egyszerre több bán is sze-
repel.Károly (Róbert) király azonban megelégelvén 
a brebiri grófok szeparatisztikus törekvéseit, meg
fosztotta e családot az örökös báni méltóságtól s 
mind a három tartományt a szlavóniai bán alá he
lyezte ; így maradt ezNagyLajos király alatt is egy-
ideig, csakhogy ez az egyesítés a bánoknak kezébe 
igen nagy hatalmat adván, a nagy király belátta 
ennek veszélyes voltát s ismét helyreállította a 
régi szokást, külön bánokat rendelvén úgy Hor-
vát-Dalmát-, valamint Szlavonország részére, de 
egyszersmind saját testvérét, Istvánt mind a három 
tartomány hercegévé nevezte ki és csaknem függet
len hatalommal ruházta fel. Ez időben Horvát-Dal
mátországban részint a velenceiekkel való viszály
kodások, részint a horvát főurak roppant garáz

dálkodásai következtében a belügyek teljesen 
feldúlt állapotban lévén, a bán mellé még mintegy 
királyi biztossá Lajos király a kalocsai érseket 
küldte ki s csak így sikerült neki megakadályozni 
az ottani főurak abbeli törekvéseit, hogy Magyar
országtól elszakadjanak. A horvát-dalmát bán 
hatalmát Lajos a dalmát tengeri városokra és szi
getekre is kiterjesztette. Mária és Zsigmond korá
ban is külön horvát-dalmát és külön szlavóniai bán 
volt, azonban 1409. már Zára és Dalmácia legna
gyobb része a velenceiek hatalmába kerülvén, Ma
gyarországra nézve (mai napig) elveszett s így ez 
időtől fogva a bán a dalmát bán jelzést a Horvát
országéval kapcsolatban már csakis címként vi
selte főleg abból az indokból, hogy a magyar szent
koronajogai fenntartassanak. Ettől fogva Dalmá
cia alatt csupán Horvátországnak a tengermelléki 
részét kell érteni. 

Zsigmond alatt egyidejűleg két-két bánja is volt 
mind a 3 tartománynak, s pedig olyformán, hogy 
mindegyiknek kiterjedt a hatásköre mind a három 
tartományra, de az is előfordult alatta, hogy mind 
a három tartomány egyetlen bán alatt állott, ilye
nek voltak Gara Miklós és Czillei Hermán. Ez 
utóbbi állapot ügy Albert, valamint Ulászló kirá
lyok alatt is megmaradt, míglen Hunyadi János 
mint gubernátor s a melléje rendelt országos ta
nács, a várnai csatától V. László trónraléptéig az 
ország ügyeinek intézője, megint külön báno
kat nevezett ki a tartományokba. V. László is 
fenntartotta a külön bánokat. Ellenben Mátyás 
király halomra döntött minden addigi szokást 
és gyakorlatot; hol külön bánokat rendelt s mel
lettük megadta a bán címet még más ország
részeknek is (így viselte a szlavóniai báni címet 
Ujlaky Miklós erdélyi vajda), hol pedig két bánt 
nevezett ki egyidejűleg, külön Horvátországnak 
s külön Szlavóniának, majd ismét egyszerre 
kettőt-kettőt mindegyik tartománynak. Uralko
dása végén azonban megint egyetlen bánra ru
házta a hatalmat egész Horvát-és Dalmátország
ban. Ulászló alatt is hasonlóan változó alakban 
látjuk a báni intézményt. Ennyi változtatás mel
lett is gyakorta használta a sziavon bán a banus 
totius Slavoniae, a horvát-dalmát bán pedig a 
banus totius Dalmatiae et Croatiae jelzőt, nyilván
valóan csakis mint puszta címet. E korszakban 
a bánok hatalma jelentősen csökkent s már nem 
is a nádor után következnek az ország bárói sorá
ban, hanem a negyedik helyet foglalták el, két 
országos méltóságot azonban még most is visel
hettek. 

A Habsburgok korszakában rohamosan ha
nyatlott a báni méltóság tekintélye és hatásköre. 
Horvátország legnagyobb része ugyanis a velen
ceiek kezére jutván és a török uralom is mind 
nagyobb tért foglalván, a megmaradt kis terület
részből katonai véghelyeket alakították, melyek 
már többé nem a bán, hanem egy német tábor
noknak a hatósága alatt állottak. Ennélfogva a 
külön horvát-dalmát báni méltóság megszűnt s 
ezentúl már csak egy bán viselte a tisztet. S hatás
köre csak a szlavóniai vmegyék egy részére s az 
unnai és kulpai részekre terjedt ki, de itt is ka
tonai ügykezelés volt szokásban s tulajdonkópen 
a bécsi Hof-Kriegs-Eath parancsolt. Számos tör-
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vény sürgeti eme viszásság orvoslását s noha 
már a bécsi békekötés (1600) is világosan kifejezi, 
hogy ne idegenek, hanem született magyarok s 
nekik alávetett s hozzákapcsolt nemzetbeliek kor
mányozzák a kapcsolt részekot, mindazáltal mi 
sem történt, ami a bán hatáskörét visszaállította 
volna. 

Trorinlam. Bartal. Commentariorum, etc ; Korbuly, A báni 
méltóság, stt).; Gyurkovits, De situ et Ambitn Blavonae, 
Corpns jnris Hung. ; Fessler, Geschichte von Ungarn; 
Knauz Nándor, Az országos tanács, stb.; Paríatus, Ulyric. 
Sacr.; Lncies, De regno. Dalmatiae, etc.; Katona, Hist. reg. 
etc. : Wenzel, A tnrini békekötés, 1381. M. T8r. Tár., Szá
zadok 18ó9. 248 és 711 1. és a hazai oklevélgyűjtemények. 

Bán, nagyk. Trencsén vm. báni j.-ban, (1900) 
3030 tót, német és magyar lakossal, kik gyapjú
val, gabonával és vassal kereskednek; szolgabírói 
székhely, járásbíróság, telekkönyv, adóhivatal, 
takarékpénztár, gazdasági és iparbank, gőzeke
szövetkezet, ipartestület, vasúti állomás, táviró-
és postaállomás. A temetőben román stílű temp
lom. Illésházy-féle várkastély maradványai. 

Bán, 1. Aladár, tanár és író, szül. Várpalotán, 
Veszprém vm. 1871 nov. 3. Középiskolai tanulmá
nyait Veszprémben és Pápán, az egyetemet Buda
pesten végezte. Zirczen a ciszt. rendbe lépett, de 
már min t II. éves teológus kilépett. Jelenleg a buda
pesti VIII. ker. főgimn. tanára. Két hosszabb tanul
mányutat tett Finnországban s Oroszországban. 
Művei: Egyedül (Budapest 1908); Áhítat szár
nyain (himnuszok ós vallásos költemények, u. o. 
1900); Kanteletar (a finn népköltés gyöngyei, 
n. o. 1902); Felhők és .sugarak (vegyes költemé
nyek, u. o. 1911); Képek a finn nép életéből (u. o. 
1905): A finn-ugor népek pogány istentisztelete 
(Krohn Gyulától', ford. és kiegészítette, 1908. a M. 
Tud. Akadémia kiad.); Az ezer tó országából 
(finn elbeszélések, 1904). Megírta a finn-ugor és 
szamojódnépekirodalmának történetét a Heinrich-
fóle Egyetemes irodalomtörténetben, azonkívül 
számos néprajzi és esztétikai cikket írt külön
böző lapok és folyóiratokban. 

2. B. Zsigmond, hírlapíró, szül. 1852 nov. 2-án 
Iszkaszentgyörgyön, Fehér vm., megh. 1906 aug. 
10-én Budapesten. Doktori oklevele elnyerése 
után nagyobb utazásokat tett közgazdasági tanul
mányok végett Német-és Franciaországban. 1878-
ban mint tart. hadnagy részt vett a boszniai okku-
pációban. Ezután több lapnak volt munkatársa, 
legutóbb a Magyarország napilap közgazdasági 
rovatának vezetője, önálló művei: Igazságszol
gáltatásunk (Budapest 1885); A horvát bíróságok 
(1886); A magyar vasúti jog (1886); A magyar 
pénzintézetek története (1896); Az út, az igazság 
és az élet (bölcs, tanulmány, 1896). 

Bana nemzetség. A régi magyar nemzetségek 
egyike, melynek csak egy tagját ismerjük, Mihály 
fia Mihályt, aki 1275. Dolosdon (maPuszta-Dolosd, 
Csernye mellett) birtokos volt. Nincs kizárva 
az som, hogy Mihály az oklevelekben csak azért 
mondatik a B. nemből származónak, mert a B.-i 
várispánság tisztviselője volt ós eszerint egy ily 
nevű nemzetség voltaképen nem létezett. 

Bana, nagyk. Komárom vm. gesztesi j.-ban, 
(1900) 3178 magyar lak., postaállomás, u. t. Szent
jános. Hozzá tartozik Bábolna puszta (1. o.) 
híres ménesével. A községhez közel a Várdombon 

négyszögű sáncolás és körülötte a Castrum Bana 
nyomai láthatók, mely a legjelentékenyebb kirá
lyi várak egyike s várispánság székhelye volt. A 
XIII. században az oklevelek sűrűn emlegetik, 
krónikásaink szerint pedig a magyarok, mielőtt 
a Morva vizéig hatoltak volna, elfoglalták B. vá
rát s abba őröket helyeztek. A tatárdúlás alatt ol-
pusztult, a XVI. sz.-ban a község újra telepíttetett. 

Bána, hindu költő a Kr. u. VII. sz.-ból, Srihar-
zsa Siláditja király udvari költője, kit Harzsa-
carita c. dagályos, prózában irt munkában dicsölt. 
Irt egy Kádambari c. regényt is, mely lélektani 
tartalom nélkül, inkább varázslatokkal és tündér
mesékkel teljes, fantasztikus elbeszélés. (Kiadta 
Peterson, 2-ik kiadás Bombay 1886, angolra for
dította Miss Bidving, London 1896.) 

Banagher (ejtsd: beneger), város Leinster ir 
tartomány King grófságában a Shannon balpart
ján, (i90i) 2516 lak., élénk gabona- és marhavásá
rokkal. 

Banák Simon, 1. Banyák. 
B a n a l e fórum (Báni tábla), 1. Bán. 
B a n á l i s (a francia ban szóból), felhívás, köz

hírré tevés, kegyúri, főúri, amit a főúr a hűbéresi 
nek bizonyos viszontszolgálat fejében haszonélve
zet végett átenged; átvitt értelemben: ami min
den embernek szabad szolgálatára áll, innon az
után ami nagyon közönséges, köznapi s jelenték
telen. 

B a n á l i s s e d e s (Báni tábla), 1. Bán-
Banán v. banána (n»v.), 1. Mítsa. 
Banana, kikötő és kerületi székhely a belga 

Kongóban, homokos félszigeten a Kongó és az 
Atlanti-óceán közt, francia és németalföldi kon
zulátussal. B. és Bona kikötőkbe 1908. érkezett 
224 tengeri hajó 582,267 t. tartalommal és onnan 
távozott 227, 587,865 t.-val. Az előbbiek közül 
221,228 t. belga, 140,230 brit, 123,009 francia és 
107,796 német eredetű volt. 

Banánaevők (Musophagidae), a kakukalakú' 
madarak (Coccygiformes) egyik családja. L. 
Pizangevőfélék. 

Barianák, kis szigetek csoportja a Siorra-Leone 
part mellett, a Shilling-fokkal szemben (Nyugat-
Afrika). A B. vulkáni eredetűek, termékenyek; 
igen egészséges az éghajlatuk, azért az angol 
Sierra-Leone szanatóriumául szolgálnak; a leg
nagyobb, Banana, 7 km. hosszú, 1V2 km. széles. 

Banán-keményítő, 1. Musa. 
Banán-rost <nov.), 1. Manilakender és Musa. 
Banaras, brit-indiai város, 1. Benaresz. 
Bánat (sportszó), 1. Bánatpénz. 
Bánát, 1. Bánság. 
Bánatbér, 1. Foglaló. 
Bánatit. Krassó-Szörény vmegyében Újinold-

vától fol egész Vaskőig, illetőleg Bogsánig hú
zódik egy eruptív kőzetvonulat, mely hordozója 
levén ama vidék (Újmoldova, Szászkabánya, Csik-
lova, Oravicza, Dognácska, Vaskő, Bogsán) ne
vezetes órcfekvőhelyeinek, már régebben ma
gára vonta a geológusok figyelmét. Ezen eruptív 
kőzetvonulat anyagának kiképződóse nagyobbára 
szemcsés, gránitos, amiért azt a régibb geológu
sok részint mint szienit-, részint mint gránit-vo
nulatot irták le. Hozzájárult ehhez még az a kö
rülmény, hogy az erupció korát a legújabb idő-
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ben történt részletes kutatásokig nem sikerült 
meghatározni és e vonulatot általánosan ős 
eruptív kőzetnek tartották. Behatóbban tanulmá
nyozta e vonulatot a hatvanas évek elején Cotta 
B., ki Erzlagerstatten mi Bánat und in Serbien 
című munkájában (Wien 1865) bőven foglalkozik 
•ez eruptív kőzetvonulat anyagával és korával s 
belátva azt, hogy a régebben alkalmazott nevek 
nem felelnek meg e közetek természetének, meg
jelölésükre a B. nevet hozta javaslatba. Ezt annál 
is inkább szükségesnek tartotta, mert korukat 
a régi geológusok véleményével szemben fiata
labbnak — krétakorbelinek — állapította meg. 
A B. név tehát mintegy gyűjtőnév mindama kő
zetek megjelölésére, melyek a föntemlített erup
tív kőzetvonulat anyagát teszik. Cotta nyomán a 
B. név a geológiai irodalomban elterjedt és rende
sen mint alsó krétakorbeli dioritok, quarcdioritok 
meg quarc-augitdioritok iratnak le. Legújabban 
Rozlozsnik Pál és Emszt Kálmán tisztázták a 
B.-kérdéstés a B.-okat a granodiorit, szienitdiorit, 
dácit és andezit csoportokba osztották be. V. ö. 
Adatok Krassó-Szörény vármegye B.-jainak pon
tosabb petrográfiai és kémiai ismeretéhez. (Föld
tani Intézet évkönyve XVI.) 

Banátkomlós, 1. Nagykomlós. 
Bánatpénz, az arrha (foglaló, 1. o.) egyik alfaja 

(arrha poenitentialis), mely nem annak, aki kapja, 
hanem annak a javára szolgál, aki adja. A B.-t 
adónak a B. fejében joga van az ügylettől vissza
lépni. Az árveréseknél—hacsak az eladás nem tör
ténik azonnali készpénzfizetés feltételével — úgy
szintén az árlejtéseknél B.-t kell letenni annak 
biztosításául, hogy aki az árverésnél vagy az ár
lejtésben részt vesz, azzal a komoly szándékkal 
teszi igéretót, hogy ha az övé a legelőnyösebb, 
akkor a jogügyletet meg fogja kötni és az árve
rési vagy árlejtési feltételeket teljesíteni fogja. 
A végrehajtási árverésnél letett B. közönséges ér
telemben különbözik annyiban a B.-től, hogy a 
legtöbbet igérő annak feláldozásával még nem 
szabadul meg azoktól a következményektől, ame
lyek az árverési feltételeket nem teljesítő vevőt 
érni fogják. Összegét a bíróság határozza meg. 
Az állam és egyes záloglevél kibocsátására 
jogosított intézetek, ha ingatlanok árvereztet-
nek, nem kötelesek B.-t letenni (1908 XLI. t.-c). 
L. Árverés. 

B. (Dont), tőzsdei értelemben az az összeg, 
amelynek lefizetése fejében az egyik szerződő 
félnek jogában áll az ily értelemben megkötött 
üzletet további kártérítés nélkül feloldani. íme egy 
konkrét példa: A. elad B.-nek 100,000 korona 
névértékű 4%-° s magyar aranyjáradékot; szállí
tandó a vevő tetszése szerint 3 hónapon belül 113 
koronás árfolyamon, 50 filléres bánatpénzzel 
<K 113. — dönt 50). B. tehát jóval a napi árfolya
mon felül vásárolta a járadékot ama reményben, 
hogy három hónap alatt annyival fog emelkedni, 
hogy nyereséggel túladhat rajta; de ha számí
tása nem üt be, akkor lefizeti a 100 koronánkinti 
50 filléres B.-t és lemond az üzletről. 

B. (bánat), mint sportszó, az a pénzösszeg, 
amelyet ama lóért kell fizetni, amelyet egy meg
határozott versenyre neveztek, de nem állítottak 
starthoz. 

Bánatvásár, bánatpénz lefizetése ellenében 
egyoldalúan megszüntethető adásvétel, 1. Bánat
pénz. 

Banauzia (gör.), alacsonyrendű, kézműves 
munka, kézi eszközökkel való foglalkozás, ellen
tétben a tudományokkal és művészetekkel való 
foglalkozással; innen a művészetnek és a tudo
mánynak kózmüvesszerü üzése. 

Bana vár,a tatárjárás után emelt kővárak közül 
való erősség. Nyitra vármegyében feküdt. Lakosai 
1258. a zobori apátságtól sikertelenül akarták el
perelni Krakován földrészt. A várispánságnak 
udvarbirája vagy más tisztviselője lehetett 1725. 
Mihály fia Mihály s ezért nevezhették Bana-
nemzetségbelinek ; különben ezt a nemzetséget 
oklevelesen nem lehet igazolni. V. ö. Karácsonyig 
Nemzetségek, I. 195. 

Banbridge (ejtsd: benbnds), város Ulster ir tar
tomány Down grófságában, a Bann mindkét part
ján, (i9oi) 5006 lak., jelentékeny kémiai és vászon
iparral. 

Banbury (ejtsd: benbörri), város Oxford angol 
grófságban, a Cherwell mellett (1901) 12,967 lak., 
gazdasági gép-, zsákvászon-, sajt- és sörgyártás
sal. Közelében 1469. Warwick grófja legyőzte 
IV. Eduárdot. 12 km.-nyireÉ.-ra Edgehillnél 1642. 
Pfalzi Ruprecht ütközött meg Essex gróffal. B. 
mellett egy római amfiteátrum és egyéb régisé
gek találhatók. V. ö. Beesley, History of B. (1842), 

R á n c (ejtsd: benk), angol törvénykezési nyelven 
a birák padját jelölik e szóval. The court in B.: a 
bíróság teljes ülése, mikor az egyes birák által 
hozott határozatokat vizsgálják felül részint új 
esküdtszéki eljárásra szóló indítványok (new trial). 
részint úgyn. fenntartott vizsgálatok alakjában 
(reserved points). A new-yorki perrend szerint 
az egyes birák is provokálhatnak teljes ülésbeli 
határozatot. A teljes neve «general term». 

Bancalari, Gustav (írói álneve: Abani CarlJ, 
nyugdíjazott ezredes, író, szül. Linzben 1841. 
Részt vett az 1866-iki háboruban.Említendő müvei: 
lm Láger der Pranzosen 1870—71. (1871); Der 
Volkskrieg in Prankreich (1871); Der militarische 
Dienststil (1873); Quellén d. österreichieehen 
Kriegs-Geschichte (1871); Unter den Pahnen 
Österr.-Ungarns (ezt a többedmagával írt munkát 
magyarra is lefordították, Franklin-társulat); 
FM. Radetzky (1892); Studien über die österr.-
ungar. Militár-Karto-Geographie (1894); Viribus 
unitis (1898). 

Bancel (ejtsd: banszeii), Baptiste Frangois De-
siré, francia politikus, szül. La Mastre-ban 1822 
febr. 2., megh. u. o. 1871 jún. 23. Ügyvéd lett és 
1849. mint képviselő a szélső párton szerepelt. 
III. Napóleon az államcsíny után száműzte. Ekkor 
Brüsszelbe vonult, ahol felolvasásokat tartott. V. ö. 
Études historiques et littéraires; Les harangues 
de Fexil (Bruxelles 1863,3. köt.). 1859-ben vissza
térhetett Parisba és 1869. u. o. ellenzéki program
mal képviselőnek választották. 1870-ben beteg
sége miatt magánéletbe vonult. Egyéb művei: 
Les révolutions de la parole (Paris 1868) és Hist. 
des révolutions de l'esprit francais (u. o. 1878). 

B a n c l i i e r i (ol., ejtsd: bankién), bankárok. így 
nevezik gúnyolódva a nyilvános tereken, fapado
kon (banchi) alvó lazzaronikat. 
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B a n c o (ol.) a. m. bank, ma bartca. De jelenti 
azt a valósággal ki nem vert, hanem csak szín-
fémtartalmában megállapított pénzegységet is, 
amelyben a nagyobb bankok régebben számoltak 
és fizettek. Ily képzelt pénz megállapitását a kö
zép- és újkorban az a körülmény tette szükségessé, 
hogy igen sok kopott, megcsonkított, vagy szán
dékosan hamisított, tehát nem teljes értékű pénz 
volt forgalomban; a kereskedők tehát kénytele
nek voltak olyan pénzértékben, bankvalutában 
számolni, amely független volt a valóságos, de 
megrontott pénzértéktől. Különösen elterjedt és a 
nagykereskedésben sokáig volt használatban a 
hamburgi bankvaluta = Vs spezies-tallér, amely
ből kezdetben 9, később 9i/t tartalmazott egy kölni 
márka szinezüstöt. Eszerint kezdetben 27, később 
27s/4 márka-B. vagy B.-márka vétetett 1 kölni 
márka szinezüsttel egyenlőnek. A márka-B. éppen 
úgy feloszlott 16 shillingre, a shilling pedig 12 
pfennigre, mint a pénzül kivert márka. Értéke 
1-264 hamburgi márka jól kivert folyópénznek, v. 
mai 1-5135 német birodalmi márkának felelt meg. 
59381665 márka-B. = 500 g. szinezüsttel. Az új 
német birodalmi értéknek 1873. történt behozatala 
óta a B.-ban való számítás megszűnt, most már 
a bankok is a birodalmi értékben vezetik szám
láikat. Svédországban 1874-ig 8 tallér B. =3 ezüst 
tallér á M 4"59 — 12 taUér svéd folyópénz. 
. Banco, Nanni d'Antonio di, olasz szobrász, 
szül. 1373 körül, megh. 1420 körül, mesterével, 
Niccolö d'Arezzóval ós Donatellóval dolgozott a 
firenzei székesegyház szobrászati díszén. A székes
egyház homlokzata számára készítette el Lukács 
evangélista ülő szobrát (ma a szentélyben); a fi
renzei Orsanniichele templom számára Szt. Bli-
gius ós Szt. Fülöp szobrát ós négy szent (Quattro 
coronati) szoborcsoportját. Müvei közül a legvon
zóbb ez utóbbi szoborcsoport alatt levő dombormű, 
szobrászinühely ábrázolásával, valamint a szé
kesegyház északi kapujának ormában levő dom
bormű, mely Máriát és Szt. Tamást ábrázolja 
(Madonna della cintola). B. a firenzei renaissance-
szobrászatot megelőző mesterek közé tartozik. 

B a n c o ro t to (ol.), eredetileg a középkorban 
Olaszországban és Franciaországban is azt a be
fogadott eljárást jelentette, mely szerint a fize
tésre képtelenné vált pénzváltónak padját (banco) 
és asztalát a nyilt piacon hatóságilag széttörették. 
Később olaszul általában a vagyonbukást vagy 
csődöt jelenti. A szó átment több európai nyelvbe 
is; így innen ered a német Bankerott, a francia 
banqueroute, az angol bankruptcy. L. Csőd-

Bancroft, 1. George, északamerikai történetíró 
és diplomata, szül. Worcesterben (Massachusetts-
ben) 1800 okt. 3., megh. Washingtonban 1891 jan. 
17. 1821-ben hosszabb utazást tett Németország
ban, hol Göttingenben és Heidelbergben tanult, 
meglátogatta Goethét és számos kitűnőséggel is
merkedett meg; azután visszatért Amerikába ós 
Oogswell társaságában Northamptomban saját 
tanintézetét, a Round Hill-főiskolát, nyitotta meg 
(1823). Ezen időben adta ki Heeren: Ideen über 
Politik, den Verkehr und den Handel der vornehm-
stenVölkerder altén Welt c. művének fordítását. 
Később kizárólag az Egyesült-Államok történe
tének és a politikának szentelte idejét. 1838-ban 

van Buren elnök a bostoni kikötő fővámigazgató
jává, 1845. pedig Polk elnök tengerészeti minisz
terré nevezte ki, mely állásban a washingtoni 
csillagdát alapította. 1846-ban ősszel Polk rend
kívüli követ minőségben Angliába küldte, hol 
1849-ig tartózkodott. 1850 óta idejét kizárólag a 
nagyszabású History of the United States c. mű
vének befejezésére használta föl (Boston 1834-74, 
10 köt.; újabb kiadás 1883—85, 6. kötet; néme
tül Leipzig 1847—1875, 10. köt.). Folytatásként 
jelent meg: History of the revolution of North 
America (Boston 1855, 3 köt.; német. Leipzig 
1852—64, 5 köt.). Továbbá: History of the for-
mation of the constitution of the United States. 
(1882, 2 köt.) és Abrah. Lincoln (1866). 1867 má
jusban Johnson elnök követté nevezte ki Berlinbe, 
mely állásában az Észak-Német szövetséggel kö
tött ú. n. Bancroft-szerződésekkel a német ki
vándorlók viszonyait szabályozta. 1874 július 
újra visszatért Washingtonba. Életrajzát meg
írta Dyer (1891). 

2. B., Hubert, ószakamerikai történetíró, szül. 
1832 máj. 5. Ohio államban, könyvkereskedést 
nyitott San-Franciscoban (1852). U. o. 40,000 kö
tetnyi könyvtárt gyűjtött, nagyobbrészt Miksa 
mexikói császár hagyatékából, mely leginkább 
Amerika régi történetére vonatkozó műveket tar
talmaz. Egész sereg munkatárs segélyével két 
nagyszabású müvet dolgozott ki. Az elsőnek címe: 
The native races of the Pacific States (New York 
1875—76. 5 köt.), a másik 40 kötetre tervezett mű, 
címe: History of the Pacific States of North America 
(San Francisco 1882—91.). Ezután két új terje
delmes munkába fogott: Cronicles of the builders 
of the Commonwealth (1892 óta) ós Narrative 
and critical history of America, melynek első kö
tete Kolumbus utazásait, II. kötete a spanyol fel
fedezéseket, III. kötete a későbbi felfedezéseket 
írja le. 

3. B-, Richárd, canterburyi érsek, a puritá
nok elkeseredett ellenfele, szül. Franworthban, 
Lancashireban, 1544 szept., megh. 1610 nov. 
2. Tanult Cambridge-ben, hol 1567-ben bacca-
laureus artium, majd 1570-ben magister artium 
címet nyert. 1575-ben Cambridge-megyében Te-
wersham-ben igazgató, majd 1585-ben a londoni 
Szent Pál főtemplom pénztárosa lett. Ugyanebben 
az évben hittudori címet is nyert. Fokozatosan 
menvén fölfelé, 1597. londoni püspökké szentelték 
fel s mint ilyen ő részesítette utolsó lelki gon
dozásban Erzsébet királynőt. 1604 október havá
ban canterburyi érsekké, majd 1606. az oxfordi 
egyetem kancellárjává nevezték ki. B. különösen 
mint hitszónok és államférfiú vitt nagy szerepet 
és éber kormányzója volt saját egyházának. 

Bancroft-szerződések, 1. Bancroft (1). 
Báncsipkés, kisk. Trencsón vm. báni j.-ban, 

(i9oo) 662 tót lak.; u. p. Felsőszalatna, u. t. Alsó-
ozor. 

Bánd (Bandi). Régi magyar személynév, mely
nek Bandi alakját ma az András kicsinyítésé
nek veszik. A helynevek közt a veszprémi Bánd s 
a marosszéki Mező-Bánd származnak ezen sze
mélynévtől. Legrégibb nyomait e névnek 1138-ban 
találjuk, a döniösi prépostság szolgaszemólyzete 
közt, Bandi alakban. (Mon. Strig. I. 91. 92.) 
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Bánd, kisk. Veszprém vm. veszprémi j.-ban, 
(1900) 756 német és magyar lak.; u. p. és u. t. He-
rend. Határában Bssegvár romjai. 

Banda (ol., a. m. társulat). 1. Neve a katonás
kodást üzletszerűen végző harcosok által a XIV. 
és XV. sz.-ban Francia-, Olasz- és Németor
szágban szervezett katonai testületeknek, melye
ket a hadakozó felek bizonyos időre hadi szolgá
latra fogadtak fel. A B. abban különbözik a 
később keletkezett condottieriktől, hogy amaz a 
legénység szövetkezése volt és e szövetkezet maga 
választotta tisztjeit, míg a condottieri csapatokat 
valamely vállalkozó főtiszt gyűjtötte össze ós 
ennek zsoldjában álltak, aki aztán csapatját lehe
tőleg jövedelmezően iparkodott értékesíteni. A 
B.-k fegyelem hiánya miatt többnyire igen meg
bízhatatlan, garázdálkodó s békében, amikor ke
resetük nem volt, rablásból tengődő csapatok vol
tak. Már a XV. sz. végén mindenütt üldözték és ir
tották őket. Mátyás királyunk seregének magva 
cseh B. volt, de a lángeszű király tehetetlen utó
dai alatt a fekete sereg valódi B.-kra mállott szót 
megint, amelyek vagy megsemmisíttettek, vagy 
külföldre vándoroltak. L. Fegyveres bandák, Bá-
sihozuk, Csunguzok. 

2. B., több személynek szövetkezése bizonyos 
nemű bűncselekmények elkövetésére, amely cse
lekmények száma, elkövetésük ideje és helye 
előre meghatározva nincs (bűn-B.). A B. rendsze
rint lopások elkövetésére alakul s a tételes tör
vények a bün-B. megalakítását v. más elkövetési 
cselekedet nélkül is büntetik vagy pedig csak az 
elkövetett cselekmény büntetési tótelét emelő kö
rülménynek tekintik. A magyar btő törvk. 336. § 
3. pontja értelmében a lopott dolog értékére tekin
tet nélkül bűntett a lopás, «ha elkövetésénél rabló
vagy tolvajszövetségnek két vagy több tagja mű
ködött közre» s a btő novella (1908. XXXVI. t.-c.) 
49. §-a értelmében ennek a lopásnak büntetése 
aszerint, hogy a lopott dolog értéke a 200 K-t 
meghaladja-e v. nem, 5 évig terjedhető fogház, 
illetve börtön. 

3. B., azelőtt komoly — nem kicsinylő célzatú — 
neve a zenekarnak, főként fúvó-együttesnek. 
Olaszországi zenekarokban B.-nak mondják a réz
fúvó- és ütőhangszerek kórusát, azonkívül némely 
operában a színpadon működő második zenekart. 

4. B., máskép Duna, kártyaműszó a ferbliben. 
B.-javan a játékosnak, ha mindanégykártyájaegy 
színből van. AB. értéke függ az azt alkotó kártyák 
értékétől; ha két játékosnak van egyszerre B.-ja, 
az a nyerő, kinek kártyái szemre nézve nagyobb 
értéknek. Pl. a zöld hetesből (7), kilencesből (9), 
alsóból (10) és felsőből (10, összesen tehát 36) álló 
B.-nál többet ér a makk tízesből (10), alsóból (10) 
királyból (10) és disznóból (11, összesen tehát 41) 
álló. 

Banda, 1. Az indiai brit Nordwest-provinces 
Allahabad divíziójának egyik kerülete 706,000 
lak.—2. B., a hasonló nevű kerület fővárosa, sok 
hindu templommal. Lakosainak száma 23,000, 
(i9io). — 3. B., afrikai vidék, 1. Dar Banda. 

Banda, 1. a Banda-szigetek (1. o.) ázsiai benn
szülött népe; őseik valószínűleg pápuák. A mai 
nemzedék pápuák, malájiak, arabok és hollandiak 
összeházasodásából ered. Igen erőteljes, de erő

szakos emberek, akik egymás közt folytonos civa-
kodásban élnek. Teljesen önállók, fejedelmük 
nincs, egyedül a vének tanácsa gyakorol némi be
folyást a közéletre. — 2. B., egy a felső Nilus vi
dékén élő afrikai néger nép neve. 

Banda Marci, cigányprímás, szül. Váczott 
1847.; atyja még Bihari bandájában játszott. A 
korán árván maradtat Rácz Pali vette gondjaiba 
ós negyedszázad óta a fővárosnak népszerű ci
gánya, aki a régi magyar nótákat utolérhetetle
nül szépen és egyszerű bensőséggel játsza. Piai
val egész prímás dinasztiát alapított. 1903 őszén 
a népszínházi cigányversenyen egyik első díjat 
nyerte. 

B a n d a g e (franc, ejtsdibaMáas), 1. kötözés; 2* 
sebkötés; 3. védökötés, melyet (enyhe feltételek
kel vívott) párbajnál a veszélyeztetett helyekre 
(nyakra, hónalja, hasra) alkalmaznak. Banda-
giste, kötőszereket készítő és árusító. 

Bandaisan, vulkán Japánban, Hondo szigetén, 
a «fossa magna»-nak nevezett tektonikus árok 
D.-i partján, 1840 m. Egyike a Föld legborzalma
sabb vulkánjainak és Krakatoa-tipusú működést 
mutat. Híressé lett 1888 júl. 15-iki kitörésével, 
amikor is, miután a VIII. sz. óta nem működött, 
szokatlan hevességgel tört ki. Hosszú ideig tartó, 
mennydörgésszerű zaj után szétrobbant a vulkán
nak Kobandai nevű csúcsa, 1300 m. magasra ve
tette fel a port és gőzt, óriási szikladarabokat 
dobált szét, majd hamu- és iszapeső következett, 
de a lávaömlés egészen elmaradt. Hasonló kitö
rései vannak New-Zeeland szigetén a Taravera 
vulkánnak is. 

B a u d a K a i fibre, háncsrost, 1. Abelmoschus. 
Bandama, folyó a francia Elefántcsont-gyar

matban ; a Fehér- és Vörös-B. összefolyásából 
ered, amelyek Tombo közelében találkoznak. DK.-
nek, a Színi fölvétele után egyenesen D.-nek fo
lyik és Grand-Lohounál torkol. 

Bandan-nyomat v. bandhana-nyomat, 1. Szín
nyomás. 

Banda Orientál, 1. Uruguay. 
Bandar, 1. Mazulipatam. 
Banda-szigetek, a Molukkok egyik csoportja, 

Amboina hollandus kerületben, Ceramtól DK.-re. 
Valamennyi vulkánikus eredetű, a vulkánok, pl. 
a Gunnung Api, ma is működnek. Két legnagyobb 
szigete a Nagy-Banda v. Lontor és a Neira, ame
lyeknek területe a többi apró szigettel együtt 
42 kma, lakosainak száma pedig 9400, s így a 
népsűrűség 224. A földrengések igen gyakoriak. 
Klímája forró, de nem egészségtelen; a növény
zet nagyon dús, különösen fontosak a 6—9 m. 
magas muskatály- v. szerecsendiófa-ültetvények, 
(Myristica moschata), amelyeknek termelését a 
hollandus kormány a XVII. sz.-ban a B. monopó
liumává tette, s az összes más szigeteken meg
semmisítette emiatt az ültetvényeket. A mono
pólium a rabszolgaság eltörlésével együtt ért vé
get 1873. Fővárosa Banda város, Neira sziget 
D.-i partján, jó kikötővel. A B.-et a portugál 
Antonio de A.broa fedezte fel 1512. A portugá
loktól 1599. a hollandusok foglalták el, kegyetlen 
mészárlások árán, 1796. angol kézre kerültek, de 
1815 óta ismét a hollandusok birtoka. Itt gyilkol
ták meg 1879. Cadell F. (1. o.) angol utazót. 
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Bandeira, port. államférfi, 1. Sá da Bandeira. 
Bandel, Érnst von, német szobrász, szül. Aus-

bachban 1800 máj. 17., niegh. 1876 szept. 25. 
Münchenben, Nürnbergben és Rómában tanult, 
1827-től Münchenben dolgozott, 1834. Berlinben, 
majd Detmoldban telepedett le. Híres műve Armi-
nius emlékműve a Teutoburgi erdőben (Groten-
burg). Az 57 m. magas, nagyszabású, de nem ép
pen kiváló emlékmű, mely kupolás épület fölött 
Arminius rézből domborított szobrából áll, 1830 
óta foglalkoztatta B.-t, de csak 1875. fejeződött 
be teljesen. 

B a n d e l i e r (ejtsd: bándeijé), szóles szíj, melyet a 
balvállról a jobb csípő felé átalvetve karabély, 
tölténytáska, kard, stb. hordására használtak és 
használnak némely hadseregben még ma is. Ná
lunk a lovasltott csapatok «kartus» név alatt dísz
es szolgálati jelvény gyanánt használják. A 
XVII. sz.-ban ós a XVIII. sz. elején a gyalogos 
B.-jén 12—20, egy-egy töltésre való lőport tar
talmazó szelence, valamint a gyujtóserpenyőbe 
való puskaporral megtöltött lőporszarv és a go
lyózacskó (patrontás) csüngött. 

Bandelkhand, 1. Bundelkhand. 
Bandelkhand v.bundela, E.-i Brit-India hasonló 

nevű tartományának lakói, mintegy 30 törzsre 
oszolva. 

Bandello, Matteo, olasz író, szül. Castelnuovo-
ban, minden valószínűség szerint 1485-, megh.való-
szinüleg 1561. A Domonkos-rendbe lépett, de úgy 
látszik élete java részét utazgatással töltötte. Mi
dőn 1525. a spanyolok elfoglalták Milánót, ő és 
apja, kik francia-pártiak voltak, elvesztették ösz-
szes vagyonukat, s ekkor B. egy mecénásával, 
Cecare Fregosoval Franciaországba ment, hol II. 
Henrik király 1550. agen-i püspökké nevezte M. 
B. a XVI. sz. legkiválóbb olasz novellistája. Nö
velte c. gyűjteménye 214 elbeszélést tartalmaz, 
melyek mindegyikét a kor történelmére nézve 
igen érdekes ajánló levél előzi meg. B. eleven, 
könnyed elbeszélő, e tekintetben mindjárt Boc
caccio után következik. Azonban nála is gyakori 
a trágár történet, melyek miatt kortársai, te
kintve egyházi állását, gyakran erős támadások
kal illették. Novellái mind eredetiben, mind fordí
tásban sokáig igen kedves olvasmánya voltak a 
közönségnek és sűrűen felhasznált forrása szá
mos írónak. Shakespeare Romeo és Júlia tárgyát 
belőle merítette. 

B a n d e nő ire (ejtsd: bánd noár), 1. öltözetük 
szerint feketéknek nevezett zsoldos csapatok, mi
nők több izben voltak a francia királyok ós az ezek 
ellen harcoló fejedelmi főurak zsoldjában. — 2. 
így nevezték a nagy francia forradalom idejében 
a tőkepénzesok ama csoportját, moly a lefoglalt 
egyházi és nemesi birtokokat potom áron meg
vásárolta. B gúnynévvel azért illették őket, mert 
ezek a kalmárlelkű vállalkozók a történeti neve
zetességű épületeket elpusztították, vagy profán 
célokra alakították át. V. ö. De Viel-Gastel, Hist. 
de la restauration, II. 262. 

B a n d e r e s i (a. m. zászlóvivők, más néven ca-
porioni), a XIV. sz.-beli római vadászegyesüle
tek vezetői, kik Rienzi alatta helyreállított köztár
saság kormányzói valának. Különösen a zsoldos 
kapitányok és a nemesek ellen harcoltak. 1407-ben 

önként feloszoltak. V. ö. Gregorovius, Gesch. der 
Stadt Rom, VI. köt. 387—567. 

Banderiális hadsereg, 1. Bandérium. 
B a n d e r i l l a (sp., ejtsd:—ijja), zászlócskát je

lent, főkép a bikaviadaloknál használt díszes vető
nyilak zászlócskáit. Innen nevezik a bikaviadalok 
szereplőinek nyílvetö és vörösposztót lobogtató 
csoportját is banderillero-Tiak (ejtsd: ijjero). 

Bandérium, az egyugyanazon zászló alatt 
harcra kelő vitézek hadcsapata Árpád-házi kirá
lyainktól 1848-ig. Maga a szó középlatin s az olasz 
bandero-, bandiera-tól (a. m. zászló) származik. A 
banderiális rendszer teljes kifejlődése Zsigmond 
király korára esik, aki 1433-iki, 111.1435-iki végzé
sével, melyhez aztán az 1454-iki II. t.-c. járult, a 
honvédelem alapjává tette. B törvények szerint: 
1. a király az általa (földbirtok-használattal) dí
jazott várörségekén kívül köteles volt még állan
dóan 1000 lovasból álló királyi B.-ot a saját költ
ségén tartani. Ezenkívül háború esetén a király
nak még több — a szükségnek s a királyi jöve
delmeknek megfelelő számú — B.-ot kellett a 
saját költségén kiállítania. 2. A királynénak is, az 
általa élvezett jövedelmekből, állandóan fegyver 
alatt kellett tartania B.-át. 3. A zászlós urak B.-
tartási költségeik fejében készpénzből v. sóból 
álló évi járadékot kaptak. 4. Az egyházi és világi 
főurak, jövedelmüknek megfelelő számú fegyve
reseikkel, csakis akkor képezhettek külön B.-ot, 
ha régebben — Zsigmond király idejéig — leg
alább 400, később pedig 50 lovas-harcossal voltak 
képesek kiállani. 5. A vmegyék B.-ába a nemesek 
által jobbágyaik száma arányában kiállított fegy
veresek, az ú. n. telek-katonaság (militia portalis) 
tartozott; ez nevét onnan vette, hogy a kivetés
nél a jobbágytelkek (porták) számát vették tekin
tetbe ; a vmegye zászlója alá gyülekeztek végre 
a személyesen fölkelt nemesek is. 6. A városok 
B.-ai, amelyek főleg várak őrizetére rendeltettek. 
A banderiális rendszert Mátyás király rendítette 
meg azzal, hogy szívesen vette, ha a B. kötelezett
ség teljesítése helyett évi járadékot fizettek a ki
rályi kincstárba. Az ekként befolyt jövedelmet a 
király zsoldos hadának tartására fordította. A 
Jagello-házbeli királyok csak annyiban követték 
Mátyás példáját, hogy a váltságot elfogadták, ezt 
azonban nem fordították állandó katonaság tartá
sára, hanem eltékozolták. 

Habsburg-házbeli királyaink alatt majdnem 
két századon át a régi banderiális rendszer al
kalmaztatott, rendszertelenül, csakis a pillanat 
követelményeit tekintetbe vevő módosításokkal. 
1715-ben végre az állandó hadsereg felállítását 
iktatták törvénybe, de azért az ez évi VIII. t.-c. 
szerint: a nemesek továbbra is az orszáe védel
méért vitézkedni s személyesen felkelni, illetőleg 
B.-aikat kiállítani és kivezetni tartoznak. E tör
vénycikk azonban nem jelölte meg közelebbről, 
hogy e kötelesség kiket és mily mértékben illet, 
amiért is mikénti értelmezése fölött már az 
1741-iki országgyűlésen hevesen vitatkoztak. Az 
1764-iki országgyűlésen Koller báró, kir. személy -
nök, a felkelési kötelezettségnek készpénzben 
leendő megváltását javasolta, de a rendek egy
felől nem akartak még több pénzt áldozni a telje
sen osztrák szellemben vezetett haderő szaporí-
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tására ; másfelől azonban a rendes évi járulékok 
fizetését már azért is megtagadták, mert első lé
pésnek tekintették a nemesség megadóztatására. 
Az 1848-iki országgyűlés úgy az adófizetési, mint 
a személyes katonáskodás! kötelezettséget az or
szág minden lakosára, tehát a nemességre is ki
terjesztvén, ezzel együtt a B.-ok felállítására vo
natkozó kötelezettséget is megszüntette. — B. 
napjainkban az a polgári s egyszersmind katonai 
jellegű parádé, mikor ünnepies alkalmakkor, pl. 
koronázás, jubileum, beiktatás, követ választás s 
más ehhez hasonló alkalmakkor, bizonyos váloga
tott csapat magyar díszöltözetben, lóháton, ódon 
fegyverekkel, esetleg csatlósokkal és apródokkal, 
históriai jelmezekben nyilvánosan megjelenik. 
Ezekben, ha a rendezők által megállapított szer
tartásra vonatkozó szabályokat megtartja, rend
szerint bárki részt vehet. 

Irodalom. Keresztúry, De veteri inst. reí mii. hung., Wien 
1790; Bárdossy, Animadvers. hist. crit. dipi. in opus de in-
surrectione nóta., Buda 1792; Cziráky, Conspect. Juris Publ. 
T. II. pp. 123—143 ; Horváth Mihály, A m. honvédelem tört. 
vázlata ; Piringer, Ungarns Banderien, Wien 1810—16 ; Mey-
nert, Geschiehte d. ung. Kriegswesens, u. o. 1875; Bárczay, 
A hadüg^y fejlődésének története, Budapest 1895 ; Czimer 
K., Az Árpádkori várkatonaság beolvadása a B.-os seregbe 
(Felolv. a M. Tört. Társulatban 1911 jau.). 

B a n d e r o l e (franc.), 1. jelmondattal v. névvel 
ellátott lebegő szalag; látható képeken, gobeline
ken ós domborműveken a középkorban s a XVI. 
sz.-ban. — 2. B., dárdára tűzött zászlócska a 
XI—XVI. sz.-ban. — 3. B., püspöki pásztorbo
tokra akasztott fátyol (sudarium). — 4. B., fegy
ver- és tölténytartószijak; nemkülönben kürtbojt. 
— 5. B., adóköteles árúk csomagolásánál hasz
nált, bélyeggel ellátott olyan papirhüvely, illetőleg 
papirszalag, mely arra szolgál, hogy az illető 
tárgy után járó adó lefizetését bizonyítsa. Hasz
nálják gyártmányi adóknál. 

Bandi, régi magyar személynév, 1. Bánd. 
Bandiagara, Nyugat-Afrikában a franc. Niger-

tartomány egyik kerülete, azonos nevű fővárossal. 
Bandiat (ejtsd: bándiá), Franciaország folyója; 

Haute-Vienne départementban ered, átfolyik Dor-
dogneba és azután Charenteba; ez utóbbiban 
mészkőterületre jut és Marthon alatt vizének na
gyobb része földalatti üregekben (Gros-Terme, 
Chez-Roby, Gouffry) vész el; a Caillére-üregen 
túl csak nagyobb esőzések után jut el Agrisig, 
ahol azután a hasonló jellegű Tardoire-ral (1. o.) 
egyesül. 

Bandiéra, 1. Attilio és Emilio, velencei előkelő 
családból származó két testvér, kik Nápoly ellen 
intézett csínyük és sorsuk által lettek híresekké. 
Atyjuk, B. Francesco (1. B. 2.), osztrák ellenten
gernagy volt. Két fia azonban, mindkettő osztrák 
tengerésztiszt, atyjukétól eltérő politikai elveket 
vallottak. Attilio (szül. 1817) és Emilio (szül. 
1819), a szabad és egységes olasz köztársaságért 
rajongtak. 1842-ben levelezésbe léptek Mazzini-
val ós összeesküvést szőttek. 1844 jún. Korfu-ból 
néhány bajtárs kíséretében kikötöttek Kalabriá-
ban abban a reményben, hogy a nép már eljöve
telük hírére is fegyverhez fog nyúlni. Ámde bizo
nyos Boccheciampe elárulta őket és a nápolyi kor
mány embereivel elfogatta. 1844 júl. 25. B. Attilio 
s Emilio és 7 társuk Cosenzában kivégeztettek. 
V. ö. L. tíicciardi, Storia dei fratelli B. e consorti 

(Firenze 1863); Pierantoni R., Storia dei fratelli 
B. (Milano 1909). 

2. B.,Fra7icesco, báró, osztrák ellentengernagy, 
szül. Velencében 1785 máj. 24., megh. u. o. 1847 
szept. 16. Mint tengerészhadapród 1801. lépett 
az osztrák tengerészeibe, honnan azonban már 
egy év múlva a francia hadtengerószet szolgála
tába lépett. 1806-ban a párisi béke után mint sor
hajóhadnagy ismét visszavótetett és mint ilyen 
1817. Leopoldina osztrák főhercegnőt kisérte Bra
ziliába. Buzgó és hű szolgálataiért (harcolt a 
görög kalózok ellen vívott összeütközésekben is), 
valamint 1830. a marokkóiak elleni harcokban 
szerzett érdemeiért fokonkint előléptettetvén, 
1839. mint ellentengernagy az osztrák közép
tengeri hajórajt vezényelte, mely az angol hajó
rajjal 1840. őszén egyesülvén, Beirutot bombázta 
és a St. Jean d'Acre-i szerencsés ütközetet vívta. 
Fiai, Attilio és Emilio sorhajóhadnagyok által 
(1. B. 1.) kompromittáltatván, állásától felmente
tett és nyugalomba helyeztetett. Fiainak kivégez-
tetése után kedélybeteggé lön s mint ilyen halt 
meg Carponade birtokán, Velence mellett. 

B a n d i é r e (franc, ejtsd: bandjer), zászló; vala
mely seregrész arcvonala. 

Bandikut-félék (Peramelidae), a sokfogú er
szényesek (Polyprotodontia) egyik családja. Ide
tartozik az orrmányos bandikut (Perameles 
nasuta E. Geoffr.), mely Ausztrálián kívül Új-
Guineában is előfordul; kifejlődött állapotban 50 
cm. hosszú, ebből farkára esik 12 cm. Idetartoz
nak az erszényes borzok (1. o.) is. 

Bandinelli, Baccio (tkp. Bartolommeo), olasz 
szobrász, szül. Firenzében 1493 nov. 12., megh. 
1560 febr. 7. Rustici tanítványa, főleg Michel
angelo hatása alatt fejlődött és a nagy mesterrel 
vetélkedve, annak nagyszerűségére törekedve 
alkotta müveit. A Medici-család pártfogása nagy 
megbízásokban részesítette, de legnagyobb műve, 
Hercules és Cacus óriási márványcsoportja, me
lyet 1534. állítottak föl a firenzei Palazzo Veochio 
előtt, túlzott torzképe Michelangelo művészeté
nek. B. művészetét jóval kedvezőbb oldalról mu
tatja be az a prófétákat ós szenteket ábrázoló 88 
dombormű, melyeket a firenzei székesegyház szen
télyének korlátján készített (24 dombormű az 
Opera delDuomóba került).Ezekben,valamint fönn
maradt rajzaiban ízléses, találékony, termékeny 
képzeletű művész munkáit ismerjük föl. Giovanni 
delle bande nere emléke, melyet I. Cosimo herceg 
megbízásából készített, befejezetlenül áll a firenzei 
S. Lorenzo templom előtt. 

Bandini, 1. Angiolo Maria, olasz bibliográfus, 
szül. Firenzében 1726 szept. 25., megh. u. o. 1803 
aug. 1. 1747-ben mint a volterrai püspök titkára 
Bécsbe került. 1750-ben Firenzében a Marucelli-
könyvtárnak felügyelője, 1756. pedig a Lauren-
tiana-könyvtárnak főfelügyelője lett. Fő müve a 
mintaszerű Catalogus codieum manuscriptorum 
bibliothecae Mediceae Laurentianae (Firenze 
1764—93, 11 köt.). Kiadta Kallimachos, Nikander, 
Musaeos, Arasos, Theognis, Theophrastos stb. 
műveit is. 

2.B., Sallustio Antonio, szül. 1677., megh. 1760., 
nemzetgazda; Discorso economico c. műve, melyet 
1737. írt, azért érdekes, mert itt kifejtett nézetei 
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már sokban hasonlítanak a később fellépő flzio-
kraták tanaihoz (1. Fiziokratizmus); ez a munka 
azonban nem gyakorolhatott befolyást a flziokrata 
eszmék keletkezésére, mert csak szerzőjének ha
lála után 1775. látott napvilágot. Discorso sulla 
Maremma Sienese c. munkájában a sienai mocsa
rak kiszárítására adott életrevaló tervet. 

Banditák (ol. banditi), olyfajta rablók és 
gyilkosok, akik kijelölt személyek megölését űzik 
iparszerüen. Az olaszoknál eredetileg számüzöttet 
jelentett s ez értelemben Dante is bandito volt. 
Csak később nevezték igy a szegény-legényeket, 
akik egészen a céhekhez hasonlatos egyesüléseket 
alkottak, melyeknek határozott törvényei és rend
szabályai voltak. A XVI. sz. végén V. Sixtus 
pápa rövid időre elnyomta a B.-at, de csakhamar 
ismét elszaporodtak. Nem ritkán politikai célokra 
is fölhasználták őket, különösen a reakció szolgá
latában. Az olasz közbiztosság javulásával ugyan 
háttérbe szorultak, de teljesen elnyomni máig sem 
tudták őket. A B. és egyáltalában a fölbérelt 
gyilkosok eufemisztikus neve a mai Olaszország
ban bravi (vitézek). L. még Gamorra, Mafla, 
Briganti. 

Bandjermassin, 1. Bandzsermasszin. 
Bándlow, Heinrich, német, plattdeutsch író, 

szül. 1855 ápr. 14. Tribseeben; eleinte tanító volt, 
most kizárólag az irodalmat műveli, Greifswald-
ban él és Pritz Reuter leghivatottabb utódjának 
tartják. Számos elbeszéléskötete közül nevezete
sebbek: Stratenfegels (1896—1902, 5 k.); Lustig 
Tügs (1904—8,3 k.); üt min kak (1909); regényei: 
In'n Posthus (Leipzig 1906); Aus allén Strassen 
(1910). 

Bandoeng (Bandung), helység Jávában, a kö-
zépjávai ültetvények főhelye. 

Bándol, kisk. Vas vm. kőszegij.-ban, (1900) 374 
horvát és német lak., postahivatal; u. t. Rohoncz. 

Bandola (sp. bandolon, bandora, bandura), 
a lanthoz hasonló hangszer, több-kevesebb acél-, 
vagy bél-húrral. Hasonló hangszerek a pandora 
vagy pandura, pandurina, mandora, mandola v. 
mandura, mandoer. Mindegyik azonos a mandolin-
nal (1. o.). 

B a n d o l i n (n8v.), 1. Birs. 
Bandols (ejtsd: bándoii), község Var francia dé-

partementban, a Földközi-tenger öblénél, vasút 
mellett, (1906) 1975 lak., akik jó borokkal és déli
gyümölcsökkel űznek élénk kereskedést; hordó-
ipara jelentékeny. 

Bandon vagy Bandonbridge (ejtsd: bendnbridzs), 
város Munster ir tartomány Cork grófságában a 
B. partján, (1901) 2830 lak., jelentékeny vásárok
kal, szeszgyártással, bőr- és pamutiparral. 

Bandoska (koboa), cseh nemzeti hangszer, mely 
nem egyéb, mint üvegkorsó bőrrel behúzva s rajta 
néhány lószőr kifeszítve; ezek nedves kézzel 
érintve a nagy bőgőhöz hasonló hangot adnak. 

B a n d o u l i é r e (franc, ejtsd: bandniiét), 1. á la 
bandouliére. 

Bandtke (lengyelesen Bandtkie), 1. György 
Sámuel, lengyel történetíró és bibliográfus, német 
keresk. fia, szül. Lublinban 1768 nov. 24., megh. 
Krakóban 1835 jún. 11. Tanult Boroszlóban, Hal
léban és Jenában, 8 évet töltött mint nevelő Ozsa-
rovszky Péter gróf családjánál Varsóban, Drezdá

ban, Berlinben és Szent-Pétervárt; 1798-ban Bo
roszlóban a lengyel nyelv tanára lett egy gimná
ziumban, később gimnáziumi igazgató; 1811-től 
kezdve pedig a krakói egyetemen könyvtáros és 
a bibliográfia tanára. Irt egy kis lengyel-német és 
öccse közreműködésével egy lengyel-francia-német 
szótárt (Boroszló 1806), lengyel nyelvtant németek 
számára (u. o. 1808). Maradandó becsüek alapos 
tudományos munkái, amelyek közül a legfőbbek: 
Dzieje narodu polskiego (A lengyel nép története, 
2 köt. Breslau 1810., 2-ik kiad. 1820., 3-ik 1835): 
Historya drukarn Krakowskich (A krakói nyom
dák története, Krakó 1815) és ennek nagyobb ter
jedelemben való átdolgozása, Historya drukarn 
w Polsce i Wielkiem Ksiestwie Litewskióm (A len
gyelországi és litván-nagyfejedelemségi nyomdák 
története, 3 köt., Krakó 1825—26). 

2.B. János Vince,&z előbbinek testvéröccse,szül. 
Lublinban 1783., megh. Varsóban 1851. Jogtanár 
volt Varsóban; munkái: Jus Culmense (Varsó 
1814), Jus polonicum (Boroszló 1831) és Historya 
prawa polskiego (A lengyel jog története, Varsó 
1850). 

Bandung, 1. Bandoeng. 
Bandusia (Bandusiae fons), forrás, melyet Ho

ratius énekelt meg (Od. III. 13) és amely Sabinum 
nevű birtoka mellett a Digentia (ma Licenza) 
völgyében volt. 

Bandzsa, 1. Kancsalság. 
Bandzsara, középindiai nomád törzs. Egyetlen, 

de monopolizált foglalkozásuk, hogy ökörkara
vánjaikkal gabonát szállítanak. Állandó lakóhe
lyük nincsen és külsejük is a cigányokra emlé
keztet. Karavánjaikban olykor több ezer ökör 
van. Minden karaván külön törzscsoport, mely
nek élén választott és korlátlan hatalommal fel
ruházott, de amellett letehető főnök áll. Számuk 
mintegy 70,000 főre tehető. 

Bandzsermasszin v. Bandzsir, 1. a középkor
ban önálló fejedelemség Borneo D.-i részében, 
Martapura fővárossal. A hollandusok 17B3 létesí
tettek itt először kereskedelmi összeköttetéseket, 
azután befolyásuk gyorsan növekedett. 1787-ben 
adófizetővé lett B., 1857. pedig birtokukba vették. 
A jelenlegi B. kormányzóságnak (1910) 54,000 lak. 
van. — 2. B., város, a hasonló nevű kormány
zóság székhelye, 53,000 lak., Borneo legnagyobb 
városa. A Barifo folyó deltája mellett épült, gyö
nyörű fekvésű helyen, legnagyobbrészt cölöpökön, 
úgy, hogy a közlekedés a vizén történik. Van 
maláji, kinai és európai negyede, ez utóbbiban 
2 erősség, a kormányzó és a katonai főparancsnok 
palotája, stb. Kivitelre kerül: kőszén, gyémánt, 
aranypor, rotang, viasz, guttaperka. 

B a n e l l a (ol.), selyemhulladék, florettselyem. 
Banér János (Banner v. Banier), svéd hadve

zér a 30 éves háborúban, szül. Djursholm lovag
birtokon 1596 jún. 30., megh. Halberstadtban 1641 
május 20. Az Orosz- és Lengyelország elleni há
borúkban annyira kitüntette magát, hogy Gusztáv 
Adolf egyik fővezérévé nevezte ki. A 30 éves há
ború folyamában kitűnt Pomerániában és Meck-
lenburgban. A breitenfeldi diadal kivívásában 
(1631 szept. 17.) a királlyal osztozkodott. Harcolt 
Donauwörthnél és Rain-nál, részt vett Augsburg 
és München elfoglalásában ós a király halála 
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utána <<svédoroszlán» 1634.,nagyobbrészt svédek
ből és brandenburgiakból álló 16,000 főnyi had
sereg ólén Prágát fogta ostrom alá. 1636-ban 
Wittstock mellett győzött, midőn pedig a császá
riak Torgauban őt fogták ostrom alá, B. ügyesen 
kiosont a városból és Pomerániába menekült. 1639-
ben Chemnitz mellett a 30 ezernyi császári ós 
szász hadak fölött megint győzelmet aratott. 
1641 elején a súlyos betegségével mit sem törődő 
B. a Eegensburgban szókelő birodalmi rendeket 
próbálta meglepni, a Duna jegének megindulása 
azonban kísérletét meghiusítá. Pia, a «bolondos» 
B., mint Ingermannland katonai kormányzója 
halt meg 1677. Részben németül írt leveleit és 
jelentéseit Sondén adta ki (Stockh. 1893> 

Banez Domonkos, híres tomista, a tomiz-
mus megalapítója, szül. 1528 febr. 29. Medina del 
Campo-ban (Ó-Kasztilia), megh. 1604 okt. 22. 
u. o. 1543-ban a salamancai egyetemen kezdette 
magasabb tanulmányait, 1546. a Domonkos-rendbe 
lépett. Tanulmányainak befejezése után (1551) a 
rend salamancai házában 10 évig tanított bölcse
letet és teológiát, 1561—66. pedig a rend avilai 
házában, mely időben Szt.Teréznek gyóntató atyja 
és haláláig főtanácsadója volt (1582). 1567-ben az 
alcalai egyetemen tanított, 1573—77. tanár és 
kormányzó a rend valladolidi kollégiumában, 
1577. e. tanár a salamancai egyetemen, 1581. r. 
teol. tanár. Nevéhez fűződik a praemotio physica, 
praedeterminatio, gratia ab intrinseco efflcax és 
a tőle lényegesen különböző gratia mere sufflei-
ens-ről való tanítás, amely ellen Molina lépett 
föl, és amely fő vitapont lett a tomizmus és moli-
niznius között. Művei: Commentarius in Iam partém 
s. Thomae,in II»m Ilae de flde, spe, eharitate, de 
jureet justitia (Velence 1586, Lyon 1586); Relectio 
de merito et augmento charitatis (Salam. 1590, 
1627); Apológia fratrum Praed. etc. (1595); De 
intrinseca divinae gratiae efflcacia stb. 

Bánfa, kisk. Baranya vm. szentiörinczi j.-ban, 
(i9oo) 567 magyar lak.; u. p. Nagypeterd, u. t. 
Sumony. .f- HU 

Bánialva, kisk. Borsod vm. szentpéteri j.-ban, 
(1900) 703 magyar lak . ; u. p. és u. t. Bánhorvát . 
Itt élt a múlt század ötvenes éveiben és itt halt 
meg Kazinczy Gábor, kinek irodalmi hagyatéka , 
valamint Vukovics Sebő 1848—49-iki miniszter 
levelezése itt őriztetik. Itt van az olasz eredetű 
Bárjus-családnak a múlt században megújított 
kastélya, most Vladár Ervin tulajdona, 8000 da
rabból álló könyvtárral . B.-n bronz- és a rany
régiségeket ta lál tak. — L. még Sopronbánfalva. 

Banff, 1. grófság Skócia középső részében,Aber-
deen, Inverness, Blgin grófságok és a Moray-öböl 
között. Terüle te : 1777 km2 , (1901) 61,487 lak. Na
gyobb részét a Cairngorm hegylánc ágai (a leg
magasabb : Ben Mac Dui, 1309 m.) t a k a r j á k ; 
földje csak állattenyésztésre és erdőgazdaságra 
a lka lmas ; az É.-i részen (a felület 27%) i g e n jó 
rozsot ós zabot termesztenek. Főfolyója a Spey, 
az Avonnel és Doverannel . A lakosok a földmíve-
lésen kívül leginkább halászat ta l és wisky (szesz)-
gyártással (Glenlivet) foglalkoznak. — 2. B., a 
grófság székhelye, a Doveran torkolata közelében, 
(1901) 7148 lak., akik nagyobbára halászattal, mes
terséges trágya-, vitorlavászon- és kötélgyártás-

B&nfty (alsó-lindvai) eímer. 

sal foglalkoznak. Mellette van Duff-house, a Fife 
grófok kastélya. 

Bánöy-c,saZ<y. Magyarország történetében e né
ven hat különböző eredetű család szerepel, ú. m. 
az Alsólindvai, Pelsölindvai, Losonczi, Nagymi
hályi, Tallóczi és Bálványosi B.-család. 

I. Az Alsólindvai JB.-család a Buzád-Hahót nem
zetségből származott. Megalapítója, az 1164. em
lített I. Hahót unokája, III. Hahót, aki 1226. em
líttetik először, 1238—39. vasvármegyei ispán, 
elhunyt valószínűleg 1260&örül. Piának, IV. Ha
hóinak (1251— 
1373) 2üa volt: 
Máté, aki 1272. 
említtetik és Ist
ván, aki 1272— 
1296-ig szerepel 
s akitől a család 
azután tovább 

származott. Ist
ván 1291. a ki
rályi étekfogók 
kancellárja, bir
tokaira királyi 

megerősítést 
nyer, 1292-ben 
a lázadó Kősze-
ghyek ellen harcol, 1296, varasdi főispán, III. Endre 
halála után a Kőszeghyek, az 1292-iki ellenük vi
selt hadakozást megboszulandók, rajta ütnek és el
foglalják tőle Alsó-Lindvát, az ősi várat, melyet 
István fia, Miklós, csak 1323. kap vissza Károly 
király adományából. Miklós 1323—34 zalai főispán 
s mint ilyen részt vett 1328. az osztrák háború
ban, melyben Haburne várát és Pertoldsteint el
foglalta. 1334—43-ig zalai főispán és a királyné 
főlovászmestere, 1343—46. tótországi bán volt 
s mint ilyen Horvátország visszahódltásában nagy 
érdeme volt. Részt vett a zára-velencei háború
ban, amikor is ellenesei árulással vádolván, Ká
roly király megfosztotta őt báni hivatalától, de 
1353. azt újból visszanyerte, miután már előbb 
1349. újból zalai főispán lett. Valószínűleg 1361 
előtt halt meg. Öt fia volt, kik közül István 1366. 
zagoriai főispán, 1383. tótországi bán, fiaiban 
Miklósban és Lászlóban családja kihalt; László, 
kinek fiától Zsigmondtól csak leányutódok szár
maztak ; János, aki testvérével Istvánnal 1366. 
szintén mint zagoriai főispán és 1383. mint tót
országi bán szerepel és akitől aztán a család to
vább származott le. A család címere, melyet csak 
pecsétekről ismerünk, a Buzád-Hahót nemzetség 
címerét, a bölényt mutatja. 

Az Alsólindvai B.-családból B. István válik ki ; 
előbb Zsigmond király ellenese, később buzgó 
híve, úgy hogy Zsigmond a bolondóczi uradalmat 
neki igéri, ha annak tulajdonosa, B. Pál, mag
talanulhalna el. 1439-ben részt vesz Albert király -
lyal a törökök elleni harcokban, ennek halála 
után Ulászló pártjához csatlakozott. A rigómezei 
ütközetben esett el 1448. B. Pál. Neve Magyar
ország történetében meg van bélyegezve; Hu
nyadi János ellen ármánykodott, László kivégez-
tetésében része volt, Mátyás király ellen rút áru
lást követett el. Ipja a kegyetlenkedéseiről híres 
Stibor vajda volt. 1437-ben Hédervári Lőrinc he-
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lyébe nádorrá nevezte ki B.-t hűségéért Zsigmond 
s a bolondóczl v. beczkói uradalmat az összes hoz
zátartozó javakkal együtt neki ajándékozta. Zsig
mond halála után le kellett az általa viselt mél
tóságokról mondania, de Ulászlónál megint be
hízelegte magát s rávette, hogy a törökkel Sze
geden 1444. kötött békét szegje meg. Annak gyá
szos következménye a várnai ütközet volt, melyben 
maga a király is elesett. B. volt az, ki Hunyadi 
Lászlót fontos királyi közlendők ürügye alatt Bu
dára csalta, negyedmagával ott reárontott, elfo
gatta s a Hunyadi-ház ellenségeiből alkotott bíró
sággal halálra Ítéltette. Mátyást csak ama feltétel 
alatt ismerte el királynak, ha a családja ollen ve
tetteket nem boszulja meg rajta. Mátyás ezt meg
ígérte neki, de B. Pál uralkodása elején mégis 
árulást forralt ellene, levelet Irt Frigyes császár
nak, hogy ne adja ki a koronát Mátyásnak, 
mert ő és társai az országot úgyis neki szánták, 
1459 febr. 14. a Frigyesnek magyar királlyá lett 
választásáról szóló oklevelet aláirta, esküvel meg
erősítette és míg Mátyás a felvidéket pusztító 
csehek ellen harcolt, B. Mátyás párthiveit üldözte, 
egyszersmind Podiebrád cseh király fiát, Viktorint, 
királlyá akarta választatni. Meghalt 1468. 

B. János a B.-család alsólindvai ágának leg
tisztább jellemű, legtiszteletreméltóbb, legfedd-
hetetlenebb tagja. A Jagellók korában jelleme, 
önzetlen hazafisága által felülmulta kortársait. 
Hű embere Mátyásnak, halála után Korvin-párti, s 
midőn ennek ügye végkép elveszett, II. Ulászlóhoz 
szegődött. Részt vett az 1526-iki mohácsi ütközet
ben, melyből csak úgy tudott megmenekülni, hogy 
alóla kilőtt lova helyébe Szentgyörgy völgyi Ba
kács Sándor a magáét engedte át neki. A mohácsi 
vész után Szapolyai János pártjára állott, kinek 
egyik hadvezére volt s akitől akkor sem pártolt el, 
midőn jószágait Ferdinánd pusztítani kezdte ós 
neje térden könyörgött neki, hogy ne juttassa 
önmagát és gyermekeit jobbágyi állapotra. Az 
1540-iki budai országgyűlésen nádorrá választa
tott, de e hivatalát nem sokáig viselhette, mert 
négy óv múlva szaporczai várában utóiérte a 
halál. 

B.Miklós egyike ama 47 főúrnak.kik Budánl459 
febr. 10. megesküdtek, hogy a pártütők ellen a ki
rályt vagyonukkal, vérükkel és életükkel fogják 
védelmezni. 1467-ben kir.főpohárnok, két év múlva 
pozsonyi főispán, e hivatalát két évtizeden keresz
tül viselte. 1467-ben elkísérte Mátyást Erdélybe és 
Moldvába és a dec. 16. éjjel Moldva-Bányánál vá
ratlanul megtámadott királyt 200 emberével meg
védte, és több a királynak szánt kardcsapást vité
zül fogott fel. Ezért öt Mátyás több erdélyi faluval 
ajándékozta meg. Elkísérte a cseh háborúba is 
Mátyást, ki 1468. Gábor kalocsai érsekkel együtt 
őt kiildé Ferdinánd nápolyi királyhoz, hogy annak 
leányát, Beatrixet, számára kérjék nőül. A Fri
gyes elleni háborúkban szerzett érdemeiért 1477. 
örökös grófi címet nyert. Mátyás halála után Kor
vin híve. 1498-ban Ulászló nevében szövetséget kö
tött Albert lengyel királlyal a török ellen. Megh. 
1501. B. István, országbíró, szül. 1522 febr. 9., 
megh. 1568 jan. 28. Egy Calendarinm historicum 
c. könyvnek a hónapok minden napjának üresen 
hagyott helyeire családi és történelmi jegyzete

ket írt, melyeket utódai, B. Miklós (szül. 1547., fő
pohárnok és zalai főispán) és B. Kristóf'(szül. 
1577., főpohárnok és tárnokmester) folytattak. 
(Megjelent a Bánffy-nemzetség naplója címmel a 
Tudománytár 1841. folyamában.) B. Kristófban 
1644. kihalt az alsólindvai B.-család. 

II. A Felsőlindvai B.-család a Guthkeled nem
zetségből ered és egyeredetü a Marczaltövi- és az 
Amade-családdal. A három család közös őse I. 
Fekete Amadé, kinek fia, az 1272—78 körül em
lített II. Amadé, a Felsőlindvai B.-család meg
alapítója, aki 1275. kapja a család ősi fészkéül 
tekinthető Felsőlindva várát Vas vm.-ben. Élénk 
részt vett az 1273-iki cseh háborúban, hadako
zott Stiriában és az osztrák részeken. 1286 kö
rül halt meg. Fia Miklós 1322—25. tótországi 
bán, amellett soproni és komáromi főispán. Részt 
vett mint I. Károly párthíve a Kőszeghyek, a 
szerb király és a Csák Máté elleni hadjáratokban. 
Érdemei jutalmául a királytól előbb Berónyt, Osz-
topánt ós Dencset, később Ikrényt kapta. Fia 
Miklós nem játszott szerepet a nyilvános életben, 
1347. már nem ólt, fiai IV. Amadé és II. János
ban, utóbbinak 1357. törtónt elhunytával a csa
ládnak magva szakadt. 

III. A Losonczi B.-család a Tomaj nemzetségből 
származik, első okleveles öseDénes, kinek hasonló-
nevű fia 1222—41 között említtetik, mint tárnok
mester és nádor. Hasonlónevü fiának III. Dénesnek 
fia Tamás (1315 —1356), a Losonczy és Losonczi 
B.-családok közös őse, idősebbik fiától Istvántól 
veszi eredetét a Losonczy-család, míg második 
fia Tamás a Losonczi B. család egyenes őse, ki
nek fia Dénes bán (1380—88) a családnak nevét 
adta. ül . Dénes második 
fiától Miklóstól származott 
unokája Dezső pedig a Lo
sonczi Dezsőfy-család őse. 
Dénes tárnokmester sze
rezte meg a család birto
kául az erdélyi maros-
tordavm.-i Széplak és a 
nógrádvm.-i Losoncz bir
tokot, amely utóbbiról a 
család előnevét írta. A csa
lád már a XV. sz. közepén 
két ágra szakadt, István 
(1440 körül székelyek is
pánja), fiai közül László
tól, ki 1491-ben tárnok
mester, az idősebb (bárói), Györgytől az ifjabb 
vagy bonczhidai (bárói és grófi) ág veszi eredetét. 
Az idősebb ágból származó máig is báró B.-csa
lád őse, Zsigmond, a XVII. sz.-ban nyeri a bárói 
rangot, fiai Imre és László az idősebb ág két al-
ágának voltak megalapítói. Az ifj. vagy boncz
hidai ágban B. Dénes nyert bárói méltóságot, fia 
György erdélyi főkormányzó 1696. grófi rangot 
nyert, de ez a grófi ág 1858. B. Józsefben kihalt. 
Ugyancsak a bonczhidai ágnak egy másik ága -
zata B. Farkasban 1729. nyer bárói rangot, majd 
az ezen ágazatból származó B. Miklós 1855. osz
trák, 1880. magyar grófi rangot nyert. A család 
ősi címerét, melyet az összes itt említett rangeme
lések is megerősítettek, a mellékelt ábra mutatja. 
(A család történetére nézve v. ö. Nagy Iván, A 
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Losoncziak és B.-ak nenizedékrendeje; Turul I. 
évf. 16, valamint ehhez a tőle származó pótláso
kat, u. o. I. óvf. 150. ós II. évf. 88. 1., nemkülön
ben gr. Lázár Miklós pótlékát, u. o. V. óvf. 79.1. 
továbbá Varjú Elemér, A Tomaj-nenizetségbeli 
Losonczi B.-család oklevéltára, I. köt., Budapest 
1908.) 

A mohácsi ütközet után a család szerep
lése Erdélyre esik. B. Dénes jeles államférfiú 
szereplése Erdély ama viharos korára esik, mi
kor a fejedelmek: Rákóczi György, Rédei Fe
renc, Barcsai Ákos, Kemény János s Apafi Mihály 
egymást váltották fel a fejedelmi széken. 1666— 
1<>74. Kolozs vmegye főispánja, kolozsvári főkapi
tány, majd a törökök elleni védvárak seregeinek 
parancsnoka. A kolozsvári főkapitányságba maga 
Apafi iktatta be, s ekkor B. oly fényt ós pompát 
fejtett ki, akár egy fejedelem. Részint gazdagsá
gáért, részint gőgje és árulkodásaimiatt az erdélyi 
főurak csakhamar ellenségei lettek és mindent 
elkövettek megbuktatására. Teleki Mihály törek
véseinek, miket a magyarországi bujdosók érde
kében fejtett ki, B. titokban a legnagyobb ellen
sége volt. Emiatt Teleki, akinek B. terveit ke
resztülhúzta, hogy őt láb alól eltehesso, felhasz
nálta az országban a gőgös B. ellen uralkodó in
gerültséget és az 1674-iki országgyűlésen nyíltan 
azzal vádolta, hogy B. a bécsi udvar segélyével 
törekszik fejedelemségre. A vádpontok között volt, 
hogy a német császár bárói címmel ruházta fel. 
A B. ellen szövetkezett főurak voltak: Béldi Pál, 
ki esküdt ellensége volt azóta, hogy a végvárak 
parancsnokává az ő mellőzésével B.-t nevezték 
ki, Csáki László, Kapi György, továbbá B. Zsig
mond, a Dénes édes testvére, s még többen. Min
dent megmozdítottak B. elvesztésére és kivitték, 
hogy B. cáfolatának elvetésével: magánosok ká
rosítása, hivatalos hatalommal való visszaélés, 
hűtlenség ós a fejedelemségre való törekvés indo
kai ós tényálladókai alapján az országgyűlés 
1674 dec. 17. egyhangúlag kimondotta B.-ra 
a «nota infldelitatis»-t. A fejedelemné mindent el
követett B. megmentésére, de Teleki egy alka
lommal az asszony távollétében rábírta a fejedel
met, hogy aláírja a B. halálos ítéletét, melynek 
végrehajtásával Csáki Lászlót bízták meg. Mikor 
a fejedelemné ezt megtudta és könyörgéseivel 
Apafit sikerült a halálltélet visszavonására birni, 
akkor Csáki az ítéletet már végrehajtotta volt; 
ép abban a pillanatban, mikor a fejedelemné fu
tárja Bethlenbe, a kivégzés színhelyére érkezett. A 
«B. Dénes proskripciójárób) alkotott XXVIII. t.-cik-
ket később megsemmisítették. B. Györgyöt, a Dé
nes fiát, eleinte apja miatt üldözték, de az 1678-iki 
fejérvári gyűlés feloldván a proskripció alól, szin
tén kolozsi főispán lett, 1696. pedig grófi rangra 
emeltetett. Apafi halála után (1690 ápr. 15.) B. 
kérte fel öt más erdélyi főúrral az angol királyt 
és a brandenburgi választófejedelmet, hogy Lipót 
császártól eszközöljék ki az ifjú Apafi fejedelem 
megerősítését. 1691-ben Erdély rendéi aLeopoldia-
num-diploma értelmében B.-t választották meg 
országkormányzóul, de e hivatalának nem felelt 
meg, mert a történetíró Bethlen állítása szerint 
folytonos kártyázással tölte életét és «sok álom
mal mulatta el az erdélyi dolgokato. II. Rákóczi 

Ferenc 1703. erdélyi fejedelemmé választatván 
B. a kormánytanáccsal együtt a választást ér
vénytelennek nyilvánította és a felkelők elől Sze-
benbe menekült, hol 1709. meghalt. Fiai voltak 
az elsők, kiket császári dekrétum nevezett ki 
Kolozs és Doboka vm. örökös főispánjává. B.. 
György, főispán, 1651. szamosujvári kapitány, 
1657. consiliarus. Több ízben volt követ a portán. 
Megh. 1659. Naplót hagyott hátra, melyet az Er
délyi Történelmi Adatok IV. kötetében gr. Mikó-
Imre adott ki Kolozsvárt 1862. 

B. György, államfórfiú, szül. 1747. Piskin. Ta
nulmányait a Theresianumban végezte: kir. ka
marás, erdélyi kincstári tanácsos, majd kolozsi 
főispán és a kolozsi liceum igazgatója lett. Jó
zsef császár nagyon kedvelte kitűnő tehetségeiért 
és 1783. alkaneellárrá nevezte ki. 1786-ban mint 
kamarás kísérte a császárt erdélyi útjában, 1787. 
Erdély kormányzója lett s e hivatalában az 1790-
iki országgyűlés is megerősítette. 51 évi kitűnő ós-
fáradhatatlan állami szolgálat után 1822-ben halt 
meg. 

B. Dénes, cs. és kir. kamarás, a szabadságharc 
alatt Bécsben betegen feküdt, de élénken kisórto 
az események menetét s a forradalomról emlék
iratot is írt, melyet Marczali Henrik tett közzé .-. 
Gróf Bánffy Dénes emlékiratai az 1848. évi for
radalomról (Bud. Szemle, 1889). B. László, szül. 
1795. Az erdélyi ellenzéki párt vezére; az 1830-as 
években megyóről-megyére járva izgatott a kor
mány ellen. Ezért «vándor patriotánaks nevezték. 
Azl834-iki erdélyi országgyűlésen tartott hazafias 
beszédei által Erdély legnépszerűbb emberévé lön, 
de mielőtt a tettek mezejére léphetett volna, máj-
betegsége miatt még abban az évben meghalt. B.
János, szül. 1810. Beutazta Európa nagy részét 
ós a gazdasági élet terén szerzett ismereteit lapok
ban tette közzé. B. Béla, szül. 1831. Részt vett 
mint nemzatóf, később mint tiszt a szabadságharc
ban. Annafleveretése után jószágára vonult visz-
sza s az erdélyi ügyekről a bécsi Debatte-ba irott 
cikkei miatt üldöztetéseknek volt kitéve. 1876-ban 
tagja lett a képviselőháznak, mely 1884. alelnö
kévé választotta. Megh. 1888. Cikkeket írt több 
sport- és napilapba. 

B. Albert báró, a főrendiház tagja, szül. 1871 
aug. 19. Kolozsvárt. Tanulmányait befej ezvón,. 
gazdasággal foglalkozott, minthogy a családi 
elsőszülöttségi hitbizományi birtok élvezője. A. 
kolozsvmegyei Válaszúton lakik. 

B. Dezsöbáró, államférfi, B. Dániel báró ósL. 
Gyárfás Anna, a «nagyasszony» fia, szül. 1843. 
okt. 28. Kolozsvárt. Középiskolai tanulmányait 
ugyanott, az egyetemit pedig a berlini és lip
csei főiskolákon végezte. Visszatérése után vi
déki gazdaságának gondjaiba temetkezve, csak. 
1875. kezdett a közügyekkel foglalkozni, mikor 
mint Tisza Kálmán személyes híve, követte 
vezérét a fúzióba és elfogadta a belső-szolnoki 
főispánságot attól a kormánytól, melynek bel
ügyminisztere Tisza Kálmán volt. A vármegyék 
új beosztása után Szolnok-Doboka vármegye 
főispánja lett, utóbb mint királyi biztos rendezte 
a régi román határőrvidéknek a kincstárral való 
vitás ügyeit. A kormányzatára bízott területe
ken a nemzetiségi izgatásokkal szemben erélyes;. 
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sőt kérlelhetetlen szilárdsággal érvényesítette a 
magyar államhatalmat, s exponált állásában két
ségtelenül B. volt leghatározottabb képviselője a 
gyakorlati magyar politikai sovinizmusnak. 
Emellett ép oly hajlithatatlan és tekintetet nem 
ismerő pártembernek mutatta magát: a minden
kori szabadelvű kormányuralom B. vármegyéjé
ben úgyszólván kardcsapás nélkül vitte keresz
tül képviselőjelöltjeit a nemzeti ellenzék és a nem
zetiségi párt embereivel szemben egyaránt. Fő-
ispánságát akkor hagyta el, mikor az enyhébb 
Szápáry-kormányban nem vélt megfelelő támo
gatásra találni az ő nemzetiségi politikája szá
mára. B látszólagos bizalmatlanság ellenére ál
talános feltűnést keltett, hogy Szápáry mégis 
B.-t választatta a képviselőház elnökévé (1892), 
amely méltóságban B. nem a pártok fölött álló 
objektív dignitáriusnak, hanem par excellence 
pártja bizalmi férflának tartotta magát, ki telje
sen azonosította magát kormánya politikájával. A 
nemzetiségi kérdésben vallott programmja meg
lehetős népszerűséget szerzett nevének az or
szágban, de a Kossuth Lajos temetéséről (1894 
apr. 1.) való tüntető távolmaradása éles és szen-
vedelmes hírlapi támadásokat váltott ki ellene, 
ki — mint az erdélyrészi református egyház fő-
gondnoka — e napokra egyházkerületi ülés tar
tása címén Kolozsvárra utazott. 

Noha B. politikai jelentősége egyre növekvő
ben volt, mégis elég nagy meglepetést okozott a 
korona amaz elhatározása, mely a Wekerle-kor-
mánynak az egyházpolitika miatt felülről kikény
szerítőit távozása után 1895 jan. 14. őt az ú. n. 
szürke kabinet élére léptette, egyszersmind fel
hatalmazva az egyházpolitikai javaslatoknak a 
főrendiházon való áthajtásával és a szentesített 
törvények realizálásával. 

Kormányzati programmjában jelezte azt a fő 
célját, hogy a nemzet és a korona közti jó vi
szonyt a lehető legbensőbbé tegye, hogy a di
nasztia bizalma és támogatása mellett a dualiz
mus keretében teljesen kiépítse az egységes ma
gyar nemzeti államot. Mindjárt hivatalba lépése 
után erős konfliktusba keveredett a monarchia 
külügyminiszterével, Kálnoky gróffal Agliardi 
pápai nuncius magyarországi szereplése miatt. 
Az összetűzés a korona döntése alá került, amely 
a külügyminiszterre lett végzetes kimenetelű, 
mert állásától meg kellett válnia. Ez a siker 
megerősítette a B.-kormány parlamenti gyökereit 
is, annál inkább, mert a miniszterelnök korábbi 
nemzetiségi elveit nagyobb hatáskörében is egész 
terjedelmükben fenntartotta. Ilyen politikai szél
csöndben, biztató előjelek közt érkezett el a hon
foglalás ezredéves évfordulója. A politikai és tár
sadalmi ellentétek egy pillanatra vagy kiegyen
lítést nyertek v. szüneteltek; maga az ellenzék 
elismert vezére, Apponyi Albert gr. proklamálta 
a politikai Treuga Dei-t, Isten békéjét. Az egy
házpolitikai törvények végrehajtása is aránylag 
csekély emóciót keltett. A politikai fegyverszü
netnek az 1896-iki őszi választások vetettek vé
get, melyekben B. a rendelkezésére állott kor
mányhatalom összességét harcba vitte a közjogi 
ellenzék, de különösen Apponyi nemzeti pártja 
ellen, mely mintegy felére szállott. A megtize

delt, de meg nem tört ellenzéki pártok most irtó 
parlamenti harcot kezdtek a választási eszközök
ben éppen nem válogatós B.-kormány ellen, mely 
ezen ádáz és a romboló szenvedélyek magaslatáig 
érő küzdelem ellen hiába mutatott rá a horvátok 
és nemzetiségek megfékezésére, a szociális moz
galmak elfojtására és különösen II. Vilmos német 
császár 1897 szeptemberi látogatásának európai 
jelentőségére, valamint őfelsége azon elhatáro
zására, hogy szobrokat emeltet a fővárosban az 
ország tíz nagy férflának. A harc egyre széle
sebb mérveket öltött s utóbb a vitákból valóságos 
parlamenti forradalom fejlődött, mely csaknem 
egészen B. személye ellen fordult. Mikor a B.-
Badeni-féle gazdasági kiegyezés tárgyalásai köz
ben az ischli klauzula (1. o.) terve nyilvánosságra 
került, B. többé a korona részéről sem volt to
vább tartható. Az ellenzéki háború végtelen el
keseredettségét mutatja, hogy az obstrukció az 6 
kormányát kergette először törvényenklvüli álla
potba (ex-lex). Erre B. beadta lemondását (1899 
febr. 26), mire néhány nap múlva mint a király 
főudvarmestere, az ország egyik zászlósa lett, a 
cselekvő politikától azonban egy időre vissza
vonult. 

Visszalépésével bezárult B. politikai pályafutá
sának első szakasza, s magányát most már rit
kán verte föl a korábbi ellenzéki támadásoknak 
egy-egy kései visszhangja. Fokozott szorgalom 
mai mélyedt el politikai és történelmi tanulmá
nyokba, melyeknek eredményei csakhamar ész
lelhetők voltak hírlapi megnyilatkozásain, melyek 
— főleg a Széli-kabinet nemzetiségi politikáját 
érintők — általános feltűnést keltettek. Egyre 
határozottabban ós tudatosabban hangsúlyozta a 
nemzeti állam kiépítésének szükségét ós radiká
lis nemzetiségi programmját, melyet egy szóles 
demokratikus reform kidolgozásával alapozott 
meg. Hogy újból «tettekkel tényező* lett a ma
gyar közéletben, mutatta, hogy az ország egyik 
előkelő társadalmi egyesülete, a Lipótvárosi Ka
szinó 1902. elnökévé választotta, Későbbi tanul
mányaiban (a Magyar Közélet hasábjain) a jövő 
fejlődés súlypontjává a katonai kérdések megol
dását, a gazdasági függetlenséget és az általános 
választói jogot tette, de a kiegyezés medrében: 
egyszóval átvette Apponyi nemzeti pártjának 
programmját, melynek egyes pontjait élesebben 
kiemelte és korszerűbbé tette. Pártjának, az új-
párt-n&k elveit 1903 novemberében Kolozsvárt 
fejtegette, egyúttal heves támadást intézett Tisza 
István kormánya ellen, melynek bíráló ellenzéke 
lett az országgyűlésen is, amint Szeged városa 
4 évi távollót után ismét a Házba küldte. Előbb 
azonban lemondott főudvarmesteri állásáról 
(1904), hogy elhatározott ellenzéki szereplésé
ben az udvari méltóság ne feszélyezze. Mint új 
pártvezér is heves ós gyakran a személyeske
désig fajuló vitákat folytatott Tisza Istvánnal, 
ki viszont B. politikáját a legkíméletlenebbül 
támadta. 

Az 1904 nov. 18-iki házszabálysértés után B. is 
csatlakozott az ellenzéki szövetséghez, melynek 
vezérlő bizottságában is helyet foglalt. Az 1905 
januáriusi választásokból az új-párt 14 taggal 
került ki: a kis ellenzéki töredék azonban főleg 
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vezérének személyes súlyánál fogva előkelő sze
repet játszott a nemzeti küzdelemben. A vezérlő 

; bizottság 1905 jún. 21. B.-t bízta meg ama nyi
latkozat megtételével, mely a Fejérváry-kor-
mányt imparlamentárisnak és törvénytelennek 
bélyegezte, felhíván ellene a vármegyék ellenál
lását. A koalícióban azok álláspontját képviselte, 
kik a választói jog mielőbbi megvalósítását óhaj
tották, hogy ezáltal a városi proletariátust és 
ipari munkásságot elvonják az ú. n. darabont
kormány támogatásától. Emiatt, továbbá a gaz
dasági függetlenségnek a vezényszó követelését 
hátraszorító sürgetése miatt 1906 márciusában 
megbontotta a koaliciő egységet, melynek ve
zérlő bizottságából is kilépett. A koalíció kormá
nyának létrejövetele után B. háttérbe szorult, 
miután előbb pártja a függetlenségi táborba ol
vadt. Annál nagyobb erővel vetette magát a 
gazdasági függetlenségre és a demokratikus vá
lasztói reformra, melyeknek elodázása vagy el-
taktikázása miatt támadta a Wekerle-kabinetet. 
A bankkérdósben az ú. n. Justh-árnyalathoz csat
lakozott. Az 1910 júniusi választás alkalmával 
B.-t Szeged újból megválasztotta. Utóbb élére 
állott az általános választói jog ligájának, mely
nek érdekében nagy agitációt fejtett ki. Külön
böző sajtócikkeit 1903. gyűjtötte össze Magyar 
nemzetiségi politika címen. 

B. György Jgróf, főajtónállómester, szül. Ko
lozsvárt 1844 jún. 12. Atyja B. Miklós gróf, fó-
pohárnokmester, anyja Bethlen Katalin grófnő. 
A középiskolát Budapesten végezte, az egyete
met u. o. és Berlinben. Értékes gyűjteménye van 
műkincsekből. 1875-ig a képviselőház tagja volt. 
1875-től fogva a főrendiház tagja, melynek 
1884—96. jegyzője volt. Elnöke a kolozsvári 
Vöröskereszt-egyesületnek, az erdélyi ev.ref. egy
ház főgondnoka. 1867-ben aranysarkantyús vitéz, 
1892. '-amarás, 1896. v. b. t. tanácsos. Ugyan
ekkor imára 10.) nevezték ki a magyar főajtón-
állómesteri méltóságra. 

B. György báró, zeneszerző és író, szül. 1856., 
raegh. Bécsben 1889 mára 31. Szilágysomlyó orsz. 
képviselője volt 1881 óta, mérsékelt ellenzéki pro
grammal. Népies magyar dalait (Fáj a szivem, 
telier neki az élet; Kék nefelejts) főleg Pálmay 
Ilka terjesztette. Operettjei: Gólyakirály (Ke
mény Endre báró szövegére 1881); A fekete hajó 
(Rákosi Jenő szöv. 1883). Vígjátéka: Kristóftér 
78-ik szám (1886). Jótékonycélú hangversenye
ken mint zongoraművész lépett fel. 

B. Miklós gróf, B. György gróf főajtónálló
mester fia, született. Kolozsvárott 1873 decem
ber 30-án. Egyotemi tanulmányait szülővárosá
ban ós Budapesten végezte, hol államtudomá
nyi doktorátust tett. 1899-ben tiszteletbeli fogal
mazó a fiumei tengerészeti hatóságnál. 1900 
április l-tőll901 július 1-igBerlinben mint gazda
sági szaktudósító működött. Ez évben képviselő
nek választották. 1906—1909-ig Kolozs várme
gye es Kolozsvár főispánja volt. 1910 júniusban 
ismét képviselőnek választották Kolozsvárott. 
Élénk irodalmi tevékenységet fejt ki Kisbán 
Miklós néven. A budapesti Nemzeti Szinházban 
Naplegenda című darabjának jelentékeny sikere 
volt. 

IV. A Nagymihályi J3.-csaIád, törzsökös, a Kap-
lyon nemzetségből származó ősmagyar család, 
a nemzetségnek Nagymihályi ágából. Első ismert 
őse az 1244—1271 között élt Jákó comes, kinek 
feleségétől, Nagymihályi Katalintól két fia szüle
tett, I. András (1258—1291) ungi főispán és 
II. Jákó (1258—1311) főpohárnok és zempléni 
ispán. I. Andrásnak három fia volt, Lőrinc 
(1314—1350), kinek utódaitól a Tibay- és 
gróf Sztáray-családok, Mihály (1328—46), kitől 
a Nagymihályi Pongráez, ós III. Jákó (1328— 
1337), kitől a Nagymihályi B. és Ödönfy-családok 
származnak. A Nagymihályi B.-család III. Jákó 
fiától, Jánostól veszi eredetét, ennek fiától, Ger
gelytől származott unokája, Nagymihályi Albert 
viánai perjel és horvát bánról nevezték magukat 
utódai B.-aknak. Az Ödönfy-családdal való közeli 
rokonságnál fogva régebbi genealógiai munkák 
a két család ogyes tagjait összecserélik. A család 
kihalt, történeti szerepet a többi B.-eealádoktól 
eltérőleg alig játszott. 

V. A Tallóczi B.-család ága dalmát eredetű. Mikor 
Zsigmond király a vesztett nikápolyi ütközet után 
1396. menekülni volt kénytelen, akkor János ra-
guzai polgár hajójával nagy szolgálatokat tőn 
neki. Azért Zsigmond Magyarországba hívta, itt 
neki és fiainak ter
jedelmes birtoko
kat adott és az 
ország legfőbb hi
vatalaira emelte 

őket. Birtokuk 
után irták Talló
czi előnévvel ma
gukat. Kiválóbb 
tagjai: János, a 
hős vránai perjel. 
1440-ben Murád 

szultán nagy sere
gét Nándorfehér
várnál győzelme
sen visszaverte. 
Ferenc, részt vett a várnai (1444) és a rigómezei 
(1448) ütközetekben, itt esett el Hunyadi János 
oldalán harcolva. Utódai, valószínűleg mert elő
deik között bánok is voltak, felvették a Bánffy 
nevet. Bánffy Boldizsár egyik hadvezére 1. 
Ferdinándnak, kit drága jutalomért szolgált bizo
nyára és kit 1526-ban ő és Báthory Istvánnal 
együtt még többen hívtak meg magyar király
nak. 1530-ban segítette Eoggendorfot, hogy Budát 
vegyék el János királytól és akkor katonái ser
kentésére Nádasdy val baj vívásra állott ki, de egyi -
kök sem győzött. 1535-ben elfoglalta Ferdinánd 
részére Szatmári, azt kirabolta és felgyujtotta.Sza-
polyai halála után B. arra buzdította Ferdinándot, 
hogy foglalja el az egész országot. Fels Lénárt 
seregéhez csatlakozott egy izben ós részt vett Vi
segrád és Vácz feldulásában. Midőn Fels Budát 
kezdte ostromolni, B. azt tanácsolta neki, hogy 
hagyjon fel az ostrommal, mert a jól felszereltvárat 
úgy sem lehet a téli időszakban bevenni. E tanácsért 
Fels B.-t hadi törvényszék olé állította és seregé
ből elkergette. Mi lett ezután belőle s hová lett. 
erre adataink nincsenek. B. János 1848. Bem 
tábornok egyik legkedveltebb hadtestparancsnoka 

Bánffy (tallóczi) címer. 

Révai Nagy Ltíoükona. 11. köt. 35 
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volt. Rendkívül erélyes, szigorú, gyors és ügyes 
tervező, a kivitelben merész, bizonyára a szabad
ságharc egyik legkiválóbb hőse lesz vala, ha be
tegsége a harctérről el nem vonja az ügy nagy 
kárára. Megh. 1852. 

B. Gergely erdélyi tekintélyes főúr volt, János 
Zsigmond híve, kinek törökországi útjáról köny
vet is írt: Második János, Magyarország válasz
tott királyának második Szulejmánhoz menetele 
rendje és módja 1566. (Megjelent Erd. Tört. Tá
rában.) B. Péter, brassói polgár és cserző-varga. 
Diarium, két ének, egy történet ós naplójegyzetek 
maradtak utána. B. Márton 1586—1626-ig törté
neti följogyzéseket irt, melyeket egy ismeretlen 
1642-ig folytatott. B. László, szül. 1671., Kraszna 
vármegye főispánja volt. Történelmi jegyzeteket 
irt 1671—1740. (Megjelent a Történelmi Tárban 
1882.) — Lukács esztergomi érseket (megh. 1175), 
akiről korábban azt vélték, hogy szintén a B. 
nevet viselte, 1. Lukács-

VI. A Bálványost 2?.-család eredetét a Laczk-
család egyik tagjától, Györgytől veszi, amiért a 
család Laczk B.-családnak is neveztetett. A XV. 
sz. közepe táján említtetik. 

Bánffydongó, kisk. Kolozs vm. gyulai j.-ban, 
(1900) 552 oláh lak.; u. p. Nagykapus, u. t. Magyar-
gyerőmonostor. 

Bánffyíürdő, Maroshévizhez tartozó kis fürdő 
Maros-Torda vm. régeni felső j.-ban, u. p. ós u.t. 
Maroshéviz. 

Bánffyhunyad, nagyk. Kolozs vm. bánffyhu-
nyadi j.-ban, (1900) 4482 magyar lak., áll. polgári 
fiúiskola, Bánfly- és Barcsai-féle kastéllyal, jelen
tékeny marhavásárokkal. Szolgabírói székhely, 
van ott járásbíróság telekkönyvi hatósággal, 
közjegyzöség, adóhivatal, 2 takarékpénztár, nép
bank, 3 hitelszövetkezet, vasúti állomás, posta-
és táviróhivatal, telefonállomás. B. a Sebes-
Körös völgyében fekszik, központja az ú. n. 
Kalotaszeg-nek. (1. o.), élénk, törekvő városka. 
Lakóinak egyrésze tatár eredetű, amit a szájha
gyományon kívül néhány családnak tatár neve is 
bizonyít; igen életrevaló, ügyes nép, mely föld-
mívelésen kívül különböző üzletekkel foglalkozik, 
főleg mint iuarhakereskedő tűnik ki. Jelentékeny 
a fakereskedés is. Némi arany- és ezüstbányásza
tot is űznek itt. 

Bánfiytótfalu (azelőtt: Tótfalu), kisk. Szolnok-
Doboka vm. szamosújvári j.-ban, (1900) 302 oláh 
lak.; u. p. és u. t. Nagyiklód. 

Bánfi, 1. Sándor, zeneszerző, szül. Lovasberény-
ben 1846 okt. 30., megh. 1890 szept. Budapesten 
tanult, jogi államvizsgálatot is tett s csak ezután 
szentelte magát teljesen a zenének s az izr. taní
tóképzőben ének- és zenetanár volt. Zenemüvei 
közül főleg a Hegyi Aranka, illetőleg Blaha Lujza 
révén országos hirű Lili ós Ha ö nevet c. énekes 
kori ngők külföldön is ismeretesek. Irt egy Panchon 
c. víg operát s több operettet és balletet is. 

2. B- Zsigmond, tanár és író, szül. Gyomán, 
Békés vm.,'1857 márc. 6., megh. öngyilkosság 
által 1894 ápr. 13. A budapesti egyetemen végez
vén tanulmányait, Parisba ment s a Collége de 
Francé hallgatója lett; hazatérve, kinevezték 
Budapestre föreáliskolai tanárnak. Főleg a fran
cia irodalomról írt tanulmányokat; önállóan meg

jelent müvei közül említendő: A francia dráma 
fejlődése a XIX. sz. első felében (1892). Lefordí
totta Lessing Laokoon-ját ós Lindau Moliére-jét. 

Baníi, Giuseppe (ejtsd: bánfl dzsuzeppe), magyar 
származású milanói tanár és szótáríró, ki 1852. a 
milanói nyelvjárás szótárát irta meg. Művének 
címe: Vocabolario Milanese-Italiano (Milano 1852). * 

Banfield (ejtsd: benflid), Thomas Charles, angol 
nemzetgazda, szül. 1795., megh. 1880. Sok ideig 
szolgált II. Lajos bajor király alatt. Nevét a cam
bridge-i egyetemen tartott előadásaival tette is
mertté, hol 1844 óta a liberális iskola tanait hir
dette. Ezen előadásai több kiadást értek The 
organisation of industry (1844) c. alatt. Ezenkívül 
egyes folyóiratokban elszórva számos cikk jelent 
meg tőle. 

Bang, narkotikus ital, 1. Bitang. 
Bsua.g,Hermann Joachim, dán író, szül. Seeland-

ban 1858 ápr. 20. Első műve: Realisme ogRealis-
ten (1879); későbbi munkái: kritikai tanulmányok 
(1880),elbeszélések,mint: Haablöse Slágter (1880); 
Faedra (1883); Excentriske Novellen (1885); Stíllé 
existenser (1886, négy életkép, köztük a pompás 
Ved Vejen); regények: Stuk (1887); Tine (1889); 
Under Aaget (1890); De flre Djaevle (1895) s egy 
kötet költemény Digte c. alatt (1889). 

Bángálá, bankára, rablótermészetü afrikai né
ger népek a bantu törzsből. 

Bangalo v. bungalov. Az indiai angol hivatal
nokok hevenyészett nyaralói, rendesen bambusz
nádból, szalmafedéllel. Hasonló módon épülnek az 
állami utak mentén levő nyílt menedékházak, 
melyek a hatóságok felügyelete alatt vannak. 

Bangalor, fővárosa Maiszur indiai brit hűbéres 
államnak s egyúttal egyik hasonló nevű kerüle
tének is: 950 m. magasan épült. (1901) 159,046 na-
gyobbára hindu lakosa van. A város hindu ne
gyedében több mecset és templom áll, ezeknek 
egyikében van a szépség istennőjének híres szobra. 
Az európai városrészben van a maiszuri brit kor
mányzó palotája, több középület. A városon kívül 
épült a maharadzsa új palotája. Selyemipara ha
nyatlott, de a szőnyegszövése ma is virágzó. 
Vasúti összeköttetése van Madrasz, Maiszur és 
Tumkur városokkal. 1791 óta áll angol fennható
ság alatt. 

Bangalor-szőnyeg, a Malabár partjáról való 
indiai szőnyeg, nagy mustrával, erős színekkel. A 
legszebb indiai szőnyegek közé tartozik, bár 
gyapja nem finom. Újabban a tömeges készítés 
miatt minősége is sülyedt. 

Bangasszo, szultánság a francia nyugatafrikai 
Cád-territorium D.-i részében, nyam-nyámok lakta 
területen, 40,000 km2 területtel, mintegy 120,000 
lak., ugyanily nevű székhellyel, amely a Mbonni
nak, az Uelle-Makuának jobbpartján fekszik. 

Bange(franc.,ejtsd: banzs), Valériende, francia tü-
zórezredes, a jelenlegi francia tüzér-lövégrendszer 
megalapítója, szül. Balignicourtban 1833 okt. 17. 
Rendszerét elfogadták a szerbek és a svédek is. 
Az 1885-iki antwerpeni kiállításon B. egy óriási 
ágyút mutatott be, melynek kalibere 34 cm., csö
vének súlya 37,000 kg., hosszúsága 11-20 m. volt 
s 420—600 kg.-os golyókat lehetett belőle lőni, 
180—200 kg. lőporral; de az a szerencsétlenség 
történt, hogy mire a próbáknál a harmadik lövést 
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tették vele, elrepedt. B. mindenképen igyekezett 
Kruppot a versenyben legyőzni, de ez neki nem 
.sikerült, s emiatt a cail-i gyár vezetésétől vissza 
is lépett. 

Bangita (növ.j, 1. Viburnum-
Bangkallan, kikötőváros a hátsóindiai sziget

világ Maciura szigetén, 14,581 lak. 
Bangkok, Sziám hátsóindiai királyság fővá

rosa s annak egyetlen kikötője. A Menam folyó 
mindkét partján épült, 33 km. távolságra torko
latától és mivel a folyó rengeteg hordalékából 
gyorsan építi a deltáját, tengeri hajók csak ma
gas vízállás idején hatolnak fel B.-ig, egyébként 
a közlekedés és kereskedelem szolgálatában apró 
bárkák állanak. Klímája forró, az évi közepes hő
mérséklet 27° C, a nyári monszun látja el esőzés
sel, úgy hogy évi 1480 mm. csapadékából 1300 
mm. máj.—okt.-ig hull le. B. áll egy ősi, 10 m. 
magas fallal körülvett belvárosból, ahol a kertek 
közt épültek a bennszülöttek fa- és bambuszházai 
meg cölöpépítményei és egy európaias külsejű kül
városból. A falakon belül van a gyönyörű Vat 
Cseng pagoda, számos kolostor és a királyi palota, 
amelyet 1300 m. hosszú fal kerít be, csupa ara
nyozott tornyú, kupolás márványépület. Lakossá
gát 400—600,000-re becsülik s ennek majdnem 
fele kínaiakból áll, úgy hogy a város egyes részei 
egészen kinai jellegűek. Egyébként túlnyomóan 
vizi város, számtalan csatorna ágazza be, ame
lyeknek partjait megerősített tutajokon álló bol
tok és műhelyek szegélyezik, a vizén pedig ezré
vel mozognak a bárkák, mert minden üzlet, min
den forgalom a folyóra szorítkozik. B.-ban igen 
ólénk az idegenforgalom és kereskedelem, ez 
utóbbi főleg a kínaiak és angolok kezében van. 
szókhelye az egész kormánynak, hivataloknak és 
konzulátusoknak, amelyek között osztrák-magyar 
'"onzulátus is van. Vallási neve Thanaburi. 
i.Bangor (ejtsd: bengör), 1. város Carnarvon walesi 

grófságban, a többszörösen áthidalt Menai-szoros 
É.-i partján, (1901) 11,269 lak., látogatott tengeri 
fürdő, Wales legrégibb püspöki székhelye; a 
B.-collegeben 1909-ben 41 tanár tanított 326 
tanulót. Mellette vannak a penrhyni híres pala-
kőbányák és Penrhyn Castle pompás kastély. 
— 2. B., Penobscot county főhelye Maine-ben, az 
Egyesült-Államok egyikében, a Penobscot jobb
partján, ahol hajózhatóvá lesz, tágas öböl mellett, 
(1900) 21,850 lak., élénk fakereskedéssel. — 3. B., 
város Down ir grófságban, 18 km.-nyire Belfast
tól, (1901) 5903 lak., régi falakkal, tengeri fürdő
vel, halászattal. Az 555. alapított várost a XII. 
sz.-ban a dánok lerombolták, Mallachy O'Morgair, 
Armagh prímása építtette föl újra. — 4. B., há
rom amerikai Egyesült-Állambeli és két walesi 
község neve. 

Bangued, város Luzon szigetén (Filippi-szige-
tek), 13,000 lak. 

Bángui (magyarul: férfiak), Himalája vidékén 
élö ázsiai indus nép neve, amelyet más néven: 
dáphlá- v. dophlá-na,k is neveznek. 

Bangveolo (Bempa, a. m. ahol ég és föld talál
koznak), nagy tó ÉK.-i Rhodesiában; a k. h. 30° 
szeli át, a d. sz. 11 és 13° közt, 1150 m.-nyi ma
gasságban. A síkságon fekvő, alacsony partokkal 
bíró tó, csaknem kerek alakú 40 angol mf. átmé

rővel. Esős időben partjait messze elönti. K.-ről 
fölveszi a Csambezit, D. és azután É. felé kifolyik 
belőle a Luapula, amely a Moeruba szakad. 1906-
ban, mint első európai, Pouleth Weatherley ha
józta körül. 

Bangya János (Mehemed bej), a szabadságharc 
alatt alezredes, szül. Apajon, Pozsony vm. 1817 dec. 
2., megh. Konstantinápolyban 1868 febr. 16. Ka
tonai neveltetésben részesült smert 1836-tól fogva 
a magyar testőrség tagja volt, elsajátította a ma
gasabb katonai tudományokat is.l839-ben elhagyta 
a katonai pályát s egy ideig a bécsi erdélyi ud
vari ágens irodájának főnöke volt. 1848 elején 
átvette a Pressburger Zeitung szerkesztését, majd 
Pestre tévén át lakását, részt vett az Ungar e. lap 
szerkesztésében. Később századosi ranggal Per-
czel M. szabadcsapatába lépett s a szabadságharc 
folyama alatt alezredesi rangra emelkedett. A 
komáromi kapituláció után külföldre ment s a 
keleti háború kitöréséig Parisban és Londonban 
tartózkodott. Ekkor ezredesi ranggal az ázsiai 
török hadseregbe lépett s felvette a török vallást 
is. Mint a török csendőrség ezredese s a minisz
tériumban a rendőrség vezetője halt meg. 

Bánhalma, Kenderoshez tartozó puszta Jász-
Nagykun-Szolnok vm. tiszai felső j.-ban, (1900) 
490 lak.; u. p. ós u. t. Kenderes. 

Banhans, Anton, osztrák miniszter, szül. Miche-
loban (Csehország) 1825 nov. 8., megh. Bécsben 
1902 máj. 26. Jogot tanult Prágában s 1848— 
1849. a bírói pályán működött. Azután mint 
Waldstein Ernő gróf jószágigazgatói a nagy tevé
kenységet fejtett ki helyi és ipari vasutak építése 
terén. 1867-ben cseh tartománygyülési képviselő 
lett, majd belügyminisztériumi osztályfőnök. 
1870-ben földmívflési, 1871—75. pedig kereske
delmi miniszter volt. Később a Dunagőzhajózási 
társaság elnöke lett. 

Bánháza, Nyirábrányhoz tartozó puszta Sza
bolcs vm. nyiradonyi j.-ban, (1900) 723 lak. 

Bánhegyes, Tótbánhegyeshez tartozó puszta 
Csanád vm. kovácsházi j.-ban, (1900) 1032 lak. 

Bánhida, nagyk. Komárom vm. tatai j.-ban, 
(1900) 2220 tót és magyar lakossal, vasúti cso
mópont (a Máv. budapest—királyhidai vonalából 
ott ágazik ki a B.—pápai helyi érdekű vasút), 
posta- és táviróhivatal, postatakarékpénztár, ön
segélyzőegylet. Tőle É.-ra fekszik a Szelimlyuk 
(Szemiluk v. eperjesi) barlang, melyben a török 
háborúk idejében állítólag két falu népe keresett 
menedéket és benne halálát lelte. A barlang fölött 
(310 m. magasban) a nagy Turul-emlék, melyet 
Árpád Szvatopluk fölötti győzelmének emlékére 
Komárom vármegye 1896. emeltetett; az emléket 
Donáth Gyula tervezte és készítette, az ércmun
kálatokat a budapesti Zellerin-gyár végezte. Az 
egész turulmadár vörösrézből van kiverve ; ma
gassága 21, a két szárny közti távolság 14 m. A 
szomszédos Síkvölgy pusztán állott Szt. Bertalan 
kolostora. 

Bánhidy-csafód(simándi báró ós nemes), Nyitra 
vmegyéből eredő nemes család, melynek első is
mert törzse Ferenc, ki 1718. György testvéré
vel egyetembon a nyitrai káptalantól a jobbágyi 
terhek alól felmentést nyert. A következő év
ben IIí. Károly által nemesi rangra emel-
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tettek azon hűséges ragaszkodásukért, mely
nek a Rákóczi-mozgalmakban tanújelét adták. 
Az előbb említettnek fiai: I. József (megh. 
1749.), ki a bárói, és Gáspár, ki a nemesi ága
zat törzse lett. Előbbinek unokája Antal (megh. 
1859.), aradi főszolgabíró, majd alispán, 1840. kir. 
tanácsos, 1859. birodalmi báróságra emeltetett. 
Gyermekei közül kitűnt Albert csanádi főszolga
bíró, ki majd alispán, majd meg az 1843-iki po
zsonyi és az 1848-iki pesti országgyűléseken követ 
lett. 1865—67. csanádi főispánná neveztetett k i ; 
1875 okt. 5. pedig magyar báróságra emelte
tett. Antal második fia Sándor pedig 1876 jón. 
30. nyert magyar báróságot. Gyermekeiben, vala
mint testvérének, Bélának utódaiban él I. József 
ágazata. Gáspárnak fiai: II. József, III. Gáspár és 
I. László külön ágakat alapítottak, s unokáik és 
ezek utódai élnek jelenleg. 

B. Béla báró, politikus, szül. Makón, 1836 
február 17., megh. Aradon 1890 jún. 17. 16 éves 
korában katona lett és mint főhadnagy küz
dött az 1859-iki olasz hadjáratban. A béke meg
kötése után kilépett a hadseregből s aradvmegyei 
birtokán gazdálkodott. 1875-ben képviselővé vá
lasztatván, mivel Boszniamegszállásátnemhelye-
selte, kilépett a szabadelvű pártból s a független 
szabadelvű párthoz állott, mely később mérsékelt 
ellenzék név alatt a jobboldali ellenzékkel egye
sült. E pártnak rövid ideig elnöke is volt. Mint 
publicista is jelentékeny munkásságot fejtett ki. 
Cikkei a Pesti Naplóban jelentek meg. 

Banholm, Maribo (1. o.) kikötője. 
Bánhorvát.kisk. Borsod vm. szentpéteri j.-ban, 

(i9oo) 764 magyar lak., posta- és telofonhivatal. 
Szép régi csúcsíves reform, temploma van a XV. 
sz.-ból. 

Báni, a Niger jobboldali mellékfolyója; a fran
cia Elefántcsont-gyarmatban a Kong-hegysógben 
több forrásfolyó összefolyásából keletkezik, É.-ra, 
majd ÉK.-re folyik és a Baule és Baniflng fölvé
tele után ugyanabban a gyarmatban Moptinál 
torkol. 

Báni, romániai váltópénz, a banu (1. o.) többes
száma. 

Báni (baniya, bán jani), Ázsiában, Hindosz-
tánban előkelő rangú kereskedő-kasztnak a neve. 
Mutter JfV. szerint e kaszt az ős hinduk keverék
maradéka, számuk mintegy 400,000. 

Bania, hangszer, 1. Banjo. 
Banica, régebben űrmérték Bulgáriában, külö

nösen zabra =; 12 oka = 15372 kg. 
Banicevac, adóközség Pozsega vm. újgradiskai 

j.-ban, (1900) 566 horvát-szerb lak., u. p. és u. t. 
Cernik. 

Banicza, kisk. Hunyad vm. petrosenyi j.-ban, 
(1900) 800 oláh és magyar lak., vasúti állomás, 
táviróhivatal, u. p. Petroseny. 

Banier, svéd hadvezér, 1. Banér. 
Báni értekezlet (conferentia banális), a bán 

elnöklete alatt 1868 előtt tartatni szokott érte
kezletek, amelyeken a horvát-szlavón közgyűlési 
tárgyakat előkészítették, asürgős ügyeket szükség 
esetén elintézték. Részt vettek ezeken az értekez
leteken a bán által meghívott előkelőségek. 

Báni ezred, a Határőrvidék közigazgatási ren
dezése előtt az ú. n. horvát-illir határőrvidék két 

(I. és II.) ezrede, (1870) 2762 km* területtel és 
130,386 lak. A magyar törvényhozás a két B.-et 
Báni kerületté egyesitette, melynek (i88i) 2770'49 
km2 területe és 134,225 lak. volt. A Határőrvidék 
végleges polgárosítása és rendezése következtében 
ezeket a területeket Zágráb vmegyéhez csatolták. 

Bánija, adóközség Zágráb vm., (1900) 2540 hor
vát, szerb és vend lak., u. p. és u. t. Károly város. 

Báni kerület, 1. Báni ezred. 
Banikov, 2178 m. magas hegy Liptó vm.-ben, 

a liptói havasokban; legkönnyebben Liptószent-
miklós felől érhető el. 

Banim (ejtsd.- benim), John, ir regényíró (írói ál
neve O'Hara), szül. Kilkennyben 1798 ápr. 3., 
megh. Windgap Cottageben, Kilkenny mellett, 
1842 aug. 13. Kezdetben arcképfestó volt. de utóbb 
Walter Scott példáján felbuzdulva, «Írország 
Walter Scott-jává» akart lenni. Életképei és jel
lemrajzai, melyekben az ir né)) sajátszerűségeit 
hatalmas vonásokkal festette, nagy tehetségről és 
eleven fantáziáról tanúskodnak. 1825-ben adta 
ki idősebb bátyjával, Michael B.-mel (1796-1874) 
együtt az O'Hara Tales c. elbeszélésgyüjteményt, 
amelyet 1826. egy második sorozat követett. Ké
sőbbi művei: The Denounced, The Smuggler, 
The Major of Windgap, valamint Dámon and 
Pythias c. drámája is egész festői eredetiségében 
irják le az ir embert, akinek szenvedéseit és hi
báit senki oly híven nem festette, mint ő. 

Báni méltóság, 1. Bán. 
Báni pénzek (handlés), a IV. Béla korától Al

bertig Szlavónia számára vertdénárok.az előlapon 
kettős kereszttel, alatta két szembenéző koronás 
fővel, a hátlapon futó nyesttel s e körirattal: Mo-
neta Ducis (v.Regis)proSclavonia. E pénznem jó 
ezüst-tartalmánál fogva általános keletű volt az 
országban s Erdélyben (Kolozsvárt) is verték min
dig az eredeti sziavon címerrel ós felirattal. L. még 
Szlavóniai érmek. 

B a n i s t e r i a L. (nov.), a Malpighiaceae család 
génusza, melynek 70 faja Amerika tropikus ré
szében él. Többnyire kapaszkodó cserjék. Nálunk 
az üvegházak falai- v. oszlopainak díszéül ápolják. 

Báni tábla, 1. Bán, 
Banjaluka, az ugyanily nevű kerületnek (ter. 

8497 km2, 268,495 1.) székhelye és vasúti végpont 
Boszniában, a Vrbas balpartján 14,900 lak., akik 
közt691ömohamedánus.B.házainagyobbára szét
szórtan épültök; mecsetei (45) közt a legnagyobb 
a Ferhadia Dzsamia, egész Boszniában egyike a 
legszebbeknek; citadellája hegyen épült; van
nak azonkívül meleg fürdői, római régiségei, 
malmai, posztókószitése, közelében szénbánya és 
egy trappista-kolostor. B. róm. kat. püspöknek és 
gör. kat. metropolitának székhelye. Itt állott a 
rómaiak Ad Ladios-a. A törökök idejében, akik 
1528. elfoglalták, sokáig a boszniai pasának szék
helye volt. 1688-ban badeni Lajos, a császáriak 
vezére, elfoglalta, do csakhamar megint török 
kézre került. 1737 jul. 24. a császáriak János, Hild-
burgháusen hercegének vezérlete alatt újra ost
rom alá fogták, de csakhamar vereséget szenved
tek. Bosznia okkupálásakor, 1878 aug. 14. a törö
kök itt vereséget szenvedtek. 
, Banjaluka— doberlini katonai vasút, Bosznia 
E.-i részét É.-Ny.-i irányban Banjálukától Prie-
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dor-on át Doberiinig szeli. A vonal 1872. nyilt 
meg. Hosszasága 104"3 km. Doberiinben csatlako
zik a*Máv. sunja—doberlini vonalához, melyen át 
Bosna-Brod felé, Capragon át pedig Zágráb és 
Károlyváros felé van csatlakozásban. Üzemét a 
Banjalukában székelő s a cs. és k. hadügyminiszté
rium alá rendelt katonai vasúti igazgatóság in
tézi. A vasút, melyet az európai török vasúttár
saság épített, a tervezett nagy keleti vasútnak lett 
volna rész vonala. Bosznia okkupációja alkal
mával került a katonai kincstár fennhatósága alá. 

Banjana (növ.), 1. Ficus. 
Banjo (Banjio), helység a német Kamerun

gyarmatban a Kacema közelében, 1020 m. magas
ban, élénk kereskedelmi hely, mert két kereske
delmi út keresztezésénél fekszik. 

Banjo (helyesebben bugio), a régi japáni év
könyvekben a magasabb rangú hivatalnokok és a 
kormányzók neve. 

Banjo, az amerikai négerek kedvelt hangszere, 
melyet Afrikából hoztak magukkal, ahol bania 
néven ismeretes. A gitárnak egy neme, 5—9 húrral. 

Banjumas, hollandus kormányzóság Jáva szi
getén ; Kambangan szigettel együtt területe 5562 
km», lakóinak száma 1.251,963. Egész felületét 
vulkánok sorozata borítja, amelyeken sok a krá-
tertó, szolfatara és mofetta. Fö folyója a Szeraju. 
Nagyon termékeny, jól megművelt földjén élelmi
szereket és ipari növényeket termelnek. Fővárosa 
B., a Szeraju partján, vasútállomással. Kikötője : 
Tjilatjap (Tyilatyap). 

Banjuvangi, a Jáva szigetén levő hollandus 
kormányzóságnak egyik kerülete, a Bali-szorosút 
mentén. A XVII. sz.-ban Balambangan néven 
virágzó brahman királyság volt, amelynek lako
sait a beköltöző európaiak kipusztították; fő
városa B. v. Balambangan (1. 0.). 
Jfonk, 1. Bankok. — B. Egyes kártyajátékok-

naFa bankár, a bankadó által kitett pénzösszeg, 
mely ellen a többiek játszanak, 

i • Bánk (Bankó). Árpád-kori személynév, mely 
a Benedek név délszlávos kicsinyítéséből, a Benko-
bul van magyarosítva a Benkő névvel együtt. A 
híres Bánk bánon kívül többeket találunk e néven, 
így pl. 1240. a pozsonyi várjobbágyok Mogor 

j- nemzetségének tagjai közt fordul elő. (Arp. Uj Oki. 
II. 102); 1252. a turóczi apátság egy szőllősi 
vincellérje viselte a B. nevet (Árp. Uj Oki. VI. 
72); 1324. pedig azon Máté nevű előkelő csíki 
székely apját említik B. néven, ki tizenketted 
magával együtt ellenszegült az Apor családbeliek 
Lokkazun nevű birtokba való beiktatásának (Szék. 
Oki., I. k.); az ő birtoka lehetett a csíkszéki Bánk
falva község. 

Bánk, 1. kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, (1900) 
550 tót és magyar lak.; u. p. és u. t. Rétság. — 
2. B., Debreczenhez tartozó népes puszta Hajdú 
vm.-ben, (1900) 671 lak. 

Banka (Upupa L.), a rikácsolok (Coraciae-
formes) rendjében a bankafélékhez (Upupidae) 

. tartozó madárnem. 17 ismert faja van. Európában, 
• Afrikában és Ázsiában honosak. Hazánkban és 

általában egész Európában csak a búbos vagy 
büdös B. (U. epops L.) fordul elő. Igen élénk 
színezetű madár. Felül sárgásbarna, hasa fehé
res, farka és evezőtollai feketék, fehér sávok

kal tarkázva. Fején akarata szerint felmereszt-
hetö, legyezőszerü tollbóbitát visel. Csőre fekete. 
Rövid, erős lábain 3 ujj előre, 1 hátra áll. Az 
ujjak csak a tövüknél vannak egymással össze
nőve. 29 cm. hosszú ; szárnyhossza 14 cm., fark
hossza 10 cm. A büdös B. vándormadár; Euró
pán kívül Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában 
fordul elő. Április huban jön hozzánk és szeptem
berben megy el. Az erdő ritkás helyein, vagy a 
mezőkön ott szeret tartózkodni, hol marhák legel
nek, ahol a marhatrágyából vagy a nedves föld
ből keresi ki rovarokból és férgekből álló táplálékát, 
amelyet nyelve rövidsége miatt előbb feldob és 
csak azután megkapva nyel le. Különösen a csere
bogár-pajorokat szereti.Fészkét f aodvakba, szikla
hasadékokba vagy a földre is rakja. 4—7 piszkos
zöldes vagy szürke színű tojást tojik, melyekét 
a nőstény 16 nap alatt költ ki. Fészeklakó s mint
hogy a kicsinyek ürülékeitől nem tisztltja a fész
két, azért sajátszerű ammóniakszagú (innét a 
neve is). Fogságban nagyon jámbor, költ is. Húsa 
élvezhető. 

Banka, 1. kisk. Nyitra vm. pöstyéni j.-ban, 
(1900) 653 tót és magyar lak.; u. p. és u. t. Pös-
tyén. — 2. B., kisk. Nyitra vm. privigyei j.-ban, 
(1900) 148 tót lak.; u. p. Rudnó, u. t. Nyitranovák. 
Árpád-kori róni. kat. templom, alatta régi erős 
alapjai; régi síremlékek. — 3. B-, Selnieczbánj'a 
külutcája, 1. Kisbánya. 

Banka, sziget a Szunda-szigetek csoportjában, 
tagja annak a szigetívnek, amely a Malakkai-
félszigetet Borneo déli részével összekapcsolja. 
Néhány szomszédos szigettel együtt B. néven 
németalföldi kormányzóság, amelynek területe 
11,342 km., lakosainak száma 118,590 (1905). Fe
lülete sík vagy halmos, legmagasabb hegye a 
Marasz, 700 ni., hajózható folyói nincsenek. Ég
hajlata tropikus, az esőzés maximuma nov.— 
febr.-ban van. Óriási erdőségei kipusztulófélben 
vannak, habár most még igen sok értékes fa
anyagot szolgáltatnak. Őslakói malájok, akik ma 
letelepülésre kényszerítve, rizstermeléssel foglal
koznak. A kínaiak elkülönített városrészekben 
élve, iparral, kereskedéssel ós főleg bányászattal 
foglalkoznak. Legfontosabb ásványi termék az 
ón, amelynek bányászata az anyaállam monopó
liuma. Beviteli cikk a rizs, só és néhány európai 
meg kinai iparcikk. P'ővárosa és egyúttal a kor
mányzó és katonai főparancsnok székhelye 
Muntok, a sziget DNy.-i partján, 24,000 lakossal. 
JB. Palembang szumátrai államhoz tartozott 
1806-ig, amikor is a hollandusok elfoglalták ; az 
ónt 1710.fedezték fel. 

Bankadósság, az államnak a jegykibocsátó 
bankkal szemben fennálló tartozása. L. Jegy
bankok. 

Bankakta, általában annak a törvénynek neve, 
amely valamely országban a bankjegyek (1. o.) 
kibocsátását és forgalmát szabályozza. Különö
sen nevezetes a Peel-féle B. (1. Angol Bank) és a 
Peel-Plener-féle B. (1. Osztrák-Magyar Bank). 

Bankár (ném. Bankier, franc, banquier, ang. 
banker, ol. banchiere), az a kereskedő, aki bank
ügyletekkel, tehát általában pénzeknek és érték
papíroknak adása-vételé vei, a hitelezésnek s a 
fizetésnek közvetítésével iparszerüen foglalkozik. 
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IJ. Bankok. — B., kártyajátékoknál a bankot adó 
játékos. 

Bankára, 1. Bangáid. 
Bánkaraszna, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, 

(1900) 626 tót lak.; u. p. Felsőszalatna, u. t. Alsó-
ozor. 

Bankázsió, az a különbözet, amelyet régebben 
a bankok számolóegységeül elfogadott pénzre, a 
márka-bankóra (1. Banco) folyópénzben rá kellett 
fizetni. Míg a bankok számolóegysége állandó ér
téket képviselt, a kivert folyópénz értéke a cson
kítások és hamisítások következtében sokszor 
nagy ingadozásnak volt kitéve. 

Bánk bán, közhit szerint a Boor (helyesebben 
Baár) nemzetség tagja, ÍI. András idejében Ma
gyarország nádora volt. 1206 és 1212 közt mint 
abauj vári, majd bihari főispánt, s közben(1208—9) 
mint bánt s 1211—12 közt mint Gertrúd királyné 
udvarbiráját említik. 1212-ben lett nádor s egy
úttal kevei és pozsonyi főispán; azonban András 
király távollétében összeesküdött Gertrúd királyné 
ellen (1. o.), akit az összeesküvők 1213 szept. 28. 
táján meg is gyilkoltak. IV. Béla 1240 ápril. 6-án 
nyíltan mondj a (Hazai Okmánytár, VIII. 36.), hogy 
«Banc egykori bán» felségsértő volt, mert össze
esküdött szeretett anyjának meggyilkolására. 
Vele együtt, az egy Miké bihari főispán kivételé
vel, minden világi főtisztviselő elvesztette méltó
ságát ; de éppen ez a tömeges összeesküvés gá
tolta meg a királyt, hogy B.-nak, vejének Si
monnak s a többieknek életét is elvegye. Bánk 
nem feje, hanem csak részese volt az összeeskü
vésnek. Azt, hogy az összeesküvés Bánk ösme-
retlen (a költőknél Melinda) nevű feleségének 
meggyalázása miatt történt volna, csak 1268 után 
írt krónika emíti először. A bécsi képes krónika 
(1358) s dtána a legtöbb feljegyzés ezt már mint 
tényt beszéli el, holott alkalmasint csak Zách Fe
licián tragédiáját kenték reá, hogy az eseményt 
elburkoltan mégis elbeszélhessék az Anjouk ko
rában is. A költők még jobban kiszínezték az 
összeesküvést s B.-t a közönség ép úgy Ka
tona drámájából ismeri, mint Teli Vilmost a 
Schilleréből. Négy esztendővel az esemény után 
(1217) Bánk már újra bán volt; a király őt (1218) 
a maga hü jobbágyának nevezte, sőt 1221—1223 
közt saját udvarbirájának is megtette és neki 
adta a fehérvári és a bodrogi főispánságot. Mind
amellett kétségkívül azok közé tartozott, kik a 
királyt az aranybulla kiadására kónyszerltették. 
1223 után a közpályától visszavonult. Amint II. 
András meghalt (1235), a trónralépő IV. Béla 
boszút állott a pártos urakon. Maga mondja 
(1240 ápril 6-án), hogy a volt bánt anyjának 
meggyilkolása miatt mint felségsértőt az ország 
egyhangú határozatával minden birtokától meg
fosztotta s hozzátette, hogy «nem órdemetlenül, 
mert nagyobb boszuallást érdemelt volna». A 
koldusbotra jutott főúr ezt az ítéletet csak kevés
sel élhette túl. 

Irodalom. Pesty, Kronol. vizsgálat B. körül. Pesti Napló, 
1856., 263. sz.; Pauler, A történet B.-ja, Bpesti Szemle 1887., 
123. sz.; Huber, Studien über die inoere Gtesch. Ungarns. 
Archív für oest. Gesch., 65 köt.; Pór, B. Melindája, Erdélyi 
Múzeum 1890; Karácsonyi, Magyar nemzetségek, Turul 
154—57; Érdújhelyi, Péter és B. összeesküvése, Újvidék 
1893; Mátyás Flórián cikke a Századokban, 41. (1907) 873; 
Szabó Ignác, B. mint (érj (Kecskeméti gimn. progr. 1904). 

Költői feldolgozásban: Valkay, B. históriája 1574; Kis
faludy 8., Bánk, dráma ; Katona, B., dráma 1819; Grillparzer, 
Ein treuer Diener selnes Herrn, tragédia 1830; Erkel, B., 
opera, 1861. 

Bankdiszkont, 1. Váltóleszámítás. 
B&nkelsftnger, német vándorénekes, aki pia

cokon vásárok alkalmával, rendesen egy kis padon 
állva (innen a neve) történeti eseményekről, gyil
kosságokról s egyéb rémséges történetekről né
pies jellegű költeményeket szaval, vagy énekel, 
rendesen pálcikával egy festményre mutatva, mely 
az előadott esemény fő részleteit föltünteti. 

Banképület (két képmelléklettel), a bank érté
keinek megőrzésére és intéző hivatalnokainak el
helyezésére szolgál. Az ókorban a görögöknél a 
B.-ek templomszerű épületek és az intéző hivatal
nokok papok voltak, a rómaiaknál a vallással 
együtt lett állami intézmény. A középkor kezdetén 
kolostorok, érsekek, városok és fejedelmek kezé
ben volt a pénzverés. Később a nagyobb városok 
joga lett és váltóüzletek, leszámítoló és giro-ban-
kok felállításával profán intézmények és profán 
épületek lettek. A XV. és különösen a XVII. sz. 
elején egymásután létesülnek Németországban és 
Franciaországban a legkülönfélébb bankok, majd 
a főszerepet vivő nemzeti bankok, mint: Banca 
d' Itália (1850), az Osztrák-magyar bank (1878), a 
svájci központi bank stb. az állam ós a magánosok 
részvételével. A B.-ek rendesen a kereskedelmi 
központban létesülnek és így sokszor csaknem 
egymás mellé sorakoznak. 

Elsőrendű követelmény, hogy a B. minden 
egyes részo kiváló jó megvilágítással bírjon; helyi
ségeinek méretezései és ablakainak beosztása 
olyan legyen, hogy az intéző hivatalnokok tömö
ren elhelyezve, közvetlen világítás mellett dol
gozhassanak. A közönség által használt helyi
ségei : váróterem, kapcsolatban a ki- és befizeté
sek pénztáraival, a váltók kifizetésére s az érték
papírok ki és becserélésére szolgáló pénztárakkal, 
külön terem a magán trezorok (safe deposit) cél
jaira apró fülkékkel, külön terem a tőzsdei meg
bízások elintézésére és egy lehetőleg az utcáról 
közvetlen bejárattal nyíló helyiség a váltóüzlet 
részére. A bank belső forgalmához tartozó helyi
ségek : a bank-trézor, újabban csakis a pincében 
elhelyezve, mesterséges szellőzéssel, fűtéssel és 
világítással, az igazgatók és főhivatalnokok hi
vatalos helyiségei, az igazgatóság üléstermei, a 
váltóosztály, a könyvelöség, a levelezés, az ellen
őrzés, a kiadóhivatal helyiségei, az irattárak, te
lefon-központ, könyvkötő, bélyegző stb. helyisé
gek. A közönség által használt helyiségek köny-
nyen hozzáférhetően és lehetőleg földszinten he
lyeztetnek el, legtöbbször a befödött fóudvarral 
kapcsolatban, a bank egyéb helyiségei pedig az 
emeleteken. Építésük tűzbiztonság szempontjából 
és betörés ellen tökéletes legyen, a trezorok pedig 
ezenkívül az épület bármely okból való összeom
lása ellen is biztosítva legyenek. A külső architek
túra monumentális és erőteljes, a belső architek
túra a közönség és igazgatóság által használt 
helyiségekben gyakran pompázó, márvány ós 
gazdag szobrászművek alkalmazásával, bár ezek 
hideg hatását újabban fa- vagy fémburkolatok és 
üvegmozaik alkalmazásával cserélik fel. A tre
zorok fokozott mérvű biztonsága érdekében vas-
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tag falai még erős vashuzalokkal is merevittetnek, 
vagy újabban erős vasbetonból csömöszöltetnek, 
födéméi pedig egymáshoz sűrűn közel álló vasge
rendák közti betonnal készíttetnek. Az irattárak 
újabban tűzbiztosan megépített manzárd-helyi
ségekbe helyeztetnek. 

A legnevezetesebb B.-ek Berlinben: Dresdener 
Bank, Heimtől; Reichsbank, Hitzigtöl; Deutsche 
Bank, Martenstól; Nationalbank für Deutsehland, 
Messeltől; Bank der Berliner Handelsgesellschaft, 
Messeltöl. Münchenben: Bayrische Hypotheken-
und Wechselbank, Schmiedttől; Dresdener Bank, 
Heilmann és Littmanntól. Hamburgban: a Dres
dener Bank, Hallertól. Majna m. Frankfurtban: 
Frankfurter Bank, Rittertől; Bank für Handel 
und Industrie, Neher és Kaufmanntól. Drezdá
ban: Dresdener Bank és Sáchsische Handelsbank, 
Schilling és Grábnertől. Kölnben: Disconto Bank, 
Carl Moritztól. Boroszlóban: Disconto Bank, 
Wedemanntól. Bécsben: Allgemeine Depositen-
Bank, Förstertől; Wiener Bankveroin, Ernst v. 
Gotthilftől. Parisban: Comptoire d'escompte, Cor-
royertól; Credit Lyonnais, Bouwens van der 
Boyentől. Londonban: Bank of Scotland,Gwyther-
től; National provincialbank London, Piecadilly, 
Waterhouse-tól. 

A régebbi magyar B.-ek közül a Leszámítoló 
és pénzváltó bank előcsarnoka említhető. Az Osz
trák-magyar bank építtette az első nagyszabású 
modern bankpalotát Budapesten, Alpár Ignác tervei 
szerint (1. a képmellékleten), amely úgy külső archi
tektúrájával, mint alaprajzi beosztásával egyik 
legszebb bankpalota. Követte ezt a Pesti magyar 
kereskedelmi bank palotája, Quittner tervei sze
rint, amelynek helyiségei már is szűkeknek bizo
nyultak és legközelebb kibővíttetnek. Épülő fél
ben van a Magyar általános hitelbank palotája 
is Alpár tervei szerint (1. a képmellékleten), a Ma
gasi agrár- és járadék bank r.-t. palotája, Körösi 
és Kiss tervei szerint és a Hazai bank r.-t. palotája 
Rainer tervei szerint (1. a képmellékleten), ame
lyek példáját valószínűleg a többi magyar bank
intézetek is követni fogják. 

Bankérték, az a számolóérték, amelyet a ban
kok régebben saját üzletük körében az országos 
pénzértéktől eltérően megállapítottak. L. Banco. 

Bánkeszi, nagyk. Nyitravm. érsekújvári j.-ban, 
(1900) 1653 tót és magyar lak., vasúti megálló, 
postahivatal; u. t. Nagysurány. Hajdan magyar 
község volt, de a törökök alatt elpusztult, utóbb 
németek telepedtek le. 1131-ben a zobori apátság 
tulajdona volt. 1603-ban Illésházy Istváné volt és 
Surány várával együtt Bosnyák Tamás tulajdo
nába került. 

Bankett (franc, banquet), lakoma, ünnepi 
ebéd; újabb időben különösen a politikai célokra 
adott lakomákat nevezik így. L. még Banquette. 

Bankfedezet, 1. Bankrendszer és Fedezet. 
Bankfont, a II. Frigyes porosz király idejében 

alapított berlini Kgl. Giro- und Lehnbank és bo
roszlói Giro- u. Leihbank számolóegysége. 1 B. = 
V4 Friedrichsdor. Feloszlott 24 garasra á 12 
pfennig. 

Bankhitel, szemben az árúhitellel (1. o.) az a 
-hitel, amelyet a kereskedő üzleti műveleteinek 
kiterjesztése végett váltók leszámlttatása vagy 

értékpapírok elzálogosítása vagy egyéb müvele
tek útján a bankoknál vesz igénybe. 

Bank-hol i<Iays , 1. Bankünnepek. 
Bánki Donát, műegyetemi tanár, szül. 1859 

jún. 6. Bánkon, Veszprém vm. 1899-ig a Ganz-féle 
gépgyár főmérnöke volt, azóta a kir. József-mű
egyetemen a hidrogépek, kompresszorok és gőz
turbinák tanszókének nyilv. r. tanára. Gépszerke
zetei és találmányai közül több került a gyakor
lati használatba, szakközleményei közül is többet 
átvett a tudományos irodalom. így pl. elterjedt a 
benzinmotorok porlasztója, melynek első példá
nyát 1892. Csonka Jánossal, a műegyetem mű
helyének művezetőjével készítette; bár különböző 
módosításokkal, de az eredeti alapelveken szer
kesztve, világszerte használják. Először alkal
mazta a benzin- ós olajmótoroknál kiterjedt hasz
nálatban levő vízbefeeskendezést, miután annak 
előnyeit elméletileg kimutatta. A gázmotorok és 
gőzturbinák elméletében több általánosan elfoga
dott alaptételt állított föl. Munkatársa e Lexikon
nak is. 

Banking-elmélet, 1. Currency-elmélet. 
Bankivatyúk (Gallus bankivá Temm., ánat), a 

tyúk-félék egyik faja, melyet házi tyúkjaink ősé
nek kell tekintenünk. Hazája: Észak-India, Szunda-
szigetek, Philippinek. Hossza 65, szárnya 22, farto 
27 cm. Tollazata rendkívül élénk színű. 

Bankjegy, az állam törvényei által erre feljo
gosított bankintézet részéről kibocsátott, kerek 
összegről szóló oly utalvány, amelyben a bank kö
telezi magát, hogy az utalványt látra és bemuta
tóra, kamat fizetése nélkül, az utalvány névérté
kének megfelelő összegű törvényes ércpénzre be
váltja. E kötelezettség alapján a B. a forgalom
ban az ércpénzt helyettesíti, tehát a papírpénznek 
(1. o.) egyik faja. A papírpénz másik faja az állam
jegy (1. o.). 

Bankjegynyomás, a különböző nyomási eljá
rások egyesítése, az értékpapírok utánzásának a 
lehetőségig való meggátlására. A nyomólemezek 
legnagyobbrészt réz- v. acélmetszetek, melyek a 
guillochirozó-gép segítségével készülnek. Az ily 
módon készült finom alnyomatlemezekkel történt 
nyomás után, az előző nyomáshoz használt fes
tékkel ellentétben álló színekkel ismét az ú. n. 
biztonsági nyomatot nyomják, hogy ezáltal a fény
képezés útján való hamisítás megakadályoztas
sák v. legalább is a legnagyobb mértékben meg
nehezíttessék. A hamisítások ellen még pelyhes 
színű biztonsági papirost is használnak, mely 
eddigelé igen alkalmasnak bizonyult. A munka 
gyorsabbá tétele céljából, azaz több szín egyszerre 
való nyomtatását az Orloff által feltalált gyors
sajtón (1. Gyorssajtók) végzik. 

Bankjegy-nyomda, a papirospénzek nyomta
tása céljából 1848. állította fel a nemzeti kormány 
Pesten, a Károly-kaszárnyában. Landerer Lajos 
rendezte be. A szabadságharc viharaiban Debre-
czenbe, majd Szegedre, végül Lúgosra került, ahol 
a világosi fegyverletétellel működésének vége 
szakadt. 

Bankkamatláb v. bankráta. Míg a magánban
kok esetről esetre alku szerint állapítják meg azt 
a kamatlábat, amellyel a náluk benyújtott váltó
kat leszámítják, v. »nielvek felszámítása mellett 
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lombárd-kölesönöket adnak: az ország jegykibo
csátó bankj a, nálunk tehát oz időszerint az Osztrák-
Magyar Bank, v. ott, ahol több ilyen bank van, a 
legnagyobb jegybank (Angolországban a Bank of 
England, Németországban a Deutsche Reichsbank) 
időről-időre előre megállapítja és közhírré teszi 
azt a kamatlábat, mellyel a príma bonitású váltó
kat üzleti helyiségében leszámítolja. Ez az ú. n. 
tulajdonképeni B. Ehhez viszonyítva 1lí°/0-ka,\ 
nagyobb a járadékkötvényekre és bankzálogleve
lekre, még 1/!°/0-kal az egyéb értékpapírokra adott 
kölcsönök kamatlába. Azokra a szempontokra 
nézve, amelyek a bank vezetőségét a B. megálla-
pításában vezetik, 1. Bankpolitika. 

Bankkönyv, 1. Ellenkönyv. 
Bankó, japán agyagmüves a XVII. sz.-ban; 

Koume-Mura-ban gyárat alapított. Róla nevezték 
el a szürkéssárga, barna, néha zománcszínekkel 
festett satsumaszerű kőedényeket. A XVIII. sz.-
ban Ynsetnu nevű agyagmüves találta meg az 
első B. receptjét s azóta újra készítik a B.-t Ja
pánban több helyütt, de különösen Ise tartomány
ban. A B. két különböző fajtáját B.-kunana és B.-
céladon névvel jelölik. 

Bankó v. bankócédula, a XIX. sz. legelején az 
ú. n. Bécsi Bank által kényszerfolyammal kibo
csátott bankjegyek (Wiener Stadt-Banco-Zettel). 
Nálunk nyomásuk szine miatt fekete B.-nak is 
nevezték. L. Osztrák-Magyar Bank. 

Bankó, Kassához tartozó nyaralótelep és kli
matikus gyógyhely Abauj -Torna vármegyében; 
Kassától egy órányira a Csermely regényes völ
gyében, 406 m. magasságban, gyönyörű bükkösök 
közt. A kassaiak kedvelt mulatóhelye. 

B a n k of E n g l a n d , 1. Angol Bank. 
Bankok. A több európai nyelvben megtalálható 

bank szó (ol. banco, ang. bank, franc, banque, 
nóm. Bank) padot jelent. A középkorban legelő
ször Olaszországban használták azoknak az üzleti 
vállalatoknak jelölésére, amelyek tulajdonosa a 
nyilt piacon vagy erre szolgáló fülkében padon 
ülve, a különböző pénzek váltásával, kicserélésé
vel, adása-vételével foglalkozott. Ezek a banko
sok, nem ritkán arany- és ezüstművesek, akik 
mesterségüknél fogva is foglalkoztak aranynak
ezüstnek vételével és eladásával, már korán bele
vontak üzleti körükbe más oly müveleteket is, 
amelyek a pénzzel, a hitellel s a fizetéssel össze
függésben vannak és ekkép a bank szót mindin
kább és általánosan oly kereskedői vállalatok je
lölésére kezdték használni, amelyek pénz- és hitel
ügyletekkel foglalkoztak. A fogalom az idők fo
lyamában egyre bővült. A kereskedelem s a köz
gazdaság fokozatos fejlődésével a B. új meg új 
üzletágakat vontak bele működésük körébe, így 
különösen letétek megőrzését és betétek kamatoz
tatását, fizetéseknek átírás útján és csekk alapján 
való közvetítését, váltók leszámítását s a velük 
való kereskedést, kölcsönadási kézi- és jelzálogra, 
bankjegyek és kötvények kibocsátását, értékpa
pírok adása-vételét saját számlára és bizomány
iján, részvényes vállalatok alapítását stb., amely 
üzletek mellett a B. eredeti foglalkozása, a pénz
váltás, jelentőség szempontjából mindinkább hát
térbe szorult. Az üzleti kör bővülése idővel ezen 
a téren is szükségessé tette a munkamegosztást, 

a vállalatok differenciálódását. Noha manapság 
már nincsen olyan bank, amely a bankügyletek
nek csak egyetlen ágával foglalkoznék, a nagyobb 
B. mégis kiváltkép csak egy fő üzletágat müvei
nek és erről a fő üzletágról veszik nevüket, azt 
sokszor már cégükben is kifejezésre juttatják. 
Ilyen értelemben a fejlődés mai fokán a B.-nak 
következő fő fajait lehet megkülönböztetnünk: 
1. letéti és zsiró-B., 2. betéti B., 3. jegy-B., 4. jel-
záloghitel-B., 5. üzérkedő és alapító B. (1. ezeket 
saját címszavuk alatt). 

A B. közgazdasági jelentősége. 
A B. működése majdnem éppen oly régi keletű, 

mint maga a pénzgazdaság. A pénzről s a valutá
ról szóló cikkekben részletesebben kifejtjük, ho-
gyanlópettaniüveltebbnépekközgazdaságában az 
őskori cseregazdaság helyébe a pénzgazdaság és 
hogy e pénzgazdaságban hogyan és miért jutottak 
a nemesfémek, az arany s az ezüst, az általános 
értékmérő, csere-, fizető- és vagyongyüjtő-eszköz 
szerepéhez. Noha az arany-ezüst ezt a szerepet ta
pasztalat szerint az összes ismert jószágok kö
zött legjobban tölti be, mégis megvan az a töké
letlensége, hogy mennyisége a folyton növekvő for
galom szükségletéhez képest csekély; hogy kül
dése, kivált nagyobb távolságokra, bajjal, veszély-
lyel és aránylag nagy költségekkel jár, hogy a 
forgalomban kopik és kopásával valóságos veszte
séget okoz a közgazdaságnak. Ehhez járult még 
különösen az ó- s a középkorban az a baj is, hogy 
az aranynak-ozüstnek pénzül való kivorése nem 
volt úgy centralizálva, mint napjainkban. A pénz
verés jogát gyakorló kisebb-nagyobb államok, 
városok, fejedelmek és főurak a legkülönbféle 
elnevezésű, súlyú és szinfémtanalmú pénzeket 
verték, ami már magában véve is sok zavart 
okozott a forgalomban és különösen a több országra 
szóló kereskedelmi müveletek lebonyolításában. 
Fokozta még a bajt az a körülmény, hogy azok, 
akik a pénzverés jogát gyakorolták, ebből a jog
ból nagy hasznot törekedtek húzni és evégből 
szándékosan rossz pénzt,vazaz a szabályszerűnél 
kevesebb szinf émtartalmú pénzt vertek, amelynek 
valóságos értékét még a kereskedők sem tudták 
pontosan megítélni; továbbá, hogy szervezett 
vállalatok (Németországban a Kipper und Wip-
per, 1. o.) keletkeztek a forgalomban levő pén
zek meghamisítására és megcsonkítására. Mind
ezek a körülmények már korán éreztették oly 
vállalatok keletkezésének szükségét, amelyek a 
fizetés müveletét kényelmesebbé, olcsóbbá és biz
tosabb alapon nyugvóvá tehetnék. Ez a szükség 
teremtette meg a B.-at, amelyek már a különböző 
pénzek szabatos átszámításával és felváltásával 
is igen fontos szolgálatot tettek a forgalomnak és 
különösen a középkorban külön számolóegység
nek, a márka-bankónak (1. Banco) megállapítá
sával függetlenné tették a kereskedők elszámolá
sát a gyakran változó és megbízhatatlan alapra 
fektetett pénzrendszerektől. De ennél még sokkal 
fontosabb szolgálatot teljesítettek és teljesítenek 
a B. azáltal, hogy egyfelől a valóságos pénzt le
tétül elfogadván ós megőrizvén, azt a kopástól 
megóvják, míg másfelől e letétek alapján az át
írásban, a bankjegyek kibocsátásában, a csekkek, 
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utalványok és váltók forgalmának közvetítésé
ben a fizetésnek olyan módjait és eszközeit te
remtik meg, amelyek aránytalanul kényelmeseb
bek, biztosabbak és főkép olcsóbbak, mint a kész
pénzzel való fizetés. A fizetésnek eme közvetett 
módjai és eszközei egyszersmind sokkal inkább 
alkalmazkodnak a mindenkori szükséghez, mint 
a készpénzzel történő fizetés. Egyetlen ország 
kereskedelmi és közgazdasági élete sem játszódik 
le egyenletes folyamatban, hanem kisebb-nagyobb 
szabályossággal visszatérő fel- és lemenő ütemek
ben. Az év különböző szakaiban hol élénkülő, hol 
ellankadó forgalom, a nemzetközi kereskedésnek, 
a behozatalnak s a kivitelnek hol rohamos emel
kedése, hol époly rohamos csökkenése, a rend
kívüli politikai zavarok és közgazdasági válsá
gok egyszer igen nagy mértékben felduzzasztják, 
másszor époly nagy mértékben lelohasztják a 
teljesítendő fizetések mennyiségét és értékét. A 
B. közreműködése nélkül a meglevő készpénz 
pangás idejében gyümölcstelenül heverne, az 
élénkülés idejében pedig elégtelen volna a forga
lom szükségleteinek kielégítésére, holott az át
írás, a bankjegyek kibocsátása s a váltók leszá
mítása alkalmazkodik e szükségletekhez és nem
csak a forgalomnak, hanem az áraknak, a köl
csönpénz árának is egyenletesebb alakulását teszi 
lehetővé. Mindehhez járul, hogy a B. aktiv, azaz 
pénzt kihelyező és szétosztó műveletei a tőkével 
csak szűk mértékben biroknak a hitelt sokkal ké
nyelmesebben, olcsóbban és biztosabban teszik 
hozzáférhetővé, mint a szervezetlen magánköl-
csön. B hitel nélkül podig korunk rengeteg mér
tékű forgalma el sem képzelhető. A mai államok 
és városok egyre fokozódó költekezése hadügyi, 
közgazdasági és kulturális célokra; a mezőgazda
ságnak mtenziv módon való üzése ; a végtelenül 
sokféle részvényvállalatoknak mesésen fokozó
dott termelése; földünk vasúti hálózatának ki
építése ; a hajózásnak a tengereken s a belvize
ken való kifejlődése; a nemzetközi s a belső ke
reskedésnek szédítő arányokban való kialakulása; 
a vagyonosodásnak mind szélesebb körökre való 
kiterjedése utolsó sorban mind a hitelen s a B.-nak 
a hitelt közvetítő működésén alapszik. 

A B. Jogi viszonyai. A B. és az állam. 
Mennél nagyobb jelentőségű szerephez jutottak 

a B. a népek közgazdasági és különösen hiteléleté
ben, annál szükségesebbnek látszott régebben ha
tósági megrendszabályozásuk oly célból, hogy a 
kezükben levő hatalommal s a közönségnek reá
juk bízott érdekeivel vissza ne éljenek. A bank
szerű vállalatok az ókortól kezdve a mai napig 
jobbára magánemberek kezében voltak, akik csa
lárd eljárásukkal bizony sokszor károsították meg 
feleiket. Az állami kormányok s a városi hatósá
gok már az ókorban is, különösen pedig a közép
korban és ekkor főkép az olasz s német városok
ban egész könyvtárakra menő törvényeket és sza
bályrendeleteket bocsátottak ki a bankárok ellen
őrzése, fizetőképességük biztosítása s a közérdek 
megóvása céljából. Majd mikor e törvények és 
szabályrendeletek sem tudták elejét venni a ban
károk visszaéléseinek, némelyik állam és város 
maga alapított bankot. Azonban az állami s a 

városi B. többnyire maguk sem bizonyultak a 
közönség érdekei jobb őreinek, amennyiben a kor
mány vagy a városi elöljáróság nem ritkán a 
maga céljaira foglalta le a bankjára bízott ide
gen pénzeket és ezáltal maga idézte fel bankjá
nak bukását. Magánemberek a középkorban több
nyire csak a fejedelemnek nyújtott kamattalan 
kölcsön fejében kaptak szabadalmat bank alapí
tására és egész működésükben alá voltak vetve 
a kormány (város) ellenőrzésének. Ez a legújabb 
korig fennállott szabadalmazó és ellenőrző rend
szer semmikép sem akadályozta meg a sűrűn ki
törő kisebb-nagyobb válságokat és végre a XIX. 
sz.-ban a művelt államokban a bankszabadság 
elvének adott helyet. A modern törvényhozások 
a bankszerű vállalkozást mindenkinek nyitva álló 
közönséges kereskedelmi vállalkozásnak tekintik 
és a körében felmerülő jogi kérdésekre is a ke
reskedelmi törvényükben kifejezésre jutott jog
elveket alkalmazzák. Kivételt e tekintetben csak 
a jegykibocsátó B. tesznek, amelyek alapítása és 
egész működése minden államban külön törvé
nyes szabályozás alá esik. Ez a külön szabályo
zás megokoltnak is látszik, nemcsak ama fontos 
szerepnél fogva, amely a jegy-B.-nak az állam 
pénzrendszere és az egész hitelélet szempontjá
ból jut, hanem arra való tekintettel is, hogy a 
nagyközönség, amely pedig a bankjegyek elfoga
dása útján hitelezőjévé válik a jegybanknak, ál
talában nem is igen érti e bank természetét, sem 
abban a helyzetben nincsen, hogy működését maga 
ellenőrizhesse. Azonban a B. helyes ós korrekt 
működésót a szabad verseny elve sem biztosítja 
tökéletesen. Különösen a XIX. sz. hetvenes évei 
óta ismételten előfordult és széles köröket meg
károsító bankbukások, valamint a B.-ra bízott 
letétek kezelése és a záloglevelek kibocsátása 
körül tapasztalt visszaélések újra szükségesnek 
tüntetik fel a B. külön megrendszabályozását. A 
legújabb időben némely állam külön törvények
kel szabályozza a letéti s a jelzálog hitel-B. ügyét 
és ma már jóformán mindenütt szükségesnek han
goztatják oly intézmények teremtését, amelyek 
a B. működésének hatékony ellenőrzését biztosí
tani alkalmasak (1. Letéti bankok, Jelzálog-hitel
bankok, Revizorok és Treuhcinder). 

Ami a B. belső jogviszonyait illeti, a régebben 
nagyhírű Medici-, Fugger- és más bankházakpél
dájára ma is léteznek ugyan egyes igen nagy va
gyonra támaszkodó ós egyetlen ember v. család 
tulajdonát tevő B., amelyek a pénzvilágban ve
zető szerepet visznek, de a nagyobb B. ma már 
túlnyomó legnagyobb számban társas vállalatok 
kezében vannak. E társas vállalatok belső jog
viszonyait, a társtagoknak egymás iránt,valamint 
a társaságon kívül álló harmadik személyek iránt 
való jogait és kötelességeit ugyancsak az illető 
ország kereskedelmi törvénye állapítja meg. A leg
újabb korban a nagyobb B. és köztük a jegy-B. is 
többnyire részvénytársaságok formájában kelet
keznek és szervezkednek, mivel tapasztalat sze
rint ez a forma alkalmas leginkább ama nagy 
tőkék előteremtésére, amelyek a mai B. nagysza
bású és sokágú működéséhez feltétlenül szüksé
gesek. Sőt igen gyakran ezek a nagy alaptőkére 
támaszkodó részvényes B. is szövetkeznek egy-
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mással s különösen nagy vagyonra támaszkodó 
magánbankárokkal, alkalmi egyesüléseket, kon
zorciumokat, szindikátusokat (1. o.) szerveznek v. 
tartós érdekszövetségbe is lépnek egymással oiy-
végböl, hogy a különösen nagy pénzerőt kívánó 
vállalatokat (pl. nagy állami kölcsönök kibocsá
tását és kedvező elhelyezését) közös számlára le
bonyolítsák ; hogy a nagy tőzsdéken az árfolya
mok alakulását saját érdekeiknek megfelelően 
irányítsák. Másrészt a nagy és hatalmas részvé
nyes B. mellett legújabb időben egyre sűrűbben 
keletkeznek a különböző elnevezésű hitelszövet
kezetek, amelyek különösen a kisemberek hitel
igényeinek kielégítését tűzik ki célul és helyes 
szervezés és vezetés mellett szűkebb körben csak
ugyan nagyon fontos szolgálatot tehetnek és tesz
nek az ország kisiparának és kiskereskedésének. 

Az állami bank rendszerét elevenítik fel napjaink
ban a több országban és nálunk is szervezett pos
tatakarékpénztárak (1. o.), amelyek immár mind
inkább túlmennek eredeti rendeltetésükön: az 
apró tőkék összegyűjtésén és gyümölcsöztetésén, 
mert az átiró- és csekküzlet művelésével egyre 
fontosabb közvetítőivé válnak nemcsak a belföldi, 
hanem a nemzetközi fizetések lebonyolításának 
is; sőt a kezükben összegyülemlő le- ós betéti tő
kékre támaszkodva nem ritkán a nagy állami köl
csönök kibocsátásában is közreműködnek. 

A b a n k ü g y tör téne t i f e j lődése . 
1. Az ókor. A legújabb időben történt ásatások 

és kutatások a részleteket is mindinkább felderítő 
világosságot vetnek az ókori népek bankügyére. 
Míg a magukat idegen érintkezéstől elszigetelő 
országokban, így különösen az ókori Palesztiná
ban, a közfelfogás s a törvényhozás is ellenséges 
szemmel nézte a pénzváltók működését és kamat
vételi tilalmakkal meggátolta a hitelélet nagyobb 
arányú kifejlődését, a politikailag hatalmas s a 
nemzetközi kereskedésben is nagy szerepet vivő 
államok már korán érezték oly intézetek szüksé
gét, amelyek elsősorban a készpénz s a drágasá
gok megőrző helyeiül szolgáltak, majd a pénz
váltással, átutalással és kölcsönök nyújtásával a 
fizetést is megkönnyítették s a hitel legfőbb kút-
forrásaiként szerepeltek. 

Babilóniában a Kr. e. VI. sz.-ban az Igibi-csa-
lád bankháza a mai Rothschildok szerepét viszi. 
Elfogad díjért árúkat és értékeket megőrzésre, 
pénzt betétül kamatoztatásra. Fizetéseket teljesít 
felei között s az ő megbízásukból. Vásárol árúkat 
megbízásból és előlegezi a vételár egy részét. 
Kölcsönöket nyújt adóslevélre és zálogra, a föl
dekre mint jelzálogra is, kamat fejében becslés 
alapján a föld termését foglalván le. Valóságos 
csekkszerű utalványokat bocsát ki, amelyek a for
galomban fizetőeszközül szolgálnak. Az ilyen és 
hasonló ügyleteket művelő bankárok idővel mint 
a közönség bizalmi férfiai is szerepelnek, akik 
feleik részére az ügyiratokat megszerkesztik és 
nekik általában jogi tanáccsal szolgálnak. 

Az ókori Görögországban már a Kr. e. IV. sz.-
ban említve találjuk a trapezitákat (asztalosok, 
a. m. később bankosok), akik elsősorban mint pénz
váltók és mint a letéti és átirói üzletet művelő 
bankárok ntóködtek. Mint Babilóniában, úgy itt 

is bizalmiférflai voltak a nagyközönségnek pol
gári ügyeiben, mondhatnók koruknak közjegyzői. 
Mellettük az argyramoiboimvü. bankárok kivált
kép a pénzek váltásával és kicserélésével, mint 
szakértők a pénzek jóságának vizsgálásával, a 
daneistai v. tókistai nevüek pedig kézi zálogköl
csönök nyújtásával (12—18%-ra) foglalkoztak. 
Üzleteikrőlírásbeli feljegyzéseket vezettek. Egyes 
városok (Ephesus, Orchomenos) bérbe adták a 
bankári üzletet és szabályokat alkottak a banká
rok jogairól és kötelességeiről. Az egyes vállal
kozók kezében levő B.-on kívül nyomait találjuk 
a több városban fennállott állami B.-nak is, vala
mint a bankárok társulásának. Bizonyos tekintet
ben állami B.-nak mondhatók Delphi, Ephesus és 
más városok templomai is, amelyeknek a nép, a 
városok és egyes főurak különösen nagy biza
lommal adták át pénzüket és értékeiket megőrzés 
végett s amelyek e letétekből kölcsönöket adtak, 
néha távoleső vidékre is. 

Egyiptomban a Ptolemaeusok idejében a ban
kári üzlet, mint állami monopólium, bérbe volt 
adva egyeseknek vagy társasagoknak, amelyek 
különösen a pénzváltást s a kölcsönüzletet mű
velték. Nevezetesek itt a királyi B. (basilikai tra
pézai), amelyek fiókintézeteik közvetítésével az 
adókat behajtották s a kormány kifizetéseit telje
sítették. Később az átíró-, a betéti-, a lombárd- és 
a leszámító- (fennálló követelést a lejárat előtt 
bizonyos levonással kifizető) üzlet is bevonatott e 
magánbankárok üzleti körébe. 

Rómában a trapeziták, argerdarii néven, csak 
későn kezdenek szerepelni. A császárság korában 
a trapeziták, az argentariusok s a mensariusok 
mellett még nummulariusok is említtetnek, anél
kül, hogy e különböző elnevezésű vállalkozók üz
leti körét pontosan meg lehetne egymástól külön
böztetni. Ez az üzleti kör általában magában fog
lalta a pénzváltást, a le- s a betéti üzletet, a mások 
tartozásáért díj mellett vállalt kezességet, az át
írást s a megbízásból való fizetést (helyben recep-
tum, vidékre perinutatio), a kézi- s a jelzálogra 
történő kölcsönadási, valóságos aukcióknak vagy 
árúárverezéseknek rendezését és lebonyolítását. 
Rómában épúgy, mint Görögországban, a banká
rok rendes könyvelést vezettek egymásba göngyölt 
hártyákon (codex), amelyekben mindenik félnek 
megvolt a maga számlája (ratio). Nagyszámú 
jogszabály állapította meg a bankárok felelőssé
gét. A császárság korában meglehetősen kiterjedt 
volt az állam ellenőrző működése is. 

2. A középkor. A római birodalom pusztulá
sától a keresztes hadjáratokig a népvándorlás 
zaja és utóhatása töltötte be Európát. E mozgal
mas időben az ókori bankárok működése elvész. 
Belőle csak a pénzváltás maradt fenn, amely nél
kül ez a kor sem lehetett el, annál inkább nem, 
mert a pénzverés zavarai egyre fokozódtak. A 
keresztes hadjáratok kora nagy lökést adott a 
B. fejlődésének. Újra találkozunk hivatásos köl
csönadókkal, akik koruk társadalmi irányának 
megfelelően, testületekké, céhekké szervezked
tek; bankárokkal, akiknek működése fokozott 
jelentőséget nyert azáltal, hogy a helyi s a nem
zetközi fizetések közvetítésében immár a váltó is 
elkezd mindinkább szerepelni. A bankügy, épúgy 
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mint a kereskedés, a legtöbb országban sokáig 
jóformán kizáróan a zsidók kezében volt, akik 
ezen a réven némelyik államban nagy tekintély
hez és befolyáshoz jutottak, viszont más orszá
gokban sok üldözésnek voltak kitéve és csak jó 
áron szerezhették meg a fejedelmek bizonytalan 
védelmét. 

A keresztények versenyével a zsidók legelőször 
Olaszországban találkoztak, ahol a fejlődő világ
kereskedés a szervezett bankügy alapjait is meg
vetette. Genovában már a XII. sz.-ban találko
zunk az itt bancherii nevet viselő hivatásos pénz
váltókkal, akik csakhamar a letéti s a kölcsön-
üzletet is bevonták működésük körébe. Ezek a 
bankárok az átíró s az átutaló üzletet immár nem
csak saját városuk területén, hanem váltószerü 
utalványok kiállítása útján más városokra kiter
jedően is művelték. Olaszországban a lombardiai 
bankárok, Dél-Franciországban Cahors város 
bankárjai lassanként Francia-, Angol- és Német
országra is kiterjesztették működésüket ós innen 
van az, hogy a bankárokat Európában sokáig ál
talában lombardiaknak és cahorsiaknak nevezték. 
Az olasz bankárok a nagyobb külföldi városok
ban is állítottak fel fióküzleteket, a kisebbeket 
pedig megbizottaikkal beutaztatták. A pápák őve
lük szedették be az egyházi adókat (usurarii Pa
páé). A kezükben összegyűlendő tőkék lehetővé 
tették nekik, hogy az angol s a francia királyok
nak nagy kölcsönöket nyújthattak. Ók képvisel
ték a XVI. sz.-ig a pénzhatalmat; mellettük a 
zsidók csak az alsóbbrendű kézizálog-kölcsönüzlet 
müvelésére szorultak. Az Olaszországban Monti 
neysA viselő társas vállalatok, amelyek az állami 
aaÍ5Éat bérbe vették ós ennek fejében a fejedel
meknek nagy előlegeket nyújtottak, szintén át
alakultak letéti és átíró B.-ká (Genovában a Casa 
di St. Giorgio 1408—1444). Nem szabad őket 
összetéveszteni a Montes Pietatis nevű olasz in
tézetekkel, amelyek többnyire egyházi kegyes ala
pitások voltak, arra rendelve, hogy mint a belőlük 
később fejlődött zálogházak, a szegényebb uóp-
oszlálynak legyenek segítségére pénzzavarában. 

3. Az újkor. Amerika felfedezése a világkeres
kedelmet a Földközi-tengerről az Atlanti-óceánra 
terelte át és egyszersmind korábban ismeretlen 
nagy terjedelmet adott neki. Az ércpénz, külö
nösen az ozüst, rohamosan szaporodott ugyan, de 
a fejedelmek rabló pénzpolitikája és a pénzhami
sítók működése következtében egyre rosszabbodott 
is. Kétszeresen szükségessé vált az átíró és át
utaló üzlet fejlesztése, amelynek számára a ge
novai bankárok már valóságos váltóvásárt ren
deztek, legelőször alkalmazván a váltók forga
tását is, miáltal a váltók valóságos pénzpótló esz
közökké lettek. Emellett a zsoldos hadseregek 
szervezése erősen felduzzasztottá a fejedelmek 
hitelszükségletét, amelyet szintén a bankárok és 
egyes nagy befolyáshoz és hatalomhoz jutott 
gazdag családok elégítettek ki. A sűrű bukások 
és visszaélések legelőször Velencében érlelték meg 
az állami bank felállításának eszméjét. A Ge
novával versenyző Velence sem lehetett el a 
pénz- és hitelforgalmat közvetítő intézmény nél
kül és ilyenül 1587. a Banco di Rialto, majd 
ennek helyébe 1619. a Banco dél Giro nevű ál

lami bankot állította fel. Az utóbbi egészen 1806-ig 
működött. A példát más államok és városok is 
követték. Genovában a már fentebb említett 
Casa di St. Giorgio lassanként állami letéti és 
átíró bankká alakult át. Milanóban a Banco di St. 
Ambrogio nevű bank a városnak nyújtott és be-
hajthatatlanokká vált nagy kölcsönei következ
tében 1650. beszüntette fizetéseit, de 1662. újra 
szerveztetett. Nagy fontosságot nyert különösen 
a németalföldi kereskedés szempontjából az Ams-
terdamsehe Wisbelbank nevű intézet, amelyet 
1609. Amsterdam városa alapított olyvégből, hogy 
a fizetéseket és elszámolásokat külön bankértók 
megállapításával biztos alapra fektesse. De e vá
rosi bank mellett nagyszámú magánbankár is 
művelte a fizetésnek zsíró és csekk útján való 
közvetítését. 

Németországban sokáig a Hamburger Bank 
vitte a pénz- és hitelélet terén a főszerepet. Ez a 
bank, amelyet a város 1619. alapított, egészen 
1873-ig állt fenn. A kereskedők neki adták át le
tétül jó veretű ezüst tallérokból és ezüst rudakból 
álló pénzkészletüket ós a bank a részéről megál
lapított külön érték (1. Banco) alapján közvetí
tette fizetéseiket s elszámolásaikat. 

A passzív és az aktiv bankügyleteknek egy
mással való helyes összekapcsolásában az angol 
B. voltak az úttörók s az útmutatók. Noha a hí
res Gresham Tamás 1560. új alapon szervezte a 
pénzverés ügyét, a bekövetkezett polgárháborúk 
itt is nagyon összekuszálták a pénzügyet. A meg
bízható pénzváltás s a jó pénz megőrzése égető 
szükséggé vált és fontos szerephez juttatta az itt 
pénzváltókként leginkább működő aranyművese
ket, akik ebből az üzletből nagy nyereséget húz
tak. Olyvégből, hogy a közönséget mennél inkább 
rávegyék pénzének náluk való elhelyezésére, 
egyes aranyművesek kamatot Ígértek a letevő
nek, viszont a nekik most már nemcsak megőr
zés, hanem gyümölesöztetés végett is átadott pén
zeket rendszeresen kezdték felhasználni aktiv 
bankügyletek müvelésére. A váltakozó kormá
nyok csaknem szakadatlanul rászorultak kölcsö-
neikre és a pénzveréshez szükséges nyersfémet 
is az ő közvetítésükkel szerezték meg. Ugyan
csak ezek a bankárok kezdték a váltóleszámltást 
is rendszeresen művelni. A bankárok visszaélései 
következtében már a nagy politikai zavarok ide
jében erős mozgalom indult meg oly nyilvános, 
ha nem is állami, de törvényes alapon működő 
bankintézet megteremtése érdekében, amely a 
pénzrendszert s a hiteléletet biztosabb alapra fek
tetné. A skót Patterson William kezdeményezé
sére s a whig-párt támogatásával 1694. végre 
megalkottatott a híres angol törvény, amely kti-
lönfóleúj adók behozatalát rendelvén el, kimondja, 
hogy oly társaságnak, amely a kormánynak az 
új adók fejében 1.200,000 £ kölcsönt nyújt, sza
badalom adatik The Governor and Gompany of 
the Bank of England cég alatt bankintézet alapí
tására, amelynek joga lesz rá, hogy nemesfémek
kel és váltókkal kereskedjék, árúkra előlegeket 
adjon és bankjegyeket bocsásson ki. 

4. A legújabb kor. Az Angol Bank megalapí
tása fordulópontot jelent a bankügy történetében, 
amelynek legújabb korszakát tulajdonkép 1694-
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tői kell számítanunk. A bankügy története ettől 
az évtől kezdve a jegy-B. (1. o.) történetévé 
alakul át, amennyiben ezentúl az államok pénz
es hiteléletében a jegykibocsátó B. viszik a fősze
repet. A XVIII. sz. mondhatni egész Európában 
az Angol Bank utánzására irányuló sikertelen kí
sérletek korszaka. Csak a XIX. sz. hozza meg a 
legtöbb államban a jegykibocsátás ügyének, va
lamint a valutaügynek is állandóbb és egészsége
sebb szervezését. A jegykibocsátással nem foglal
kozó B. üzleti köre a haladó közgazdasággal 
együtt egyre tágul, egyre nagyobb arányokat 
nyer ós egyszersmind differenciálódik is, ameny-
nyiben a sűrűn keletkező B. a régi bankügyletek 
meghatározott ágainak müvelésére rendezkednek 
be, az újabb keletű bankügyleteknek, igy különö
sen a jelzálogos hitelüzletnek, a tőzsdei értékek
kel való üzérkedésnek, az alapító s a kötvényki
bocsátó üzletnek művelésére pedig külön és ha
talmas bankintézetek keletkeznek. Még a XVIII. 
sz. végén is történnek kísérletek a zsíró- és köl-
csönüzlotnek állami bankintézet kezében való 
koncentrálására; egyik legnevezetesebb efféle ki-
sérlet a porosz Königliche Giro- und Lehnbank 
in Berlin c. intézetnek 1765. II. Frigyes alatt 
történt alapítása. De a XIX. sz. általában e téren 
is a szabad vállalkozás elvét juttatja érvényes
ségre és csak a vége felé ad újra helyet oly tö
rekvéseknek, amelyek a banküzlet némely ágát 
külön törvényekkel akarják megrendszabályozni 
8 az állam kezelése alatt levő posta intézményét 
a betéti s a zslróüzlet szolgálatába állítják. Neve
zetes s a banküggyel szoros összefüggésben álló 
alkotása a legújabb kornak a B. egymás között 
való elszámolásának szervezése is, amelynek ma 
már a legtöbb müveit államban az 1775. kelet
kezett londoni clearing house (1- o.) mintájára be
rendezett elszámoló intézetek szolgálnak. 

A magyar bankügy történeti fejlődése. 
Magyar bankügyről tulajdonkép csak az 1840-es 

évektől kezdve lehet szó. Hazánk közgazdaságá
nak agrár természete, párosulva az ország hala
dását hátráltató politikai viszonyokkal, majdnem 
a XIX. sz. közepéig késleltette nálunk a termény
gazdaságról a pénz- és hitelgazdaságra való át
menetet. A pénzváltást és a többnyire nem ter
melő, hanem fogyasztó célokra való kölcsönadást 
régebben szűk körben és szervezetlenül a görög 
kalmárok s a kereskedést űző zsidók, majd a na
gyobb kereskedelmi forgalmú városokban, mint 
mellékfoglalkozást, egyes nagykoreskedők látták 
el. Készpénznek kamatozó elhelyezésére csak az 
1818. Bécsben keletkező Első Osztrák Takarék
pénztár szolgáltatott alkalmat, amely 1827 óta több 
magyar városban egyes tekintélyesebb kereskedő
ket bízott meg pénzbetétek elfogadásával és visz-
szaflzetésével. Az első önálló intézet, amely pénz
betétek elfogadásával és gyümölcsöztetésóvel fog
lalkozott, 1836 jan. 1. nyilt meg az aránylag elég 
élénk kereskedelmü Brassóban. A cs. kir. szab. 
Osztrák Nemzeti Bank, a birodalom jegykibo
csátó bankja, ha nem is törvényes alapon, Magyar
országra is kiterjesztette ugyan működését, de 
folytonos diszázsióban szenvedő jegyei inkább 
kárt okoztak az ország közgazdaságának, semmint 

hasznot. Azok a férfiak, akik a XIX. sz. 30-as és 
40-es éveiben Magyarország megújhodásáért küz
döttek és gazdasági fellendülésünknek útját egyen
gették, köztük különösen Dessewffy Emü gróf és 
Fáy András, a bank- és hitelügy szervezésének 
szükségét is felismerték. Az 1840. évi kereske
delmi és hiteltörvények (XV. váltótörvény, XVI. 
a kereskedőkről és XVIII. a közkereseti társasá
gokról szóló törvény) kedveztek a megindult moz
galomnak, amennyiben a kereskedelmi s a hitel
élet jogviszonyait időszerű és szabadelvű irány
ban szabályozták. Fáy András kezdeményezésére 
1840. megalakult a Pesti Hazai Első Takarék
pénztár-Egyesület, 1841. pedig Ullmann Móric 
pesti nagykereskedő kezdeményezésére 2 millió 
konvenciós ezüstforint alaptőkével a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank. Míg ez az utóbbi mint 
szorosabb értelemben fogott bankintézet a bank
ügyletek összes főágait, különösen a le- s a betéti, 
a leszámítoló, a zsíró- és elölegüzletet volt hivatva 
művelni, az előbb említett takarékpénztár, alapi
tójának intenciója szerint, eredetileg inkább em
berbaráti intézmény akart lenni, a takarékosság 
fejlesztését és a takarékbetéteknek különösen 
kézi- és jelzálog-kölcsönökben való elhelyezését 
tűzvén céljául. De a takarékpénztár, az 1842. Po
zsonyban alakult takarékpénztár mintájára, csak
hamar részvényes és nyerekedő vállalattá alakult 
át, és evvel Magyarországban a betéti B.-nak 
gyorsan elterjedő új tipusa keletkezett, amelyet a 
külföldön ismert betéti B.-tól és a hazai bank ne
vet viselő intézetektől is az alaptőkének aránylag 
kicsiny volta s az aktív üzleteknek szűkebb köre 
különböztet meg. Az üzlet egyszerűsége és a nagy 
osztalék, amelyhez a csekély saját tókével dol
gozó takarékpénztárak inkább juthatnak, mint a 
nagy alaptőkére támaszkodó és szakszerű üzleti 
vezetést kívánó B., hazánkban inkább a részvé
nyes takarókpénztárak terjedésére adott ösztönt, 
úgy hogy 1848. a még mindig egyedül álló Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank mellett az országban 
már 35 takarékpénztár működött. Az 1848—49-iki 
szabadságharccal járó politikai és háborús moz
galmak megakasztották a megindult fejlődést, sőt 
egyik-másik már fennálló takarékpénztárt a bu
kás szélére juttattak. Másrészt az ország egyetlen 
bankintézete nevezetes, ámbár csak rövid ideig 
tartó szerephez jutott. Az első magyar felelős mi
nisztérium ugyanis, amely az országot minden 
irányban a legújabb kornak megfelelő alapokon 
törekedett fejleszteni, hitelrendszerünket is önálló 
alapon akarta szervezni és ennek középpontjául 
önálló magyar jegybankot akart teremteni. Kos
suth Lajos pénzügyminiszter evégből a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bankkal tárgyalt és 1848 jún. 
17-én meg is kötötte vele a szerződést. Ennek ér
telmében a magyar kormány arra kötelezte ma
gát, hogy 5 millió forintot tesz le a banknál arany-
ban-ezüstben és feljogosítja a bankot, hogy ez érc-
alap fejében a kormány ellenőrzése mollett 12l/a 
millió forint névértékű bankjegyet bocsásson ki, 
amely összegből a bank 9 millió forintot az állam 
rendelkezésére köteles tartani, 31/, millió forintot 
pedig a gazdasági hiteligények kielégítésére for
díthat. A kormány mitsem törődve az osztrák 
kormány tiltakozásával, erélyesen hozzálátott a 
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Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal kötött szer
ződés végrehajtásához. Az ércalap előteremtése 
végett a nemzet áldozatkészségéhez folyamodott 
ós a nemzet részint ajándékul, részint kölcsönkép 
aranyban-ezüstben 1848 végéig 2.082,218 pengő 
forintot adott a kormány rendelkezésére. Ezeknek 
a kezdetben Budán a várban, majd a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank helyiségeiben őrzött érc
kincsnek alapján a bank csakugyan bocsátott ki 
1 és 2 frtos névértékű bankjegyeket, még pedig 
1848 végéig összesen 3.777,220 pengő forint név
értékben. A szabadságharc gyászos kimenetele 
azonban csakhamar véget vetett az önálló magyar 
jegykibocsátásnak. Windischgátz herceg, az osz
trák hadsereg főparancsnoka, 1849. az időközben 
kibocsátott 5 és 100 frtos magyar jegyek elfoga
dását megtiltotta, az 1 és 2 frtos jegyeknek osz
trák bankjegyekre való beváltását elrendelte, a 
meglevő ércalapot pedig lefoglalta. A magyar je
gyeknek kivonása a forgalomból rengeteg kárt 
okozott az országnak. Bármily égető volt is az 
50-es években az ország pénz- és hitelszükséglete, 
az abszolút kormányrendszer semmikép sem ked
vezett a magyar bankügy fejlődésének. A taka
rékpénztárak száma csak igen lassan emelkedett; 
a Pesti Magyar Keresk. Bank egészen 1864-ig, 
amikor az Első Magy. Iparbank alapíttatott, egye
dül állt, mint önálló magyar bankintézet. A kü
lönösen Dessowffy Emil gróf agitálására megin
dult ós nagyobb bankintézet megteremtésére irá
nyuló kísérletek a bécsi kormány s a bécsi pénz
ügyi körök ellenkezése következtében nem vezet
tek eredményre. Mindössze annyi történt, hogy 
az Osztrák Nemzeti Bank 1851-től kezdve Buda
pesten ós még néhány nagyobb városban fiókot 
nyitott és művelni kezdte a jelzálog-kölcsönüzle-
tet is; továbbá hogy az Osztrák Hitolintézet 1857. 
ugyancsak fiókot nyitott Budapesten, amelynek 
csakhamar igen jelentékennyé vált üzletét 1870. 
az ekkor alapított Magyar Általános Hitelbank 
vette át és fejlesztette tovább. Ugyancsak ebbe a 
korszakba, még pedig a végére esik a Magyar 
Földhitelintézetnek 1863. szövetkezeti alapon való 
megteremtése, valamint a Schultze-Delitzsch- s a 
Raiffeisen-féle kisebb hitelszövetkezeteknek külö
nösen az erdélyi részekben történt első szervezése. | 

Az alkotmányosság visszaállítása után a sokáig 
elfojtott erők kiszabadultak és rohamosan töre
kedtek érvényesülni. 1867 óta nemcsak a bank
üzleteket művelő intézetek száma szaporodott 
nagy ugrásokban, hanem hasonló arányokban nőtt 
az intézetek üzletének valamennyi ága is. Ez üz
let körébe tartozik immár a különböző passzív és 
aktiv bankügyleteken kívül az üzérkedő s az ala
pító üzlet is, sőt ennek művelésére a 60-as évek 
végén s a 70-es évek elején a párisi Credit Mobi-
lier mintájára külön bankintézetek keletkeznek 
(1868. az Angol-Magyar Bank, 1869. a Frankó-
Magyar Bank; ide számítható az 1870. alapított 
Magyar Általános Hitelbank is). A rohamos fej
lődés 1869. a rossz termés s a tózsdei üzérkedés 
túlhajtását követő üzleti válság következtében 
kissé lassúdik ugyan, de a 70-es évek elején a B. 
ismét gombamódra keletkeznek nemcsak Buda
pesten, hanem a nagyobb vidéki városokban is. 
Az 1873. Bécsből kiindult nagy tőzsdei válság el
seperte ugyan a szilárd alappal nem biró intéze
teket és óriási károkat okozott a túlhajtott üzér
kedésben résztvevő közönségnek; de megvolt az 
az üdvös hatása is, hogy évekre terjedő pangás 
után ismét egészségesebb irányba terelte bank
ügyünk fejlődését. Támogatta ezt az irányt az 
ország mezőgazdaságának, iparának, kereskedel
mének és közlekedésügyének jó részben a B. által 
lehetővé tett intenzív felvirágzása, a törvényho
zásnak különösen a 70-es években (kereskedelmi 
és váltótörvény) modern irányban való haladása, 
az állam hitelének javulása, az iparfejlesztő po
litika, a jegybank ügyének dualisztikus alapon 
való rendezése. Jól megalapozott bankjaink, egyre 
szaporodó takarékpénztáraink és szövetkezeteink 
mellett nagy fontosságú szolgálatot tesz a taka
rékosság fejlesztésének s a fizetőforgalom helyes 
alapon való lebonyolításának az 1886. szervezett 
Magy. kir Postatakarókpénztár intézménye is 
(l.o.), amelynek letéti és zsiróüzlete évről-évre igen 
örvendetes módon gyarapszik. Sok éven át egyedül 
állott bankintézetünknek, a Pesti Magyar Keres
kedelmi Banknak vagyoni állapotát és üzleti ala
kulását a bank fennállásának első évtizedeiben a 
következő két tábla mutatja, o. é. forintokra át
számítva : 

BT 

1843—3 
184S—4 
1844—5 
1845—6 
1846—7 
1847—8 
1848—9 
1849—50 

1 Összesen 
li 
j 527,207 
1 870,975 

1.471,861 
1.997,250 
3.106,470 

1 3.215,17.3 
1 8.686,328 
! 2.695,983 

Váltó tárca 

381,742 
796.861 
810,773 

1.184,730 
1.375,118 
1.460,734 

682,622 
1.009,926 

I. 

Előlegek 

23,368 
37.632 

112,125 
98,265 

228,613 
293,942 
245,063 
321,431 

Vagyon. 
Jelzálog
kölcsönök 

— 480,500 
" 567,000 

988,470 
994,822 
985,917 
881,685 

Értékpapírok 

_ 
— — 
— 196,985 

306,817 
529,821 
834,854 

Adósok 

— 
— 89,854 

51,802 
10,492 
27,041 

1.225,451 
90,087 

Vegyesek 

10,959 
25,642 
12,651 
12.182 
16,497 
11,242 
12,415 
13,035 

Készpénz 

111,138 
10,840 
15,458 
83,271 

290,295 
121,075 
55,049 
44,965 

II. Teher . 
Év 

1842—3 
1843—4 
1844—5 
1845—6 
1840—7 
1847—8 
1848—9 
1849—50 

Öss: izesen Részvény
t ő k e 

T a r t a l é k 

527,207 
870,975 

1.471,361 
1.997,250 
3.106,470 
3.215,173 
3.686,328 
2.695,983 

522,900 
531,405 
682,605 
785,000 

1.030,050 
1.050,000 
1.050,000 
1.050,000 

2,980 
7,549 

21,688 
33,028 
32,027 
30,491 

Beté t Hi te lezők V e g y e s j N y e r e s é g 

308,292 
716,404 

1.106,864 
1.904,987 
2.027,004 

687,222 
781,131 

si.asi 
95,407 
81,795 
25,165 

1.867,551 
832,230 

3,476 

1,354 
1,265 

25,228 
27,299 
21,066 

8,762 

881 
36,278 
86,237 
51,165 
42,732 
52,657 
28,462 
43,369 
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Mindennemű hitelintézeteink száma a XIX. sz. 
második felében az egyes évtizedek végén, to
vábbá az utolsó öt évben szakadatlan emelkedés
ben következőkép alakult: 

B a n k i n t é z e t e k s z á m a . 

Év 

1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

Bank 

_ 
1 
1 

66 
108 
172 
349 
488 
560 
635 
674 
714 

Földhitel-
Intézet 

— 
— 2 

6 
5 

11 
10 

9 
9 
9 

10 

Takarék
pénztár 

3 
33 
35 

155 
318 
457 
731 
824 
891 
921 
939 
972 

Szövet
kezet 

— o 
102 
250 
591 

1774 
3221 
3353 
3467 
3544 
3608 

3 
34 
38 

325 
682 

1225 
2865 
4543 
4813 
5032 
5166 
5304 

Hitelintézeteink alaptőkéjének és legfontosabb 
üzleti ágainak alakulásáról (az Osztrák-Magyar 
Bank s a Magy. kir. Postatakarékpénztár kivé
telével, melyekről az illető címszók alatt lesz szó) 
a XIX. sz. második fele egyes évtizedeinek végén 
a következő tábla nyújt általános áttekintést: 

Év 

ü
iii
i 

Alaptőke Takarék
betétek 

Jelzálogos 
kölcsönök 

Váltétárca 

ezer osztr. ért forint 

545 
1,580 
1,753 

31,661 
75,154 

121,736 

987 
11,265 
38 122 

127,461 
305,262 
548,002 

718 
9 445 

18,461 
92,658 

187,377 
384,733 

481 
2,092 

16,998 
78.541 

157,162 
283,551 

Végül a következő két táblában részletesebb 
számadatokkal mutatjuk be a magyar korona or
szágai területén működő hitelintézetek (B., föld
hitelintézetek, takarékpénztárak és szövetkeze
tek, az Osztrák-Magyar Bank s a Magy. kir. Posta-
takarékp. kivételével) vagyoni állapotát és üzlete 
alakulását az 1900. és az utolsó öt év végéről: 

Rezső, A bankügyletek gyakorlati kézikönyve, u. o. 1897; 
Dr. Schack Béla, A magyar kereskedő könyve, III. kőt , 
u. o. 1909 ; A Halász-Mandelló-féle Közgazdasági Lexikon 
I. köt., u. o. 1898. — Részletesebb statisztikai adatok Ma
gyarország bankügyéről a Mihók-Nagy-féle Magyar Kom
pasznak es a Magyar Statisztikai Évkönyvnek évről-évre 
megjelenő köteteiben találhatók. — Wirth Max, fiandbuch 
des Bankwesens, Köln 1870; Obst Georg, Qeld-, Bank- und 
Börsenwesen, Leipzig 1910; Scharling W., Bankpolitik, Jena 
1900; Warneck M., Die Entwickelung des dentschen Bank
wesens, Berlin 1905 ; Conrad-Lexis-féle Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften c. Lexikonban a Bankén c. cikk; Cour-
celie SéneniI, Traité théorique et pratique des opérations 
de banqne, Paris 1899; Sayous A., Les banqnes de dépőt, 
u. o. ltiOl; Raflalovich A., Le marché flnancier, n. o. Meg
jelen évenként; Attfleld J. B., English and foreign banks, 
London 1893 ; Easton H. T., Banks and banking, u. o. 1896; 
Handy William, Banking systems of the world, Chicago 
1902; Ferraris C, Principii di scienza bancaria, Milano 1892. 

Bankovci, adók. Verőcze vm. nasiczi j.-ban, 
(1900) 462 magyar ós német lak.; u. p. és u. t. 
Fericanci. 

Bankovci pusta, adók. Szerem vm. iregi j.-ban, 
(i9oo) 96 horvát-szerb lak.; u. p. Krusedol, u. t. 
írig. 

Bankpénz (bankvaluta), a bankok számvitelé
ben régebben használt számoló pénzegység. L. 
Banco és Bankok. 

Bankpolitika. 1. Azoknak az elveknek összes
sége, amelyeket az állam s a törvényhozás az 
egész bankügynek, kiváltkóp pedig a jegykibocsá
tás ügyének törvényes szabályozása körül követ. 
Régebben a bankok az államnak, illetve a kor
mánynak vagy a városi elüljáróságnak legmesz-
szebbre menő befolyása és ellenőrzése alatt állot
tak, míg a XIX. sz.-ban a bankügy terén is a 
szabad vállalkozás s a szabad verseny elve jutott 
érvényességre és csakis a jegykibocsátó bankok 
estek és esnek a kormánynak s a törvényhozás
nak többé-kevésbé messzire menő szabályozása 
alá. Külön törvények állapítják meg nevezetesen 
a jegykibocsátás jogát s a kormánynak a jegy
bank egész vezetésére való befolyását, néhol az 
államnak a jegybank nyereségében való részese-

Év 

1900 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

Váltótárca 

1.242,429 
1.647,031 
1.827,719 
2.053,671 
2.162.963 
2.450,932 

V a g y o n (Ezer korona). 
Lombard- és 1 . , ., 

fedezett folyó- Jelzálogos
számlás köl- l s községi 

csönök J_ kölcsönök 

557,199 
681,411 
823,610 
866,777 
926,598 
978,232 

2.287,812 
3.147,228 
3.334,427 
3.476.161 
3.657,235 
3.985,511 

Különféle 
kölcsönök 

11
 Értékpapír

tárca 

_ 
457,382 
701,932 
786,539 
849,329 
867,248 
932,305 

Ingatlanok, 
leltár és 
pénztár IIIIII 

Összes 
vagyon 

5.347,908 
7.431,554 
8.262,894 
8,879,t76 
9.394,639 

10.292,999 

Ev 

1900 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

Saj;U töke, be

alapok 

884,639 
1.154,436 
1.327,286 
1.486,311 
1.574,767 
1.673,440 

Takarékbeté
tek és tőkésí
tett kamatok 

1.835,959 
2.496,976 
2.681,028 
2.840,206 
3.044,295 
3.314,701 

T e h e r (Ezer korona). 

Betétek folyó-
és csekk
számlára 

252,549 
516,126 
434.711 
515,631 
549,200 
649,367 

Záloglevelek 

vények for
galomban 

1.666,517 
2.310,121 
2.373,864 
2.472,652 
2.646,017 
2.856,553 

Különféle 
előlegek és 
tartozások 

627,499 
846,418 

1.320,456 
1.430,265 
1.435,723 
1.645,008 

Nyereség 

80,745 
107,477 
125.549 
131,111 
144,637 í 
153,930 f 

5.347,908 
7.431,554 
8.262,894 
8.879,176 
9.394 639 

10.292,999 

Iroilaíom. A bankügy gazdag irodalmából csak néhány 
nagyobb és alapvető munkát emiitünk, amelyekben részle
tesebb bibliográfia is található: Beöthy László, A bankügy 
elmélete, Budapest 1875; Pólya Jakab, A budapesti B. tör
ténete az 1867—94. években, u. o. 1895; u.a., A Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank keletkezésének és 50 éves fenn
állásának története, u. o. 1892; Vargha Gyula, A magyar 
hitelügy és hitelintézetek története, u. o. 18%; Walther 

dését is, a bankjegyek fedezésének módját s az 
ércfedezet arányát, az egyszerre forgalomban 
tartható bankjegyek mennyiségét vagy kontin
gensét, a bankjegyek darabolását, vagyis azt, 
hogy milyen névértékű bankjegyek hozhatók for
galomba, a bankjegyek elfogadását és bováltását, 
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a jegybank által művelhető üzleteket stb. L. rész
letesebben Jegybankok, Angol Bank, Francia 
Bank, Német Birodalmi Bank, Osztrák-Magyar 
Bank. Legújabban Németországban, de másfelé 
is, az az irány kezd érvényesülni a B.-ban, amely 
a rengeteg idegen értékeket kezelő bankokat álta
lában is törvényesen meghatározott ellenőrzés alá 
törekszik vetni és evégből az úgynevezett revi
zorok és Treuhanderek (1. o.) intézményét mennél 
hatékonyabban akarja kifejleszteni. — 2. Azok 
az elvek és üzleti szempontok, amelyeket maguk 
az egyes bankok vezetősége állapít meg olyvég-
ből, hogy saját intézetének fizetőképességét lehe
tőén megóvja és biztosítsa. E tekintetben pl. álta
lánosan helyesnek ismert, bár a gyakorlatban 
nem mindig követett elv az, hogy a bank ne 
műveljen oly aktiv banküzleteket, amelyek ter
mészete saját passzív üzleteinek természetével 
ellenkezik: ne adjon pl. hosszú időre lekötött jel
zálogos kölcsönöket, ne számítson le a lejáratkor 
biztosan és könnyen be nem hajtható váltókat, 
ha ő maga saját vagyonát jelentékenyen meg
haladó oly betéteket kezel, amelyek rövid időre 
bármikor felmondhatok. — 3. Szorosabb értelem
ben B. vagy kamatláb-politika azokat az elveket 
jelenti, amelyeket a jegykibocsátó bank a bank
kamatláb (1. o.) megállapításánál követ. A jegy
kibocsátó bank, mint az országban az ércpónz 
legnagyobb készletének birtokosa s a legkényel
mesebb fizetőeszközök kezelője, nemcsak a hitel 
legfőbb forrása, hanem az ország pénzrendszeré
nek alapját tevő nemesérc őre is és nemcsak saját 
részvényeseinek érdekét tartozik szem előtt tar
tani, hanem egész rendeltetése szerint az ország 
közgazdaságának érdekét is. Ezek a szempontok 
kell, hogy vezessék egész eljárásában, különösen 
pedig a kamatláb megállapításában. Békés és 
csendes időben a jegybank vezetősége alacsonyan 
tartja a kamatlábat, nemcsak azért, mert ő is ki 
van téve a többi bankok versenyének, amelyek 
alacsonyabb kamatlábbal nyújtván kölcsönt, el
vonnák a jegybank elől a legjobb üzleteket, hanem 
azért is, hogy az ország mezőgazdasági, ipari és 
kereskedői vállalatainak lehetőén olcsóvá tegye 
a hitelt. Ellenben olyankor, amikor politikai za
varok veszélyeztetik az ország pénzügyi helyze
tét, vagy amikor a vállalkozás s az üzérkedés 
túlzásba megy és aránytalanul nagy mértékben 
veszi igénybe a hitel forrásait, különösen még 
amikor az ország flzetömérlege a külfölddel szem
ben kedvezőtlenül alakul, a külföldi váltók benn 
az országban megdrágulnak s a kifelé tartozó 
kereskedők inkább arany-ezüst küldésével akar
nák kiegyenlíteni tartozásaikat, amikor tehát a 
jegybanktól kölcsönkapott vagy másként birto
kukba kerülő bankjegyek a jegybank pénztárai
nál beváltatnak s az így kapott ércpénzzel fizet
nének, úgy hogy a jegybank érckészlete kiszivá
rogna az országból: ilyenkor a jegybank vezető
sége felemeli a kamatlábat, megdrágítja a hitelt, 
evvel tartózkodásra és óvatosságra kényszeríti a 
vállalkozást s az üzérkedést, a magas kamatláb
bal egyszersmind a nyilt piacra csalja a heverő 
tőkéket, külföldön keresettekké teszi a saját or
szágára szóló váltókat és evvel kedvezőbbre for
dltja a váltóárfolyamokat. Az ország aranykincse 

megőrzésének szolgálhat az a B.-i eljárás is, hogy 
a jegybank kedvező időben maga is lehetőén nagy 
készletet szerez meg aranyra szóló külföldi vál
tókból, amelyeket válságos időben a piacra dob 
és ezáltai mérsékli a külföldi váltók árának emel
kedését. Oly országban, ahol, mint pl. Francia
országban, a kettős valuta (1. o.) van elfogadva, 
ahol tehát a jegybank a maga jegyeit arannyal 
is, ezüsttel is válthatja be, a jegybank avval az 
eljárással is megóvhatja aranykészletét a kiszi
várgástól, hogy válságos időben csak bizonyos 
díj (prémium, 1. o.) vagy ráfizetés fejében váltja 
De jegyeit aranyra. Az előadottakból könnyű be-
látni, hogy az ország érdekeinek megfelelő B. 
inkább követhető ott, ahol csak egyetlen intézet 
van feljogosítva bankjegyek kibocsátására, mint 
ott, ahol ezt a jogot egymástól független több 
bank gyakorolja. Világos a mondottakból az is, 
hogy a szoros értelembon fogott készfizető bank, 
vagyis az a bank, amely jegyeit feltétlenül arany
nyal köteles beváltani, főkép a bankkamatlábnak 
néha igen jelentékeny emeléséhez kénytelen fo
lyamodni, hogy aranykincsét a külföldre szivár
gástól megóvja, míg a kettős valutában fizető, 
vagy a készfizetés kötelezettsége alól egyáltalá
ban felmentett jegybank a B.-nak más eszközei
vel is élhet és kamatláb-politikáját inkább szab
hatja az ország belső hiteléletének szükségletei
hez. L. Jegybankok. V. ö. Scharling W., Bank-
politik (Jena 1900); Schwalenberg G., Die Bank 
von Frankreich und die Deutsche Reichsbank 
(Halle 1904); Landmann J., System der Diskont-
politik (Kiél 1900). 

Bankportugalérem, Hamburgban, a bank ala
pítása emlékére 1667 óta vert arany érmek; érté
kük 10 arany; volt fél és negyed B. is. 

Bankráta, 1. Bankkamatlab. 
Bankrendszer, banktörvények, azoknak a tör

vényeknek összessége, amelyek valamely állam
ban a jegykibocsátás jogait és viszonyait szabá
lyozzák. L. Bankpolitika és Jegybankok. 

Bankrot t (olaszul: banco rotto), 1. Csőd. 
Banks néven több szigetet, w öblöt, félszigetet 

neveznek : 1. az Új Hebridák É.-i végében levő 
szigetcsoportot, 794 km2 területtel, mintegy 5000 
lak.; legnagyobb a Vanua Láva (352 km2) ós a Santa 
Maria (336 km!); 2. Új-Zeeland D.-i szigetének K.-i 
oldalán egy félszigetet; 3. Van Diemen-sziget mel
let egy tengerszorost; 4. a Gallopagos-csoport-
ban Albemarle sziget egy öblét; 5. a Torres-szoros 
egyik szigetét; 6. Ausztrália D.-i partján a Spen-
cer-öbölben egy szigetcsoportot és végül 7. a 
B.-földjét (1. o.). 

Banks, 1. Joseph, sir, a londoni Royal Society 
elnöke, szül. 1743 dec. 13. Londonban, megh. 
ugyanott 1820 máj. 19., gazdag tudományked
velő férfiú volt. Cook kapitány 1768-tól 1771-ig 
tartó földkörüli utazásában mint természetbúvár 
vett részt. Több más tudóssal megvizsgálta az 
ember kitartó képességét magas hőmórsékkel 
szemben, mely kísérletek az 1775-iki Philos. Trans-
actions-ben le vannak Írva. Ő kezdeményezte 
Ausztrália partjainak felkutatását s elősegítette 
Új-Dél-Wales felvirágoztatását. 1772-ben Solan-
derrel együtt Islandot, majd a Shetland-szigeteket 
látogatta meg és ez alkalommal fölfedezte Staffa 
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világhírű bazaltoszlopos szigetét. Munkái: An 
account of Staffa (London 1774); Ashort aecount 
of the causes of the disease in corn (1805). Napló
ját: Journal during Capt. Cooks flrst voyage 
1768—1771. J. D. Hooker adta ki (London 1896); 
könyvtárát Dryander írta le: Capalogus bibliothe-
cae historico-naturalis Josephi B. (u. o. 1798— 
1800, 5 köt.). 

2. B., Nathaniel Prentiss, amerikai állam
férfiú, szül. Walthamben (Massachusetts) 1816 
jan. 30., megh. 189-i szept. 1. Magánúton annyi 
műveltségre tett szert, hogy egy politikai lapnak 
szerkesztését vehette át. 1849-ben Massachusetts 
törvényhozó-testületének tagjává lett. 1852 óta 
a kongresszus tagja volt és a rabszolgaság ellen 
szónokolt. Azután Massachusetts kormányzója 
(1857) s az lllinois-vasút forgalmi igazgatója lett 
(1860). A polgárháborúban a déli államok ellen 
harcolt. 

Banks-földje, nagy sziget az Északi Jeges-ten
gerben. 1820-ban Parry fedezte föl az É.-i partjait; 
kerületét azonban csak a Collinson és Mac Clure-
féle oxpodició állapította meg. Mac Clure Baring 
földjének nevezte el és csak későbben ismerte 
föl, hogy ugyanaz a sziget, amelyet már Parry 
látott. L. Északi sarkvidék. 

B a n k s i a L. fii., a Proteaceae család génusza, 
melynek 46 faja Ausztráliában él. Örökzöld fák v. 
cserjék. Kertészeti becsük van a következő fajok
nak : B. speciosa R. Br., B. marginata Cav. és 
B. integnfolia L., melyek mind hidegházi növé
nyek. 

Bankszabadalom, az a törvényes jogosítás, 
amellyel valamely bankintézet bankjegyek kibo
csátására felhatalmaztatik. L. Jegybankok. 

Banktallér, régibb angol ezüstpénz, amelynek 
súlya 268799 g., finomsága 895-833, szinezüst-
tartalma 24-0799 g., értéke régi 5 shilling = 
K 5-07. 

Banktechnika alatt az üzletvezetésnek azt a 
sajátos módját értjük, amelyet a mai bankok oly-
végböl alkalmaznak, hogy sokágú ügyleteiknek 
pontos, gyors ós megbízható lebonyolítását bizto
sítsák. A modern B. a legmesszebbre menő mun
kamegosztáson alapszik és a folytonos belső ellen
őrzés lehetővé tételére törekszik. A munkameg
osztás szempontjából a mai nagyobb bankok több 
egymástól teljesen elkülönített osztályra oszlanak, 
amelyek közül legfontosabbak: az igazgatóság, a 
pénztári szolgálat, a váltóosztály, a tőzsde- és ór-
tékpapirosztály, a levelező, a könyvelő- s az ellen
őrzőosztály. Maga az a körülmény, hogy egy B 
ugyanazon ügy több egymástól független osz
tályon megy keresztül, már igen fontos eszköze 
a belső ellenőrzésnek, amelyet a sűrűn megej
tett rovancsolásokon kívül hatékonyan támogat 
még az az eljárás is, hogy a feleket minden őket 
érdeklő mozzanatról levélben haladék nélkül ér
tesitik. Mindenik bank külön szabályokat állapít 
meg saját belső ügykezelésének módjára, de 
azért ezek a szabályok mindenütt egyformán 
követett elveken alapulnak. V. ö. Schack Béla, A 
magyar kereskedő könyve, III. köt. (Budapest 
1909); Glamer Ch. és Ruotte J., Cours de cor-
respondance et d'opérations commerciales I. Opé-
rations de Banque (Wien et Leipzig 1906); Bitch-

wald Bruno, Die Technik des Bankbetriebs (Ber
lin 1908). 

Bankul-olaj, 1. Aleurites. 
Bankura, az indiai Bengál tartomány hasonló 

nevű kerületének fővárosa, 19,000 lak. 
Bánkút, Nagykamaráshoz tartozó népes puszta 

Arad vm. eleki j.-ban, (1900) 851 lak.; vasúti meg
álló, postahivatal. 

Bankutalvány, általában valamely bank részé
ről kiállított minden utalvány, de szorosabban 
olyan írásbeli fizetőutasítást szoktak rajta érteni, 
amelyet valamely jegybank bocsát ki a maga fiók-
intézetére vagy megfordítva. Aki egyik holyről a 
másikra fizetést akar teljesíteni, ezt a pénzküldés 
költségeinek megtakarítása végett úgy is teheti, 
hogy az összeget a maga telepén a jegybank 
fiók- vagy főintézeténél befizeti s az ennek fejé
ben kapott B.-t küldi hitelezőjének. L. Csekk. 

Bankügyletek, általában mindazok az ügyle
tek, amelyek a pénz- s a hitelforgalom közvetíté
sével összefüggésben vannak, tehát a bankok, 
illetve bankárok által kötött ügyletek, továbbá 
nemes fémek adása-vétele, állami és más nyilvá-
noskölcsönökközvetítése, pénzbetétek elfogadása, 
értékpapírok kibocsátása, letétek kezelése, válla
latok alapítása, stb. 

Bankünnepek (ang. barik-holidays), Angol
országban azok a napok, amelyeken a bankok 
zárva vannak, noha e napok nem egyházi ünnepek. 
A B.-et a törvényhozás 1871. hozta be sir John 
Lubbock sürgetésére a kereskedők és iparosok ér
dekében. B. Angolországban és Irlandban húsvét 
és pünkösd hétfője, augusztus hónap első hétfője 
és december 26-ika, illetve ha ez a nap vasár
napra esik, december 27-ike. A B.-en lejáró váltó
kata rájuk következő napon kell rendezni.l875-ben 
és 1880-ban a törvényhozás pótlóan azt is elren
delte, hogy a vám- és az adóhivatalok a B.-et szin
tén kötelesek megtartani. 

Bankvaluta, 1. Bankérték és Banco. 
Bánlak, nagyk. Torontál vm. bánlaki j.-ban, 

(1900) 2755 oláh, magyar és német lak., a járási 
szolgabírói hivatal széke, hitelszövetkezet, gyógy
szertár, csendőrőrs, vasúti állomás, posta, távíró, 
telefon. Gr. Karátsonyi-féle kastély a XVII. szá
zadból. 

B a n l i e u (franc, ejtsd: b&üiyö), a város kör
nyéke, közigazgatásilag a franciák a városnak 
azt a közvetlen környékét értik, mely a fogyasz
tási vámvonalon kívül esik, de a város határához 
tartozik; nálunk kültelek. 

Bánluzsány (azelőtt Podluzsány), kisk. Tren-
csén vm. báni j.-ban, (1900) 592 tót lak., postahiva
tal, u. t. Alsóozor. 

B a n n (bannus), a jog büntetés terhe mellett 
parancsolni vagy megtiltani valamit. A B. szó a 
fejlődésben többféle értelmet nyert: eredetileg 
ünnepélyes szókat jelentett, amelyekkel az ősi 
germán népgyüléseket megnyitották, később a 
felsőbbség parancsát meg tilalmát, sőt ezek meg
szegése eseten beálló büntetést (pénzfizetést), vé
gül azt a jogállapotot is jelentette, amely a pa
rancs következtében állott oló (Prioden-Unfrieden). 
A germán alkotmányban a B. az lesz, ami a ró
maiban az «imperium», tehát a közhatalom ismer
tető jele. 



/ 

Bann 

Bann (ejtsd: benn), folyó Írországban, Down gróf
ságban a Mourne-hegyekben ered, keresztül fo
lyik a Lough Neagh-en és a Longh Beg-en és az 
Atlanti-óceánba torkol. Hossza 137 km., amiből 7 
hajózható. 

B a n u e r (nem.); a hűbér-birtokos vagy szabad 
város által táborba vezetett, vagy küldött hadnak 
zászlója, melyre a hadat kiállító fejedelem, főúr 
vagy város színei és cimere voltak alkalmazva. 

Banuer, svéd hadvezér, 1. Bemér. 
B a n n e r e t s (ejtsd: bann'ré), zászlós-urak, azaz 

oly francia hűbérek birtokosai, kik saját zászlójuk 
alatt harcoló haddal voltak kötelesek a király 
felszólítására táborba szállani. 

Bannizi, gabonamértók Romániában — 85-161. 
Bannockburu (ejtsd: bennokkbőrn), kis helység 

Stirling skót grófságban, (1901) 2135 lak., gyapjú-
szövőkkel. B. Skócia történetében híres azon üt
közetről, amelyben Bruce Róbert II. Edward angol 
királyt 1314 jún. 24. legyőzte. 5 km.-re tőle, Lau-
chiebarn-nél, III. Jakab skót királyt győzték le 
1488. fellázadt alattvalói. 

Bánnyires (azelőtt Brezolub), kisk- Trencsén 
vin. báni j.-ban, (1900) 299 tót lak., u. p. és u. t. 
Bán. 

Bánó Jenő, a Mexikói Egyesült-Államok buda
pesti főkonzulja, szül. Roskoványban, Sáros vm. 
1855 jún. 25. A fiumei keresk. tengerészeti aka
démiát végezvén, hosszabb utazásokat tett Fran
ciaországban, Angliában és Afrikában ; később 
szüleinek óhajtására otthagyta a tengerészetet s 
vasúti tisztviselő lett. Később nyugdíjaztatta ma
gát s kivándorolt Mexikóba, annak állampolgára 
lett s mint ilyent a köztársaság kinevezte ma
gyarországi főkonzullá. Mexikói és amerikai út
jairól sok felolvasást tartott a Magyar Földrajzi 
Társaságban s önálló művekben is megírta ta
pasztalatait s tanulmányait. A párisi Sociétó Aca-
démique d'histoire international aranyéremmel 
tüntette ki s tagjai közé választotta. Müvei: Úti
képek AmeriMtyol (Budapest 1890); Meocico és 
utazásom az Újvilág trópusaiban (u. ja. 1896); 
Bolyongásaim Ameríkában(1906)\ Estudios sóbre 
varias plantas tropicales de Meocico [spanyol 
nyelven 1910). 

Bánócz, kisk. Zemplén vm. nagymihályi j.-ban, 
(i9oo) 768 tót ós magyar lak., sajtgyár, vasúti ál
lomás, posta- és táviró. A XV. sz.-ban sokat szen
vedett a cseh rablók garázdálkodásától. Ref. tem
ploma 1610. épült. 

Bánóczi József, tanár, filozófiai s irodalomtör
ténetíró, szül. Szentgálon, Veszprém vmegyében 
1849. Tanulmányait Veszprémben s Budapesten 
végezte, s a tanári vizsgálat letétele után Ber
linben, Göttingonben, Lipcsében tanult még. 
Eleinte a budapesti VIII. k. reáliskolában ta-
nárkodott, azután a rabbiképző-intózot r. tanára 
lön, s jelenleg igazgatója az izr. tanítóképzőnek. 
1878-ban a filozófiából magántanár gyanánt ha
bilitálta magát a budapesti egyetemen. A Magy. 
Tud. Akadémia 1879. választotta meg lev. tag
nak. Főbb müvei: Révai Miklós élete és munkái, 
mellyel akadémiai dijat nyert. Továbbá Kis
faludy K. és munkái két kötetben, a Kisfaludy-
társaság megbízásából és kiadásában. Az aka
démia könyvkiadó vállalata számára lefordította 

Banovcl 

Lewes müvét: A filozófia története Thalestól 
Comte-ig, 3 kötetben. Később kiadta Kisfaludy 
Károly összes műveit (1893). Alexander Bernát
tal együtt szerkeszti a Filozófiai írók Tárát, 
melyben kiadta Erdélyi János bölcs, dolgo
zatait, lefordít. Schopenhauer néhány érteke
zését (2. kiad. 1892) s Alexanderrel együtt 
Kantnak A tiszta ész kritikáját. 1884-ben meg
indította Bacher Vilmossal együtt a Magyar 
Zsidó Szemlét, melyet 1889-ig szerkesztett. Szá
mos tanulmányt írt a Magyar Nyelvőrbe, Ma
gyar Tanügybe, bírálatokat az Orsz. Középisk. 
Tanáregyes. Közlönybe, egyéb folyóiratokba s 
napilapokba, régebben a P. Lloydba is. E Lexi
konnak is munkatársa. Újabb műve: Az orsz. izr. 
tanitóképzőjntézet története 1857-1897. (Buda
pest 1897). 

Bánokszentgyörgy, kisk. Zala vm. letenyei 
j.-ban, (1900) 1349 magyar lak., csendőrőrs, posta
hivatal, u. t. Letenye. 

Banolas, város Gerone spanyol tartományban, 
a Terri partján, (1900) 25001., bőrbajok ellen hasz
nált kénes fürdőkkel. 

Banos(ejtsd: bányosz a.m. fürdők), Spanyolország
ban ós az amerikai spanyol gyarmatokban több vá
rosnak és helységnek neve; legjelentékenyebb: 1. 
B. de Bejár vagy de Montemayor Cáoeres tar
tományban, az Ambroz egyik mellékfolyójánál, 
vasút mellett, (1900) 1807 lak., meleg kénes forrá
sokkal, festői szép környékkel. Az út hozzá a 
Puerto de B. szoroson vezet át, ahol a rómaiak Via 
lata-ja is volt. — 2. B. de la Encina, Jaen tarto
mányban, (1900) 3922 lak., meleg ásványvízforrá
sokkal és ólombányákkal. — 3. B-, város Peruban, 
90km.-reaCerrode Pascotól, nagy higanybányák
kal, amelyek évenkint 10—20,000 kg. higanyt 
szolgáltatnak. 

Bános, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, (1900; 
244 magyar lak., u. p. és u. t. Abaliget. 
" BanoStor, adók. Szerem vm. újlaki j.-ban, (1900! 
979 horvát-szerb lak.; u. p. éau. t. Cerevic. B. a ró
mai Bononia v. Maláta hetyén épült. A középkorban 
Kő (Kew, Ku) volt a neve s több nevezetes intéz 
meny vojt benne; már föesperessóg állott itt fenn, 
midőn Béla bán Szt. István vértanú tiszteletére 
monostort alapított itt, melyről 1309. Bánmonos
torának is nevezték a várost. A benedekrendiek 
az apátságot elveszítvén, 1229. Ugrin kalocsai 
érsek a szerémi püspökséget állította fel jövedel
meiből s ennek székhelyévé Kőt tette; ez volt a 
város és erősség ura is. 1241-ben a tatárok el
pusztították, s a püspökség széke ezentúl fel
váltva Kő városában és Szt. Iréné városában volt. 
1437-ben a püspöknek palotája is volt itt. A törö
kök idejében Kő elpusztult, emlékét csak a B.-al 
szemben Bács-Bodrog vm. Begecs határában levő 
Kuva dűlő őrzi. V. ö. Fröhlich Róbert, Castellum 
Onagrinum (Arch. Ért. 1889). 

Banovac, adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban, 
1900) 293 olasz, magyar és német lak.; u. p. 
Badljevina, u. t. Pakrácz. 

Banova jarttga, adók. Pozsega vm. novskai 
j.-ban, (1900) 611 horvát-szerb, tót és magyar lak.; 
vasúti állomás, posta és táviró. 

Banovci, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban, (i90o) 
385 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. Orijovac. 

Rémi Abjv Lexikona. II. XtU. se 



Banovci növi - 560 — Bántalom 

Banovci növi, adók. Szerem vm. iidi j.-ban, 
(íMO) 890 német és horvát-szerb lak.; vasúti állo
más ; u. p. Növi Banovci, u. t. Gjeletovci. 

Banovci növi na Dnnavu, adók. Szerem vm. 
ópazuai j.-ban, dooo) 1084 német és horvát-szerb 
lak.; u. p. Stari-Banovci, u. t. Újpazua. 

Banovci stari, adók. Szerem vm. ópazuai j.-ban, 
Í1900) 2024 horvát-szerb lak., postahivatal; u. t. 
Újpazua. E helyen a római Burgena feküdt, mely 
az V. legio Jovia székhelye volt. 

Banovits Kajetán, min. tanácsos, nyugalma
zott máv. igazgató, szül. 1841 aug. 10. Mátyó-
czon. Tanulmányai befejeztével a pest-losonczi 
vasút szolgálatába lépett, hol mint építési és pá
lyafenntartási szakaszmérnök működött. 1867-ben 
a kassa-oderbergi vasút építési fővállalatához 
lépett át, ahonnan később a m. kir. vasútépíté
szeti igazgatósághoz hívták. 1872-ben pedig az 
újonnan szervezett vasútépítési főfelügyelőség 
főnökhelyettese, majd főnöke lett. A magy. kir. 
államvasutakhoz való átlépése után befejezte a 
már megkezdett munkács— beszkidi vasút építé
sét. 1900-ban a gépészeti főosztály igazgatója 
lett. Főleg az ő fáradozásának köszönhető a 
Magy. Kir. Közlekedési Múzeum megalapí
tása, melynek fejlesztése érdekében mint annak 
igazgatója ma is állandó tevékenységet fojt ki. 
Avasúti létesítmények és berendezések tökéletes-
bitesén is fáradozott, miről több találmánya, mint 
a villamos állomási védjelző, a villamos vonat-
vészjelző, a villamos vonatvilágltás, az állomási 
biztosító berendezés, a vasfelépitmény, a csavar-
biztosítás, a mozdonyfüstszekrényajtó és az ön
működő vasúti jármükapcsoló tesz bizonyságot. 

Banpatak, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (íooo) 
790 oláh lak.; u. p. Marossolymos.u. t. Piski. Leg
utóbb a Várady-család birtoka: 1468-ig a Kéméndi-
családé volt, amikor hűtlenség miatt a Thoremy 
Sükösd testvérek kezére jutott. A falutól É.-ra Vor-
mágáig (Veremága) egy sziklaszorost váj t az onnan 
lefutó patak. Alább Gyertyános felé vízesés van. 

Bánpecsenyéd, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, 
(1900) 503 tót lak.; u. p. és u. t. Riböny. .. 

Bánpetri (azelőtt Petyovka), kisk. Trencsén 
vm. báni j.-ban, (1900) 134 tót lak.; u. p. Felső-
motesicz, u. t. Trencséntepliez. 

Banque de Francé, 1. Francia Bank. 
B a n q u c t t e (franc, ejtsd: bankett), lövő-pad; 

az a hely, amelyen sáncokban v. más erődítések
ben a katonák állanak, mikor a mellvéden át az 
ellenségre lőnok. Továbbá az akadályverseny-
futásoknál használt gát, melynek felső lapja oly 
széles, hogy az arra f olugró ló a lábait azon meg
vetheti a közvetlenül utána végrehajtandó leug-
rasra. L. még Bankett. 

Bánréve, kisk. Gömör és Kishont vm. torna
aljai j.-ban, (1900) 564 magyar lak.; határa fö
lötte termékeny, nevezetes vasúti állomás, a m. 
kir. államvasutak miskolcz-fiiloki vonalából itt a 
dobsinai ós a nádasdi szárnyvonal ágazik ki; táv
író- és postahivatal, postatakarékpénztár. A B. a 
báró Vay-csa Iád ősi fészke. Ősrégi révhely, mely 
már 1427. viselte e nevet. 

Bánruszkócz, kisk. Troncsón vm. báni j.-ban, 
(i9oo) 144 tőt lak., vasúti állomás ; u. p. Bán, u. t. 
Alsóozor. 

Bánság, 1. (temesi), közönségesen Bánát- A mai 
Temes, Torontál, Krassó-Szörény vmegyék és vi-
dékök a mohácsi vész után a török uralom alá 
jutottak s midőn a passzarovici béke (1718) út
ján a magyar király visszaszerezte, nem kebe
lezték be az államba, hanem 11 vidékre osztva, 
mint temesi bánság-ot a bécsi kormánynak alá
rendelt bánsági igazgatóság által katonailag kor
mányozták. Mária Terézia 8 vidéket kivett a 
katonai kormányzás alól és polgárilag, de azért 
abszolút módon igazgatta, a többi háromból pedig 
a bánsági katonai határőrvidék keletkezett. Az 
országgyűlés többször felszólalt ez alkotmányelle
nes állapotok miatt, mígnem az 1741. XVIII. t.-c. 
által a polgári igazgatás alatt levő terület az állam 
rendes közigazgatási szervezetébe bevétetett. De 
e területet, némely más résszel egyetemben, a 
forradalom után ismét elszakították az ország
tól és (szerb vajdaság, temesi bánság címmel) 
Ausztria koronaországa lett; végre az 1860 októ
beri diploma a visszacsatolást újra elrendelte. A 
különállás mind a két esetben jogosulatlan volt. 
— 2. A magyar állam úgynevezett mellék- v. hű
béres országainak egy aránylag kis területe köz
vetlen magyar kormányzás alatt állott, hogy az 
állam így hatalmát és jogait könnyebben érvé
nyesíthesse. E terülotet végvidéknek, végvárnak 
és végvidéki bánságnak nevezték. Különösen ne
vezetesek voltak a szó'rényi és macsói bánsá
gok, melyek már egész kis tartományokat képez
tek, amaz Szerbia és Bosznia között, ez pedig a 
régi Kis-Oláhországban. A végvidékek kapitányai, 
illetve bánjai, országbárói ranggal birtak. 

h-odntom. Szentkiáray Jenő, Száz év Délmagyarorszig 
újabb történetéből 1779-tól kezdve napjainkig, tekintettel 
a Hl. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre, Te
mesvár 187a—1882; Pesty F, A temesi B. elnevezésének 
jogosulatlansága, Akad. Ért. a Tört. Tud. köréből 1868; 
Bobm L., Dérmagyarország vagy a B. története. 

Bánsági búza v. bánáti búza, 1. Búza. 
Bánsági csiga (Helix banatka Ross), 1. Csiga. 
Bánsági ezredek, a Határőrvidék polgárosítása 

előtt az úgynevezett szerb bánsági határőrvidék 
3 ezrede (német, román és szerb vagy illír B.)y 
melyeknek együttesen (i870i 10,020 km2 területük 
és 307,537 lakójuk volt; területükön Pancsova, 
Fehértemplom és Karánsebes városok feküdtek. 
1873-ban a német B. legnagyobb része Torontál 
vm.-éhez csatoltatott, egy másik része és a szerb 
B. Temes vm.-éhez, míg a román B. és a szerb 
B. XII. századának területéből Szörény vmegyét 
alakították, amelyet viszont az 1880. XV. t.-clkk 
Krassóval egyesített. 

Bánsági hegység, 1. Délmagyarországi hegy
vidék. 

B a n - S a i n t - M a r t i n (ejted: banszen martén), község 
Lotharingia német birodalmi kerületben Metz kö
zelében, (1905) 2750 lak., gyümölcstermeléssel. 

Bánszállásbánya, Sajóvárkonyhoz tartozó bá
nyatelep, Borsod vm. ózdi j.-ban, (1900) 823 lak., 
a rimamurány-salgótarján vasmű-részvénytársa
ság tulajdona. 

Bánt, község Jever oldenburgi j.-ban, Wil-
helmshavon közelében, vasút mellett, (1905) 22.367 
lak. Tengeri fürdővel, hajóépítéssel. 

Bántalom (magánjogi, delictum privatum) alatt 
a régibb magyar magánjogban azokat a jogelle-
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nes cselekményeket értették, melyek sem bűn vád, 
sem rendőri fenyítés tárgyát nem képezték, hanem 
amelyek miatt a sértett fél niagánkeresettel (actio 
privata) élhetett. A magánjogi B.-ak közé tartoz
nak : a) a nagyobb és a kisebb hatalmaskodás (1. 
Hatalmaskodás), b) a nyelvváltság esetei (1. o.), 
c) a vértagadás (1. o.), d) az álarcosság (1. Álarc), 
e) idegen okiratok ós levelek letartóztatása (1. Le
velek körüli vétségek) és f) a patvarkodás (1. o.); 
a sértett fél teljes elégtételt követelhetett s ez 
vagy az úgynevezett emberdíjból, homagium (1. o.) 
v. birságból (1. o.) állott. A díj nagysága a sértett 
személy rendi állásához képest különbözően volt 
megállapítva. A magánj. B.-ak intézménye a hazai 
jogrendszer átalakulása, nevezetesen a büntető 
törvénykönyvek (1878. V. t.-c. és 1879. XL. t.-c.) 
életbeléptetése folytán elvesztette gyakorlati je
lentőségét. 

Bántam, hollandus tartomány Jáva Ny.-i részé
ben, 7906 km2 területtel É.-i része síkság, D.-i 
része őserdővel borított halom vidék ; vulkánjai, 
a Karang (1900 m.) és Pulaszári (1275 m.) a tör
ténelmi idők óta nem működnek. Klímája egész
ségtelen. Termékeny síkságain rizst termelnek. 
Fővárosa Szerang, régi fővárosa B. a Szuada-
szorosban világhírű kereskedőváros volt. 

Bantama, 1. Kumasszi-
Bantam-tyúkok v. törpe tyúkok. Különféle 

színű és alakú tyúkok tartoznak e nevezet alá, 
melyek kicsiny, csinos tartású testük, élénk ter
mészetük miatt nagyon kedveltek. Valódi gaz
dasági fajta egy sincs köztük, ámbár többnyire jó 
tojók és jó anyák; fürj-, fogoly- és fácántenyész
tésnél kotlókul használhatók. 

Bántapolcsany, kisk. Borsod vm. szentpéteri 
j.-ban, uooo) 471 magyar lak., csendőrőrs; u. p. 
és n. t. Dédes. 

Bántecse (magyarul: karcolt arcúak), Loango-
beli (nyugatafrikai) néger nép, amely arcát ke
resztvonalakkal bekarcolja. 

Banteng (Bibos sondaicus Schleg. et Mull. 
állat), Jáva, Borneo és Kelet-Szumatra erdeiben ho
nosvad tulok-faj. Szőre sötét barnásszürke, szarvai 
alapjukon duzzadtak, csúcsuk hegyes és befelé 
görbített. Magassága a marjáig 1/5 m., hossza 
farka nélkül 2-10 m. Fiatal korában szelídíthető. 

Bantia, régi római város Apulia és Lucania 
határán, ma Sta Maria di Banzi. Jelentőségét 
előttünk a közelében 1793. talált Tabula Bantina 
néven ismert bronztáblától nyerte," mely egyik 
oldalán latin, másik oldalán oszk nyelvű felirattal 
van ellátva; az utóbbi az oszk nyelvnek egyik 
legfontosabb emléke. 

Banti-féle betegség. Banti olasz klinikus ál
tal leírt ritkább kórkép, melynek tünetei: nagy
mérvű lépnagyobbodás, később májzsugorodás, 
hasvízkór és nagyfokú vérszegénység. Valószínű, 
hogy a lép bizonyos mérgeket termel, melyek 
lassan a szervezet egyéb részeit is megtámad
ják. Lefolyása hosszas, néhány év alatt halálra 
vezet. Néhány esetben sikerült a lép kiirtásával 
lényeges javulást, sőt gyógyulást elérni. 

Banting-kúra. A kóros elhízás ellen Banting 
által ajánlott étrend, mellyel ő saját magát lé
nyegesen soványitotta, 130—150 gramm fehér
jét kb. 428 gramm (circa Vj tg-) húg alakjában, 

75 gramm alkoholt és nagyon kevés (50 gramm) 
szénhidrátot engedélyez minimális kenyórmennyi-
ség formájában. Ez látszólag nem kevés, de nem 
tartalmaz többet, mint 1100 kalóriát, úgy hogy 
voltaképen erős alátáplálás. Az elért soványodás 
tehát a táplálókfelvétel egyszerű elégtelenségé
ből származik. L. Soványító kúra. 

Bantock, Granville, angol zeneszerző, szül. 
Londonban 1868 aug. 7., a londoni zeneakadémia 
díjjal kitüntetett növendéke; mint sokat utazott 
karnagy, mindenütt az újabb angol zene apostola. 
Birminghamben és Liverpoolban karnagy; zene
kari művei és dalai nagyon elterjedtek. 

Bántolmács (azelőtt: Pusztatalmáes), kisk. 
Bihar vm. béli j.-ban, (1900) 213 oláh lak., u. p. ós 
u. t. Ökrös. 

Bántornya (azelőtt: Tumischa),kisk. Zala vm. 
alsólendvai j.-ban, (1900) 1229 vend és magyar 
lak., postahivatal; u. t. Belatincz. 

Bántölgyes (azelőtt: Dubnicska), kisk. Tren-
csén vm. báni j.-ban, (1900) 150 tót lak., u. p. és 
u. t. Zayugróez. 

Bantry (ejtsd: bentri), 1. kikötő város Munster ir 
tartomány Cork grófságában, (Í9OÍ) 3109 lak. — 
2. B-, öböl az ugyanily nevű városnál, az Irföld 
egyik legfestőibb és legbiztosabb öble; 32 km. 
hosszú és 5—8 km. széles. A francia hadak 1689. 
és Hoehe vezérlete alatt 1796. i t t igyekeztek 
partra szállani. 

Bantu-négerek (ábántu), Afrika néger népessé
gének egyik hatalmas ága, mely a déli csúcsot 
egész Ugandáig elfoglalja s D.-re hottentották, 
busmannok, északra szudánnégerek és gallák 
által van határolva. A bántu-négereket több 
csoportra szokás osztani, ú. m. keleti, központi 
és nyugati B.-re. A keleti B.-hez tartoznak az 
ámá-zuluk, ámá-koszdk vagy ámáxoszák, ámá-
fenguk, ámá-belék, ámá-zizik, ámá-zabizumbik, 
ámá-szekunénék, ámá-tozakvék, ámá-relindzsík, 
az ámá-svájo stb. törzsek, és ezek a szorosabb 
értelemben vett kafferek v. kafirok. A központi 
B.-hez tartoznak az úgynevezett becsuánok v. 
becsvánok, akik 23 törzsre oszlanak, ezek köziü 12 
kelet, 11 pedig nyugat felé lakik. A keletiekhez 
tartoznak: a bá-szutók, bá-táuk, bá-jputik, má-ko-
lekok, bá-firingek, li-khóják, bá-hlokrák v. bá-
mantábik, bá-mápélák, bá-tlungok, bá-perik, bá-
cecék és bá-fukeugek; a nyugatiakhoz tartoznak: 
a bá-rolongok, bá-hlápik, bá-nierilc, bá-mátlárok, 
bá-kátlák, bá-kvénák, bá-vánkécik, bárhurutszék, 
bá-káák, bármángvátok Ós bá-lálák v. bá-káláhá-
rilc. A nyugati B.-i bantukhoz tartoznak: 1. a 
bunda-népek (Angola, Benguéla és Damara-földön) 
ú. m. az óvóhererák vagyis ová-mbdieruk, ová-
rnbok, ová-kvámbik, ová-kvándzserák, ová-ngar-
nitek, okorongaték, nánók és kuángolák; 2- a 
kongo-népek (í. Kow/o-7iégerck). 

Bleck kimutatta, hogy ezek a B. valameny-
nyien rokon nyelvet beszélnek. A nyelvészek 168 
nyelvet és szójárást különböztetnek meg. Lepsius 
azt állítja, hogy az összes délafrikai nyelvek rokon
ságban vannak a bantu nyelvvel, mi az újabbkori 
nyelvtudomány egyik legfontosabb fölfedezése. 

A bántu-négerek harcias népek s logtöbbnyire 
állattenyésztők; vallásos babonáik s nem oly
annyira eltérők, mint Afrika többi néger népei-
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nél. (L. még Kaffer.) V. ö. Fr. Müller, Grundriss 
der Sprachwissenschaft, 1 kötet (Wien 1877); 
Kolbe, An English-Herero Dictionary, with an 
introduction to the study of Herero and Bantu in 
generál (Lond. 1889); Büttner, Zeitschrift für die 
afrikanischen Sprachen (BerLl887—90);Raddatz, 
Die Suahilisprache, mit Binfiihrung in die Bantu-
sprachen (Leipz. 1892); Torrend, Comparative 
grammar of the South-African Bantu languages 
(London 1891): Haarhoff, Die Bantustamrne 
Südafrikas (Leipzig 1890); C. Meinhof, Grundriss 
einer Lautlehro der Bantusprachen (ugyanott 
1899). 

Bántu-nyelvek, 1. Afrikai nyelvek. 
Bantzer, Kari Ludwig, német festő, szül. 

Ziegenhainban 1857 aug. 6. Berlinben és Drez
dában tanult, majd Parisban a francia művészet 
hatása alá került. Zarándokok Szt. Erzsébet sírjá
nál Marburgban (1888, drezdai képtár) & képe 
után fölog hazája, Hessen népéletéből meríti ko
moly, festői ábrázolásainak tárgyait. Ilyenek: 
Úrvacsora egy hesseni falusi templomban (1899. 
Berlin, Nemzeti képtár); Hesseni parasztasszony 
(1904 drezdai képtár), stb. 1897 óta a drezdai 
müv. akadémia tanára. 

Banu (többes szám: báni), romániai bronz váltó
pénz, — Vioo l e u = 1 centimé = 095 fillér. 

Bánndvard, kisk. Trencsón vm.'báni j.-ban, 
(1900) 183 tót lak.; u. p. és u. t. Bán. 

Bánuta, kisk. Zala vármegye alsólendvai járá
sában, (1900) 103 magyar lak.; u. p. és u. t. Alsó-
lendva. 

Banville, Théodore Fauillain de, francia ro
mantikus költő a Hugó Victor iskolájából, szül. 
Moulinsben 1823., megh. 1891. Parisban. Kitűnő 
verselő és prózaíró egyaránt. Több verses könyve 
mellett leghíresebb színpadi müve: Gringoire 
(magyarra ford. B. D. 1881), mely a magyar szín
padoknak állandó müsordarabja. Müvei: Cariati-
des (1842); Stalactites (1846); Odelettes (1857); 
Odes funambulesques (1857); Gringoire (1866); 
Socrate et sa femme (1885); Comédies (1878); 
Poésies completes (1879, 3 köt.); Mes souveniré 
(1882); Feuilles volontes (1883); La laterne 
magique (1883); Riquet a la houppe (1884); Nous 
tous (1884); Contes héroiques (1884); Madame 
Róbert (1887); utolsó müve volt a Sonnailles et 
clochettes (költ, 1891) és Macelle Rabbe (regény, 
1891). 

Bánya, szoros értelemben véve minden föl
szín alatti mivelet a föld kérgében, amelynek 
célja hasznosítható ásványok termelése s mely 
föld alatt való üzése által a kőfejtésektől, a külső 
fejtésektől és az ásásoktól különbözik; tágasabb 
értelemben, a hasznosítható ásványok bányászati 
termelése céljából előállított fölszini vagy föld 
alatti helyiségek; azok a külső fejtések, ezek a 
szoros értelemben vett bányák. Aknás-B., akna-
szerű miveléssel, úgynevezett mélymíveléssel fel
tárt hasznosítható ásványtelepeken járó mivelet; 
tárós-B. oly mivelet, amelynél a hasznosítható 
ásványok telepeinek tömegeit tárószerüen nyitot
ták meg. 

Bánya címmel 1908 január 1-óvel szaklap 
indult meg a fővárosban, amelynek az a kimon
dott célja, hogy a bányatulajdonosokat közös ór-

Bányaadományozás 

dekeltsógbo vonja és a külföldi tőkének a magyar 
bányaipar céljaira kívánatos beözönlését előse
gítse. A lapot Véosey István, Makai Aladár dr. 
és Apsay V. János szerkesztették egy ideig. -Je
lenlegi szerkesztője: dr. Bischitz Béla. 

Bánya, 1. kisk. Krassó-Szörény vm. bozovicsi 
j.-ban, (1900) 2454 oláh lak., postahivatal; u. t. 
Bozovics. Hegyeiben a rudariai vasércbányatár-
sulat mangán vasércre, a, m. kir. kincstár kőszénre 
bányászik. — 2. B., 1. őribánya. 

Bányaadó. A bányavagyont terhelő közteher. 
Régebben csakis a bányavám (Urbura, Frohne) 
— a nyers jövedelem tizedrésze terhelte a bányá
szatot. Az 1854. évi ált. bányatörvény szerint a 
B.-zás nemei: a mértékilleték és a bányavám. 
Azelőbbeni egy bizonyos fix összegnek időszakon
kénti fizetéséből áll s a telekdíj jellegével bir. A 
bányavámot, mint bányaregálébői eredő, inkább 
magánjogi természetű adózást a fenntartott' ás
ványokra nézve az 1862. évi ápr. 28. kelt udvari 
rendelet megszüntette. Jelenleg a bányászat a 
következő adózás alá esik: Minden szabadkutatás 
(zárt kutatmány) után fix összegű felügyeleti ille
ték, minden bányamórték vagy külmórték után 
pedig bánya-, illetőleg külmértékilleték (telekdíj) 
fizetendő. Ezenkívül a tulajdonképem B. tárgya 
az a jövedelem, mely a banyamívelésből ós a 
hozzátartozó iparágak üzletéből ered. A B. a jö
vedelem bizonyos százalékában van megállapítva, 
(1875. XXVII., 1885. XIV.). 

Bányaadományozás, az a hatósági cselekmény, 
amellyel az állam a bányaművelési szabadság 
(1. o.) tárgyát képező ásványok kiaknázásának 
jogát s eszerint a bányamívelési jog tényleges 
gyakorlását az erre vállalkozónak engedélyezi. Az 
állam — törvényhozó hatalmánál fogva — meg
állapítja az előfeltételeket, amelyek megtétele ese
tén a földtulajdonos jogának tényleges megszorí
tásával a bányavállalkozó a bányamívelés szük
ségleteinek megfelelő jogkörrel felruházható, 
végrehajtó hatalmánál fogva pedig esetről-esetre 
megvizsgálja, vájjon a törvényben megszabott fel
tételek megvannak-e ? s ha igen, akkor a bánya
vállalkozót feljogosítja, hogy a bányamívelési'jo-
got bizonyos területen s a megszabott módozatok 
mellett igénybe vegye. A B. eszerint a bánya
tulajdon eredeti szerzésmódja (1. Bányatulajdon). 
Az egyes államok törvényhozása különbözően álla
pítja meg a bányamívelési engedély előfeltételeit. 
A nálunk is érvényben levő, ausztriai bányatör
vény (1854) megkívánja, hogy az ásvány az evé
gett bejelentett helyen található telepén oly mó
don fel legyen tárva, hogy a helyi viszonyok 
szerint vájást érdemlőnek tekinthessék. Azt a 
kérdést,vájjon az ásványfeltárás vájástérdemlő-e, 
többféle szempontból lehet megoldani. A vizsgálat 
kiterjedhet a nyitandó bánya rentabilitására s a 
bányatörvényhez kiadott utasítás erre is látszik 
utalni. Azonban a gyakorlat afelé a nézet felé 
hajlik, hogy a vájástérdemlősóg megítélésénél az, 
vájjon a bányászás haszonnal fog-e járni, tekinte
ten kívül hagyandó és csak az veendő figyelembe, 
vájjon a kérdéses telepen való bányászás a helyi 
körülmények, műszaki tekintetek és a település 
minősége alapján ajánlatosnak és alkalmasnak 
látszik-e. Eszerint a súly nem annyira a flnan-
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ciális, mint inkább a technikai sikerre fektetendő 
s ezt az álláspontot a bányatörvény legújabb 
(1903) javítása kifejezetten is érvényre emeli, 
amidőn a bányamivelési jog megszerzését attól 
teszi függővé, hogy a feltalált (feltárt) ásványtelep 
műszaki szempontból lefejtésre alkalmas legyen. 
Oly területre nézve, melyre vonatkozólag más va
laki szabad kutatási jogot szerzett, a kért B. csak 
úgy történhetik, hogy a szabad kutató számára 
esetleges adományszerzós végett egy meghatáro
zott terület fenntartva maradjon. (L. Kutatás.) 
Erre a területre a szabad kutatónak másokkal 
szemben kizárási ós előjoga van. Ha valamely 
adományozott bánya tulajdonosa, a bányatelek 
területén kívül eső oly tárnákat, vagy aknákat 
kivan létesíteni, amelyek a már megszerzett 
bányamivelési jog előnyösebb gyakorlása végett 
szükségesek: az erre vonatkozó jogot nem B., ha
nem a bányahatóság engedélyezése alapján sze
rezheti meg. L. Segédhajtás. 

Bányaaltiszt címmel illetik a gyakorlatban a 
b*anyamívelés különböző üzemágainál alkalma
zott, a munkásszemélyzetre és a miveletekre köz-
vetlon felügyeletet gyakorló bányászati szaksze
mélyzetet. Vannak szakképzett, vagyis bánya
iskolát végezett B.-ek és vannak megbízható s 
értelmesebb munkásokból lett B.-ek A kincstári 
bányászat B.-kategóriái: báuya-, kohó-, gépin
téző-, bányafőfelőr, bányafelőr, bányaácsmester, 
banyafelvigyázó, bányaügyeló, zúzósáfár. A ha
zai gyakorlat szerint a privátbányatársulatoknál 
alkalmaznak: bányamüvezető-, bányamester- és 
bányamérő-altiszteket. A B.-ek sorába a tórmes-
teroket, bányairnokokat, az anyagszer- és rak
tárkezelőket is szokás számítani. A kincstári vas
gyárak altisztéi: a művezetők és a mesterek. 

Bányabalesetek, 1. Mentés. 
Bányabérlet. A haszonbérleti szerződés több

féle alakban divik a bányamlvelésnól. A leggya
koribb eset azonban az, hogy egész B.-i társaság 
alakul, amelybe sokszor maga a bérbeadó is, vagy 
ha bányatársulat a bérbeadó, a bányatársulat 
tagjainak egy része is be szokott lépni. Az ily B. 
(transactio) belső ügyei azután úgy intéztetnek 
el, mint a rendes bányatársulatéi (1. Bányatár
sulat). 

Bányabetegsegélyző pénztárak, 1. Munkás-
biztosüás. 

Bányabírói hatáskör és illetékesség, 1. Birói 
hatáskör és illetékesség bányaügyekben. 

Bányabiróságok, régebben a XVIII. sz.-ig a bá-
nyábiró volt a bányamívelés fő vezetője és el
lenőrzője, a bánya jogosítványok adományozója 
és minden bányászati pörös ügy elintézője; a 
múlt században a bányabiró lassankint elvesz
tette a mívelés vezetésére vonatkozó hatáskörét; 
míglen aztán a bányaadományozás és a bánya
mívelés ellenőrzése az állam végrehajtó hatalmá
nak szerveiként szereplő bányahatóságokra, ne
vezetesen a bányakapitányságokra ós bányabiz
tosságokra, a B. hatásköre pedig csakis a peres 
kérdésekben való bíráskodásra s ezenkívül egyes 
peren kívüli cselekményekre, egyszóval a bánya
ügyekben való birói hatalom gyakorlására szorít
tatott. Jelenleg az elsőfokú bányabirói hatáskörrel 
a beszterczebányai.f ehértemplomi,gyulafehérvárj, 

Bányafa 

karánsebesi, lőcsei, pestvidéki, rimaszombati s 
szatmár-németi kir. törvényszékek vannak felru
házva. Hatáskörükhöz tartozik: 1. a birtokbirás-
kodás és a telekkönyvi hatóság a bányabirtokok 
tekintetében, 2. bíráskodás bányajogosítványok 
iránti peres ügyekben, 3. bíráskodás a bánya- és 
hutaművek nyereségei ós pótlékai feletti vitás 
ügyekben, i. az altárói illeték vagy egyéb akna-
és alagtartozások felett, 5. idegen bányatelkekbe 
vezetett segéd- és felnyitási müvekért járó kár
talanítás felett, 6. idegen bányák, épületek, víz-
eresztö, légvozető és kitakarító készülékek közös 
használatáért járó kártalanítás felett, 7. eljárás 
és Ítélkezés bánya- ós hutamüveken való rongá
lások esetében, amennyiben a rongálás a bánya
törvény rendeletének elhanyagolásából ered, 8. a 
bányavizek tulajdona és használata feletti kérdé
sekben, 9. a társládák, azok kezelése, a hátralevő 
járulmányok és a társládáknak a tagok iránti kö
telezettségei felett, 10. a bányatársulatok és azok 
tagjai közt a társulati viszonyból származó perle
kedések esetében, 11. a közös bányák és hutamű
vek üzlote, használata vagy értékesítése felett, 
amennyiben a társaságok alapító szerződésében 
vagy a társulatok alapszabályaiban más bíróság 
nincs kikötve, 12. a bányabirtokosok s ezeknek 
tisztjei és meghatalmazottjai között a bányamű
vek és tartozókaira vonatkozó üzlet ós a szám
vitel felett fennforgó peres kérdésekben (1871. 
XXXI. t.-c. 21. §.). Másodfokú bíróságok: a kir. 
itélő táblák, harmadfokú bíróság pedig a m. kir. 
Kúria. A Pp. ezen a hatáskörön sokat változtatott, 
1. Birói liatáskör és illetékesség bányaügyekben. 

Bányabirtok, 1. Bányatulajdon. 
Bányabirtokkönyv, 1. Bányakönyvek. 
Bányabiztosság, bányabiztos, 1. Bányaható

ságok. 
Bányabükk, kisk. Torda-Aranyos vm. tordai 

j.-ban, (i9oo) 1161 oláh lak.; u. p. Tordatúr, u. t. 
Kolozsvár. 

Bányácska, 1. kisk. Vas vm. németújvári 
j.-ban, (1900) 285 német lak.; n. p. Németszentgrót, 
u. t. Németújvár. — 2. B., 1. Éudabányácska. 

Bányaépületek. A bányatulajdonos a bánya
üzem folytatása vagy előmozdítása végett külépü-
leteket, műhelyeket vagy más épületeket létesít
het vagy szerezhet s azokat a bányatelekkönyvbe 
a bányamű alkatrészeiként bejegyezteti. Ezáltal 
a B. a bányajavak (1. o.) minőségét veszik fel. 

Bányaértékek. A tőzsdén ama vállalatok rész
vényei és kötvényei, amelyek a bányaiparhoz 
valamely vonatkozásban állanak, tehát nemcsak 
az egyes bányavállalatok részvényei, kötvényei, 
hanem a vas- és fémipari vállalatok papírjai is. 

Bányaesküdt, 1. Bányahatóságok. 
Bányafa (bánya), az ácsolás útján való bizto

sítás főanyaga. Fával biztosítanak: hol a fa 
a legolcsóbban és legkönnyebben megszerezhető 
s esetleg az egyedüli épltésanyag; hol a bizto
sítandó bányaüregek aránylag rövid ideig tartan
dók nyitott, illetve járható állapotban; hol rég 
bevett szokás a biztosítás e módját általánosí
totta s végre minden más biztosítás beépítése 
előtt. Leghasználatosabb B. a tölgy, bükk, luc
fenyő, erdei és vörös fenyő; legjobb B. az akác. 
Általában ama fa a legjobb a bányák ácsolás út-
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ján való biztosításának céljaira, amely a leg-
tömöttebb vagy csekélyebb tömöttség mellett a 
leggyaatásabb. A B.-t: szálfa, hasított szálfa, fe
lére hasított szálfa és bárdolt v. metszett fa alak
jában szokás használni. Ezeken kívül még fűrész
árú módjára, tehát deszkák és lécek alakjában is 
használják áosolás közben. 

Bányafalazat (bánya), a bányák nyitva tar
tandó üregeinek falazás útján való biztosítására 
szolgál ott, ahol a bánya biztosítandó tárója, 
folyosója, aknája stb. előreláthatólag hosszabb 
ideig fog üzemben állani. A B.-ot költséges vol
tánál fogva tehát csakis hosszabb jövójü bányák 
üregeinek, folyosóinak, aknáinak biztosítására 
és csakis akkor használják, ha az ácsolásanyag 
(bányafa) drága s nehezen szerezhető be; ha a 
biztosítandó bánya levegője a bányafa gyors 
elkorhadását okozná és végre akkor, midőn az 
ácsolás és a vassal váló biztosítás a hegység 
rétegeinek nyomását el nem bírja. A használt 
épltésmód szerint megkülönböztetünk: száraz B.-ot 
és habarcsba rakott B.-ot. A biztosítandó bánya
üregek szerint megkülönböztetünk: tárófalazatot, 
aknafalazatot, fejtést biztosító B.-ot és nagyobb 
üregek biztosítására szolgáló B.-ot. A B. lehet 
különben még sík- és boltíves is. 

Bányafalu, kisk. Bereg vm. szolyvai j.-ban, 
0900) 557 rutén és német lak.; u. p. Szolyva, u. t. 
Kishidvég. 

Bányaielügyelőség, magasabb rangú bányá
szati hivatal, amely alá bányagondnokságok és 
bányaüzemvezetÖ8égek vannak rendelve. Nálunk 
csak kivételesen szorepel a B. intézménye a bá
nyászati adminisztrációban. Külföldön, több he
lyen, a bányahatóságok egyes szerveit nevezik 
B.-eknek. 

Bányafenntartás alatt nemcsak a bánya üre
geinek nyitvatartására szükséges biztosítást ért
jük, hanem az utak, tavak, vízvezetékek, gépek 
és épületek jó karban tartósára szolgáló munká
latokat is. 

Bányaféreg (iuat), 1. Ankylostomum duodenale. 
Bányafömérnök, a VHI. rangfokozatba soro

zott oki. bányamérnök. 
Bányafőnök, hivatalt vezető bányamérnök. B. 

lehet főbányatanácsos, bányatanácsos, bányafő
mérnök, bányamérnök, sőt bányasegéd mérnök Is. 
Hatáskörét a szolgálati szabályzat Írja körül. 

Bányafőúri jog, 1. Bányajog és Bányaregálé. 
Banyafü (n6v.), 1. Menta. 
Bányagáz, 1. Metán. 
Bányagazdaság. Ennek a feladata a hasznosít

ható ásványok felkeresésére, feltárására, fejté
sére, kiszállítására és további feldolgozására, va
lamint a kivájt üregek biztosítására, víztől men
tesítésére és jó levegővel való ellátására szol
gáló költségeket a bányászati tudomány elvei sze
rint oly módon ós olyan mértékben alkalmazni, 
hogy a termelt hasznos ásványok értéke ne csak 
fedezhesse a költségeket, hanem azonfelül a vál
lalkozóknak jövedelmet is nyújthasson. 

Bányageológia, a geológiának gyakorlati al
kalmazása a bányászat érdekében. A föld bel
sejében előforduló, ipari szempontból hasznosít
ható anyagok előfordulási és képződési viszonyait 
kutatja azon célból, hogy azoknak felismerése 

után a felhasználható anyagok felkutatására útba
igazításul szolgáljon. A B.-i vizsgálat igénybe 
veszi a geológiának valamennyi ágát, de különö
sen az ércelőfordulásoknál a sztratigráfiát, tek
tonikát, vulkanológiát, míg a szénbányászatnál 
igen nagy súly fektetendő a sztratigrafián és tek
tonikán kívül az őslénytani viszonyokra is. 

Bányagondnok (bányaintézö, bányafönök), a 
bányászati munkálatok vezetésére alkalmazott fő
tisztviselő. 

Bányagróf, 1. Főkamaragróf. 
Bányagyám, az ér-kőzetnek a vágat biztosítá

sára szolgáló része; alkalmazzák.ha az ér nem na
gyon vastag; kőzete elég szilárd és nem nagy 
értékű, az ácsolat vagy falazat pedig többe kerülne, 
mint amennyi haszon B gyám lefejtéséből várható; 
ilyenkor a fejtést nem közvetlenül a vágatból 
kezdik, hanem e felett 2—5 méter vastag érkő-
zetet (a gyámot) érintetlenül hagyva, az érnek 
csak az ezen felül fekvő részét fejtik le. 

Bányahaladék (Fristen). Aki a bányamlvelés-
hez való jogot megszerezte (1. Bányaadományo
zás), köteles a bányát üzemben tartani. Elleneset
ben a bányahatóság ezt a jogot tőle elvonhatja. 
Ha a bányavállalkozó természeti, forgalmi vagy 
üzemi akadályok miatt a bányát folytonos mun
kában nem tarthatja: a bányahatóság haladékot 
engedélyezhet. A haladék mindig csak egy évre 
terjedhet s csak a körülmények újabbi szorgos 
megvizsgálása alapján hosszabbítható meg. 

Bányahatóságok. Az 1854. évi bányatörvény 
a B.-nak két nemét különbözteti meg, ahhoz ké
pest, amint a bányajog terén, vagy az állam végre
hajtó hatalmát, vagy az állam bírói hatalmát ke
zelik. Itt csak az előbbi tekintet alá eső vagyis 
szorosabb értelemben vettB.-ról van szó. Az utóbbi 
szempont alá eső B. bányabiróságoknak (1. o.) ne
veztetnek. Elsőfokú B. a bányakapitányok és a 
bányabiztosságok. A legfőbb bányahatóságot a m. 
kir. pénzügyminiszter gyakorolja. A B. teendői 
kiterjednek a kutatási engedélyekadására, bányák 
adományozására, a bányamíveleti, bányarendé
szeti és illetékezési ügyek intézésére, a felügyelet 
gyakorlására, valamint az ásványvlzforrásos véd-
területeken az ásási vagy fúrási engedélyek meg
adására. A bányahatóságoknál alkalmazott tiszt
viselők : a bányakapitány, bányabiztos, bánya
esküdt. 

Banyaház, épület a bánya bejáratának közelé
ben ; itt gyülekeznek a munkások a bejárás előtt, 
itt intézkednek az ügyelők, hogy mindenkiből és 
mit dolgozzék; itt végzik a munkások imádságu
kat, s innen szállanak le ahányába, kijövet pedig 
itten jelentik magukat az ügyelőknél, s átöltöz-
ködés után innen indulnak haza. ' 

Bányai Elemér, hírlapíró, szül. 1875 aug. 22. 
Szamosújvárott. A kolozsvári egyetemen bölcse
let-doktori diplomát nyert. Szerkesztette a Ko
lozsvári Újság-ot, Magyar Polgárt, a Kolozsvári 
Lapok c. szépirodalmi lapot, valamint több vi
déki lapot; 1905 óta, állandóan Budapesten van 
és részben Zuboly álnéven sűrűn jelentek meg 
tárcái és tudományos tárgyú közleményei a kü
lönböző lapokban; 1910. a Magyar Nemzet belső 
munkatársa lett.. Müvei: Lisznyai Kálmán (Ko
lozsvár 1900); Örmény anekdoták (Szamosújvár 
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1903, 3 k.); A Pesti Napló 1849—1908 (Buda
pest 1908); A Pesti Hirlap harminc éve (u. o. 
1908); Chorin Ferenc életrajza (2 köt.). Tolnai 
Világtörténetébe a magyar történelmi részt ós 
Napóleon korát írta. 

Bányai ev. egyházkerület, eredetileg még a 
zsolnai zsinaton (1610) alakult a turóczi, nógrádi, 
zólyomi ós honti esperessógekből, melyekhez 
akkor mintegy 163 anyaegyház tartozott. Az ül
dözések idejében (1672—1704. és 1709—1734.), 
úgyszintén később is többször kormányzás nélkül 
tengődött. A rózsahegyi zsinaton (1707) csatol
tattak hozzá még a Bars-, Pest-, Pilis-, Solt vár
megyék területén fekvő evangélikus egyházköz
ségek is. A Carolina Resolutio alapján 1734. a 
kerületek újra rendeztetvén, a bányai kerület a 
turóczi esperességet elveszítette, mely is a dunán
inneni kerülethez csatoltatott. A békósvmegyei 
evangélikus egyházak eleinte, mint alesperesség, 
a nógrádi esperességhez tartoztak, 1725 óta pedig 
a pestihez s csak 1791. alakult meg a békési és a 
bácsi, majd 1836. a bánáti és 1843. a külön buda
pesti esperesség. Az 1891—1894-iki evangélikus 
zsinat 1894 okt. 10. szentesitett törvénye alap
ján a B.-ből a dunáninnenihez csatoltattak a 
barsi, honti ós nógrádi s a dunáninneni evang. 
egyházkerületből a bányaiba kebeleztetett a tu
róczi esperesség, úgy hogy a dunáninneni evang. 
egyházkerület, minthogy a békési nagy esperes-
ségböl 1895. három, t. i. az arad-békési, a békési 
ós csanád-csongrádi alakult, jelenleg a legújab
ban szervezett horvát-szlavón esperességgel 
együtt 10 ú. n. egyházmegyéből áll. Ezek a kö
vetkezők: 1. arad-békési, 2. bácsi, 3. bánsági, 4. 
békési, 5. budapesti, 6. csanád-csongrádi, 7. hor
vát-szlavón, 8. pestvármegyei, 9. turóczi és 10. zó
lyomi egyházmegyék. Ez esperessógekben 164 
anya- ós 77 leányegyház, 177 rendes, 15 segéd
lelkész s 433,583 lélek van. 

Bányaigazgató, a magyar kincstárnál vala
mely nagyobb bányaöszlet vezetésével megbízott 
oki. bányamérnök vagy kohómórnök, aki minisz-
terttanáesosi vagy főbányatanácsosi rangban van 
a bányaadminisztráció rangfokozatába besorozva. 
Magántársulatoknál a kisebb-nagyobb bányamü
vek vezetőit B.-knak nevezik. 

Bányaintéző, 1. Bányaaltiszt. 
Bányairnok, régi neve a bánya számadásait 

szerkesztő tisztnek. 
Bányaiskola. Ennek a célja a bányászat szá

mára szakszerűen képzett ügyelőket és altiszteket 
nevelni. A magyar kormány 1873. szervezett 3 
B.-t: Selmeczen, Felsőbányán és Nagyágon. Azóta 
Pécsett ós Petrozsényben egy-egy szón-B.-t,Veres
patakon ogy az aranyvidék számára nevelendő 
bányászaltiszteket képező fóm-B.-t és Rozsnyón 
egy magánjellegű B.-t létesítettek. A kohászati 
szaktárgyakat egyedül a selmeczbányai m. kir. 
B.-n tanítják. Az állam számára fölvett növen
dékek ösztöndijat kapnak; a tanítás három évig 
tart és e közben gyakorlati munkákkal is kell a 
tanulóknak foglalkozniok. Magánosok is fölvétet
nek, ha kimutatják, hogy van miből mególniök. 
A tanulók összes száma óvenkint 160—170. 

Bányajáradék. Az a jövedelem, melyben a 
bányatermékek értékesítéséből a bányaüzemi ki

adások levonása után a bányavállalkozó ré
szesül. 

Bányajárás a bányaadományozást (1. o.) meg
előző bányahatósági eljárás, melynek feladata 
a helyszínen teendő nyomozás útján megállapí
tani, vájjon az adományozásnak törvényszabta 
előfeltételei fennforognak-e ? Ha magánjogok fe
letti vitás kérdések gátolják az adományozást, 
ezek a törvény rendes útján intézendők el. 
Addig az adományozás-iránti eljárás függőben 
marad, de a bányahatóság jogosítva van az 
adományozást kérőt utasítani, hogy záros határ
idő alatt igazolja a per folyamatban léteiét, vala
mint azt, hogy nem terheli mulasztás a tekin
tetben, hogy a per még be nem fejeztetett. 

Bányajavak alatt értjük azokat a vagyontár
gyakat, melyek vagy közvetlenül a bányászathoz 
tartoznak, vagy azzal külsőleg egybekapcsoltat
nak. Az előbb jelzett tekintet alá esnek a bánya
jogosítványok, a bányatermékek, az utóbb jelzett 
szempont alá pedig a felszíni területek, a kül-
ópületek stb., melyekre nézve mindaddig, míg 
a kapcsolat tart, a bányajog szabályai nyernek 
alkalmazást. 

Bányajog, a bányászatra vonatkozó jogszabá
lyok összege. Abban a mértékben, amelyben a 
bányászat közgazdasági fontosságát elismerték, 
tért hódított az a törekvés is, hogy a bányászat
tal kapcsolatos jogviszonyok, jelesül a bányászat 
viszonya az államhoz és a földtulajdonhoz, to
vábbá a bány ami velőknek egymásközti jogi vo
natkozásai, valamint a bányaüzem gyakorlásá
nak módozatai a célnak megfelelő szabályozást 
nyerjenek, úgy hogy ma már ez a szabályozás 
egész jogrendszerre tömörült, melynek gyö
kerei az általános magánjogba nyúlnak ugyan 
vissza, mely a magánjoggal, mint közönséges 
joggal szemben a különszerű (speciális) jog jel
legével bir, do amely alaptételeinek közgazda
sági irányzatánál fogva önálló jelentőséggel ós 
rendeltetéssel bir. A magánjog közönséges sza
bályai csak annyiban alkalmazhatók a B. körébe 
eső jogviszonyokra, amennyiben a B. különszerű 
szabályaiból más nem következik. 

A B. rendszere. A B. körébe tartozik mind
azoknak a jogviszonyoknak rendezése, melyeket 
a bányászat természetszerű szükségletei hoznak 
létre. 

Ide tartozik első sorban a bányászat viszonya 
az államhoz ós a földtulajdonhoz, még pedig ab
ból a szempontból, miként alakul a bányamive-
lés joga — az állam és a földtulajdonos jogával 
szemben — öncélú jogintézménnyé. E részben az 
irányadó szempont a bányamívelési jog önállósí
tása a földtulajdontól, és ennek következménye 
a bányamívelési szabadság (1. o.). Az ásványok 
azonban sem uratlanoknak, sem az állam vagy a 
király tulajdonához tartozóknak nem tekintetnek; 
hanem csak annyiban vannak a földtulajdonos 
rendelkezése alól elvonva, hogy felkeresésük ós 
kiaknázásuk jogát — az állam engedélye alap
ján — bárki megszerezheti. A bányamívelési 
jognak ilyetén önállósítása a földtulajdonos jo
gának a közérdek előmozdítása végett szükséges 
korlátozása útján jön ugyan létre, de azért ez a 
korlátozás nem bir a részleges kisajátítás jellé-
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gével s magánjogi szempontból nem szolgálhat 
alapul arra, hogy a földtulajdonos kártalanítást 
követelhessen. Lehetnek ugyan esetek, amidőn az 
állami törvényhozás indokoltnak találja a bánya
vállalkozót arra kötelezni, hogy a bányamivelési 
jog igénybe vétele címén bizonyos szolgáltatást 
teljesítsen a földtulajdonos részére, avagy a föld
tulajdonost a bányaüzem jövedelmének bizonyos 
hányadában részesítse; de az ily rendelkezés csu
pán B.-i szempont alá esik és nem változtat a 
bányamivelési jog önállóságának lényegén. Mert 
a földtulajdonos jogának tartalma — már ma
gánjogi koncepciójában is — arra a mértékre 
van redukálva, amelyet a bányatörvénynek téte
les rendelkezése szabadon hagy. (L. Bányamive
lési szabadság, Bányaregálé, Bányatulajdon, 
Bányaadományozás.) 

A B.-ba tartozik a bányamivelési szabadság 
tárgyátképező ásványok körének meghatározása. 
Ezt az egyes államok törvényhozásai különbözően 
állapítják meg. E részben irányadó az egyes ás
ványok forgalomba hozatalának közgazdasági 
fontossága, s azok az eszközök, melyekkel a tár
sadalom rendelkezik, hogy ezt a célt különös 
rendszabályok nélkül is megvalósítsa. Ehhez ké
pest a bányavállalkozás egyes ásványnemekre 
nézve egybe van kapcsolva a földtulajdonnal v. 
független a földtulajdontól. A B.-i tekintet alá eső 
ásványok körének elhatárolása vagy az ásvány
nemeknek általános megjelölésével (clausula ge
nerális), vagy az ásványok egyenkénti felsorolá
sával (enumeratio) történhetik. Az egyik módot 
elfogadta a szász és az osztrák bányatörvény, a 
másikat pedig a porosz, bajor és a svéd bányatör
vény. Középúton halad a francia bányatörvény, 
mely a mines, miniéres és carriéres hármas osz
tályába sorolja az ásványokat; ezen csoportokon 
belül azonban az egyes ásványok részletes fel
sorolását nyújtja. Az osztrák bányatörvény a 
fenti értelemben fenntartott ásványoknak azokat 
az ásványokat tekinti, melyek fém-, kén-, timsó-, 
gálic- v. konyhasó-tartalmuknál fogva használ
hatók, továbbá a gálicvizet, grafitot és földszur
kokat. A kőszénre nézve a következő négy rend
szert lehet megkülönböztetni: a) a kőszénre vo
natkozó bányamivelési jog a földtulajdonnal van 
egybekapcsolva, annak mikénti gyakorlása iránt 
a földtulajdonos rendelkezik s a törvényhozás 
csupán a bányaüzem szabályozására szorítkozik 
(Anglia és Északamerikai Egyesült-Államok), b) 
A kőszénbányászat a földtulajdon kifolyása; gya
korlása azonban a bányatörvény rendelkezése alá 
esik. A. bányamivelési megengedő hatósági enge
dély (adomány) eszerint csak a földtulajdonos 
boleegyezóse alapján adható meg (Szászország,Ma-
gyarorszáff, az országbírói ért. hatályának terü
letén), c) A kőszénbányamlvelés joga elvben el 
van választva a földtulajdontól, de a bányatulaj
donos köteles a földtulajdonos részére vagy bizo
nyos járadékot fizetni, v. a földtulajdonosnak a 
termelt kőszónmennyiség bizonyos hányadát ki
szolgáltatni (Svédország és az összes bányater
mékekre nézve Franciaország), d) A kőszén egy 
tekintet alá esik a földtulajdontól elválasztott 
többi ásványokkal s a földtulajdonos nem igé
nyelhet a kőszénbányaüzemből kifolyóan sem 

kárpótlást, sem más követelési jogot (Ausztria, 
Erdély, Horvátország, volt határőrvidék, Porosz
ország). 

Egyik főfontosságú tárgya a B.-nak annak a 
szabályozása, miként válik a bányamivelési jog 
különös jogviszonyok központjává, mi ezeknek a 
jogviszonyoknak alakja és tartalma, milyen vo
natkozásban állanak ezek a jogviszonyok az ál
lam ós a társadalom egyéb jogi képződményeihez 
s miben állanak a jog önállósága alapján nyugvó 
különös jogi szervezet keletkezésének és fennál
lásának előfeltételei. 

A bányamivelési engedély (bányaadomány) 
alapján a bányavállalkozó bányatulajdont (1. o.) 
szerez, mely a dologiság tekintetében egy szem
pont alá esik a közönséges tulajdonnal, de 
amelynek tartalma a bányászat szükségleteinek 
megfelelően van elhatárolva, amennyiben egy
részt a bányatulajdonos joga kiterjed mindannak 
foganatba vételére, ami az ásványok kiaknázása, 
kiszállítása ós forgalomba hozatala végett megkí
vántatik, s amennyiben másrészt a banyatulaj
donnal az a kötelezettség van egybekapcsolva, 
hogy a bányavállalkozó tényleg folytassa is a 
bányamivelési, vagyis folytonos munkában tartsa 
a bányát. Ha ezt nem teszi, a bányamivelési jo
got a hatóság elvonhatja. Ha azonban fontos 
természeti, üzemi és forgalmi akadályok merülnek 
fel, melyek miatt a bányamlvelést meg kell szakí
tani: a bányahatóság haladékot engedélyezhet. 
(L. Bányahaladék.) 

Pontos tárgya a B.-nak azoknak az előfeltéte
leknek megállapítása,' melyek a bányamivelési 
engedély (adomány) elnyeréséhez szükségesek. Az 
osztrák bányatörvény az ásványleletnek csupán 
tárgyi valóságát kivánja meg, több folyamodó 
közül pedig annak van előjoga, aki előbb nyúj
totta be adományozási kérvényét. 

Hogy azonban az ásvány feltalálása és feltárása 
elősegíttessék, a B. gondot fordít arra is, hogy a 
kutatási munkát lehetővé tegye. Ezért meg van 
engedve a bányamivelési szabadság tárgyát ké
pező ásványoknak telephelyeiken való felkeresése 
(kutatás) s ezt a földtulajdonos — bizonyos terü
letek kivételével — tűrni tartozik, a felszmi te
rületen okozott kár megtérítését azonban köve
telheti. Az ásványszemek feltárása hosszabb időig 
tartó és nagy költséggel járó munkát tételez 
fel, ezért keletkezett a kiváltságos kutatási enge
délyek intézménye, melyeknek lényege abban áll, 
hogy hatályuk tartama alatt bizonyos meghatáro
zott területen belül az engedély birtokosán kívül 
más vállalkozó sem nem kutathat, sem bányami
velési engedélyt nem szerezhet. Az osztrák bánya
törvény kétféle kutatást ismer: a közönséges ku
tatást és a szabad kutatást. Az előbbi nem ád ki
zárólagos jogot, s az utóbbi is csak annyiban, 
amennyiben minden szabad kutatás számára bi
zonyos, előre meg nem határozott terület tartatik 
fenn a bányatulajdon megszerzése szempontjából, 
oly értelemben, hogy a szabad kutatónak legalább 
egy bányamórték adományozásához van igénye 
(34:—37. §). A szabadkutató köteles — a szabad
kutatási jog elvonásának terhe alatt — a szabad
kutatási téren bizonyos munkaidőn át, a hely mi
nőségéhez és az üzem céljához képest megfelelő 
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számú munkást foglalkoztatni s az eredményről, 
valamint a feltárásokról a bányahatóságnak fél
évenként jelentést tenni (170, 174, 241. §-ok. L. 
Kutatás.) 

Kiváló fontosságú tárgya a B.-nak a közös 
bányamivelés alakjának szabályozása. (L. Bá
nyatársulat.) 

A B. legnehezebb feladatai közé tartozik annak 
a viszonynak meghatározása, mely a bányászat és 
a földtulajdon közt áll fenn. A bányavállalkozó 
hármas szempontból jöhet jogi vonatkozásba a föld 
tulajdonosával. Az egyik összefügg a bányamive
lési jog elnyerésének tényével, a másik kapcsolat
ban áll azzal a szükségességgel, melynél fogva a 
bányamivelési jog csak bizonyos f elszini területek 
felhasználásával gyakorolható, a harmadik pedig 
a földtulajdonnak a bányamivelés által okozott 
károsítására irányítja a figyelmet. Maga a bánya
mivelési jog elnyerésének ténye nem hárít magán
jogi tekintet alá eső kötelmet a vállalkozóra. A 
bányamivelési jog önállósítása szemben a földtu
lajdonnal, közérdekben történik és mint ilyen.nem 
bir a részleges kisajátítás jellegével. Ezért, ha a 
törvényhozás arra érzi magát indíttatva, hogy a 
bányamivelési szabadság körébe vont egyes ásvá
nyok bányászatánál a földtulajdonost bizonyos va
gyoni előnyben részesítse, v. a bányavállalkozót a 
földtulajdonos részére meghatározott szolgálta
tásra kötelezze (aminek esete azonban nálunk je
lenleg fenn nem forog, s jövőben legfeljebb a kő
szénre nézve állhat be), a földtulajdonos ilyen 
követelése kizárólag a B. tételes intézkedésén 
alapszik. A bányamíveléshez szükséges felszíni te
rületek megszerzése végett a B. módot nyújt, hogy 
azokat a bányavállalkozó — az illető földtulajdo
nos ellenzése esetében is — akár tulajdonul, akár 
ideiglenes használatra megszerezhesse. Bz okból a 
bányamivelési jogosítvánnyal a kisajátítás joga 
van egybekapcsolva. (L. Kisajátítás) 

A bányavállalkozó köteles a földtulajdonosnak 
a bányamivelési jog gyakorlása közben okozott 
kárt (bányakár) megtéríteni. Az általános jogel
vek szerint kártérítési kötelezettség csak szándé
kosságra vagy gondatlanságra visszavezethető 
jogellenes esolekniényből származik. A B. terén 
azonban ez az álláspont tarthatatlannak bizonyult. 
A bányavállalkozó köteles a kárt megtéríteni te
kintet nélkül arra, vájjon a kár (szándékosság v. 
gondatlanság) vétségére vezethető-e vissza, neve
zetesen előrelátható volt-e vagy sem. A B.-i kár
térítési kötelezettség alapja maga a törvény, az 
nem obligatio ex delicto, hanem közvetlen folyo
mánya a bányamiveléssel kapcsolatos ténykedés
nek, melyhez a kötelemalapító hatályt maga a 
törvény kapcsolja (obligatio ex lege). A nálunk 
érvényes osztrák bányatörvény még nem dombo
rítja ki kellő határozottsággal ezt az álláspontot, 
de az újabb törvényhozások, jelesül a porosz, 
szász és boszniai bányatörvényekben az már telje
sen meg van valósítva s így rendelkezik a legújabb 
(1903)magy ar bánya trjav. is. A felszíni épületekben 
okozott kár kérdésében az elsőbbség elve az irány
adó. Akinek joga régibb, az a másik féllel szem
ben előnyben részesül. A bányamivelés megkez
dése előtt már fennállott épületekre nézve meg
valósul a földtulajdonos érdekeinek oltalma, a 

bányamivelés megkezdése után foganatba vett épít
kezéssel szemben pedig a bányavállalkozó érdeke 
jut előtérbe, s ez utóbbinak kártalanítási köte
lezettsége elenyészik, ha a földtulajdonos a célba 
vett építkezéssel a bányamivelő részéről tett óvás 
dacára fel nem hagy. Természetes, hogy a föld
tulajdonos ily esetben követelheti annak az érték
veszteségének megtérítését, melyet azáltal szen
ved, hogy az építésre felhasználni szándékolt te
rületen épületeket nem emelhet. 

A B. szükségképen kiterjed a bányavállalko
zók egymásközti viszonyaira is. Ide tartoznak a 
szomszédjog körébe eső szabályok, amilyenek a 
határjelzésre és az áttörések folytán szükséges 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezések. Továbbá 
ide sorozandó a kölcsönös kötelezettség, melynél
fogva minden bányavállalkozó a szomszédos bá
nyában előforduló baleset vagy veszély idején se
gélyt nyújtani tartozik (kölcsönös segélynyújtás), 
s melynélfogva másrészt — kellő kárpótlás mel
lett — tűrni tartozik, hogy az ő bányájában a 
szomszéd bányabirtokos bizonyos jogokat gyako
roljon, melyek nélkül a bányamivelési sikeresen 
nem folytathatja (1. Bányaszolgalom). Végül meg 
van engedve, hogy oly bányák, melyek helyi fek-
vésöknél és hasonló birtok-üzemi vagy más vi
szonyoknál fogva természetes összeköttetésben ál
lanak, egy bányamegyévé egyesüljenek. A bánya
megye saját területére nézve bányastatutumokat 
alkothat. 

A B. körébe tartozó egyéb szabályok a követ
kezőleg csoportosíthatók: a) A bányaüzem szer
vezete. Ez alatt mindazok a szabályok értendők, 
melyektigy a bányaüzemre, mint az abban működő 
munkások és tisztviselőkre vonatkoznak (munkás-
ügy).E végből különös szabályok állanak fenn egy
részt azon viszonyt illetőleg, mely a bányavállal
kozó és hivatalnokai, valamint munkásai között 
áll fenn, másrészt azon jogi vonatkozásokat ille
tőleg, melyek a bányamunkásoknak létérdekeik 
megóvása végett szükséges egyesülése következ
tében létesülnek. (L. Társpénztárak.) b) A bánya-
rewdészeí-Azokarendelkezések, melyek magukban 
foglalják mindazt, ami a bányamivelés által okoz
ható veszélyek megelőzése végett szükséges. Ezek 
a veszélyek érhetik a közbiztonságot, az életbiz
tonságot, a munkások egészségét, a szomszédos 
bányaműveket, a földbirtokot és az azon levő épü
leteket, c) A bányahatóságok. A bányarendészet 
sikeres gyakorlása végett nemcsak részletes bá-
nyarendészeti szabályokra van szükség, de az is 
kell, hogy a bányamivelés hatályos bányarendőri 
felügyelet alatt álljon. Ezt a felügyeletet az e vég
ből szervezett hatóságok gyakorolják (1. Bánya
hatóságok), amelyek nemcsak a konkrét esetnek 
megfelelő bányarendészeti intézkedések megtéte
lének jogával, hanem bányarendöri szabályok ki
bocsátásának és azok végrehajtásának jogával 
vannak felruházva. A bányahatóságok intézkedési 
joga kiterjed ezenkívül a bányamivelés rendsze
rességére is. A felügyelet hatályosságának bizto
sítéka, hogy a felügyeletet gyakorló hatóságnak 
megfelelő kényszereszközök álljanak rendelkezé
sére, amelyekkel a bányaüzemi és bányarendészeti 
szabályok végrehajtását biztosithatja, másrészt, 
hogy joga legyen a bányarendészeti szabályok át-
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hágóit büntetéssel sújtani. Az ezen szempont alá 
eső rendelkezések alkotják a bányajogi büntető 
hatalom lényegét. 

B.-i törvényhozás. A legtöbb államnak rend
szeres B.-i törvénykönyve van. Ezek közül felemlí
tendő: Franciaország: Az 1810. évi ápr. 21-iki 
bányatörvény (Code Napóleon) és később novellái, 
jelesül az 1838., 1866., 1888. és 1907. évi törvé
nyek. A francia törvénykönyv utánzata a belgiumi 
(1830 és 1837), Mlandi, görögországi (1861) 
bányatörvény. Törökország is a francia törvényt 
recipiálta, de 1906. új törvényt kapott. Német
országban felemlítendő későbbi kiegészítéseivel 
és módosításaival a porosz bányatörvény (1815), 
a szászországi bányatörvény (1868) és a bajor
országi bányatörvény (1869). A többi németor
szági államok bányatörvényei jobbára a porosz 
bányatörvény utánzatai. Az Eszakamerikai Egye-
sült-Államokban alig van rendszeres bányatör
vény. A B.-i természetű törvények, statútumok és 
regulati vumok j obbára csak egyes bányavidékekre 
terjednek ki s főleg a bányaigazgatás, a bánya
felügyelet és a bányarendészet szempontja alá es
nek. Nagy-Britanniának sines rendszeres bánya
törvénye. Az egyes törvények ott is csak bánya
felügyeleti és bányarendószeti intézkedéseket tar
talmaznak. Ausztriában érvényben van az 1854. 
évi máj. 23-iki általános bányatörvény, későbbi 
(1889, 1891, 1892) kiegészítéseivel és módosítá
saival. Az újabb időből kiemelendő az 1908. évi 
márc. 22-iki törvény, mely Galíciában, Lodomó-
riában és a krakói nagyhercegségbon a földszur
kot tartalmazó ásványok bányászatáról rendelke
zik. Bosznia és Hercegovina 1881. kapott rend
szeres bányatörvényt. Magyarországban még 
mindig az 1854. évi osztrák bányatörvény van ér
vényben, azokkal a módosításokkal, melyeket a 
magya'r korona országainak egy részére nézve az 
országbírói értekezlet által az 1861. évben meg
állapított ideiglenes törvénykezési szabályok VII. 
része ós Erdélyre nézve az 1867. évi dec. hó 10. 
10,970. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
(E. T. 197), úgyszintén az 1871. évi R.T. 30. száma 
alatt kiadott rendelet foglal magában. A B. re
formja s a magyar bányatörvény megalkotása 
végett több javaslat készült (1884, 1885, 1890). 
Minthogy azonban mindezek a javaslatok sok te
kintetben figyelmen kívül hagyták a jogászi szem
pontokat s egyébként sem voltak megfelelők, az 
1899.évben abban állapodott meg az akkori igazság-
ügyminisztor az akkori pénzügyminiszterrel, hogy 
közösen dolgoztatnak ki egy új javaslatot. Evég
ből egy szűkebb közös bizottságot szerveztek 
(Lányi elnöklete és vezetése mellett Wahlnor, 
Mohay, Tóth G., Farbaky, Szakmáry), amely mun
kálataival 1903-ig elkészülvén, az új javaslat in
dokolásával együtt ugyanabban az évben közzé is 
tétetett. 

Irodalom. A B.-i müvek közül Iciemelendők a követke
zők: Schneider, Lehrbuch des Bergrechtes, 1867; GrSn-
zenstein, Das allgemeine österreichische Bevggesetz, 1855; 
Hingenau, Handbuch der Bergrechtskunde, 1885; Leuthold, 
Das österreichische Bergrecht in seinen Grundzügen dar-
gestellt, 1887; Wenzel, Handbuch des alig. österreichíschen 
Bergrechtes; u. a, A magyar és erdélyi bányajog rendszere, 
1866: Sípos, A banyajog kézikönyve; n. a., Zur Geschichte 
und Theorie des Bergregals und der Bergbaufreiheit; Hu-
berer n. Zeohner, Handbuch des österreichíschen Bergrechts 

1905 ; Achenbach, Lehrbuch des gein. deutschen Bergreohts: 
u. a., Das Iranzösische Bergrecht und die Portbildung d essél-
ben durch das Preussische alig. Berggesetz; Fooz, Points 
fondamentaux de la legislation des mines; Feraud-Giraud, 
Code des raiDes et mineurs, 1887 ; Locré, Legislation sur les 
mines et snr les expropriations canse d'utilité publique; 
Arndt, Entwurf eines deutschen Bergrechtes nebst BegrHn-
dung; Litschauer, Az osztrák bányajog mai érvényében (gyűj
teményes munka, 1887); Raymond W. Rossiter, Abriss d. Ge
schichte des Bergrechts (Bassert.Zeitschrif t für Bergrecht 1887. 
évf.); Schneider Gusztáv, Studien ans dem ősterreichischen 
Bergrechte; Frank, Der Freischurf (Brassert: Zeitstihrift für 
Bergrecht 1886. évf.; Lányi, A bányászati célokra kisajátított 
területek telekkönyvezése, különös tekintettel a bányavasu-
takra, 1890; u. a., A bányainívelési jog önállósága, szemben 
a földtulajdonnal, 1891; Wenzel Gnsztáv, Magyarország bá
nyászatának kritikai története, 1880; Lányi, AB. alapelvei 
különös tekintettel a B.-i codificatio feladataira, 1897 
Westhoff, Bergbau und Grnndbesití, 1904 ; Petraschek, Die 
rechtliche Natúr des Bergwerkseigenthums, 1905; Kusen-
berg, fintstehung und Beendigung des Bergwerkseigen
thums, 1905 ; Balkay és Szeöke, Magyar B., A teljes Jog
anyag : Zeitschrift filr Bergrecht (szerkeszti Brassert Bonn
ban), mely az 1899. évben XLI1. évfolyamát fejezte be. 

Bányajogosítvány. A bányamivelési szabadság 
(1. o.) tárgyát képező ásványok felkeresése ós mi-
yelése csak jogosítvány alapján vehető foganatba. 
A jogosítvány vagy kutatási terek kijelöléséből, 
vagy bányamértékek, külmértókek és határközök 
adományozásából vagy segédvájások és megye
tárnák engedélyezéséből áll. A B. adására a bánya
hatóság van hivatva. B. szerzésére képes min
denki, aki törvény szerint ingatlant szerezhet vagy 
bírhat, kivéve azokat a hivatalnokokat, kik oly 
hatóságnál vannak alkalmazva, melyet a bánya-
mlvelésre való közvetlen felügyelet vagy a bánya
ügyekben való elsőfokú határozathozatal joga illet, 
továbbá feleségeiket és atyai hatalom alatt álló 
gyermekeiket, ezek az illető hatóság kerületében 
B.-t nem szerezhetnek. 

Banyák (Banák) Simon, hírneves cimbalmos, 
ipja volt Bihari Jánosnak, a híres cigányzenész
nek. Ifjúságában Bécsben járt és a legmagasabb 
köröket elragadta művészetével. Játéka annyira 
megtetszett Mária Terézia királynőnek, hogy egy 
üvegcimbalmot készíttetett és azt a művésznek 
ajándékozta. B. csak rendkívüli esetekben hasz
nálta e műszert; meghalt 1782. 

Bányakapitányság, 1. Bányahatóságok. 
Bányakár, 1. Bányajog. 
Bányakémlelő műhely. Ennek a föladata a ter

melt ércek fómtartalmát meghatározni, vagyis 
megállapítani, hogy mennyi arany, ezüst, réz, 
ólom, vas vagy más fém van egy mázsa kőzetben. 

Bányakocsi a. in. bányavaggon, a sinutakon 
való bányában szállítás eszköze. Minden B. szek
rényből vagy ládából és állványzatból áll. A szek
rényt vagy deszkából, vagy vas-, illetve acélpléh-
ből készítik; fából, deszkából készült kocsik ol
csóbbak, mint a plóhből készültek és könnyebben 
javíthatok; hátrányuk az, hogy csak kisebb 
rakományt birnak el. Nagyobb terhek elszállítá
sára szolgáló B.-k vasból és acélpléhböl készülnek. 

Bányakór, bányavész, bányabetegség, bánya-
cahoxia, bányászanaemia, bányaszhektika,l..átaj7-
útbetegség. 

Bányakönyvek. B.-et részint a bányahatósá
gok (1. o.), részint a bányabiróságok (1. o.) vezet
nek. Az előbbiek által vezetett könyvek feljegy
zési könyveknek is neveztetnek; a feljegyzés tár
gyai : a bányaadományozások, a bányajogi enge
délyezések, a kutatási engedélyezések, szabad 
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kutatásra vonatkozó bejelentések. A bányatársu
lati (alakult) bányák részvényesei a bányatársulati 
könyvben, a közös tulajdont képező (nem alakult) 
bányák társtulajdonosai pedig a bányabirtokkönyv
ben nyilvántartatnak. A bányabiróságnál vezetett 
könyvek legfontosabbja a bányatelekkönyv. Ren
deltetése megfelel a közönséges telekkönyvnek s 
mint ilyen, oly közhitein okmány, mely föltűn téti 
az ingatlan bányabirtok lótviszonyait.A bányabiró-
ság még a következő könyveket vezeti; a) fold- és 
méréskönyv-et, hová a bányatelkek körül végbe
vitt minden földszinti vagy földalatti határkitü-
zésok, a határjelek fekvése és birói áthelyezése, 
bíróilag elhatározott bányatelki kölcsönös átlyn-
kasztások, valamint bányatelkeknek birói meg
egyezéssel történt egyesítése beiktatandó; b) az 
üélet-könyvet; c) a szerződési könyvet. 

Bányakristály, 1. Hegyi kristály. 
Bányalámpa (bánya). A B.-k vagy közönséges 

hordozható bányamócsesek, vagy biztosító B.-k, 
v. hordozható villamos B.-k, v. acetilénnel táplált 
B.-k lehetnek. A közönséges és hordozható bánya
mécsesek alakja igen különböző és a helyi szokás 
szerint változó. Ércbányákban a repceolajjal töl
tött ú. n. Kakanec-ok a leggyakoriabbak, v. vas-
pléhből v. sárgarézből készülnek és v. ernyő 
nélkül valók v. ernyősek. Más B.-alakok, mint pl. 
a freibergi bányamócsesek, a lámpás alakú B.-k 
és a ciündrikus bányaméesek nálunk nem hasz
nálatosak. A biztosító-B.-k vagy mentölámpák 
robbanó gázokkal küzdő szénbányákban vannak 
kötelező használatban. Az elektromos B.-k vagy 
hordozhatók v. stacionerek, az elsők rendszerint 
akkumulátoros szerkezetek (1. Elektromos bánya
lámpa). Legújabban acetilénes B.-kat is használ
nak, amelyek a közönséges acetilénes lámpáktól 
csak a bányaüzem követeléseinek megfelelőbb 
alakjuk által különböznek. L. még Biztosító
lámpa. 

Bányalég, 1. Bányalevegő és Metán. 
Bányalen, 1. Aszbeszt. 
Bányalevegő, helyesebben a bányalevegője: ez 

vagy olyan, mint a külső levegő, vagy pedig gá
zokat tartalmaz. Megkülönböztetünk üde, tiszta 
B.-t és rossz, bágyadt B.-t. Az elsőnek összetétele 
a külső levegő összetételével többé-kevésbé meg
egyező, az utóbbiaké olyszerű, hogy az egészség
nek bizonyos fokban ártalmas. A rossz B. oxi
génnek elvonása, vagy káros hatású gázoknak a 
B.-jóhez való keveredése útjánkeletkezhet. Az oxi
génnek a B.-jében való csökkenése emberek v. ál
latok lélegzése, mécsesek égése, hulladékok rotha
dása, különböző kémiai folyamatok s a bányába 
beépített ácsolásfának korhadása folytán történik. 
A bágyadt B. jelenlétére vall, ha a mécses lángja 
fokonként kisebb lesz és végre teljesen elalszik. 
Olyan B., amely oxigénből csak 15%-ottartalmaz, 
a lélegezésre már nem alkalmas. Ily levegőben az 
ember mello, illetőleg tüdeje zihál, bűzhödt ízt 
érezünk nyelvünkön és ha idejekorán ki nem jö
hetünk e levogő köréből, görcsöt kapunk, amely
nek vége a halál. Rossz a bányalevegő, ha hozzá 
az egészségnek ártó gázok keverődnek. A leg
gyakrabban fellépő ilyen ártalmas gázok: a szén
sav, a rossz vagy fojtó levegő, a szóngáz, a 
szénoxidgáz vagy füstös levegő, a kénhidrogén-

gáz és a tulajdonképeni bényagáz, vagy robbanó 
levegő. 

Bányamanó, 1. Bányarém. 
Bányamécs, 1. Bányalámpa. 
Btayamegye, nagyobb terjedelmű kerület, 

melyben közös érdekeik előmozdítására több bánya
vállalat egyesül, evégből B.-i szabályokat (statú
tumokat) alkotnak és mindnyájukat érdeklő közös 
vállatot is, pl. B.-i altárót létesíthetnek. 

Bányamérés. Célja adományozott bányabirto
kok okszerű felmérése s minden irányban felvilá
gosítást nyújtó térképezése. A B.-ek a közönséges 
földmérésektől abban különböznek, hogy a B.-eket 
rendesen földalatti szűk és sötét üregekben és 
folyosókban végezzük; hogy a B.-eknél nemcsak 
a szintes vetületeknek, hanem a falvetületeknek 
ismerete is szükséges és végre abban is, hogy a 
B.-ek a közönséges földméréseknél pontosabbak 
és költségesebbek is szoktak lenni. A B.-ek sajá
tossága a bányák nehéz térbeli viszonyaihoz mért 
különleges mérési módoknak és műszereknek al
kalmazásában áll. 

Bányamérnök, egész általánosságban a IX. 
fizetési fokozatba sorozott oki. B. ; szűkebb érte
lemben mérnök, aki a bányák üregeinek felmé
résével szak- és hivatásszerűen foglalkozik. 

Bányamérték, a térnek oly meghatározott egy
sége, amelynél kisebbet a bányavállalkozónak 
nem adományoznak. A B. oly hasáb, amely
nek keresztmetszete a felnyitópont síklapjában 
12.544Q bécsi öl v. 45,116--i m3 s amelynek ol
dallapjai fel- és lefelé függőlegesen a végtelensé
gig nyiúnak. 

Bányamester, a bányamívelóst vezető főtiszt
viselő ; ez az elnevezés most már nincs szokásban. 

Bányamivelés (négy képmelléklettel). A hasz
nosítható ásványoknak a föld tömegéből, illetve 
annak kérgéből való termelését célozó iparág gya
korlása : a B., vagy más szóval a bányászás vagy 
bányaüzós. Amennyiben azonban a hasznosítható 
ásványok termelése többnyire nem foganatosít
ható közvetetlenül és azonnal, minden előmun
kálat nélkül, azok termelése nem lévén másrészt 
az egyedüli cél: a B. tágasabb értelmezése még 
több és még más fogalmakat is egyesit magában. 
A bányászás tárgyát képező hasznosítható ásvá
nyokat ugyanis fel kell keresni (kutatás) és bekö
vetkezett termelésük után meg kell tisztítani (elő
készítés) ; magánál a termelésnél pedig több és 
különféle akadályt hárítani, sok mellékes és kise
gítő munkát kell elvégezni: miért is a B. ama 
tudomány ós gyakorlat szentesítette törvények 
alkalmazása, amelyek szerint a hasznosítható 
ásványokat felkeressük, biztosan és olcsón termel
jük, a termelésük mellett elégördülő akadályokat 
s a vagyon- és az életbiztonság veszélyeit elhá
rítjuk, megelőzzük és legyőzzük, a már meglévő 
és ismeretes hasznosítható ásványtömegek kiak
názásán kívül még újak felkeresése s feltalálása 
által a fennálló bányamüvek jövőjót biztosítjuk, 
végre a termelt tömegeket feldolgozzuk. 

A bányász munkájának kezdete tehát a kutatás. 
Érintetlen, ú. n. szűzterületek átkutatásánál min
denekelőtt a felület viszonyait kell szemügyre 
venni. Kutatás közben az első lépés a kopár sziklák 
közé vezet. Kopár sziklacsúcsok és tarajok, omla-
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tag hegyoldalak, a hegység sziklatömegeinek ha
sadásai és repedései, zuhanó hegyipatakok medre 
és felhőszakadás frissen vájt útja jelöli ki az első 
biztató nyomot. Mesterségesen képzett kojársá-
gok is föltárják a föld belsejét: igy a mély utak 
és vasutak bevágásai, alagutak falazatlan részei, 
kőfejtések sziklatömegei, kutak,- pincék, alapozó 
árkok gödrei, erődítések árkai, a töltések kő- és 
földanyaga. Igen kevés telepet lehetne azonban 
felkutatni, ha csupán a hegytömegek közelségé
ben keresnők őket. Sokkal hamarább érünk célt, 
ha az ásványtelepek anyagából származó töredék-
darabokat, az úgynevezett leletköveket, a víz-
hordta görgeteget, homokot ós iszapot vizsgáljuk 
meg s annak származási helyét kutatjuk. Elha
gyott bányavidékek átkutatása alkalmával a be
omlott bányanyiladókokból előbugyogó vizek tar
talmára kell figyelemmel lenni s különösen annak 
a kinyomozására kell nagy gondot fordítani, hogy 
mi adhatott okot a bányarnütelep felhagyására. 
Sokszor megtörtént már, hogy a régebbi időkbon 
háború, pestis, éhínség, vízbetörés volt az okozója 
oly bányászatok megszüntetésének, amelyek újra 
felvétetvén, jövedelmezőknek bizonyultak. Geo
lógiai tapasztalatokat sem hagy figyelmen kívül 
a kutató. Az érctelepekről pl. jól tudja a bányász, 
hogy ősibb kőzetformációk csoportjaiban gyako-
riabbak, mint a fiatalabb képződmények régiói
ban. Hegységekben sűrűbben találhatók, mint sík 
rónaságokon; eruptiv-kőzetek közelében nem 
olyan ritkák, mint távolabb ezektől; gyakrabban 
kisérik az idősebb plutoni kőzeteket, mint a fiata
labbakat : meredek hegytömegek kevés, legömbö
lyített külső domborulatok több reményre jogosí
tanak ; érctelepek csak ritkán vannak egymás
tól elszigetelve, amiért is már feltaláltak közelé
ben újabb telepeket jogos reménnyel lehet keresni. 
Szóntelepok kutatása közben a kisérő kőzetek és 
jellemző kövületfajok nyomán kell járni, mert alig 
van hasznosítható ásvány, melyet kisérő ásvány-, 
kőzet-ós kövületfajok határozottabban és nagyobb 
biztossággal jeleznének, mint éppen az ásvány
szenet. A legújabb és legszebb jövőt igérő módszer 
a villamos kutatás. Ezt a teljesen új eljárást eddig 
csakis Angolországhoz tartozó területeken pró
bálták ki ós pedig főképen galenitet tartalmazó 
érctelepek felkutatására. 

A kutatás megadja az első nyomot, de a telep 
pontos fölkeresése, értékének, méreteinek köze
lebbi vizsgálata már nem az egyszerű kutatás
nak, hanem a mélyfúrásnak feladata. A mély
fúrás legelterjedtebb módja az, amelynél egy me
rev vasrudazat alsó végére van a fúróacól erő
sítve. A rudazat, felső végén, állványra van 
függesztve s újabb rúd-darabok hozzákapcsolása 
által meghosszabbítható. A rudazatot lehet for
gatva vagy ütve működtetni, illetve előre haj
tani. A forogva működő mélyfúrás csak igen 
lágy kőzetben alkalmazható sikerrel s csak cse
kély mélységekre hatol le, hogyha csak puszta 
embererővel űzzük. Az ütve működő mélyfúrás
nak fajai: az angol és a német mélyfúró módszer. 
Kanada kőolaj területein egy, az ottani viszo
nyoknak megfelelő különleges mélyfúrórendszer 
fejlődött ki, amelyet elmés és praktikus beren
dezései folytán Németország, Galícia, Románia 

és hazánk kőolajvidékein is meghonosítottak. A 
fúrás szerszámai, különösen pedig a hajtószerke-
zetek és összekötő rudak, itt majdnem kivétel nél
kül fából készülnek s oly szerkezetűek, hogy a 
legelhagyatottabb vidékeken is könnyen előállít
hatók. A fúrószerkezet gyakori kiemelése s a fúrt 
lyuk tisztítása nagyon időrabló munka s kivált 
nagy mélységekben szerfölött hátráltatja az előre
haladást. Ezért a fúrórudazatot öblögető csövei 
kombinálták, amelyen át a fúrásiszapot folytono
san felfelé irányuló vízáramlás segítségével eltá
volítják. Az öblögetéssel járó mélyfúrásnak s ál
talában az egész fúrás-technikának legtökélete
sebb kiviteli módja a gyémánttal való mélyfúrás. 
E rendszernél a csöves rudazat legalsó tagja fe
kete gyémántokkal van kirakva. Miután a fúró 
működő része bizonyos nyomással a fúrt lyuk 
talpához van szorítva, a gyorsan forgó gyémánt
koszorú a legkeményebb talpkőzetet is csiszolja 
és áttöri. A gyémánttal való fúrást tehát külö
nösen szilárd és egynemű kőzetekben lehet ha
szonnal alkalmazni. A gyémánttal kirakott fúró
korona alkalmazásával igen szép és tiszta, össze
függő fúrásmaghoz juthatunk, amelynek nyomán 
az áttört kőzotrétogek korát, települését, csapá
sát és dülésót teljes bizonyossággal meg lehet ál
lapítani. A fúró 200 —300 fordulatot tesz percen
ként, hajtására csak gőzt vagy villamos erőt lehet 
használni. 300 méter mélységnél 10 lóerős, 600 
méter mélységnél 20 lóerős gépet koll alkalmazni. 
A lehatolás mélysége 2000—3000 méterig is ter
jedhet. E módszer különböző alkalmazása folytán 
francia, amerikai, angol és német gyémánttal fúró 
módszerek fejlődtek ki. Merev rudazat helyett 
olykor kötólro felfüggesztett fúrót alkalmazunk, 
mely sűrűn fölemelve és szabadon leejtve, tehát 
ütve működik. Ez a fúrásnak régibb módszere, 
a kínaiak ősi fúrórendszere. Tökéletesített formá
ban, öblögetéssel kombinálva azonban a modorn 
fúrótechnika is alkalmazza. Az utolsó évek folya
mán, különösen a kutató mélyfúrásra használt 
gyorsan fúró módszerek nagyon elterjedtek ós ha
tásuk tekintetében is mindinkább fejlődtek. A 
gyors ütésekkel fúró Raky-féle módszerrel 100 
méteres napi előrehaladásig jutottak ott, ahol 
az összes lehatolás mélysége az 500—600 mé
ter körül járt. Az úgynevezett Rapid ós Express 
gyorsan fúró módszerek kemény hegységrétegek
ben 1000 métert túlhaladó mélységekig is igen jól 
beváltak. Galícia petróleum-területein a fúrólyu
kak mélysége több helyen elérte az 1 kilométert. 
Belgiumban 1244 méter mélységű fúrt lyuk is van. 

A kutatás befejezésével a bányásznak a kőze
ten való munkájára kerül a sor; azokra a mun
kálatokra, amelyek a föld mélyében rejlő, hasz
nosítható ásványokat ós ezek meddő mellékkőze
teit a szilárd hegysógtömegoktöl elválasztják, ki
szállításra és gyakorlati értékesítésre előkészítik. 
A bányásznak a kőzeten való ezen igazi bányamun
kája annál több erőkifejtést kivan, minél szilár
dabb a kőzet. Sohasem könnyű munka a durva 
anyagfejtés. De még a nehéz termelésnél is négy
féle termelési módot különböztetünk meg: a 
könnyű takarítómunkát, a nehéz csákánymunkát, 
a fárasztó vasékmunkát és végül a javarészt gép
erővel végzett fúró-róbbantó munkát. 
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A tákarítómunka oly ásványtömegek termelé
sére való, amelyeknek részei csekély, vagy éppen 
semmi összefüggésben sincsenek egymással. Ezek
nek szétdarabolása csak nagyon kis erőfeszítés
sel jár, s azért a termelés itt legfeljebb lapáttal, 
gereblye vei, ásóval és kapával történik. A csá
kánymunka nevét a munkánál leginkább használt 
szerszámtól vette, mely egyszerű, kéthegyű, ki
cserélhető élű és csúcsú csákány (1. o.) és csákány
kapa (1. o.) alakjában használatos. A csákány
munka a fejtésnek kezdete s arra szolgál, hogy a 
lefejtendő tömeget több oldalról hozzáférhetővé 
tegye. A csákánnyal végzett munkát réselésnek, 
rovátkolásnak és hornyolásnak szokás nevezni. 
Nevezetes szerepe van a csákánymunkának ki
vált a sóbányákban. A rések és hornyok előállí
tásának munkája rendkívül fárasztó; kemény 
kőzetekben ezenfelül költséges is. Éppen azért 
kézzel való réselés helyett újabban réselőgépek-
kel próbálkoztak, amelyek azonban Amerika és 
Anglia szónbányaüzemeiben való szórványos 
alkalmazásukon kivül csak igen kevés sikert 
arattak. A vasékmunka, mely nevét a bányász 
első szerszámaitól, a kalapáccsal bevert vaséktől 
kapta, ma mint önálló munkamód már sehol 
sincsen használatban. Mindamellett az ékkel való 
munkát vagy feszítő munkát a kőfejtési üzem
ben használják s különösen malomkövek, litográf-
kövek, táblapalák és fedőpalák termelésénél al
kalmazzák. A fúró-robbantó munka (II. tábla) 
abban áll, hogy a megbontandó kőzetbe mély lyu
kakat fúrnak, ezeket robbanó anyaggal megtöltik, 
lefojtják s meggyújtják. Az ellobbantás által kép
ződött és szúk helyen összenyomott gázok feszült
sége meghasogatja ós szétveti a közetet. A rob
bantó technikában a kezdeményezés dicsősége 
Magyarországot illeti. A lőport ugyanis a bányá
szati robbantás céljaira Selmeczbányán használ
ták először 1627. A kőzetbe a robbantó lyukakat 
vagy belevésik vagy belefúrják; kemény kőzetek
ben vósőfúrókkal és ütve, lágy kőzetekben spirális 
fúrókkal forgatva állítják elő a lyukakat kézi 
erővel vagy mechanikailag mozgatott fúrógé
pekkel. A kézi fúrást helyettesítő fúrógépek a 
bányászati technikának korszakos vívmányai, 
amelyeknek egyre növekedő népszerűsége a mun
kaerő hiányával, a munkáskéz drága voltával és 
a gyors munkát kivánó kor szellemével áll szoros 
összefüggésben. A fúrógépeket kézzel is hajtják, 
többnyire azonban sűrített levegőt, víznyomást, 
ritkábban gőzt, újabban elektromos erőt hasz
nálnak mozgatásukra. (IV. tábla 2.). Ez idő 
szerint műszakilag és gazdaságilag legjobb ered
ményt a pneumatikus fúrógépekkel érünk el. 
Hazai viszonyaink szempontjából érdemes a meg
említésre, hogy a magyar bányásztechnikusok is 
behatóan foglalkoztak e kérdéssel, amiről a szak
körökben jól ismert Richter-, Broszmann- és a 
Broszmann-Kachelmann-féle fúrógépek sikerei 
elég szép bizonyságot tesznek. A villamos fúró
gép a technikának a legújabb vívmánya és több
féle kivitelben használatos a hazai bányatelepe
ken, így a Van Depoele rendszerű villamos fúró
gép Frigyes főherceg magyarországi bányamü
veiben igen jól bevált. Ez az ütve működő villa
mos kózetfúrógóp nem áll egyébből, mint a fúró 

működő részével kapcsolatos vasrúdból s e vas
rudat körülzáró három drófctekercsböl. A drótte
kercsek az elektromos áram felvételére s a belé
jük tolt vasmag magnetizálására szolgálnak. A 
fúrógépeket szilárd szerkezetű állványokra sze
relik. Az állvány alakja s nagysága a munka he
lyének minőségétől, az alkalmazandó fúrógépek 
számától és ezek rendszerétől függ. Akár kézi fú
rással, akár géperővel történt a Mvésés, a fúró
lyukak csak robbantó anyagokkal megtöltve, elfoj
tásuk ós elsütésük útján teljesitik hivatásukat. 
Sokféle robbantó anyagot találtak már fel Van
nak szilárd, vannak pornemű, vannak képlékeny, 
vannak cseppfolyós robbantó szerek, amelyek el
sütés után természetesen valamennyien gázálla
potba változnak át. A leggyakrabban használt 
robbantó anyagok: a lőpor, dinamit, meganit, 
westfalit s a gelatin-dinamit. Legújabban a füst 
nélkül való vagy gyengén füstölgő puskaporne
meket használják, melyektől azt kívánjuk, hogy 
kis térben nagy erőt fejtsenek ki, hogy csekély 
súlyúak legyenek, hogy gázaik nyomása ne le
gyen túlságos, hogy kevés füsttel lobbanjanak, 
hogy a fejlődött gázok az egészségre ne legyenek 
ártalmasak s hogy a robbantó szerek állandóak 
és könnyen kezelhetők legyenek. Szénbányászat
ban a fúró és robbantó munkát csak akkor lehet 
a szokásos módon alkalmazni, ha ott nem fordul
nak elő robbanógázok. Ily bányákban robbantás 
helyett inkább a kémiai repesztést alkalmazzák. 
Angolország szénbányáiban például robbantó töl
tések helyett mészpatronokat használnak, melyek
nek kémiai hatása azon alapszik, hogy az oltatlan 
mész térfogata — vízzel való keverés útján — 
hirtelen megnagyobbodik s ezt a hatást az oltás 
közben képződött vízgőz működése is fokozza. E 
tórfogattágulás teljesen elegendő arra, hogy a 
széntömegeket megbontsa. 

A telepek megnyitására tárók és aknák szol
gálnak (I. tábla). A táró oly alagútszerű folyosó, 
mely a föld felszínén kezdődik és lehetőleg szin
tesen, vagy csak csekély emelkedéssel hatol be a 
hegység tömegébe. A tárók céljukhoz és rendelte
tésükhöz képest lehetnek: kutató-, fő-, szállító-, 
szellőző-,vízlevezető-,bejáró-tárók, altárók és alag
utak. Alagút vagy tűnnél minden oly táró, mely 
két helyen torkollik a szabadba. A táró szája egy 
kapuszerű nyílás, melyet a szükséghez képest hol 
zárva, hol nyitva tartanak; ez a bánya bejárata. 
A vájóvég a tárónak hosszaság irányában továb
bítandó, éppen tizemben lévő munkahelye. A 
csorgó vagy helyesebben a táró árka, a táró tal
pába mélyített csatorna, mely a bányában fakasz
tott és összeszivárgott vizeket felfogja s a táró 
szájáig kivezeti. A tárónak vízlevezető csatornája 
pedig a bánya vizeit a táró szájától a patakba 
vezető nyilt vagy boltozott csatorna. A járópado
zat talpfákon nyugvó deszkaboritás, mely arra 
való, hogy a táró hosszában járni, s a bányater
mékeket egyenletes úton kiszállítani lehessen. A 
szárnyak s a folyosók a tárónak kiágazásai, utób
biak oly tárószerü nyiladékok, amelyek nem tor
kolnak a külvilágra. Megkülönböztetünk: csapás
irányban hajtott folyosókat, emelkedőleg hajtott 
folyosókat; rézsut, tehát a geológiai rétegek csa
pás- és dűlesiránya között átlósan hajtott folyosó-
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kat; keresztben járó folyosókat, amelyek vagy a 
telep tömegében szintesen, vagy a mellékkőzet
ben a telep csapásirányára merőlegesen vannak 
kivájva. Rendeltetésük szerint pedig vannak: szál
lító-, szellőző-, vizet le- vagy olvozető-, fojtő-, 
osztó- és keresztben járó folyosók. A függőle
ges vagy lejtős vájás, mely a föld kérgébe van 
lemélyitve különböző célból, az akna (1. o.). 

Fejtés alatt a bányász azoknak a munkálatok
nak összeségét érti, melyek segítségével a fel
kutatott, kinyomozott, feltárt és lefejtésre előké
szített telepek hasznosítható részo a legkönnyeb
ben, leggyorsabban, legtökéletesebben, legolcsób
ban és a biztonság követeléseinek legmegfelelőbb 
módon kiaknázható. A fejtés munkálatai igen 
régi idők óta alig változtak. Ma is úgy, mint réges-
régen, vagy tömedékkel, vagy berakás nélkül 
végzik a fejtést. Ma is csak az ősrégi módokon, 
t. i. tetöpásztafejtéssel, talppásztafejtéssel, ke-
resztpásztafejtéssel, strébfejtéssel, pilléres fejtés
sel, tömzsfejtéssel, omlasztófejtéssel és kamara
fejtéssel aknázzák ki a földbe beágyazott érces 
erek, szenot tartalmazó lerakódások és sótömegek 
hasznosítható anyagát. Ha mégis van valami új, 
varami haladást mutató változás a fejtés munká
lataiban, úgy az csakis a legújabb idők jelszaván, 
a tömeges termelés mind sürgetőbb követelésé
nek teljesítésén fordul meg, s azon, hogy az érc 
bányászata sülyedöben, az ásványszénbányászat 
pedig emelkedőben van. Az anyagfejtő munká
latok előbb csoportosított módjait a következők
ben részletezzük. A tetöpásztafejtést (II tábla 1.) 
a féltörésnek alsó sarkán kezdik meg. A fejtés 
közben termelt moddö törmeléket, amely a telep 
belső anyagának nem hasznosítható részéből, 
vagy a mellékközetből körül ki, a fejtés előre
haladtával a munkahelyek alatt képződött üreg 
kitöltésére fordítják. A tömedék, vagy berakás 
anyagának felfogására vagy tetokasokat, tehát 
ácsolatot, vagy tetőboltivoket, azaz kőanyagot, ( 
vagy biztosító közöket, tehát épen hagyott hegy-
sógrétegeket használnak. A tetőpásztákon ter
melt ércanyagot rendszerint gurltókon döntik le 
a szállító folyosóra s aztán az aknán át a fel
színre emelik ki. A talppásztafejtés a tetőpászta-
fejtésnek megfordított alakja. Laposan dűlő, cse
kély vastagságú telepeken a strébfejtéssel vagy 
tulajdonképeni pásztafejtéssel lehet jó eredmé
nyeket elérni. A strébfejtés főjellege az, hogy a 
munkálatok nagy területeken egyszerre s nem 
szakadozottan haladnak előre; azaz, hogy a le
fejtésnél alkalmazott munkások hosszú vonalban 
egymás mellott állanak műhelyeikben. Leghasz
nálatosabb a csapásirányban járó strébfejtés, 
vagyis a fejtés azon módja, melynek iránya a 
telep csapásirányával összeesik. A meddő kőze
teknek az ácsolat fölé való raktározása újabban 
Igen hatályos módon megy végbe a szénbányák
ban. Ez az új berakásmód az öblögetö-tömedékelö 
eljárás, Felső-Szilóziából származott át hozzánk, 
s itt először a MagyarÁltalános Kőszónbánya-tár-
sulat tatabányai szénbányászatában alkalmazták. 
Az öblögotő-tömedékclő eljárás számára a szük
séges nagymennyiségű tömedékanyagot kotró-
gépekkeltevmelik; a homokból, kavicsból és quarc-
türdelékből előállított keveréket rács fölött erős 

vízsugarakkal higfolyóvá teszik és 200 mm. át-
mórós csöveken vezetik a berakásra kerülő munka
helyekre, illetve a kész fejtésüregekbe. Itt a 
tömedékanyag leülepszik, amíg a víz egy palló
gáton át, melyen különböző magasságban kive
zető nyílások vannak, lefolyik. A lefolyó vizet 
azután torlaszokkal ellátott tisztító folyosókon 
vezetik át abból a célból, hogy a vízben még 
megmaradt iszap leülepedhessek. Ezen eljárással 
10 óra alatt 100 ms-nél több tömedékanyagot 
lehet a bányákba behordatni. Tömedék, illetve 
berakás nélkül dolgozó fejtésmódszerek segítsé
gével vagy igen vastag, laposan dűlő, vagy igen 
meredek, de csekély vastagságú olyan telepeket 
kell lefejteni, amelyek a berakás céljaira alkal
mas meddő fejtményt nem adnak. 

Az anyag fejtése után a szállítás következik. 
A bányatermékeket a feldolgozás, az értékesítés 
helyére kell juttatni. Nagy tömegek mozgósításá
ról lévén szó, nagyszabású szállító berendezé
sekre van itt szükség. Logolsőbben a szállító 
edényeket a munkahelyeken takarító munka se
gítségével megtöltik, aztán a megtelt edényeket 
vagy kézi hordással, vagy csúsztatva vagy végül 
alkalmas kocsiállványokon továbbítják. A kere
keken futó szállítás ma, a gyors ós tömeges ter
melés korszakában, minden más szállitómódszer-
nól alkalmasabb. Ide tartozik a targoncázás, &csil-
lézés és a bányavasúti szállítás. (111. tábla 3.). A 
targonca teljesítőképessége a három között leg
kisebb, de berendezése legolcsóbb. A vasutakon 
járó kocsikat gőzerővel hajtott kötél- vagy lánc
vontatással továbbítják. (IV. tábla 3.). E rendszer 
az ásvány-szónbányákban igen el van terjedve és 
napról-napra merülnek fel újítások, melyek a tö
meges szállításnak ezt a kiválóan praktikus mód
szerét fejlesztik. Megkülönböztetünk ezen mód
szernél : 1. kötéllel és ellenkötéllel; 2. vég nélkül 
való lánccal; 3. vég nélkül való lánccal, de nem 
folytonos mozgással és 4. vég nélkül való kötéllel 
és folytonos mozgással való szállítást. Gyakran a 
szállító-folyosók a termelés helyétől az akna felé 
lejtősek. Ilyenkor a megrakott kocsik saját súlya 
használható fel mozgató erő gyanánt. Ilyen lejtős 
szállítási utak: a siklók, a fékes ereszkedők, la
posan dűlő fékes ereszkedők és fékesaknák. Sikló 
(III. tábla 3.) alatt oly lejtős szállító-pályát ér
tünk, amelyen a kerekes állványokra rakott terhet 
kötélenv.láncon lebocsátják, az üreskerekes állvá
ny okát pedig felvontatják. Fékesaknák és eresz
kedők oly berendezések, melyeknél a terhet fékező 
készülékkel ellátott kötéldobok segítségével úgy 
szállítják lefelé, hogy a tehernek lefelé haladása 
által az üres edényt felvontatják. (IV. tábla 5.). 
Újabban igen nagy súlyt helyeznek olyanféle szer
kezetekre, amelyek a siklók elzárását célozzák. 
A siklózárak alkalmazására különösen azon kö
rülmény adott okot, hogy meredeken dűlő sikló-
utakon a szállítást végező munkások gondatlan
ságuk és könnyelműségük által gyakran nagy 
bajt és szerencsétlenséget okoztak. A szállítás to
vábbi mozzanata a termékek fölemelése az aknán 
át, 1. Áknaszállűás (III. tábla 3.). Amikor az 
anyag a külszinre jutott, következik a szállítás 
harmadik része, amely a bányatermékeket a föl
dolgozás helyére juttatja. Ezt a feladatot a vonta-
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tás rendes módjain, például tengelyen vagy még 
inkább keskeny vágányú vaspályán való szállí
tással lehet elvégezni. Ezeken felül még különö
sen terjed a bányaüzemeknél a függő- és drótkö
télpályák alkalmazása. 

A bányában való személyközlekedés céljaira 
igen gyakran különleges emelőgépeket, szállító 
vasutakat s egyéb berendezéseket építenek. Ki
sebb függőleges magasságok vagy mélységek 
legyőzésére, különösen feltörésekben, gurítókban, 
ereszkedőkben vagy fejtő helyeken hágcsófák 
vagy létrák vannak használatban. (III. tábla 4). 
Lejtős aknákban (pl. Tatabányán, Marosújváron) 
lépcsők vezetnek le a bánya mélyébe. Vízszintes 
szállítófolyosókon, főleg ha a bejárandó útvona
lak hosszabbak, sok helyütt a szállító sinútra állí
tott üléses járócsittét alkalmaznak. Mélyebb ak
nán át a járás, a kötélen való leereszkedés és föl
szállás csakis gépek közvetítése mellett lehetsé
ges. De legszokásosabb és a világ összes aknás 
bányáiban leginkább elterjedt járásmód az, mely
nél géperejű és biztosító szerkezettel ellátott szál
lítókast vagy liftet használnak erre a célra. Az 
aknajárás céljaira szolgálnak még az ú. n. be
szállógépek is, amelyek ütemesen fel-alá járó két 
rudazatból állanak. (III. tábla 4). 

Bányák biztosítása alatt (II. tábla) a bányák 
közlekedési útjainak és fejtésüregeinek beomlás 
elien való védelmét, tehát oly módon való ki-
ácsolását vagy kifalazását kell érteni, hogy azok 
mindig teljes megnyugvással, félelom nélkül legye
nek bejárhatók. . 

Víztartás alatt a bányák üregeiben, munka
helyein, járó-útjain és aknáiban fakasztott, be
szivárgott, vagy beszakadt vizeknek eltávolí
tására, illetve elzárására szükséges intézkedé
seket értjük. A szivárgó vizeknek a bányák
ban való összegyűjtésére ereszek, vályúk, csa
tornák, vízgyűjtő folyosók és az aknák zsompjai 
szolgálnak. A bányákban fakasztott vizeket úgy 
tárókban, mint folyosókban is elgátolás útján 
lehet csak felfogni. Az eddig általánosan hasz
nált gátak vagy fából, vagy kőből épültek. Leg
újabban kovácsolt vasból való gátajtókat is 
használnak. A vizet szállítógéppel vagy pedig 
külön vlzhajtó-gépekkel emelik ki. 

Pontos dolog a bánya szellőztetése. Minthogy a 
légvezetésnek és szellőztetésnek célja az ártal
mas levegőnek a bányából való kiszállítása és 
üde levegővel való pótlása, a levegő mozgását 
minden bányában egy bizonyos irányban kell 
megindítani. Ezért legalább két, a külszinre ki
torkoló bányanyllásra van szükség s ezen felül 
elegendő erővel kell rendelkeznünk, hogy a leve
gőt a bánya útjain áthajthassuk. Ha a bánya le
vegőjének áramlásához a két levegőoszlop hőmér
sékletének különbsége elegendő, akkor természe
tes szellőztetéssel van dolgunk. Ha azonban a 
levegőrétegek mozgását mesterséges hőfejlesztés
sel vagy pedig gépekkel idézzük elő: akkor mes
terségesnek mondjuk a szellőztetést. Mesterséges 
szellőztetésnél a levegőáramlást ritkítással, fel
melegítéssel, szívással, illetőleg lehűtéssel vagy 
beszorítással segítjük eíő, nagyobb levegőtömegek 
mozgatására géperőt hasz^álunk-Különálló munka
helyek szellőztetésére kézi ventilátorok vagy sze-

leltető-dobok használatosak (IV. tábla 4) . Az ily 
szeleltetők dobszerű tokban forgó szárnyaskerekok. 
Egész bányák szellőztetésére természetesen nagy 
ventilátorokat kell alkalmazni. Leggyakoriabbak 
a centrifugál ventilátorok egészen 3"5 m. átmé
rőig, hajtásukra 100—200 lóerő szükséges. L. még: 
Bányalevegő. 

Pontos a bányák világítása is. Külső fejtések, 
szállító pályaudvarok és rakodóhelyek éjjeli ki
világítására még nem is nagyon régen magas 
póznákra felhúzott lámpákat, világító tűzkosara-
kat vagy világító kemencéket használtak. Ma 
már nagyrészt villamos ívlámpákat és legújab
ban acetilénlámpákat is használnak e célra. Föld
alatti góphelyiségek és bányában levő lóistállók 
világítására állandó bányalámpákat kell alkal
mazni (IV. tábla 1.). A biztosító bányalámpák 
vagy mentőlámpák robbanógázokkal küzdő szón
bányákban rendkívül jó szolgálatot tesznek, bár 
teljes biztonságot elmés szerkezetük dacára még 
sem nyújtanak, 1. Bányalámpa. 

Bányamívelési szabadság. A törvényhozás 
kétféle módon rendezheti a bányászatnak a föld
tulajdonhoz való viszonyát. Vagy azt az állás
pontot foglalhatja el, hogy a földtulajdonos joga. 
kiterjed a föld belsejében található ásványok föl
keresésére és kiaknázására, avagy azt a felfogást 
emelheti érvényre, hogy bizonyos ásványnemek 
felkeresésének ós bányászatának joga a föld
tulajdonos jogától független, minek folytán a 
bányamívelés joga oly jogviszonyok közép
pontjává válik, melyeknek keletkezési forrása 
nem a földtulajdonból fakad és melyeknek lénye
ges tartalma a felszíni területek tekintetében 
fennálló jogalakulástól függetlenül képződik. A 
legtöbb állam törvényhozása a bányamlvelésnek 
a földbirtoktól való függetlenitésébe helyezi a bá
nyászatiérdekekmegóvásánaksúlypontját. Ennek 
szükségszerű folyománya, hogy a bányatermékek 
felkeresésének és kiaknázásának joga, vagy amint 
közönségesen mondani szokás: a földalatti tulaj
don — már a törvény rendeletéből — különválasz-
tassék a földfeletti tulajdontól. Ez pedig úgy törté
nik, hogy a bányamlvelési jog iránti rendelkezést 
az állam magának tartja fenn s a bányamívelési 
jognak megszerzését — az e tekintetben megha
tározott módozatok mellett — mindenkire nézve 
lehetővé teszi. Ebben áll a B. lényege. A B. fogal
mában kettőt kell megkülönböztetni, először azt, 
hogy a bányamlvelési jog a földtulajdonostól füg
getlen, másodszor azt, hogy ezt a jogot a törvény 
megtartásával bárki megszerezheti és gyakorol
hatja. A bányamlvelési jog engedélyezése (bánya
adományozás) az állam jogai közé tartozik, de 
ha a kérelmező a törvényszabta feltételeknek 
eleget tesz, az állami hatóság az engedélyt meg 
nem tagadhatja (normatív rendszer). Ugyanazért, 
ha az államkincstár a saját maga részére kivan ja 
a bányamívelési jogot igénybe venni (kincstári 
bányászat), mint minden más magánfélnek kell 
a bányamívelési jogosítványt megszereznie. 

Az állam törvényhozásának azonban jogában 
áll — az államélet szuverén rendezését magában 
foglaló hatalmánál fogva — a B.-t bizonyos te
kintetben megszorítani s egyes ásványok bányá-
szásának jogát kizárólag magának tartani fenn 
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(állami monopólium). Ebben az esetben a B. csak 
a földtulajdonossal szemben érvényesül, a magán 
bányavállalkozókkal szemben azonban meg van 
szüntetve 8 az állam részére lefoglalva. Nálunk 
az állami monopólium (1. Egyedáruság) tárgyai: 
a konyhasó (klórnátrium) és oldatai, valamint a 
konyhasót is tartalmazó más sók és oldataik. 
Legújabban az 1911. VI. t.-c. az ásványolajfélé
ket, a folyékony és gáznemű bitumeneket (föld
olaj, földkátrány, földgyanta, égethető földgázok) 
állami monopólium tárgyává tette, amennyiben 
ezek tekintetében a kutatási ós bányamívelési 
jogot az állam részére tartotta fenn. Más álla
mokban is megvan a törekvés a B. hasonló meg
szorítására, de ennek az újabb bányajogi irány
zatnak igen sok ellenese van és még nincs meg a 
megállapodás abban a tekintetben, vájjon ez a 
radikális megoldási mód megfelel-e a bányászat 
terén döntő közgazdasági szempontoknak. 

Bányamívelestan, a bányászati tudományszak
nak az a része, melynek feladata: megismertetni 
mindama munkálatokat, műszereket, szerszámo
kat, berendezéseket és szabályokat, amelyek se
gítségével, illetve útmutatására a föld gyomrá
ban előforduló ásványos tömegek felkeresése, 
fejtése s kiszállítása a legcsekélyebb költséggel 
és lehetőleg legnagyobb biztonsággal eszközöl
h e t . 

Bányamunkás, 1. Hever. 
Bányamunkás-kongresszusok. 1890 óta év

ről-évre tartottak a bányamunkások olyan nem
zetközi képviseleti B.-at, amelyeken a munkás
védelem és a kereseti rend fontosabb kérdéseiről 
vitatkoztak és határozatokat is hoztak. Vala
mennyi munkásmozgalom közül a bányamunká
sok kongresszusi szervezete rendezte eddigelé a 
legtöbb nemzetközi összejövetelt. 

Bányamű vagy bányatelep, több egymással 
tervszerűen összefüggő bányából áll, vagy a bá
nyászat céljaira szolgáló, arra rendelt, egy or
szágban, egy vidéken, egy helyen létező és egy 
egységes egészet képező berendezések összege, 
vagy tág értelmezés szerint a bányászati mun
kálatok összessége, vagy végre szűk értelemben 
a. m. bánya. 

Banyán (növ.), 1. Ficus. 
Bányaöl, a métermérték behozatala előtt alkal

mazott hosszmérték a. m. 2-0258 méter. 
Bányapásztor, 1. Bányarém. 
Bányapatak vagy Aladárvölgy, völgy Csik 

vmegyében, kaolinföld lelőhelye, mélyből nagy ke-
lendőségü porcellánedényeket gyártanak. A völgy 
fejénél a B.-i primitív fürdő; dús forrású kénes 
vize a Feketehegy tövében fakad. 

Bányapataka (azelőtt Bánszka), kisk. Zemplén 
vm. varannói j.-ban, dwo) 550 rutén lak.; u. p. 
Vehécz, u. t. Varannó. Ősrégi község, mely a XIII. 
sz.-ban Ratiszlö orosz herceg birtoka volt. Hatá
rában barnaszén és vasércek vannak, de nem ak
názzák ki. Közelében a Veternyik szélbarlang, 
melyből folyton erős széláramlat tódul ki. 

Bányapénzek, pénzpótló jegyek bányamun
kások számára, melyek meghatározott időben fo-
lyópénzzel váltatnak be. Hazánkban a selmeczi, 
körmöczi, úrvölgyi, nagybányai, oraviczai, dog-
nácskai stb. bányahatóságok használták, különö

sen a XVH. sz. végén s a XVIII. sz. elején. L. 
Bárca. 

Bányapolgárság, a bányapolgárok összessége. 
Bányapolgár olyan polgára valamely bányavá
rosnak, ki bányamlveléssel foglalkozik és ki tudja 
mutatni, hogy bizonyos összeget áldozott a bányá
szat céljaira. 

Bányaregáló, a fejedelmet a bányászatra vonat
kozóan megillető jogoknak összege; bányaregáli-
tás pedig a bányászatnak az a minősége, melynél 
fogva bizonyos ásványok kizárólag a fejedelem 
rendelkezése alá tartoznak. A fejedelmek eleintén 
saját jövedelmük fokozását, illetőleg az állam 
fiskális érdekeit tartották szem előtt, midőn a 
bányamivelést a földesúri igényekkel szemben 
oltalomba vették. Ehhez képest a B. legközvet
lenebbül abban a felfogásban nyilvánult, hogy a 
bányák királyi tulajdont képeznek, a bányamí-
velés joga pedig fenntartott királyi jog, melyet a 
fejedelem vagy maga gyakorol saját közegei által 
v. annak gyakorlását a jövedelem bizonyos ré
szének lekötése mellett avagy másnemű bánya
adózás fejében másoknak engedi át. Midőn pedig 
időfolytán a bányászat nagyobb lendületet vett, a 
fejedelmok másokat is részesítettek a maguk szá
mára fenntartott jogokban. így törtónt, hogy ha
zánkban is egyes szabad bányavárosok és néhány 
földesúri család királyi kiváltság útján szerezték 
meg a bányamívelési jogot, míg végre az 1523. 
XXXIX. t.-c. kimondotta az általános bányamíve
lési szabadság (1. o.) elvét. 

Banyarém (a maramarosi bányavidékon: bá-
nyapásztor). A. B. alakja a reá vonatkozó összes 
hiedelmekkel együtt onnan került népünk hagyo
mányos vélekedési körébe, ahonnan a bányamlvo-
lés hazánkba. TehátlegközelebbrőlCseh-és Morva
országon át, vagy egyenesen Németországnak 
bányamlvelő területéről; s csak ott honosodott 
meg jobban, ahol a hagyományban való fönnma
radását az ennek alapjául szolgáló életkörülmé
nyek lehetővé tették. E vidékek hazánknak még 
ma is aránylag a legkevésbé magyar részei, s 
emellett szüntelen érintkezésben állanak a bánya
munkások bevándorlása révén azon területek né
pével és hagyományaival, amelyekről a B.-re vo
natkozó hiedelmek legközelebbről hozzánk beszár
maztak : könnyen érthető a legapróbb részletekig 
menő egyezés, mely honi bányász-mondáink és 
különösen a B.-ről szóló regék és babonák, meg a 
német Bergmannlein, Schatzmannlein s a vele 
édes-testvér tót bergmonyik (v. ö. ném. Berg-
mönch), valamint az oláh virva bai és coponic 
alakjához fűződő hagyományok közt mutatkozik. 
E hagyományok egyrészt a törpékről szóló össze
hasonlító mithológia fejezetébe tartoznak,másrész-
a bányász-folklore legnevezetesebb részét teszik: 
amiért is néplélektani szempontból a Törpe, a 
folklorisztika tekintetéből pedig a Folklóré szó 
alatt kerülnek tárgyalás alá. Itt csak magyar föl
dön élő formái kerülnek szóba. 

Honi mondáinkban a B. majd vörös nadrágot 
és kabátot s fején kis vörös sipkát viselő törpe 
emberke (Körmöcz), majd vörös nadrág, de fehér 
kabát és zöld bányászsipka van rajta (u. o. és Göl-
niczen). A máramarosi B. hosszú bajuszú kis em
ber, bő gatyában, fején bányászsipkával. Rézbá-





a,
 b

, 
c,

 d
 s

zé
at

el
ep

ek
. 

11
. 

B
án

yá
sz

ó:
; 

a 
m

un
ka

he
ly

en
 

23
. 

Sz
ív

óc
ső

 
a 

bá
ny

av
iz

ek
 l

ek
üz

- 
34

. 
A

la
pf

ol
yo

só
 

aj
tó

ke
re

te
s 

ác
so

- 
46

. 
K

ité
rő

 f
ol

yo
só

ív
as

bi
zt

o&
itá

ss
al

1. 
1.

 S
zá

llí
tó

 k
as

, m
eg

ra
ko

tt 
cs

ill
ék

- 
{c

sa
pá

sm
en

ti 
sz

én
té

jté
s)

. 
(lé

sé
re

. 
la

tta
l 

bi
zt

os
ítv

a.
 

47
. 

Sz
én

fe
jté

s 
er

es
zk

ed
ő 

üz
em

be
n,

 
ke

l 
ki

sz
ál

lít
ás

 k
öz

be
n.

 
12

. 
Sz

ál
lít

ó 
dr

ót
kö

te
le

k.
 

24
. 

V
iz

et
 h

úz
ó 

gé
p.

 
35

. 
V

íz
ta

rtó
. 

48
. 

Tö
m

ed
ék

. 
2.

 S
zá

llí
tó

 
ka

s, 
be

sz
ál

ló
 

m
un

ka
- 

13
. 

K
öt

él
tá

rc
sa

-á
llv

án
yz

at
. 

25
. 

26
. 

G
őz

ve
ze

té
k.

 
38

. 
G

öz
ka

zá
nt

el
ep

. 
4"

t. 
K

ité
rő

 f
ol

yo
só

. 
so

kk
al

. 
14

. 
Sz

ál
lít

ó 
ak

na
. 

27
. 

K
is

zá
llá

sr
a 

vá
ra

ko
zó

 
m

un
ká

s-
 

37
. 

Sz
el

el
te

tö
. 

50
. 

K
ih

úz
ó 

lé
ga

kn
a 

já
ró

os
zt

ál
ly

al
. 

3.
 B

ed
öl

és
se

i 
fe

ny
eg

et
ő 

fo
ly

os
ó 

15
. 

A
kn

aé
pü

le
t. 

sz
em

él
yz

et
. 

38
. 

Si
kl

ón
 s

zá
llí

tá
s.

 
51

. 
N

yi
to

tt 
lé

gf
ol

yo
só

na
k 

be
to

rk
o-

ác
so

la
t 

ja
ví

tá
sa

. 
16

. 
Se

gí
tő

 v
ak

ak
na

, a
z 

ak
na

 l
em

é-
 

28
 Ö

ss
ze

kö
tő

 f
ol

yo
só

k.
 

39
. 

El
le

ns
úl

y 
a 

si
kl

ón
. 

52
. 

V
et

ő.
 

[lá
sa

 a
z 

ak
ná

ba
. 

4.
 N

yo
m

ás
 a

la
tt 

ál
ló

 s
zá

llí
tó

- 
ly

ité
sé

ne
k 

kö
nn

yí
té

sé
re

. 
29

. 
M

eg
ra

ko
tt,

 
ki

sz
ál

lít
ás

ra
 

vá
ra

- 
40

. 
Si

kl
óá

llv
án

y-
ko

cs
i. 

53
. 

Tö
m

ed
ék

 
fa

la
zo

tt 
pi

llé
re

kk
el

, 
fo

ly
os

ó 
a 

tö
m

ed
ék

be
n.

 
17

. 
19

. 
A

z 
öt

öd
ik

 t
el

ep
sz

in
t 

(T
. S

.) 
ljo

zó
 c

si
llé

k.
 

41
. 

Si
kl

ó-
ka

nk
al

ék
. 

54
. 

Zá
rt 

lé
gf

ol
yo

só
na

k 
be

to
rk

ol
ás

a 
5.

 L
ég

ve
ze

tö
 c

sa
to

rn
ák

. 
sű

rí
te

tt 
le

ve
gő

ve
l 

ha
jto

tt 
kő

- 
30

. Á
cs

ol
t 

fe
jtö

fo
ly

os
ó.

 
42

. 
M

él
yf

úr
ás

. 
az

 a
kn

áb
a.

 
6.

 B
án

ya
ác

so
k 

m
un

ka
kö

zb
en

. 
fú

ró
gé

pe
k 

se
gí

ts
ég

év
el

. 
31

. Ü
re

s 
cs

ill
ék

 é
s 

be
sz

ál
lo

tt 
m

un
- 

43
. 

A
 lé

gf
ol

yo
só

na
k 

az
 a

kn
áb

a 
va

ló
 

55
. 

A
 k

ih
úz

ó 
le

ve
gő

 á
ra

m
lá

sc
sa

to
r-

7.
 K

az
án

te
le

p.
 

IS
. 

K
an

ka
lé

kk
al

 s
zá

llí
tá

s. 
ká

sc
sa

pa
to

k.
 

be
to

rk
ol

ás
a.

 
ná

já
na

k 
a 

lé
ga

kn
áb

a 
va

ló
 b

et
or

-
8 

Sz
ál

lí
tó

gé
p.

 
20

. 
A

kn
am

él
yí

té
s. 

32
. A

la
pf

ol
yo

só
 k

er
ül

ék
es

 
va

sb
iz

- 
44

. 
Tö

m
ed

ék
. 

56
. 

A
 lé

ga
kn

a 
el

zá
rá

sa
. 

[k
ol

ás
a.

 
9.

 L
ev

eg
ő-

ko
m

pr
es

sz
or

. 
21

. 
Zs

om
p.

 
to

sí
tá

ss
al

. 
45

. 
M

eg
ra

ko
tt 

cs
ill

ev
on

at
 (

ló
va

l 
57

. 
Lé

gc
sa

to
rn

a,
 a

m
el

y 
a l

ég
ak

ná
t a

 
10

. 
N

yo
m

ó-
le

ve
gő

 c
ső

ve
ze

té
ke

. 
22

. 
V

ez
et

ő-
kö

te
le

k 
be

ép
íté

se
. 

38
. A

kn
án

ak
 f

el
tö

re
ss

ze
rll

 
vá

já
sa

. 
sz

ál
lít

ás
). 

sz
el

el
te

tő
 é

pü
le

té
ve

l 
ös

sz
ek

öt
i 





BÁNYAMÍVELÉS II. 
ÉRCBÁNYÁSZAT. 







BÁNYAMÍVELÉS IV. 

1. Elektromos világítóberendezés Igen vastag széntelepen. 2. Elektromosan hajtott, lökve működő túrógép. 4. Elektromosan hajtott szeleiteta. 

3. Lánccal szállítás elektromos üzemben. 5. Elektromosan hajtott kankalék lejtön szállításra. 
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nyán öreg törpe, földig érő szakállal. Nem mindig 
a maga alakjában, hanem néha hosszú asszony, 
ősz ember, bagoly, ló, denevér, kutya képében is 
mutatkozik. Lakása a bányák földalatti szikla
üregeiben van. Az emberek iránt általában jó 
indulatú, de nem szereti, ha a bányákban károm
kodnak, vagy fütyölnek. Amíg nem boszantják, 
szívesen segit a bányamunkásoknak, figyelmez
teti őket a bekövetkezendő veszedelmekre, a jó
kat jutalmazza, a gonoszokat bünteti, nógatja a 
bányában magáról megfeledkezöt s felébreszti 
az elalvót; kik valamely szívességet tettek 
neki, gazdag ércekre vezeti, kincsekkel ajándé
kozza meg, amelyek megtartása azonban rende
sen bizonyos feltételekhez van kötve. Boszut áll 
a vele ingerkedőkön, még inkább a kapzsi, go
nosz ós elbizakodott embereken. Azért is harag
szik, ha jótéteményeit kifecsegik. Kényszerítőié? 
is lehet rá hatni s ily erővel többnyire oly embe
rek bírnak, akik valamely, a varázslásra egyálta
lán képesítő ritka jellel jöttek a világra (pl. teljes 
fogazattal stb.). Ha a hajnal első sugara a földön 
éri a B.-et, ez minden hatalmát elveszti, ami szin
tén a törpék széltiben elterjedt közös vonásainak 
egyik legjellemzőbbje. L. Ipolyi Magy. myth.; 
Versényi György, A bányarémről (Bthnogra-
phia I.). 

Bányarendészet, 1. Bányajog. 
Bányarészjegy, 1. Bányarészvény ós Bánya

társulat. 
Bányarészvény (kuxa), a bányatársulati tag

nak jutalékrésze a bányatársulat vagyonában. L. 
Bányatársulat. 

Bányasegédmérnök, a X. rangfokozatba soro-
\ zott oki. bányamérnök. 
; Bányastatutumok. A bányatörvény megen-

• gedte, hogy egy bányamegyévé (1. o.) egyesült 
bányák birtokosai alapszabályokat alkothatnak, 
amelyekben elhatározhatták, hogy a bányamérté
keknek régebb idö óta szokásos nemei közül me-

. lyek tartandók meg a jövendő adományozásnál, s 
| általában mily eltérő szabályokra van szükség, 

hogy az új bányaadományozási rendszerre való 
r átmenet megkönnyíttessék (bányatörvény XLIII. 

274. §). Az ideiglenes törvénykezési szabályok 
I szerint pedig a bányabixtokosok és bányatársula

tok jogosítva vannak vidékük számára, belviszo-
nyaik és helyi szükségleteikhez, valamint az ás
ványtelepek különböző természetéhez képest, vi-

; úéki rendszabályokat (Revier-Statuten) alkotni 
^ mindarról, ami nem ütközik össze a bányatörvény 

alapelveivel. 
Bányaszabadság, 1. Bányamívelési szabadság. 
Bányászat, a hasznosítható ásványoknak a 

f föld tömegéből, illetőleg annak kérgéből való ter
melését célozó iparág, más szóval azon iparág, 

' amely a föld tömegében, illetőleg annak kórgé
ben előforduló hasznosítható ásványok termelésé
vel foglalkozik. L. Bányamívelés. 

Bányászati akadémia, most bányászati fő
iskola, tanintézet, melyen bányamívelést, kohá
szattant, ásványtant, földtant, kémiát, mechani
kát, géptant, építéstant és más szükséges tudo
mányokat adnak elő a leendő bánya- és kohó
tiszteknek, illetőleg bánya- és kohó-mérnököknek, 
ilyen intézet van hazánkban Selmeczbányán, az 

erdészeti főiskolával egyesítve; szakosztályai: 
bányászat, fémkohászat, vaskohászat és erdé
szet ; egy-egy szakosztályt í év alatt lehet vé
gezni. Minden félévben vizsgálatot tartanak. A 
tanfDlyamok elvégzése után 2 évig gyakorlati 
szolgálatot, azután pedig államvizsgálatot kell 
tenni mindenkinek, aki gyakorlati szolgálatba 
akar lépni. Van még ilyen intézet más orszá
gokban is, és pedig Európában: Leoben, Przi-
bram, Freiberg, Klausthal, Berlin, Paris, St -
Etienne, Szent-Pétervár, London ós Stockholm 
városokban, valamint Amerikában és Ausztráliá
ban is. 

Bányászati autonómia. A bányajog terén a 
bányajog általános rendelkezéseitől eltérő jogsza
bályokkeletkezhetnek, melyek részint a bányászat 
körüli állandó gyakorlatra (bányaszokás), vagy bi
zonyos érdekköröknek a törvény keretén belül 
alkotott szabályzatára (1. Bányastatutumok) vo-
zetendők vissza. 

Bányászati egyesület, gyakran egyértelmű
nek veszik a bányatársulattal, de a B. tulajdon
képen a bányászok egyesülése nem vmely bánya 
mívelése végett, hanem a bányászatot érdeklő 
más (kereskedelmi, társadalmi, önmüvelődéai v. 
szórakozási) célok elérése végett. L. Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, to
vábbá Bányatársulat. 

Bányászati főiskola, 1. Bányászati akadémia. 
Bányászati tájoló, vagy kompasz, a bánya

mérnök, bányamérö s bányásztechnikus leghasz
nálatosabb orientáló és szögetmérő műszere, mely 
legegyszerűbb alakjában köralakú, fölül üveg
lemezzel elzárt persely. A persely feneke és az 
üveglemez közé órakör van beillesztve. Az órakör 
körülete 0—24 főrészre, órára van beosztva úgy, 
hogy minden negyedkörre 6 óra esik. Minden óra
kör, az órákra való beosztáson kívül, még 360 
fokra; minden óra 15 fokra, minden fok félfokra, 
tehát 30—30 percre fel van osztva. A B. óraköre 
beosztásának számozása és így az észak, kelet, 
dél, nyugat (É., K., D., Ny. [N„ P., S., W.]) irányok 
megjelölése, szemben a földmérő szintes fokköró-
vel, megfordított. A világtájak a persely fenék
lapjában, ama két átmérő végső pontjaihoz van-
nakbevésve,melyek az órakört négy körnegyedre 
osztják. E két átmérő keresztezésének pontjában 
(középpont) egy, a mágnestű felvételére szolgáló 
acélcsúcs van beillesztve. A mágnestűnek két sarka 
van. Az É.-i sark megkülönböztetés végett kékre 
van befuttatva. A mágnestű közepe szelenceala-
kúan van kiképezve, mely szelencébe, az acél
csúcson való súrlódás megakadályozása végett, 
valamely kemény, csiszolt ékkő van foglalva. 
A mágnestű használaton kívül arra alkalmas 
(emelő) készülék segítségével az aeélcsúcsról le
emelhető. Az E., D. (N., S.) vonal az indexvonal. 
A B. válfajai: a kézi tájoló és a felfüggeszthető, 
vagy nagy B., mely utóbbit részint a függesztő 
készülékbe akasztva, részint pedig a szögfelrakó 
lapban szokás használni. 

Bányászati tudomány, 1. Bányamíveléstan. 
Bányászdarazsak (Sphecidae, állat), a fulánkos 

hártyás szárnynak (Hymenoptera) egyik család j a. 
L. Kaparódarazsak. 

Bányaszellőzés, 1. Bányamívelés. 
Rémi Nagy Lexikona. II. köt. 37 
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Bányászén, a bányából kiszállított kőszén, me
lyet még nem osztályoztak a darabok nagysága 
szerint; vegyes szén-nek is nevezik. 

Bányaszervezés, 1. Bányajog. 
Bányászfokos, ódon alakú fokos, melyet a bá

nyászok ünnepek alkalmával botnak használnak. 
Bányász-jelvények: egymással keresztbe fek

tetett ék és kalapács: ^. 
Bányász-kongresszusok, 1. Bányamunkás-

kongresszusok. 
Bányász-köszöntés. A német «Glück auf»-nak 

szószerinti utánzása a «szerencse föl», melynek 
semmi értelme sincs; helyesebb: jó szerencsét, és 
viszonzásul: adjon isten! vagy áldás, szerencse ! 

Bányászméh (Anthrena Pabr.), a magányosan 
élő méhek (Apes solitariae) egyik neme. Hazánk
ban 113 faja él. Ismertebbek az A. Schencki Mor, 
az ősz B. (A. cinéra L.) és a sárgalábú B. (A. 
flavipes Panz.). 

Banyaszokás, 1. Bányászati autonómia. 
Bányaszolgalom. Minden bányavállalkozó kö

teles, amennyiben azáltal saját bányája nem szen
ved, vagy veszélyeztetve nincs, kellő fizetésért 
megengedni: 1. hogy táróit, aknáit, kiszállító, 
légvezető vagy vlzemelő gépeit, bánya- és vasút
jait, hídjait és pallóit a bányamlvelésre jogosított 
szomszéd használhassa; 2. hogy az idegen bányák 
hasznosabb üzlete végett saját bányatelkében se-
gódvájás létesíttessék, vagy önálló segédvájá-
sok saját telkén keresztül vezettessenek. (Általá
nos bányatörvény. 1854.) Ha a felek meg nem 
egyeznek.a B. szükségessége és a kárpótlás összege 
felől a bányahatóság határoz. A B. iránti jog az 
uralgó bányateleknél külön bányatelekkönyvi al
katrészként jegyzendő be. A B. hatályos a jelzálo
gos hitelezőkkel szemben is. 

Bányász-ruha. A magyar bányász ruhája: 
hosszúszárú csizmába húzott magyar nadrág; far
bőr (a farra kötött bőrkötény); zsinóros, testhez 
álló kabát, melynek ujjai közel a vállhoz ki van
nak tömve; és vastag zöld színű magyar süveg 
nemezből, az ék és kalapács jelvénnyel. A kabát 
anyaga közönségesen sötét barna vagy fekete 
barchet, ünnepies ruhákon pedig ugyanolyan színű 
posztó, vagy nyáron mosható vászon; a nadrág 
színe kék, vörös vagy fehér. Viselik bányászaink 
is a bő ujjú fekete inget, de ez a külföldi bányászok 
ruhája. 

Bányász-ünnep napján, t. i. a karácsonyi ós hús
véti ünnepeken, Szt. István napján, a király neve
napján és a bánya védőszentjének ünnepén a bá
nyászok nem dolgoznak, díszruhában zászló alatt 
fölvonulnak a bányász-jelvényekkel és templomba 
mennek; régebben ilyenkor este nagy mulatság 
volt, melyen a kard-táncot,az ók-ós kalapács-tán
cot eljárták, de ez a szokás már régen megszűnt, 
mert sok visszaélésre adott alkalmat. 

Bányatanácsos, a m. kir. bányakincstári rang
sorozatban a VII. osztályba van sorozva. Képe
sítés : bányamérnöki oklevél. 

Bányatárs, a bányatörvény alapján megalakult 
bányatarsulat tagja. L. Bányatársulat. 

Bányatársláda, 1. Munkásbiztositás. 
Bánya-társpénztár, egy közös pénztár, melybe 

a teljes munkaerőben levő munkások keresmé
nyük egy részét beszolgáltatják ós melyből az

után baleset bekövetkezésekor, vagy ha a mun
kás megbetegszik, elöregszik, vagy munkára kép
telen lesz, megfelelő módon segítséget kap. A társ-
pénztárba a bányabirtokosok is kötelesek legalább 
egy negyedét annak az összegnek befizetni, melyet 
munkásaik fizettek be. A magyar kincstár a mun
kások befizetésével egyenlő összeget juttat a társ-
pénztárnak. A társpónztárak kezelésébe befolyást 
gyakorolnak a munkások is, kiknekválasztmánya 
a tisztekkel együtt ellenőrzi a kezelést, melynek 
főellenöre a bányahatóság (bányakapitányság). Ez 
hagyja jóvá a társpónztári szabályokat, ítél a 
panaszos ügyekben és hozzá terjesztendők az 
évi számadások. 

Bányatarsulat. A B. valamely bányaműnél tu
lajdonosi minőségben érdekelt több személynek 
bányamívelési célra létrejött egyesülése. A B. 
keletkezési alapjai vagy a törvény kötelező ren
delkezése, vagy az érdekelteknek önkéntes meg
állapodása képezheti, ahhoz képest, amint a tételes 
jog vagy kötelező szabályt állít fel arra nézve, 
hogy a tulajdonostársak közötti jogviszony — bi
zonyos körülmények közt s az érdekeltek különös 
jogi ténykedése nélkül — B.-i közösséggé alakul
jon át, v. az érdekeltek tetszésére bizza, hogy egy
másközti jogviszonyuk szabályozásánál a B.-i for
mát választhassák. Szervezetét tekintve a B. jogi 
személy. Ennek folyománya, hogy a B. csak mint 
ilyen szerez jogokat és vállal kötelezettségeket, — 
vagyona az egész B.-nak osztatlan tulajdonát ké
pezi, melyre vonatkozólag a dologi jogszerzésnek 
csak oly jogi tények alapján van helye, melyek az 
egész B. ellen hatályosak. A közösséghez tartozó 
érdekelteknek (bányatársaknak) arányrószei a kö
zös bányavagyonban (bányarészvények, bánya
részjegyek, kuxák) az ingó dolgok jogi minősé
gével bírnak. A bányarószvények a szabad forga
lom tárgyai s a reájok vonatkozó jogszerzésnek 
nincs befolyása a B.-i vagyonnyilvánkönyvi állá
sára. A bányatársak neveit — a B. belső működésé
nek ellenőrizhetése végett — a bányahatóság tartja 
nyilván. A bányatárs csak részvénye erejéig fele
lős a B. részéről elvállalt kötelezettségekért s 
ettől a kötelezettségtől is szabadul, ha részvényé
ről a többi bányatárs javára lemond. A bányatárs 
bányarószvónye arányában részesül a bányaüzem 
tiszta jövedelmében, viszont ha tiszta jövedelem 
nincs, vagy ha a tiszta jövedelem az üzemi költ
séget nem fedezi, köteles az üzlet folytatására 
szükséges pótfizetéseket teljesíteni. E részbeni 
kötelezettsége is csak bányarészvénye erejéig 
terjed. 

A B. — jogi személyiségének megfelelően — 
egységes képviselettel bír, melynek minőségét, 
jogkörét s általában a B.-i határozatok kelet
kezésének módját és hatályát a bányatörvény 
részletesen szabályozza. A B.-i viszony megszű
nik, ha a cél, mely végett alakult, eléretett, vagy 
a cél — az eredetileg szem előtt tartott alak
ban — többé meg nem valósítható; — jelesül, 
ha a B.-i vagyon, illetőleg a közösség magvát 
képező bányajogosítvány felhagyása, elvonása 
vagy elidegenítése folytán a társulat elesik fenn
állásának anyagi létalapjától, vagy ha a bánya-
részvényeknek egy kézben való egyesülése foly
tán elesik a társulati forgalomnak egyik lényeges 
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alkotó eleme: a bányamlvelésben résztvevő sze
mélyek többsége, a többi megszűnési okok az 
általános magánjogi szabályok szerint határozan-
dók meg. A B. legközelebb áll a kereskedelmi 
részvénytársasághoz. A különbség közöttük az, 
hogy a részvénytársaság — lényegére nézve — 
tőkeértékek egyesítése, a B. pedig csupán szemé
lyek egyesülése. A jogi személy hordozója a rész
vénytársaságnál a célvagyon, a B.-nál pedig a 
közös bányamívelési érdek által létrehozott sze
mélyegyesület. A részvénytársaságnak előre meg
határozott részvényekből álló alaptőkével kell bír
nia, — holott a B. létesítésénél üzleti alaptőkét 
meghatározni és biztosítani nem szükséges. A 
bányatárs előre semmiféle tőkebefizetést nem tel
jesít, csupán — szükség esetén — hozzájárul a bá
nyamívelési költséghez s erre vonatkozó befizeté
seit a bányamívelési üzlet jövedelmeiből vissza
kapja, a részvénytársasági tag pedig az alaptőke 
gyarapítására teljesített befizetéseket az üzlet tar
tama alatt az alaptőkéből vissza nem követelheti, 
s csupán az üzleti tiszta jövedelem arányszerű ré
széhez van igénye. Ez azonban nem zárja ki, hogy 
a kereskedelmi részvénytársaság — mint ilyen — 
bányatulajdont ne szerezzen és saját nevében ne 
gyakorolja a bányamívelési (bányarószvónytársa-
ság), csakhogy ily esetben a részvénytársaság 
bányajogi tekintetben nem a B.-i, hanem a kizá
rólagos bányatulajdonos jogi állásával bir. 

Bányatartozók. B.-nak nevezzük a bányászat 
felszereléséhez szükséges ingóságokat, mint a 
szerszámokat, a gépeket, a gépeknél alkalmazott 
állatokat, az anyagszer és termósbeli készleteket 
stb. A B. azzal az ingatlan bányavagyonnal, 
amelyhez tartozik, bányajogilag egy egészet ké
pez. A B.-ra nincs helye külön végrehajtásnak. 

Bányatelek, az a tér, amelyet az azon belül 
található ásványok kiaknázása végett a bányaha
tóság a bányavállalkozó részére adományozás al
kalmával kijelöl (1. Bányaadoinányozás). Maga a 
B., vagyis az azon belül fekvő földtömeg nem 
képezi az adományozás tulajdonképeni tárgyát, 
hanem csak tér szerinti meghatározása az adomá
nyozott jognak, mely a bányamívelési szabadság 
alá eső ásványoknak kiaknázására és forgalomba 
hozatalára irányul, és így jóllehet az adomány 
útján szerzett bányatulajdon (1. o.) a kijelölt B. 
alakjában jegyeztetik be a banyatelekkönyvbe: 
a bányatulajdonos a B.-et mint testi dolgot feltót
lenül meg nem szerzi és nem kell az adományo
zott jog gyakorlása közben csakis a B.-re szorítkoz
nia. A tért, melyre vonatkozóan a bányamívelési 
jog adományozható, az egyes államok törvény
hozásai különbözőképen határozzák meg. A ná
lunk érvényes ausztriai bányatörvény az adomá
nyozható tér egységét bányamértéknek nevezi 
(1. o.). Egy feltárásra rendszerint csak egy bánya-
mérték adományozható, kőszénnél pedig két egy
mást leghosszabb oldalával érintő bányamértókre, 
azaz egy kettős mértékre szólhat az adomá
nyozás. Ha azonban a felnyitó pontnak oly fek
vése van, hogy abból több, még nem adomá
nyozott banyamértók mérhető ki: az adományoz
ható tér kőszénnél és barnaszénnél négy kettős 
mértékre, minden más ásványnál pedig négy egy
szerű mértékre emelkedhetik (Bányatörv. 475. §). 

B.-nek az ausztriai bányatörvény különben csak 
azt a tért nevezi, mely több bányamértóket foglal 
magában (Bányatörvény 34. §). 

Bányatelekkönyv, 1. Bányakönyvek. 
Bányatelep, 1. Bányamű. 
Bányatérkép, föladata: a bányatelek területén 

a fölszínen fekvő minden épületet, utat, árkot, 
folyót, s a különböző kultúrnemeket a terület dom
borulatával és földtani szerkezetével együtt rajz
ban előtüntetni, továbbá híven felrajzolni a kivá
gott földalatti üregeket, folyosókat, vágatokat ós 
mindazt, amit bennök látni lehet, úgy hogy a tér
kép áttanulmányozása után minden bányajárás 
nélkül oly pontosan fel lehessen ismerni a bánya 
viszonyait, mintha az ember a bányát bejárta 
volna. Pech Antal adott ki 1877. a térképek készí
tésére mintákat, melyek e föladatoknak tökéle
tesen megfelelnek. Szerinte minden bánya számára 
kell készíteni a) fölszinti térképet a terület föld
tani és domborulati viszonyaival; b) átnézeti tér
képet kisebb mértékben a bánya összes mlveletei-
ről; c) a folyosók és vágatok hü képét egyes szin
tenként külön-külön kell ellőállltani; d) minél több 
keresztszelvényt kell szerkeszteni; és e) minden 
egyes érre nézve a kivágott és lefejtett üregeket 
külön-külön lapon kell bemutatni; és pedig vala
mennyi térképen különböző színekkel tüntetvén 
fel a különböző kőzetnemeket. 

Bányatermék. Bányászati munkálatok által 
termelt hasznosítható ásványok. 

Bányatiszt, a bányászati üzemek vezetésére 
rendelt bányamérnök. 

Bányatized, a bányában termelt hasznos ás
ványok értékéből az államot megillető rész; régi 
neve úrbér volt ós a termelés nyers értéke után 
fizettetett, most csak a tiszta haszonból kell fizetni 
a kőszénbányáknál 7%-ot, más bányáknál 5%-ot. 

Bányatorkolat, a táró szájnyílása; táró-száj, 
1. Akna. 

Bányatörvény. A bányászattal kapcsolatos jog
viszonyokat nálunk jelenleg az 1864. évi május 
23. kiadott általános B. szabályozza. Ezt a B.-t 
az 1861. évi országbírói értekezlet által meg
állapított ideiglenes törvénykezési szabályok a 
törvényhozás további intézkedéséig érvényében 
fenntartották, egyúttal azonban több tekintetben, 
különösen ami a kőszénre vonatkozó intézkedé
seket illeti, lényeges módosítást tettek rajta. Mi
után Erdélyre az ideigl. törvénykezési szabályok 
hatálya ki nem terjed, ott az ausztriai B. teljes 
anyagi tartalma szerint van érvényben. Az ausz
triai B. a következő fejezetekre oszlik: I. Általá
nos határozatok; II. A kutatásról; III. Az ado
mányozásról ; IV. A teleknek és a víznek bányá
szati vállalatok részére való átengedése és a 
bányakárok megtérítése; V. A bányatulajdonról 
és a bányaadományozással egybekapcsolt jogok
ról ; VI. A közös bányamívelésről és a bánya
társulatokról különösen; VII. A bányák munkában 
tartásáról és a bányamívelési haladékokról; VIII. 
A bányavállalkozóknak egymásközti viszonyáról; 
IX. A bányabirtokosoknak hivatalnokaikhoz ós 
munkásaikhoz való viszonyáról; X. A társpénztá
rakról ; XI. A bányaadózásról; XII. A bányaható
ságoknak a bányamivelésre való felügyelésóről 
ós az ennél követendő eljárásról; XD3. A B. sza-
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bályai áthágásának büntetéséről; XIV. a bányá
szati jogosítványok elenyésztéről és az azokról 
való lemondásról; XV. A bányákra s azok tarto
zékaira való zálog- és elsőbbségi jogokról végre
hajtás és csőd esetében ; XVI. Átmeneti határoza
tok. (L. Bányajog.) 

Bányatulaj tton. A főbb fontosságú bányajogi 
problémák közé tartozik annak a jogi formának 
megválasztása, amelyben a bányamívelési jog 
tartalmát megalakító egyes jogosítványok egysé
ges forgalommá tömörülnek. B részben a kérdés 
magvát az képezi, hogy a jog, melyet a bánya
vállalkozó a bányaadományozás (1.0.) illetve enge
délyezés alapján szerez, a jogok melyik neméhez 
tartozik. Ma már vitán kívül áll, hogy a bányászat 
fontos érdekei megkövetelik, miszerint azok a jo
gok, melyeket a bányamivelő az adomány erejénél 
fogva gyakorolni jogosítva van, azokkal a dol
gokkal együtt, melyek az említett jogok gyakor
lásának eszközét képezik, oly vagyonnak tekin
tessenek, melynek öncélú rendeltetésénél fogva 
teljes jogi önállósága van, mely a jogi forgalom
nak egy különös tárgya s e részben — a dolog 
természete által indokolt kivételekkel — oly jogi 
szabályozás alá esik, mint a közönséges polgári 
tulajdon. A bányászat hitelének megalapítása 
szempontjából szükséges, hogy a bányamívelési 
jog gyakorlásához szükséges testi dolgokkal, ú. 
m. a műberendezésekkel, külépületekkel és fel
színi területekkel, továbbá a bányamívelési jog
gal egybekapcsolt reáljogok — mint amilyen a 
bányaszolgalmi jog, más bányabirtokkal szem
ben fennálló szolgálmány iránti jog, a felszíni 
jog, a felszíni területre vonatkozó szolgalmi jog, 
melyek egy bányaműnek mind megannyi alkat
részei, — a célnak megfelelően berendezett bánya
telekkönyvek önálló tárgyát képezzék; szükséges, 
hogy a közönséges polgári jognak a dologi jog
szerzésre s az ingatlan vagyon forgalmára vonat
kozó rendelkezései alkalmazást nyerjenek a B.-ra 
is; ós különösen, hogy a B.-os igénybe vehesse 
mindazokat a kereseteket, melyek a közönséges 
polgári jogban a birtok és a tulajdon védelmére 
vannak rendelve. Mindamellett a B. nem azono
sítható a közönséges polgári tulajdonnal. A B. 
magánjogi, közjogi ós közgazdasági elemek egy
beolvadásából képződött s mint ilyen sokban eltér 
a tulajdonnak a közönséges magánjogban körvo-
nalozott fogalmától (1. Tulajdon). 

Bányaúrbér, 1. Bányatized. 
Bányaügyelő, a bányamívelésre közvetlenül 

felügyelő altiszt, 1. Bányaaltiszt. 
Bányaügyi kisajátítás, 1. Kisajátítás bányá

szati célokra. 
Bányavaggon a. m. bányakocsi (1. o.). 
Bányavállalatok. A B. sorába tartoznak a sza

bad-kutatások (1. Bányajog) és a rendszeres bánya-
mlvelés. 

Bányavállalkozó. B. az, ki a bányaüzemben s 
az azzal járó bányaipari munkásság teljes ered
ményében saját személyére nézve, közvetlenül 
érdekelve van. 

Bányavám, 1. Bányaadó és Bányatized. 
Bányavár (Peklenicza), Msk. Zala vm. csák

tornyai j.-ban, (1900) 686 horvát és magyar lak.; 
u. p. és u. t. Muraszerdahely. Határában kőolajat 

kutatnak. Ugyanitt a Mura és Dráva folyóban 
arany és ezüstmosás folyik. 

Bányavárosok. Hazánkban a bányamívelósnek 
már az Árpádok korában többféle módja volt. A 
bányatelepek mellett, melyeket közvetlenül a ki
rály vagy későbbi időben a bányajogositvánnyal 
felruházott földesúr műveltetett emberei által,vol
tak B., amelyekben a bányák rendezése ós műve
lése e városok szabadalmazott községeire, azon 
elvek szerint volt bízva, melyeket privilégiumaik 
foglaltak magukban. Ily B. nagy számmal kelet
keztek ; B.-ká csak oly bányatelepek alakulhattak, 
melyeknek nevezetesebb bányászatuk volt, úgy 
hogyha az áldás csökkent,bányavárosi tekintélyük 
is csökkent, sőt meg is szűntek B. lenni. Különböz
tek a B. aszerint is, amint v. közvetlenül a király, v. 
valamely földesúr hatalma alatt álltak.Az előbbiek 
a királyi, illetőleg szabad királyi, az utóbbiak 
a püspöki v. földesúri B. voltak. Szabad kir. B. 
az ú. n. alsómagyarországi bányavidéken (Kör-
möczbánya, Selmeczbánya, Beszterczebánya, Ba
kabánya, Libetbánya, Újbánya és Bélabánya) és 
Szatmár vmegyében (Nagybánya) keletkeztek. Ki
rályi szabadalmazott B. a Szepességen (Gölnicz-
bánya, Szomolnok, Igló stb.), Szatmár vmegyé
ben (Felsőbánya), Máramaros vmegyében (az öt ú. 
n. koronái város) és újabb időben Krassó vmegyé
ben nyertek nevezetességet. Földesúri B. egykor 
nagy számmal voltak s ezek vagy egyházi (Rozs
nyó, Jászó, Rézbánya stb.) vagy világi földesurak 
(Telkibánya, Rudóbánya, Körösbánya stb.) hatal
mának voltak alávetve. A fentebb emiitett alsó
magyarországi B. soká közösségi viszonyban ál
lottak egymással, mely csak 1863-ban szűnt meg. 
V. ö. Wenzel Gusztáv, Magyarország bányászatá
nak kritikai törtenete (Budapest 1880). 

Bányavasút, a föld felszinén létesített külópit-
mény és annak területe, mely egyrészt a bánya
termékeknek forgalombahozatalára, másrészt a 
bányavállalatnak a bányaüzemhez való ellátására 
van rendelve (Bányatörvény 131. § d) és 133. §). 
A B. eszerint más, mint a bánya belsejében talál
ható szállítási berendezés. A B. a magánhaszná
latra szolgáló vagyis a tulaj donképeni magán -
vasutak közé sorozandó s reá a magánvasutak 
tekintetében fennálló szabályok alkalmazandók 
azzal az eltéréssel, hogy a B. létesítése végett 
a bányavállalkozó a kisajátítási jogot veheti 
igénybe, még pedig a bányajogosítvánnyal való 
szoros kapcsolatnál fogva a bányatörvény spe
ciális rendelkezése alapján (1. Kisajátítás). 

A B.-ak más vasutaktól határozottan nem kü
löníthetők el, mert azoknak nincsenek olyan kü
lönleges műszaki berendezéseik v. tulajdonságaik, 
amelyek azokat egyéb vasutaktól megkülönböz
tethetnék, így a B.-ak lehetnek szabványos nyom
távolságnak vagy keskenyvágányuak, adhézió
sak, fogaskereküek, drótkötélvasutak stb. A vas
utak fejlődési történetébon a B.-aknak igen jelen
tős szerep jutott. A legtöbb országban ugyanis 
elsősorban a bányákban felgyülemlett bányater
mékek könnyebb, gyorsabb szállítása tette szük
ségessé sínpályák vagyis B.-ak építését, sőt An
gliában nemcsak a lóvontatású vasutak, hanem 
a világ legelső gőzüzemű vasútja is a newcastlei 
bányákban a bányaüzem szolgálatában állott. Szo-
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rosabb értelemben véve B. alatt csakis azok a 
vasutak értendők, amelyek kizárólag bányater
mékek szállítására szolgálnak. így már a B.-ak 
élesebben megkülönböztethetők, amennyiben azok 
nyilvános áruszállításra és személyszállításra nem 
szolgálnak, azokon a vonatok menetrend nélkül köz
lekednek stb. A B. nyomtávolsága ama vasutak
hoz idomul, amelyekhez azok csatlakoznak, mert 
különben a bányatermékeknek a más nyomtávol
ságú kocsikra való átrakása sok költséget okozna 
és nagyszabású átrakodó berendezések létesítését 
tenné szükségessé. A B.-nál használatos anyag-
szállító kocsik nincsenek oly jól kihasználva, 
mint a rendes vasúti teherkocsik, mert csakis a 
bányából kifelé való menetnél vannak megrakva, 
vissza azonban teljesen üresen futnak, míg a te
herkocsik mindkét menetirányban lehetőleg tel
jesen kihasználtatnak. Mivel a szén és a vasérc 
a leggyakoribb bányatermékek, a B. is a legsű
rűbben szén- és vasbányákban találhatók. Az itt 
ismertetett B.-tól megkülönböztetendők a bányák 
belsejében, főleg a tárnákban levő kis nyomtá
volságú, rendszerint emberi erővel üzemben tar
tott vasutak, amelyek könnyű kocsikban a kifej
tett termékeket a munkahelyekről a függélyes 
aknákig továbbítják. 

Bányavirág (ásvj, színtelen, legtöbbször átlátszó 
kvarckristályok, melyek bányák falain, üregeiben, 
hasadókaiban különféle nagyságokban mindenfelé 
gyakoriak.Használtabb nevök hegyi kristály (1. o.). 

Bányavíz. B.-nek az olyan vizet nevezik, me
lyet a bányavállalkozó a bányában fakasztott. Ha 
az ily víz a bányát elhagyja s a felszínen folyik 
le, a bányavállalkozó köteles a földtulajdonost kár
pótolni, de a víznek használatára nézve előjoga 
van mindaddig, míg a B. más állandó kútvízzel 
nem egyesül. Ha ezt a jogot igénybe nem veszi, a 
bányahatóság másnak adományozhatja a B.-et. Az 
ily adományos köteles azonban a földtulajdonos 
részére fizetett kártalanítási tőke kamatait vagy 
az évi kárpótlási összeget a vizet fakasztó bánya
vállalkozónak megtéríteni. Az iránt, hogy mily 
intézkedések szükségesek arra nézve, hogy meg
fertőztetett vizeket lehessen a bányából más vi
zekbe bocsátani, a közegészségügy követelmé
nyeinek megfelelően a vizrendöri hatóság intéz
kedik. 

Bányavölgy, 1. kisk. Sáros vm. makoviczai 
j.-ban, (i9oo) 279 rutén és tót lak.; u. p. és u. t. 
Sztropkó. — 2. B., Alsószalánkhoz tartozó bánya
telep Szepes vm. gölniczbányai j.-ban, (1900) 665 
lak. 

Bányik Ignác, Józustárs. atya, tanár és egyh. 
író, szül. 1850 ápr. 18. Kalocsán, megh. 1911. 
u. o. Középiskoláit Kalocsán, a teológiát Pozsony
ban és Löwenben végezte. Pölszenteltetése után 
a klasszika filológia tanára lett s mint ilyen 25 
éven át működött. Közben tartományfőnöki titkár 
Bécsben. Művei: A barátkozás (olaszból, 1882, 
1891); Canisius Katekizmusának latin-görög ki
adása; Jézus édes szíve (Schauenburg-Hattler 
után, 1888); Kosztka Szt. Szaniszló élete (Arndt 
után, 1893); Katolikus Oktató és Imádságos 
könyv (1884—1909. hét kiadás). 

Bányika, kisk. Kolozs vm. almási j.-ban, (1900) 
356 oláh lak.; u. p. és u. t. Hidalmás. 

Banyuls-sur Mer (ejtsd: bányai szttr mer),kis kikötő
város^ francia Pyrénées-Orientales département-
ban, a Földközi-tenger partján, vasút mellett, (1906) 
2415 lak., látogatott tengeri fürdővel, élénk ten
geri hajózással. Környékén, a róna vidéken, Sali-
taron, sok narancs és para-tölgy, a dombos vidé
ken pedig igen jó szöllő terem; a legjobb roussil-
loni borok: a grenachei és rancioi itt teremnek. 

Banz, a bajor hercegek kastélya és uradalma 
a bajor felső frank kerületben, a Majna mellett, 
szép freskókkal és kiváló kövületgyüjtemény-
nyel. Azelőtt bencés apátság volt, amelyet 1096. 
alapítottak és 1803-ban oszlattak föl; Vilmos her
ceg vétel útján szerezte meg. Mellette az ugyanily 
nevű falu van. A benedekrendiek 1907. a kastélyt 
iskolai célokra kibérelték. V. ö. Tlieodori, Gesch. 
u. Beschreibung d. Schlosses B. (Lichtenfels 189,6). 

Banza, hántu néger törzs Kongo-állam É.-i 
részében. 

Bánzabos (azelőtt Závada), kisk. Trencsén vm. 
báni j.-ban, (1900) 500 tót lak.; u. p. ós u. t. Zay-
ugróez. 

Banzáj (japán) a. m. tízezer évig (éljen); a japá
nok üdvkiáltása, megfelel a magyar éljennek. 
Eredetileg csak a császárra vonatkozott, most 
közfelkiáltás. Az orosz-japán háborúban mint 
harci kiáltás közismertté lett. 

Baobab (növ.), 1. Adansonia. 
Baour-Lormian (ejtsd: bauriormiáS), Louis Pierre 

Marié Francois, francia költő, szül. Toulouseban 
1770., megh. 1854. Lefordította Tasso Megszaba
dított Jeruzsálemét s Ossian költeményeit. A fel
lépő romantikus áramlat ellen erős harcot folyta
tott a klasszicizmus érdekében. Irt színdarabokat 
és költeményeket is. Duranti, ou la ligue en pro-
vince 0. regényét és legjobb művét, Hiob könyvé
nek költő fordítását megvakultán irta. 

Bapaume (ejtsd: bápóm), járási szókhely Pas-de-
Calais francia départementban, Arras arrondisse-
mentban, vasút mellett, (1906) 3205 lak., gyapot-
szövéssel, kémiai gyárakkal, a XV. sz.-ból való 
tornyos városházával, Faidherbe generális szob
rával. 1871 jan. 3. a németek győzelmet arattak 
itt a francia hadak felett. 

i tapl i ia Áfz., a Hüvelyesek Papilionatae (Pil
langós viráguak) alcsaládjába tartozó génusz, 
melynek 12 faja Afrika tropikus tartományaiban 
meg Madagaszkáron él. Fák v. cserjék. A B. ni-
tida Lődd. 12—16 m. magas, Sierra Leone part
jairól mint piros festő- ós műasztalosfa, camwood, 
kában- v. kambalfa, afrikai pirosítófa néven kül
dik a kereskedésbe. Fajsúlya nagyobb a vízénél. 
A levegőn feketéssé válik, eredetileg azonban 
fehér. 

B a p h o i n e t v. Baffomet, így is: Figura Baffo-
meti, a templomosoknak tulajdonított, eddig még 
kellően meg nem magyarázott szimbólum. Rég
időtől fogva a Mohamed név elferdítésének tart
ják, de úgy látszik helytelenül. Hammer József 
(Fuudgrube des Orients) a néhány múzeumban 
található kétnemű, kétfejű vagy kétarcú ós arabs 
fölírással ellátott kőszobrokban vélte a B.-et fölis
merni, ezek azonban alchimisztikus jelvények. 

Bapt i s ta Vént. (növ.) a Hüvelyesek családjában 
a Papilionatae (Pillangós viráguak) alcsaládba 
tartozó génusz, melynek 14 faja Észak-Amerika-
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ban honos. Rhizomás évelő növények. A B. tinc-
toria R. Br., melynek levele ós gyökere baptisint 
tartalmaz, indigószerű kék festő anyagot (vad 
indigó) és népies orvosságot szolgáltat, fiatal haj
tásait pedig spárga gyanánt eszik. A nagy, kék 
virágokat viselő B. australis R. Br. dísznövény, 
ószakamerikai, télálló, évelő növény, mely jún.— 
júl. hónapokban virágzik. 

B a p t i s m a s flaminis (lat.) a. m. vizkereszt-
ség. L. Keresztség. 

B a p t i s m n s s a n g a i n i s (lat.) a. m. vérke-
resztség. L. Keresztség. 

Baptisták (gör.) a. m. keresztelők v. kereszte-
lendők, néha antipaido-B. a. m. gyermekkereszt-
8ég-ellenesek névvel nevezve, azon keresztény 
felekezetek tagjai, amelyek elvetik a kisdedek 
keresztelését s csak a hozzájok áttért s vallásuk
ról bizonyságot tevő hívőket keresztelik meg be-
merítés által. Különösen Nagy-Britanniában és 
Észak-Amerikában terjeszkedtek el szélesebb kör
bon, s 1891 óta több kisebb ágazatra oszolva; 
egyes tanokra nézve eltérnek egymástól, de álta
lában a kálvinizmushoz állanak legközelebb. Egy
házkormányzatukban főként a gyülekezet önkor
mányzati elvét vallják, mint amely fölött semmi
féle külső hatalom nem gyakorolhat felügyeletet; 
a fegyelmet a gyülekozeti elöljárók az összes egy
háztagok jelenlétében és megegyezésével gyako
rolhatják, s a hívek ezeknek szavazatával fogad
hatók be v. rekeszthetők ki. Számuk Amerikában 
több mint 6 millióra, egész Európában pedig 1907-
ben 671,822-re ment, amely utóbbi számból több 
mint 400,000 Nagy-Britanniára esik. 

Ami az anabaptistákat illeti, a B. tiltakoznak 
az ellen, hogy őket ezekkel egyazon felekezetnek 
vegyék, minthogy az újrakeresztelés az ő vallási 
elveiknek csak egy körülményszerü mozzanatára, 
t. i. arra vonatkozik, hogy ők is újra megkeresz
telik a hozzájok más felekezetek köréből áttérte-
ket. Az ana-B. mint forradalmi rajongó párt lép
tek föl a reformáció korában, vagyonegyenlösé-
get, soknejüséget stb. hirdetve. Erdélyben is voltak 
híveik, akik azonban már a XVI. sz. második felé
ben elenyésztek. Ma az ana-B., mennoniták (l.o.) 
név alatt, nagyon megszelídült tanokkal, elvetve 
nevezetesen a gyermekkeresztséget, az esküt, a 
katonáskodást s a mosakodást túlságosan gya
korolva, leginkább csak Hollandiában élnek, 

Magyarországon is vannak B. 1846 óta. Elveik 
legbuzgóbb terjesztője Meyer Henrik, a budapesti 
baptista missziói gyülekezet lelkésze, ki ezen mű
ködését 1873. kezdette meg. Több mint 100 gyü
lekezetben 20—25,000-re mehet hazánkban a lét
számuk. Sokáig nem tartoztak nálunk a törvé
nyesen bevett felekezetek közé, de most már, a 
vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895. XLIII. 
t. c. föltételei teljesítésével, a törvényesen elis
mert vallásfelekezetek sorába léphetnek. A tör
vény idevonatkozó rendelkezéseit 1. Vallásfele
kezet. 

B a p t i s t e r i u m , keresztelő kápolna (gör. bap-
tiszte>~ion, illuminatorium), eredetileg az antik 
fürdőépületekben a meleg fürdőt magában fog
laló helyiség. A keresztény korszak B.-ai na
gyobb — különösen püspöki — templomok mel
léképületei voltak, melyekben a keresztségét szol

gáltatták ki. A B. egy kis előtérből és egy na
gyobb csarnokból állott; ez utóbbiban volt a ke
resztelő medence (colymbethra, piscina fons), 
eleinte valóságos fürdőmedence alakjában, mint 
ahogy a keresztelést akkoriban még teljes vízbe 
mártással végezték. A B. főcsarnoka rendesen 
kerek vagy nyolcszögü alapon épült föl s a Ker. 
Szt. Jánosnak szentelt épület belső alapja és 
berendezése egészen az antik fürdőkre emlékez
tetett. Később, mikor a teljes bemártás szokását 
mindinkább elhagyták, a keresztelés szinhelye is 
átment a B.-ból magába a templomba és csak a 
görög és orosz egyház tartotta meg a bemártás
sal együtt a B.-okat is. A legrégibb B., a már 
Aurelian alatt, tehát körülbelül 270-ben említett 
aquilejai, csak romjaiban maradt fenn. Említésre 
méltók még a ravennai San Giovanni in Ponté, a 
milanói San Lorenzo Maggiore, a parmai, pisai, 
firenzei stb. B.-ok. A keletrómai birodalomban a 
konstantinápolyi Hagia Sophia templom keresz
telő kápolnája olyan tágas volt, hogy egyik egye
temes zsinatot abban tarthatták meg. Hazánkban 
Németcsanádon találtak B.-maradványokat. 

Baptizmus (gör.). Első jelentésében: vízbeme
rítés, keresztelés (1. Keresztség); azután a bap
tisták tana. B. Ghristi: a Krisztus megkeresztel-
tetésének emlékezete, melyet egyes keresztény 
egyházak részint Epifánias vasárnapján, jan. 6., 
részint ennek oktáváján, jan. 13., ünnepelnek. 

B a r (ang.), bekerített tér, korlát; az angol 
birósági ülésteremnek az az elkerített része, ame
lyen belül a bíróság tisztviselői, tov. azok az iigy: 

védek (barrister), kik egyúttal a király tanácsosai 
(queen's council), végül a rend fenntartására 
ügyelő sergeantek foglalhatnak helyet. — Bar 
room, kimérő, korcsma. 

B a r (ritkábban : Bar), a mesterdal céhbeli el
nevezése. L. Mesterdalnokok. 

Bar (kaid, a. m. fiú). Nevek előtt az illető név 
viselőjének a fiát jelenti. Pl. Barabbás: Abbás (Áb
rahám) fia; nevek előtt azt az embert, aki az illető 
szóban kifejezett fogalom megvalósítására köte
lezve van. 

Bar, perzsa súlymérték, egy öszvér terhe, kb. 
118—146 kg. 

Bar (Barrois, comté v. dwhé de Bar), Francia
ország K.-i részének egyik vidéke. Mint pagus 
Barrensis, a Marne és Mosel közt feküdt. Mint feu-
dumnak területe nagyobb lett s magában foglalta 
Lotharíngia egész Ny.-i részét; felülete a mai 
Meuse, Moselle és Vosges départementokra terjedt 
ki. Bárt mint grófságot 964. alapították; 1354. her
cegségre emelték. 1301-ig a német császárságnak 
volt része; ezen évben III. Henrik kényszerült a 
Maas balpartján fekvő birtokainak megtartásáért 
Szép Fülöpnek hűségi esküt tenni. Barnák ezen 
része a Barrois mouvant, a másik része a B. non 
mouvant. 1431-ben René, Anjou hercege Bárt 
egyesítette Lotharingiával; azóta Bar ennek sor
sában osztozott 1766-ig, midőn Franciaországhoz 
került. A B.-család tagjai közül felemlítendő még 
B. Philippe és Henri, akik 1396. a francia lovag
haddal hazánkba siettek és Zsigmond király alatt 
resztvettek a nikápolyi csatában. Philippe elesett, 
Henri ellenben a törökök fogságába került, de 
utóbb kiváltották. 
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Bar, több francia város neve. A jelentékenyeb
bek : 1. Bar-le-Duc fejtsd: lödük) v. Bar-sur-Ornain, 
Meuse francia dópartement székhelye, az Omain 
partján, a Marne-au-Rhin csatorna és vasút mel
lett ; (1906) 17,307 lak., amflteátrumszerüen épült: 
alsó és felső városra oszlik; az előbbi rendetle
nül épült; benne van a XIV. sz.-ból való régi 
erőd és a Szt. Péter temploma, ebben egy orá-
niai herceg síremléke, márványból készült meg
lepő csontvázak (a XVI. sz.-ból, Ligiertől, Richier-
től); az alsó város az ipar és kereskedelem szék
helye. B.-nek van több tudományos és jótékony 
egyesülete, pamutszövése és fonása, bőr-, festék-, 
üveggyártása és faience-edóny-készítése; élénk 
kereskedése fával és vassal; híresek a cukrozott 
gyümölcsei és kitűnők a borai; Oudinot és Bxel-
mans marsallok szobrai ékesítik. B. a régi római 
állomás: Taturigis.—2. Bar-sur-Aube (esjtsd: szUr-ób), 
rendetlenül épült j.-i székhely Aube département-
ban, az Aube jobbpartján, szép kilátást nyújtó 
domb alján, vasút mellett, (1906) 4507 lak., kalap-, 
kalikokészitéssel, szesz- és szeggyártással; két 
gót templommal a XII. sz.-ból és egy híddal a 
XV. sz.-ból, amelyen VII. Károly kápolnát építte
tett. Történelmi nevezetességüvé két ütközet tette; 
1814 jan. 24-én a szövetségesek maguk törtek 
itt Mortier francia marsall ellen és visszaszo
rították ; 1884 febr. 27. pedig Oudinot seregét ver
ték meg. Bárról a Karolingiak korában történik 
említés. Későbben a Champagne Valiaga nevű 
részének volt fővárosa; erődítményeit XIV. La
jos rombolta szét. V. ö. Blampignon, Bar (Troyes 
1900). — 3. Bar-sur-Seine, csinos fekvésű járási 
székhely Aube départementban, a Seine balpart
ján, (1906) 3187 lakossal, szeszfluomitókkal, pa
pír-, bőrgyártással, márványbányákkal; élénk 
kereskedésének tárgyai főképen a bor, gyapjú, 
fa és len. 

Bar, 1. város Podolia orosz kormányzóságban, 
Mohilev (ettől 80 km.-nyire) j.-ban, aBug mellék
folyójának, a Rovnak partján, vasút mellett, (1897) 
10,614 lak., bőr- és tóglagyártással. Eredetileg 
Rov volt a neve. 1452-ben a tatárok elpusztítot
ták. I. Zsigmond a XVI. sz.-ban újra fölépítette 
és az olasz Bariban született nejéről nevezte el. 
1648-ban és 1651. a kozákok, 1672. a törökök fog
lalták el; 1699. ismét lengyel kézre került. Tör
ténelmileg az 1768. itt kötött bari konfederáció
ról nevezetes. 1793-ban orosz birtok lett. — 2. Bar 
(Bárra), francia Szenegambiához tartozó vidék a 
öambia torkolatától É.-ra, mintegy 200,000 lak., 
akik közül sokan elefántcsont- és aranyporkeres
kedéssel foglalkoznak. A főhelye Barrinding. 

Bar, 1. Kari Ludwig von, német jogtudós, szül. 
Hannoverben 1836 júl. 24. Élőbb göttingeni egye
temi magán-, majd rendk., később rendes tanár 
Rostockban, Boroszlóban és Göttingenben. Munkái 
közül említésre méltók: Das internationale Pri
vát- u. Strafrecht (1862); Recht und Beweis im 
Civilprocess (1867); Die Grundlagen des Straf-
reehtes (1869); Die Lenre vom Causalzusammen-
hang im Rechte (1871); Handbuch des deutschen 
Strafrechtes (1882); Lehrbuch des internationalen 
Privát u. Strafrechts (1892); Deutsches Straf-
gesetz (1906); Die Sehuld nach dem Strafgosetz 
<1907). 

2. B. Katalin, az örökimádásról nevezett 
szt. Benedekrendi szerzetesnők alapítója. Szül. 
1614 dec. 31-ón St. Dié-ben (Lotharingia), megh. 
1698 ápr. 6-án Parisban. 17 éves korában az 
annunnciáták közé lépett Bruyéres-ben, később 
Rambervilliers-ben a bencés-apácák közé. Mind
két helyről háborúk miatt távozni kénytelen lóvén, 
Parisban (rue Peron) telepedett le több társnőjé
vel, ahol 1654. az oltáriszentség örökimádáaat 
hozta be. Intézménye igen gyorsan terjedt el. Már 
életében 6 ilyen kolostor létesült. Ilyenek vannak 
jelenleg Franciaországban, Blszászban, Lengyel
országban, Hollandiában és legújabban Magyar
országban, Budapesten, ahol szép templomuk és 
házuk van. 

Bár, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban, (íeoo) 
701 német és magyar lak.; postahivatal, u. t. 
Dunaszekcső. 

Bara, félig nomád néptörzs Madagaszkár he
gyeiben, a sakalavák csoportjából. 

Bara, 1. Jules, belga államférfiú, szül. Tournai-
ban 1835 aug. 23., megh. Brüsszelben 1900 jún. 
26. Egyet, jogtanárvolt, midőn 1862. képviselővé 
választották. A Prére-Orban vezetése alatt áUÓ 
szabadelvű párthoz csatlakozott és rövid idő alatt 
a kamara legkitűnőbb szónokai közé emelkedett. 
1865—70-ig és 1878—1884-ig igazságügyi minisz
ter volt. Közben szívós harcot folytatott a kleri
kális d'Anethan és a Malou-kabinet ellen 1894 óta 
haláláig a szenátusban az ellenzék vezére volt. 

2. B. (v. Bárra), Joseph, francia katona, szül. 
1779., megh. 1793. Tizenhárom éves korában lé
pett abba a köztársasági seregbe, mely a Vendée
ben küzdött. A királypártiak elfogták és a király 
éltetésére akarták kényszeríteni; ehelyett B. ko
kárdáját szívéhez szorította ós a köztársaságot él
tette. A következő pillanatban egy golyó kiol
totta életét. Tetemét utóbb a Pantheonba vitték. 
Több szónok magasztalva szólt róla, Chónier pedig 
himnuszban örökítette meg emlékét. 

Baraba, nagy kiterjedésű puszta a szibíriai 
Tomszk és Tobolszk tartományokban az Ob és 
Sztis középfolyása között, amelyeknek mellék
vizei öntözik. Területén több, részben sós tó van. 
Rendesen B.-steppe néven nevezik, ami helytelen, 
mert a terület igazi szavanna, magas fünövóny-
zettel, mind sűrűbben csoportosuló fákkal, sőt B.-i 
része márt zárt erdőkkel van borítva. Agyagos, 
homokos földje igen termékeny s az 1730 óta ide
telepített száműzött oroszok igen szép kultúrát 
teremtettek. Tatár eredetű őslakói apró falvakban 
húzódnak meg. 

Barabás, 1. kisk. Bereg vm. mezőkászonyi 
j.-ban, (i9oo) 385 magyar lak., postahivatal, u. t. 
Mezőkászony. — 2. B., kisk. Zala vm. alsólondvai 
j.-ban, 1. Kerkabarabás. 

Barabás, 1. Ábel, szül. 1877 aug. 19. Veres
patakon, Alsó-Fehér vm. Egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárott végezte s ezalatt az Ellenzék c. 
napilap munkatársa volt. 1903-ban, amikor filo
zófiai doktori oklevelet nyert, a kolozsvári unit. 
főgimnáziumnak lett tanára. Nagyobb tanulmány
utat tett külföldön ós különösen több izben s hu
zamosabb ideig tartózkodott Weimarban. Goethé
ről szóló cikkeit külföldi lapok is sűrűn közlik. 
Művei: Vas Gereben (Budapest 1903, 2. kiad. 
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1906); Goetlies Wirkung in der WelÜiteratur 
(Leipzig 1903); Renaissance a dalköltészetben 
(Budapest 1904); Petőfi (u. o. 1907); Felhők (u. o. 
Petőfi-könyvtár); A jövő évtized regénye (u. o. 
1910); Goethe élete (1911). Kiadta 1909. a Petőfi-
könyvtárban Melczl Hugó Petőfl-tanulmányait 
életrajzi bevezetéssel. 

2. B. Béla, országgyűlési képviselő, szül. 
Aradon 1855 dec. 12. Miután jogi tanulmányait 
befejezte, tiszteletbeli vmegyei aljegyző lett s az 
árvaszéknél működött 1883-ig. 1887-ben Aradon 
megnyitotta ügyvédi irodáját. Mint a független
ségi és 48-as párt tagja három cikluson át képvi
selte a gyomai kerületet az országgyűlésen. 1881-
ben hetedmagával gyűjtés útján rövid idő alatt 
létesítette az aradi tizenhárom vértanú kivógez-
tetési helyén emelt emlékdombot, az 1909. óv fo
lyamán megindított mozgalommal pedig mintegy 
150 ezer koronát gyűjtött össze s a kivégzés te
rületét a nemzet földjeként megszerezte. Egy ideig 
az Arad és Vidéke politikai napilapot is szerkesz
tette. Az 1901-iki általános választásoknál Nagy-
Varadon is fölléptették Tisza Kálmánnal szem
ben, s győzelme országos esemény jelentőségére 
emelkedett. A függetlenségi és 48-as Kossuth-
párt egyik alelnökóvó választotta. Az 1906. évi 
hirtelen megegyezés a koiona és a koalíció között 
az ő tevékenységével jött létre s meglepetéssze-
rüleg hatott az országra, amidőn 190ö ápr. 4. 
b. Fejérváry Géza miniszterelnök és Kossuth 
Ferenc az ő lakásán találkoztak s együttesen ta
nácskozva rakták le alapját a létrejött megegye
zésnek. 1906. és 1908. a magyar delegáció alel
nöke s 1907. évben annak elnöke volt. Az 1910-iki 
választáson gr. Tisza Istvánnal szemben Aradon 
kisebbségben maradt; de 1911. febr. Ugrón Gábor 
halála után Szilágysomlyón újra képviselővé vá
lasztották Kossuth-párti programmal.Arad sz. kir. 
város és Mezőtúr rend. tan. város díszpolgára. 

3. B. Miklós (márkusfalvi), festő, a M. Tud. 
Akadémia levelező tagja, szül. Márkusfalván, Há
romszék vmegyében 1810 febr. 22., székely primi-
pilus családból, megh. 1898 febr. 12. Budapesten. 
Mint hat éves gyermek került a nagyenyedi 
Bethlen-kollégiumba, s 13 éves korában már tel
jesen önerejére volt hagyatva. Sok nélkülözést 
kellett szenvednie s nyomora közepett a rajzolga
tásban keresett vigasztalást. Rajzai csakhamar jö
vedelmet is szereztek neki; vagyonosabb iskola
társai egy-egy váltó forinttal fizették az általa 
készített arcképeket. Miután 1825. Nagyszeben
ben rövid ideig Neuhausertől rajzolni tanult, már 
az iskola falain kívül is arcképeket fostett s 182-3. 
Kiss József alispán számára 3 falfestményt ké
szített. 1827-ben Nagyszebenben megtanulta a 
litografálást, az olajfestés technikájába pedig Ko
lozsvárott 1828. egy Gentiluomo nevű dilettáns 
vezette be. Majd alaposabb oktatást óhajtván 
nyerni, 1829. a bécsi képzőművészeti akadémiára 
ment, de itt támogatás hiányában nem tarthatván 
fönn magát, 1830. visszautazott Kolozsvárra. 
Megfordult aztán Szebenben is, honnan az oláh 
bojárok biztatására 1831. Bukarestbe ment. 1834-
ben már Velencében találjuk, hol a képtárakban 
másolgatott s megismerkedett Leitch angol mű
vésszel, akitől a vízfestés technikáját sajátította 

el. Ezzel az angollal utazott Bolognán és Firen
zén át Rómába, hol ideje nagy részét híres honfi
társa, Markó Károly mellett töltötte. 1835-ben visz-
szatért Pestre ós Szemere Miklós útján a közélet 
számos kitűnőségével ismerkedett meg. Beteges
kedése miatt 1839. Grafenbergbe kellett mennie. 
Innen Szent-Pétervárra hívták, de B. elhatá
rozta, hogy hazájában marad s 1840. véglegesen 
Pesten telepedett le. Ekkortájt nagy tevékeny
séget fejtett ki az első magyar müegyesűlet létre
hozása körül, s ezen egyesület első kiállításán lé
pett föl a Galambposta című képével, melyet sok
szor le kellett másolnia s mely metszetek útján is 
nagyon ismeretessé vált. Ugyanekkor egy német 
zsebkönyv: a Vielliebchen számára i« készített 
rajzokat, melyeknek tárgyait a magyar népéletböl 
vette. Ezek azonban többnyire csak egyes alakul 
voltak. Nemsokára aztán nagyobb kompozíciókat 
is készített, melyek közt legkitűnőbb a nemzeti 
múzeumban látható Paraszt lakodalom s ugyan
csak ott a Vándor cigányok, melyhez Petőfi hosz-
szabb költeményt írt. Nevét híressé azonban nem 
ezek a kompozíciók, hanem az általa festett arc
képek tették. Ezek száma igen nagy. Magyaror
szágnak alig van nevezetesebb embere e század 
öt első tizedéből, akit B. le ne festett volna. Ki
válóan művésziek aquarelljei (1. a képmellékletet). 
De B. nemcsak gyakorlatilag űzte művészetét, 
hanem elméletileg is tudományosan foglalkozott 
vele. Elméleti műveiben olyan kérdéseket fejtett 
meg, melyekkel tán egy gyakorló művész sem 
foglalkozott ós oly feladatokkal birkózott meg, 
melyekkel a szaktudomány emberei is keveset 
gondoltak, úgy hogy ezek egyikét, az oszlopokon 
megtörő világosság pontjainak meghatározását, 
Barabás-problémának nevezték el. Ez B. szék
foglaló értekezése volt a M. Tud. Akadémián, mely 
őt már 1836. választotta tagjává. 1862-ben fény
képészeti műtermet nyitott Pesten, de ezen 1864. 
túladott. Ebben az évben állította ki legnagyobb 
méretű festményét: A lánchíd alapkőletétele, Pes
ten. 1877-ben a fővárosi írók és művészek nagy 
ünnepséggel ülték meg B. 50 éves festőjubileumát, 
egy évvol utóbb pedig B.-kiállítás nyílt meg a 
budapesti műcsarnokban, amely csaknem ezer 
müvét tartalmazta. Halála után, 1899. művészi 
hagyatékát kiállították a budapesti műcsarnokban. 

4. B. Sámuel, történetíró, szül. Papolczon, Há
romszók vmegyében 1855 nov. 14. Történelmi ta
nulmányait a budapesti egyetemen és Bécsben az 
Institut für österr. Geschichtsf orschung c. intézete 
ben végezte. 1883. a budapesti egyetemi könyv
tárnál segédtiszt, 1885. az országos levéltárnál 
fogalmazó, később levéltárnok. A Magyar Tudo
mányos Akadémia 1910. levelező tagjává válasz
totta. Munkái: Fráter Martinuzzi György élete 
(Pozsony 1885); Babenbergi harcos Frigyes 
(Budapest 1885); I. Rákóczy György és a porta 
(Beké Antallal együtt, Budapest 1888.); A római 
szent birodalmi gróf Teleki-család oklevéltára 
(2 köt., u. o. 1895); A Blagay-család oklevéltára 
Thallóczy Lajossal (1 köt., u. o. 1897); Zrínyi 
Miklós, a szigetvári hős életére vonatkozó levelek 
és okiratok c. forrásgyűjtemény. 

Barabásszeg, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (1900} 
393 magyar lak., u. p. Csonkahegyhát, u. t. Nova. 



Barabinc — 583 — Barada* 

Barabinc, az Irtisz és Ob folyók közt levő Ba-
raba-pusztaság (Szibiria) tatár eredetű törzsének 
neve. Számuk mintegy 40,000. 

Barabino, Niccolo, olasz festő, szül. Sampier-
darenában 1832 jún. 13., megh. 1891 okt. 19. Nagy 
sikert aratott Madonna-képével (a savonai kór
házban), mely reprodukciók révén a legelterjed
tebb szentképek közé tartozik. Olaszországban 
igen népszerűek történeti képei: VIII. Bonifác 
pápa halála; Galilei az inkvizíció előtt; Pier 
Capponi és VIII. Károly; A szicíliai vecsernye. 

Barabisták, ama titkos politikai társaságnak 
neve, mely 1823. Franciaországban alakult. Jel
képül Krisztus kínszenvedéseit használta s a Bour
bon-kormány megbuktatására törekedett. A kor
mány azonban fölfedezte ós elnyomta. 

Baraboly (növ.), 1. Chaerophyllum. 
Baraboo (Barrábos, ejtsd: barrabn), Sauk countj 

székhelye Wisconsin amerikai államban, a B. 
partján, vasút mellett, (1900) 5751 lak., komlóter
meléssel. 

Barábra, 1. Berábra. 
Barac János, román író, szül. 1776—77 táján 

Alamor községben (Alsó-Fehér vm.), megh. 1848. 
Brassóban, ahol mint ügyvéd s egyúttal román 
tolmács működött. Művei: Risipirea IerusalimuM 
(J. pusztulása); fordította az Ezer egy éjt ro
mánra. Legnevezetesebb műve Arghir sí Elena, 
melyet magyarból fordított, de nyelve' annyira 
tősgyökeres román, hogy e munkája az utolsó 
kunyhóban is kedves olvasmány. 

Barack, Kari August, német filológus, szül. 
Oberndorf -württembergi faluban 1827 okt. 22., 
megh. 1900 júl. 12. Strassburgban, hol 1872 óta 
könyvtárnok és egyetemi tanár volt. Előbb a 
nürnbergi germán múzeumnak volt hivatalnoka 
és udvari könyvtárnok Donaueschingenben. Jeles 
szaktudós a német régészet és irodalom terén. 
Kiváló kiadványai: a Zimmern-család krónikája 
(1868 2. kiad., 1881. 4. köt.), Hroswithá munkái 
(1858), Reichenau kolostor krónikája (1866). A 
donau-eschingeni könyvtár kéziratairól kitűnő 
munkát adott ki 1865. Midőn a strassburgi könyv
tár 1870 az ostrom alkalmával leégett, B. új 
könyvtár alapítására fölhívást tett közzé, melyre 
rövid idő alatt vagy 300,000 kötet jutott az egye
tem birtokába. 

Barackéter, barackolaj, vajsavéter ós igen ke
vés amilalkohol elegye. E barackillatu gyümölcs
étert, úgyszintén etilalkoholos oldatát barack
szesz néven a cukrászok használják. 

Barackfa (növ., 1. a mellékelt színes képet) név 
alatt két egymástól lényegesen különböző fajt: 
a Prunus armeniaca L. (kajszi- v. sárga-barack) 
és a Prunus persica (L.) Sieb. et Suce. (őszi
barack) fajokat értik. Az utóbbi a mandulafának 
(Prunus amygdalus Stokes) igen közeli rokona; 
az előbbi pedig a szilvafához (Prunus domestica 
L.) áll közelebb. A kajszi-barack, latin nevével 
ellentétben, Arméniában nem honos, hanem Tur-
kesztánban, Vjernoje, Fergana, Ablatun tájékán, 
a hegységek 1300-2200 m. tenger feletti magas
ságáig fordul elő vadon. Dzsungáriában s a Hima
láján, Mandzsúria D.-i, Kina É.-i, Mongolország 
DK.-i részeiben s Dauriában kisebb erdőket, ber
keket alkot. Transzkaukáziában elvadulva gya

kori, de nem őshonos. Számos nemesített fajtáját 
kultiválják (1. Kajszi-barack). — Az őszi barack 
hazája biztosan nem ismeretes,valószínűleg Kíná
ból származik, ahol a hozzá igen közel álló Pru
nus Davidiana Carr. a pekingi hegyekben, Senszi 
és Kanszu tájain él vadon. Különben állítólag a 
Himalája D.-i oldalán, Muzzuri környékén és 
Ghilan perzsa provinciában is előfordul vadon. 
Transzkaukáziában, az előbbihez hasonlóan, el
vadulva tenyészik. Számos fajtáját kultiválják 
úgy az Ó-, mint az Újvilág mérsékelt övén. Külö
nös változata a simahéju őszi-barack v. nektarina 
(var. nucipersica 1. őszibarack). Az egész génusz 
botanikai leírását 1. Prunus. 

Baracklevéltetü (Aphis Persicae Fons.,áiiat), 
1. Levéltetvek. 

Barackmoly (Anarsia lineatella Z.), a moly-
lepkék (Tineidae) családjába tartozó aprópille. 
Piszkosveres színű hernyója, a kajszibarack 
hajtásainak elszáradását okozza, amennyiben a 
hajtás hegyébe furakodik. Évenként e molynak 
3 ivadéka van; az első és második a hajtásban, 
a harmadik pedig a termés szárában él. Nagy ká
rokat okoz. ügy védekezhetünk ellene, hogy tói 
elején v. tavasszal petróleum-emulzióval (1 rész 
petróleum-emulzió (1. o.) és 6—8 rész állott víz) 
megpermetezzük. V. ö. Jablonowski, A gyümölcs
fák ós a szőllö kártevő rovarai (Budapest 1902)-

Barackolaj, 1. Barackéter. 
Barackszesz, 1. Barackéter. 
Barackszilva (növ.), piros barackszilva, júl.-tól 

aug.-ig érő magvaváló szilvafajta, melynek fája 
lassan növekszik és"nemad bő termést. Gyümölcse 
jókora nagy, majdnem egészen gömbölyű és bar
nás piros; húsa világos sárga, áttetsző ós édeses 
ízű. Jó asztali és háztartási gyümölcs. 

Baracoa, Kuba nyugatindiai spanyol sziget ki
kötővárosa, (1899) 4937 lak., déligyümölcs-ki
vitellel. B.-t 1512 Diego Velasquez alapította,. 
1518—22-ig Kuba fővárosa volt, mikor francia 
royalisták tömegesen vándoroltak ide. 

Baracs, számos majorból álló kisk. Fejér vm. 
adonyi j.-ban, (1900) 1161 magyar lak., vasúti állo
más, posta- és távíró; római telep és erődítések 
romjaival. 

Baracska, kisk. Fejér vm. váli j.-ban, (1900) 
1955 magyar lak., postahivatal; u. t. Martonvásár. 
A Kajászó völgyben fekvő Szentistván pusztán az 
egykori Keveháza község helye. (V. ö. Szalay 
József, Arch. Ért. 1879.) B.-n római Herkules
szobrot találtak. (V. ö. Károlyi J., Fejér vm. tört.) 

Baracza, kisk. Gömör ós Kis-Hont vm. torna
aljai j.-ban, (1900) 394 magyar lak., 11. p. Gömör-
füge, u. t. Rimaszécs. Közelében vasas forrás 
fakad. 

Baraczháza, nagyk. Temes vm. vingai j.-ban, 
(1900) 838 német, oláh és magyar lak., posta és 
telefonállomás. Közelében római sáncok vannak. 

Baraczka, Benesházához tartozó telep Zólyom 
vm. breznóbányai j.-ban, (1900) 602 lak. 

Barada (a. m. hideg; a görögök idejében Chry-
sorrhoas, aranyfolyó), szíriai folyó, ered az Anti
libanonban és Damaszkusz felé folyik. Vize vei ön
tözik a damaszkuszi gyönyörű kerteket, de any-
nyira elhasználják, hogy a várostól 6 óra járás
nyira elvész a homokban. 

/ 
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Baradai (Al-Baradai a. m. rongyokba öltözött 
koldus, gör.: Zanzahis), Jakab, megh. 578., a 
jnonoíiziták feje a VI. sz.-ban. Szerzetes volt a 
Nisibis melletti Phasilta zárdában. A Justinus 
-császár által elűzött püspökök egyetemes pátriár-
chájuknak választották és 541. odessai püspökké 
szentelték. A szíriai monoflziták iránta való tisz
teletből jakobitáknak nevezték magukat, amely 
•elnevezés később a többi monoflzitára is átment. 

Baradero, város Buenos Aires argentínai tar
tományban a Riacho B. jobbpartján, vasút mellett, 
(1890) 3500 lak. 

Baradla, híres cseppkőbarlang Gömör vmegyé-
ben, Aggtelek mellett; 1. Aggtelek. 

Baradna, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rima
szombati j.-ban, (1900) 2184 tót lak., u. p. és u. t. 
Nyustya. Határában vasércek vannak. 

B a r a e s t h e s i o m e t e r (gör.), Eulenburg által 
szerkesztett eszköz, amellyel a bőr nyomásérzé
sének küszöbértékét határozhatjuk meg. Mérés
nél a vizsgálandó egyén szemét behunyatjuk, s 
az eszköz kis pelottáját a bőrre helyezve, azt 
folyton fokozódó erővel nyomjuk oda mindaddig, 
míg az egyén a nyomást, illetőleg a nyomás foko
zódását észre nem veszi. A nyomást a pelottára 
egy rúgó viszi át s nagyságát az eszközön köz
vetlenül leolvashatjuk. 

Baraguayd'HilÍiers(ejtsd:baragéa'iiyé),l..LoMÍs, 
gróf, I. Napóleon hadtestparancsnoka, szül. Paris
ban 1764 aug. 13., megh. Berlinben 1812 dec. 
1796—97-ig a Vendéeban s Itáliában, 1798. Egyip
tomban harcolt. 1799-ben a rajnai hadsereg tábor
kari főnöke volt. 1805-ben Austerlitz mellett küz
dött. 1809-ben a győri csatában Bugen olasz al
király seregének balszárnyátvezényelte s Szabad
hegy elfoglalásával a magyar csatarend jobb 
szárnya mögé kerülvén, hadainkat hátrálásra 
kényszerítette. 1812-ben orosz fogságba esett; 
emiatt Napóleon megvonta tőle kegyét. 

2. B., Aehüle, gróf, francia tábornagy, az előb
binek fia, született 1795 szept. 6., megh. 1878 jún. 
5-ón. 1859-ben az osztrák-francia háborúban az I. 
francia hadtestet vezényelte s ezzel június 24-én 
elfoglalta Solferinót, az osztrák csatarend kul-
•csát. Az 1870-iki hadjáratban nem vett részt, de 
1871-ben ő volt annak a bizottságnak elnöke, 
mely a francia sereget ért csapások okait volt 
hivatva kideríteni. 

Barak, katonaság számára, nagyobb építkezé
seknél munkások, vagy járványok alkalmával fer
tőző betegek részére könnyebb építési modorban 
épített tágas, földszintes épületek, többnyire ideig
lenes jelleggel, főleg az ú. n. sziikség-B.-ok. B.-ok 
épülhetnek fából, favázas téglafalból (V, téglafal 
vastagsággal), salak-betonból vagy vasbádogból 
(hullámos vasbádog). Padlózatát rendesen a nyers 
föld képezi, teteje deszkázva van s kátrányos 
papirossal fedik be. Hosszabb tartózkodásra szánt 
B.-okmellékhelyiségekkelisbirnak, árnyékszékek 
azonban mindenesetre elkülönítve épülnek. Tábo
rozó katonaság részére (1. Sátortábor), vagy há
ború esetén sebesültek ápolására használatosak a 
hordozható B.-ok, melyek szétszedhető és ismét 
•összeilleszthető egyes darabjai gyárilag készül
nek. A B.-ok rögtönözve épülhetnek, azonnal lak
hatók — aránylag olcsó épületek. 

Bárák, Albinóam fia, Debora kortársa, aki le
verte Jábin kánaáni királynak vezérét és az izrae
litákat uralma alól felszabadította. Birák K. 4. 

Baraka, 450—520 km. hosszú időszakos folyó, 
mely Észak-Abesszlniából É. felé a B. és a Béni 
Amer törzs területén folyik keresztül, torkolatá
nál deltát alkot, a Vörös-tengert azonban ritkán éri 
el. B.-től jobbra Tokár alatt van El-Teb oázis, hol 
az angolok 1884 febr. 29. a mahdistákat leverték. 

Barakon. Árpád-kori személynév, mely a hely
nevek közt is előfordul; B. nevű községek vannak 
Arad, Bihar.Pozsony és Torna vmegyékben s nyil
ván egykori birtokosaik után kapták nevüket. 

Barakony, kisk. Pozsony vm. galántai j.-ban, 
(1900) 167 tót lak., u. p. Nagymácséd, u. t. Grány. 

Barakonyi Ferenc, költő, XVII. sz.-beli tekin
télyes nemes, I. Lipót hűséges embere. Életéről 
keveset tudunk. Voltak jószágai Ung, Ugoosa, 
Torna, Zemplén, Borsod, Szabolcs, Bihar, Abanj 
és Gömör vármegyében s életének javát is ezen 
a tájon, az ország északkeleti részén s talán kü
lönösen Kassán töltötte. 1674-ben Torna várá
ban sirató verset írt Zrínyi Miklós, a költő halálá
ról (v. ö. Ihaly Kálmán, Vitézi Énekek I. köt.), 
legújabban pedig több lírai versezettel együtt 
neki tulajdonítják mint szerzőnek azt a 49 verset 
tartalmazó gyűjteményt, melyet Teleky László 
Gyula hosszufalvi levéltárában Gergely Samu 
fölfedezett és Erdélyi Pál az Erdélyi Múzeum 
1907. folyamában Teleki-énekeskönyv címmel, 
utóbb pedig jegyzetekkel és néhány költemóny-
nyel megszerezve külön is közrebocsátott (Bara
konyi B. Ferenc költeményei, Kolozsvár 1907). 

Barakovic György, horvát költő, szül. Zárá
ban 1548., megh. Rómában 1628.1618 körül zág
rábi kanonok. Munkái: Deliciae amicorum, 1693 
(költemények horvát nyelven); Jarula (1618. és 
1720, bibliai tanköltemény); Vila Slovinska 
(1682, költői elbeszélés 13 énekben); Drága 
Rabska Pastierica (pásztor-dráma). Mindezen 
munkái Velencében jelentek meg. 

Barakzai, a duránai afgánok uralkodó törzse 
Ázsiában. 

Bar Ali (Isó), szír orvos és egyházférliú a IX. 
sz.-ban, szír-arab szótári munkát írt; nagy részét 
kiadta Hoffmann György (Syrisch-arabische 
Glossen, Kiél 1874, 1886). 

Baramula, kis helység Kasmírban, a Dzselam 
partján, 40 km.-nyire van tőle a híres B.-
szakadék, ahol a B.-nál 125 m. széles Dzselam a 
2300 m. mély sziklafalak között 23 m.-re szorul 
össze. Ezen a szakadékon vezet át a legjobb út 
Pendzsab Ny.-i részéből Szrinagarba. 

Barana v. Brana apátságát a pécsi egyház
megyében a Moys-nemzetség valamelyik tagja 
alapította; egyik apátja 1220 táján az ugyanezen 
nemzetségből származó Lőrinc volt. Ismeretes 
még István apát 1281-ből. 

Barancevics, Kazimir Sztaniszlavovics, len
gyel származású orosz író, szül. 1851. Szentpéter-
várott. Szegényes, szinte Ínséges viszonyok közt 
nőtt fel s ennek az életnek visszhangja nyilatko
zik elbeszélő műveiben. A rabszolganő ós Az 
idegen c. regényeken kívül csupa kisebb elbeszé
léseket írt, melyekből több kötet jelent meg össze
gyűjtve. 



Barancs 585 — Bárány 

Barancs, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi 
j.-ban, (1900) 444 tót és magyar lak.; n. p. és u. t. 
Vele j te. 

Báránd, nagyk. Bihar vm. sárréti j.-ban, (1900) 
:S881 magyar lak.; vasúti állomás, posta-, táviró-
és telefon-állomás. Ref. temploma 1612-ből való. 
A múlt század elején itt volt a kolozsvár-buda-
pesti gyorskocsi egyik fontos állomása. 

Baranda, nagyk. Torontál vmegye antalfalvi 
j.-ban, (i9oo) 1915 szerb lak.; postaügynöksóg, 
u. t. Oppova. 

Barandon, Kari, német tengernagy, szül. Gra-
bowban 1844 ápr. 14. 1863-ban lépett a porosz 
tengerészeibe, 1894. ellentengernagy, 1896. ten
gernagy és egyúttal a német tengerészet vezér
karának főnöke lett. Jelenleg a gaardeni (kiéli) 
Krupp-féle Germania-hajógyár igazgatója. 

Bárándy János, magyar statisztikus, szül. Bá-
rándon, Fehér vmegyében, 1788 márc. 16., megh. 
Budapesten 1854 márc. 11. Élete utolsó éveiben 
nagy nyomorral küzdött. Pő müvei: Magyaror
szág statisztikai összes átnézete (Bécs 1842) és 
Ueber Ungarns Zustánde (Pozsony 1847). Az 
orsz. statisztikai hivatal könyvtárában van egy 
1850-ből származó kéziratos műve, melyben föld
adótervvel kapcsolatban Magyarország termelési 
képességéről közöl adatokat. 

Baranec, hegycsúcs, 1. Baranyec. 
Baranetz , 1. Szittyabárány. 
Barangoló madarak v. kóborló madarak azok, 

melyek a hideg idő beálltával nagy területeket 
bebarangolva keresik meg táplálékukat, pl. a cin
kék, harkályok stb. 

Barankák (baranják), rövid, göndörszőrü, fe
hér, szürke, fekete stb. színű báránybőrök, melyek 
Turkesztánból, Cirkassziából ós Oroszországból 
kerülnek forgalomba. A szürkék közül a rövid-
szőrüek a legkeresettebbek; a feketék, ha színük 
természetes, 6—10 K-val vásárolhatók; átfestettek 
kevesebb értékűek. Az általában finomságukkal, 
tisztaságukkal ós fényükkel kitűnő B.-at bundák 
és sapkák stb. készítésére, főleg pedig huszárdol
mányok prémezésére használják. A Bokharából 
származók feketék v. szürkék, a kalmükök fehé
rek, barnák vagy feketék; a perzsák és kirgizek 
többnyire meg nem született v. újszülött bárányok 
bőreiből valók. Durvább B.-at Közép-Európában 
is készítenek. L. Szűcsárúk. 

Baranov, sziget, 1. Sitka. 
Baransky László, grafikus, szül. 1877-ben 

Ópalánkán, a bpesti képzőm, főiskolán Székely 
Bertalannak volt tanítványa, azután Londonban 
főképen Frank Brangwynnál tanult grafikát, mely 
téren B. csakhamar sikeresen kezdett működni s 
1908. Londonban aranyérmet kapott rézkarcaira. 
Két ily művét megvette a Szépművészeti Múzeum 
is. Festményei közül nagyobb müve a Küzdő 
ifjúság c. terjedelmes freskója a pozsonyi fő
gimnáziumban. Most rajztanár Budapesten. 

Barante, Aimable Guillaume Prosper Bru-
gieres, báró, francia politikus és történetíró, szül. 
Riómban (Anvergne) 1782 jún. 10., megh. B. 
kastélyában (Puy-de-Dőme département) 1866 
nov. 23. Az első császárság alatt több helyt 
préfet, majd a belügyminisztériumban elnöki tit
kárvolt. 1819-ben az első kamara tagjává nevezték 

ki. Barátja, Decazes bukása után a «doktrinór»-
ellenzékkel szavazott. Megírta a Des communes 
et de l'aristocratie c. könyvét (Paris 1821, 3. 
kiadás 1829) és francia nyelvre fordította Schil
ler drámáit (6 köt., Paris 1821). Nagyobb fel
tűnést keltett Histoire des ducs de Burgogne de la 
maison de Valois c. művével (13 köt., Paris 1824— 
1826), melynek megjelenése után az akadémia 
fölvette tagjai közé. 1830—48-ig Turinban és 
Szent-Pétervárott működött mint követ. Művei 
közül megemlítendők még: Hist. du directoire de 
la République francaise (3 köt., Paris 1855.) ós Le 
parlement et la fronde (1859); Tableau de la 
littórature francaise au XVIII. siécle (8 kiad. 
1857); Hist. de la convention nationale (1851— 
53, 6 köt); Mélanges historiques et littéraires 
(1835, 3 köt.); Lettres et instructions de Louis 
XVIII. au comte de Saint-Priest (1845); Ques-
tions constitutionnelles (1849); Études histo
riques et littéraires (1858, 2 köt.). Emlékiratai 
csak 1890. jelentek meg (Sonvenirs 1782—1866, 
Paris, 8 köt.). 

Bárány, így nevezzük a juh (birka) szaporula
tát egyéves koráig vagy az első nyírásig, azután 
toklyó a neve. Neme szerint mint, kos-B.-t és 
jerke-B.-t különböztetik meg. 

Bárány, 1. Ágoston, író, szül. Miskolczon 1798 
dec. 29., megh. Makón 1849 ápr. 11. Ügyvéd, 
majd vmegyei hivatalnok volt Torontálban s Ka
zinczy buzdítására már korán kezdett az iroda
lommal foglalkozni. Eleinte, 1824-től kezdve, me
lankolikus verseket írt az Aurorába s kora alma-
nachjaiba és folyóirataiba, majd a prózához for
dult, novellákat, útirajzokat, életrajzokat és tör
téneti értekezéseket írt az Urániába, a Társal
kodóba, a Felső Magyarorsz. Minervába és a Tnd. 
Gyűjteménybe. Élete második felében, mint 
vmegyei levéltáros, a délkeleti vmegyék hely
rajzával és történetével foglalkozott. Kutatásai
nak eredménye: Torontál vármegye hajdana 
(1845) és Temes vármegye emléke. Lefordította 
Zschokke egy színművét is (Wolfenbütteli her
cegnő). 1836. az Akadémia lev. tagjává választotta. 

2. B. Boldizsár, író a XIX. sz. első felében, 
Gombán, Somogy vármegyében élt, mint ügy
véd. Több színművet írt és fordított, ezek kö
zül a Sajdár és Burik címűt 1812—1837 
közt többször előadták; nyomtatásban csak az 
Árpádi ház «játékszini hős rajzolat* két szakasz
ban jelent meg (Székesfehérvár 1836). Ifjúkori 
barátságban élt Katona Józseffel, akinek tragé
diájáról a szerző használatára bírálatot írt: Bánk 
bán rostája 1814. Ez ránk maradt. L. Kisfaludy-
társ. Evl. Új folyam, III. köt. 

3. B. György (szeniczei), ev. esperes, szül. Be
leden, Sopron vmegyében, 1682., megh. Szentlő-
rinczen 1757 júl. 1. Tanult itthon s külföldön 
Halléban ós Jenában. Külföldről visszatérvén, 
Győrött tanár, majd több helyen lelkész lett, s 
végre 1728. Szentlőrinczen állapodott meg. Né
hány évig esperes is volt. B. a vallást pedagó
giai szempontok szerint törekedett érvényesíteni, 
s a klasszikus nyelvek háttérbe szorításával a 
nemzetinyelv jogait akarta a nevelés terén vissza
szerezni s emellett a reáliáknak tért nyitni az 
iskolákban. A hazai pedag. irodalmat Francke 
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egyik müvónek magyarra fordításával ő nyitja 
meg. B munka címe: Aug. Herm. Franckenak: 
Oktatása a gyermeknevelésről. Halle, Orbán Ist
ván 1711. 12 r. 120.1. 

4. B. János (szeniczei), evangélikus szuperin
tendens, szül. Tolna vmegyében a XVIII. sz. első 
évtizedében. 1737 őszén a jenai egyetem polgára 
volt; 1740. visszatért hazájába, s Felpéczen (Győr 
vm.) lett lelkész, később a dunántúli ev. egyh.-
kerület püspöke. Két kisebb vallásos munkája 
jelent meg, azonkívül lefordította Bárány György-
gyei és Sartoriusszal az ó-szövetséget, de az kéz
iratban maradt, valamint a Dissertationes theolo-
gicae is (Sopronii 1753), mely a Nemzeti Múzeum 
kézirattárában van. 

Baranya vármegye. Magyarország dunántúli 
részének egyik vmegyóje, a Duna és Dráva 
szögletében fekszik; határai É.-on Somogy és 
Tolna,Ny.-onSomogy,D.-en Verőcze ós K-enBács-
Bodrog vniegye; D.-en a Dráva, K.-en a Duna al
kotja természetes határát; alakja trapéz, kiterje

dése Pécs sz. kii', város 
nélkül 5106 km2. É.-i ré
sze hegyes, D.-i fele túl
nyomóan lapályos. Fő 
negysége a Mecsek hegy
ség (1. o.), mely Ny-K.-i 
irányban a vmegyo É.-i 
részén átvonul; legtöme-
gesebb emelkedése Pécs 
vidékén van, ahol a Ja
kab-hegy 593, a Mecsek 
612 m.-re emelkedik; e 
csoportot a 394 m. magas 
mánfai-hágó (melyen a 

dombovár-pécsi országút is átmegy) választja el 
az odább északkeletre emelkedő hegytömegtől, 
melyben az egész Mecsek-hegység legmagasabb 
orma, a Zengővár (682 m.) emelkedik, míg a 
bükkösdi és husztóti völgyeket összekötő (a buda-
pest-pócsi vasútnak is útirányul szolgáló) ala
csony (211 m.) abaligoti-nyereg (a Dráva és Ka
pós vízválasztója) egy a vármegye nyugati szé
lén emelkedő alacsonyabb (Hollófészek 357 m.) 
dombcsoportot csatol a Mecsek főtestóhez. A ma
gasabb részeiben túlnyomóan erdős, r D.-i lejtőm 
szőllőművelés alá vett hegység csak É. felé bocsát 
messzebbre szétterülő ágakat, D. felé hirtelenül 
ereszkedik alá. A Mecsek-hegységhez támaszkodó 
lejtős síkság D. fölé ömlő vizeivel (Bükkösdi víz, 
Pécsi víz, Karasicza) egyenletesen ereszkedik a 
Dráva, K.-i részében a Duna felé s a belőle hosz-
szú, keskeny szigetek gyanánt kiemelkedő Siklósi 
hegységen (Harsányi-hegy 442 m.) és Bodolyai-
hegysógen (241 m.); túl alacsony (93—84 m.) 
mocsaras lapállyá válik, mely a Karasicza sza
bályozása (1794) előtt nagyrészt hasznavehetetlen 
posvány volt. B lapályt K. felől a Duna, D. felől a 
Dráva fenyegeti áradásaival. A Duna itt a nagy 
mohácsi vagy Margita-szigetet, alább számos kis-
sebb mocsaras szigetet zár közül; magába veszi a 
Csele patakot, a Beda-Dunát, a Karasiezát (mely
nek szabályozására az Albrecht-Karasicza csa
torna szolgál) s a Drávatoroknál terjedelmes mo
csárrá terül szét. Kevésbbé terül szét a Dráva, 
mely a Feketevizet, s a Bükkösdivel egyesült 

Baranya vármegye címere. 

Pécsi vizet veszi magába; partmelléke többnyire 
termékeny lapály, melynek különösen D.-i része 
(Bellye körül) egyike hazánk legjobb termőföld
jeinek. Baranya hegyei ásványos kincsekben is 
bővelkednek; Pécs közelében (Bányatelep, Sza
bolcs, Somogy, Vasas) nagy köszénbánya-telepek 
vannak, az ú. n. pécsi föld, agyag- és porcellán
föld szintén bőven előfordul. Megemlítendő to
vábbá a Dráva-folyóban hajdan űzött aranymosás. 
Nevezetes azonkívül a Mecsekhegységben levő aba-
ligeti eseppkőbarlang (1. Abaliget). Ásványos vizei 
közül a harkányi kénes hőforrás említendő. 

Éghajlata mérsékelt; Pécsett az átlagos évi 
középhőmérsék 10'9° C, a januári — 20°, a júliusi 
21-8°, az abszolút szélsőségek — 27'S0 és 35'4° C. A 
hegyes vidék égalja hűsebb, a Duna és dráva
menti lapályokó jóval melegebb, általában az al
földi klímához hasonló. A csapadék mindamellett 
elegendő; még a D.-i lapályon is 741 (Németboly) 
és 757 mm. (Trinitás puszta) közt változik, É. felé 
szaporodik (Pécsett 798), a Mecsek-hegységben pe
dig 800-on túl emelkedik az évi átlagos csapadék
mennyiség. 

Földjének legnagyobb része, 478,136 ha., termő 
terület; ebből 252,432 ha. szántóföld, 9600ha. 
kert, 44,226 ha. rét és kaszáló, 62,056 ha. legelő, 
4024 ha. nádas, 25,698 ha. szőllő és 82,009 ha. 
erdő. A bevetett összes terület (1909) 230,929 ha. 
(ugar 28,967); a gabonanemüek közül leggyako
ribb a búza (74,016 ha. termése (1909) 903,108 
hektoliter), jóval kevesebb van rozzsal (11,172 ha.), 
zabbal (20,809 ha.) és árpával (16,802 ha.) bevetve; 
ezenkivül be volt vetve: kétszeressel 3055 ha., 
tatárkával 154 ha., kukoricával 51,832 ha. (ter
mése 1.170,036 q.), burgonyával 8866 ha. (ter
mése 941,859 q.), cukorrépával 1422 ha., takar
mány-répával 5767 ha., hüvelyes veteményekkel 
721 ha. Jelentékeny a kender (1327 ha.); repce, 
len, köles kevés termeltetik. B. szőllő terme
lése a fllloxera pusztításai által sokat szenve
dett, de újabban regeneráltatott; ma az egész 
szőllőterület 11,817 ha. (1895. 25,698 ha.), mely 
túlnyomó részben amerikai vesszőkkel van beül
tetve; a termés volt (1909) 150,734 hl. bor és 
1025 q. szőllő, összesen 4.142,367 K értékben; 
borai közül a villányi vörös leghíresebb; hozzá
számítják a palkonyai, ráczpetrei, kövesdi, har-
sányi és siklósi borokat is; fehér borokat főleg 
Versenden, Szilágyon, Hidoron és Berkesden szűr
nek ; jelentékeny bortermelése van továbbá Szil
vásnak, Szentmiklósnak és Pécsnek; legkiter
jedtebb szőllők a Mecsek D.-i lejtőin, a siklósi 
és bodolyai hegycsoportokban, a Görcsöny és 
Dunaszekcső közti dombokon vannak. Gyümölcse 
is sok ós jó, kivált szilva, barack és gesztenye. A 
fügefa és olajfa elvétve szintén előfordul. A mező
gazdaság tekintetében abellyei uradalom (Frigyes 
főherceg tulajdona)mint mintagazdaság említendő 
fel. A gazdasági termékek értékesítésére 77 vaj
termelésre berendezett falusi tejszövetkezet és 6 
fogyasztási szövetkezet áll fenn. Az erdők !/» 
része (54,722 ha.) bükkös, a többi tölgyes; feny
ves alig van (865 ha.). Az állattenyésztés is jelen
tékeny : az 1895. évi összeírás szerint volt a vár
megyében 58,281 ló, 109,212 drb szarvasmarha, 
390 szamár és öszvér, 178,758 sertés, 90,458 juh, 
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803 kecske és 690,849 drb baromfi; a juhtenyésztés 
túlnyomó részben a közép- és nagybirtokosokkezé
ben van, ellenben a többi háziállatot a paraszt-
birtokosok tenyésztik. A B.-i lovak középnagy-
ságuak, csontosak s mezei mnnkára nagyon alkal
masak; a lótenyésztés újabban nagyot fejlődött. A 
marhatenyésztés általában véve sokkal jobb az or
szágos átlagnál, de a közlegelők hiánya annak 
gyorsabb emelkedését tetemesen megnehezíti. A 
tejtermelés különösen a bellyei uradalomban igen 
jelentékeny (óvenMntlVa millió liter tej); ugyanez 
a marhahízlalásban is kitűnik. A juh-, de különö
sen a sertéstenyésztés igen jelentékeny. 

Népessége csak lassan gyarapszik; 1869-ben 
(Pécs városa nélkül) 261,643, 1880-ban 264,712, 
1890-ben 288,218 és 1900-ban 290,782 volt (közte 
263 katona); azóta sem szaporodott a népesség 
erősebben, úgy hogy 1909 végén is csak 299,312 
lélekre becsülték. A lassú gyarapodás oka részben 
a kivándorlás, de kivált a mind jobban terjedő 
egygyermekrendszer. Egy km2-re 56-9 lélek jut, 
úgy hogy a népsűrűség az országos átlagon is 
alul marad. A népesség a pécsi és pécsváradi 
j.-ban a legsűrűbb (70 főnél több 1 km2-re), a mo
hácsiban is meghaladja a 60-at, de igen gyér 
(30-on alul marad) a B.-vári j.-ban. Anyanyelvre 
nézve van a lakosok között 149,083 magyar 
(51-3°/0). 103,334 német (35'50/o), 267 tót, 7 rutén, 
14,662 horvát (5-0%), 12,743 szerb (4-4%) és 
10,686 egyéb; a magyarság lassanként előnyo
mul (1890. csak 49"60/0, most 51-3%), kivált a 
horvát ós szerb elem rovására. Az egyes járások 
közül a magyarság a szentlörincziben a legerő
sebb, mely járás majdnem tiszta magyar; erős 
túlsúlyban van még a magyar elem a siklósi já
rásban is, mig a pécsváradi járásban a németség 
nagy többségben van, mely elem a B.-vári, hegy
háti ós mohácsi járásban is közel felét teszi a né
pességnek: horvátok és szerbek leginkább a B.-
vári, mohácsi és pécsi járásban élnek tömegeseb
ben ; a mohácsi járás néhány községében a sokác 
elem az uralkodó. Az idegenajkú népességből 
47,801 lélek vagyis 33-8% (1880. csak 20'2%) 
beszéli a magyar nyelvet, még pedig a németek 
közül 34-4, a horvátok közül 32'3 és a szerbek 
közül 26'8%- Felekezetre van a lakosok között 
216,490 róm. kat. (74-5%). 113 gör. ka i , 13,337 
gör. keleti (4-6%). 13,203 ág. evang. (4-5%), 
41,554 ref. (14-3°/0). 93 unitárius, 5287 izr. (1-8%) 
ós 685 más vallású. Ezer lakóra esett (1909) 8-3 
házasságkötés, 301 születés és 23-7 haláleset; a 
népesség természetes szaporulata tehát 1000 lé
lekre 6-4. Foglalkozásra nézve a népességnek 
közel s/4 része (73-5°/0) őstermelő; bányászattal 
2"8, iparral 12-5, kereskedelemmel 1'6, közleke
déssel l-6B/o foglalkozik, a közszolgálati ágak és 
szabad foglalkozások 1-9%-ot foglalkoztatnak, 
napszámos 2-9, tőkés és vagyonából élő 1-0 és 
házi cseléd 1-4% • A tényleg kereső népesség 
146,883, miből őstermelésre 111,957, bányászatra 
és kohászatra 2989, iparra 15,577, kereskedelemre 
és hitelre 2085, közlekedésre 1568, értelmiségi 
foglalkozásokra 2215, napszámosokra 4424, va
gyonukból élőkre 1914 és házi cselédekre 3449 
esik. Az eltartottak összes száma 143,899. Az 
ipar legnevezetesebb ágai: a kőszónbányászat, 

mely a Dunagőzhajózási Társulat Pécs melletti bá
nyáiban s néhány magánbányában nagyban folyik 
(kivált Somogy, Szabolcs, Vasas, Szászvár, Komló); 
a Pécs városában fennálló iparvállalatokon kívül 
(1. Pécs) a malomipar, szeszipar és kőbányászat 
van erősebben kifejlődve. A kereskedelem fő cikkei 
gabona, bor, fa, gyümölcs, gyapjú, zsír, nyers 
bőrök, égetett mész, sertés és ló; az üzleti élet 
s a forgalom gócpontjai Pécsen kivül Mohács, 
Siklós, Szentlőrincz és Mágocs. A vármegyében 14 
ipartestület és 1 betegsegélyzö pénztár van. Hi
telintézetei 1 bank, 8 takarékpénztár és 62 szövet
kezet, összesen 17.051,000 K betéttel az 1909. év 
végén. A közlekedés főerei a Dunán és Dráván 
kívül, melyen egész hosszában van gőzhajóköz
lekedés, a vasutak, melyeknek központja Pécs. A 
vármegye területén összesen 267-6 km. vasút van, 
miből 129-7 km. államvasút és 75-5 km. állami 
kezelésben levő magánvasút. A vasúti hálózat 
újabban fejlődött; a m. államvasutak budapest
pécsi vonala Dombóvártól Szentlőrlnczig hasítja 
a vmegyét, ott a barcs-pécs-mohácsi vasúthoz csat
lakozik, melyből Villánynál a M. K. Államvasutak 
eszéki vonala ágazik ki, Baranyavárnál pedig a 
siklós-kiskőszegi vasút(Drávavölgyi h. é.vasút) ke
resztezi. Északon a kaposvár-bátaszéki vonal is 
metszi B.-t. Újabban még néhány vasúti vonal 
nyilt meg, legújabb a pécs-bátaszéki h. é. vonal; 
Pécsről két bányavasút visz a Dunagőzhajózási 
Társulat kőszénbányáiba.Közútj a számos és jó;van 
153-4 km. állami útja, 6141 km. törvényhatósági 
útja (ebből csak 57-4 km. kiépítetlen), 48'2 km. köz
ségi közlekedő, 2116-4 km. községi közdűlő útja és 
15-6 km. vasúti hozzájáró út. A vármegyében 99 
posta- és 56 táviróhivatal van, a távbeszélő-állomá
sok száma 221. A közgazdasági viszonyokat támo
gatja az Osztr.-magy. Bank pécsi fiókja, 1 takarók
és hitelegylet, 7 takarékpénztár s 11 szövetkezet. 

A közművelődés meglehetősen kedvező; az 
össznépességnek 60'9%-a, a 6 éven felüli népes
ségnek 70-0%-a (1890-ben 64-2%) tud írni ós ol
vasni (mindössze 177,159 lélek) s az iskolamu
lasztó gyermekek száma csak 1383. A vármegye 
területén (Pécs városán kívül) összesen (1909) 824 
iskola van, melyeket 45,923 gyermek látogat; 
ezek között van 12 kisdedóvó 1061 növendékkel, 
410 mindennapi elemi, 348 általános és 42 gazda
sági ismétlő iskola, 7 iparos és 1 keresk. inas
iskola, s 4 polgári iskola, összesen 44,862 ta
nulóval (ebből 32,082 a mindennapi elemi és 475 
a polgári iskolákban); semmiféle más iskola a 
vármegye területén nem áll fenn, közép-, szak
os felsőiskolák tekintetében tehát az egész vár
megye Pécs városára van utalva. 

Közigazgatás. B. vmegye 7szolgabirói járásra 
oszlik ú. m.: 
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A vármegyében van összesen 20 nagyközség és 
337 kisközség; a körjegyzőségek száma 82. Puszta 
és telep 414 van. 

A községek általában véve középnagyságuak; 
5000-nél több lakosa csak Mohácsnak (15,832) és 
Dunaszekcsőnek (5607) van ; 2—5000 lakosa 22 
községnek van. Szókhelye Pécs- Az országgyűlésbe 
B. 7, Pécs városa azonkívül egy képviselőt küld. 

Egyházi tekintetben az egész vármegye (99 r. 
kat. egyház) a pécsi egyházmegyéhez, a fennálló 
23 gör. kel. egyház a budai gör. kel. püspökség
hez, a 7 evang. egyház a dunántúli, a 81 ref. 
egyház a dunamelléki egyházkerülethez tartozik; 
az izraelitáknak 7 helyen van anyakönyvi hiva
taluk. 

Törvénykezési szempontból az egész vmegye 
a pécsi kir. ítélőtábla és törvényszék alá van be
osztva; Pécsett, Pécsváradon, Szentlőrinczen, Dár
dán, Mohácson, Sásdon és Siklóson kir. járásbíró
ság van, valamennyi (a pécsi kivételével) telek
könyvi ügyekben bírói hatáskörrel van felruház va; 
Pécsett van kir. főügyészség, sajtóbiróság, pénz
ügyi bíróság; bányaügyekben B. vármegye a 
pestvidéki bányabirósághoz tartozik. 5 helyen 
(Pécs, Dárda, Mohács, Sásd, Siklós) kir. közjegyző-
ség van, melyekre a pécsi közjegyzői kamara 
hatásköre kiterjed, Pécs egyúttal ügyvédi kamara 
székhelye. 

Hadügyi tekintetben B. vm. a budapesti had
testparancsnoksági területhez s a pécsi 52. sz. had
kiegészítési parancsnokság alá, a 19. sz. honvéd
gyalogezredhez (a kerületi parancsnokság szék
helye Székesfehérvár), tartozik; Pécs egyúttal a 
8. sz. honvéd huszárezred I. osztályának állomási 
helye. A csendőrszárnyparancsnokság Pécsett, a 
szakaszparancsnokság ugyanott ós Mohácson 
székel; a fölöttes törzsparancsnokság a székes
fehérvári. 

Pénzügyi tekintetben az egész vármegye a 
pécsi pónzügyigazgatóság alá tartozik, van benne 
6 adóhivatal (Dárda, Mohács, Pécs, Pécsvárad, 
Sásd, Siklós) és 3 pénzügyőrség (Pécs, Siklós, 
Mohács). Ipari és kereskedelmi tekintetben a pécsi 
kamara területéhez van beosztva; államópitészeti 
hivatala és közúti kerületi felügyelője Pécsett 
szókel, posta- és távirdai ügyekben a pécsi igaz
gatóság kerületébe tartozik. Állami erdőhivatal 
Pécsett, járási erdőgondnokság Pécsett és Sikló
son van; Siklóson selyemtenyésztési fölügyelő-
sóg van, Pécs egy m. k. gazdasági felügyelőség 
ós kultúrmérnöki hivatal széke. A vármegye te
rületén 35 gyógyszertár, 3 kórház (113 ággyal), 
43 orvos és 188 oki. bába van. 

Tör t éne te . B. vármegye az ország D.-i hatá
rán a Duna és Dráva által képezett szegletben, 
É.-ról a Mecsek hegyláncával határolva, kedvező 
fekvésénél fogva az anyagi jólétnek mindenkor 
előnyös feltételeivel birt. A neolit-kortól kezdve 
jelentkező népek felvonulásának szintere volt. Az 
ős-népek kultúrájának nyomai, a különféle leletek 
arról tanúskodnak, hogy az újabb kő-, bronz- és 
vaskori emberen kívül a rómaiak a népvándorlás 
által mozgásba hozott különféle törzsekkel hosz-
szabb időn át éltek itt, míg végre a honfoglaló 
Árpáddal bejött magyarok Ete vezérlete alatt B. 
vármegyét is megszállták s itt állandó otthont 

alapítottak. Ete vezér Dunaszekcső várát foglalta 
el, mely római erődítmény volt a Duna partján. 
Kalán, Kán, Aba, Zidony, Buken, Magócs, Becsey 
és a Tőttős nemzetség sarjai tekintélyes családo
kat alapítottak s századokig tartották fenn ma
gukat. A népes és gazdaságilag fejlett vármegyé
ben Szt. István a pécsi püspökséget s a pócsváradi 
apátságot alapította. Pécs már a magyarok letele
pedése idején jelentékeny város volt s már Vatha 
lázadása alatt sokat szenvedett. Környékén több 
falu a honfoglaló magyar hősök neveit viseli, ú. m. 
Árpád, Bogád, Szabolcs, Hetény.Várkony, Budafa, 
Abaliget, Gyula, Bólavára (a mai Belvárd), Baksa, 
ócsárd. A pócsváradi kolostorban volt elrejtve vak 
Béla, mely körülmény e helyet történelmileg ne
vezetessé tette. A pócsváradi apátság pedig mint 
a kultúra terjesztője tűnt fel a vármegyében Pécs 
nagynevű egyházférflai mellett, kik a keresztény 
műveltség fáklyavivői voltak. A vármegye gaz
dasági fejlődésére jelentékeny hatással volt a ró
maiak által épített úthálózat, mely Eszékről ki
indulva a vármegyét a Dunántúllal s Budával kö
tötte össze. II. Endre idejében a keresztes hadak, 
melyek Magyarországon vonultak keresztül, a 
rómaiaktól reánk maradt utakat használták. Az 
1241-iM tatárjárás a vármegye népét csaknem 
teljesen kipusztította. A tatárdúlás után alapította 
Eusebius esztergomi kanonok a Pálosok rendjét 
a Jakab-hegyen Ürög fölött. A XIV. sz. legneve
zetesebb eseménye a pécsi egyetem (stúdium gene
rálé) keletkezése volt, melyet Nagy Lajos ma
gyar király Vilmos pécsi püspök hozzájárulásával 
alapított s V. Orbán pápa 1367. megerősített. A 
Horváthy-lázadás B. vármegyét is kínosan érin
tette. Horváthyt, B. vármegye egykori főispánját, 
mint a lázadás vezérét, Zsigmond király Pozsega 
várában elfogatta s Thuróczy és Bonflmus sze
rint Pécsett lófarkára köttetve kivégeztette. Zsig
mond király Visegrádról Siklósra került, az akkori 
Garák várába, fogságba. A XV—XVII. sz.-ban B. 
sok nevezetes esemény színhelye volt. Az 1526. 
mohácsi vész után a török-uralom alá került 
1689-ig. Ez időben telepedtek a vármegyébe a 
szerbek, kik a török csapatokkal jöttek. Egy ré
szük áttért a róm. kat. vallásra. Ezek és az albán 
telepesek a mai sokácok ősei. A nagyharsányi 
csata után Jenő herceg hadai kiverték a törököt 
B. vármegyéből. A török harcok ideje alatt két
szer fölégették Pécset s Szigetvár ós Eszék között 
számos községet pusztítottak el. A törökök kiűze
tése után I. Lipót B. vármegye földjének nagy ré
szét donációkópen kiosztotta. Veterani tábornok 
kapta Dárdát, Jenő herceg Bellyét, Batthyány 
Ádám Németbólyt, Caprara herceg Siklóst, Prey-
ner gróf Szentlőrinczet, özv.Bücheim grófné Üszö
göt, a hozzá tartozó falvakkal. Ugyancsak Lipót 
idejében történtek a német telepítések. A felső
rajnai ós frank területekből, Schleswig-Holstein-
ból, Württembergből, Badenből, a hessen-nassaui 
hercegségből és Schwarzwaldból jöttek a néme
tek, akiknek utódai ma már mind jó magyarok. 
Sok izgalomra és hatalmaskodásra adott okot a 
reformáció, mely a vármegyében erős tért foglalt. 
A Rákóczi-fölkelés is pusztította a vármegyét. A 
portyázó csapatok Somogy vármegyéből átcsapva 
Pécsig megsarcolták s fölégették a községeket. 
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Kevés vármegye szenvedett annyit az örökös har
cok alatt, mint B. vármegye. Az utolsó nemesi 
fölkelésben is részt vett Napóleon hadai ellen. A 
B.-vármegyei fölkelő csapatok hősiesen viselték 
magukat. A beteg francia katonákat ezrével ápol
ták Pócsváradon.Pécsetts a szentlőrinczi járásban. 
Az 1848— 49-iki szabadságharc alatt újra hadak 
útjává vált a vármegye. Jellasich ós Stokucha 
csapatai garázdálkodtak s dacára, hogy nagyobb 
ellenállásra nem találtak, több községet fölgyúj
tottak. I. Ferenc József király hat ízben volt Pécsett 
ós a vármegyében s II. Vilmos német császár négy
szer, Albert szász király, Lipót bajor régens her
ceg egyszer látogatott el B. vármegyébe. A koro
nás vendégek Frigyes herceg bellyei uradalmában 
nemes szarvasokra vadásztak. B. vármegye a 
béke ideje alatt szépen fejlődik, népe gyarapszik 
s közintézményei szaporodnak. Egyike az ország 
legvirágzóbb vármegyéinek. 

Irodalom. Boda Ferenc, B. topogr. és históriai leírása. 
Tud. Gyűjt. 1820. XII. 3 1 - 6 9 : Haas Mihály, B., Emlék
irat, Pécs 1845; Hölbing Miksa, B.-nek orvosi helyirata, 
Pest 1845; Fényes Elek, Magyarország ismertetése, Pesten 
1865, I. k. 1—85. Záray Károly, B. közigazgatási mono
gráfiája, Pécs; Böckh János, Pécs városa környékének föld
tani és vizi viszonyai, Budapest 1876 : u. a., Adatok a Me
csekhegység és dombvidéke jurakorszaki lerakodásainak is
meretéhez, M. Tud. Akad. értek.; Matyasovszky Jakab. B. 
mediterrán rétegei, Term. Füzetek IV. k . ; Staub Móric, B.-i 
mediterrán növények, Földt. Közi. 1882 ; Kiss József, Pécs és 
vidéke, Turisták Lapja, H. 177, 299, IV. 164, 241, 276; Mar-
kovits Károly, Meterol. megfigyelések, 1879 ; Salamon József, 
B. tanügye, Pécs 1882: A béllyei uradalom leírása, 1882; 
B. bortermelési állapota, Gazd. egyl. kiadása, 2 k.; Kari 
Leuschner, Die landwirtschaftlichen und socialen Verhalt-
nisse im westl.TJngarn, Jena 1888; Hatos Gusztáv, B. főispánjai, 
Századok, IV. 1870., 371—S87; 483, 566; A pécsi keresk. és 
iparkamara jelentései; Várady Ferenc, B. múltja és jelene, 
1898; Andretzky József, B. vármegye nemesei, 1909. 

Baranya, kisk. Üng vm. ungvári j.-ban, (1900) 
791 rutén ós magyar lakossal; u. p. és u. t. 
Ungvár. 

Baranyabán, kisk. Baranya vm. baranyavári 
j.-ban, (1900) 2472 német, szerb és magyar lak.; 
postahivatal, u. t. Főherczeglak. 

Baranya-csatorna, Baranya vmegyében, a Me
csek-hegység É.-i lejtőiről a hertelendi völgy
ben összegyűlő vizek (Kaszanya-patak, husztóti 
patak) levezetésére szolgáló csatorna ; Komlónál 
veszi kezdetét s, Nagy-csatorna, B. név alatt Ba
ranya vmegye É.-i határáig húzódik, ahol Dom
bóvárral szemben a Kapos-csatornába ömlik. A 
belé ömlő patakok völgyei mind igen vizenyősek, 
amiért fölös vizük levezetése szükségessé vált. 
Völgyét Dombóvártól Oroszlóig a budapest-pécsi 
vasútvonal és az országút is követi. 

Baranyahidvég, kisk. Baranya vm. siklósi 
j.-ban, (1900) 501 magyar lak.; n. p. és u. t.Vajszló. 

Baranyai Decsi János, 1. Decsi. 
Baranyai hegycsoportok neve alatt foglalja 

össze Hunfalvy a Baranya vmegyében emelkedő 
Pécsi vagy Mecsek-hegységet, a Siklósi hegységet 
s a Bodolyai hegycsoportot. 

Baranyai ref. egyházkerület. Baranyában és 
Szlavóniában a reformáció korán meghonosodott, 
különösen az énekeivel és egyházi beszédeivel 
közkedveltségüvó lett Sztáray Mihály buzgólko-
dása következtében, ki 7 év alatt egymaga 120 
egyházat térített át. Ez egyházaknak ő egyszers
mind püspöke is volt s Baranyából távozása után 
is a baranyai s szlavóniai egyházak külön kerü

letet és négy egyházmegyét képeztek, ú. m. az 
alsóbaranyai vagy veresmarti, mohácsi, felsőba
ranyai vagy ormánsági és a pozsegai vagy valkói 
egyházmegyéket. Sztáray után Szegedi Kiss Ist
ván laskói lelkész volt a baranyai püspök, mikor 
pedig a ráczkevei egyházkerület hívta meg lelké
szül, innen kormányozta a baranyai ós az alsó* 
dunamelléki egyházkerületeket. Szegedi K. halála-
(1572) után ismét különvált a baranyai kerület a 
dunamellókitől, sőt egy ideig volt külön felső-ba
ranyai s külön alsó-baranyai kerület is. A XVIII. 
sz. elején (1705.) Gyimóthy István baranyai 
ref. püspök menekülni kényszerülvén, 1712-ig^ 
püspök nélkül voltak a baranyai egyházak, ami
kor mint alsó- és felsőbaranyai egyházmegyék a. 
dunamelléki kerülethez csatlakoztak s az idő óta. 
ennek részeit képezik. 

Baranyajenő, kisk. Baranya vm. hegyháti 
j.-ban, (1900) 785 német és magyar lak.; postahi
vatal, u. t. Sásd. 

Baranyakisfalud, kisk. Baranya vm. mohácsi 
j.-ban, (1900) 1450 német, szerb ós magyar lak. 
postahivatal, u. t. Főherczeglak. 

Baranyamegyei drávamenti ármentesítő ér
dekeltség, a Dráva balpartján Gordisa község
től lefelé Gárdáig azért egyesült, hogy 36,554-
kat. holdat a Dráva kiöntései ellen megvédjen. 
Töltéseinek hossza 82 km. Munkálatai még fo
lyamatban vannak. 

Baranyaszentgyörgy, kisk. Baranya vm.hegy-
háti j.-ban, (1900) 833 magyar és német lak.; u. p. 
Baranyajenő, u. t. Bakócza. 

Baranyaszentistván, kisk. Baranya vm. ba
ranyavári j.-ban, (1900) 927 német és magyar lak. -y 
postaügynökség, u. t. Pélmonostor. 

Baranyavár, kisk. Baranya vmegyónek ba
ranyavári j.-ban, (1900) 1405 horvát, német ós ma
gyar lak.; van gőzmalma, vasúti állomása, posta-
és táviróhivatala, közelében római épületmarad
ványok, továbbá B. romjai láthatók, melyekről a 
vmegye nevét vette. Anonymus szerint Árpád, át
kelvén a Dunán, seregének egy részét Ete és Vojta 
vezérlete alatt B. felé küldé, kik a vidéket elfog
lalták s jutalmul nagy földet nyertek. 

Báránybénaság, 1. Bénaság. 
Báránybőr, 1. Bunda és Szűcsárúk. 
Baranyec (Baranec), a Liptói havasok legma

gasabb csúcsa, 2184 m. magas, Liptószentmik-
lóstól ÉK. felé 14 km.-re, Szmrecsány felől mász
ható meg. 

Bárányfelhő, 1. Felhőalakok. 
Bárányhártya a. m. amnion (1.0.). L. még Pete* 

Petéburkok. 
Bárányhimlő (varicella, ném. Windpocken, 

Wasserpocken, Spitzpockén), fertőző betegség, 
amely a valódi himlővel semmiféle összefüggésben: 
nincs. Himlő ellen oltott gyermekek is megkapják. 
Rendesen epidémia alakjában terjed. Az első tüne
tek a fertőzéstől számított 8—21 nap múlva mutat
koznak. A fejen, az arcon, a mellen halványpi
ros, kissé kiemelkedő foltok keletkeznek. Néhány 
óra múlva e foltok kis piros udvarral körülvett 
hólyagokká alakulnak, amelyeknek eleinte víz-
tiszta a tartalma, de a 2-ik nap már megzavaro
dik. 3—4 nap múlva a hólyagok beszáradnak, de 
ekkor a hason, a combokon újabb foltok keletkéz-
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nek és igy mehet ez tovább. 2—3 napi időközök
ben újabb papulák fejlődnek és a betegség 10—14 
napig is elhúzódhatik. A B. vagy láztalanul vagy 
mérsékelt lázzal folyik le, egyes esetekben azon
ban igen magas láz, 39—40° is észlelhető. A B. 
nyom nélkül gyógyul, komplikációja nem igen 
van. Kezelésre nincs szükség. A lázas időszakban 
maradjon a beteg ágyban, magas láz esetében 
lázellenes szert kapjon. A B. kiállása mentességet 
kölcsönöz. Újabban Bókay János azon észleletét 
közölte, hogy övsömörös betegek közelében egyes 
gyermekek B.-ben betegedtek meg, azaz vannak 
B.-s esetek, amelyekben a hólyagok elrendező
dése hasonló az övsömöróhez. 

Bárányi Bernát. II. Lajos öt küldte 1526. 
Morvaországba, hogy sürgesse meg a török ellen 
ígért segítséget. II. Lajos halála után Ferdinánd 
pártjára állott s ennek főkamarása lett. B. írta 
azokat a felhívó leveleket, melyeket Ferdinánd 
hívek toborzása céljából küldözgetett szót. 

Báránykút (Bekokten, BarMt), nagyk. Nagy-
küküllő vm. nagysinki j.-ban, (1900) 1094 német 
•és oláh lak., a Hortobágy szép völgyében, van ta
karék- és előlegező-egyesülete, gőzmalma; u. p. 
ós u. t. Nagysink. 

Bárányos, kisk. Torontál vm. pancsovai j.-ban, 
(1900) 1634 oláh lak.; u. p. és u. t. Pancsova. 

Bárányoztatás. Történhetik télen, tavasszal 
•ós nyáron. A hágatás mindig négy hónappal előbb 
eszközlendő. Mindhárom időszakbani B.-nak 
megvan a maga előnye és hátránya. Téli 
B.-nál, amely gyakran már dec. végére esik, a 
vemhes anyára ós a szopós bárányra is nagyobb 
gond fordítható. De viszont nem bocsáthatjuk 
őket legelőre s így drágább takarmányokkal kell 
az anyajuhokat etetni, hogy elég tejük legyen. 
A tavaszi B.-nál, amely rendesen márciusra esik, 
csakhamar legelőre kerül az anya és a bárány is 
s így a juhok tartása valamivel olcsóbb, de a le
vágásra szánt bárányt nem lehet olyan jól érté
kesíteni. A nyári B.-nak az az előnye, hogy az 
•anyajuhok és bárányok is jó legelőhöz jutnak, 
így az anyák jól tejelnek, a bárányok jól fejlőd
nek. Hátránya azonban, hogy az anyajuhok kora 
tavaszi hágatása nehezen megy, s hogy az anyá
kat akkor kell úsztatni és nyírni, amikor vem
hesek, ami gyakori elvetélóssel jár. 

Báránypirosító (nav.j, 1. Alkanna. Régebben az 
-európai Alkanna gyökerét álalkannának mon
dották. 

Barát Magdolna Zsófia, 1. Szentszív-társa
ságok. 

Barát, a róm. ós gör. kat. egyház szerzetesei
nek a közéletben használt neve (latinul fráter). 
Különösen a ferencrendieket hívják így; fehér B. 
a dömés szerzetes, tarka B. a cisztercita-rendü, fe
kete B. a bencés, néma B. a kamalduli, vörös B. a 
templomos, török B. a dervis. 

Barát (arab), 1. Berát. 
Barata, ókori város Lykaoniában, 50 mér

földre Iconiumtól (Konia), a Kara-dag hegységben. 
Számtalan templomromjáért ma Binbir Kilise-
nek (1001 templom) hívják. A templomok rész
ben a VII., részben a X—XI. sz.-ból erednek Kr. u. 
A keresztények 1072. hagyták oda a hódító moha-
anedánok miatt a várost. 

Barataria,a középkor regevilágában egy tünde
szigetnek : Tündérországnak (1. o.) neve. Átvitt 
értelemben érzéki csalódást, megbabonázottak lá
tomásait jelenti. 

Barataria öböl, Louisiana amerikai államban 
a Misssisszippi deltájától Ny.-ra; 24 km. hosszú, 
l -3 km. széles. 

Barátbetü (ném. Mónchschrift), így nevezik a 
középkor kódexeinek gótikus betűit. A nyomdá
szatban ama gót betüfajok egyike, mellyel nem
csak németül, hanem magyarul is lehet nyomtatni, 
ha magyar ékezetü betűket öntenek hozzá. 

Barátbors (növ.), 1. Vitex. 
Barátcinege (Phaeopharus palustris L., áiiat), 

a cinege-félék egyik közönséges faja. L. Cinege
félék. 

Barátfalva, 1. kisk. Kolozs vm. tekéi j.-ban, 
(1900) 302 oláh lak.; u. p. Teke, u. t. Mezőszent-
mihálytelke. — 2. B-, kisk. Vas vm. németújvári 
j.-ban, (1900) 986 német lak.; u. p. és u. t. Szentelek. 

Barátfóka, 1. Fókák. 
Barátfül, derelyenemű tészta-étel. 
Baráth Ferenc, budapesti ref. főgimnáziumi ta

nár, szül. Kúnszentmiklóson 1844 nov. 3., megh. 
190í szept. 5. Iskoláit Debreczenben és Pesten a 
reform, teol. intézetben végezte. 1866-ban Jenába 
ment az egyetemre, de az 1866-iW háború miatt 
haza kellett térnie. 1867-ben letette az első papi 
vizsgálatot s Edinburgba ment a skót szabad egy
ház által magyar ifjak számára fölajánlott stipen
diumra. Két év múlva hazajött s a pesti ref. fő
gimnáziumhoz hívták meg a magyar irodalom
történet, költészet és az egyháztörténetem tanárá
nak. 1900-ban nyugalomba vonult. Számos cikken 
kívül megj elentek tőle: Nyugat-Európa és hazánk 
(Pest 1871). Ezt a munkát Ápulejusnév alatt adta 
ki s maga a munka nagy feltűnést keltett. A fran
cia forradalom, Carlyle után fordította (Budapest 
1875—78); Aestlietika (u.o. 1872). Egyik szerkesz
tője volt 1882—84-ig a Magyar Phil. Szemlének. 
Irodalmi dolgozatok (Budapest 1895); Z>aM(1896) 
Scott Walter, Carlyle (1895. Olcsó könyvtár). 

Baráthegy (Mnich), Liptó vm. rózsahegyi já
rásában, Liszkófalu (Liszkova) felett az eocén-ré
tegekből kiemelkedő 696 m. magas krétadolomit-
és mészből álló hegy, melynek vastag mészkő
padjai közt nevezetes barlang van; a barlangnak 
két nyílása közül az egyik 12, a másik 25 m.-nyire 
a Vág síkja (487 m.) felett nyílik; sokfelé ágazik 
el, helyenkint cseppkőképződményeket mutat. 
Legmélyebb részén a televényföld >/8 m- mélysé
gig kultúrréteg, amelyből szenet, durva edény-
cserepeket, néhány darab ökör- és disznócsontot 
s emberi csontváztöredékeket ástak ki; e mély
ségen alul a barlang sárga, agyagos homok-
réteg-kőtömböket rejt, a hamu- és szénrétegben 
ember-, juh-, sertés-, kutya- és ökörcsontok hever
tek, a bejárati előcsarnokból pedig bronz- és réz
huzalok, réztekercs, szarvascsontok és fogak kerül
tek ki; összesen 48 emberi csontváz került nap
fényre. A barlangot 1871. Krecsméry Károly rózsa
hegyi polgármester fedezte fel s 1876. Lóczy La
jos kutatta ki. A ,B.-en hajdan kettős sáncú po
gány vár állott, az Árpádok korában pedig a templá-
riusok építettek rajta zárdát, innen vette a nevét; 
a zárda romjai alig ismerhetők fel, de a régi temp-
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lom a B.-en épült Kisszentmárton község felett 
ma is megvan. V. ö. Lóczy Lajos, A B.-i őskori 
barlang (Természettud. Közlöny IX. 1. és 321., 
VIII. 481.); Majláth Béla (Archaeol. Közlemé
nyek. IX. köt.). 

Baráthely, nagyk. Nagyküküllő vm. medgyesi 
j.-ban, (1900) 1422 oláh és német lak.; koracsúcs-
ives evang. templom, vasúti megálló; u. p. és u. t. 
Medgyes. 

Barathron, 10—12 méter mély sziklahasadék 
Athén mellett, amelybe a régi görögök a halálra 
ítélteket dobatták. 

Baráti, kisk. Hont vm. ipolysági j.-ban, deooj 
431 magyar lak., u. p. Kemeneze, u. t. Ipolyság. 
Már 1156. említtetik, mint a garammelléki ben
cések tulajdona. 

Baratieri, Orestes, olasz tábornok, szül. Con-
dinóban (Dél-Tirol) 1841 nov. 13., megh. Sterzing-
ben 1901 aug. 8. Mint ifjú önkéntes Garibaldi alatt 
a Bourbonok ellen harcolt (1860), majd 1866. Dél-
Tirolban az osztrákok ellen. A hadjárat után az 
olasz hadseregbe lépett és 1887-től mint bersa-
glieri-ezredes, majd tábornok Britreában szolgált. 
1891. a gyarmat kormányzójává tették. 1894 júl. 
17-ón hatalmába kerítette Kaszalát, 1895 jan. pe
dig Mangasa raszt verte meg. Ezután az elfoglalt 
Adigrat kastélyt és Tigrét erősítette meg ós okt. 
9. újabb diadalt aratott az abesszlniaiak fölött. 
De még az óv végén megfordult a kocka. Előbb 
(dec. 8.) Toselli őrnagy hadosztálya szenvedett 
kudarcot, majd 1896 jan. 22. Makalle fellegvár 
veszett el és midőn B. végre egész seregével meg
mozdult, Aduánál márc. 1. ügyetlenül rendezett 
felvonulása és a talajviszonyokban gyökeredző 
nehézségek folytán döntő vereséget szenvedett 
Menelik négustól. Az olasz kormány B.-t azonnal 
elmozdította állásától és Baldisserát (1. o.) nevezte 
ki helyébe. Őt magát pedig hadi törvényszék elé 
állították, mely azonban június 12-én felmentő 
ítéletet hozott. Afrikában való szereplését meg
írta Memorie d'Africa című. könyvben (Torino 
1897-98). 

Barátin (Barathyn) Lukács, zágrábi püspök, 
szül. Szegeden, megh. Zágrábban 1510. (Való
színű, hogy Lukács sebesi főesperessel azonos.) 
1493-ban VI. Sándor pápa kinevezte püspökké és 
megengedte kivételesen, hogy bármely püspök 
által fölszenteltethesse magát. Erre B. érsekének, 
Váradi Péter kalocsai érseknek mellőzésével az 
apostoli nuncius kezébe tette le az esküt, minek 
következtében Váradi val pörpatvara támadt. 1500. 
a pápa engedelmével az esztergomi érsek suffra-
ganeusa lett. Ő építtette szülővárosában a Szt. 
Demeter-tomplom melletti Mária-kápolnát, mely
nek fenntartásáról alapítvánnyal gondoskodott. 
1500 óta haláláig mint zágrábi püspök mű
ködött és végrendeletében 16,000 aranyat hagyott 
hátra arra a célra, hogy a székesegyházat kő
fallal megerősítsék. V. ö. Borovszky Samu, Sze
gedi B. L. (Századok, 1900. 831.1.) 

Barátja az erénynek, gúnyos szállóige, ere
dete bizonytalan; Jókai Mór Politikai divatok c. 
regényében (1863) többször adja egyik alakjának 
szájába. 

Barátka (áiiat), a barátka poszáta (Sylvia atri-
tapilla L.) népies neve. L. Poszáta-félék. 

Barátka (azelőtt: Brátka), kisk. Bihar vm. 
élesdi j.-ban, (1900) 1379 oláh lak., vasúti állomás, 
posta-, táviró- és telefonállomás ; gróf Batthyány -
féle nyárilak. Közelében barlang van, melyben 
fegyvérekre bukkantak, úgyszintén a festői Brat-
kucza-völgy. 

Barátkeselyü (áuat), 1. Kesélyüfélék. 
Barátlak, kisk. Zemplén vm. sztropkói j.-ban, 

(1900) 66 tót lak., u. p. Sztropkó, u. t. Kelese. 
Barátlehota, község, 1. Barátszabadi. 
Barátleves, potykából és csukából készült hal

leves, melyet úgy készítenek, hogy a nevezett 
halakat szálkáiktól megtisztítják, forró vajba, pet
rezselyem-zöldje és paprika közé teszik, azután 
liszttel, sóslével és egy kevés tejföllel megabálják. 

Baratmagú népies elnevezés szerint az a diny-
nye, melynek a magva sárgásbarna. 

Barátmajor, kisk. Vas vm. kőszegi j.-ban, 
(1900) 244 horvát lak., u. p. és u. t. Városszalónak. 

Barátos, kisk. Háromszék vm. orbai j.-ban, 
(1900) 861 magyar lak., vasúti állomás, posta és 
táviró. 

Barátság. A lelkek összhangján alapuló köl
csönös bizalmas viszony olyanok közt, kik mellék-
tekintetek nélkül becsülik egymást, egymás örö
mében, bánatában teljes önzetlenséggelrészt vesz
nek s egymásért bármilyen áldozatra készek. 
Ilyen eszményi B. a legbecsesebb erkölcsi javak 
egyike. Az életben gyakran külső okok, az önzés 
finomabb vagy durvább formái, pl. közös érdekek, 
egymás társaságában való kedvtelés stb. közve
títik vagy táplálják a B.-ot. Az ókori irodalom 
Achilles és Patroklus, Orestes és Pylades alakjai
ban az igazi B. örök mintaképeit rajzolta meg. 
Az ókorból valók a B. elméletének első kifejtői, 
Plató, Aristoteles, Cicero is. A B. újabb időben sem 
veszett ki az emberekből s az irodalomból, ha az 
önzetlenség talán ritkábbá is vált. A lelkek 
összhangja elsősorban erkölcsi, jellembeli rokon
ságot jelent s nem zárja kJ az egyéniségek eltéré
seit. Goethe és Schiller, Arany és Petőfi különálló 
egyéniségek s köztük — nagyértékű levelezésük 
tanúsága szerint is — a legbensőbb és legbizal
masabb barátság állott fenn. (V. ö. Gyulai Pál gyö
nyörű fejtegetését Arany J. c. emlókbeszédében.) 

Barátsági szerződések, azok a nemzetközi 
szerződések, amelyek békés állapotot és forgalmat 
biztosítanak a szerződő felek közt. Ily barátsági 
szerződést kötöttünk Argentínával (1871. XLVIII. 
t.-c), Chilével (1871. L. t.-c.), Hawai-val (1876: 
XXXII. t.-c). Koreával (1893. XXVII. t.-c), Peru
val (1871. XLIX. t.-c), üruguayval (1871. XLVII. 
t.-c). Mindezek első cikkei azt tartalmazzák, hogy 
a szerződő államok polgárai és lakosai közt állandó 
béke és barátság álljon fenn és hogy a szerződő 
államok közt a kereskedelem kölcsönösen szabad 
legyen. Ezek a B. mintegy élénken kiemelik azt 
a tételt, hogy a nemzetközi jog kifejlődése abból 
a vágyból ered, amellyel az egyes államok a bé
kés forgalom megszilárdulását kívánják. A nem
zetközi jog csirái Rómának szintén azokban az 
általános barátsági viszonyt szabályozó szerző
déseiben jelentkeznek, amelyek a béke állapotát 
alapítják meg s békés forgalmat teremtenek más 
nemzetekkel (Álba, Karthágó). L. Nemzetközi jog 
története, 

Rémi Nagy Ltaílama. II. Ttot. S8 
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Barátságos közbenjárás (franc, bons offices), 
harmadik állam közreműködése két vagy több ál
lama közt kötött szerződés körül. A B.-t ez a harma
dik állam vagy önként ajánlja fel, vagy erre öt a 
szerződő felek, vagy valamelyikük kéri fel. A köz
benjáró nem szerződő fél, csak elősegíti a szer
ződés megkötését. L. Hágai békeértekezletek. 

Barátság-szigetek, 1. Tonga-szigetek 
Barátszabadi (azelőtt: Barátlehota), kisk. 

Trencsón vm. trencséni j.-ban, (1900) 829 tót lak.; 
nagy dolomit-bányája szódavíz és egyéb pezsgő
italok gyártásához jó minőségű anyagot szolgál
tat, melyet Nagytarajoson megőrölnek s vasúton 
Bécsbe és Galiciába szállítanak. U. p. Tornyos, 
n. t. Czobolyfalu. 

Barátsziget, kisk. Zala vm. zalaszentgróti 
j.-ban, (1900) 98 magyar lak., u. p. Kehida, u. t. 
Kehida-Kustány. 

Baráttelke (azelőtt Mrisány), kisk. Gömör és 
Kis-Hont vm.nagyrőczei j.-ban, (1900) 377 tót lak.; 
n. p. és u. t. Hisnyóvizi vasgyár. 

B a r a t t e r i a (ol.). Eredeti értelme a. m. 
csere-bere, csalás, sikkasztás, továbbá az igaz
ság áruba bocsátása; ugyanaz a fogalom, me
lyet a római jog a crimen repetundarum, azaz 
megvesztegetés néven ismer. Tengerjogi műnyel
ven a B. marittima kifejezés alatt az angol jog
ban azokat a büntetendő cselekményeket (jelesül 
sikkasztást, csalást, okirathamisítást, hűtlen keze
lést) értik, melyeket a hajó kapitánya v. személy
zete a hajó, a rakomány tulajdonosa s általában 
mindazok kárára elkövethet, kik a hajóskapitány
nyal szerződésre léptek. Más jogok a fogalmat ki
terjesztik a hajóskapitány s a hajószemélyzetnek 
a hajó v. rakomány tulajdonosa kárára elkövetett 
minden szándékos vagy akár csak gondatlan cse
lekményeire is. Büntetőjogilag a B. nem önálló 
büntetendő cselekmény, hanem minősítő körül
mény. A B.-nak tengeri biztosításnál van jelen
tősége. Némely, pl. a német s a belga keresk. törv. 
szerint a biztosító aB.-ért felelős, a nálunk gyakor-
latszerüen érvényes Code de Commerce 353. §-a 
szerint ellenben nem, hacsak a biztosítási szer
ződésben az ellenkező kikötve nincs. 

B a r a t t e u r (ejtsd: barattör) a. m. csaló, árú
hamisító. 

B a r a t t o (ol.) a. m. csere, árunak más árúért 
való kicserélése; a kereskedés legalsóbbrendű 
ágaiban, különösen a falvakban még ma is elő
fordul. A B.-ügylet tulajdonkóp kétoldalú vétel, 
mert a cserélő felek pénzben becsülik meg a cse
rébe adandó és veendő árúkat és a felbecsült ér
ték alapján kötik meg az ügyletet. Ősidőkben 
minden kereskedés B. volt. A műveletlen népek
nél a B.-nak még ma is nagy szerepe van. 

Barátudvar (azelőtt Barátfalu), nagyk. Mosón 
vm. nezsideri j.-ban, (1900) 1643 német és magyar 
lak., tejszövetkezet, gőzmalom, vasúti állomás, 
posta és távíró. 

Barátúr, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, 
(1900) 242 német és magyar lak.; u. p. és u. t. 
Magyarhertelend. 

Baratűnszkij, Jevgenij Abramovics,orosz költő, 
szül. Vjazsliban, a tambovi kormányzóságban 
1800 márc. 3., megh. Nápolyban 1844 júl. 11. 
Az orosz nemzeti irodalom megalapítása korából 

való író, Puskin ifjúkori barátja. Pályáját mint 
katonai növendék kezdte, de csinyjei miatt 1815. 
a katona' iskolát el kellett hagynia. Fogékony 
lelkére nagyon hatott e büntetés, s miután hazá
jában három évig időzött, beállt közlegénynek 
a testőr-vadászezredbe. Rövid idő múlva altiszti 
rangot kapott, de pajkosságait itt sem hagyta 
el, s emiatt egy finn ezredbe tették át, ahol 1825. 
tiszti rangra emelték. B. ezután nem sokáig ma
radt a hadseregnél, hazament Moszkva mellett 
fekvő birtokára s irodalommal kezdett foglalkozni. 
1843-ban külföldre utazott s ez útjában hirtelen 
meghalt. Költői tehetségére nagy hatást gyakorolt 
a finnországi természet, s első, Eda című nagyobb 
költeményét is egészen finn szellem lengi át. Leg
kiválóbb munkája a Cyganka (Cigánynő), amely
ben a magasabb orosz társaságot rajzolja s amely 
a megfigyelés finomsága s az érzelmek gyöngéd
sége által tűnik ki. Összes költeményeit 1869. 
adták ki először Moszkvában, azóta több kiadást 
értek. 

Barátzsilip. A tógazdaságokban alkalmazott, 
deszkákból készült alkotmány, melyen át a víz 
egyik tóból a másikba vezethető. A vízleeresztést 
úgy szabályozzák, hogy a vizet elzáró deszkákat 
kiütik, minek következtében a víz a deszkákon 
keresztülbukik és így mennél több deszkát ütnek 
ki, annál több vizet lehet elvezetni. 

Barau (csehül Bavorov), város, 1. Wodnan. 
Barava (Brava), kikötőváros Britrea olasz 

gyarmatban, a szomáli parton, a d. sz. 1° 7' és 
a k.h. 44° 4' alatt. 3000, többnyire szomáli, arab 
és szuahéli lak., kik gyapotszövéssel foglalkoznak 
s élénk rabszolgakereskedést űznek. 1891 óta az 
olaszok birtoka. 

Barázda, 1. a földmivelésben az a földszelet, 
melyet az eke a szántás alkalmával hasit, 1. 
Szántás. 

2. B. (n5v., lat.: sulcus). Barázdáknak nevezik 
azokat az egyforma keskeny mélyedéseket, melyek 
a növéuytagokhosszaságában egymással párhuza
mosan vonulnak végig. Az ilyen szár a barázdált 
szár ((nulis sulcatus). B.-áknak v. völgyecskék-
nek (vallecula) mondják még a bordák közt levő 
mélyedéseket, melyek az apróbb szemű száraz 
terméseken, különösen az ernyősök termésén 
láthatók. 

3. B. (franc. cawweZwrej, vájolat. így nevezik az 
építészetben az oszloptörzs vagy pillér felületébe 
függélyesen vájt homorú mélyedést, mely a sima 
oszloptörzs díszítésére szolgál. A dór oszlopnak 
16—20 B.-ja van, melyek élben érintkeznek (1.1. 
ábra), fölül ív
ben simulnak 

az oszlopfő
höz, alul neki
futnak a ta
lapzatnak. Az 
ión és korin-
tusi oszlopok
nak 24 B.-ja 
van (1.2. ábra), melyeket azonban keskeny szala
gok választanak el egymástól; a B.-k itt úgy alul, 
mint fölül félkörben végződnek. A renaissance az 
oszlopok és pillérek B.-áiba alul egy bizonyos 
magasságig egy kis domború pálcikát is helyez, 
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vagy azt levélfonattal díszíti. U. o. megtörténik 
az is, hogy a B.-ák az oszlopot csigavonal alakjá
ban fonják körül. 

Barázda-billegető (áiiat), az éneklök rendjébe, 
a billegetőfélék (Motaeillidae) családjába tartozó 
madárfaj. L. Biüegetőfélék. 

Barázdacsőrüek (Flataleae, állat), a gémalakú 
madarak (Ardeiformes) egyik alrendje; ide tar
toznak az -íbisz-félék (1. o.) és a kanalasgém-félék 
(1. o.). 

Barázdálás (segmentatio), az emberi és állati 
petén, a termékenyítés után beálló oszlási folya
mat, 1. Embrió. 

Bárba (lat.) a. m. szakáll. 
Baiba, afrikai vidék, 1. Borugung. 
Barbacane (franc, ejtsd: bárbákán), 1. falon áttört 

lórés; 2. a középkori várak előtt épített igen erős, 
többnyire kerek alapra j zú vártorony, melynek fek
vése olyan volt, hogy annak elfoglalása előtt a 
támadó magát a várat nem vívhatta. A B.-t a vár
ral erődített folyosó kötötte össze. A visegrádi 
várnak is volt a Duna partjára épített B.-ja, mely
nek romjai most is láthatók; 3. a régi várak 
escarpe-falai fölött levő ösvényt szegélyező, lő
résekkel ellátott kőfal vagy védő-cölöpzet; 4. a 
bélésfalaknak a mögöttük átszivárgó víz lefolyá
sára szolgáló nyilasai. 

Barbacena, Filiberto Caldeira Brant, niar-
quis, brazíliai tábornok, szül. Saborában (Brazí
lia) 1772., megh. Rio-de-Janeiróban 1840 jün. 10. 
1820-ban Bahia parancsnoka volt. Az 1822-iki 
forradalom kitörésekor Európába menekült, de 
dom Pedro trónralépése után visszatért hazájába. 
Több Ízben küldték Londonba és Lissabonba. Ő 
kérte meg Leuchtenberg Amália hercegnőt dom 
Pedro részére s ő kisérte Braziliába. De elvesztvén 
a király kegyét (1830), az ellenzékhez csatlakozott, 
mely dom Pedrót 1831. lemondásra szorította. 

Barbacena daRainha, város Minas Geraes bra
zíliai államban, a Las Mortes-folyónál, a Gampos 
nevű pampák határán, vasút mellett, (IMO) 57,850 
lak., sajt- és marhakereskedéssel. Jezsuita hitté
rítő-állomásból keletkezett. 

Barbacs, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban, (1900) 
962 magyar lak.; takarók- és segélyegyletszövet
kezet, fogyasztási egylet; u. p. és u. t. Csorna. 

Barbados (Barbadoes, ejtsd: — bédosz), a Kis-
Antillák legkeletibb szigete; alakja szabálytalan 
háromszög; területe 430 km2. Harmadkori kőze
tekből (korallmész, márga, homokkő) áll; korall
zátonyok fogják körül. Földjeterraszszerüen emel
kedik ; legmagasabb csúcs a Hillaby (340 m.) ós a 
Chimborazo (338 m.), a barlangok ós törés okozta 
völgyek (sink holes) gyakoriak. Folyóvize nincs. 
Kutak és ciszternák szolgáltatják az ivóvizet. 
Klímája egészséges; átlagos évi hőmérséklet 27°, 
az évi esőmennyiség 1-460 mm. A zivatarok gya
koriak. A 106,470 acre-nyi területből 74,000 van 
mívelés alatt; ebből 35,000 acre van cukornáddal 
beültetve; egyéb termékek a pamut, 1908-ban 
26,000 st. font értékben, kukorica, aloe, arrow-
root és kávé. A sziget középső részein petróleu
mot is bányásznak. A lakosok száma 1908-ban 
194,477; az 1891-iki cenzus szerint 182,306, akik 
közt 156,539 anglikán, 14,485 wesleyanus, 6801 
herrnhuti, 816 r. k. és 21 izraelita. A születések 

száma (1908) 7100, a haláleseteké 5641. A leg
fontosabb iparág a cukorkészítés, vele 1908-ban 
388 üzem foglalkozott; azonkívül 5 rumdesztil
láló állott fönn. A halászattal 250 bárkán 1000 em
ber foglalkozik és az évi termelés 17,000 st. fontra 
rúg. A népiskolák száma 1908-ban 165 volt 15,932 
tanulóval; a középiskoláké (1 a lányok számára) 
7. A Codrington College hallgatóinak száma ugyan
abban az évben 17 volt. Két napi, két heti, egy 
háromheti ós egy havi újság jelenik meg. A be
hozatal értéke 1908-ban 1.225,869 (főképen ipar
cikkek Angliából, élelmiszerek az Amerikai Egye
sült-Államokból és Kanadából), a kivitelé 880,486 
st. font volt. A közigazgatás élén egy kormányzó 
áll, melléje van rendelve egy 9 kinevezett tag
ból álló törvényhozó és egy végrehajtó tanács. A 
törvényhozótestület 24 tagból áll. A bevételek 
1908—1909-ben 189,805, a kiadások 198,865, az 
államadósságok 410,900 font st.-et tesznek ki. 
A rendőrség tisztekben és legénységben 318 fő
ből, a kikötői rendőrség pedig 40 főből áll. Fölfe
dezője ismeretlen. Az angolok 1627 óta tartják 
megszállva. 1674., 1694., 1780., 1837. és 1897. nagy 
viharok pusztították. V. ö. Schomburgk, The his-
tory of B. (London 1848); Stark, B. and the Ca-
ribbee Islands (u. o. 1898); Aspinall, Pocket Guide 
to the West Indies (u. o. 1907). 

Barbados-cédrus (nov.), 1. Juniperus. 
Bar-Bahlúl (Haszan), szir szótáríró a X. sz.-

ban. Fő munkája: Lexicon syriacum; kiadta Du-
val Rubens Parisban, 3 kötetben, a munka forrá
sairól tájékoztató bevezetéssel. 

Barbár, 1. Barbárok. 
B a r b a r a (lat.) a. m. Borbála (1. o.). 
B a r b a r a . A következtetés egyik módjának 

skolasztikus elnevezése, nevezetesen az ú. n. első 
figurának első modusa. Pl. minden járványosán 
fellépő betegség apró szerves csírák elterjedéséből 
származik. A kolera járványosán fellépő betegség, 
ennélfogva apró szerves csírák elterjedéséből szár
mazik. A legtökéletesebb s legértékesebb módja a 
következtetésnek, melyben egyetemes igazságok
ból indulva, egyetemes igazsáíhoz jutunk. 

B a r b a r e a R. Br. (növ.j, Borbálafü, a Cruci-
ferae (Keresztes viráguak) család gónusza, mely
nek 14 faja főkép mérsékelt tájakon él. Kétéves 
v. évelő füvek. A B. vulgáris R. Br., mely egész 
Európában és Észak-Ázsiában el van terjedve, 
takarmánynak ajánlatos (Hubertus füve). Nedves 
réteken, mívelt talajon nő. 

Barbarelli, Giorgio, olasz festő, 1. Giorgione. 
Barbár érmek, a Dáciában, Pannóniában, Gal

liában stb. találtatni szokott, görög ós római min
tára készült arany és ezüst pénzek. A hazánkban 
található barbárpénzek az előlapon koszorús férfi-
főt, a hátlapon lovas vitézt tüntetnek fel s II. Fü
löp makedoniai király tetradrachmái után készült 
öntvények. 

Barbari, Jacopo de', olasz festő és rézmetsző, 
szül. Velencében 1440 körül, megh. 1512 körül. 
1500. Miksa császár, majd más német fejedelmek, 
végül Margit főhercegnő, Németalföld helytartó
jának szolgálatában állott. Nem volt jelentékeny 
művész, de neve a német művészetre, főleg Dü
rerre gyakorolt hatásánál fogva — Dürer Jacob 
Walch néven említi — ismert. 

88* 
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Barbarici, község Zágráb vm. nagygoriczai 
j.-ban, (i9oo) 141 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. 
Welika Gorica. 

Barbaricum Promontorium, 1. Espichel. 
Barbarizmus, a lélek műveletlensége, durva

sága s az ilyen lélekből fakadó nyers, kegyetlen 
tett. — B., a retorikában, stilisztikában a. m. 
nyelvbeli hiba, különösen idegenszerűség: szók
nak idegenszerű jelentéssel való használata (pl. 
könnyelmű életet vezetni, (e helyett: folytatni) és 
idegenszerű mondatszerkesztés (valami fölött cso
dálkozni, ehelyett: valamin). L. Latinosság, Né-
metesség, Nyelvhelyesség, Antibarbarus. 

Barbaro Dániel, velencei történetíró, követ, 
majd érsek ésaquilejaipátriárcha(1513—70). Fő
műve : Storia Voneziana dal anno 1512 al 1515., 
melyben Surino követ jelentései nyomán hazánk
ról, nevezetesen a Dózsa György-féle lázadásról, 
eredeti híreket közöl. V. ö. Történelmi Tár 1891, 
338 1. 

Barbárok (gör., valószínű jelentése: értelmet
len beszédűek), a régi görög felfogás szerint ide
gen nyelvű népek, de a perzsák ellen vívott sza
badságharctól kezdve a szónak megvető értelme 
is volt, jelezve a durvaságot, a kegyetlenséget, a 
műveletlenséget, s elsősorban a perzsák voltak a 
görögök szerint B. A rómaiak, kikre e szót kez
detben szintén alkalmazták, a görög műveltség 
elsajátítása után hasonlókép B.-nak neveztek min
den idegen népet, mely a görög-római műveltség 
határvonalán túl lakott, így a keltákat, germá
nokat stb. Mióta a görögök idegen betörő népek
kel megküzdöttek, a képzőművészet is formát 
igyekezett adni a B.-nak, főleg a szobrászat. Ne
vezetesek azok a gallus szobrok, melyeket Perga-
mon királyai készíttettek a gallus betörés vissza
verésének emlékére (a haldokló gallus a római ca-
pitoliumi múzeumban, a gallus ós neje a Museo 
Nationaleban); ezeken a művészek csak egy-két 
vonással tüntették fel az idegen eredetet. A ró
mai szobrászok már valószerű módon a ruháza
ton, a fegyvereken, sőt faji vonásokkal is kifejez
ték a B. alakját. Leginkább láthatni ezt a diadal
oszlopokon és diadalíveken (Traianus ós M. Aure-
lius oszlopán, Nagy Constantinus kapuján), melye
kan főleg a dákok vannak jellemzően feltüntetve. 
Érdekes a firenzei Loggia dei Lanzi germán nő 
szobra, mely a németek szerint Thusneldát, Armi-
nius feleségét ábrázolja. V. ö. Bienkowski, De 
simulacris barbarorum gentium apud Romanos 
(Wien 1901). 

Barbarossa (ol., a. m. rőtszakáll), I. Frigyes 
német császár (1. o.) mellékneve. 

B a r b a r o s s a (ol.), olaszországi vörös csemege-
szőllöfajta. 

Barbarossa, 1. Horuk (Aruk v. Urudzs), hír
hedt tengeri rabló a XIV. sz.-ban, az oszmán 
uralom megalapítója Észak-Afrikában, egy az 
iszlámra áttért mitilenel fazekas fia. Öccsével Mo-
hammed tuniszi emir szolgálatába lépett és nem
sokára az egész hajóhad élén állott, 1515. Eutemi, 
Algéria emirje, segítségül hívta a spanyolok 
ellen; B. széjjelverte ugyan a spanyol hajóhadat, 
de az emirt megfojtatta és felcsapott Algéria ural
kodójának. Az Oran mellett vívott csata után a 
spanyolok futásközben megölték 1518. 

2. B.Dzsereddin(Haireddin),&z előbbinek öccse, 
szerződést kötött I. Szelim szultánnal (1519), mely 
szerint Algéria pasájaés tízezer janicsárnakvezóre 
lett. Algériát a spanyoloktól.Tuniszt pedig a bitorló 
Mulej Hasszántól foglalta vissza (1533). V. Károly 
császár.hogy B. tűrhetetlen kalózkodásainak véget 
vessen,500 hajóval és 30,000 emberrel kikötött Tu
nisznál 1535 júl. 20., B.-t megverte és a fellegvá
rat s 86 ellenséges hajót zsákmányul ejtett. Mire a 
menekülő B. Tuniszba ért, Goletta fellegvárat a fel
szabadult 8 ezer keresztény rabszolga hatalmában 
találta, mire elmenekült. V. Károly Mulej Hasszánt 
nevezte ki helytartónak. B. azonban II. Szolimán 
parancsára Algériából is folytatta rabló hadjára
tait, elpusztította az ióni szigeteket, megverte Dó
riát, a császári admirálist, Kandia szigete mellett 
tönkretett egy keresztény hajóhadat 1540., vissza
verte V. Károly újabb támadását és Franciaor
szággal szövetkezve kifosztotta Nizzát 1543. 
Hétezer fogollyal érkezett Konstantínápolyba, hol 
nemsokára, 1546 júl. 4. meghalt. V. ö. Vaigt, Die 
Geschichtschreibung über den Zug Karls V. gegen 
Tunis; Schomburgk, Geschichtschreibung über den 
Zug Karls V. gegen Algier; Túrba, Über den Zug 
Karls gegen Algier (Wien, Akad.); Jurien de la 
Graviére, Doria et Barberousse (1887); Stanley-
Poole, The Barbary corsairs (1890). Pyrker egri 
érsek a Tunisiade c. hőskölteményben énekelte 
meg V. Károly diadalát. 

Barbarossa-barlang, 1. Kyffhauser-hegység. 
Barbaroux (ejtsd: —rá), Charles Jean, francia 

politikus, szül. Marseilleben 1767 márc. 6., lenya
kazták 1794 jún. 25. A francia forradalom kez
detén L'Observateur Marseillais cím alatt hírla
pot szerkesztett és a Tuileriák megrohanásakor 
vezényelte a népet. A konventben a girondistákkal 
tartott és Marat meg Robespierre ellen szónokolt, 
amiért mint royalistát ós a köztársaság ellenségét 
halálra ítélték. Mémoirejait 1822. adták ki (a Mé-
moires relatifs á la Róvolution gyűjteményben). 

Barbár törvények (Leges Barbarorum), a régi 
germán népjogokat nevezik így. Ilyenek: a Lex 
Salica, Lex Ripuariorum, Lex Burgundiorum,Lox 
Alamannorum,Leges Anglo-Saxonum stb. L. Ger
mán népjogok. 

B a r b a s t e l l a (állat), a denevér-félék egyik 
neme. L. Denevér. 

Barbastro, járási székhely Huesca spanyol tar
tományban, a Veronák, a Cinca mellékfolyójának 
jobbpartján, vasút mellett, termékeny vidéken, 
(i9oo) 7033 lak., régi székesegyházzal, posztószö
véssel és agyagedónykószitéssel. 

Barbatelli, Bernardino, olasz festő,!. Poccetti. 
Barbat l (Aiiatj, a cerkóf majmok egyik alneme; 

idetartozik a kacér majom (Cercopithecus Diana 
L.). L. Cerkóf majmok. 

Barbatimaoía (növ.), 1. Styphnodendron. 
Barbatyen, község, 1. Felsöbarbatyen. 
Barbatyeniszkrony, község, 1. Alsóbarbatyen-

iszkrony. 
Barbauld (ejtsd: bárbó), Anna Laetitia, ang. írónő, 

szül. Kibworthben, Leicestershireben 1743 jún. 
20. (ahol atyja, John Aikin, pap volt), megh. 
1825 márc. 9. Vallásos nevelése és visszavonult 
élete korán kifejlesztették benne a költészet iránti 
hajlamot. 1773-ban adta ki első verskötetét, amely 
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még ugyanebben az évben négy kiadást ért, 1774-
ben nőül ment Rochemont B. dissenter paphoz 
és nevelőintézet-tulajdonoshoz és az erre követ
kező tiz évben főként tanítással foglalkozott. Az 
1775.kiadott bibliai tárgyúDevotionalPiecesután 
a gyermekek számára Hymns in Prose c. kötetet 
írt, melyet sok nyelvre lefordítottak. Barly Les-
sons for Children c. korszakot alkotó munkájával 
a gyermeknevelés kezdetének művészetét mozdí
totta elő. V. ö. Works of A. L. B. (London 1825) 
és ffllis, Life of A. L. B. (Boston 1874). 

B a r b e (franc, ejtsd: bárb), csipkeszalagok, me
lyeket a XVIII. sz.-tól kezdve fejdíszül használ
nak és melyeknek két vége rendesen szabadon lóg, 
még a XIX. sz. elején is gyakori. — A rézmet
szésnél a rajzvonalnak emelkedett egyenetlen 
széle, mely a tű után marad s melyet később re
szelővel távolítanak el. 

Barbe (ejtsd: bárb), 565 m. hosszú és 125 m. 
széles sziklás sziget a Saóne-ban, Rhone francia 
dópartementban, 3 km.-re Lyontól: e város lakói
nak kedvelt kiránduló helye, régi vár romjaival 
és régi toronnyal, szép sétahelyekkel. 

B a r b e b l e n e (franc, ejtsd: bárb blö), 1. Kék-
szakáll. 

B a r b e c n e (ejtsd: bárbekju) a nyugatindiai szi
geteken az egészben megsütött ökör elnevezése, a 
délamerikai államokban pedig azé az ünnepélyes 
mulatságé, amelynél a szabadban ökröt sütnek. A 
szó etimológiája bizonytalan; némelyek a francia 
barbe a queue kifejezésből, mások az indiánusok 
berbekot vagy barbacoa szavából származtatják. 

Barbédienne, Frangois, hírneves párisi bronz
műves (1810—1892), aki mesterművek reprodu
kálására berendezett műterme révén világhírre 
tett szert. Az ókor, középkor és renaissance mes
termüveit másolta gondos technikával, csodálato
san vissza tudta adni az eredeti mű jellegét. Szá
mos kitüntetésben részesült. Eredeti művei is van
nak : világítótestek, órahüvelyek stb. Szép rekesz
zománcot is készített. Gyárában 400 munkás dol
gozik rendesen s több mint kétezer minta után ké
szült tárgyai, alakok, műipari tárgyak, a világ 
legelőkelőbb szalonjaiban találtak helyet. Ő készí
tette a párisi városháza belső díszítését is. 

Barbó-Maxbois (ejtsd: —boá), Frangois, marquis, 
francia államférfiú, szül. Metzben 1745 jan. 31., 
meghalt Parisban 1837-ben. 1769—80-ig több né
metországikövetségnél működött. 1780-ban Ame
rika konzulja, 1785. pedig San-Domingo főin-
tendánsa lett. A királyság bukása után Metz 
maire-jo, majd az öregebbek tanácsának tagja 
volt (1795). A directorium mint királypártit Cayen-
neba deportálta (1797), de Bonaparte visszahívta, 
államtanácsossá ós kincstári miniszterré tette 
(1801). 1808 óta a legfelsőbb számszék elnöke s 
XVIII. Lajos alatt egy ideig az igazságügy minisz
tere is volt. Terjedelmes emlékiratokat irt. Egyéb 
említésre méltó művei: Histoire de la Louisiane 
(1828) és Journal d'un déporté (2 köt., 1834). 

Barber, John, 1. Barbour. 
Barberey-Saint-Sulpice (ejtsd: bárbrej-szén-szüi-

pisa), kis helység Aube francia dópartementban, 
Troyestól 6 km.-re, a Seino balpartján 340 lak. 
Egy XII. sz.-beli templommal. Sajtja troyesi sajt 
néven ismeretes. 

Barber ini,eredetíleg lanfani,római hercegi csa
lád, mely a Toszkánában fekvő Barberino birtoká
tól vette nevét. A ház nagyságát és fényét B. Maf-
feo alapította meg, aki 1623. VIII. Orbán név 
alatt (1. o.) a pápai széket foglalta el. Óriási va
gyont ós hercegi címet szerzett családjának, első 
sorban Károly öccse 3 fiának. De midőn X. Ince 
pápa felelősségre vonta őket, Franciaországba me
nekültek, ahol B. laddeo meghalt (1647). A leg-
idősebbik testvér, B. Francesco bibornok (szül. 
1597., niegh. 1679.) néhány év múlva megbékült 
a pápával, o az alapítója a híres B.-könyvtár
nak ós a B.-palotának, mely Róma egyik 
legnagyobb épülete. A legifjabbik testvér, B. 
Antonio (szül. 1608.), 1628-ban bibornok, 1631. 
Urbino hercege, 1652. Poitiers püspöke s 1657. 
Reims érseke lett. Miután a pápával kibékült, 
visszatért Olaszországba s Nemibon halt meg 1671 
aug. 3. Latin és olasz verseket irt. Általában aB. 
család tagjai a tudomány, irodalom és művészet 
pártolói voltak, az az ismert közmondás tehát: 
« Quod barbari non fecerunt, fecere Barberini», 
egyedül arra vonatkozhatott, hogy VIII. Orbán 
alatt a B.-család antik műemlékek romjain ka
matozó modern épületeket emelt. A család férfiága 
1738. halt ki. Javaik Colonna (Giulio Cesare) her
cegre szállottak, aki anyjának nevét s a B.-csa-
ládnak címerét (három méh) is átvette. Megh. 
1787. AB.-Colonna családnak utolsó férfi tagj a Don 
Fmrico, Palestrinaés Castello San Pietro hercege 
volt, szül. 1823., megh. 1889 febr. 18. Rómában. 
Csak egy leánygyermeket hagyott maga után, 
Máriát, kit 1891. Sacchetti Luigi marcheso vett 
nőül, kinek a király a Palesfrina hercege címet 
adományozta. A nagy B.-palotában (melyet 1624 
óta Maderna, Borromini és Bernini építettek), az 
említett könyvtáron kívül számos híres műemlé
ket őriznek, köztük Raffael Fornarináját, Dürer, 
Andrea del Sarto, Reni stb. műveit. Viszont a hí
res B.-i faun a müncheni gliptotékába, a híres 
Portland-váza 
pedig (1. B.-
váza) a Bri
tish Museum-
ba került. V. ö. 
Reumont, Bei-
tráge zur ita-
lienischen Ge-

schichte (5. 
kötet, Berlin 
1857). 

Barberini-
váza, köszö
rült, domború 
alakokkal dí
szített régi 
római üveg
edény. VIII. 
Orbán pápa
sága alatt 

(1623 —1644 
Alexander Se-
verusnak Ró
ma és Tivoli között kiásott sírjában hamuval tel
ten egészen ép állapotban találták. Első birtokosa 
a pápa egyik rokona által alapított Barberini-

Barberini-váza. 
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könyvtár volt (1. Barberini); a XVIII. sz.-ban 
William Hamilton angol követ szerezte meg, 
utóbb Portland herceg, végül a londoni British 
Museum birtokába került. Utolsóelőtti birtokosá
ról Portland-vázának is szokás nevezni. A British 
Museumban 1845. egy látogató szándékosan dara
bokra zúzta az edényt, de ismét összeillesztették. 
Magassága 25 cm., legnagyobb átmérője 15. cm. 
Az edény alapteste sötétkék, átlátszó üveg, mely 
homályos tejfehérségű üvegréteggel van bevonva. 
B rétegből több alakból álló mitoszi ábrázolás 
van kiköszörülve, úgy hogy a fehérszínű alakok 
a kék alapból domborulnak ki. (Összesen 7 sze
mély, két fa, egy kígyó, nyugvóágy és váza.) A B. 
a római üvegköszörülésnek ránk maradt legreme
kebb alkotása. Ujabban agyagból, majd meg 
üvegből is készítették egészen hű másolatát. 

Barberton,,város Transzvál Lydenburg nevű 
járásában az B.-i határ közelében, mintegy 4000 
lak. Graham Barber 1885. alapította. Közelében 
vannak a Mauch által 1870. felfedezett De Koop 
nevű aranymezők. A Delagoa-Pretoria vasúttal 
szárnyvonal köti össze. 

Barbés (ejtsd: bárbé), Armand, francia forradalmi 
politikus, szül. Guadeloupe szigetén 1810 jún. 
18., megh. Hágában 1870 jún. 26. Parisban részt 
vett Blanqui alatt titkos társaságok üzelmeiben. 
Az 1839 máj. 12-iki vakmerő lázadási kisérlet al
kalmával elfogták s halálra Ítélték, de Lajos Fü
löp király büntetését élegfogytiglani fogságra 
változtatta, melyből B. az 1848. februári forra
dalom alatt kiszabadult. Az ideiglenes kormány 
B.-t a Luxemburg-palota kormányzójává és ezre
dessé nevezte ki s egyúttal képviselőnek válasz
tották. Mint az 1848 máj. 15-iki merénylet egyik 
cinkosát, életfogytiglani fogságra ítélték. III. Na
póleon 1854. szabadon bocsátotta. 

B a r b e t t e (franc, ejtsd: bárbett). Oly lövegek, 
melyek nem a mellvéd valamely lőrésén át, ha
nem a mellvéd fölött, en B. (ném. tíber Bank) 
lőnek, B.-lövegeknek, páncéltornyok, melyekből 
a lövegek en B. lőnek, B.-tornyoknak neveztet
nek. A szerkezet így sokkal könnyebb és a löveg
nek sokkal tágabb kilövése van; a különben sza
badon álló csövet egy vértes födél védi az ellen
séges tűz ellen, mely födél a löveggel együtt 
forog. Modern hadihajók kizárólag B.-tornyokban 
hordozzák nagy kaliberű ágyúikat, miért is B.-
toronyhajóknak neveztetnek. L. Vérteshajó. 

Barbey (ejtsd: barbé), Edouard Polydore Isaac, 
francia államférfiú, szül. Mazamet-ben (Tarn) 
1831 szept. 2., megh. Parisban 1905 márc. 26. 
A tengerészeti pályára lépett és részt vett a krimi 
és a Kina ellen indított háborúkban. 1863-ban 
birtokára vonult. 1870-ben önként ragadott fegy
vert és részt vett Paris védelmezésében. 1882-ben 
szenátornak választották, még pedig köztársasági 
programmalapján. 1887-ben a tengerészeti tárcát 
vállalta el a Rouvier-minisztériumban és ez állásá
ban a Tirard- és Preycinet-minisztóriumban is 
megmaradt. 

Barbey d'Aurévilly (ejtsd: barbe dorévillyi), Jules, 
francia kritikus és regényíró, szül. 1808., megh. 
1889. Parisban. Már 15 éves korában feltűnt az 
irodalomban. Ismertebb müvei: L'amour impos-
sible (1841); Les prophétes du paasé (1851); L'en-

sorceleé (1854); Portraits critiques(1863); Goethe 
et Diderot (1880); Les oeuvres et les hommes du 
XIX. S. cimen kiadta a Le Pays lapban megjelent 
kritikai és történeti tanulmányait, amelyek 1861— 
95 között 10 kötetben jelentek meg. Nagy tehet
ségű és sokoldalú író volt, eleven, ötletes tollú, 
de kifejezéseiben és ítéleteiben szertelen, hatás
vadászó. 

Barbezieux, járási székhely Charente francia 
départementban, a Tréfle és Condéon között, 
vasút mellett, (1906) 4204 lak., a XII. sz.-ból való 
Mátyás-templommal, jelentékeny szeszkereske-
dóssel, gabona- és marhavásárokkal. B. Angou-
mois egyik hübére volt, amikor még falak körí
tették. 

Barbi, Álice, olasz énekművésznő, szül. Mode
nában 1861 febr. 26. Apja szegény hegedűművész 
volt, anyja pedig egy olasz marquis-család tagja. 
Szülői 1869. Kairóba költözködtek, hol apja a 
khedive meghívására átvette a kairói opera igaz
gatását. A kis Alicet egy francia nevelőintézet 
gondjára bízták, hol szigorú klastromi nevelésben 
részesült. Tizenötéves korában szülői visszaköltöz
ködtek Olaszországba. Apja a római konzervató
riumban képeztette ki a hegedüművészi pályára. 
1879-ben a Quirinalban bemutatta hegedüjátókát 
a közönségnek. Mint dalénekesnő legelőször 1882. 
szülővárosában lépett fel, s csakhamar világhírű 
lett. Budapesten először 1892. énekelt. 1897 óta 
b. Wolff-Stomersee orosz nagykövet neje. Költőnő 
is, verseit Bazzini zenésítette meg. 

Barbiano di Belgiojoso, Qiovanni Giacomo, 
olasz hadvezér. Szolgált a francia ligában, a pápai, 
később a spanyol hadseregben s 1593. Felső-Magyar
ország kormányzója és Kassa parancsnoka lett. 
Itt első tette az volt, hogy a protestánsok temp
lomait erőszakkal elfoglalta, papjaikat pedig a 
városból kiűzte. Egyike volt azon zsarnok ide
geneknek, kik a magyart vérig üldözték. 1604-ben 
Bocskaynak levelet Irt, melyben 20,000 frt köl
csönt kért tőle, midőn pedig Bocskay ezt tőle meg
tagadta, halálos ellensége lett neki. Kózrekerí-
tette leveleit s a császárnál felségárulónak vádolta 
be, szentjobbi várát pedig megtámadta. Bocskay, 
miután hiába kért maga ellen vizsgálatot, B. ellen 
fegyvert fogott s a hozzá igyekező Petz vezér 
seregót Álmosd mellett 1604 okt. 14. tönkre
tette s magát B.-t is megszalasztotta. B. Kassára 
akart menekülni, de nem bocsátották be s így 
Szepes várába futott, melyet azután, sikertelenül, 
Lippai Balázs ostromlott. B. később Spanyolország
ban tartományi kormányzó lett s 1626. halt meg. 
V. ö. Gömöri G., Az álmosdi ütközet. M. Had
történ. Közlem. IV. évf. 709 1. és a Bocskay-irod. 

Barbiano di Belgiojoso d'Este, olasz nemesi 
s részben hercegi család. Nevét a Comacchia 
mellett fekvő Barbiano-kastélytól vette. Em
lítésre méltó: Alberico Condottiere, ki a kül
földön szolgáló olaszokat összegyűjtötte s belőlük 
a György-csapatot szervezte, mely úgyszólván 
katonai iskolája lett egész Olaszországnak. E se
reggel harcolt III. Károly nápolyi király oldala 
mellett, ki 1384. connétable-jává tette. Szolgála
tait azután Visconti Galazzo milanói hercegnek 
ajánlotta föl, ki őt (1403) végrendeletében flai 
gyámjának és kormányzójának nevezte ki. Megh. 
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1409. — Kitűnt még e családból Krisztina her
cegnő (1808—1868), B. Barbiano herceg neje, 
írónő. (Müveit 1. fölsorolva Boccardonál, Bncicl. 
italiana, III. 562. 1.) — A családnak jelenlegi 
feje Emilio herceg, szül. 1855., Antonio herceg 
(1804-1882) fia. 

Barbie du Bocage (ejtsd: barMé dit bokázs), 1. Jean 
Denis, francia geográfus, szül. Parisban 1760 
ápr. 28., megh. u. o. 1825 dec. 28. Tagja volt az 
Institutaek 1806 óta, 1809 óta pedig a párisi Col
lége de Francé tanára. Hírnevét Atlas pour le vo-
yage du jeune Anacharsis (Paris 1788—89., új 
kiad. 1799) által szerezte. Magyarul: B. világosító 
értekezése (Barthelemy: Ifju Anacharsisának VIII. 
kötetéhez). Ford. Deáky I.Sámuel (Kolozsvárt 1821, 
a ref. kollégiom bet.) További művei: Mélanges de 
géographie ós Bxamen des histoires d'Alexandre. 
— 2. B., Jean Guillaume, az előbbinek fia, 
szül. 1793., megh. 1843.; tanár volt Parisban s 
szintén kiváló érdemei vannak a földrajzi tudo
mány éstérképezés körül.—3. B.,Albert Frédéric, 
az előbbinek testvéröccse, szül. 1798., megh. 1834 
febr. 25. Munkái: Traitó de géopraphie général 
(Paris 1832), és Dictionnaire géopraphiquo de la 
Bible (ugyanott 1834). A Facultó des lettres ta
nára volt. 

Barbier, 1. Antoine Alexandre, francia biblio
gráfus, szül. 1765-ben Coulommiersben, megh. 
1825-ben. Fő műve: Dictionnaire des ouvrages 
anonymes et pseudonymes (Paris 1806—1809 és 
1872—79, 4 köt.). Mint Napóleon könyvtárnoka 
alapította a fontainebleaui, compiégnei, st.-cloudi 
és louvre-i könyvtárakat. 

2. B., Auguste,tc&Tic\a, szatirikus, szül. 1803-ban 
Parisban, megh. 1882-ben Nizzában. A júliusi for
radalom a költői szatira terére vezette, amelyen 
nagy sikereket aratott. 1869-ben az akadémia 
tagja lett. Fő müve: Jambes (1831,31. kiad. 1882). 
Jambusok, melynek néhány szép darabja örökre 
megőrzi B. nevét az irodalomban. 

3. B., Jules, francia színműíró, szül. Parisban 
1822-ben, megh. 1901-ben. Számos drámát, víg
játékot, vaudeville- és operaszöveget Irt. Ismer
tebbek : Le román de la Rose (zenéje Pascaltól, 
1854); Psyche (1857, zenéje Thomastól); Le par
don de Ploermel (1859, fordította Csepregi Lajos 
Pest 1860, zenéje Meyerbeertől); Faust, ford. 
Ormai Ferenc (u. o. 1870); Romeo et Juliette, 
ford. Ormai (Nemzeti Szinház könyvtára 31); 
La reine de Sába (mindannyi Gounod zenéjéhez) 
stb. A francia-német háború lirai költemények 
írására lelkesítette. 

Barbier de Meynard (ejtsd: barbjé dö menár), Gasi-
mir Adrién, francia orientalista, szül. 1827. 
Marseilleben, megh. 1908 márc 21. Parisban. 
Előbb követségi attaché volt Perzsiában, azután 
a perzsa tanszék tanára a Collége de Franceon. 
Fő müvei: Dictionnaire géographique, historique 
et littéraire de la Perse (1861); La poésie en Perse 
(1878); Dictionnaire turc-francais (1881) stb. 

Barbieri, 1. Qiovanni Francesco, olasz festő, 
1. Gruercino. 

2. B., Giuseppe, olasz tanító, költemények 
írója és híres egyházi szónok, szül. 1783. Bassa-
noban, megh. 1852. Padovában, hol előbb a szó-
noklástan, később az államtudományok tanára 

volt. Híresek Quaresimale c. böjti prédikációi és 
Le stagioni c. tanító költeménye. 

Barbigan (arab), hídfő, hldfőeröd, 1. Barbacane. 
Barbitosz (Barbiton), ó-görög hangszer.melyet 

Alkaios, Sappho és Anakreon használtak énekeik 
kíséretéül. A lyrához hasonlít, de ennél karcsúbb. 

Barbitursav, malonylhugyany 
C4B4N,0,+2H10, 

színtelen prizmákban kristályosodik, melyek me
leg vízben oldódnak. Előállítják malonsavból és 
hugyanyból, azokat 100°-on foszforoxiklorid-
dal melegítve. Lúggal főzve szétesik maionsavra 
és hugyanyra. Alkil származékai közül a di-
etil származéka veronai néven mint fontos al
tató hatású gyógyszer van alkalmazásban. 

Barbizon(ejtsd: barbizoH), Chailly-en-Bierre köz
séghez tartozó telep Seine-et-Marne francia dé-
partementban a fontainebleaui erdő Ny.-i szé
lén ; ismeretes mint a francia tájfestők gyülekező 
helye. L. Barbizoni festők. 

Barbizoni festők, ama francia festők cso
portja, kik az 1830-as évek elejétől kezdve a fon
tainebleaui erdőben (Barbizon falu) dolgoztak és 
a természet finom megfigyelése, hangulatos, de 
hü ábrázolása által új irányt adtak a tájképfes
tésnek (paysage intimé). Az úttörő mesterek vol
tak : Théodore Rousseau, Jean Frangois Miilet, 
Jules Dupré, Gamille Corot (1. a saját nevük 
alatt). V. ö. Leipnik, A barbizoni művészek (Buda
pest 1904). 

Barbosa du Bocage (ejtsd: barbóza du bokázs), 
Manuel Maria, szül. 1765 szept. 15. Setubalban, 
megh. 1805 dec. 21. Lissabonban. Mint tengerész 
a keletindiai Göába került, honnan gúnyversei 
miatt Macaoba menekült. 1790-ben tért vissza 
Lissabonba. A Nova Arcadiaból kizáratván, a 
francia forradalmi eszmék terjesztésével, isten
tagadó és lázadó irataival magára vonta a poli
tikai hatóság ós inkvizíció haragját, mely bör
tönbe vetette, ebből csak Lafőes és Pombal befo
lyása szabadította ki. B. Portugáliának egyik leg
népszerűbb költője, szonettjei nagyon sikerültek, 
szerelmes versei azonban túlpajkosak. Rimas c. 
kötete 1791. jelent meg először, Obras poeticas 
1853—57-ig (6 köt.). Kritikai dolgozatai közül 
leghíresebb a Verdades duras c. Voltaire-i levél. 

Barbosza, kisk. Krassó-Szöróny vm. bogsáni 
j.-ban, (1900) 869 oláh lak., u. p. Valeapaj, u. t. 
Raffna. 

Barbotan, Cazaubon francia községhez tartozó 
fürdőhely, Gers départementban, 651 lak., XI. szá
zadbeli templommal; 6 meleg (26— 38° C.) kén-és 
vastartalmú gyógyító forrásáért évenkint több 
mint 1000 fürdővendég látogatja meg. 

Barbot iue (franc), másként p&te sur páie. 
A porcellán díszítésének egy neme, melynél a 
díszt a nyers tárgyra a máz alatt, igen sűrű fes
tékanyaggal festik, úgy hogy az reliefszerüen 
hat, 1849. kezdték alkalmazni, a modern kerámia
gyártásnál igen gyakori. 

Barbou (ejtsd: bárba), 1. Alfréd, francia író, szül. 
Mayetben 1846. Mint hírlapíró kezdte pályáját, 
1871 óta a Sainte Geneviéve könyvtár tisztvise
lője. Számos cikken kívül egész sorozat történelmi 
tanulmányt írt, többnyire Brevaunes, Remember 
Lussae, Hassan álnevek alatt. Főbb müvei: His-
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tőire du ministére Polignac (1877); Les trois répub-
liques francaises (1878); Les grands écrivains de 
la Francé (1879—80); Histoire compléte du drapeau 
francais (1880); Histoire de la guerre au Dahomey 
(1893). 

2. B., Jean Joseph, a hírneves B. francia 
nyomdász-család egyik tagja, 1717. Parisban 
telepedett le mint könyvkereskedő s ugyanott 
1723. nyomdát is alapított. Halála után fia, B. Gé-
rard Joseph és unakaöccse, ifj. B. Gérard Joseph, 
vették át az üzletet s Collection B. cím alatt meg
indították a latin klasszikusok sorozatát, mely
ből összesen 76 kötet jelent meg. Ez a gyűjtemény 
díszes kiállítása és korrekt szövegkiadása miatt 
nagyon elterjedt. 1808-ban Delalaine Jules bir
tokába ment át az üzlet, aM azt saját cége alatt 
folytatta. A B.-k, kiknek ősapja B. Jean lyoni 
nyomdász volt, a XVI., XVII. és XVIII. sz.-ban 
Franciaország különféle városában birtak nyom
dát s több ezer klasszikus kiadást nyomtak. 

Barbonr (ejtsd: bárbö, irják Barber-nei. is), 
John, Skótország legrégibb nemzeti költője, szül. 
1316., megh. 1395 márc. 13. Fő müve: The Brus 
c. eposz (1375 körül), amely a skótok legnagyobb 
királyának, Róbert Brucenak (1306—1329) törté
netét dolgozza fel nyolctagú, páros-rímű vers
sorokban. 

Barboux (ejtsd: bartú), Henri Martin, fran
cia jogtudós, az Académie Francaise tagja, szül. 
Cháteaurouxban 1834szept. 24., megh. Parisban 
1910 ápr. 25. 1859-ben ügyvéd. Különösen pénz
ügyi természetű pörökben nagy hírre tett szert. 
Az 1894-iki Panama-pörben a két fő vádlott, Les-
seps Ferdinánd ós Károly védője volt. Törvény
széki beszédeit Discours et plaidoyers (2 köt., 
1889—94) címmel adta ki. Külön jelent meg: 
Affaire de Panama, plaidoirie pour MM. Ferdi
nánd et Charles Lesseps (1893). 

Barbuda, az angol Antillák egyike, a Leeward-
szigetek csoportjából, 44 km.-re Antiguától; terü
lete : 192 km2, zátonyok és homokpadok veszik 
körül, amiért a hajókra nézve nehezen megköze
líthető ; igen alacsony, legmagasabb pontja 60 m.; 
éghajlata egészséges; lakóinak száma mintegy 
800, akik leginkább állattenyésztéssel, kukorica-, 
dohány- és cukornádtermeléssel foglalkoznak. 
Közigazgatásilag Antiguához (1. o.) tartozik. 

B a r b u l a Hedw. (nSr.), a lombos mohák gé-
nusza, hazánkban 12 faja ól. 

Bárbura, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (1900) 
414 oláh lak., aranybányával; u. p. Marossolymos, 
u. t. Boicza. 

B a r b u s Cuv. (áiiat), a pontyfélék családjába 
tartozó halnem. L. Márna. 

Barby, város Magdeburg porosz kerületben, az 
Elba jobbpartján, vasút mellett, (1905) 5301 lak.; 
répacukorgyártással ós sörfőzéssel,szesz-és tégla
gyárral. 

B a r c a (ol.), tengeri kereskedelmi hajókon al
kalmazott bárminemű csónak, különösen az, me
lyet a hajórakománynak partraszállítására és be
hajózására használnak. 

Bárca, 1. játékbárca, csontból, gyöngyházból, 
fémből stb. készült jegy (francia neve után álta
lában jeton-nak is hívják), mely a kártya v. kocka
játékban bizonyos nyerési számot v. megállapí-1 

tott összeget jelent s a játékeredmény elszámolá
sára egységértékül szolgál. — 2. B. különféle 
anyagból készült oly jegy, amelyet bányákban, 
gyárakban, vasúti munkálatoknál stb., továbbá 
háborús időkben pénz helyett fizetésre használnak 
és meghatározott módon és időben folyópónzre 
beváltanak. — 3. B., bárcázás. A vasüti szállít
mányozásnál az árúdaraboknak azokkal a jelző 
adatokkal való megjelölése, melyek szükségesek 
ahhoz, hogy a szállítmányok fel ne cseréltesse
nek, hogy rendeltetési helyükre jussanak és hogy 
a szállítási szerződós feltételeinek megfelelően 
kezeltessenek. — 4 B., erkölcsrendészeti szem
pontból, 1. Türelmi bárca. 

Barcaec ia (ol.), a tengeri kereskedelmi hajó
kon alkalmazott legnagyobb csónak. 

Barcafalvi Szabó Dávid, műfordító és nyelv
újító, szül. a XVIII. sz. közepén (1753 v. 1755) 
Bodrogkereszturon (Zemplén vm.), megh. 1828 
márc. 20. Sárospatakon. Ugyanitt végezte isko
láit, azután két évig külföldön tanult, közben 
két izben (1784, 1786) szerkesztette a pozsonyi 
Magyar Hírmondót, 1792—1805-ig a sárospataki 
kollégiumban tanított matematikát ós fizikát. 
Több nyomtatásban megjelent műve közül csak 
az első jelentős, a Szigvárt klastromi története 
(1787), érzelgős regény, melyet Miller Márton 
német eredetijéből fordított. Nem maga a regény 
fontos, még előadása sem, mert B.-nak nem volt 
stílérzéke, csak a nyelve. B. már újságíró korá
ban megkezdte a szófaragást, e munkájában azon
ban egészen gyárilag űzte a szócsinálást. Erős 
nemzeti érzés ólt benne s emiatt minden fogalmat 
magyarul akarván kifejezni, regénye tele van új, 
addig nem hallott szavakkal. Van közöttük sok 
természetes úton, helyes analógiával készült is, 
különösen az összetételek között, amelyek, össze
sen vagy 50, átmentek a köznyelvbe s élnek ma 
is (pl. belváros, esernyő, mondat, művész, olvas
mány, uradalom), de ez elenyésző kevés a meré
szen, minden analógia nélkül képzett vagy meg
csonkított szavaihoz képest. Egy pár ezek közül 
is él (cím, ima, tábornok) s voltak olyan írók, 
akiknek tetszettek B. merész, sőt képtelen újításai 
(pl. emlep = monumentum; örmész = őrálló; 
gondolyag = fogalom), úgy, hogy tovább halad
tak a tőle jelölt úton (pl. Dugonics), de a közvéle
mény s még maga Kazinczy is idegenkedéssel, sőt 
boszankodással fogadta «idétlen, megengedhetet
len vakmerőségeit)). B. nem is folytatta munká
ját, de így is megilleti őt a legerőszakosabb nyelv
újító neve. 

Barcaglia, Donato, olasz szobrász, szül. Paviá-
ban 1849 dec. 1. Milanóban és Kómában tamilt. 
Kiváló müvei: Ámor által megvakított leány 
(1875); Az Élet meg akarja akasztani az Idő fo
lyását ; A szégyen (mindkettő a trieszti Museo 
Civicóban); Szappanbuborékok; Nagyatyai örö
mök ; Atléta. Legújabb művei közül kiválik az 
1859. évben elesettek nagyszerű emléke Melegna-
nóban. 

Barcarés, kikötő, 1. Saint-Laurent-de-la-Sa-
lanque-

B a r c a r o i a (ol.), az a sajkadal, melyet a 
nápolyi és velencei bárkák v. gondolák vezetői 
a lagunákon való evezés közben énekelnek. 
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Baxcellona (ejtsd: bárcselloná), PozZO di Gotto, 
tengerparti város Messina olasz tartományban, 
szemben a Lipári szigetekkel, vasút mellett, (1901) 
23,493 lak., szövőiparral, olajfatermeléssel, kénes 
forrásokkal. 

Barcellos, régi város Braga portugál kerület
ben, a Cavado jobbpartján emelkedő lejtőn, vasút 
mellett, (1900) 3530 lak., régi körfalakkal. A nép
hit szerint Hamilcar Barcas alapította. 

Barcelona, 1. Spanyolország egyik tengermel
léki tartománya az egykori Kataioniában a Föld
közi-tenger, Gerona, Lerida és Tarragona tarto
mányok közt, 7731 km2 területtel, (1900) 1.054,541 
lak. Járásai B., Arenys de Mar, Berga, Granollers, 
Igualada, Manresa, Mataró, San Feliú de Llobre-
gat, Tarrasa, Vich, Villafranca del Panadez, Vil-
lanueva y Geltrú. 

2. B., az ugyanily nevű tartomány és az egy
kori Katalonia székhelye a Földközi-tenger fél
köralakú öble mellett, több vasúti vonal kiinduló 
pontjánál, (1900) 533,000 lak., virágzó iparral. 
Legfontosabb iparág a szövő-fonó ipar, különösen 
a pamutfonó és szövő; ezenkívül a selyem-, posztó-, 
butorkelme és vászonszövés; a vasöntés és gép
gyártás, fegyverkováesolás, cipőgyártás, fehér
nemű és ruhakészltés, üveg-, agyag-, bőripar, du-
gókészités és csokoládégyártás. Igen élénk a ke
reskedése is. Kikötőjét hatalmas mólók védik a 
hullámok ellen és több részre is osztják. 1907-ben 
érkezett 1567 hajó (1364 gőzös) 1.971,978 ós távo
zott 1141 (1002 gőzös) hajó 1.4 41,7961. tartalom
mal és mintegy egy milliárd peseta értékű árú
forgalommal. A legfontosabb kiviteli cikkek: pa
mut-, gyapjúszövetek, bőr és cipő; behozataliak: 
nyers pamut, gyapjú, festékanyagok, tüzelőanyag, 
kávé, kakaó és tökehal. B. az ó-, az újvárosból és 
Barceloneta nevű kikötői külvárosból áll. Az óvá
rost a tenger mellett levő és Kolumbus szobrával 
ékesített Plaza de la Pazból kiinduló széles út, 
a (1200 m. hosszú és 23—45. m. széles) Eambla, 
választja ketté, amely egy kiszárított patak he
lyén ÉNy.-i irányban a Plaza de Catalunaig ve
zet, ahonnan azután a folytatása, a Paseo de Grá
cia, a Grácia nevű külvárosig, B. egyik legszebb 
részéhez vezet. A tenger partján van a Muralla 
del Mar, nagyon látogatott sétahely. Szép nyilvá
nos kert terül el azonkívül a citadella aljában is. 
Szép, széles utcák metszik át a külvárosokat is. 
Legszebb épületei: az 1298—1448-ig épült szé
kesegyház Szt. Euláliának, a város védszentjének 
síremlékével, két befejezetlen toronnyal; a szin
tén gótikus Santa Maria de Mar; az 1909-iki föl
kelés alkalmával megrongált San Pedro de las 
Pueblas; a szintén megrongált San Pablo del 
Canpo nevű templomok; az aragoniai királyok 
egykori palotája (a XIII. sz.-ból), amelynek az V. 
Károly császár idejéből való melléképületében van 
elhelyezve az archeológiai múzeum és az arago
niai királyok gazdag, Üres levéltára; az audien
cia (törvényszéki palota), az Alba-család régi kas
télya ; a városháza (a XIV. sz.-ból); a Teatro del 
Liceo, Spanyolország legnagyobb, 4000 nézőre 
szánt színháza; a börze (Lonja) oszlopos előcsar
nokkal ; az egyetem mór stílusban épült nagy elő
csarnokkal ; az igazságügyi palota; az 1888-iki ki
állításból fennmaradtiparcsarnok,állandó kiállítás

sal; a műcsarnok, amely tudományos gyűjte
mények számára van fenntartva; végül a diadal
kapu a Sálon de San Jüan nevű széles fasor be
járatánál. Az egyetemén, könyvtárán és botani
kus kertjén kívül van B.-nak művészeti akadé
miája, több múzeuma, hajós-, kereskedelmi és 
több közép- és népiskolája; 15 szinháza és cir
kusza, meg a bikaviadaloknak szánt arénája. A 
síkságot, amelyen a város épült, amfiteátrumsze-
rüen hegyek veszik körül, amelyek egyikén, a vá
rostól DNy.-ra fekvőn (az ókorban Mons Jovis, 
későbben Mons Judaicus) épült a Montjuich nevű 
erősség; ez 10,000 embert is képes magába fo
gadni. A környékén fekvő hegyek némelyikéről, 
különösen a Tibidaboról, ahová fogaskerekű vezet 
föl, gyönyörű kilátás esik a tengerre és a városra. 
— B. kezdetben föníciai gyarmat volt; később a 
karthágóiak foglalták el; a rómaiak idejében Co-
lonia Faventia Júlia Augusta Bia Barcino nevet 
viselt, a IV. sz.-ban már B. néven is említik; 
415. Athaulf, a nyugati gótok királya, foglalja el; 
713.arabkézbe kerül.801-ben Jámbor Lajoshódítja 
meg és a spanyol határgrófság fővárosává teszi. 
985-ben az arabok ismét elfoglalják és földúlják; 
csakhamar azonban de Boreíl gróf visszahódítja 
és B. önálló grófok uralma alatt virágzásnak in
dul. 1258-ban alkotott tengerészeti törvényköny
vét (Consulato del mar) mindenütt érvényesnek 
ismerték el. 1137-ben, midőn IV. Berengar Raj
mund II. aragoniai Ramiro egyetlen leányát, Pet
ronellát nőül vette, B.-t Aragóniához csatolják. 
1640-ben a francia királyoknak veti magát alá, 
de 1652. hosszú ostrom után kényszerül megint 
a spanyoloknak hódolni. 1697-ben a franciák ismét 
elfoglalják, de a ryswicki békében visszaadják. 
A spanyol örökösödési háborúban Károly főher
ceg pártjára áll. 1714-ben V. Fülöp csapatai fog
lalják el. 1809 febr. 16. Duhesme francia tábor
nok keríti hatalmába és a franciák 1814-ig meg 
is tartják. 1827, 1835, 1838, 1840, 1841, 1842 és 
1856-ban B. véres fölkeléseknek volt színhelye. 
Azóta a spanyol szocializmus gócpontja, amit leg
jobban bizonyít az 1909 júl. 26. és 31. közt dü
höngő fölkelés. V. ö. Ant. Capmany, Memóriás 
historicas sobre la marina, comercio yartesde B. 
(Madrid 1779—92). 

3. B. (azelőtt: Nueva B.), város Venezuela dél
amerikai köztársaságban, 2-5 km.-nyire a tenger
től, a Neveri partján, vasút mellett, 12,785 lak. 
Kisebb hajók a városig juthatnak fel; nagyobbak 
Bnsenada de B.-öbölben vetnek horgonyt. 

Barcelonnette (ejted: bárszionett), az ugyanily 
nevű arrondiss. székhelye Basses-Alpes francia 
départementban, az Ubaye vagyis B.-i völgy kö
zepe táján, a Cortebelle és Roche-Pointue alján, 
(1906) 2405 lak., kalap-, posztó-, selyemkelme- és 
bőrgyártással; Manuel követ emlékszobrával. 
1231-ben alapította Raymond Bérenger, Provence 
akkori grófja. 

Barchan, 1. BarJchán-
Barchent, parkét v. vélez (Barchent, futaine, 

füstiem). Lágysodratú pamutvetülékkel készült 
savolykötésú szövet, fonákja bolyhosítva. A kö
zépkorban, vagyis a kézifonás időszakában lánc
fonalul lenfonalat használtak, most azonban 
főleg csak pamutfonalat. A B.-gyártás a közép 
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korban, nevezetesen a XV. sz.-ban (Zsigmond ki
rály idején) nálunk igen fejlett volt s főleg Kas
sán központosult. A most készülő pamut-B. vál
fajai : Nyers B. cm.-ként 26 lánc és 20 vetéssel, 
22 angol számú pamutlánc s 8 a. sz. pamutbeve
tőfonalból. Bélés B. cm. 21/24, 20/4 angol sz. 
pamutfonálból. Nyomtatott B. cm. 23/18, 24/15 
ang. sz. Bordás B. (Schnürchen B.) ripszkötósü 
(1. Alapkötés) cm. 34/29, 28/44 ang. sz. Piké B., 
I Piké. 

Barchesz, a zsidók szombati ós ünnepi fonott 
kalácsa, amely fölött a házigazda péntek este ün
nepélyes áldást mond. Zsidó népetimológia szerint 
a. m. birkasz Adonáj (Isten áldása), valójában a. 
m. Berchta (germán istennő), kinek tiszteletére 
az ősgermánok ilyen alakú kalácsot sütöttek. 

Barci, kisk. Modrus-Piume vm. cirkvenicai 
j.-ban, (1900) 304 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. 
Grizane. 

Barclay (ejtsd: bárkié), l. Alexander, angol költő 
és író, szül. 1475 körül, megh. Londonban 1552. 
Tanulmányait Oxfordban végezte ós 1506. adta 
ki The castell of Laboure c. allegorikus költemé
nyét. Következő műve The Shyp of Polys of the 
Worlde, amelyet Pynson nyomatott ki 1509-ben, 
részben utánzása, részben fordítása Sebastian 
Brandt Narrenschiff jenek és érdekes, mint a kor
viszonyoknak szatirikus rajza. B. nem Brandt 
eredeti munkáját, hanem Jákob Locher Stultifera 
Navis c. latin feldolgozását használta forrásul. 
Megemlítendő még The Myrrour of Good Maners 
c. munkája is. 

2. B., Arthur, Libéria néger köztársaság el
nöke, szül. az angol Antillákon 1857. Jamaikában 
végezte tanulmányait, ügyvédnek készült, de 
1894. elment Guineába, ahol egy európai kereske
dőház alkalmazottja lett. 1898-ban képviselővé 
választották. Értelmes és tevékeny ember létére 
rábízták a pénzügyek vezetését, 1903. pedig a 
köztársaság elnökévé választották. Mint elnök 
nemcsak megnyitotta az országot az európaiak 
előtt, hanem mindjárt kezdetben igyekezett a fran
cia gyarmat határigazítása alkalmával megszi
lárdítani a jó viszonyt Franciaországgal; másrészt 
célul tűzte ki, hogy Libériát, melynek lakosságát 
a nyomor és az alkoholizmus megtizedelte, gaz
daságilag rendbe hozza. 

3. B., John, új-latin költő ós szatirairó, szül. 
Pont-á-Moussonban 1582 jan. 28., megh. Rómában 
1621 aug. 12. Szülővárosában tanult, holskót szár
mazású atyja, Stuart Mária bukása után hazáját 
elhagyván, a jogot tanította. 1603-ban apjával 
Londonba ment; később Parisban és 1618-tólfogva 
haláláig Rómában élt. Fő műve: Argenis (Paris 
1621, németül Opitztól, újabban Münchtöl), szel
lemes politikai allegória és erkölcsrajz, főleg 
Franciaországról. Klasszikus nyelven van írva a 
jezsuiták ellen irányuló regénye: Buphormionis 
satyrikon (London 1603, II. rész Paris 1605). To
vábbá: Apológia Buphormionis (London 1610) s az 
iskolákban is olvasott Icon animorum (London 
1614).V. ö.Dalrymple, Life of B. (Bdinburg 1786); 
Boucher, De B. Argenide (Paris 1874);, Dupond, 
L'Argenis de B. (u. o. 1875); Dukas, Btude bib-
liographique et littéraire sur le Satyricon de B. 
(u. o. 1880). 

4. B., Róbert, a quekerek legkiválóbb dog
matikusa, szül. Edinburgban 1648., megh. 1690 
okt. 3. Uryban, Aberdeen mellett. Parisban, hol 
tanulmányait végezte, áttért a katolikus vallásra. 
Majd reformált szülei által visszahivatva, a que-
kerekhez csatlakozott, kiknek igen buzgó apos
tolalett. Főműve: Apológia thoologiae verae ohris-
tianae(1676, új kiad. 1849) s Catechism and con-
fession of faith (1873). 

5. B., sir Thomas, angol jogtudós, szül. Dem-
fermline-ben (Skócia) 1853. Tanulmányait részben 
Német- és Franciaországban végezte. 1876—83-ig 
a Times párisi levelezője volt. 1881-ben Londonban 
ügyvédi minősítést szerzett, de azután is Parisban 
működött, mint nemzetközi ügyvéd. 1894-ben a 
párisi angol kereskedelmi kamara alelnöke, 1899. 
elnöke lett. A nemzetközi békemozgalom és az 
Anglia és Franciaország között 1903. kötött egyez
mények körül szerzett érdemei elismeréséül 1904. 
lovagi méltóságra emelték. B. az angol és német 
közeledés körül is sikeresen buzgólkodott. A Dan-
ville-lel közösen írt Les effets de commerce dans 
le droit anglais (Paris 1883) c. művén kívül szá
mos cikke jelent meg, különösen a Revue du droit 
international c. folyóiratban. 

Barclay de Tolly (franc, ejtsd: bárkié dö toiiy) 
Mihály herceg, orosz tábornagy; a skót B. család 
egyik Livlandban élő ágának ivadéka, szül. 1761 
dec. 27., megh. Insterburg közelében 1818 máj. 
14. Belépett az orosz hadseregbe, 1788—89. a 
törökök, 1806—7. a franciák ellen harcolt és 1810. 
hadügyminiszter lett. Az 1812-iki hadjárat elején 
az orosz sereg nyugati hadtestét vezényelte, de az 
orosz nemzeti párt sürgetésére a cár kényszerült 
őt az ó-orosz Kutuszov-val felváltatni, kinek pa
rancsnoksága alatt a borodinoi csatában az oro
szok középhadát és balszárnyát vezényelte. Részt 
vett még az 1813—14-iki hadjáratokban Német
országban és Franciaországban; 1813. gróf, 1815. 
pedig herceg lett. V. ö. Berthóty Ilona, Dugonics 
és B. (Bpest 1909). 

Barclay-sound, öböl angol Kolumbia partján, 
Vancouver-szigettől Ny.-ra, 10—12 km. hosszú; 
kis szigetek ós zátonyok kisebb részekre osztják; 
leghosszabb csatornája az Albernii. Barclay hajós
kapitányról kapta nevét. 

Barclay vízszintes síkja, 1. Koponya. 
Barcola, tengeri fürdő, 1. Triest. 
Barcs (Baracs, Borcs). Árpád-kori magyar 

személynév, mely a fehér- és pestvmegyei Baracs 
és a somogyvmegyei Barcs helynevekben maradt 
fenn. 

Barcs, nagyk. Somogy vm.B.-i j.-ban, (1900)5396 
magyar és német lak., a járási szolgabírói hivatal 
széke, dohánybeváltóhivatallal; horvát-szlavón 
belépti állomás, a m. k. államvasút somogyszobb-
barcsi vonalának, a déli vasútnak és a mohács
pécs-barcsi vasútnak csomópontja, élénk személy
es árúforgalommal, fakereskedóssel, posta- és tá-
viróhivatallal, telefonállomással, csendőrörssel, 
kaszinóval ós többféle egyesülettel; gr. Széchenyi 
Imre és Dénes uradalmán nagy magyarfajtájú 
gulya van. Hozzátartozik Barcstelep. d9oo) 926 
lak. Lakói dohánytermeléssel, szarvasmarha- és 
sertéstenyésztéssel foglalkoznak. Van sertéshiz
laló, gőzfürész, téglaégető körkemence, ipari ós 
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gazdasági szeszgyár, két takarékpénztár, hitel
szövetkezet ; a budapesti leszámítoló és pénz váltó
bank nagy közraktárai, a délnémet Dunagőzha
józási társaság ós a Dunagőzhajózási társaság 
drávahajózási végkikötője. A vasút kiépítése óta 
keletkezett kereskedelmi és ipartelep, a B.-i ser
téshizlaló részvénytársaság székhelye. 

Barcs (DÖV.), 1. Gnicus. 
Barcsai (Barcsay)-család (nagybarcsai báró és 

nemes). Erdély egyik legrégibb és legelőkelőbb csa
ládja, amelyet régebben a Szt. László korában élt 
Márk horvát bántól származtattak. Ez azonban ok-
mányilag nem mutatható ki, a család legelső őséül 

a XIII. sz. közepén élt 
Ivancho tekinthető, ki
nek András fiától szár
mazó unokájától Su-
murakustól a család le
származása napjainkig 
lehozható. Sumurakus 
(valószínűleg a Sma-
ragdus név elferdítése) 
1310-1315 körül említ
tetik, amidőn házas

ságra lépett Erzsébet
tel, Miklós comes, Alárd 
fiának leányával. Há
zasságából két fia szár
mazott: László és János, 

kik mint nobiles de Bareha említtetnek az ok
levelekben. László utódairól csak szórványos föl
jegyzéseink vannak, testvére János folytatta le 
a családot napjainkig. A család őse Sumurakus 
1315-ben Oláhárkus, Felkenyér, Bászárkos és 
Piánra királyi adományt nyert. 1408 óta a csa
lád Barcsai néven nevezi magát, Barcsa birtokuk 
után, melyre Petrény, Árkos és Prázsmárral 
együtt V. Lászlótól új adományt nyernek. Tamás 
és János 1462. a török elleni háborúban szerzett 
érdemeikért Mátyás királytól Várasvize, Buthon, 
Gozthos ós Prothnikra nyernek adományt, azon
kívül 1528. I. János királytól Marossolymost, 
1579. Báthori Istvántól Petrényt, Sárfalvát, 
Nagy- és Kisdenket, Mártondenket, Kőfalvát nye
rik adományul. A XVI. sz. közepétől a B. előne
vet, melyet a család addig használt, a Nagy-B. 
előnévvel cserélik fel. A ma élő B.-ak I. Tamás
tól származnak le, aki 1514 előtt halt meg. Pia 
I. Ákos II. Ulászlótól a magvaszakadt Szilágyi 
Márton birtokait kapta. I. Ákosnak András fiától 
született unokája István, akinek fiától Sándortól 
a család két főágazata származik le. Sándor két
szer nősült, első feleségétől Patasics Erzsébettől 
született fia Ákos, a fejedelem (1. o.) és Sándor, 
aki az I. főágazat megalapítója, második felesé
gétől Rusori Ilonától pedig Mihály fia született, 
a II. főág megalapítója. Mihály dédunokáiban, 
Sándor és Györgyben a II. főág két vonalra osz
lott. A család a hagyomány szerint soha címer
adományt nem nyert, címerét a mellékelt rajz mu
tatja, mellyel már a XVII. sz.-ban élt. A család
nak két tagja, Gergely és János 1742. bárói ran
got nyert, azonban a bárói ág kihalt. V. ö. Szi
lágyi Sándor, A B. család genealógiájához (Tu
rul, II. évf. 6.1.); Kis Bálint, Erdély régi családai, 
A B. család (Turul 1894. évf. Három közlemény); 

Magyar nemzetségi zsebkönyv II. sorozat. Nemes 
családok I. köt. 

1. B. (II.) Ákos (nagyharcsai), szül. 1619., megh. 
1661) júl. hóban. A fejedelmi udvarban nevelkedett. 
1634-ben kamarásmester, 1642. Konstantinápoly
ban képviseli urát, I. Rákóczi Györgyöt, majd ké
sőbb az oláh ós moldvai udvaroknál járt követség
ben. Érdemeiért Rákóczi 1644 dec. 20. lugosi és 
karánsebesi bánná, 1648. pedig hunyadi főispánná 
nevezi ki.l657-ben II. Rákóczi György lengyelor
szági hadjárata alatt Erdély helytartója volt. A 
hadjárat szerencsétlen kimenetele után a török 
nagyvezér 1658 szept. 14. fejedelemmé nevezte 
ki, melyet ő csak addig vállalt el, míg Rákóczi a 
törököt kiengeszteli, mit a Segesvárott okt. elején 
tartott gyűlés el is fogadott. Rákóczi azonban 
1660 máj. 22. a monostori mezőn megütközött a 
törökkel, hol megveretett s maga is elesett. Ekkor 
a népszerű Kemény János állott a Rákóczi-párt 
élére, ki, miután Barcsay Gáspár seregét Örmé
nyesnél megverte és a fővezért megölte, egész 
Erdélyt hatalmába kerítette. E vereség B.-t any-
nyira meghatotta, hogy 1661 jan 6. a fejedelem
ségről lemondott s a rendeket hűségi esküjök alul 
feloldotta. Később pártfelei közt újra izgatni kez
dett ; mire Kemény Görgény várában őrizet alá 
fogta, s innen Kővárra szállítása közben júl. 
elején Kozmateleknél megöletett. B. korához ké
pest, mint egykorúak feljegyezték, művelt ós ta
nult ember volt. Uralkodásának legmaradandóbb 
emléke, hogy Erdély címere 1659 máj. 24. a szász-
sebesi országgyűlésen határoztatott meg. Emlékét 
1908-ban Kozmatelkén egy díszes emlékoszloppal 
örökítették meg, melyet egy már régóta ott lévő, a 
fejedelem emlékét őrző faoszlop helyén állítottak 
fel. V. ö. Erdélyi Alajos, Barcsay Ákos fejede
lemsége (Századok 1906. évf.); Koncz T. cikke a 
Tört. Tárban, 10., 375. 

2. B. Ábrahám (nagybarcsai), költő, testőr és 
ezredes, szül. Piskiben (Hunyad vm.) 1742 febr. 2., 
megh. Csórán (Alsófehér vm.) 1806 márc. 3. Isko
láit Nagyenyeden végezte, 1762. szülővármegyé
jének ajánlatára a bécsi magyar testőrségbe ju
tott. Mint a fejedelmi B.-család tagját s mint da
liás ifjút szívesen látták a császárváros legelő
kelőbb társaságaiban, s ő ki is vette a részét a 
nagy világ szórakozásaiból, de művelte lelkét is. 
Testőrtársai, Bessenyei és Bárótzi példájára már 
korán kezdett irogatni. 1767-ben mint kapitány a 
dragonyosok hoz lépett át, s nagyszombati tartóz
kodása alkalmával a fiatal Ányost, aki ifjúkori 
költeményei bírálójául kérte fól,megnyerte a fran
ciás költői iskola elveinek. 1778-ban nőül vette 
Bethlen Zsuzsanna grófnőt, majd részt vett a ba
jor örökösödési (1778/79) s tiz évvel később a 
török háborúkban. Vitézségeért és szeretetreméltó 
egyéniségéért II. József és II.Lipót nagyon kedvel
ték, de utóbb, valószínűleg éles, gúnyos nyelve mi
att, kegyvesztett lett. Élete végét hunyadvmegyei 
birtokán élte le, munkálva a földet s élvezve is
merőseinek szeretetét és tiszteletét. Szélütés ve
tett véget életének. B. műkedvelő költő, s versei 
többnyire költői levelek barátaihoz, nagyrészt 
Orczy Lőrinchez, Ányoshoz,rBessenyeihez és Rad-
vánszky Jánoshoz intézve. Élményeiről számol be 
bennük s azokról a kisebb-nagyobb fontosságú 
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eseményekről, melyek táborozásai alatt vele tör
téntek, vagy bölcselkedik, amint a francia köl
tőknél és Orczynál látta. Föproblémája az em
beri boldogság, amit ö a római és francia költők 
nyomán az egyszerűségben talál, s a háború, 
amelynek borzalmaitól az életben nem, de a köl
tészetben visszadöbbent. Konzervatív hajlamú, 
de hazáját forrón szerető lelke sokat foglalkozott 
a magyar nyelv és kultúra ügyével is, s költői 
leveleiben buzdit ápolásukra, müvelésükre. Köl
teményeit, melyeket vegyest irt párrímes és nógy-
rimű Zrinyi-sorokban, nem erős érzés vagy 
magasan szárnyaló elmélkedés teszi értékessé, 
hanem könnyed hangjuk s választékos előadásuk, 
sima nyelvük. Emiatt nevezték is a maga korá
ban elegáns poétának. Versei összegyűjtve nem 
jelentek meg; Orczyval váltott költői leveleit 
Révai adta ki 1789. Két nagyságos elme költemé
nyes szüleményei c. alatt (a kötetben a levelezés 
első fele B.-é); ezenkivüla Bessenyei György Tár
sasága e. gyűjteményben (1777); az Erd. Múzeum 
1814. I. évf.-ban és a Kisf. Társ. Évlapjai XXI. 
(új) folyamában találhatók nagyobb számmal B.-
tól versek. A; többi folyóiratokban v. hírlapokban 
jelent meg. Életrajzát legbővebben Zombory Izi
dor János írta meg 1895.: B. élete és költészete. 

3. B. Domokos, a főrendiház tagja, szül. 1848 
dec. 13. Nagyszebenben. Tanulmányait Nagysze
benben végezte, majd a katonai pályára lépett, 
de azt korán elhagyta. Kolozsvár és Kolozs ymegye 
társadalmi életében vezérszerepet vitt. Érdemei 
elismeréséül a király egyik erdélyi útja alkalmá
val a főrendiház élethossziglani tagjává nevezte 
ki ; de 1892. bánffyhunyadi orsz. képviselővé vá
lasztatván, fő rendiházi tagsága megszűnt. Ezután 
még több cikluson át képviselte ugyanazt a ke
rületet 1905-ig, a szabadelvüpárt feloszlásáig. A 
következő országgyűlési választásokon már nem 
lépett fel. 1911 január 19. a király ismét kine
vezte a főrendiház élethossziglani tagjává. 

4. B. József, a főrendiház tagja, cs. és kir. kama
rás, szül. Nagyszebenben 1840 febr. 27., megh. 
Bécsben 1900 ápr. 23. Mint a 3-ik számú dzsidásez-
red tisztje részt vett az 1859-iki olasz hadjáratban, 
1866. pedig egy század élén a porosz háborúban. 
1879-ben magyar kir. testőr lett. A magyar vörös
kereszt-egyesület szervezésében tevékeny részt 
vett. 

5. B. Kálmán, főispán, szül. Marossolymoson 
1839 jún. 27., megh. 1903. dec. 30. 1867-ben be
lépett a belügyminisztériumba miut fogalmazó. 
1869—72-ig mint a Deák-párt tagja a hátszegi 
kerület képviselője volt. 1873—75-ig külföldön, 
többnyire Parisban élt. 1878—91-ig Hunyad vm. 
alispánja volt. 1892 óta szabadelvüpárti program
mal a dévai kerületet képviselte. 1902-ben ki
nevezték Hunyad vm. főispánjává, s e tisztséget 
haláláig viselte. 

6. B. László (nagybarcsai báró), színműi ordító, 
cs. és kir. kamarás, Hunyad vm. főbírája, szül. 
1772., megh. 1810. Mint Kolozs vm. alispánja, 
Boér Sándorral együtt a múlt század végén az 
Erdélyi Játékos Gyűjtemény c. szinműsorozatot 
indította meg ; tőle való a gyűjteményben öt da
rab. A Schillerből (rosszul) fordított Tolvajók-a,t 
magyarosságáért többször előadták. Kevésbbé si

kerültek : Fayel s a Rendtartóházi Gazda. Több 
figyelmet érdemel: A gyermeki szeretetnek ereje 
(1810). Schröder után szabadon fordított darab, 
bár ez sem ment lélektani botlásoktól. Legkülönb 
A jártas-keltés vőlegény (1793), melyben B. ügyes 
átdolgozónak bizonyul s némi vígjátéki életet tud 
teremteni. Egyikmulatságos alakjában, báró Mély
földiben, először van gúny tárgyává téve magyar 
színpadon a főnemesi osztály léhasága, pazarlása, 
ktilföldieskedése. Fia, szintén László (1802—80), 
huszártiszt, majd hunyadvármegyei főbíró s a 
forradalomban nemzetöri főparancsnok, sokat 
foglalkozott Barcsai Ákos erdélyi fejedelem éle
tével egy akkor kezénél volt Vita Achatii Barcsai 
c. latin munka után, de dolgozata az 1848-iki 
pusztítások alatt tönkrement; adott ki egy kötet 
költeményt is. 

Barcs—pakráczi h. é. vasút, 1885. nyílt meg, 
hosszúsága 123p8 km., a cs. kir. sz. D.-i vaspálya 
üzemében van. Fővonala Barcs—Verőcze—Viro-
viticza—Terezovac—Suhopolje—Bastaji—Daru
vár—Pakrácz között, mellékvonala: Terezovac— 
Suhopolje—Slatina között ós Bastaji—Konca-
nica—Zdenci között vonul. A vasút Pozsega és 
Verőcze vármegyéket ÉD.-i irányban szeli át. Épí
tési tőkéje 21.354,000 K. Saját járóműállománya 
van. Árúforgalmának legnagyobb része tűzifa, 
épületfa, kő, gabona. 

Barcza (Burzenbach), folyó Erdély DK.-i részé
ben, az ú. n. Barczaságon (l.o.), 7 havasi folyó egye
süléséből ered; fő forrása a fogarasi havasokhoz 
tartozó Ronkából ered, hol Baitza nevet visel, 
alább a Királykőből eredő Csernucza, a Burza-
Tomasuluj és Burza-Mike, a Zernyest közelében 
eredő Burza lui Bukur, a Burza Feruluj, a Riu ós 
a Törcsvári patak szakad belé. Az egyesült folyó 
a rozsnyói völgyön folyik át, Vidombák és Fekete
halom közt ér ki a Barczaság rónájára s ott Föld
vár közelében az Oltba ömlik. A Nagy-B. völgyé
ben 1641.már vasbányászat folytjelenleg azonban 
szünetel. A Burza Feruluj völgyében Perou-Bolu-
Vámilor nevű helyen agyagpalában vaskovand és 
ezüstnyomok mutatkoznak. 

Bárcza, kisk. Abauj-Torna vm. kassai j.ban, 
(1900) 1260 tót és magyar lak., a Bárczay-család 
nagy kastélyával és angol kerttel; vasúti csomó
pont, posta, távíró,telefon. Csúcsíves kis temploma 
a XV. sz.-ból való, fakeresztelő medencéje a 
XVII. sz.-ból. Régi várának nyomai látszanak, 
hajdan Kassának elöerődjót képezte, a Bárczay-
család ősi fészke. 1848 dec. 11. Sehlick osztrák 
tábornok Pulszky Sándor alezredes csapatát itt 
visszaverte, de azután Dvorniczky a lengyel lé
gióval az osztrákokat feltartóztatta. 

Barczánfalva,nagyk. Máramaros vm. sugatagi 
j.-ban, (1900) 3025 oláh és német lak., csendőrőrs, 
postaügynökség, u. t. Aknasugatag. A tatárok 
utolsó betörésük alkalmával 1717. itt és a szom
szédos Borsa mellett vereséget szenvedtek. 

Barczaság (_Bftí-.zeMZaw<í),termékeny hegyvidék 
és lapály Erdély DK.-i részében, Brassó vidékén, 
melyet K., D. és DNy. felől az erdélyi Kárpátok 
hatalmas láncolatai öveznek be, míg É. felől a 
Persányi hegysor határolja s K.-en az Olt és Fe
ketehegyválasztja el Erdő vidéktől és Háromszék
től. Területe mintegy 1600 km2, tenger felett 
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való magassága 5—700 m. E területnek legna
gyobb része Brassó vármegyére esik, Ny.-i,a zer-
nyestvidéki Móblösódóso Pogaras vármegyéhez 
tartozik. A B.-ot a Barcza folyó, a Vidom-
báki s a Tömös patak öntözik, melyek az Oltba 
ömlenek. Lakói túlnyomóan szászok, kik itt egy 
külön nyelvvidéket alkotnak s elkülönült hely
zetüknél fogva eredeti szokásaikat és erköl
cseiket mindeddig megóvták. A B. Erdély legter
mékenyebb s legjobban művelt lapály ainak egyike; 
dús térségére D. felöl 4 szoros (a Törcsvári, Tö-
mösi, Ó-Sánci és Bodzái) nyilik, amelyeket már 
a kunok, bessenyők, tatárok, törökök és oláhok 
berohanásai ellen védelmezni kellett. E célra 
Brassóvára (a Czenktetöh),Törcsvár,Feketehalom, 
Höltövóny és Királykő várai talán már első kirá
lyaink idejében épültek, s örizetükre talán magyar 
népek rendeltettek, amit abból következtethetni, 
hogy a B. helynevei többnyire magyar eredetűek. 
II. Endre 1211. a német lovagrendet hivta be az 
ottani határok védelmére; annak tagjai néhány 
helységet építettek, de a király nemsokára (1225) 
visszavette adományát, a vitézek visszaköltöztek 
Poroszországba, de német telepítvényeseik itt ma
radtak. A fentemiitett várak mint királyi várak 
az erdélyi vajdáktól függtek s eleintén a B. szász 
helységei is az ő, illetve a székely ispánok ható
sága alatt voltak; I. Lajos 1377. a 13 szász hely
séget ez alól felmentette s Brassónak rendelte alá. 
Zsigmond király pedig 1428. megengedte, hogy a 
B.-i szászok polgári pereiket a nagyszebeni tör
vényszékhez fölebbezhessék. II. Ulászló Törcs-
várt Brassónak elzálogositá s 1500. az ahhoz 
tartozó 10 magyar falut a katonáskodásra és adó
zásra nézve Brassóhoz csatolta, amely város las
sanként az egész B. fejévé és urává lett s a ma
gyar falvak lakosait jobbágyaivá tette. Végre 
Brassó és Besztercze vidékei a Királyföldhöz csat
lakoztak, amelyen Nagyszeben kerekedett felül s 
akkor a szebeni vagy szász egyetem hatósága az 
egész Szászföldre terjedt ki. A B. mostani poli
tikai beosztását az 1876. évi XXXIII. t.-c. álla
pította meg. V. ö. Orbán Balázs, A Székelyföld 
leírása. (VI. kötőt, Pest 1873); Hintz, Natúr- und 
Kulturbilder aus dem Burzenland (Brassó 1873); 
Hunfalvy János: Egyetemes földrajz. Budapest 
1886. II. 791.); Meschendörfer, Die Gebirgsarten 
im Burzenlande (Brassó 1860); u. a.,: Versuch 
einer urweltlichen Geschichte des Burzenlandes 
(u. o. 1866); Philippi, Die deutschen Ritter im 
Burzenlande; Das sáchsische Burzenland (u. o. 
1898); Obert P., Herm. v. Salza u. die Besiedlung 
des Burzenlandes (1910). 

Barczaújfalu, nagyk. Brassó vm. felvidéki 
j.-ban, (1900) 1035 magyar és oláh lak., gazdasági 
hitelszövetkezet, vasúti állomás, táviró; u. p. 
Höltövóny. Evang. temploma a XV. sz.-ból való, 
benne fakeresztelőmedence. 

Biieza.j-család, a családi levéltár szerint a 
XIII. sz. elején Barcha nevezet alatt a jelenlegi 
Barcza helységben élt. A család okmányilag iga-
rolható első óse az 1297 körül éltHelia comes fia 
Inok, kitől a leszármazás egész a jelen időkig meg
szakítás nélkül hozható le. Címerlevelet B. László 
1421. Zsigmond királytól kapott. A család neve
zetesebb tagja: András 1461. Abaúj vármegye 

alispánja, beregi várnagy és ónodi várkapitány, 
János egri kanonok, itélőmester s Mátyás király 
jegyzője. István Mátyás királytól pallosjogot ka
pott. János 1593. az Eger alatti táborban török 
fogságba esett, de megszökött, 1605. Bocskay kö
vetül küldte Budára. Ferenc 1648. országos követ, 
később Abaúj vármegye alispánja. Miklós a sza
badságharcot a 4. huszárezrednél küzdötte hősie
sen végig, 1850. halálra ítéltetett, de kegyelmet 
nyert. (V. ö. B. Oszkár, A B. leszármazása. Turul, 
1891. évf.) 

B. Oszkár, hadtörténeti és heraldikai iró, a 
M. T. Akadémia irattárnoka, főtitkári segéd, szül. 
1847., megh. 1898 ápr. 12. A honvédségnél szol
gált, melyet századosi ranggal hagyott el. A ka
tonaságtól megválva, teljesen a tudományos 
búvárkodásnak szentelte magát. Első nagyobb 
műve A hadügy fejlődésének története (1895, 
2 köt.). Heraldikai és genealógiai dolgozatai 
1891-től kezdve a Turul hasábjain láttak napvi
lágot, 1894 óta a Siebmacher-féle Wappenbuch-
ban az erdélyi nemesi családokat tárgyaló részt 
szerkesztette. 1895. a magyar heraldikai és ge
nealógiai társaság igazgató választmányának 
lett tagja. Utolsó munkája A heraldika kézi
könyve, mely a M. T. Akadémia kiadásában jelent 
meg 1897. (V. ö. Turul 1898.) 

Barczika, kisk. Borsod vm. szentpéteri j.-ban, 
(1900) 559 magyar lak., vasúti állomással, posta-
ós táviróállomással. Ref. temploma a XV. sz.-ból 
való, 1883. átalakítva. Rudóbányáról ide a bor
sodi báuyatársulat bányavasútja vezet, mely itt a 
Magy. Kir. Államvasutak miskolcz-füleki vonalá
hoz csatlakozik. 

Bárczy István, Budapest székesfőváros polgár
mestere, szül. 1866 okt. 4. Budapesten. Iskoláit a 
fővárosban és Egerben végezte s a budapesti egye
temen nyerte a jog- és államtudományi dokto
rátust. 1889-ben lépett a főváros szolgálatába s 
idejének legnagyobb részét a közoktatási és a 
pénzügyi osztályban töltötte. 1901-ben tanácsnok 
lett és átvette a közoktatási ügyosztály vezetését, 
majd amidőn Halmos János nyugalomba vonult, 
1906 jún 19. a székesfőváros törvényhatósága 
polgármesternek választotta meg. Régebben a 
közigazgatási tanfolyamokon évekig adta elő a 
közjogot és közigazgatási jogot. Számos hivata
los javaslatot dolgozott ki fővárosi kérdésekben 
(a város pénzügyeinek gyökeres rendezése, vá
rosi tűzkárbiztosítás, iskolai felügyelet, a népis
kolai tanítás tervének reformja). Polgármester
ségének már első éveiből is számos nagyszabású 
kérdés megoldása, részben alapos előkészítése fű
ződik B. nevéhez: a fővárosi törvény reformja, a 
szervezet korszerű újjáalakítása, az alkalmazot
tak anyagi helyzetének javítása és a személyzet 
képzettségének emelése (fizetés- és státusrendezós, 
új nyugdíjszabályzat, tanfolyamok stb.). A város
fejlesztés körül is kiváló érdemei vannak. Megin
dította egyebek közt a közérdekű üzemeknek vá
rosi kezelésbe vételét és üdvös szociális reformok 
megvalósítását (népháza, új nagy közművelődési 
könyvtár); a lakásínség enyhítése érdekében meg
alkotta ós fokozatosan végrehajtja külföldön is 
elismert lakásépítési programmját. Megteremtette 
továbbá a magyar városok állandó szervezetét és a 
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magyar városok kongresszusát. Emellett irodalmi, 
művészeti s tudományos téren is jelentékeny te
vékenységet fejt ki. Megalapította s egy ideig 
szerkesztette a Népmivelés c. folyóiratot, mely
nek most is állandó munkatársa. Ifjúkora óta 
aktív részt vesz a hazai sportélet fejlesztésében 
s mint a Magyar Athletikai Szövetség elnöke, 
irányitója a hazai atlétikának. Mint zenekedvelő, 
elnöke az Orsz. Dalosszövetségnek, s szorosabb 
értelemben vett hivatalos elfoglaltságán kívül 
élénk részt vesz a főváros társadalmi életében, 
annak jótékonysági, közművelődési és szociális 
mozgalmaiban. 

Bárd, kelta dalnok, 1. Bárdok. 
Bárd, falu Torino olasz tartományban, a Dóra 

Baltea balpartján az Aostai-völgy kijáratánál, 
(1900) 425 lak. Mellette egy magaslaton egy erőd 
áll, ez uralkodik a völgyön. A franciák 1800. le
rombolták ; 1825. Károly Albert király újra fel
építtette. 

Bárd, szekerce-alakú, de szélesebb pengéjű, 
vasból való vágó és faragó eszköz. Konyhai B., 
mellyel a szakácsok a húst koncokra vagdalják. 
Ács-H., mellyel az ácsok a munkába vett fát si
mára egyengetik, máskép simitó B.-nak is neve
zik. Mészárosok B.-ja, melyet a taglósok hasz
nálnak. Bárdolni a. m. a fejszével élőmunkáit 
görcsös és szálkás gerenda fölületét B.-dal simára 
egyengetni. Bárdolatlan, ami kisimítva, kiegyen
getve nincsen. Átvitt értelemben a. m. műve
letlen, udvariatlan ember. — B., 1. még Csata-
bárd. 

Bárd Miklós (családi nevén Leveldi Kozma 
Ferenc, fia Kozma Sándor egykori Mr. főügyész
nek), költő, szül. Marczaliban Somogy vm. 1857 
febr. 26. Középiskoláit elvégezvén, a budapesti 
műegyetemet látogatta, majd 1878. beállt a 16. 
huszárezredbe, ahol 1880. hadnaggyá nevezték 
ki. Azután 1905-ig a 10. huszárezredben szolgált, 
s mint százados átlépett a méneskarhoz. A kato
nai távlovaglás terén kiváló eredményeket ért 
el. A költészettel technikus korában kezdett fog
lalkozni, s a lapokban Rónay Kálmán álnév alatt 
megjelent érzelmes versei figyelmet keltettek, 
utóbb azonban sokáig nem irt. Csak 1897., mikor 
Turjaremetén (Ung vm.) parancsnokoskodott, kez
dett ismét írni s 1902. kiadott egy kötetre való 
költeményt. Ezt csakhamar követte Bacsó Pál 
és egyéb versek (1903.) és összes verseinek máso
dik kiadása 1904., amikor a Kisfaludy-társaság 
tagjai közé választotta. 1905—1907-ig mint őr
nagy Nagykörösön, azóta a fogarasi móntelepnél 
szolgál. 

Bardai, Tibeszti egyik főhelye a Szaharában, 
mintegy 1500 lak., datolyatermeléssel. 

Bardaji y Azora, don Eusebio de, spanyol 
államférfiú, szül. Hueteban (Ujkasztilia) 1765., 
megh. Madridban 1844. Nagy szerepet vitt Spa
nyolország mozgalmas politikai életében. Részt 
vett a bayonnei értekezletben (1808); követ volt 
Torinóban (1816) és Parisban (1821). Több ízben 
meg volt bízva minisztériumok alakításával. 

Bardanes Fülöp, nemes örmény családból szár
mazó keletrómai császár, ki Philipikkos néven 
711 őszétől fogva 713-ig uralkodott. 713-ban több 
nemes szemevilágától megfosztotta. 

Bardas, 1. 842 óta III. Mihály keletrómai csá
szárnak mindenható gyámja, ki a gondjaira bí
zott ifjú császárral együtt oly botrányos életmódot 
folytatott, hogy Ignatius pátriárka őt azcúr va
csorájából kizárta. Bardas sürgetésére a zásre, 
Ignatiust letette és Photiust nevezte ki helsáyéb 
ami következményeiben a keletrómai egyház sza
kadására vezetett. Utóbb a B. növekvő hatal
mára féltékeny császár 866. Keposban (Káriában) 
megölette. 

2. B. Skleros, Tzimiskes János császár hadve
zére s ennek halála után (976) a bizánci trón bi
torlója. Azonban a császári seregek a Halys mel
lett megverték, mire Bagdadba menekült és 989. 
II. Baziliosz császárnak meghódolt. Megh. 990-ben. 

3. B. Phokas, II. Nikeforos császárnak unoka
öccse. Mint II. Baziliosz császárnak hadvezére, 
megverte Bardas Sklerost a Halys mellett (1. B. 2). 
De 987. maga lázadt fel a császár ellen, csakhogy 
a döntő csata előestéjén meghalt (989). 

Bardeleben,l.iíemricA45o//,nómetorvos,szül. 
az Odera melletti Frankfurtban 1819 mára 1., 
megh. Berlinben 1895 szept. 24. Tanulmányait 
Berlinben, Heidelbergben és Parisban végezte. 
Tanársegéd volt Naegele mellett Heidelbergben, 
azután Giessenbe ment; 1848-ban Greifswaldban 
a sebészet és szemészet tanára lett és oly hír
névre tett szert, hogy 1868. Berlinbe hívták meg 
Jüngken helyére. Titkos egészségügyi tanácsos 
és a porosz hadsereg vezérkari orvosa volt s mint 
ilyen több háborúban (1866 és 1870—71) vett részt. 
A katonaorvoskópzés körül fejtett ki hasznos szol
gálatokat. Fő müve: Lehrbuch der Chirurgie und 
Operationslehre (Berlin 1879), mely 8 kiadást ért. 

2. B., Kari, előbbinek fia, szintén orvos, szül. 
Giessenben 1849 márc. 7. Berlinben 1871. avat
ták orvosdoktorrá és mint segédorvos részt vett 
a francia-porosz háborúban. 1888-ban a bonctan 
rendes tanárává nevezték ki. B. az anatómia igen 
sok ágát tette tanulmányai tárgyává, nagyszám
ban megjelent értekezései közül kiemelendők: 
Beitráge zur Anatomie der Wirbelsaule; Über 
den feinen Bau der menschlichen Spermatozoen; 
Goethe als Anatom. Nagyobb müvei: Handbuch 
der Anatomie des Menschen (8 köt.); Atlas der 
topographischen Anatomie des Menschen (Haek-
kellel együtt, 1908). 

Bardenberg, közs. Aachen (ettől 8 km.-nyire) 
porosz közigazg. kerületben, (1900) 3364 lak., kő
szénbányával, furészmalommal. 

Bardenhewer, Ottó, teológus, egyh. író.fszül. 
1851 márc. 16. München-Gladbachban. 1884-ben 
tanár a münsteri teol. intézetben, 1886. a mün
cheni egyetemen. Tagja a XIII. Leó által alapí
tott bibliai bizottságnak (Commissio pontiflcia de 
re biblica). Művei: Patrologie (Freiburg 1894, 2. 
kiadás 1901); Geschichte der altkirchlichen Litte-
ratur (2. köt., u. 0. 1902—4). 1895 óta kiadja a 
Biblische Studien e. folyóiratot. 

Bárdéra (Berdera), közs. az olasz Szomáli-fóld 
Benadir gyarmatában a Dzsuba-folyó mellett, 76 
óra járásra torkolatától; mintegy 3000 szomáli 
lak. V. der Decken afrikai utazót (1865) itt gyil
kolták meg. 

Bardesanes (Bar-Daisana. m. Deisan fia), szír 
gnosztikus, szili. 154 nov. 7. valószínűleg Édes-
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sában, megh. 222. Vallásbölcselő és a róla neve
zett felekezet alapítója. Kezdetben a gnosis ellen 
Irt, később maga is gnosztikus lett. Tanait nehéz 
pontosan összeállítani. Iratai közül esak a Fátum-
ról való könyvét ismerjük. Ö a szír költészetnek 
atyja. Bfrém számos himnusztöredéket őrzött 
meg tőle. Halála előtt visszatért az egyházba és 
Örményországban terjesztette a hitet. Felekezete 
nemsokára hanyatlásnak indult és az V. sz. vége 
felé megszűnt. V. ö. Kühner, B. gnostici numina 
astralia (Hildburgh 1833); Barderihewer, Ge-
sohichte der altkirchl. Litteratur (Freiburg 1902, 
I. 337.). 

Bárdfalva, kisk. Máramaros vm. sugatagi 
j.-ban, (1900) 2063 oláh, német és magyar lak., gör. 
kat. fatemplom, vasúti állomással, postahiva
tallal ; u. t. Aknasugatag. 

Bárdháza, kisk. Bereg vm. munkácsi j.-ban, 
(1900) 966 rutén és német lak.; u. p. és u. t. Mun
kács. 

Bárdi István, vakmeiő katona II. Lajos korá
ban. Tomori Pál oldalán harcolt, midőn ez 1523. 
a nagyolaszi mezőn a Szerémségben Ferhát basa 
seregét megverte. A győzelemben nagy része volt 
B.-nak, kit ezért a király aranysarkantyús vi
tézzé avatott. Mivel azonban féktelen garázdál
kodásai egymást érték s a következő évben Újlaky 
Lőrincnek három faluját feldúlta, Bosnyák Jaka
bot pedig Rendeken bosszúból megölte: Tomori, 
aki rendet akart teremteni az alvidóken, elfogatta 
s Péterváradon fejét vétette, 

Bar<liglio(olasz, ejtsd: düijo), szürkeszínű olasz
országi márványféleség, sötét foltokkal, melyek 
részben szerpentin-ásványok. Igen kemény. 

Bárdi grófja, e címet Bourbon Henrik herceg, 
Róbert parmai herceg öccse viselte, szül. Panná
ban 1851., megh. 1905.; első neje Bourbon Lujza 
hercegnő (megh. 1874.); második neje Adelgunda 
braganzai hercegnő (szül. 1858 nov. 10.). 

Bardili, Ghristoph Gottfried, német bölcsész, 
szül. Blaubeurenben, Württembergben, 1761 máj. 
28,megh. Stuttgartban 1808-ban. 1795 ótaezutóbbi 
város gimnáziumán a bölcsészet tanára volt és 
első ízben Grundriss der ersten Logik, gereinigt 
von d. Irrthümern der bisherigen Logiken über-
haupt, der Kant'schen insbesondere; keine Kritik, 
sondern eine medicina mentié, brauchbar haupt-
sachlich für Deutschlands kritische Philosophie 
c. műve által (Stuttgart 1800) vonta magára a 
közönség figyelmét. B müvében B., aki első mű
veiben egészben véve Kanthoz csatlakozott volt, 
ellentétes állást foglalt Kant rendszerével és bi
zonyos értelemben Schelling és Hegel előhírnöke 
gyanánt áll előttünk. Azt tanítja, hogy a gondol
kodás tana a lété is, a logika azonos a metafiziká
val. Ebből természetesen az is következik, hogy 
minden lét — gondolkodás, mert a megismerés 
nem egyéb, mint a fogalomnak reprodukciója, 
mely a való tárgy lényege. Gondolatainak hatását 
homályos, zavaros előadásuk nagyon csökken
tette. B. fontosabb müvei még: Sophylus oder 
Sittlichkeit und Natúr als Fundament der Welt-
•weisheit (Stuttgart 1795); Allgemeine praktische 
Philosophie (u. o. 1795); Ueber die Gesetze der 
Ideenassociation(Tübingen 1796); Philos. Elemen-
tarlehre (Landshut 1802—1806) és Beitrage zur 

Beurtheilung des gegenwártigen Zustandes der 
Vernunftslehre (Landshut 1803); B. és Reinhold: 
Brief wechsel über das Wesen der Philosophie und 
das Unwesen der Speculation (München 1804). 

Bardisz, kerületi székhely Girgeh egyiptomi 
tartományban a Nilus balpartján, (1907) 9387 lak., 
1799 ápr. 6. a franciák itt győzelmet arattak az 
egyiptomiakon. 

Bárdja, 1. Smerdis. 
Bardócz, kisk. Udvarhely vm. honioródi j.-ban, 

(1900) 878 magyar lak.; u. p. ós u. t. Olasztelek. A 
hajdani B.-szék székhelye volt. A hegyormon 
Tiburcz vára (földvár). 

Bardói (bardus) vagy lombardi, Zsigmond ki
rály korában forgalomban volt aprópénz, értéke: 
100, 72, 38 db. egy forintban. Albert király (1439. 
XI. t.-c.) a forgalomból kiszorítja. 

Bárdok, a kelta népek költői és dalnokai, aki
ket a római történetírók a Kr. e. II. sz.-tól fogva 
említenek és akik a nemzeti istenek és hősök 
tetteit megénekelték és a csatákban is ott jártak 
s a hadsereget bátorságra lelkesítették. A B. ere
detéről keveset tudunk, alapítójuk gyanánt a 
mitikus Merlint említik. Galliában a római hódí
tás korától fogva eltűntek. Nagyobb szerepet ját
szottak a Brit-szigeteken. Walesben külön rendet 
képeztek, amelynek jogai és kötelességei törvé
nyesen voltak szabályozva. Az arra méltókat 
nyilvános összejövetelekben (Msteddfod vagy 
Gorsedd) vették fel a rendbe. A rend tagjainak 
külön viselete volt. Midőn I. Bdward Walest 1283. 
meghódította, keményen üldözte, sőt csaknem 
kiirtotta a B.-at, akik mindazonáltal Erzsébet 
királyné koráig nem vesztették el teljesen politi
kai és társadalmi befolyásukat. Ekkor versenyei
ket egyszersmindenkorra betiltották. A legújabb 
korban ismét új életre ébredt a B. hagyomá
nya. A régi Wales nyelvének barátai egyesü
letekké alakultak és a dalnokversenyeket újra 
feltámasztották. A B. költészetének legbecsesebb 
terméke az Artus királyról szóló mondakör és 
a rege a Szt. Grál-vól. — A régi germánoknál 
a B. neve és rendje ismeretlen volt. A XVIII. 
sz.-ban Klopstock és társai gyakran említik a 
germánok bárdjait, de ez tévedésen alapul. Taci
tus Germániájának harmadik fejezetében említi 
a barritus-t vagy baritus-t, ami alatt a régi ger
mánok harci zaját, hadi dalaik előadási formáját 
érti. Némely kézirat baritus helyett barditus-t ír. 
Ez Klopstock tévedésének az oka. V. ö. Arbois de 
Jubainville, Introduction á l'étude de la littérature 
celtique (Paris 1883); Walter, Das alté Wales 
(Bonn 1859); Stephens, Literature of the Kymry 
(1849-1876). 

Bárdolatlan, 1. Bárd. 
Bárdoló gépek, 1. Húsvágó gépek. 
B a r d o n e a. m. bariton, vonós hangszer (1. o.). 
Bardonnecchia (ejtsd:—ekkia), franciául Bardon-

néche), helység az olasz Torino tartományban, a 
mont-cenisi alagút kijáratánál, (1901) 1605 lak., 
igen szép vidékkel. 

Bárdos, kisk. Vas vármegye szombathelyi já
rásban, (1900) 169 magyar lak.; u. p. és u. t. Vas-
szécsény. 

Bárdossy, 1. Ilona, a budapesti m. kir. Opera
színház koloratúr-énekesnője és dalénekesnő, 
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szül. Csetneken 1870 dec. 28. Kisebb megszakítá
sokkal 1890 óta működik az Operaháznál s neje 
Szilágyi Lajosnak, az Operaház műszaki felügye
lőjének. 

2. B. János, jogíró, szül. 1738., megh. Pesten 
1819 márc. 18. A lőcsei ev. gimnázium igazga
tója, cs. kir. könyvvizsgáló, majd a szepesvmegyei 
törvényszók táblai ülnöke volt. Számos jogtudo
mányi munkája és röpirata jelent meg. Neveze
tesebbek : Observationes in Gregorii Berzeviczii 
libellum de commercio et industria Hungáriáé 
(Lőcse 1797); Supplementum analectorum terrae 
Scepusiensis (u. o. 1802); Stemma historicum 
hunnicos vei magyaricos imperatores, exhibens 
(u. o. 1807). Kéziratos munkáit a Nemzeti Múzeum 
kézirattára őrzi. 

3. B. Jenő, volt főispán, min. tan., szül. Szom
bathelyen 1861 márc. 8. Tanulmányait szülő
városában és a budapesti egyetemen végezte. 
Ügyvédi oklevelet nyert s 1895. osztálytanácsos 
lett a földmivelésügyi minisztériumban. 1900-ben 
Sáros vármegye főispánjává nevezték ki. 0 kez
deményezte a bártfai Erzsébet-szobrot. Irodalom
mal is foglalkozott. Szakkönyveit Vas vármegye 
törvényhatósága és a földmivelésügyi miniszté
rium adták ki. Ó készítette el az állatorvosi köz
szolgálat államosításáról szóló törvényjavaslat 
(1900. XVII.) előadói tervezetét, valamint az állat
egészségügy rendezéséről szóló törvény revízió
jának javaslatát. 1903 főispáni állásától fölmen
tették s állategészségügyi főfelügyelővé nevez
ték ki. 

Bardotto, 1. Öszvér. 
Bardoux, Agénor, francia államfórfiú, szül. 

Bourgesban 1829 jan. 15., megh. Parisban 1897 
nov. 23. 1870-ben Clermont maire-je lett, 1871. 
pedig a nemzetgyűlésbe küldték, ahol a balközép
párthoz csatlakozott. 1875-ben második államtit
kár lett az igazságügyi minisztériumban; 1876. 
elnöke lett a balközóppártnak; 1877 dec. átvette 
a közoktatásügyi tárcát, melytől azonban 1879 
febr. 4. megvált. Bár szilárd köztársasági érzel
meiről ismerték, azt a tantervet, melyet Ferry a 
klérus befolyásának megtörésére kidolgozott, B. 
nem helyeselte; de az ő mérsékeltebb javaslatát a 
kamara elvetette. 1882-ben a szenátus alelnöke 
lett. Művei: Les lógistes auXVIme siécle (1856); 
Les légistes au XVIIIme siécle (1885); De l'in-
fluence des légistes au moyen-age (1859); Les lé
gistes et leur influence sur la sociétó francaise 
(Paris 1879); Dix annóes de vie politique (1884); 
La comtesse Beaumont (1884); La bourgeoisie 
francaise de 1789 á 1848 (1886 és 1891); La du-
chesse de Duran (1898). Brady álnéven Lóin du 
monde cimü verskötetet adott ki (1857). 

Bardowiek, község Lüneburg (ettől 5 km.-
nyire) porosz közig, kerületben az Ilmenau és 
vasút mellett, (1900) 2002 lak. Már a VIII. sz.-ban 
fennállott. N. Károly templomot építtetett benne. 

Bardsey (ejtsd: bardszi), Carnarvon walesi gróf
sághoz tartozó sziget, a Cardigan-öböl bejáratá
nál ; 3 km. hosszú, l1/, km. szóles; 80 lak., a VIII. 
sz.-ból való apátság romjaival. Az angolszászok 
idejében a druidák szent szigete volt. A walesiek 
Juys Eullinek hívják. 

Bárdszerászló, község, 1. Bárdudvarnok. 

Bárdudvarnok (azelőtt Bárdszer oszló), nagyk. 
Somogy vm. kaposvári j.-ban, (1900) 1350 magyar 
lak.; u. p. Bárdibükk, u. t. Kiskorpád. 

Bardulum, 1. Barletta. 
Bare, adók. Verőcze vm, nasicei j.-ban, (1900) 

218 horvát-szerb lak.; u. t. és u. p. Orahovica. 
Báré Emil, hegedűművész, szül. magyar szü

lőktől Bécsben 1870 szept. 1. Az ottani konzer
vatóriumban végezte tanulmányait, első díjat 
nyert 1884. Parisban Massartnál tanult s 1899. 
szintén első díjat nyert. Azután Lamoureux zene
karában, majd Mainzban és Kölnben működött. 
Amerika nagyobb városaiban a Thomas-féle zene
kar hangversenymestere volt 1897—1902; azóta 
Essen városa zenekaráé, honnan 1903 tavaszán 
szerződött a budapesti m. kir. Operához. A vo
nósnégyesek műsorán is állandóan szerepel, mint 
hangszerének szerény, de klasszikus művésze. 

Báré, kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban, (1900) 752 
oláh lak.; u. p. és u. t. Bonczhida. A Kolozs vár
megyében dúló oláhság megfékezésére 1848 okt. 
10-én 200 honvéd és 50 Hunyadi-huszár indult ki 
Kolozsvárról, kik B. mellett reácsaptak a Batter-
nai és Simunics tribunusoktól vezetett oláh tö
megre. Rövid csetepaté után az oláhság szétfutott 
v. letette a fegyvert. A tribunusokat is elfogták 
és Kolozsvárt kivégezték. V. ö. Kossuth Hírlapja 
1848 okt. 19. 

Barea (ámbári nyelven a. m. rabszolga). Az 
abesszíniai felföld egyik néptörzsének neve.A B.-k 
nem a néger fajhoz, tartoznak; orrhátuk görbe, 
hajuk gyakran a rőtbe játszik, testalkatuk szikár. 
Adót fizetnek Egyiptomnak és Abesszíniának. 
Belső kormányzatuk független és valóban demo
kratikus, mert mindegyik B. egymással egyenlő, a 
személyi szabadság csupán csak a községek érde
keinek van alárendelve; a községekben a vének 
tanácsa dönt, amelynek senki sem mond ellent. 
A vérboszú divatos. A B.-k nagyrészt mohamedá
nok, mindamellett a Korán tételeit nem igen kö
vetik. B.-ban látják Abesszínia őslakosságának 
maradékait. Fővárosuk Mogelo. 

Barean, Georges, francia szobrász, szül. Paim-
boeuíben 1866., Parisban tanult. Műveinek egész 
sorával sikert aratott. Kiemelendők: Az Emberi
ség ébredése (1906); Diana, a vadásznő (Paris, 
Petit Palais des Champs-Elysées); Az ázsiai mű
vészet (Paris, Grand Palais des Champs-Elysées); 
a hazáért elesettek emléke Nantesban, stb. 

Barebone-parlament (ejtsd: bérbón). E gúnynév
vel illették a royalisták és a puritánok egyéb 
ellenfelei a Cromwell által 1653 júl.4. egybehívott 
«kis parlament»-et, melyre Cromwell a föloszla
tott csonka (rump-) parlament teendőit bízta. A 
B. többsége türelmetlen szenteskedő puritánok
ból és independensekből állott, kiknek tipikus kép
viselője Barebone bőrgyáros volt. A akis parla
ment)) egy csomó radikális, de keresztülvihetetlen 
törvényt hozott. Emiatt nemcsak az anglikánus 
papság, hanem a földbirtokosok is megsokalták 
és Cromwell is szabadulni óhajtott e túlzóktól. A 
B.-et végre saját kisebbsége oszlatta fel, mely 
1653 dec. 12. ügyes fortéllyal a «gyülekezet» fel
oszlását kimondotta. 

B a r é g e (ejtsd: barézs), könnyű, ritkán szőtt nói 
ruhaszövet. Anyaga selyem v. pamut. A selyem-



Baröges 

B. gaze-kötéssel, a pamut- B. vászonkötéssel ké
szül. Az utóbbi lánca: 100-as (ang. flnoms. sz.), 
pamutcórna vetüléke: 30-as pamutfonál, cm.-en-
kónt 22 lánc- és 16 vetülékkel. A magyarországi 
szerb vászon megközelíti ezt. 

Baréges (ejtsd: barézs), fürdőhely Hautes-Pyró-
nées francia départementban,a zord Bastan-völgy-
ben; körülbelül 80 házból áll, melyeknek lakói té
len a közeli helységekben laknak; elmenekülnek 
a gyakori, veszedelmes lavinák elöl. B. 1243 m. 
magasságban fekszik; szép katonai kórháza és 
kaszárnyája van. 31—45° meleg 8 kéntartalmú 
forrása naponként 26 m3 vizet szolgáltat; für
dői Franciaországban a legerősebbek; csúz- és 

« bőrbajok ellen használják; évenkint 4.—5000 ven-
Idég látogatja. A kirándulások főhelyei: a Pic du 
'Midi de Bigorre (2877 m.), a Pic d'Ayró (2418 m.), 
a Labas-Blancs (2630 m.) és a Glaire-völgy ta
vai. B.-t 1675 óta látogatják sűrűbben, mióta XIV. 
Lajosfla, Maine hercege ott gyógyulást talált. V. ö. 
Armieux, Btudes módicales sur B. (Paris 1880); 
Joanne, Guide des Pyrénóes (1907). 

Bareilly, az indiai brit Nordwest provinces Bo-
hilkand divisionjának egyik kerülete a Ramgana 
folyó mindkét partján, földmívelő lakossággal. 

[•Területe 4180 km*. Fővárosa B., vasúti csomó-
E pont. Nevezetessége a hatalmas erőd, számtalan 

hindu templom és mecset, fogház, elmegyógyin
tézet. Lakóinak száma (1910) 131,200; főleg ipar
ral foglalkoznak, különösen ügyesek a késmüves-
ségben. 1814 óta angol birtok. 

Báxek-Állah, a. m. isten áldása, így nevezi ma
gát egy a Szahara-puszta nyugati részében lakó 
afrikai arab törzs. 

Baréme, 1. Barrétne. 
Barenhart (v. Bernhard) Rudolf, erdélyi szob

rász, szül. 1814 máj. 5. Gyulafehérvárott, megh. 
Münchenben 1837. Már gyermekkorában Bécsbe 
került, ahol zsenge korában megismerkedett a fa
faragás technikájával, melyet később az akadé-
démián tökéletesített. 1833-ban mutatta be első 
müvét, a Vteözönt Bécsben, melyet Pálffy gróf 
szerzett meg. Egy évvel utóbb általános feltűnést 
keltett Bacchus és Ariadné c. nagy szoborcso
portja, amellyel a bécsi arisztokrácia pártfogását 
sikerült megszereznie. Ezzel szegényes életében 
fordulat állott be: egymást érték a megrendelések. 
Először a bécs-schottenfeldi templom számára ren
deltek meg nála egy nagyméretű feszületet, aztán 
I. Ferenc emlékmüvéhez kívántak vázlatit. Hogy 

\e munkákat elvégezhesse, B. 1835. Münchenbe 
költözött, de ott a kolera csakhamar véget vetett 
életének. 

\ Bárenstein, közs. Chemnitz szász kerületi ka
pitányság Annaberg j.-ában, a Pöhla és vasút 
mellett, (1900) 3747 lak., csipke- és paszomántkó-
szítéssel. Mellette B. bazalthegy (900 m.). 
!• Barent v. Barents, Willem, hires németalföldi 
tengerész. 1594-ben két hajóval indult el Amster
damból az ÉK.-i sarkvidéki átjárás fölkeresésére, 
íamelyen át Kinába reméltek eljutni. Júl. 10. el-
érte Novaja-Zemlyát, amelynek Ny.-i ós É.-i partja 
mentén a Jég-fokig jutott, ahol a jég föltartóz
tatta. 1596-ban újra eljutott a szigetcsoport ÉK.-i 
sarkáig, de megint föltartóztatta a jég és ott kel
lett telelnie. Minthogy befagyott hajója 1597 tava-

ftómi Nagy Lexikona. II. köt. 

Baresz tez lomóter 

szán nem szabadult ki, emberei jún. közepén két 
nyilt csónakon szálltak ki a tengerre és a Lapp
földre menekültek, ahol németalföldi hajókat ta
láltak. B. negyedmagával a kegyetlen tél áldoza
tává lett 1597 jún. 30-án. Azóta Novaja-Zemlya 
ÉK.-i részét csak a legújabb időben keresték föl 
újra E. H. Johannesen és Karlsen norvég hajó
sok, és az utóbbi 1871. B. téli szállását még egé
szen jó állapotban találta, valamint az ott hagyott 
eszközöket és könyveket is, melyek majd 300 
esztendei ottlét után kerültek újra vissza a jég
sivatagból. B. tiszteletére nevezik B.-tengernek a 
Jeges-tengernek azt a részét, amely Novaja-Zem
lya, a Ferenc József-föld és a Spitzberg-szigetek 
között van és Barents-szigetét a Spitzbergák K.-i 
felében. Útjait útitársa: Gerrit de Veer írta le (Am
sterdam 1598), angol fordításban: The three voya-
ges of William B., bey Gorrit de Veer (2. kiad.) és 
előszóval kiadta Koolemans Beynen (London 1876). 

Barentin (ejtsd :baranten), közs. Seino-Inférieure 
francia dópartement Eouen arrondissementjában, 
az Austreberthe völgyében, amelyet vasút szel 
át, (I9OG) 6039 lak., pamutiparral, különösen zseb
kendő- ós kalikókészitéssel. 

Barents, Willem, 1. Barent. 
Barents-tenger, az Északi-jegestengernek az 

a része, amely ^ovaj a-Zemlya, Szibéria és a-Kola-
félsziget közt törül el és É. felé a Spitzbergai-
tengerrel olvad össze. Benne van a nagy Kolgu-
jev sziget. Nyáron át jobbára jégtől mentes. 

Baxére de Vieuzac (ejtsd: -érd'vjöaak), Bertrand, 
a konvent tagja, szül. Tarbesban 1755 szept. 10., 
megh. 1841 jan. 14. Ügyvéd volt és 1789. képvi
selőnek választották. Ó alapította meg a legelső 
forradalmi politikai lapot: Le point du jour-t. A 
konventben számító magatartásával nagy befo
lyásra tett szert. XVI. Lajos pőrében B. elnököli 
és Lajos halálára szavazott. Midő.n kitört az élet
halálharc a hegypárt és a girondisták között, a 
hegypárthoz szegődött. A jólótbizottságnak is 
tagja lett, moly állásban többnyire vakon követte 
a jakobinusok, ill. Robespierre parancsát. Ö indít
ványozta 1793 szept. 5., hogy a rémuralmat ál
landónak nyilvánítsák s oly hangzatos frázisokat 
gyártott a rémuralom dicsőítésére, hogy a «nyak
tiló Anakreonjá»-nak nevezték. Felismervén az 
idők jelét, Robespierre halálára szavazott; mind
amellett, mint a rémuralom egyik főkolomposát, 
1795 aug. 25. deportációra ítélték, brnmaire 18-án 
azonban (1799) megkegyelmeztek neki. Napóleon 
tüntetőleg mellőzte B.-t, ki ekkor az irodalomra 
adta magát. A «száz nap» alatt képviselőnek vá
lasztották, a Bourbonok második restaurációja 
után pedig mint királygyilkost újra számkivetésre 
ítélték. 1815 óta Brüsszelben élt, ahonnan csak 
1831. tért vissza. Mémoires-jai 1842. jelentek meg 
4 kötetben, kiadta Carnot Hypolit. Macaulay re
mek essayt írt róla. Magyarra fordította Angyal 
Dávid (Olcsó könyvtár). 

Baresd, 1. kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban, 
(1900) 544 oláh lak.; u. p. Marosillye, u. t. Bra-
nyicska.— 2. B., kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban, 
(1900) 470 oláh lak.; u. p. ós u. t. Hátszeg. 

Báreszeg, lengyel leves, vízben savanyodott 
árpalisztből, húsléből és savanykás zöldsógekbőL 

Bareszteziométer, 1. Baraesthesiometer. 
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Baret, barret (eredetileg latinul biretum a bir-
rus szóból), a XV. sz.-ban divatossá vált duzzadt 
karimájú sipka bársonyból v. más puha szövet
ből, melyet a XVI. sz.-ban a művelt osztálybeli 
férfiak (1. 1. ábra) és nők (2. ábra) általánosan 
viseltek. Később sokféle átalakuláson esett át. 

1. ábra. 2. ábra 

A tudósok és polgáremberek sipkája lapos ós 
redőkbe szedett, néha pedig szögletes, szóles, la
pos és v. lehajtott, v. vízszintes karimájú volt. 
Az újkor elejéig testületek, céhek s egyéb társas 
egységek különfajta viseletet fejlesztettek ki, 
amely a közéjük tartozóra 
kötelező erejűvé lőn. Meg
különböztetésül a B.-nek is 

3. ábra. 

roppant eltérő formákat adtak; tollakkal díszítet
ték (3. ályra), a forgóba apró képecskéket foglal
tak ; többnyire egy nyakba lógó zsinór segélyével 
le volt ereszthető a hát közepéig (4. ábra). E 
régi, hivatást jelző, jelmezes B.-nek maradványai 
azok a különös alakú süvegek, melyeket néhány 
országban a papok, az egyetemi tanárok, birák és 
ügyvédek hivatalos viseletkép megtartottak. 

Báretswil, közs. Zürich svájci kanton DK.-i 
részében, vasút mellett, (1900) 2707 lak., pamut-
ós selyemiparral. 

Baretti, 1. Eraldo, olasz drámaíró, szül. Mon-
doviban 1846., megh. 1895 jan. 5-én Rómában. 
I fastidj di un grand' uomo (1887) c. politikai drá
mája nagy feltűnést keltett. Arnulflval együtt írt 
tendenciózus drámája: I Duchi di Nemi (1887) a 
pápa világi hatalma bukásának korabeli római 
erkölcsöket festi. Müveit piemonti tájszólásban 
irta. 

2. B., Giuseppe, olasz író, szül. Turinban 1719 
ápr. 25., megh. Londonban 1789 máj. 5. Fiatal 
korában egy guasztallai kereskedő-ház alkalma
zottja volt, s már mint ilyen kezdett verselgetni. 
Komolyabb irodalmi működése azonban csak 
akkor kezdődött, midőn 1751. elment Londonba, 
ahol mint olasz nyelvmester kereste kenyerét. 
Itteni tartózkodását csak 1760. szakította meg öt 
esztendőre, mely idő alatt részint Milanóban, ré
szint Velencében élt, ahol egy annak idején rend
kívüli feltűnést keltett kritikai lapot szerkesztett. 

E lap (Frusta letteraria, Irodalmi korbács) igen 
sok szellemmel és elevenséggel támadta meg az 
akkor népszerű írók nagy részét, némelyeket, 
mint pl. az arkádiai akadémikusokat megérde
melt gúnnyal ostorozva, másokat, mint pl. Gol-
donit, nagyon igazságtalan szompontból ítélve 
meg. Voltaire-rel szemben, aki Shakespearet ócsá
rolta, nagy hévvel fogta pártját az angol tragi
kusnak, s e téren Lessinggel együtt úttörő volt. 
Fontosabb munkái: Lettere familiari ai suoi tre 
fratelli (Milano 1762); egy Londonból Portugálián, 
Spanyol- és Franciaországon át Genuába tett út 
leírása, melyet később angolul is kiadott A tour-
ney from London to Geuua cím alatt; to\ábbá 
Ragguaglio de' módi e de' costunii deli' Itália, 
angolul: Account of the manners and customs 
of Italy (London 1768); egy angol-olasz szótár 
(Dictionary of the English and Italian languages), 
mely nagyon kelendő volt és mai napság is isme
retes. 

Barézs, szövet, 1. Barége. 
Baríerus, kereskedőváros Mazderan 

perzsa tartományban, nagy bazárokkal és 
karavánszerájokkal. 22 kilométerre van a 
Kaspi-tó partjától, kikötővárosa Mesched-i-
Szer. Különösön a Transzkaspi vasút ki
épülése előtt Oroszország és Perzsia leg
inkább itt cserélték ki áruikat. Kivitelre 
került fa, dohány, gyapjú. Jelentősége ma 
sokkal kisebb. .Lakosainak száma (1910) 
50,000. 

Baríleur, kis kikötőhelysóg és tengeri 
fürdő Manche francia dópartementban, 2 
km.-re B.-f októl, a Cotentin-félsziget végső 
csúcsától, (1906) 1155 lak., élénk hajózással, 
a pompás gateville-i világító-toronnyal és 

1850 óta nagyon jelentékeny osztriga-halászat-
tal. Egykor megerősített hely volt, ahonnan Hit
valló Eduárd (1402) trónja elfoglalására Angliába 
hajózott. 

Barfod, PoulFrederik,iém író és politikus, szül. 
Lyngby-ben (Jütland) 1811 ápr. 7., megh. Kopen-
hágában 1896 jún. 16. 1848-49-bon az alakuló 
dán birodalmi gyűlésnek volt tagja, később a 
folkething-é, majd egy darabig belügyminiszteri 
hivatalnok s végre a királyi könyvtárnál segéd 
lett. VI. Frigyes halála után teljesen áttért az 
ultra-radikálisok pártjához, és az úgynevezett 
«skandináv eszme», azaz Svédország, Norvégia ós 
Dánia egyesítésének egyik legszenvedélyesebb 
szószólója lett. Nagy feltűnést keltett ez irányú 
Brage og Itim c. negyedéves folyóirata. Leg
ismertebb művei: Fortiillinger af Fádrelandets 
Historie (Elbeszélések a hazai történetből, 4. kiad. 
1873, 2 kötet); Danmarks Historie 1536—1670 
(1891-93, 4 köt). 

Barfus, Hans Albrecht, gróf, porosz tábornagy, 
szül. Mögelinben (Brandenburg) 1635., megh. Kos-
senblattban 1704 dec. 27. Kitűnt a franciák és 
svédek ellen az 1675-iki háborúban. Szobieszkivel 
harcolt Bécs alatt (1683) ós a brandenburgi segély
csapatokat vezényelte, szintúgy Budavár vissza
vételénél 1686szept. 1699-benrószt vett a francia 
hadjáratban. Bonn ostrománál közte ós Schöning 
tábornok között oly heves vita támadt, hogy végül 
fegyverrel rohantak egymásnak. 1691 aug. 19-

4. ábra. 
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6000-nyi segódhad élén Szalánkemónnél a közép
hadat vezényelte. Érdemei elismeréséül Lipót csá
szár birodalmi grófságra emelte 1699. V. ö. B.-
Falkenberg, Hans Albrecht, Gráf v. B. (Berlin 
1854).; Brock, Die Brandenburger bei Zalánke-
men (1891). 

Barga, város Lucca olasz tartományban, a Ro-
meccio D.-i lejtőjén, a Serchio völgyében, (1901) 
8228 lak., a X. sz.-ból való romokkal, selyemszö-
vökkel, kötólgyártással. 

Bargas, Szejid B. ben Szejid Szaid, zanzibári 
szultán 1870—88., szül. 1837., megh. 1888 márc. 
26. Rokonszenvvel viseltetett az európai misszio
náriusok és expedíciók iránt. 1873-ban aláirta a 
rabszolgakereskedés eltörlésére vonatkozó szer
ződést. 

Barge (ojtsd: bárds). így nevezik az angol hadi 
tengerészeinél a tengernagyok v. magasabbrangú 
hajóparancsnokok 8—12 evezős díszcsónakját, 
a Themsén ez elnevezés alatt ogy nagyobb terje
delmű, többnyire födetlen, áruszállításra használt 
csónakot értenek. A XVI. sz.-ban kis, körülbelül 
100 tonnás hadihajó. 

Barge (ejtsd: bárdse), város Cuneo olasz tarto
mányban, a Ghiandone jobb partján, vasút mel-

Llett, (1901) 9281 lak. Borgae név alatt már a ró-
"jnaiak idejében is fönnállott. Károly Albert király 
lemondása után B.-i gróf név alatt élt Oportoban. 

Bargello (ojtsd: bardseiio), Firenzének egyik tör
téneti nevezetességű középülete; korábban a po-
desta, későbben a rendőrkapitány (bargello) palo
tájául szolgált, újabb időben nemzeti múzeummá 
alakították át, és ide gyűjtöttek egybe Firenze 
közép- és renaissancekori művészeti emlékeit. 
Olaszos, csúcsíves építmény. 

Bargiel, Woldemar, német zeneköltő, Schu-
Lmann Klára mostoha öccse, szül Berlinben 1828 
sokt. 3., megh. u. 0. 1897 febr. 23. Atyja korán 
[.tanította orgonára, zongorára ós hegedűre; elmé
letre Dehn, majd Lipcsében Hauptmann, Mosche-
íles, Rietz, Gade tanították. 1859-ben a kölni kon
zervatórium tanára lett, 1865. az amsterdami 
Maatschappij tot bevordering van toonkunst inté
zet igazgatója, 1874. pedig a berlini zenei főis
kola tanárává nevezték M. Alkotó ereje jelentős. 
Művei általában az újabb romantika dallamban 
gazdag terméke: ábrándok zongorára, hegedű ós 
zenekari darabok, szimfóniák (Medea, Prometheus 
stb.), megnyitók, zsoltárkarok, melyek mindany-
nyian szigorú formaérzékkel vannak írva. 

Bargone, Eduárd, írói nevén Farrére Claude, 
szül. 1876 ápr. 27. Lyonban. A touloni haditenge
részeti iskolát végezte s mint hajóshadnagy az 
íázsiai gyarmatokban szolgált. Első elbeszélései a 
,gyarmati életből: Fumées d'ópium címen (1904) 
itették ismertté nevét. A Les Civilisés c, kötete 
4905. megnyerte a Goncourt-díjat. Ujabb müvei: 
X'homme qui assasine (1907) ós MUe Dax, jeune 
fllle, regény a lyonvidóki életből (1908). 

Barguszinszk, kerületi főhely Dél-Szibériában, 
Dauria vagyis Transzbajkai orosz kormányzóság
ban, a Baj kai folyója, a Barguszin mellett, 1659 
lak., halászattal meg gyógyforrásokkal. A szom
széd vadásznópek fontos piaca. 

Bárgyúság (butaság, észt.), az értelem korlá
toltsága, mely a szellemi munkásság fogyató-

kosságában, lassúságában nyilvánul. Főleg ma
gasabb fokban szomorú látvány s nem igen tűri 
a művészi feldolgozást. Kisebb fokban a korlá
toltság komikus lehet s a vlgjátókköltőknek (Mo-
liére, Shakespeare) nem egyszer hálás anyagul 
szolgált. Orvosi értelemben 1. Hiüyeség. 

Barham(ejtsd: bárom), Richárd Henry, angol író, 
ismertebb Ingoldsby Thomas írói nevén, szül. 1788 
dec. 6.Canterburyben, megh. Londonban 1845 jún. 
17. Kiképzését Londonban és Oxfordban nyerte.Blő-
ször Kentben, majd több más helyen lelkószkedett 
s végre prédikátor lett a londoni Szent Pál-szé
kesegyházban, írói hírnevét 1837. a Bentley's-
Miscellany-ben megjelent Ingoldsby Legends c. 
prózai ós verses humoros elbeszélésékkel alapí
totta meg. A munka sok kiadást ért, illusztrálva 
is megjelent s 1880. egyszerre hat kiadása látott 
napvilágot. Egyéb munkái közül kiemelendő: My 
Cousin Nicholas c. regénye (3 részben, London 
1841). 

Barhampur, 1. Berhampur. 
Bar-Hebraeus, Gregorws, arab nevén Abu-l-

Faradzs, arab és szír író, a jakobita keresztény fe
lekezetre áttért zsidó orvos fia, 1226. Malatiában, 
Kls-Önnényországban született. Már fiatal korá
ban nagy feltűnést keltett széles tudományosságá
val, úgy hogy már 20 éves korától kezdve külön
féle helyeken püspöki méltóságra emelték, míg 
1264. jakobita mafriánná szenteltetett, mely állást 
haláláig (1286) töltötte be. Számos müvo van szír 
nyelven az általános s egyháztörténet (Chronicon 
ecclesiasticum, kiadták Abbeloos és Lamy, 3 köt., 
Louvain 1872—74, latin fordítással; Chronicon 
syriacum, kiadták Bruns és Kirsch, Leipzig 1879, 
újabban Bedjan, Paris 1890), a bibliamagyarázás 
(Horreum mysteriorum, részenkint különféle tu
dósoktól kiadva), a bölcsészet (Ethicon, kiadta 
Bedjan 1898), az egyházjog (Nomocanon), a termé
szet- és orvostudomány, a nyelvtudomány (nyelv
tani munkáit kiadta Martin, Paris 1872, 2 köt. és a 
nagyobbik nyelvtant Moberg Axel, Leipzig 1910) 
köréből, sőt Mulattató elbeszélései (kiadta Budge, , 
London 1896, angol fordítással) is vannak. Szír 
történelmi könyvéből egy arab kivonatot is ké
szített, melyet História dynastiarum címen latin 
fordítással Oxfordban 1663. Pococke, újabban 
csupán arabjszövegben Beirutban 1890. Salhani 
tett közzé. 

Bárhely, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (1000) 210 
magyar lak.; u. p. ós u. t. Lenti. 

Bari (gör. barys, nehéz), több gör. vagy latin 
összetétel első tagja, pl. barytonos. 

Bari, 1. B.dellePaglie (Terra di B.), Dél-Olasz
ország tartománya az Adriai-tenger, Lecce, Po-
tenza és Foggia között, Területe 5350 km8. Lakói
nak száma az 1901-iki összeírás szerint 827,698, 
az 1909-iki becslés szerint 875,754. 3 kerület: B. 
delle Puglie, Barletta és Altamura. - 2. B, az 
ugyanily nevű tartomány fővárosa, érseki szék
hely az Adriai-tenger partján, vasút mellett7(i9oi) 
77,478 lak., gép-, tésztagyártással, olajpréseléssel, 
mozaikkőkészltéssel. B. kedves vidéken fekszik; 
új abb része szép modern épületekből áll. Régibb épü
letei a San Nicolo-templom, melyet 1087. alapítot
tak ; a San Sabino székesegyház (1034-ből), amelyet 
azonban az 1750-iki újjáalakításnál eltorzítottak; 
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az Athenaeuni, amely több tudományos intézetet 
foglal magában. Massari írónak és Piccini zene
szerzőnek omlékszobra. Fő utcája: a Corso Vit-
torio Emanuele. A II. Frigyes idejéből való erőd 
nagyrészt börtönül szolgál. Kikötőjét újabban 
hozzáférhetőbbé tették és ezért forgalma 1860 óta 
erősen emelkedett, különösen élénk a Földközi
tenger melléki kikötőkkel; értéke meghaladja a 
150 mi/lió lírát. Az osztrák-magyar monarchiának 
is van benne konzula. B. a rómaiak idejében Bá
rium volt; Nero tette municipiummá. A nyugat-
római birodalom megdőlése után a keleti gótok, 
és azután a görög császárok hatalmába került. 
A IX. és X. sz.-ban szaracénok, görögök, longo
bárdok és az olasz karolingiak küzdöttek birto
káért. 1071-ben Guiscard Róbert foglalta el. 1350 
máj. Nagy Lajos király hadai elfoglalták. 1558. 
a spanyol alkirálységba kebelezték be. 

Bari, a fehér Nilus vidékén élő afrikai néger 
nép, mely vitézségéről híres. Bőrük sötét feke
tés-barna, testük szálas, ajkuk duzzadt, állcsont
juk előre kinyúló (prognath), orruk széles, le
nyomott, mindamellett értelmes arckifejezésüek. 
A férfiak és nők nemcsak tetoválják bőrüket (a 
mellen és hason), hanem még vörös vasokkor-fes-
tékkel és zsírral tetőtől talpig be is mázolják; 
a nők hajukat egészen leborotválják, a férfiak 
csupán csak a fejtetőn hagynak egy kis üstököt, 
a hová a tolldíszt erősítik. Fegyverzetük hosszú 
lándzsa és nyíl, melynek hegyét növényi méreg
gel bekenik; a méreg a megsebesített testrész 
eltiszkösödését idézi elő. A B.-k növénytermelők, 
a gabonát kézi kö-malmon őrlik. Életük pat
riarkális ós familiáris; szervezett községi életük 
nincs. A soknejűség dívik. 

Baribál (Ursus americatius Pail), a medvefélék 
családjába tartozó amerikai medvefaj, mely na
gyon hasonlít a mi medvénkhöz. Bundája fényes 
szénfekete, pofáján sárgás foltok vannak; szőre 
hosszú, sírná. Hossza 2 m. Hazája Észak-Amerika 
erdős vidékei: húsáért, bundájáért és zsírjáért 
nagyon vadásszák: néha károkat is okoz. 

Baricentrikus szabály. Guldin-féle szabály
nak is nevjezik, mert Guldin jezsuitának De centro 

gravitatis c. könyvében (1635— 
1641) fordul elő, noha előbb 
már Pappus is ismerte. Ez a 
szabály azt fejezi ki, hogy vala
mely forgási test köbtartalmát, 
illetőleg valamely forgási felü
let felszínét úgy nyerjük, hogy 
a forgatott idom területét, ille
tőleg a forgatott görbe ívhosszát 
megszorozzuk azon út hosszu-
ságával, melyet a forgatott 
idom, illetőleg görbe súlypontja 

a forgás alatt leírt. Ha pl. ABC (1. az ábrát) 
háromszög AC — U befogója körül forog, akkor 
i ö - r befogó kört, BC = s átfogó pedig kúp
palástot Ír le. A háromszög területe i r h. A há
romszög T súlypontjának a forgási tengelytől 
mért távolsága -J r, tehát az általa leírt kör körü
letek r? : ,ahol i=31 ' t . . . és így a kúp térfogata 
J r! -. h. Ha csakis a forgási felületet, vagyis a 
kúp palástját akarjuk meghatározni, akkor figye
lembe kell venni, hogy a BC = s átfogónak, 

amely a kúppalástot leírja S a súlypontja és 
ennek az AG forgási tengelyből mórt távolsága 
| r. Az S által leírt kör kerülete tehát r r. és igy 
a keresett felület r r, .s. 

Bariéevic Ádám, horvát író, szül. Zágrábban 
1756 szept. 12., megh. 1806 márc. 21. Bécsbon 
filozófiát és teológiát tanult. Visszatérte után a 
zágrábi főgimn. tanára,majd a zágrábi Mária-tomp
lom plébánosa lett. 1803-ban Brdovecen telepedett 
lo mint plébános, ahol haláláig maradt. Tagja 
volt a nápolyi és torinói akadémiának és a péter
vári akadémia nagy arany éremmel tüntette ki. 
Latin és horvát nyelvű munkáinak nagy része 
kéziratban maradt és azóta el is veszett. Nyom
tatásban megjelent müvei közül ismeretesek: 
Otiorum Croatiae liber unus (Buda 1806) és egy 
rövid, horvát nyelvon irt irodalomtörténet. 

Barics (Barits) Adalbert, jogtudós, a pesti 
egyetemen a jogtudományok tanára, szül. Újvidé
ken 1742., megh. Bécsben 1813. Tanulmányait 
Bécsben végezte s előbb a zágrábi és győri főisko
lákon tanított, majd 1777. a pesti egyetemhez 
nevezték ki. Irt több történelmi és statisztikai 
munkát, Nevezetesebbek : Die gewöhnliche 
Krönungsfeier der ungarischen Könige und Kö-
niginnen. (Pest 1790. Magyarul Lambach Ede 
u. o. 1790) Dissertatio statistica de potestato 
exsequento regis Angliáé. 1790. Magyarul Nagy
szebenben, németül Pesten jelent meg 1790); 
Dissertatio statistica de forma legali regiminis 
hungarici (Kassa 1790). Kéziratban maradt Eu
rópa statisztikája 1792-ből, a Nemzeti Múzeum 
kézirattárában. 

Baricz (?í/ó'n7í!/(ikafalvi), mérnökkari alezredes, 
szül. Nagyenyod'en 1779 okt. 28., megh. Zágráb
ban 1840. Miután szülővárosában jogi ós teológiai 
tanulmányokat folytatott, 1800. Bécsbe ment a 
mérnöki akadémiára. Mint várerősitési tiszt főké
pen Dalmáciában működött. 1839-ben alezredes 
lett. A magyar lapokban megjelent tudományos cik
keiért a Magy. T. Akadémia 1832. levelező tagnak 
választotta s megbízta a hadtudományi szótár 
egy részének elkészítésével. 

Bari konföderáció. Bar, régente lengyel, most 
podoliai orosz városban 1768 fehr. 29. a lengyel 
nemesek szövetségre léptek a Szaniszló Ágost 
király udvarában uralomra jutott orosz befolyás 
ellen; Lengyelország felbomlását azonban már 
nem akadályozhatták meg. 

Barikus szélrózsa. Valamely helynek B.-ját 
olyképen határozzuk meg, ha minden szélirány
nak megfelelő átlagos légnyomását kiszámítjuk. 
L. Szélrózsa. 

Barikus széltörvény, megállapítja a szél és a 
légnyomás eloszlása közötti viszonyt. Legegysze
rűbb formája a Buys-BaUot-félo törvény. Ez a 
Föld északi félgömbjére vonatkoztatva igy hang
zik : Ha a szél a hátúnkba fú, akkor a magas nyo
más helye tőlünk jobbra, kissé hátul van, az ala
csony nyomásé pedig kissé elől ós balra. A déli 
félgömbre nézve a jobb és a bal jolzó feloseré-
lendö. L. Szél. 

Baril v. barik, barril és barrilon, többfelé 
használt és vidékenként más-más nagyságú és 
beosztású folyadókmérték, különösen borra ós 
olajra. 1 B. Anconában a. m. 35 1., Barci'Ilonában 
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a. m. 30144 1., Genovában borra a. m. 79'5 1., 
olajra a. m. 6548 1., Firenzében a. m. 41-666 1., 
Rómában borra a. m. 58"34 1., olajra a. m. 67-481., 
Triestben a. m. 66-021., Velencében borra 64'381., 
1 B. szöllő Malagában a. m. 24 kg. 

Barile, 1. Antonio, olasz fafaragó, szül. Siená-
ban 1463 aug. 12., megh. 1616 febr. 2., főleg a 
sienai székesegyház számára készített gazdagon 
faragott és intarziákkal díszített bútorokat, me
lyek egy része elpusztult. A fönnmaradt darabok 
és a Pandolfo Petrucci sienai palotájában készí
tett falburkolat töredékei (Siena, Akadémia) a leg
finomabb, leglzlésesebb ilynemű müvek közé tar
toznak. Több izben együtt dolgozott vele unoka
öccse : 

2. B., Giovanni. olasz fafaragó (megh. 1529 kö
rül), ki 1514. Rómába költözött. A Rafael által 
a Vatikánban kifestett szobák (stanzák) ajtain 
ö készítette Rafael rajzai nyomán a faragott 
díszt. 

Barilit (áav.), bárium-aluminium-szilikát (Ba4 
Al4Si,0S4); rombos rendszerbeli táblás kristály-
halmazokban fordul elö Lángban mellett, Svédor
szágban. 

BariUa-réz, Bolíviában Corocovo mellett ho
mokkőben előforduló termesréz kereskedelmi 
neve. 

Barilla szóda (spanyol), alicante-, carthagena-, 
malaga-szóda névvel jelölve is forgalomba ke
rült. A legtöbb növény a két fő alkália közül a 
káliumot tartalmazza és ezen növények elham
vasztva nyers hamuzslrt szolgáltatnak. Néhány 
növényi faj azonban, melyek rendesen sósforrá
sok, sótelepek mellett vagy tengerparton tenyész
nek, nagymennyiségű szerves savhoz kötött nát
riumot tartalmaz, melyek elhamvasztva szó
dát szolgáltatnak. A szódát szolgáltató növények 
legnagyobb része az Artipliceae családba tarto
zik. Spanyolországban általánosan a Salsola-fé-
léket termesztették, melyek közül a legjobbak a 
Salsola Soda ós a Salsola Clavifolia. Ezek ha
muja kb. 40—45°/o szódát tartalmaz. Ezen Sal-
sola-félókből készített szódát nevezték B.-nak. 
Külső kinézésük után különböző néven került a B. 
a forgalomba. A jól megolvasztott, hamuszerű 
szóda, mely 20—2.̂ °/,, szódát tartalmazott, Ba
rilla soude douce. a feketés, likacsos tömegű és 
keménytörésü szódát Barilla soude melangée, a 
sok szénrészecskét, konyhasót és földes részt tar
talmazót pedig Barilla soude bourde névvel je
lölték. 

Bariilon, régibb spanyol űrmérték,1/! carga 
(1. o.). 

Barilovié, adók. Modrus-Piume vm. vojnici 
j.-ban, (i9oo) 1816 horvát-szerb lak., postaállomás; 
u. t. Károlyváros. 

Barina Vendel, 1. Kwthen. 
Barinas (Tanwasj.város a délamerikai Vene

zuela Zamora államában, a San Domingo part
ján ; a dohánytermelésről híres B.-t 1576. alapí
tották, a múlt században virágzó város volt, a 
polgárháborúk miatt azonban nagyon aláhanyat-
lott és alig van 4000 lak. 

Barine, Arvéde (igazi nevén Madame Vincent), 
francia írónő, szül. Parisban 1840 nov. 17. Fordí
tott oroszból és angolból (Tolsztoj és Spencer). ön

álló munkái: Portraits des femmes (1887); Bssais 
et fantaisies (1888); Btudes sur les contesde Per
rault (1889); Princesses et Grandes dames (1890); 
Bernardin de Saint-Pierre (1891); Alfréd de Mus-
set (1893); Bourgeois et Gens de peu (1894); Les 
nóvrosés (1898). 

Baring (Baring Brothers and Comp), a világ 
leghíresebb kereskedő cégei közé tartozott. Orá-
niai Vilmos az angol trónra lépte alkalmával Bré
mából B. Ferencet az angol lutheránus hitközség 
lelkészének hívta meg. Ennek fia Jáuos posztó
gyárat alapított s ezzel a későbbi nagyhírű keres
kedő- és bankház alapját vetette meg. A cég tagjai 
több nemzedéken át részt vettek a keletindiai tár
saság vezetésében; Pitt a cég egyik tagját (1766) 
a kereskedők fejedelmének nevezte. A folyton 
emelkedő ház tagjai közül Henrik (1804) a kincs
tár lordja volt, Sándor lordsagot nyert ; Tamás az 
angol bank kormányzója s a Lloydnak elnöke volt; 
a cég számos tagja az alsóházban szerepolt, sőt 
egyet (Károly, megh. 1865.) durhami püspökké 
neveztek ki. A céghez tartozó család tagjai közül 
három báróságot nyert. A nevezetes cég elsőrendű 
tényező volt a pénzpiacon s óriási sikereket ért 
el; 1890. azonban a dicsőségnek vége szakadt, a 
ház egyes délamerikai államoknak nyújtott köny-
nyelmfl kölcsönök következtében válságba jutott, 
melyből az angol bank és több előkelő pénzintézet 
egy szindikátus segítségével egyidőre kimentette 
ugyan, de a hajdan oly előkelő ós nagy befolyású 
ház nem tudta többé visszanyerni régi tekinté
lyét ; legújabban részvénytársasággá alakult át. 

Baring, 1. Evelyn sir, 1. öromer. 
2. B., Thomas George, 1. Northbrook. 
Baring Gould (ejtsd: beriaggúiá), Sabine, angol pap 

ós író, szül. 1834 jan. 28 Exeterben. Tanulmányait 
Cambridgeben végezte, majd a papi pályára lé
pett és 1871-től fogva East Merseaben, 1881-
től fogva Lew Treuchardban lelkészkedett. Rend
kívül gazdag irodalmi munkásságot fejtett ki. 
Különösen értékesek a középkor vallásos életére, 
legendáira és babonáira vonatkozó önálló kutatá
sai. Nagyszámú munkái közül kiemelendők: The 
Book of Werewolves (1865); Curious Myths of 
the Middle Ages (1866—67); Lives ot the Saints 
(15 köt., 1872—77). Szépirodalmi munkái: In 
Exitulsrael(1870); Mehalah' (1880); The Broom 
Squire (1896); The Frobishers (1901) stb. 1898-
ban adták elő The Red Spider c. operáját. 

Baringo-tó, kisebb, lefolyásnólküli tó Brit-Kelet-
Afrikában az ó. sz. 0°32' és a k. h. 35° 35' alatt 
1110 m. magasban 500 km» területtel. D.-i végé
ben Nyemsz helység van. 1883-ban Thomson fe
dezte föl. 

Baris, város, 1. Isparta. 
Baristrontianit, 1. Strontianit-
Bariszal, 1. Bakargandzs. 
Barissdéra, a föld belső magva, mely sűrűbb, 

mint a külső földkéreg. 
Bariszilit, hatszöges rendszerű szilikát (fe*.), 

PbjSis.0,, Pajsbergről (Wermland, Svédorsz.). 
Barit, 1. Síülypát. 
Barit-csillám (ásv.j, báriumtartalmú biotit Stw-

zingről (Tirol). 
Baritiehér a. m. báriumszulfát (1. o.). 
Baritföld a. m. báriumoxid (1. o.). 
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Baritföldpát (asv.), általában báriumtartalmú 
földpát, melyben az anortitnak megfelelő 

BaAljSijO, 
vegyület fordul elő mint izomorf alkatrósz; ezen 
anyag legnagyobb mennyiségben a hialofán nevű 
földpátban (1. o.) fordul elő, egymagában pedig a 
Jakobsberg (Wermeland, Svédorsz.) mangán-
bányáiból ismeretes egyhajlású rendszerű celsian 
nevű földpátot alkotja. 

Barithidrát, 1. Báriumhidroxid. 
Bariján lejtsd: baric) György, román író és po

litikus, szül. Zsukon (Kolozs vármegye) 1812 
jún. 4., megh. Nagyszebenben 1893 máj. 14 Ta
nulmányait Toroczkón, Brassóban, Balázsfalván 
és Kolozsvárott végezte s 1835. Balázsfalván 
a líceum tanárává nevezték ki. 1838-ban megin
dította a Gazeta Transilvaniei c. lapot, mely a 
hazai románságnak legelső hírlapja lett, s még 
ma is fönnáll Brassóban. 1845-ben lemondott 
tanári állásáról, hogy életét teljesen a politiká
nak és lapjának szentelhesse. 1848-ban tagja 
volt a nagyszebeni román honvédelmi bizottmány
nak s ugyanez év november havától 1849 má
jusig élénk tevékenységet fejtett ki a harctéren. 
1849 május havában a császári csapatokkal Ro
mániába ment, ahol orosz fogságba került, de Hur-
muzaki, gazdag bukovinai földbirtokos közben
járására szabadon bocsátották. Mikor hazajött, 
vagyona már tönkrement. 1860 táján a zernyesti 
papírgyár igazgatója lett s beutazta Belgiumot, 
Franciaországot és Svájcot. Munkái: Dicjionar 
germano-romin (Brassó 1835—1854); Dicjionar 
unguresc-rominesc (u. o. 1869); Parti alese din 
IstorÍ3 Transilvaniei (Válogatott részek Erdély 
történelméből, I—III. köt.). 

Baritkeresztkő (asv.), 1. Harmotom. 
Barito, Borneo sziget legnagyobb folyója. 
Baritocölesztin, rhombosrendszerű ásvány, 

(SrBaíSC^, izomorf a barit és cölesztinnel : kris
tályokban ritkán, inkább rostos ós héjjas halma
zokban fordul elő Imfelden (Binnenthal, Svájc), 
Greineren (Tirol), Werfennél, Göttingen mel
lett stb. 

Baritokalcit, karbonát ásvány, 
(BaC08.CaCO,; 

egyhajlású rendszerű, jól hasadó, sárgás-zöldes
fehér, üvegfényű, áttetsző kristályokban terem 
Alston-Mooron Cumberlandben. 

Bariton (ol. baritono), fórfl-ónekhang. Tu
lajdonkép annyit tesz, mint «mélyenhangzó». 
A franciak a B.-t basse-taiüe-nak, vagyis mély 
tenor-nak nevezik. Terjedelme átlag A—fis1, il
letve G—g». A magasabb B.-t tenor-B.-nak, a 
mélyebbet basszus-B.-nak mondják. 

B. a XVIII. sz.-ban kedvelt, de most már el
avult vonós-hangszer neve (ol. Viola di Bor
dómé vagy Bardone). Gordonkaszerű, ami a 
nagyságát illeti, szerkezetre pedig a viola 
il'amournak basszus-hangszere, amennyiben hét 
húrral volt ellátva, melyek alatt 9—24 acélhúr 
feküdt; há a felső húrokon játszottak, ezekkel 
együtt az acélhúrok is rezegtek, sőt néha bal
kézzel ezeket is pengették. A felső húrok hango
lása a következő volt: kontra H, B, A, d, f, h, e1. 
Bsterházy Miklós herceg, Haydn pártfogója, ezt 

a hangszert nagyon kedvelte. Haydn a B. számára 
sok darabot fit (175). 

B. név alatt ismeretes még egy tubaszerű réz
fúvó, t. i. a B.-kürt, melyet euphonium-nak is 
neveznek. Bizonyos katona -zenekarokban hasz
nálják. 

Baritonkolcs, 1. Kulcs-
Barits Adalbert, 1. Baries. 
Baritsalétrom a. m. báriumnitrát (1. o. és Sa

létrom). 
Baritsárga a. m. báriumkromát (1. o.). 
Baritsó a. m. báriumsó, 1. Bárium sói. 
Baritüveg. B.-et nyerünk, ha az üveg-keve

rékben a kalciumoxidot equivalens mennyiségű 
báriumoxiddal helyettesítjük. Nyers anyagnak 
használhatunk báriumkarbonátot (Witherit) vagy 
szénnel keverve báriumszulfátot (sulypátot). A 
B. nagy fajsúlya és fénytörő képessége miatt 
inkább az ólomüveghez hasonlít ós az az előnye 
van, hogy a kemence redukáló gázai nem hatnak 
rá, míg az ólomüveg könnyen füstös lesz, azaz az 
ólom oxidja redukálódhatik. Dacára annak, a 
B. a kereskedelemben alig fordul még elő; de 
újabban kőedénymáznak alkalmazzák. L. Máz. 

Baritvíz 1. Báriumhidroxid. 
Baritzöld, 1. Báriummanganát. 
Bárium (baryum), az alkáli földfémek egyike. 

Jele Ba, atomsúlya 137'37. A természetben szin-
állapotban nem fordul elő, vegyületei azonban 
elég gyakoriak. Ilyenek pl. a következő ásvá
nyok: a barit v. sulypát (B.-szulfát BaSOJ, a 
Witherit (B.-karbonát BaCO,), a baritokalcit (B.-
kalciumkarbonát BaC03.CaCOs), a baritocölesz
tin (B-.stroncium-kalciumszulfát (BaSrCa)S04). 
Csekélyebb mennyiségben a kalcium és a stron
cium vegyületeiben, továbbá a bazalt-, porür- és 
melaflrban is előfordul, úgyszintén nyomokban 
ásványvizeknek is alkotórésze. Amalgám ját elő
ször Berzelius és Borúin állították elő, magát a fé
met 1808. Davy, utóbb pedig Bunsen,Matthiessen 
ésfHiller igyekeztek előállítani. Tiszta állapot
ban megolvasztott B.-kloridból elektrolízis útján 
vagy a B.-klorid-oldatból nátrium-amalgammal 
előállított B.-amalgámból ennek hidrogéngáz 
áramában való lassú hevítése útján állítható 
elő. Aranysárga színű, kissé fémfényű, ólom-
lágyságú, tehát kalapálható fém. Fajsúlya nagy, 
3"75—4'0 (innét a barys = nehéz elnevezés); kb. 
1000°-on megolvad. Levegőn gyorsan oxidálódik, 
hevítve fényfejlődés közben B.-oxiddá ég ol; a 
vizet közönséges hőmérséken is hevesen elbontja, 
amikor is B.-hidroxid és hidrogén-gáz kelet
kezik. 

Báriumbromát, brómsavas bárium,Ba(BTOa)t. 
Ez a vízben kevéssé oldható só előállítható kálium-
bromátból, ha ennek forró tömény vizes oldatá
ban száraz báriumacetátot oldunk; az oldatból, 
kihűlésekor a B. 1 molekula vízzel kristályosodva 
kiválik. Fajsúlya 3É82. Hevítéskor a B. elbomlik. 

Báriumbromid, brómbárium, BaBrs. Előállít
ható brómhidrogénsavból, ha ennek oldatát úá-
riumhidroxiddal v. báriumkarbonáttal semlegesít
jük. A besűrített oldatból, kihűlésekor, a 

BaBrs.2H,0 
összetételű, tehát 2 molekula kristályvizet tartal
mazó B.-dihidrát színtelen rombos lemezkék alak-
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jában kristályosodik ki, amely 100°-on való huza
mosabb hevítéskor kristályvizét elveszti. A B.-di-
hidrát fajsúlya 3-85, a víztől mentes sóé 4-23. Kö
zönséges hömérséken vele egyenlő súlyú vízben 
oldódik; szesz is oldja, míg a hozzá különben 
hasonló ós vele izomorf báriumkloriddihidrát, 
BaCl2.2H20, szeszben oldhatlan. 

Báriumcsillám, 1. Baritcsillám. 
Báriumdioxid, 1. Báriumhiperoxid. 
Báriumfluorid, fluorbárium,Ba.¥\3. Frissen le

választott báriumkarbonátból úgy állítható- elő, 
hogy azt fluorhidrogónsavval pállítjuk. Fehér 
kristályos por; vízben alig oldódik, savak azonban 
könnyen oldják.' 

Báriumiosziátok. A báriumok több foszfátja 
ismeretes; ilyenek: a szabályos foszforsavas bá
rium, báriumortofoszfát Ba8(P04)2, mely fehér 
csapadék alakjában leválik, ha klórbárium olda
tát szabályos nátriumfoszfátoldattal elegyítik. A 
dinátriumhidrofoszfát oldatából klórbáriumtól az 
egyszer savanyú foszforsavas bárium, 

Ba2H2(P04)2 
válik kir B két só vízben csaknem oldhatatlan, 
A kétszer savanyú báriumfoszfát BaH4(P04), 
vízben könnyen oldódik ós úgy készniiető, hogy 
foszforsavban az egyszer savanyú sót oldják. A be-
súrűsített oldatból kikristályosítható. A pirofosz-
forsavas bárium BajP20,HjO csapadék alak
jában leválik, ha pirofoszforsavas nátrium oldatá
hoz klórbáriumoldatot öntenek. A kétszer sava
nyú ortofoszforsavas bárium a hevítéskor vizet 
veszít és metáfoszforsavas báriummá alakul. 

Báriumbidroszulfát, 1. Báriumszulfát. 
Báriumhidroszulfid, 1. Bárium szulfidjai. 
Báriumhidroxid (báriumoxidhidrát, barit

hidrát) v. maróbarit, Ba(OH)3. Előállítható bá
riumoxidnak vízzel való megoltása útján, vagy 
báriumszulfát és szén izzításával előállított bá-
riumszulfldból úgy, hogy ennek vizes oldatát, 
amely B.-ot és báriumhidroszulfldot tartalmaz, 
rézoxiddal keverve forralják. Fehér por; fajsúlya 
i'b. 20 sr. hideg, 2 sr. forró vízben, úgyszintén 
alkoholban is oldható. Forró vízzel készült telitett 
oldatából, a kihűléskor, BaíOH^SHaO összetételű 
színtelen, négyzetes, 78°-on megolvadó kristályok
ban válik ki. Marólúgos vizes oldata baritvíz né
ven ismeretes és a kémiában kémlőszerül hasz
nálatos. A B.-ot a cukorgyártásban alkalmazzák. 

Báriumhiperoxid (báriumszuperoxid, bárium
dioxid), Ba02. Előállítására báriumoxidot levegő 
v. oxigéngáz áramában vörös izzóra hevítik. Fe
hér por; levegőn nem változik. Fajsúlya -£-96. A 
B.-ot oxigénnek a levegőből való gyári előállítá
sára használják. Nyolc molekula kristályvízzel 
alkotott, vízben kevéssé oldható vegyülete az ú. n. 
B.-hidrát Ba(OH)2,8H20; e vegyület igen tisztán 
úgy állitható elő, hogy hidrogénhiperoxid vizes 
oldatához fölös mennyiségű baritvizet elegyítenek, 
amikor is a B.-hidrát gyöngyházfényű kristályok 
alakjában kiválik. A B.-hidrátból, azt 130°-on he
vítve, tiszta B. keletkezik. A B.-ból v. hidrátjából, 
hígított kénsavval való elbontása útján, a hidro-
génhiperoxidot gyártják. 

BAxiaxajodÁt, jódsavas tórJMm,Ba(J0s)3. A jód-
sav oldatát báriumhidroxid-oldattal semlegesítve, 
a B. fehér kristályos csapadék alakjában leválik. 

Az így előállított só 1 molekula kristályvizet tar
talmaz ; a brómsavas és klórsavas báriummal 
izomorf. Vízben alig oldódik. Hevítéskor jód és 
oxigén elillan és a hiperjódsavas bárium vissza
marad. 

Báriumjodid,/o'<fóántt»w, BaJ2. Jódhidrogénsav 
vizes oldatának báriumkarbonáttal v. báriumhidr
oxiddal való semlegesítése és az oldat beszárítása 
útján készül.Vízből 2 molekula vízzel (BaJ2.2HjO) 
kristályosodik. Vízben és szeszben bőségesen ol
dódik. 

Báriumkarbonát, szénsavas bárium, BaCO,. 
A természetben mint witherit, kalciumkarbonát
tal mint alstonit fordul elő. Előállítható bárium
szulfátból, ennek szódával való összeolvasztása, 
v. ammoniumkarbonátoldattal való forralása út
ján. Tiszta B. előállítására klórbárinni oldatához 
ammoniumkarbonátoldatot elegyítenek, majd a 
csapadékot mossák és megszárítják. Hófehér, -£"28 
fajsúlyú por, 795°-on megolvad. Kb. 40,000 sr. 
vízben oldható; szónsavtartalmú víz jobban oldja. 
A fehér izzás hömérséken széndioxidot veszítve 
báriumoxiddá alakul. A B.-ot más báriumsók ké
szítésére, a téglagyártásnál, a kémiai analízisnél, 
továbbá kukoricaliszttel, korpával stb. keverve 
patkányok és egerek megmérgezósére használják. 

Báriumkéneg, 1. Bárium szulfidjai. 
Báriumklorát, báriumchlorat, klórsavas bá

rium, Ba(C10s)3. Készítésére klórsavoldatot ba
ri umkarbonáttal semlegesítenek; az oldatból, be-
sűrüsítésekor, aB.l molekula vizet tartalmazó mo
noklin kristályok alakjában kikristályosodik. Kb. 
3 sr. vízben oldható, szeszben majdnem oldhatat
lan. Éghető anyagokkal elegyítve ütésre, dörzsö
léskor v. hevítéskor fölrobban. Zöld lánggal égő 
görögtűz előállításához használják. 

Báriumklorid, chlorbárium, BaCl2. Telitett vi
zes oldatából a BaCl22H20 összetételű só kristá
lyosodik. Előállítható a witheritből, a báriumszul-
fldból v. a baritból. Evégből a witheritet (bárium
karbonátot), illetőleg a báriumszulfldot sósavban 
oldják és a besűrüsitett oldatból a B.-ot kikristá
lyosítják ; a baritot (báriumszulfátot) pedig liszt
tel v. olajjal keverve hevesen izzítják, a kelotke-
zott báriumszulfldot, a kihűlt tömegből forró víz
zel kioldják ós sósavval B.-dá alakítják, v. úgy 
hogy a baritot szénnel és kalciumkloriddal ke
verve izzítják, majd az olvadékból égetett mész 
hozzákeverése után a szulfidot kioldják és sósav 
val B.-dá alakítva kikristályosítják. A kristály
víztartalmú só színtelen, kesernyés-sós ízű, rom 
bos kristályok. Levegőn alig mállik; kb. 120°-oi 
kristályvizét elveszti; fajsúlya 3-05. Kb. 2'5 sr 
hideg ós 15 sr. forró víz oldja; szeszben alig ol 
dódik. Vizes oldata a szulfátok analitikai kémlő 
szere. Elég heves méreg. Oldatát lovak kólikájá 
nál, az állat nagy nyaki vivőerébe fecskendezve 
gyorsan ható hashajtószerül alkalmazzák, tov 
kazánkő keletkezésének meggátlására (amennyi
ben a kemény vizekben levő kalciumszulfátot el
bontja), a baritfehér (permanens-fehér) és más 
báriumkészítmények előállítására, úgyszintén 
mint patkánymérget is használják. 

Báriumkromát, krómsavas bárium, BaCrO^. 
Fakósárga színű, rombos kristályok v. por. Faj
súlya 460. Vízben csaknem oldhatatlan. ElőáDít-
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ható káliumkromátból és báriumkloridból össze
olvasztás v. oldatuknak elegyítése útján. Sárga 
ultramarin néven festékül használják. A piro-
krómsavas v. dikrómsavas bárium BaCr20, elő
állítható B.-ból, ha azt krómtrioxiddal vízben old
ják ; ez oldatból a só 2 molekula vízzel kikristá
lyosítható. 

Bárium manganát, mangánsavas bárium, 
BaMn04. Smaragdzöld, kristályos csapadék alak
bankeletkezik káliunimanganát- és báriumklorid-
oldat elegyítésekor.Vízben oldhatatlan. Baritzöld 
néven az arzén-tartalmú mérgező schweinfurti 
zöld helyett festékül használják. 

Báriummonoszulüd, 1. Bárium szulfidjai. 
Báriummonoxid, 1. Báriumoxid. 
B&xixanxáixá.t,salétromsavasbáriumJSa,(NO,)v 

Előállítására hígított forró salétromsavat bárium
karbonáttal v. báriumszulfiddal semlegesítenek; 
a besürűsitett oldatból a só átlátszó, színtelen 
kocka-oktaéderekben kikristályosodik. Levegőn 
nem változik; kb. 11 súlyrész vízben oldódik, alko
holban oldhatatlan. Zöld lánggal égő görögtűz 
előállításához, úgyszintén repesztő vagy robbantó 
por, így pl. as axifragin (76 sr. B., 22 sr. szén 
és 2 sr. salétrom keveréke) készítésére is hasz
nálják. 

Báriumortofosziát, 1. Báriumfoszfátok. 
Báriumoxid {báriummonoxid, barit föld, terra 

ponderosa), BaO. A bárium e normális fémoxidja, 
mivel a levegőn mohón vizet és szóndioxidot 
szí és karbonáttá alakul, a természetben nem for
dul elő. Előállítására báriumnitrátot vagy bárium
karbonátot szénnel keverve előbb enyhén,, utóbb 
igen erősen, de nem túlságosan sokáig, izzítanak. 
Fehér, 4-7 fajsúlyú por, vagy 576 fajsúlyú kris-
tálykák. Változatlanul csak gondosan elzárt edény
ben tartható el. Vízzel megnedvesítve, úgy mint 
az égetett mész, erősen fölmelegszik és bárium-
hidroxiddá oltódik, levegőn vagy oxigéngázban 
vörös izzásra hevítve pedig báriumhiperoxiddá 
alakul. Etil- és metilalkohollal kristályos vegyü
leteket, savakkal báriumsókat alkot. 

Báriumoxidhidrát, 1. Báriumhidroxid. 
Báriumpentaszulfid, 1. Bárium szulfidjai. 
Báriumpoliszulfidok, 1. Bárium szulfidjai. 
Bárium sói. Számos báriumsó a természetben 

ásványok alakjában, forrásvizekben ós növények
bon is előfordul {l. Bárium). Mesterségesen azokat 
többnyire a megfelelő savaknak báriumoxiddal, 
báriumszulflddal v. báriumkarbonáttal való sem
legesítése útján állítják elő. Vízben a legtöbbjük 
oldható; a báriumfoszfát, karbonát.oxalát, kromát, 
főképen pedig a báriumszulfát, vízben csaknem 
oldhatatlan ; sósavban v. salétromsavban azon
ban csak a szulfát oldhatatlan. Ennélfogva a bá
riumsók semleges oldatában lúgférnek foszfátjai, 
karbonátjai, illetőleg oxalátjai fehér csapadékot: 
báriumfoszfátot, báriumkarbonátot, illetőleg bá-
riumoxalátot, lúgfémek kromátjai sárga csapa
dókot: báriumkromátot, kénsav v. szulfátok olda
tai pedig fehér csapadékot: báriumszulfátot létesí
tenek. A B. rendszerint nagy fajsúlyuak és ha 
csak a savmaradék nem színes, színtelenek. Izzí-
táskor javarészt elbomlanak. Az illékony sók a 
színtelen lángot sárgászöldre festik; a színképben 
több narancsvörös, sárga és zöld vonal látható. 

I AB.festékek, lakkfestékek előállításánál, továbbá 
gyógyszerül és patkányméregként is használato
sak. A vízben v. gyomornedvben oldható bárium
sók többé-kevésbé mérgezők. Mérgezésnél hány
tatót v. gyomormosást, továbbá ellenszerül — a 
báriumsónak oldhatatlan ós így ártalmatlan bá
riumszulfáttá való átalakítása végett — glauber-
sót v. keserűsót alkalmaznak. A báriumsók fizi
kai ós kémiai sajátságai a megfelelő kalcium és 
stroncium sókéihoz hasonlóak. 

Báriumszulfát, kénsavas bárium, BaS04. A 
természetben előforduló barit (súlypát) a rombos 
rendszerben kristályosodik, fajsúlya 4-48 ; stron-
ciumszulfáttal való kettős sója a baritocölesztin. 
Tiszta állapotban igen finom eloszlású fehér csa
padék alakjában keletkezik, ha bármely báriumsó 
oldatához hígított kénsavat elegyítenek. A kiválá
sakor, úgylátszífi, amorf csapadék lassacskán, a 
csapadékos folyadék forralásakor elég gyorsan, 
kristályossá válik; a kimosott csapadékot meg
szárítják. A B. vízben úgyszólván oldhatatlan 
(1 sr. B. kb. 400,000 sr. vízben oldódik), némely 
só, pl. nitrát v. citrát a B. oldékonyságát jelenté
kenyen fokozza. Kissé a savak is oldják. Tömény 
meleg kénsav is jelentékeny mennyiségben oldja, 
az oldatból a kihűléskor báriumhidroszulfát 
BaH2(S04)8 válik ki. Szénnel izzítva báriumszul-
flddá redukálódik. Fölös mennyiségű lúgfémkar
bonáttal való összeolvasztásakor (feltárásakor) 
báriumkarbonát és lúgfémszulfát keletkezik. A 
báriumot ós a kénsavat analitikailag rendszerint 
B. alakjában határozzák meg. A lecsapott, nedves 
B.-ot permanens fehér (Per^nanentweiss, blanc 
fix) néven festékül használják. Alkalmazása bizo
nyos esetekben előnyösebb az ólomfehérénél, mert 
míg ez utóbbi kénhidrogénes levegőn (pl. árnyék
szék, kémiai laboratórium stb.) ólomszulfid kelet
kezése folytán megbarnul, a B. változatlan marad. 
Erre utal a permanens fehér név. E festéket a 
barit-böl v. vniherit-b6l 'állítják elő. Állandó és 
olcsó voltánál fogva más fehér festékekhez is ke
verik, továbbá a papirosgyártásban fehérítőül, 
kaucsuk-árúk, gyapot és vászon gyártásánál, úgy
szintén cinkfehérrel keverve olaj festékül is hasz
nálják. 

Bariumszulfhidrát, 1. Bárium szulfidjai. 
Bárium szulfidjai. Ismeretesek a báriummono-

szulfid v. kénbárium,BaS és ennek hidroszulfldja.a 
báriumhidroszulfid v.báriumszulfhidrát Ba(SH)„, 
továbbá a következő poliszulfldok: a bárium-
triszulfid BaS8, báriumtetraszulfid BaS4 és a 
báriumpentaszulfid BaS5. Abáriummonoszulfidot 
gyárilag a báriumszulfát és szén keverékének izzi-
tása útján állítják elő. Fehér por, sötétben való 
megvilágításkor narancs színben villog. (E jelen
séget 1602. V. Casciorolus bolognai cipész figyelte 
meg.) Ez volt a régi alchimisták lapis solaris-a, 
amelyet utóbb bolognai kőnek v. bononi világító 
kőnek neveztek. Nedves levegőn oxidálódik és 
egyúttal karbonát-tartalmúvá válik. Vízben bősé
gesen oldódik és egyúttal hidrolitosan bomlik, mi
ért is az oldat báriumhidroxidot Ba(0H)2és bárjum-
hidroszulfldot Ba(SH)2 tartalmaz. Píbáriumhidro-
szulfid előállítható baritvízből, ha abba kénhidro
géngázt áramoltatnak, vagy ha báriumszulfidot 
kénhidrogénes vízben oldanak; a levegőtől men-
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tes térben besűrűsltett oldatból a báriumhidro-
szulfld 4 molekula vízzel színtelen kristályokban 
kiválik. 

Báriumszulfit, kénessavas bárium- BaS03. B 
só csapadék alakjában leválik.ha alkaliszulflt-ol-
datot báriumnitrát-oldattal elegyítenek. Fehér por, 
hevítéskor báriumszulfáttá és szulfiddá alakul. 

Báriumsznperoxid,l. Báriumhiperoxid. 
Báriumtetraszulfid, 1. Bárium szulfidjai. 
Báriumtriszulfid, 1. Bárium szulfidjai. 
Báriumuranit (isv.), 1. TJranocircü. 
Barjatinszkij, Alexander Ivanovics, herceg, 

orosz tábornagy, szül. 1814., megh. Genfben 1879 
márc. 9. Mint fiatal tiszt Sándor trónörökös ke
gyence volt, de egy nagyhercegnővel folytatott 
szerelmi viszonya miatt a Kaukázusba küldték. 
Itt folytonos hadakozásban élve, gyorsan lépett elö 
s miután 1860—51. Samyl felett jelentékeny győ
zelmeket vívott, 1852. tábornokká nevezték ki. 
A krimi háborúban a kaukázusi hadsereg tábor
kari főnöke volt. 1854-ben az aug.. 5. kürük-derei 
győzelem kivívásában nagy része volt. II. Sándor, 
mihelyt trónra lépett, Szt. -Pétervárra hívta őt. 
A békekötés után B. visszament a Kaukázusba, 
mint az ottani hadsereg főparancsnoka, hogy ott 
a felkelést teljesen leverje. Hosszas küzdelem után 
B. 1859. maga ostromolta meg Ghunib várát és 
megadásra kényszerítette Samylt. B. tábornagyi 
rangot kapott. 

Bar-Jesu, más néven Elimás, a páfoszi hely
tartónak, Sergius Paulusnak udvari bűvésze volt. 
Róla Ap. Csel. 13,6—12-ben az van megírva, hogy 
Pál apostollal szembeszállott s ennek tanítását 
kétségbe vonta, amiért vaksággal bűnhődött. Ez 
eset következtében a helytartó hitt az evan
géliumban. 

Barjols (ejtsd: bárasoi), város Var francia dépar-
tementban, Brignoles (ettől 22 km.-nyire) arron-
dissementban festői vidéken, a Povery és az Ecre-
visses összefolyásánál, vasút mellett, (1906) 2315 
lak., bőr-, tészta-, papír- és kártya-gyárral, olaj-

<kereskedóssel. 
Barjóna (Jéna fia), 1. Péter apostol atyja utáni 

neve. — 2. Zsidó szikkárius, akinek segítsé
gével R. Jóchanan b. Zakkáj koporsóba téve Ves-
pasianus táborába juthatott. 

Bark, 1. Barkhajó. 
Barka (növ.) (amentum v. julus), a füzérvirág-. 

zatnak az a fajtája, melynek a tengelye gyenge, 
hajlékony, s végre elvirágzás v. gyümölcsérés 
után a fáról mindenestől lehull. A barka, mint a 
füzér, rendesen megnyúlt, folytonos (fűzfa, égerfa, 
nyírfa) v. megszaggatott (tölgy) virágzat, a bikk-
fáé gömbölyded, többnyire lecsüngő, csak a szelíd 
gesztenyéé felálló; gyakrabban a himvirágokból 
alakul (dió), a nyírfának, nyárfának és fűzfának 
a termővirágzata is barkás. Némely barka már 
ősszel kész, mint a mogyoróé, az égerfáé, nyírfáé 
s ilyenkor kitelel. A. telelő barkák kurtábbak,, és 
tömöttebbek, mint a virágzó vagy porzó barkák, 
s az apró virágokat a sűrűen zsindelyező hegyes
levelek v. barkapikkelyek (1. 0.) takarják és védik. 
Tavaszkor az ily barkák tengelye megnyúlik, a 
barkapikkelyek a virágokkal együtt eltávolodnak 
egymástól, az egész lefelé konyul s a hímporát 
kiszórja. Nálunk húsvétkor pálma helyett szen-

Bárka 

telesre használják (barkaszentelés), 1. Virágva
sárnap. 

Barka, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rozsnyói 
j.-ban, (1900) 626 magyar lak., gőzfürósz. Róm. kat. 
temploma 1485-ből való; u. p.Dernö, u. t. Kraszna-
horkaváralja. Határában több kisebb cseppkőbar
lang és egy kis jégbarlang van. Vasbányászat. 

Barka, 1. török mutaszerifát a Nagy-Szirtisz 
és a Szolumi-öböl, illetőleg Tripolisz és Egyiptom 
közt Észak-Afrikában, mintegy 50,000 km* terület
tel és 400,000 arab és berber, néger és korcs lakos
sal. B. átlag 500 m. magas mészkő fennsík, amely
nek É.-i szegélye, a Dzsebel Dakar, meredeken 
ereszkedik le a keskeny tengerpartra, alig nyújtva 
menedéket legföljebb kisebb hajóknak. E.-i része, 
amely a Dzsebel Akhdarban 660 m. magasra 
emelkedik, a B. el Hornra (vörös B.) esőben ós pa
takokban elég gazdag ; magasabb részeit hatal
mas Thuja-erdők, pálma- és olajfaberkek takar
ják ; az Akhdar É.-i lábánál kövér legelők ós pom
pás termőföld található. Az Akhdar-hegységtől 
D.-re fekvő rész gyepes, de csakhamar teljes siva
taggá lesz; B. el Beidánek (fehér B.) hívják. A 
lakosok fő foglalkozása az állattenyésztés, ke-
vésbbó a földmlvelés, azután tengeri sófőzés és 
szivacshalászat. B. névleg a török szultánnak hó
dol, de tényleg a vakbuzgó Sznusszi-rend az ural
kodó. Székhelye Bengazi. Az ős berber lakók 
közt 630 Kr. e. Kyrene gyarmatot dór gyar
matosok alapították. Későbben a görög lakosok 
megszaporodtak és öt nagy várost (Apollón ias, 
Kyrene, Barka, később Ptolemais, Arsinoá és 
Hesperis, később Berenike) alapítottak, amelyek
ről az egész vidéket Pentapolisnak keresztelték. 
Nagy Sándor korában Kyrenaika nevet nyert és 
Egyiptomtól függött. Az arabok 642. jelentek meg 
benne először, de csak a XI. sz. közepén hódítot
ták meg és pusztították el teljesen. B. egykori 
nagyságáról a kiterjedt romok, különösen a mai 
Tolmeita (Ptolemais helyén), Meghe (B. helyén) 
és Ain-esz-Szahad (Kyrene helyén) környékén tesz
nek tanúbizonyságot. V. ö. Beechey, Della- Cella, 
Barth Henrik, Pacho, Bourville, Smith, Hamu 
ton, Baumann és Rohlfs idevágó munkáit. 

2. B.(Barkah, Barke),iomba dőlt város Észak-
Afrikában, B. fennsíkon 23—24 km.-nyire Tolmi-
tától. K. e. 551. alapították, a Ptolemaiosok alatt 
hanyatlásnak indult, az arabok idejében újra föl
virágzott, kormányzói székhely lett; 844. falak
kal kerítették körül és a X. sz. második felében 
Ibn Haukal szerint Afrika egyik legvirágzóbb 
városa volt; de a Xffl. sz.-ban tönkre ment. Sí
rok romja, körfalmaradékok ós mély kutak mint 
B. maradványai láthatók azon helyen, amelyet a 
környék lakói el Medinah-nak neveznek. 

Bárka (Noé bárkája, héb. Téba), hajó, amelyet 
a bibliai elbeszélés szerint Noé az Isten paran
csára készített, s amelybe az összes tisztátalan ál
latok közül kettőt, a tiszták közül pedig hetet vett 
fel, hogy megmeneküljenek az özönvíz elől. L. 
Özönvíz. — B. (német Barke, ol. barca, franc. 
barque, ang. bark), árboctalan, kis evezős csónak, 
mely főleg a Közép-tenger partjain használatos. 
— B., álló bárka, parthoz kikötött hajószerkezet, 
likacsos oldalakkal a háláknak eleven állapotban 
való tartására. 
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Barkácsolás, a cserkészve űzött vadászatnak 
az a módja, melynél a vadász a vadat kocsin ipar
kodik felkeresni és lőtávolságra megközelíteni. 

Barkagubacs (nSv.), barkásfáknak, különösen 
a tölgyeknek Mm virágzatán, a barkán fejlődő 
gubacs, pl. az Andricus Grosstdariae Gir.; 1. 
Ghibacs. 

Bárkakagyló (áuat), Arca Noae L., a B.-k (Ar-
cidae) családjába tartozó kagylófaj. Hossza 8—10 
cm.; a Földközi-tengerben él, húsát Velencében 
és Triesztben mussolo néven eszik, bizonyos idő
ben állítólag mérges. 

Bárkakagylók (Arcidae, («i»t), az egyenlő záró
izma, siphonélküli kagylók (Homomyaria, Asi-

fhoniata) egyik családja. Az ide tartozó kagylók 
ója kerek, tojásdadalakú, vagy hajóhoz hason

lóan hosszúkás. Ismertebb nemeik: Arca, Cucuí 
laea, Pectunculus, Linaopsis, Nucula és Léda. 

Barkai, hegy a Nilns jobbpartján, Dongola fölött, 
a fáraók idejéből való hatalmas templomok rom
jai teszik érdekessé. Itt volt az ókori Nepata város. 

Barka-Mogareb, Eritrea olasz afrikai gyarmat 
szókvárosa 64,000 lak. 

Bárkán, Krassó-Szörény vm. orsovai j.-ban, 
Mehádia határában emelkedő hegy, az azonos nevű 
vár romjaival, hagyomány szerint Mehádiával 
együtt a XIII. sz.-ban keletkezett. A meredek hegy 
tetején még két roskadozó vársarok áll. Eredeté
hez érdekes monda fűződik. 1614-ben és 1631. 
oklevelek is említik. V. ö. Pesty, Szörényi bán
ság története. II. 11. 

Bárkány Mária, német színésznő, szül. Kassán 
1862 mára 2. Legelőször a frankfurti szinházban 
lépett föl, innen Hamburgba szerződött s itt a hí
res Maurice volt a mestere. 1881-ben a berlini 
udvari színház tagja lett, ahol mint drámai hősnő 
működött. Vendégszerepelt Amerikában, Orosz
országban, sőt Parisban is, ahol a francia kor
mány az akadémiai pálmával tüntette ki, de min
denütt inkább reprezentatív tulajdonságaival 
hatott. 

Barkapikkelyek (n»v.), a barka-virágzatnak 
fellevelei, ezeknek a tövéből nőnek a barka virá
gai. A B.-et többnyire különlevő fellevél vagy 
murva alkotja; ellenben a nyirfafélék, meg a 
gyertyánfa termő virágának barkapikkelyei a fel
leveleknek meg az előleveleknek összenövéséből 
támadnak. 

Barkappara, hires palesztinai iskolafő a III. 
sz.-ból. Nagy tisztelője volt a görög tudománynak. 
Szerette a bölcsészetet ós nagyon ostorozta az 
akkori zsidók és keresztények között elterjedt 
gnoszticizmus! Híressé vált allegorikus meséivel 
és zsidó hagyományoknak irásbafoglalásával. 

Barkas, a bárkán lakó s a halakat gondozó 
halász. 

Barkásak (n«v., Amenlaceae) néven foglalták 
össze régebbi rendszerekben az összes barkás 
virágzatú növényeket, ú. m. a nyírfa-, mogyo
rófa-, diófa- és fűzfa-féléket, továbbá a Casua-
rina-, Myrica- és bors-féléket s a kupacsosokat. 

Barkaszentelés, 1. Virágvasárnap. 
Barkaszó, kisk. Beregvm. mozőkászonyi j.-ban, 

(1800) 1142 magyar lak., vasúti megálló, posta
hivatal ; u. t. Mezöterebes-Gorond. 

Barkázás ós barkázófa, 1. Cserzövargaság. 

Barker (ejtsd: birkO), 1. Edmund Henry, angol 
nyelvész és humanista, szül. 1788 dec. 22. Hollym-
ban, megh. 1839 mára 21. Londonban. Tanulmá
nyait Cambridgeben végezte, majd Deptfordban 
tudományos dolgozatokkal foglalkozva élt. Ki
válóan neki köszönhető Stephens: Thesaurus 
LingnaeGraecae c. művének londoni nagy kiadása 
(12 kötet, 1826). Számos német nyelvészeti mun
kát fordított és kiadta barátjának, Parr-nak emlék
iratait (Parriana, 1828—29, 2 kötet). Perek kö
vetkeztében elvesztvén vagyonát, a legnagyobb 
Ínségben halt meg. 

2. B., Matthew Henry, The oldsailor néven 
ismert angol regényíró, szül. Deptfordban 1790., 
megh. Londonban 1846 jún. 29. Tizenhat éves 
korában tengerész lett ós 1813. már hajóparancs
nok volt. Majd Guyanában telepedett le és onnan 
ismét Londonba tért vissza. «The Old Sailor» irói 
álnév alatt több regényt tett közzé a tengerész-
életből, melyek a maguk idejében igen népszerűek 
voltak. Megemlltendők: Land and Sea Tales (2 
köt., 1836); Topsail-Sheet Blocks (3 köt., 1838); The 
Naval Club (3 köt., 1843); The Victory (3 köt., 
1844). 

3. B., Róbert, angol festő, szül. Kellsben 1739., 
megh. 1806 ápr. 4. 1788-ban készítette el Edin-
burg város körkópét (panoráma), az első művet G 
nemben. Találmányát fejlesztve és értékesítve 
megfestette még London, Elba, Athén, Lissabon 
és az orosz hajóhad Spithead mellett c. körképeit. 

4. B., Thomas Jones, angol festő, szül. Bath-
ban 1815., megh. 1882 mára 29. Parisban Horace 
Vernetnél tanult és mesterének hatása alatt igen 
sok csataképet festett, Napóleon hadjárataitól 
kezdve az 1870—71-iM német-francia háborúig. 
Ez utóbbiban részt vett. 

Barkersville, középpontja az aranymosásnak 
Brit-Kolumbiában, a Cariboo-hegyekben, a Praser 
egyik mellékvízének forrásánál, 1280 méter ma
gasban. 

Barkevikit, az arfvedsonithoz közelálló szilikát 
ásvány az amflbol-csoportból. Nagy, durva, bár
sonyfekete oszlopos kristályokban fordul elő Bar-
keviken (Norvégia). 

Barkhajó (nóm. Bark v. Barkschiff, ol. bri' 
gantino a palo, franc, trois-máts-barque, ang. 
bark), oly, többnyire három árbocos kereskedelmi 
hajó, mely csupán az elő- és főárbocon visel teljes 
árbocozatot, vagyis keresztvitorlákat, míg a há
tulsó keresztárboc csak ág-vitorlával ellátott 
csonka árboc. Belső terjedelme 3—500 tonna és a 
hajótestnek körvonalai teltebbek, mint egy teljes 
árbocozatu hajóé. Az oly három árbocos hajót, me
lyen a főárboc szintén csak csonka árboc és nem 
hord keresztvitorlafákat, sónerbarknak hívják 
(1. az Árboeozatok képmellékletet). Újabban 4 és 
5 árbocos B.-kat is építenek, melyeken 3, illetve 
4 teljes árboc és egy csonka árboc van; terjedel
mük megfelelöleg nagyobb. 

Barkhán (barchan), turkesztán szó, olyan futó
homokbucka jelölésére, melynek feltűnően szabá
lyos teknőspáncél formája az állandóan egy irány
ból fúvó szól hatása alatt keletkezik. Magyar futó
homokterületeken szintén ismeretes. 

Barkhausen, község Minden porosz közig, ke
rületben a Weser és a Vesztfáliai-kapu közelében, 
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(1905) 2352 lak., szivargyártással. Közelében 
győzte le Nagy Károly 779. Widukindet. 

Barking, város Bssex angol grófságban, a Ro-
ding mellett, amely itt veszi föl a B.-Creek nevet 
és Woolwich alatt a Temzébe torkol. (1901) 21,547 
lak., 3 km.-re vannak tőle a hatalmas szivattyúk, 
amelyekkel csaknem egész London szennyet a 
Temzébe szivattyúzzák. 

Barkly East, kerület a Baszuto-földön (Fok-
föld), 4050 km' ter., (1904) 9318 lak., akik közt 
4995 fehérbőrű. Főhelye Barkly, 900 lak. 

Barkly West, kerület Ny.-Griquaföldön (Fok
föld), Kunberleytől és a Vaal folyótól É.-ra, 10,422 
km* ter., (1904) 18,775 lak., akik közt 3889 fehér
bőrű. Főhelye Barkley (1037 lak.), a Vál mellett, 
a gyémántmosás egyik középpontja. 

Barkó, 1. pof a-szakáll, 2. a Gömör vmegyében 
lakó palócok neve (1. Barkók). 

Barkó, kisk. Zemplén vm. homonnai j.-ban, 
(1900) 548 tót lak.; u. p. és u. t. Őrmező. B. vára 
a Laborcz mellett állott. A Xlll. sz.-ban épült. 
1316. ura, Petaefla Péter, fellázadt a király ellen, 
e miatt Ákos Mikes, a későbbi hires bán, ostrom 
alá vette és megvívta. Nemsokára a homonnai 
Drugeth-családé lett s ez birta 1486-ig. A XVI. 
sz.-ban házasság útján a Kenedy-családra szállt, 
de a császáriak lerombolták. Később újra felépült, 
1624. Bethlen Gábor foglalta el, 1644. Rákóczi 
György lerombolta. A romok egy része még lak
ható volt, úgy hogy Szobieszki lengyel király 
1683. itt megpihenhetett. Utóbb a Barkóczyak ós 
Csákyak birták, most a Szirmay-családé. V. ö. 
Anjou-kori okmánytár (II. 38., 422., 445.); Gsánki, 
Magy. tört. földr. (I. 333.). 

Barkóca, 1. Berkenye. 
Bár-Kochbá, a zsidó nép utolsó szabadsághar

cának vezére 131—135 Kr. u. Tulaj donképi neve 
Bár-Koziba volt, melyet párthívei B.-ra (kaid. 
a. m. csillag fia) változtattak, vonatkozással Mó
zes IV. k. 24, 17. versére, mely szerint Jákobból 
csillag indul ki, mely ellonsógeit szétveri. A ró
maiakat Júdeából kiűzte, Jeruzsálemet s az or
szág főbb városait hatalmába kerítette és mint a 
független zsidó állam helyreállítója verette az 
úgynevezett B.-pénzeket. Végre, miután Had-
rián hadvezére, Július Severus, több véres csatá
ban legyőzte, Betár várában hősies ellenállás után 
megöletett (135). L. Zsidók. 

Barkócz, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban, 
(1900) 987 vend ós magyar lak.; u. p. és u. t. Mura
szombat. 

Barkóczháza (azelőtt Orosz-Volova), kisk. 
Zemplén vm. szinnai j.-ban, (1900) 429 rutén lak. ; 
u. p. Kelen, u. t. Kisberezna. 

Barkóczy-csafód. (Szálai gróf és báró.) Régi 
vasvmegyei család, nevét a régen Zala, jelenleg 
Vas vmegyében fekvő Barkócztól vette, melyet haj
dan birtokoltak. A család első ismert neve Tamás, 
kit Fráter György 1547. a csanádi vár védelmére 
küldött. Ez időben élt László, I. Ferdinánd buzgó 
híve, ki 1569 júl. 11. Miksától Kisújlak, Káros ós 
Csörgő helységeket nyerte kir. adományul. Uno
kái : III. László, I. Ferenc és István külön ágaza
tok törzsei lettek. A legutóbbinak ágazata unokái
ban kihalt. III. László (szül. 1601., megh. 1659 ja
nuár 31.) zempléni alispán, 1631 máj. 18. bárósá

got nyertl642-ben III. Ferdinánd által magyar lovas 
ezredessé neveztetett ki, s mint ilyen a svédek el
len vitézül harcolt. 1653—59. beregi főispán. Ket
tősházasságából származtak: II. István, II. Ferenc 
(1. B. 1.), IV. László, György s III. Zsigmond. B két 
utóbbit, a király iránti hüségök miatt, Tököly ki
végeztette. II. István (megh. 1679) 1663. mint ónodi 
kapitány két izben megverte a törököt. 1669-ben 
részt vett a Zrinyi-f éle összeesküvésben, de kegyel
met nyervén, a következő évben Kobb császári fő
vezér táborában a bujdosók ellen küzdött, vitéz
ségéért Parnó várát nyerte kir. adományul. Utóda 
nem maradt. IV.László 1655. magyar bárói rangra 
emeltetett, 1667. Bercsényi Miklóssal Karaffa 
kegyetlenkedései ellen a királynál panaszt emelt. 
1693-ban királyi adományul nyerte: Veket, Sze-
rednyét és Bezdédet. Csak leánygyermekei marad
tak. — II. Ferenc unokái közül kitűnt IV. Ferenc 
(1. B. 2.) ós IV. János (megh. 1782) a család to
vább terjesztője, ki 1759—82. szabolcsi főispán 
volt. — Unokája VI. János (szül. 1807, megh. 
1872) kir. főudvarmester. — I. Ferenc 1625 -1640. 
zempléni alispán, majd ónodi kapitány, másod
unokái III. Zsigmond, ki 1722. bárói méltóságra 
emeltetett s V. László, kinek utódai nemesi ágban 
jelenleg is élnek. III. Zsigmond egyik fia, Imre 
cs. és kir. tábornok, máramarosi főispán s belső 
titkos tanácsos volt. Ennek fiai Ferenc és Imre. 
Ez utóbbinak fiai: László (1. ,B. 3.) és Imre, ki csak 
leánygyermekeket hagyott hátra. Ferencnek uno
kái: Antal (szül. 1814., megh. 1864) cs. és kir. ka
marás és kir. táblabíró; Ferenc (szül. 1817., megh. 
1889) cs. ós kir. kamarás, tornai főispán; Mihály 
törvényszéki elnök ós Pál (megh. 1886). Grófi 
rangot a család idősebb ágazatából származó Fe
renc aranysarkantyús vitéz, Zemplén vmegye 
főispánja, kallói főkapitány és felsőmagyarországi 
alkapitány 1687. nyert. A grófi ág gróf B. János
ban 1872. kihalt. Leánya, Ilona 1860. gróf Hadik 
Bélához ment nőül, fiuk gr. Hadik Endre az 1887. 
kelt legfelsőbb elhatározással a Hadik-B. nevet 
viseli. 

1. B. Ferenc (szálai), meghalt 1709 július 
hóban. Kora történelmében nevezetes szerepet 
játszó fórfiú. Kir. tanácsos, kallói várparancsnok 
ós egy magyar ezred tulajdonosa volt, midőn 1683. 
Tököly híve lett s u. ez óv jún. 1. fényes kíséret
tel csatlakozott urához, kivel a nagyvezér táborába 
ment. Ezután a dunántúli felkelés szervezésével 
bizatott meg s mint ilyen fogadta ott a Batthyá-
nyak, Szóchyek ós Draskovichok hódolatát. A 
bécsi ostrom meghiúsultával Tököly a Tisza felé 
kényszerült vonulni, mire U. elpártolt tőlo, megír
ván neki, hogy a «szaladó tót fejedelmet)) tovább 
nem követi. 1686-ban zempléni főispán lett, 1687 
dec. 8. grófl méltóságot nyert. 1689 dec. 13. pe
dig Magyarország alvezérévó neveztetett ki. 1703-
ban II. Rákóczi Ferenc felkelésekor B. Kassára szo
rult, melyet a kurucok a következő évben bevet
tek. A foglyul esett B.-t, miután sógora Károlyi 
Sándor kuruc tábornok a fejedelem hűségére fel
eskette, Rákóczi tábornokká s a nemesi felkelés 
vezérévé nevezte ki; majd 1706., midőn a fejede
lem az országot öt kapitányságra osztotta, a 
szolnokit reá bizta. Fia volt III. Ferenc kuruc 
tábornok. 
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2. B. Ferenc (szálai) gróf, Magyarországnak 
prímása, szül. Tarnován, családjának ősi várá
ban 1710 okt. 15., megh. Pozsonyban 1765 jun. 
18. Atyja Zemplén várm. főispánja, anyja pedig 
Zichy Juliánná grófnő volt. Iskoláit Kassán kez
dette, a bölcsészetet Nagyszombatban, a hittudo
mányt pedig Rómában hallgatta. III. Károly 
király már 1729., tehát még mint növendékpap
nak, az ivánczai prépost címet adományozta neki, 
tanulmányai bevégzése után pedig Brdődy gróf 
egri püspök kanonokjává ós Eger plébánosává 
nevezte ki. 1740-ben szepesi prépost, tenegriai 
címzetes püspök és az esztergomi érsek szepesi 
helynöke, 1741. titkos tanácsos, 1743. a hétsze
mélyes tábla birája lett. Az 1741. országgyűlésen 
Mária Terézia előtt az apostoli keresztet vitte. 
1744-ben egri püspök, Heves és Külső-Szolnok 
vm. főispánja. É minőségében nemcsak lankadat
lan buzgalommal teljesltó kötelességét, hanem 
azonkívül Egerben bölcsészeti tanfolyamot ós 
könyvnyomdát rendezett be. Viszály merülvén fel 
a 13 szepesi város között egyrészt, másrészt pedig 
több sárosi és szepesi úr között, ennek elsimítá
sával az 1755-iki országgyűlés B.-t bizta meg, 
amit közmegelégedéssel végzett el. 1761 máj. 13. 
esztergomi érsek. Mint ilyen azon fáradozott, 
hogy székhelyét Nagyszombatból ismét Eszter
gomba helyezze vissza s még ugyanaz év okt. 
15. ki is eszközlé Mária Terézia királynőtől, hogy 
az esztergomi várat az összes katonai célokra 
emelt épületekkel együtt neki átadja, minek fejé
ben B. a nagyszombati érsekség és káptalan épü
leteit engedte át. 1762 jan. 7. a magyarországi 
összes intézetek feje (protector studiorum omnium 
publicorum) lett, 1764 máj. 6. pedigjaz ekkor ala
pított Szt. István-rend első nagy keresztjét kapta, 
melyet azóta az esztergomi érsekek mindegyike 
visel. Ugyanaz évben tevékeny részt vett az or
szággyűlésen, hol ékesszólása közfigyelmet kel
tett. De sajnos, úgy e működésében, mint ama 
szándékaiban is, hogy Esztergomban, hol már az 
egyház alapját megvetette, az érsekség, káptalan 
és papnövelde épületeit is felállíttassa, megaka
dályozta őt a halál, mely egy kerti sétája közben 
váratlanul lepte meg. Az irodalom terén jeles szó
noklatai és tartalmas körlevelei által szerepelt, 
amelyek külön is megjelentek. Kiadta a tridenti 
zsinat rendeletéből: Catechismus ex decreto SS. 
Concilii Tridentini ad parochos (Tyrnaviae 1792). 
Hátrahagyott iratai között találták a francia 
Massillonnak szent beszédeit magyar fordításban, 
melyet ő készíttetett elő a kiadásra. V. ö. Zelliger 
Alajos, Egyházi írók csarnoka. 

3. B. László (szálai ós tavarnai) báró, székes
fehérvári püspök, szül. Imreghen, Zemplén vár
megyében 1791 jan. 9., megh. Pozsonyban 1847 
dec. 13. Iskoláit Sátoraljaújhelyen és Pesten, a 
bölcseletet Kassán, a jog első évét Pesten hall
gatta. Egyházi pályára lépvén, 1809. a pesti köz
ponti papnevelőbe küldték, hol tanulmányait be
végezvén, mint tollvivő, utóbb mint érseki szer-
tartó nyert alkalmazást. 1818-ban miskolci plébá
nossá, rövid idő múlva ugyanazon kerület ales-
peresévó nevezték ki. 1829-ben lett egri kanonok, 
1836-ban mint pankotai főesperes és ábrahámi 
apát a kii', táblához ment Pestre s innen a követ

kező évben, jan. 13., a székesfehérvári püspök
ségre. Az egyházi irodalmat latinul írt érteke
zéseivel mlvelte. 

4. B. Sándor báró, szül. 1857 dec. .16. Nagy-
azaron (Zemplén vm.). Középiskoláit a sátoralja
újhelyi kegyesrendieknél és a kalocsai jézustar
saságiaknál végezte. Jogi tanulmányait pedig a 
kassai jogakadémián és a bpesti egyetemen, ahol 
államtud. drrá avatták. Közpályáját mintzemplén-
vmegyei aljegyző kezdte meg. 1878-ban az igaz
ságügyminisztérium szolgálatába lépett, honnét 
1879. a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba 
lépett át s fokozatos haladással 1904. miniszteri 
tanácsossá nevezték ki. Jelenleg is ezen állásában 
működik, mint a középisk. ügyosztály vezetője. 
Cs. és kir. kamarás. Tevékeny részt vesz a kato
likus mozgalmakban. 

Barkók. A palócok egyik ága. így nevezik 
azokat, akik az u. n. Erdöhátságon laknak, t. i. 
Gömör vmegye D.-i, Borsod Ny.-i, Heves É.-i ré
szeiben, körülbelül a Rima alsó folyása és Eger 
városa között. Feltűnők dialektus ós öltözék te
kintetében. Szójárásuk valamivel tisztább a paló
cokénál, ezeknek mégis sok szavával és kiejtés
módjával élnek. Alig van tudomásuk arról, hogy 
ők B., de amely barkó annak tudja magát, az 
büszke is rá. Középtermetüek, bőrük ós hajszínük 
sem szőke, sem barna. A nők bokorugrós, kurta 
szoknyát, a férfiak rövid inget, gatyát, télen szűrt 
és fehér ködmönt viselnek; mindannyi róm. kat. 
V. ö. Hunfalvy János: Gömör és Kishont t. e. 
vármegyének leírása (Pest 1867). 

Barkós cinke v. cinege (Panurus biarmicus L., 
állat), a cinegefélék egyik hazánkban is mindenütt 
gyakori faj a; nevét onnét vette, mert a Mm szeme 
aljától fekete tollak lógnak lefelé, amiért még 
szakállas cinkének is hívják. L. Cinegefélék. 

Barkovici, község Zágráb vm. károlyvárosi 
j.-ban, (i9oo) 141 lak.; u. p. és u. t. Draganic. 

Barlaam, gör. teológus, Szt. Vazulrendi szer
zetes, szül. 1250 után Seminareban (Kalábria), 
megh. 1348 körül Geraceben. Mint tanár, teoló
giai, filozófiai ós matematikai író Konstantinápoly-
banmüködött. 1339-ben III. Andronikos Avignonba 
küldötte XII. Benedekhez a görög ós római egy
ház egyesülése ügyében, de eredmény nélkül. Visz-
szatérve a hezichasták (1. o.) ellen támadt, mire öt 
a görögök 1341 nov. 6. a konstantinápolyi zsinaton 
kizárták. Ekkor visszament alsó Olaszországba, 
ahol nyíltan róm. kat.-nak vallván magát, előbb 
könyvtáros volt Nápolyban, azután 1342-ben püs
pök Geraceban. Számos, nagyrósz kiadatlan ira
tainak egy részét közli Migne (Patrologia graeca, 
151. kötet). 

Barlaam és Josaphat, híres vallásos tárgyú 
középkori regény, mely nagy népszerűségre jutott 
és a legtöbb európai nemzetnek irodalmában fel
található. Tárgya az, hogy Barlaam, egy ázsiai 
remete miképen téríti meg Josaphat indus ki
rályfit. A regény tulajdonképen nem egyéb, mint 
Buddha életének keresztény szellemben átdolgo
zott története. Ősforrásai buddhista hagyomá
nyok, melyeknek alapján Damaszkusi János az 
ifjabbik, az antiochiai pátriárka 1090 körül egy 
szöveget dolgozott ki (megvan Boissonade «Anec-
dota»-inak IV. köt.). Ámde már a középkor első ide-
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BARLANGOK II. 

Részletek a St.-Kanzian melletti Réka folyó földalatti barlangjaiból. 
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jóben keletkezett ennok latin fordítása, melynek 
alapján három verses regény készült francia nyel
ven. Szerzőik: Ghardry anglo-norniann trouvére a 
XIII. sz.-ban (kiadta Koeh, Heilbronn 1879); Her
bert és Gui de Cambrai (kiadták Zotenberg és 
Meyer, Stuttgart 1864). Viszont valamely B.-ifran
cia, avagy provencei eredetiből készült a XIV. sz.-
beli olasz Storia de S. Barlaam (utolsó kiadása 
Róma 1816), míg egy a fentebb említettől külön
böző latin fordítás után dolgozták át a történetet 
spanyolra (Madrid 1608), cseh nyelvre (Prága 
1593) és lengyelre (Krakó 1688). A három német 
feldolgozás közül tartalmilag és alakilag a leg
jelentékenyebb az, mely a XIII. sz.-beli Rudolf 
von Ems-é (X\V. k.). Az izlandi Barlaams-Saga 
ós a XV. sz.-beli svéd népkönyv (Barlaam och 
Josaphat (kiadták Keyser és Unger, Kristiania 
1851) a, német feldolgozások hatásának világos 
nyomaid mutatják. Nálunk is ismeretes volt a 
középkorban ; a Kazinczy-kodex egyik legszebb le
gendája szól róla. Valamelyik idegen feldolgozás 
révén aztán a magyar népkönyvek közé is beha
tolt ez a történet, melynek legújabb magyar ki
adása a következő: Szent Barlaam remetének ós 
Szent Josaphat indiai királynak élete (Eszter
gom 1830). V. ö. Heinrich Gusztáv, A német iroda
lom története I.; Beöthy Zs., a magyar szépprózai 
elbeszélés I.; Horváth Cyrill, A magy. nemzeti 
irodalom története. I. k. és u. ő a Kath. Szemle 
V. köt. 

BarlabaSevec, község Várasd vm. növi marofl 
j.-ban, (1900) 54 lakossal, u. p. ós u. t. Gornja 
Rieka. 

Barlaeus, 1. Baerle. 
Barlafalu, kisk. Szatmár vm. szinyórváraljai 

j.-ban, (1900) 1578 oláh, német ós magyar lak., 
vasúti állomás, táviróhivatal, u. p. Remetemező. 

Barlahida (azelőtt: Bollahida), kisk. Zala vm. 
novai j.-ban, (1900) 476 magyar lak., u. p. és u. t. 
Nova. 

Barlang (két képmelléklettel), az olyan na
gyobb földalatti üreg, mely természetes utón 
többnyire a víz oldó működése következté
ben keletkezik. A víznek oldó hatása, s a 
kőzetek vájása annál erőteljesebb, vagyis a B.-
képződós annál gyorsabb, minél nagyobb nyo
más alatt van á kőzetekbe hatoló víz, minél 
magasabb a hőmérséklete ós minél több a szón
sav-, esetleg egyéb savtartalma. A földkéreg al
kotásában legnagyobb mennyiségben résztvevő 
kőzetek közül a mészkövet, a dolomitot ós a 
gipszet oldja a víz leggyorsabban ós legköny-
nyebben s tényleg ezek azok a kőzetek, melyek
ben B.-ok a leggyakoribbak. B.-ok egyéb kőze
tekbenritkák. A leghíresebb bazalt-B. a Fingal-B. 
Staffa skót sziget oszlopos bazaltjában. Lávában 
vannak B.-ok a Kanári-szigeteken. A B.-képző-
dós magyarázatául szolgálhatnak azok a vizsgá
latok, melyeket oly forrásvíz ásványanyag-tar
talmának kipuhatolására végeztek, melyek B-okat 
rejtő mószkő-hogysógokböl fakadnak. így kiszá
mították, hogy az a két nagy forrás, melyből a 
bécsiek vízvezetéki vizüket kapják, a mészkő-
hegyokből évenként 4 millió kg. szónsavas meszet 
old fel ós hord el. A mószkö-B.-ok falán és alján 
a beszivárgó víz cseppköveket alkot, melyek sok

szor gyönyörű csoportozatokbán helyezkednek el 
egymás mellett, s a B.-nak különös érdekessé
get adnak. Az ilyenek cseppkö-B. név alatt is
meretesek. (Bővebbet 1. Cseppkő a.) Igen neveze
tesek és érdekesek a jógcsapokat és jégtömegeket 
tartalmazó ú. n. jég-B.-ok (1. o.). Vannak továbbá 
gáz-B.-ok, melyeknek üregében nagyobb mennyi
ségű szénsav, esetleg még kénessav és egyéb 
gőzök meg gázok fejlődnek. Hazánkban neveze
tes ilyen B., helyesebben kis üreg a Büdös-B. 
Háromszók vármegyében, Tusnádhoz közel (1. 
Büdös). Világhírű gáz-B. a nápolyi kutya-B. 
(I. o.). Említésre érdemesek még az ú. n. kék-
B.-ok, melyeknek legismertebbike Capri szigetén 
van (1. o.), egy másikat Busi dalmát szigeten 
ismerünk.Kék fényben való csillogásuk nem egyéb 
a fénysugarak reflextüneményénél, mely onnan 
van, mert nyilasuk közvetlenül a tenger szintje 
fölött, sőt ár alkalmával a tenger szintje alatt van. 
— A B.-ban a hőmérséklet legtöbbször megfelel az 
illető vidék középhőmérsókletének, de van rá 
eset, hogy magasabb vagy alacsonyabb; utóbbi 
eset áll a jég-B.-okra. A nagyság ós terjedelem 
nagyon különböző. Némely B. egész terjedel
mében egyetlen egy üreg, mások (a legtöbb nagy 
B.) szakaszokra, termekre, mellók-B.-okra tago
zódtak, mit a kivájás, kimosás módja okozott. A 
legnagyobb eddig ismert B. : a Mammut-B. az 
Egyesült-Államok Kentucky államában van; jár
ható helyeinek hosszát összesen 48 km.-re teszik, 
köbtartalmát 2 millió mM'e. Utána sorakozik, 
mint legnagyobb B. hazánkban a híres aggteleki 
B., melynek egész hossza 8480'90 m. (1- az -Agg
telek cikkhez csatolt képmellékletet, ahol ezen 
nevezetes B.-nak négy részletképe látható); az 
adelsbergi B. hozzáférhető részének hosszúsága 
vagy 10,000 m.; ós felemlítjük végre még az 1885 
körül feltárt, mesés szépségű St.-Kanziani B.-ot, 
Isztriában (1. a mellékelt alaprajzot ós a négy ké
pet), amelyben a Réka nevű folyó eltűnik, hogy 
végre Duino tengerparti városka mellett mint Ti-
mavo lásson ismét napvilágot. Nagy B. a trieszt-
opcinai és a most fölfedezett obertrauni Mam-
muth-B. Nem annyira nagyságával, mint inkább 
szépségével tűnik ki a Révi Zichy-B. Bihar vár
megyében. 

A tudomány a B.-okat földtani, őslénytani, ál
lattani, embertani ós más szempontból vizsgálja. 
Tulajdonképeni tudományos B.-kutatásról azóta 
lehet szó, amióta (1716) Dr. Heumann a gailen-
reuthi B.-ban talált csontdarabok jelentős voltát 
felismerte és Esper (1774), valamint Goldfass az 
ő véleményét magukévá tették. Az ősállatok 
csontjai mellett az első embercsoutot B.-ban 
Tournal, de Christol, Dumas ós Pitore találták 
(1828, 1829). Schmerling az engisi odúban rino-
cerosz-fog mellett találta az ember koponyáját és 
emiatt kimondta, hogy a kihalt állat az emberrel 
egy időben ólt. 1839-ben Bouchof de Perthes a 
Somme völgyében megtalálta a múlt idők em
berének kőszerszámait és azóta az embertan fi
gyelme a B.-ok feló fordult. Franciaországban, 
Dordogne dópartomentban Lartet és Christy 10 
B.-ot és odút kutattak át és a talált kőszerszámok, 
eszközök, fegyverek, csontfaragványok, karcolt 
rajzok és piperetárgyak segítségével elénk va-
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rázsolták a diluviális ősember életét. Művészi fal
festményeket találtak a Vezére völgy B.-jaiban 
Dordogne départementban Les Byzies mellett. 
Azóta fejlettebb gonddal és szakértelemmel ku
tatták a B.okat Schmidl, Hochstetter, Praas és 
Guenstedt, Gümbel, Ranke, Zittel, Klaatsch, Hau-
ser; nálunk Krenner J., Koch A., Téglás G., Biró 
L., Terlanday és Hillobrand, Kormos az ősembert, 
az ős és a B.-lakó állatokat keresve. Nálunk az 
Óruzsini és Baráthegyi B.-ban találták az első kő
szerszámokat, embercsontot az utóbbiban és aNán-
dor-B.-ban. Hermán Ottó útmutatására Kadics 0. 
felkutatta (1909) a Bükk-hegység Szeleta-B.-ját és 
abban a paleolitikus embernek 1400 eszközét ós 
egy állkapocs töredékét találta, A B.-lakások egy
szerű kultúrája tovább fejlődött és elfolytatódott 
napjainkig. Angliában Staffordshire-ban ma is 
lakottak a kinveri B.-ok. A patagoniai ültima 
Speranza B.-jában csaknem napjainkig élt a Mylo-
donősállatazindiánusok gondozása alatiÓriás B.-
telep Észak-Amerikában a «The cliff dwellers of 
Mesawerde». Híresek az indiai ókori B.-templo-
mok. 1909-ben Nyugat-Kínában fedeztek fel sok 
folyosóval, teremmel biró őskori B.-telepeket és 
bennök ügyes terracotta szobrokat találtak. 

Újabb időben geográfiai, hidrográfiai és techni
kai szempontból tanulmányozzák. Ilyen munkála
tok : a Eeka folyó folyásának kikutatása Trieszt
től É.-ra és a görög kormány munkálatai Árkádia 
katlanvölgyeiben. A franciák maradtak a B.-ku-
tatások élén. Parisban van a Sociétó de Spélé-
ologie. Közlönye a Spelunca c. folyóirat. Ebben 
jelent meg 1898. Siegmeth Károly (XIV. k.) No-
tos sur les cavernes de Hongrie e. dolgozata. B.-
kutató a német és osztrák Alpenverein; folyó
irata: Mitteilungen,Triesztbena Touristi Triestini 
klub, közlönye (II Tourista), amelynek Comitato 
Grottal-ja kizárólag a B.-kutatással foglalkozik. 
A bécsi B.-kutató egyesület most tanulmányozza 
az óriási nagynak ígérkező obertrauni B.-ot. 
V. ö. Christol, Notice sur les ossements humains 
des cavernes du Gard (1829); Lartet ós Christy, 
Reliquiae aquitanicae (1865—75); Hamy^., The 
house of the troglodytes (Paris 1891). 

Nálunk 1910. alakult meg a Magyarhoni Föld
tani Társulat kebelében a B.-kutató bizottság, 
mely rögtön az Aggteleki B. felásásába fogott. 
Nevezetesebb B.-jaink: Aggteleki baradlai csepp-
kő-B., Alabástrom cseppkő-B., Baráthegyi, Batiz-
polyánai, Batrinai, Boiczai, Buhuj csont-B., Bü
dös B. (Torda),Demény falvi ós Dobsinai jég-B.-ok, 
Fiumei új B., Igriczi B., József főherceg cseppkő-
B., Karácsonfalvi, Nándori, Oncsászai, Óruzsini, 
Pesterei cseppkő-B. Pilisi, Ponoresi, Porácsi, 
Répáshutai Ballá, Révi Zichy cseppkő-B., Rumu-
nyesti, Szkerisórai, Szentgáli, Sziliczei jég-B., 
Sztirnik ós Topánfalvi B. V. ö. Téglás G., Term. 
Tud. Közi. 5., 15., 18., 21., 24., 25., 27., 28., 29. 
köt.; Biró L., u. o. 27. köt. 

Irodalom. W. Boyd Dawkins, Cave Lanting, London 1874 ; 
németül Spengel W., Lipcse és Heidelberg 1876 ; Szombathy 
József, Die Höhlen und ihre Erforschung (Jahrbuch des 
Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse) 
Wien 1888 ; Danbrée A., Les eaux souterraines dana 
l'époqne acluelle, Paris 1887; Nordenskiöld Gr., The cliff 
Dwellers of the Mesawerde Sonthwestern Colorado, Stock
holm 1893; Nyári J. br.. Aí aggteleki B.. mint fiskori te
mető, 1881 Kraus Frana, Hóhlenknnde, Wien 1894. 

Barlangi állatok, a barlangokban élő s a leg
különbözőbb állatrendekhez tartozó állatok összes
sége. Ezek között a barlanglakók (troglobia), ál
landóan a barlangokat lakják s rendesen szín
telenek vagy nagyon világos színűek ós vakok; 
a barlangkedvelök (troglophila) csak ideiglene
sen tartózkodnak a barlangokban, élénk színűek 
és látnak. A barlanglakó állatok egyik legérde
kesebb faja a kétéltűek közé tartozó Proteus 
anguinus, a Karszthegység földalatti vizeiben, 
továbbá az Amblyopsis spelaeus nevű hal a Ken-
tucky-barlangban. Az alsóbb rendű állatok közül, 
ez idő szerint, mintegy 86 rovart, 5 százlábút, 26 
pókot, 17 rákot, 1 édesvízi hidrát és 1 szivacsot 
ismernek, mint barlanglakót. A barlangkedvelők 
közül legfontosabbak a denevérek, néhány rovar 
és pókfaj. Hazánk számos barlangjának állatvilá
gát régebben Frivaldszky János és újabban Biró 
Lajos kutatja. V. ö. Hamann, Europaische Höh-
lenfauna (Jena 1896); Rougemont, Étude de la 
fauné des eaux privées de la lumiére (Paris 1876). 

Barlangi medve (Ursus spelaeus Blumen-
bach.), a medvefélék (1. o.) egyik ásatag faja; a 
pleisztocén (diluvium) jellemző ragadozója; ma
radványai az európai csontbarlangokban (1. o.) 
bámulatos nagy mennyiségben fordulnak elő. Ma
gyarországon Primies Gy. (v. ö. A B. nyomai 
Hazánkban, 1 táblával, Földt. Közi. XX. 1880) 
33 barlangban ós 9 egyéb lelőhelyen mutatja ki 
a B. előfordulását, többi között az oncsászai bar
langban, ahonnét a budapesti Földtani intézet 
gyűjteményében látható teljes B.-csontváz való, 
az igriczi-b&a és a József fhg. barlangban a Bihar
hegységben. A B. kétszer akkora volt, mint a mai 
barna medve, de még a jeges medvét is felül
multa mintegy felényivel. 

Barlangi művészet. A régibb kőkornak a 
moustorien fokozatra következő szakaszából 
való, kiváló megfigyelő képességről tanúskodó, 
nagy technikai ügyességgel készült művészi ábrá
zolásokat jelölik e névvel, mert túlnyomó részben 
barlangokban maradtak fönn. Lartet és Christy 
irányították először a figyelmet a barlangokban 
lelt faragott ós vésett osonttárgyakra 1864-ben 
megjelent úttörő értekezésükben. A barlangok 

1. ábra. 

falát díszítő festményeket pedig Don Marcelino de 
Sautuola észlelte először az altamirai barlang
ban (Spanyolország, Santander prov.) 1884-ben. 

A pyrenóei hegyek és a Dordogne barlangjai
ból kikerült csonttárgyak óriási tömege csakha
mar elhallgattatta a kétkedést. Lartet éb Christy 
nézetével szemben. Míg Sautuola és Riviöre ész
leletének helyességót csak az a vizsgálat állapi-
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totta meg, amelyet a legutóbbi években Breuil, 
Capitan, Cartailhac, Boule, Peyrony és Alcade del 
Eio végeztek Dél-Franciaország és a pyrenéei he
gyek spanyolországi részének barlangjaiban ; ösz-

2. ábra. 

szesen húsz barlangban észleltek ezek a kutatók 
festményeket. 

A esontf aragványokon ós a festményeken ugyan
azon tárgyat látjuk ábrázolva, az ősember rendes 
vadászzsákmányául szolgáló füevő állatokat a 

3. ábra. 

mezőn heverve, vagy nyugodtan legelészve, amint 
könnyen megfigyelhetők voltak (1—2. ábra). 
Komplikáltabb, élénkebb mozdulatok meglepőn 
életteljes rajzával is találkozunk, ellenben meg
lehetős ritkák az olyféle jelenetek, mint a tüle-

a B. tárgyai között az ember is, ábrázolása az 
állatalakokéhoz képest esetlen és ügyefogyott. 
Csak a kultúra legalacsonyabb fokán álló bus
manok művészetében találkozunk ily bámulatos 
hűségű rajzokkal, mig fejlettebb, de szintén pri
mitív népek már eszmei tartalmat akarnak adni 
ábrázolataiknak & nem látott, hanem elgondolt 
dolgokat rajzolnak le, ez lehetett az oka, hogy 
idővel a B. is konvencionálissá vált s hogy az 
újabb kőkor stilizáló és formákat megkerülő 
figurális ábrázolásának adott helyet. 

Piette a szobrocskákat tartotta a legrégiebbnek 
a B. emlékei között, mint a természet legközvet
lenebb, legkevósbbó elvont utánzását, csak ezután 

kedő szarvasbikák, szarvastehenet űző szarvas
bika ós szarvasra leső vadász képe. A bölény, 
az iramszarvas, ló és őz szerepelnek leggyak
rabban, a kihalt állatfajok közül a mammuth és 
az ős rinocerosz; csaknem teljesen hiányoznak 
a ragadozó állatok és alárendelt szerepet játszik 

5. ábra. 

következik felosztásában a glyptika kora. Újab
ban a legrégibb (aurignacien) szobrocskákkal 
egykorú vésett emlékek is kerültek fölszinre, 
viszont jelentékenyen későbbi (magdalenien) 
szobrocskák is, do míg a régibb kőkori szobrá
szat korábbi szakaszában legsűrűbben a telt 
idomú női alak (3. ábra), valószínűleg az anya
ság, a női termékenység személyesíWjének ábrá
zolásával találkozunk, addig a magdalenien kor
szakban csupán állatalakokat faragtak (4—5-
ábra). Az előbbiek közül legnevezetesebb az ú. n. 
Brasempouyi Venus elefántcsontszobrocskája, a 
mentoni Barma grandé barlangban lelt steatit-
és a willendorfl (Ausztria) homokkőszobrocska. 

A festmények közül legrégibbek a bekarcolt, 
vagy festett körvonalas rajzok, amelyek állatfeje
ket, vagy teljes profilban egész alakokat mutat
nak, később a bekarcolt rajzok mellett különböző 
erősségű foltokban felrakott szürke illetve fekete 
festékkel ábrázolnak. A barlangi festészet virág

korában élénkebb mozdulatok áb
rázolásával is találkozunk, vala
mint a fekete mellett a barna, 
vörös, sárga festék használatával. 
A színes festés emlékeit konven
cionális ábrázolatok váltják fel, a 
neolit korban pedig csaknem telje

sen megszűnik a figurális ábrázolásban a ter
mészethűségre való törekvés. Ezért szokás a 
bariangi művészetet Ovidiusból vett idézettel úgy 
jellemezni: Proles sine matre creata, mater sine 
prole defuncta. 

Kétségtelen, hogy a B. emlékei valami célzat
tal, talán valamely derengő vallásos felfogás ha
tása alatt készültek. A festmények rendszerint 
lakásra nem alkalmas, a bejárattól távoleső rej
tettebb zugokat díszítenek, talán vallásos össze
jövetelek színhelyét. A szobrászatban az anyaság 
személyesítője az ábrázolás egyik főtárgya s 
mindkét fajta művészi ábrázolásból hiányoznak a 
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ragadozó állatok képei, ez utóbbi körülményt 
akként magyarázzák, hogy az őskorban is vadász-
szerencse fölidózésére szolgáltak az állatkópek, 
mint Ausztrália vad népeinél. 

Irodalom. Ernst Grosse, Anfange der Knnst, 1894: Dr. 
Moritz Hőrnes, Urgeschichte der büdenden Kunst in Rnropa, 
Wien 1898 ; Max Verworn, Znr Psychologie der primitíven 
Kunst, Jena 1898; Die AufSnge der Kunst, u. o. 1909; 
K. Carrailhac, H. Breuil, Peintures et gravures murales des 
cavernes paléolithiques. Vol. I. Altamira, Monaco 1906 : H. 
Breui), L'évolution de l'art pariétal des cavernes, n. o. 1907. 

Barlangi temetkezés. A legtöbb primitiv vallá
sos felfogású nép az élőkéhez hasonló hajlékot 
igyekszik adni halottainak. Valószínűleg ilyen fel
fogás hatása alatt keletkezett az a szokás is, hogy 
a palaeolitkori barlanglakó népek barlangokba te
metkeztek. A heidelbergi állkapocs kivételével 
úgyszólván minden régibb kőkori embermarad
vány barlangból vagy barlangok előtti terraszról 
korült elő. így a neanderthali, gibraltári, krapinai, 
spyi, sipkái, langerie-bassei csontvázak, illetve 
csontvázrószek. Nem állapitható meg teljes bi
zonyossággal, hogy mindezek szertartásos elte
mettetés útján kerültek a barlangokba. Ellenben 
teljesen bizonyos ez a Homo mousteriensis Hau-
seriről, amelyet 1908. ásott ki 0. Hauser Mou-
stierben, egy addig épületek által teljesen elfödött 
barlangból. A váz alvó helyzetben volt elföldelve 
s baljánál jellemző mousterien tipusú kőszerszám 
(Coup de poing) feküdt. Barlangokból került ki az 
átmeneti korból származó emberi maradványok 
nagy része is. Ilyeneket leltek a Cró-magnoni, 
chanceladei, mentonei, aurignaci, valamint több 
délwalesi barlangban. Az újabb kökorban is fönn
tartotta magát ez a temetkezési szokás. 15 kor
ból részint rendszeres temetkezések, részint töme
gesen felhalmozott csontok maradtak fönn a bar
langokban. Hazánkban az aggteleki barlangban 
tárt fel br. Nyáry Jenő a neolith-korból eredő 
csontvázakat. Olaszországban is több barlangban 
észlelték hasonló korú temetkezés nyomait s Fran
ciaországban egész a bronzkorig temetkeztek ter
mészetes barlangokba. Oly vidékeken, ahol nin
csenek természetes barlangok, aknákat, üregeket 
vájtak puha kőzetbe vagy löszbe s azokba temet
keztek, Így Franciaországban Marne département-
ben, hasonlókra akadunk középső és alsó Olasz
országban, a Földközi-tenger szigetem és K.-i 
partvidékén. Az utóbbi helyeken tartotta fönn ma
gát ez a szokás legtovább s a katakombák kifej-
iődésére vezetett, amelyeknek használata már a 
történeti időben ér véget. Ugyancsak a barlan
gokba való temetkezésből fejlődtek ki a kő- vagy 
fakamrasírok is, amelyek fölé halmot hordtak s 
a megalithikus sírok (Dolmen, Ganggrab) s a gö
rögországi kupolasirok is. 

Barlangi vafcr&k(Cambaruspelliccidus Telik., 
aiiat), a kentuckyi Mammut-barlangban élő édes
vízi rákfaj; teljesen színtelen, teste átlátszó, 
szeme nincsen, hiányzó látószerve helyett azon
ban fején és testének más részein jól fejlett ta
pintó sertéi vannak. 

Barlangkultusz, a barlangok s egyéb föld
alatti üregek vallásos tisztelete, mely azon az 
igen elterjedt őskori eredetű hiten alapszik, hogy 
e titokzatos sötét boltozatok felsőbb lények ked
velt lakó-, vagy tartózkodási helyei. E hit való

színűleg az ősök tiszteletében (1. o.) gyökere
zik s a barlangokba való temetkezés szokásával 
függ össze, melynek nyomaira korunkban még 
a következő népek- és néptörzseknél találunk: 
Afrika déli részének vad népei közül a hotentot-
táknál, egyes néger törzseknél (földbe vájt fülkék 
alakjában), a zuluknál (régi és kivételes temet
kezésmód, mely főleg a törzsfők kiváltsága volt). 
Szórványosan és másféle temetkezésmódokkal 
vegyest egyes polinéziai, mikro- és melanéziai 
törzseknél Szumatra szigetén; részben mester
séges sírüregek, sőt olykor valóságos családi krip
ták, részben természetes barlangok is az ame
rikai indiánok számos törzsénél. E szokás régeb
ben sokkal általánosabb elterjedtségét igazolják 
mind az öt világrész őskori leletei, nemkülönben 
a történelmi szereplési! népek szikla-sírjai. Ez 
őskori leletek azt is tanúsítják, hogy hajdan a 
barlangokban való lakás széltiben el volt ter
jedve, ós e körülmény is nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a barlangok vallásos tisztelet tár
gyaivá és helyeivó váltak. Hogy miként törtónt 
a lassú átmenet a temetkezési helyből a kultusz 
kiváltságos helyóvó, az legvilágosabban a poli
néziai, mikro- és melanéziai népeknél látható. 
Jóslatokért különben a dél- és középafrikai né
gerek is sírjaikhoz látogatnak el. Figyelembe 
veendő, hogy Formosa szigetén pl. az áldozati 
helyek még ma is kiválókóp barlangok nyílása 
előtt vannak. 

Hogy a bizonyos istenségek születési vagy tar
tózkodási, avagy csupán nyilatkozási helyeinek 
vélt barlangokat vallásos tiszteletben részesítet
ték s az ily barlangokat jósló v. gyógyító erejű 
helyeknek tekintették, arra nézve a régi görögök
nél ós az itáliai görög gyarmatok révéii utóbb a 
rómaiak-nhl is számos példát lehet találni. Ilyenek 
csak a főbbek közül: a Zeus születési helyéül tisz
telt barlang Kréta szigetén, a Dionysos és Pan 
tiszteletének szentelt barlangok, az Apolló, Askle-
pios (Aesculapius), Trophonius, Persephone (Pro-
serpina) és más gyógyító erejű v. alvilági istenek 
és istennők, továbbá a múzsák ós nimfák (pl. Ege-
ria), a sibillák barlangjai Delphiben, Dodonában, 
Nysa-, a phrigiai Hierapolis-, a lidiai Kolophon-
és a délolaszországi (kampaniai) Cumaeban stb. Az 
ily barlangokban többnyire egyúttal vm. gyógyító 
erejű oly forrás is bugyogott fel a föld alól, mely
ről azt vélték, hogy a jósláshoz szükséges ihlett-
ség felkeltésére szolgál. Növelte az ezek erejébe 
vetett csodálatos hitet még az a körülmény is, 
hogy a barlangokban gomolygó gázok és forrás
vizek kéntartalmuknál fogva némely betegségben 
csakugyan gyógyulást nyújtottak a barlangban 
tartózkodóknak. 

A középkorban, midőn az északi bSrbár népek 
(kelták, germánok, szlávok s uralaltájiak) pogány 
vallásrendszereiből eredt képzetek a keresztény
séggel elegyültek, a B.-nak egy sajátszerű alakja 
is fejlődött, mely e népek regéiben és mondáiban 
a kincsörző sárkányok, lidércek, óriások és törpék 
alakjaival szövődik egybe. Egyike a középkorban 
leghíresebb titokzatos barlangoknak a Szt. Pat-
rick nevét viselő, melyet az irek ez apostolának 
legendája nyomán a tisztítóhely bejáratának tar
tottak. 
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Irodalom. Ratzel, Völkerkunde I—Dl., Leipzig 1887—88; 
Wiskemann, De variis oracnlornm generibus, Marbnrg 1858; 
Döhler, Die Orakel, Berlin 1872; Bonche-Leclerq, Histoire de 
la divination dans l'antiquité I—IV., Paris 1879—81; Herb. 
Spencer, Principles of Sociology I—III; Lippert.Christenthnm, 
Volksglaube und Volksbranch, Berlin 1882. (V. 8. a Holtak 
tisztelete, Temetkezés, Jóslás és Oracnlnm cikkek irodal
mával.) 

Barlanglakok. Kezdetleges életviszonyok kö
zött élő népek még ma is használnak állandó la
kásul, téli tartózkodási helyül, vagy menedékül 
természetalkotta vagy mesterséges barlangokat 
és ernyősen előre szökő sziklák alatti odúkat 
(Rocher en surplomb, abri sous roche). Marokkó
ban, Algirban, Tuniszban, Kis-Ázsiában, Palesz
tinában, Közép- és Dél-Afrikéban számos a még 
ma is lakott természetes barlang s Richthofen 
milliókra teszi azoknak számát, akik Kina lősz-
hegyeibe vájt mesterséges barlangokban laknak. 
Lőszhegyekbe vagy puha kőzetbe vájt mestersé
ges barlangok különben még Európa művelt or
szágaiban is szolgálnak emberi lakásul, így Ma
gyarországon is akadunk ilyenekre a főváros 
közvetlen környékén Budafokon és a Cserhát 
lőszdombjai között. Az antik források számos 
adatot tartottak fönn arra vonatkozólag, hogy a 
barlangokban való lakás szokásban volt az ókor
ban is. Az őskorban pedig Közép-Európának jó
formán minden emberi tartózkodásra csak vala
mennyire is alkalmas barlangja lakott volt. Ma
gas sziklafalakban fekvő, nehezen hozzáférhető 
odúk, elágazó cseppkő-barlangok mélyen fekvő 
nedves üregei, mint pl. az Aggteleki barlang, 
Csontház, Paradicsom nevű részei, a Rókalyuk 
bejárása előtti tágas csarnok is szolgáltattak ős
kori leleteket. Bachler kutatásai a Scheffel Ekke-
hardjából ismeretes wildkirchli barlangokban azt 
a téves nézetet is megszüntették, hogy a maga
sabb alpesi fekvésű hegyek barlangjait az ősem
ber elkerülte. Szorosabb értelemben véve csak 
a paleolit kor fiatalabb szakaszában, főleg az 
ú. n. magdalénien korszakban élő embereket je
lölik B. (troglodita) névvel. Ezeknek emlékei 
ugyanis jobbára barlangok alját fedő kulturréte-
gekből kerültek fölszinre. E korszak legtöbb és 
legjobban átkutatott lelhelye Franciaországban 
ismeretes, ahol már Boucher de Perthes óta (1836) 
foglalkoznak a régibb kőkori emlékek tanulmá
nyozásával. Nevezetesebbek ezek közül a La Ma-
deleine barlang Tursac mellett, Laugerie Basse, 
Les Eyzies, Bruniquel abrijai, a bruniqueli és a 
Mas d'Azil barlang. Angolországban már 1816 óta 
foglalkoztak rendszeres barlangkutatással, de 
csak 1840. bukkantak a diluviális ember keze-
munkájának kétségtelen nyomaira a Kent-bar-
langban. Belgiumban a Trou des Chaleux, Né
metországban Schussenried és Andernaeh, Svájc
ban a már említett Wildkirchlin kívül a Kess-
lerlocli Thayngen mellett ós a Schweizersbild 
Schaffhausen mellett szolgáltatott magdalénien-
korú leleteket. Hasonlókoruak a Gudenus bar
langból (Alsó-Ausztria), a morvaországi Kulna 
és Byciskala Zytni és Kostelik barlangból és 
Orosz-Lengyelországban Ojcow vidékének bar
langjaiból előkerült leletek is. A régibb kőkor 
korai és középső szakaszában kevesebb a lakott 
barlang. Vannak ilyenek mousterien kultúrával 
is Franciaországban a Cure ós Ionne völgyében, 

a Sipka barlang Morvaországban, a krapinai abri 
Horvátországban, a Rübelandi barlang Német
országban, és a wierzechowjei alsó barlang Orosz-
Lengyelországban. Aurignacien kultúrával Fran
ciaországban a brassempouyi barlangok, a Pair 
et non Pair barlang, a Grotte des Fées és a Le 
Trilobite barlang. A Solutréen korszakban az em
lített franciaországi barlangokon kívül lakottak 
voltak Laugerie Haute abrijai és Thoriqué en 
Charnie és Lacave barlangjai is, a Balzi Rossi, 
másként Baoussé-Roussé (vöröskő) barlangjai 
Liguriában, az ojcowi barlangok Orosz-Lengyel
országban és a Szeleta barlang Diósgyőr mellett. 
A többi magyarországi lakott barlangok, ú. m. a 
baráthegyi barlang Liszkován (Liptó vm.), a po
rácsi és haligóczi barlangok (Szepes vm.), az agg
teleki B aradia az eddigi észleletek szerint csak 
az újabb kőkortól kezdődőleg voltak lakottak. 
V. ö. Hoernes, Der diluviale Mensch in Európa 
(Braunschweig 1903); Nyáry Jenő, Az aggteleki 
barlang (Budapest 1876); Hermán Ottó, Das 
Palailolithicum des Bükkgebirges (Wien 1908); 
Lóczy Lajos, A baráthegyi barlang. 

Barlangliget (Tátra-B.,BélaiB.,Hölüenhain), 
Szepesbólához tartozó nyaralótelep Szepes vm. 
poprádvölgyi járásában, gyönyörű vidéken, 763 m. 
magasságban fekszik a Magas-Tátra keleti tövé
ben, a szepesbéla—zsgyári országút mellett s a 
Tátra-alj i turistaút (Mária-Terézia-út) keleti vég
pontján. Egészséges levegője, gyönyörű fenyve
sei s a kínálkozó érdekes kirándulások miatt na
gyon felkapott telep. Van vasúti állomása, posta-
és táviróhivatala és telefonállomása (mely a Tátra 
telepeivel kapcsolja össze), 5 szállodában és 20 
nyaralóban 280 szoba áll rendelkezésre; van hi-
degvlzgyógyintózete, fenyő- ós villamos iszapfür
dője. A fürdő tulajdonosa Szepesbéla város. A fe
lette emelkedő hegyen 855 m. magasságban nyílik 
a híres bélai cseppköbarlang, hazánk legszebb bar
langjainak egyike, melyet 1881. fedeztek fel s me
lyet Szepesbéla városa nagy költséggel tett hozzá
férhetővé. A barlang, melynek egész kiterjedése 
4200 m., keskenyebb-szélesebb, helyenként hatal
mas csarnokokká táguló hasadók gyanánt a hegy 
lejtője alatt rézsút 990 m. magasságig emelkedik 
(2200 lépcső), meglátogatása 2—21/2 órát igényel; 
hőmérséklete 7'7° C. Látogatóinak száma éven
ként 2—3000. Egy másik barlang, az ú. n. Ala-
bástrombarlang B.-től 1 órányira, a Vaskapu alatt 
elterülő völgyben 1350 m. magasságban nyilik; 
igen érdekes, de nehezen járható. V. ö. Kolben-
heyer Károly, B. (Turisták Lapja 1889.1. 260— 
263); Wéber Samu, Beschreibung der Szepes-
bélaer Tropfsteinhöhle (Béla 1883); u. a., A 
szepesbólai cseppkőbarlang (u. o. 1887): Fischer 
Miklós, A bélai cseppkőbarlang (Magy. Kárpát
egyes. Évk. XII. 1885. 217—222); Wéber Samu, 
A bélai barlang (u. o. XIII. 1886. 248). 

Barlangó (ntsv.), 1. Salsola. 
Barlangos érdaganat, 1. Angioma-
Barlangsírok, 1. Barlangi temetkezés. 
Barlangtemplom, így nevezik Indiában a he

gyekbe vájt szenthelyeket. Legtöbb ilyen föld
alatti templom a buddhistáktól való és a bud
dhista szerzeteseknek kedvelt tartózkodási helye 
volt. Számuk ezernél többre megy. A legrégibb 
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B.-ok a bennük talált feliratok tanúsága szerint 
a Kr. e. III. sz.-ban épültek. V. ö. Fergusson és 
Burgess, The cave templs of India (London 1880). 
Hazánkban Erdélyben, Törcsvár közelében van 
egy barlangkolostor: Szkitla-Jalonica. 

Barieben, közs. Magdeburg porosz közig, ke
rületben, Wolmirstedt j.-ban, vasút mellett, (1905) 
4357 lak., cukor-, csokoládé- és pótkávégyár
tással. 

Bar-le-Duc (ejtsd: —10 dtuc) v.Bar-sur-Ornain, 
1. Bar. 

Barién, 1. Ankerstein vára. 
B a r l e r i a L. (növ.), az Acanthaceae-család gé-

nusza, 150 faja a tropikus steppéken (pusztákon) 
él. Füvek v. cserjék. Egyes fajokkal üvegházak
ban találkozunk. 

Barlete, adók. Lika-Korba vavm.gospici j.-ban, 
(1900) 1001 horvát-szerb lak.; u. p. Licki Ősik, u. t. 
öospic. 

Barletta (a rómaiak idejében Bardulum, a kö
zépkorban Barulum), járási szék- ós kikötőváros 
Bari olasz tartományban, szép vidéken, az Ofanto 
jobbpartján; (1901) 42,022 lak., régi, érdekes szé
kesegyházzal, óriási szoborral, amelyet sokan He-
raclius szobrának tartanak, gazdag sófőzőkkel és 
halászattal. Erődje, melyet V. Károly építtetett, 
romokban hever. Kikötőjébe csak kisebb hajók 
járhatnak; ennek dacára forgalma élénk (közel 
400,000 tonna); kiviteli cikkei Bari termékei. Kö
zelében (7 km.-re) van a Campo del sangue, állí
tólag a cannaei csata színhelye. 1350 máj. Nagy 
Lajos királyunk hadai megszállották. 

B a r l e y - c o r n (ang.), 1. Árpaszem. 
Barlow (ejtsd: bárió),Jbeí, északamerikai költő, 

államférfi és politikai író, szül. Eeddingben (Con
necticut államban) 1755 márc. 24., megh. Zarna-
wicében, Krakó mellett 1812 dec. 24. Jogi tanul
mányainak befejezése után a függetlenségi harc
ban mint tábori lelkész szolgált 1783-ig. Majd 
ügyvéd és lapszerkesztő lett Hartfordban, ahol 
1787. írta The Vision of Columbus c. lángoló sza
badságszeretettel teljes költeményét, melyet lel
kesen fogadtak. 1788-ban Európába jött, az Ohio-
társaság részéről földeket értékesíteni. 1792-ben 
írta The Conspiracy of Kings c. költeményét s 
egyúttal felhívást intézett a párisi nemzeti kon
venthez, hogy törölje el a királyságot; miért is 
1793. francia díszpolgárrá választották. 1795-ben 
algériai amerikai konzul lett, de 1797. ismét Pa
risban találjuk. 1805-ben pedig visszatért Ameri
kába és letelepedett Washingtonban. 1811-ben pá
risi követté nevezték ki. A következő évben halt 
meg egy utazáson Vilna felé, ahová I. Napóleon 
egy konferenciára hívta volt meg. 

Barlow fehérítő kazánja, 1. Fehérítés. 
Barlow-féle betegség, 1. Mbller-Barlow-féle 

betegség. 
Barlow-féle kerék, fizikai készülék az elektro

mos áram ós mágnes kölcsönös hatásának kísér
leti bemutatására. Rézből való vízszintes ten
gelyű, könnyű, csillagalakú fogaskerék, alatta 
higanycsészóvel, amelybe a fogak vége beleér. 
Mágnespatkó sarkai között forgásnak indul, ha a 
tengely és higanycsésze segélyével sugármenti 
irányban elektromos áramot vezetünk át rajta. 

Barma, indiai brit tartomány, 1. Birma. 

Barmakidák. Páratlan szerencséjéről és bal
sorsáról novezetes család a keleti történelemben. 
Ősük a régi perzsa törzsből eredő pap és orvos, 
Barmák volt, ki Khoraszán Balkh nevű városá
ban született. Családja tagjainak fényes tehet
sége az első helyet vívták ki számára az abbasz-
szidák udvaránál. A barmakida Khalid Bagdad 
építését vezette; fia Jahja nagyvezér lett a híres 
Harun-al-Rasid alatt és fiára, Dzsafarra is sikerült 
átörökítenie nagy hivatalát. Dzsafar titkos há
zassága a kalifa nővérével Abbasszah-val volt a 
család bukásának oka. A trónját féltő Harun-al-
Rasid 803. hirtelen kivégeztette a gyanútlan nagy
vezért és ezzel meg volt pecsételve a túlhatalmas 
család élete. 

Barmbeck, egykor különálló község, 1894 júl. 
1. egyesíttetett Hamburggal. Ekkor 40,948 lak. 
volt. 

Barmen, város Poroszország Düsseldorf kerüle
tében, a Wupper völgyében, Elberfelddel (1. 0.) 
összeépítve több vasúti vonal mellett,(i905) 156,080 
lak. A 3 részre (Ober-, Mittel- és Unter-B.-ra) osz
tott város a Németbirodalom egyik legiparosabb 
városa, amely több mint 40,000 munkást foglal
koztat. Legfontosabb iparág a szövőipar. Különö
sen az ú. n. B.-i cikkek (csipkék, szalagok, selyem-
és félselyemkendők, béléskelmék, gombok stb.) 
előállítása, továbbá a szőnyegszövés, a kémiai 
ipar, gép-, pénzszekróny-, bőr-, papir-, zongora-
és orgona-, kocsi-, sör- és téglagyártás, végül a 
vas- és fémöntés. Virágzó iparának megfelelő a 
kereskedelmi forgalma. A kivitt árúk értéke meg
haladja a 22 millió márkát. B. épületei közül ke
vés a kiváló; jelentékenyebbek az új városháza, 
a Ruhmeshalle (I. Vilmos és III. Frigyes császárok 
márványszobrával); városi színház és az evangé
likus templom Hübschtől. Emlékszobrok: a Bis
marck-szobor, Rittershaus költő szobra és a har
cosok emlókszobra. Iskolái közül az ipariskolák 
a legjelentékenyebbek. B. neve ugyan a XI. sz.-
ban is előfordul már, de jelentőségre csak a XIX. 
sz.-ban ipara által tett szert. 

Barmenit, fertőtlenítő szer; konyhasó, alklór-
savas nátrium, bórax és bórsav keveréke. 

Bár-micvá (héb., a törvény fia). így nevezik a 
zsidóknál a 13. életévet betöltött ílut, kit ez idő
től fogva nagykorúnak tekintenek a vallásos élet
ben. A B. kor elérését részben a zsinagógában, 
részben a családi körben lefolyó ünnepélyesség
gel szokták megülni. 

Barmód,Nagyszalontáhoztartozónépes puszta, 
Bihar vm. nagyszalontai j.-ban, (1900) 533 lak., 
vasúti megálló. 

Barmouth (ejtsd: barmanth), tengeri fürdő Me-
rioneth walesi grófságban a Mawddach torkola
tánál, (1901) 2213 lak. 

Barmstedfc, község Schleswig porosz kerület
ben a Krückau ós vasút mellett, (1905) 4678 lak., 
gőzmalommal és gözfürésszel, közelében egy szi
geten van Rantzau grófság egykori székhelye: a 
Rantzau-kastóly. V. ö. Rauert, Die Gráfschaft R. 
(Altona 1840). 

Bárn, város Sternberg morva ker. kapitányság
ban, Hoftól 8 km.-nyire, vasút mellett, (1900) 3808 
lak., szövőiparral. Közelében van Andersdorf 
(466 lak.) ásványvízforrással. 
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Barna. B. szín lehet valamely anyagnak ter
mészetes színe, vagy több más színű anyagnak al
kalmas keverése révén állhat elö. Ép így lé
teznek már természettől fogva B. festékek és 
olyanok, amelyeket megfelelő másszínű anyagok
ból összekevertünk. A B.-festésnél is ezek az el
vek irányadók. Textilanyagokat barnára festhe
tünk pl. természettől máris B. festékekkel, mint 
amilyen a mangánbister vagy a Bismarck-B. stb., 
esetleg olyan festőanyagokkal, amelyek a pácolt 
textilanyag pácalkotó fémgyökóvel B. festéket 
adnak (pl. krómmal pácolt gyapotszövet alizarin-
nal «puce»-színüre festhető). Megfesthetjük a 
textilanyagokat barnára úgy is, hogy pl. egy vö
röses-, egy kékes- és egy sárgásszínű festéket 
igyekszünk a textilanyagon lekötni úgy, hogy 
végeredményben B. színe legyen. B. festékek pl. 
a következők: szépia, aszfalt, terra di Siena, 
umbra, kasseli-B., mangánbister, okra, katechu ós 
különböző kátrányfestékek. L. még Barna típus. 

Barna, 1. Ferdinánd, nyelvész, a M. Tud. Aka
démia lev. tagja, szül. Nagykárolyban 1825 máj. 
23., megh. Budapesten 1895 júl. 21. 1860-ban 
múzeumi segédőr, 1875. őr, 1889. nyugalomba vo
nult. Főképen a finn-ugor nyelvekkel, az ősmű-
veltséggel s a pogány vallással foglalkozott. Mun
kái nagyobbrészt az Akadémia értekezései közt 
jelentek meg. Azonkívül megjelent tőle Galeotti, 
jellemvonások Mátyás király életéből (Pest 1862); 
Kalevala, a finnek nemzeti eposza (u. o. 1871); 

2. B. Ignác dr., fogorvos, bátyja az előbbi
nek, az Akadémia lev. tagja, szül. Nagykároly
ban 1822 febr. 2., megh. Budapesten 1894 nov. 
22-én. Mint ezredorvos vett részt a szabadság
harcban. Orvosi gyakorlata mellett, melyet Bécs
ben s Budapesten folytatott, jelentékeny munkás
ságot fejtett ki a szépirodalom terén. Különösen 
mint a klasszikusok fordítója lett ismeretessé. For
dította Horatiust, Juvenalist, Vergiliust. Azonfe
lül értekezett a rómaiak szatíráiról. Két kötet 
költeménye s ugyancsak két kötet orvosszakbeli 
müve is jelent meg. 

3. B. Ignác, jogi író, szül. Ráczalmáson 1854 
okt. 13. 1889-ben ügyvéd lett ós a budapesti ke
reskedelmi akadémián a jogot tanította. 1899-ben 
Ítélőtáblai biróvá, 1911. kúriai biróvá nevezték 
ki és az igazságügyminisztérium törvényelőké
szítő osztályában működik. Művei: Kereskedelmi 
törvény, 1875. XXXVII. t.-c. (Budapest 1894); 
A magánbiztosítási vállalatokról szóló törvény
javaslat (másokkal együtt, u. o. 1896); A német 
polgári törvénykönyv. Az 1896. évi aug. 18. kelt 
birodalmi törvény (I. füzet. Általános rész, u. o. 
1899). 

4. B. Izidor, hírlapíró, szül. Abán, Fehér vm. 
1860nov. 16. Székesfehérváron kezdett hírlapokba 
írni, 1880. Budapestre jött s az Egyetértésben tűnt 
föl tudósításaival, melyeket nemcsak a közvetlen 
megfigyelés elevensége, hanem igazi irodalmi 
színvonal is jellemzett. Később a Budapesti Hír
lap munkatársa lett, majd 1892. a Pesti Napló 
szerkesztőjéül hívták meg. Hangulatos költemé
nyeket is írt különböző lapokba; 1892. megjelent 
egy kötet összegyűjtött költeménye Buborékok 
címen. 1896-ban a Pesti Napló tulajdonost vál
toztatván, kilépett a lap kötelékéből s visszatért 

a Budapesti Hírlap szerkesztőségébe, majd az 
ugyanez évben megindított Esti Újság felelős 
szerkesztője lett, mely lap az ő vezetése alatt 
gyorsan népszerűségre emelkedett. 

5. B. Izsó, zeneszerző, szül. Budapesten 1859 
szept. 4. s tanulmányait is az itteni zeneakadémián 
végezte. Azóta karnagyi minőségben számos nagy 
városban fordult meg, legtartósabban Aradon. 
Jelenleg a budapesti városligeti színház karmes
tere. Müvei: A szerzetes (Kövesy Albert szöve
gére); A szoknyás hadnagy (Győr 1885., K. Kyss 
Géza szövegére); Florinda kisasszony (u. o., 
Kövesy Albert szövegére); Jönnek a huszárok! 
(Fehér Dezső szöv.); A paradicsom (Gárdonyi 
Géza szöv. 1892); Rézi (Abonyi Árpád és Fa
ragó Jenő szöv. 1904); A századik menyasszony 
(Vágó Géza és Mérei Adolf szöv. 1907). Egy spa
nyol zarzuelát (énekes bohóság) is átdolgozott Az 
unatkozó király címen; a Népszínházban igen 
nagy sikert aratott Casanova c. operettje. 

6. B. Mihály, híres cigányhegedűs; a hagyo
mány őt II. Rákóczi Ferenc kedves udvari zené
szének s az eredeti Rákóczi-nóta (melyből később 
a világhírű Rákóczi-induló keletkezett) szerzőjé
nek tartja, ki 1711 elején, Munkácsról Lengyel
országba bujdosásra indult fejedelmének állítólag 
e szavakat mondta: aMégysz, mógysz Fölséges 
Fejedelem, — itt hagyod a vagyon-t, keresed a nin-

, csen-t!» sez alkalommal ahires nótát szerzé. Bizo
nyosan azonban csak annyit tudunk, hogy B. 
Mihály még 1737. Csáky Imre bibornok udvari 
zenésze volt, és Szepesváralján ugyanez évben 
az urától rendezett cigány versenyben, haj lőtt kora 
dacára, kitűnő játékával 11 versenytárs elől ő 
vitte el a babért. Képét a bibornok életnagyság
ban lefestette és "Magyar Orpheus» aláírással tisz
telte meg. 

Barna, kisk. Nógrád vm. füleM j.-ban, (i9oo) 
694 magyar lak.; u. p. és u. t. Salgótarján. 

Barnaagyagvasérc, 1. Limonit 
Barnabás, Ciprus szigetén született levita, kit 

előbb Józsefnek hívtak. Az apostolok nevezték el 
B.-nak, amit az Ap. Csel. (4, 36) utb? -acaxXrjásat
nak fordít, ami a. m. a lelki vigasztalás és inte
lem fia. 0 ösmertette meg az oszlopapostolok
kal a nagy Pál apostolt, kinek első missziói útjá
ban, 44-ben hűséges munkatársa volt. Együtt 
voltak Jeruzsálemben is az apostolok első gyűlé
sén (Ap. Csel. 15), hol B. hivatottságát mind
nyájanelismerték. Tertulliánus nyomán sokanB.-t 
tekintik a zsidókhoz Irt levél írójának. A hagyo
mány szerint vértanúi halállal múlt ki. 

Barnabiták, a pálosok rendjéhez tartozó ka
nonokok kongregációja (Clerici regulares s. Pauli 
decollati), kik nevöket Szt. Barnabás ama temp
lomától vették, melyet a rend megalakulásakor 
nyert. VII. Kelemen szívesen erősítette meg alap
szabályaikat, melyek értelmében az új rend tagjai 
a rendes három szerzetesi fogadalmon kívül negye
diket is tesznek le arra, hogy rendjükön kívül álló 
magasabb egyházi méltóságokra nem törekesz-
nek s ilyeneket a pápa egyenes parancsa nélkül 
el sem fogadnak. A rend gyorsan virágzásnak 
indult. Jelenleg Olaszországban (20 ház), Ausztriá
ban (6 ház), Franciaországban és Belgiumban 
vannak elterjedve. 
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Barnaérc (ásv.), 1. Vaspát. 
Barna hiéna (»uat), 1. Hiéna. 
Barna jura, 1. Jura. 
Barnakő (Piroluzit, szürkeniangánérc, ásv.), a 

legfontosabb mangánérc. Anyagára nézve — man
gánszuperoxid, Mn02 v. MnMn04 — azonos a po-
lianittal (1. o.); mint ilyen pszeudomorfózákat 
képez más mangánércek — kivált manganit — 
és egyéb mangántartalmú ásványok után, rom-
bos rendszerű tűkben, kurta oszlopos és táblás 
kristályokban. Leggyakrabban flnomanszálas, ros
tos sugaras szövetű és szőllőded, cseppkőves, vesé-
ded és egyéb formájú halmazokban, továbbá 
vaskosan és földesen találni. Szürkésbarna, vagy 
vasfekete, kevéssé fémes fényű, puha ásvány, 
keménysége 2—25; szint ereszt, karca fekete ; 
csekély keménysége miatt lágymangánérc-nék. 
is mondják, szemben a pszilómelan-nal, mely 
kemóny-magánórc. Gyakran találni olyan piroluzit 
kristályokat, melyeknek belseje, esetleg szabad 
végük manganit. A mangánpátból (rhodochrosit), 
vagyis a mangánkarbonátból is képződik, sőt elég 
gyakran mangántartalmú vaspátból is, mely utóbbi 
esetben az eredmény rendesen földes, laza tömeg: 
mangánhab. A kereskedésben B. nem tiszta, ha
nem keverve van más mangánásványokkal (man
ganit, braunit, hausmannit, pszilomelan, wad); 
értékét mangánszuperoxidtartalma állapítja meg, 
melyet százalékokban fejeznek ki, pl. 60%-os a 
B., ha 100 súlyrész belőle annyi klórt fejleszt, 
mint 60 súlyrész tiszta mangánszuperoxid (Mn02). 
A B. többnyire vasérc telérek társaságában for
dul elő. Nálunk különösen Macskamezőn (Szolnok-
Doboka vm.) bányásszák, de termőhelyei még: 
Gyalár és Telek (Hunyad vm.), Felsőbánya, Szász-
kabánya,Dognácska, Nadabula(Gömör vm.); Arad 
vmegyében: Solymosbucsáva, Arnoth, Korbu, 
Kishalmágy stb. Legjelentékenyebbek a spa
nyolországi (Huelva tartomány), a szászországi 
(Johanngeorgenstadt, Sehueeberg) és a thüringiai 
(Elgersburg, Ilmenau, Priedrichsrode, Schmal-
kalden) bányák; egyéb említésre érdemes termő
helyei még: Morvaországban: Vorderehrensdorf, 
(M.-Trübau mellett); Csehországban: Plattén ; a 
Harzban: Ilfeld, Zellerfeld, Goslar; Westfáliá-
ban: Hirschberg; Franciaországban: Eomanéche; 
Észak-Amerikában sok helyen, úgyszintén Uj-Zó-
landon. 

A B. igen fontos ipari anyag; oxigén, klór, 
bróm, jód, mangánvegyületek (hipermangán-
savas káli) előállítására, továbbá az üveg színte-
lenltésére ós ibolyaszínű üveg készítésére hasz
nálják. Az üveg szlntelenítése a B.-vel, mely 
alkalmazása különben igen régi, azon alapszik, 
hogy a B. mint oxidáló anyag az üvegnek bizo
nyos anyagaira behatással van, nevezetesen pedig 
a vasoxidult, mely rendesen az üveget tisztátala-
nítja, vagyis zöldre festi, — nemkülönben az üveg
ben flnom osztatu állapotban levő szónrészecské
ket, melyek az üvegnek barnás színt kölcsönöz
nek — megbontja, helyesebben oxidálja ós így 
azokat festő, azaz tisztátalanitó tulajdonságuktól 
megfosztja. Erre vonatkozik az ásványnak Hai-
dingertől származó tudományos neve: piroluzit, 
mi annyi mint tűzben tisztít; pyr (gör.) tüz, lüo 
(gör.) tisztítok, mosok. A XVI. sz. üvegkészí

tői ismerték már ezen ásványnak ezt a színtele
nítő tulajdonságát; egyéb hasonló tulajdonságú 
ásványokkal együtt manganes-nek nevezték, mi 
valószínűleg a görög manganonból van s annyi 
mint csodaszer, említett tulajdonságát csodásnak 
találván. Nagyobb mennyiségben adva az üveg
hez, ezt szép ibolyaszinre festi. Az agyagedények 
barna zománca is B.-vel készül, innen a B. 
(Braunstein) név, mely egyébként a közönsége
sebb magánércek (piroluzit, manganit, pszilo
melan) közös neveként is szerepel. A B.-vet hasz
nálják még az üveg- ós email-festészetben, a 
kelme-festészetben, barna festék (bisterbarna), 
villamos elemek készítésére, a tükörvas és ferro-
mangán gyártásánál, valamint finoman iszapolt 
állapotban a gyufa- ós tűzijáték-anyagok masszá
jához is veszik. 

Barna lakk (bister), dió-színű, barna vízfesték, 
melyet kivált tölgyfából nyert koromból, vagy 
mangánoxidból állítanak elő. L. még Bister. 

Barna mala, adók. Belovár-Körös vm. grubisno-
poljei j.-ban, (1900) 292 horvát-szerb és magyar 
lak.; u. p. ós u. t. Grubisno polje. 

Barnaólomérc, 1. Piromorfit. 
Barnapát, 1. Dolomit. 
Barnard, 1. Edward Emerson, amerikai csilla

gász, szül. Nashvilleben 1857., csillagász a Lick-
obszervatóriumon 1887—95, majd a csillagászat 
tanára a chicagói egyetemen ós csillagász a 
Yerkes-obszervatóriumon. Ő fedezte fel 1892 
szept. 10. a Jupiter ötödik holdját. 

2. B., George Grey, amerikai szobrász, szül. 
Bellefonteban 1863., Chicagóban és Parisban — 
főleg Pvodin hatása alatt — tanult. Feltűnést kel
tett Két természetet érzek magamban c. sajátsá
gos szoborcsoportjával (New York, Metropolitan 
Museum). 1896-ban New Yorkba tért vissza és 
azóta vezető szerepet játszik az amerikai szobrá
szok közt. Utolsó művei közül különösen kiválik 
favágót ábrázoló hatalmas márványszobra. 

3. B., Henry, északamerikai pedagógus, szül. 
1811., megh. 1900. Többféle tanügyi állást töltött 
be s szerkesztette (1856—86) az American Journal 
of Bducation-t. Vezetője volt (1867—70) aWashing-
tonban akkor létesített nevelésügyi hivatalnak. 
Számos pedagógiai munkát irt, az európai moz
galmakat is szemmel tartva. Pl.: Normál schools 
in the U. S. and Burope (1851, 2. köt.); National 
education in Burope (1854); Pestalozzi and Pos-
talozzianism (1861); Germán educational refor
mere (1862); Education (1878—79, 2 köt.); Eie-
mentary education in the U. S. (1900). 

4. B. Henry William, szül. Wedburyben (Ox-
fordshire) 1799., megh. Delhiben 1857 júl. 5. Har
colt Franciaországban (1815) ós Nyugat-Indiában 
(1819). Részt vett a krimi háborúban 1854. s a 
béke megkötése után Korfu kormányzója lett. 
1856 óta főparancsnok volt Delhiben. 

5. B. John Gross, északamerikai tábornok, 
szül. Massachusettsben 1815 május 19., megh. De
troitban 1882 máj. 14. 1846-ban New-Orléans ós 
New York partjait, később Tampicót, 1854. a san-
franciscói kikötőt, 1856. New-Yorkot, a polgár
háborúban Washingtont erősbitette. Jeles mate
matikus is volt. Művei: Phenomena of the gyro-
scop (1857); The Peninsular-Compaign (1864); The 
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battle of Bnll Run (1862); Artillery operations of 
the army of the Potomac (1863); Problems of 
rotary motion (1872). 

Barnard-Castle (ejtsd: kászi), város Durham an
gol grófságban a Teesmellett, (1901)4421 lak.,plaid, 
harisnya- és kalapgyártással. A folyón túl vannak 
az 1180 körül épült romjai a Barnard Balioltól 
alapított kastélynak. 

Barnardo, Thomas John, angol szociálpolitikus, 
szül. 1845. Írországban, megh. 1905 szept. 19. 
Londonban. Tanult Londonban, Bdinburgban és 
Parisban. Orvosi működése folyamán figyelme az 
elhagyott gyermekek felé irányult, kiknek gyó
gyítása, nevelése és állandó keresethez juttatása 
érdekében óriási agitációt fejtett ki. 1867-ben 
nyittatta meg az első gyermek-otthont (B.'s Home) 
London. 1873-ban Ilfordban egy 52 házból álló te-
tepet épített leányok számára; ez időtől kezdve 
több mint száz otthonban kb. 60,000 gyermeket 
nevelt fel és 17,000-et helyezett el a canadai far
mokban. Müvei: Something attempted, something 
done; The rescue of the Waif. 

Barna rozsda (nb>.), 1. Rozsda-betegségek. 
Barnaság (brunissure, növ.), a szőllőtökének 

egyik betegsége, melyet a Plasmodiophora vit-is 
Viala et Sauv. nevű élősködő gombafaj (Myxomy-
cetes) okoz. A levelek színén apró barna foltok 
keletkeznek július hónapban, melyek később a le
vél egész felületét megbarnítják. Veszedelmessé 
akkor válik, ha a foltok nyomai a levélfonákra is 
átterjednek; ekkor a lombozat lehull és emiatt a 
fürtök nem érnek meg, a bogyók egy része meg
repedezik. A betegség leginkább alacsony fekvésű 
és nedves talajokban mutatkozik. Védekezésmód 
ellene ismeretlen. Hazánkban előfordul. 

Barnaszén. A fiatalabb, geológiai harmadkor
ban képződött s rendesen kisebb fütőkópességü 
szenek tartoznak ide. Barna vagy szurokfekete 
színű, rendesen tömött, ritkán földes szénféleség. 
Karca barna. Porrá törve és kálilúgban főzve, 
azt barnára festi. Pűtőképessége: 3000—6000 ka
lória. A hamumentes B. összetétele: C 55—75%, 
0 26—19%, H 6—3%. Kártékony a piritnek (FeS2) 
jelenléte. Vannak olyan barnaszeneink (zsilvölgyi), 
amelyek fiatalabb koruk dacára jobb minőségűek 
egyes kőszeneinknél. Ezek kokszolhatok is. A kő
szén felé ós a tőzeg felé fokozatos átmenet észlel
hető. Lignit, fiatalabb barnaszeneinknek az a féle
sége, amelyen a fás szerkezet még látható. Rend
szerint autochton úton keletkezett a B., vagyis ki
sebb-nagyobb lápok, mocsarak, moh, nádóssásstb. 
növényzetéből, amely tőzegteleppé alakult. Ezt 
utóbb iszap, homok, kavics elfedte s ily módon a 
levegőtől elzáratva, lassan bomlott, elszenesedett 
évezredek hosszú során át. Jóval ritkábban kelet
keztek alloehton úton. Ma kisebb-nagyobb meden
cékben, ritkán zavartalanul, rendesen vetődések
től szeldelve vagy összegyűrve találjuk. A zavar
gások jelentékeny volta és gyakorisága nagy mér
tékben hátráltatja a B. bányászatát. Néha vul
káni kőzet áttöri a B.-telepet (Salgótarján); ilyen
kor a kőzettelér mellett elkokszosodás észlelhető. 
Hazánkban és külföldön elterjedt. Régebben az 
egész harmadkort a B. jellemző fellépéséről B.-
formációnak (Braunkohlenformation, Braun-
kohlengebirge) nevezték és pedig először Kefer-

stein 1821. Legfontosabb hazai előfordulások: 
Eocén: Budapest vidéke, Esztergom vidéke, Tata
bánya. Oligocén: Zsilvölgy, itt vannak legha
talmasabb széntelepeink az országban; Handlova, 
Szápár. Mediterrán : Salgótarján, Brennberg. A 
szarmata-emelet nálunk meddő. A pannóniai és 
levantei emeletben gyéren, pl. Bárót, Köpecz. 

Barna széna. Úgy készítik, hogy a zöld takar
mányt fonnyasztott állapotban a föld felett kaz
lakba rakják s földdel beboiítják. Az így össze
rakott takarmány csakhamar erjedni kezd s erő
sen gőzölögve annyira kiszárad, mint a széna, 
miközben megbarnul, sőt meg is feketedik, amely 
utóbbi szín a túlmelegedésnek a jele. Minél vilá
gosabb színű a B., annál jobb. Előnye a B.-nak, 
hogy a renden való száradás közben a levelek le-
töredezése által beálló veszteség elkerülhető, az 
eső nem károsítja, mert az nincs ártalmára, ha 
zöld állapotban megázik. Az állatok szívesebben 
és többet esznek a barna szénából, részint a friss 
kenyérre emlékeztető kellemes zamatja miatt, ré
szint azért, mert könnyebben rágható. 

Barnaszénkátrány, 1. Kátrány. 
Barna talajok zónája. A tudományos talajis-

meretnok azon sarkalatos alapelvéből kifolyólag, 
hogy minden kllmazónának megvannak a jelleg
zetes növényformáeiói és minden ősi növónyfor-
máció alatt egységes talajtípus alakul M, az egész 
földkerekséget talajzónákra osztjuk be. A B. a 
nedves klima-öv azon csoportjába tartozik, hol a 
mállás főként a szénsav hatásának eredménye. E 
zóna talajai uralkodólag barnák, néha sárgásak 
v. vörösesek, gyengén humuszosak és általában 
homokos agyag ós agyagos vályog jellegűek. A 
talaj kilúgozása általában kisebb itt, mint ugyan
csak a nedves klíma alatt a humuszsav mállasztó 
hatása folytán keletkezett talajcsoportban. A klo
ridok és szulfátok vegyületei ki vannak mosva e 
talajcsoportból. Ebben a talajzónában lehet a kép
ződött talajok után legjobban az anyakőzetre kö
vetkeztetni. Más néven e talajcsoportot a helyt
álló talajok zónájának is nevezhetnők. A B. nagy 
kiterjedésű. Pl. Európa egész középső részében 
uralkodó. Hazánkban e talajtípusra ráakadunk az 
Alföld É.-i és K.-i peremén, a Dunántúl pl. Vas, 
Zala és Somogy vármegyékben s ilyen talajuak 
részben jó bortermő vidékeink is, pl. Arad és To
kajhegyalja. 

Barna t ipus (franc, brunette). Az európai em
berek között feltűnik a sötét bőrű, barna és fe
kete szemű, ugyanolyan hajú színkomplekszum, a 
világos bőrű, kék és szürke szemű, világossárgás 
hajú mellett. Ezt a nehezen magyarázható kü
lönbséget először Huxley vette észre és a barnát 
melanokroikus-nak, sötétfehérnek, a szőkét xan-
tokroikusnak, világosfehérnek nevezte el. Mert a 
B. fokozatosan a néger és az ausztráliai fekete és 
barna bőrszínének mélységébe megy át és mert 
a szőkének hasonló módon fokozatai vannak, 
Huxley azt hitte, hogy a szintipus a szőke fajtá
nak az ausztraloid sötétbarnával való vérkeve-
rődósében, a történeti idők előtt állott elő. Bar
nák a déleurópai népek: az olasz, spanyol, por
tugál, görög, az északafrikaiak és a kisázsiaiak. 
Kiváló tipus a cigány, örmény, berber, arab, sze-
mita, hindu és bramán. Észak felé keverődik a két 
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színtipus. Barna sziget a breton, kelta, baszk 
Franciaországban; az ir és a walesi Angliában. 
Németországban, Élszász-Lotharingiában 25—26, 
Badenben 21-18, Oldenburgban 7'12, Szász-Mei-
ningenben 6-9% a B. Németországban több a 
szőke, nálunk több a barna. Nagyfokú keveredés 
területein határozatlan a tipus, fekete hajú, kék 
és szürke szemű átmenet áll elő. Átmenet az ú. n. 
ccmagyar szöke» is. Földrajzi elterjedésében szem
beötlik, hogy É. felé fogy. Ennek okát, bár közol-
f ekvőnek látszik, a hideg hatásában aligha keres
hetjük. B föltevésnek ellene szól az, hogy szőke 
szigetek csakúgy megmaradnak a barna tömeg
ben, mint megfordítva és ellene a tipus átöröklő-
dése, mely a két színtipus egybeolvadását eddig 
meg nem engedte. A B. régen keletkezett, a mai 
égalji viszonyokon kívül eső okok hatásában. L. 
Szőke tipus. 

Barnato (Barney), kalandos angol vállalkozó, 
akit az «arany királyának)) neveztek el, szül. 1852. 
Londonban, szegény zsidó családból, megh. 1897. 
Madeira mellett, mint öngyilkos. Volt bohóc, bű
vész, szavaló-szinósz. Húsz éves korában Trans-
vaalba ment, éppen abban az időben, amikor a 
gyémántbányák föllendülése kezdődött. Előbb 
korcsmároskodott, míg egy kis tőkére tett szert. 
Azután a tolvaj gyómántbányászokkal szövetke
zett s a csempészett gyémántok eladásával olyan 
vagyont gyűjtött, hogy csakhamar aranybányát 
vásárolhatott s 1886. már pénzügyi tekintély gya
nánt szerepelt, úgy hogy Cecil Rhodes is, a ver
seny elhárítása végett, kénytelen volt vele társas 
viszonyba lépni. Együtt alapították meg a dél
afrikai aranybányatársaságot, melynek főrész
vényese B. volt. Rengeteg aranytermelő területet 
vásárolt össze Johannesburgban, ahol vízmüvet, 
bankot, iparvállalatokat alapított. Beválasztották 
a Cap-föld parlamentjébe is. Majd megalapította 
5 millió font alaptökével Londonban a B.-bankot. 
Körülbelül 600 millió koronára becsülték vagyo
nát, amikor egyszerre beütött a válság, moly va
gyonának több mint felét egy csapással megsem
misítette. B. e csapás következtében megtébolyo
dott, háromszor öngyilkossági kísérletet követett 
el, végül Londonba menvén, Madeira mellett, őrült-
ségi rohamában a hajóhldról a tengerbe ugrott. 

Barnául, Tomszk orosz-szibériai kormányzó
ság egyik kerülete; 125,730 km2 kiterjedésű, la
kóinak száma 585,344. Az Ob folyó szeli át, amely
nek balpartja a Baraba-pusztának egy része, mlg 
a jobbpartján lévő homokvidéket nyirf aerdőségek 
borítják. Hasonlónevü fővárosának 30,000 lakosa 
van. B. az Ob balpartján és a Barnaulka folyó 
torkolatánál épült, 140 m. magasan. Középpontja 
az Altai-hegység bányászatának, van bányászati 
főiskolája, könyvtára, múzeuma, meteorológiai 
obszervatóriuma. Arany-, ezüst-, vas-, réz- ós ólom
hámora, amit többnyire németek alapítottak. A 
jan. és júl. közepes hőmérséklet —19°—1-19'50 C. 
Évi csapadékmennyiség 260 mm. 

Barnavasérc, 1. Limonit. 
Barnavaskő, 1. Limonit. 
Barna ve, Pierre Joseph Marié, francia forra

dalmár, szül. Grenobleban 1761 okt. 22., megh. 
1793 nov. 29. A grenoblei parlament ügyésze volt 
és a forradalom kitörésekor szülővárosa képvise

lőnek választotta. Mint a forradalmi eszmék lel
kes előharcosa, gyorsan népszerű ember lett. Az 
emberi jogokról szóló határozatot ő sürgette leg
inkább. A nemzetőrség szervezését és egyházi ja
vak lefoglalását is sürgette. Oly radikális demok
rata elveknek hódolt, hogy még a bohócok, hó
hérok ós a gyarmatok szerecsenei számára is 
követelt politikai jogokat és teljes szabadságot. 
Midőn a nemzetgyűlés mérsékelt tagjai 1790. 
klubot alakítottak, B. a jakobinusoknak klubját 
léptette életbe. A nemzetgyűlésen a király vétó
jogát, és a királynak béke és háború felett való 
rendelkezési jogát támadta meg. A király szökése 
után B. Péthionnal és Latour-Maubourggal egye
temben azt a megbízást kapta, hogy a királyi csa
ládot Varennesből hozza vissza Parisba. Ezen idő 
óta a királyi családdal való érintkezés ós a forra
dalom elfajulása arra birták, hogy a király párt
hívei közé álljon. B. erősen bízott benne, hogy 
Franciaországot az alkotmányos királyság fogja 
megmenteni; ez értelemben a király sérthetet
lenségét hirdette és a királyt is jó tanácsokkal 
szolgálta, de miután látta, hogy XVI. Lajos nem 
hallgat reá, visszavonult Grenobleba. Később a ki
rályi udvarral folytatott levelezése miatt elfog
ták ós kivégezték. Munkáit (Oeuvres posthumes) 
nővére, Mme Saint-Germain és Bérenger M. adta 
ki 4 kötetben (Paris 1843). V. ö. Janin, B. (Paris, 
2. kiad. 1860). 

Barna velíka, adók. Belovár-Körös vm. gru-
bisno-poljei j.-ban, (1900) 1819 horvát-szerb lak.; 
u. p. Grdjevac, u. t. Grubisnopolje. 

Barnay Lajos, németszinész, szül. Pesten 1842 
f ebr. 11. Ifjú korában kereskedő ós magánhivatal
nok volt. 1860-ban lépett először szinpadraLacroix 
név alatt. A pesti(1861—62), rigai, mainzi, berlini, 
frankfurti, hamburgi színháznál töltötte ifjúkorát. 
Öt évi működés után 1878. a hamburg-altonai 
színházhoz igazgatóvá nevezték ki. Egy darabig 
a ber lini udvari színház vezetője volt, megkapta 
az udvari tanácsosságot s 1908. a hannoveri szín
ház élére állították. A deklamációs, patetikus 
iskola egyik legreprezentativebb alakja, neveze
tesebb szerepei: Lear, OthellovHamlet, III. Rikárd, 
Posa, Holofernes, Essex stb. Érdekes emlékiratai 
(Erinnerungen) 1907. jelentek meg. 

B a r n b n r n e r s (ejtsd: bárnbörnersz) a. m. CSŰT-
gyujtogatók.amapolitikai pártnak gúnyneve,mely 
az Egyesült-Államoknak eddigelé meg nem mivelt 
területétől 160 acre földet követel mindazok szá
mára, kik annak megmlvelósére ajánlkoznak. Kí
vánja továbbá, hogy adósság fejében csak a föld 
felerésze legyen lefoglalható, s hogy az iskoláz
tatás ingyenes legyen. 

Barnes (ejtsd: barnsz), város, London mellett, 
Surrey angol grófságban a Temze jobbpartján, 
vasút mellett, (t90i) 17,822 lak. 

Barnes (ejtsd: bárnz), 1. Alfréd Smith, amerikai 
könyvkereskedő, a nagyhírű A. S. B. & Co. brook-
lyni könyvkiadó-cégnek megalapítója, szül. New-
Haven-ben (Conn.) 1817.,megh. Brooklynban 1888. 
B. a szó legszorosabb értelmében selfmade man. 
16 éves korában belépett egy nagyobb newyorki 
könyvkereskedésbe. 1838-ban önállósította magát, 
társas viszonyba lépvén Charles Davies tanárral, 
akinek matematikai tankönyveit kiadta. A három 
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első évben kizárólag avval foglalkozott, hogy e 
tankönyvekkel kocsin városról városra utazgatott 
s azokat az iskoláknak eladta. 1840-ben Filadel-
flába tette át üzletét, ahol egyúttal könyvkeres
kedést is nyitott; 5 évvel később visszament New-
Yorkba, ahol minden vállalatát szerencse kisérte. 
1880-ban nagyszerű áruházat építtetett Brooklyn-
ban, melyben az elárusító helyiségeken s raktára
kon kívül elhelyezte nyomdáját és könyvkötésze
tét is s miután az egész vállalatot fölszerelte, 
nyugalomba vonult, átadván az üzletet öt fiának 
és unokaöccsének. Jótékony célokra végrendele
t i ig nagy összegeket hagyott. 

2. B., Barnabe, Erzsébet korabeli angol lirikus, 
szül. 1569 körül, megh. 1609 körül. Tanulmányait 
Oxfordban végezte. 1593-ban adta ki Partheno-
phil and Parthenope: Sonnettes, Madrigals, Ele-
gies and Odes c. kötetét (új kiadása: Arber, Eng
lish Garner 1882), amely sok szép költeményt 
tartalmaz. Kevésbbó értékes az 1595. megjelent 
A Divine Centurie of Spiritual Sonnets (újra ki
adta Grosart 1875). Irt egy tragédiát is : The Di-
vü's Charter, melyet 1606 és 1607 karácsonykor 
I. Jakab előtt is előadtak. 

3. B. (Barners v. Berners), Juliana, Angol
ország legkorábbi írónőinek egyike, szül. 1388 
körül Rodingban (Essex), megh. 1466 körül. A II. 
Rikárd uralkodása alatt lefejezett korábbi ke-
gyencnek, Sir James Bernersnek lánya és a sop-
welli kolostor fejedelemasszonya volt. Holinshed 
szerint kora híres szépségei közé tartozott. Ked
velte a vadászatot, halászatot és a címertant s 
a különböző sportágakról írt könyvei Angliában 
még ma is nagyon keresettek. Megemlítendők: 
The Treatyses perteynynge to Hawkynge and 
Fisshynge with an Angle (St. Albans 1486, folio) 
fametszetekkel, mely kiadás ma már csupán két 
példányban van meg. A későbbi kiadásokhoz csa
tolták az 1441. írott címertani munkát is. Leg
utolsó londoni kiadása (1811) csak 150 példányban 
jelent meg és ma már ritkaság számba megy. 

4. B., Bobért, angol hittudor. Mikor VIII. Henrik 
a pápától elszakadt, a király udvari káplánja lett, 
(1531), és egyik közbenjáró volt a király és 
clevei Anna közötti házasságnál. De éppen ezért, 
midőn Henrik Annával meghasonlott, B.-re is 
boszus lett s őt mint bebizonyított eretneket a 
parlament előtt bevádolta és máglyán végeztette 
ki 1540. Egy polemikus müve maradt: Vitae Ro-
manorum pontiflcum, quos papas vocamus. 

5. B., William, ang. filológus ós dialektus-költő, 
szül. Rushhay-ben (Dorsetshire) 1800 febr. 22-én, 
megh. 1886 okt. 7. Tanulmányait Cambridge-ben 
végezte, majd 1847. dorseti segédlelkész és 1862. 
•winterbourne-cumei lelkész lett. Mint dialektus-
költő 1844. lépett fel Poems of Rural Life in the 
Dorset Dialect c. kötetével. Többi müvei, melyek
ben mesterien festi a falusiak életmódját, ezek: 
Homely Rhymes (1859); Song of Solomon in the 
Dorset Dialect (1859); Rural Poems in the Dorset 
Dialect (1866). Mint filológus több munkát írt a 
dorseti nyelvjárásról és egy egész sor nyelvössze
hasonlító művet, amelyek azonban nem tudomá
nyos értékűek. 

Barnesville (ejtsd: bárnszviii!, község és vasúti 
gócpont Ohio amerikai állam Belmort countyjá-

ban, (i9oo) 3721 lak.; doÜány- és gyümölcskeres
kedéssel. 

Barnet (Ghipping- v. High-B.), község az an
gol Hertford grófságban, 18 km.-re Londontól, 
(i9oi) 7876 lak., fontbs marhavásárokkal. A köz
ség közelében álló obeliszk emlékeztet az 1471 
ápr. 14-iki csatára, amelyben Warwick grófot, a 
királyalkotót, IV. Eduárd legyőzte. 

Barnett, John Francis, ang. zeneszerző, szül. 
Londonban 1837 okt. 16-án. Lipcsében is tanult; 
nagyszabású ének- ós zenekari műveit hazájában 
régóta ünneplik. Kidolgozta Schubert E-dur szim
fóniájának vázlatát. 1883 óta a londoni kir. zene
akadémia tanára. Megírta emlékeit 1906. 

Barneveld, város Geldern hollandi tartomány
ban, vasút mellett, (1900) 7849 lak., nagy szarvas
marha- és lóvásárokkal és papírgyártással. 

Barnhardti t (ásv.),FeaS6Cu4, fémfényű, bronz
sárga ; egyéb rézércekkel együtt fordul elő Észak-
Karolinában ós Kaliforniában. 

Barni, Jules Romáin, francia bölcsész, szül. 
Lille-ben 1818 jún. 1., megh. Mersben 1878 júl. 4. 
Miután Rouenban és 1861 óta Genfben filozófiát 
tanított, 1870. a francia közoktatás egyik fel
ügyelővé nevezték ki. B.-nak nagy érdeme, hogy 
a franciákat Kant müveivel megismertette. Ide
vágó munkái: Philosophie de Kant gyűjtő cím 
alatt jelentek meg (Paris 1850—51).Egyéb művei: 
Histoire des idées morales et politique en Francé 
au XVIIIe siécle (1866, 2 köt.); Napóleon I. et son 
historien Thiers (2. kiad. 1869, ném. Leipzig 1870); 
Les moralistes francais au XVIIIe siécle (Paris 
1873). Életrajzát megírta IHde (Paris 1891). 

Barnim (lerra Bármim), Brandenburg egyik 
vidékének régi neve az Oder, a Közép-Spree, Ha-
vel ós Ukermark közt; 1225. ill. 1232. az aszká-
nai ház birtokába jutott. A mai Felső- és Alsó-B. 
járások Potsdam kerületében B.-ból alakultak. 

Barnim, több pommerániai herceg neve. Ezek 
közül megemlítendők: 1.1. B., szül. 1209., megh. 
1278 nov. 13. v. 14. Uralkodott 1220—74-ig. Dá
nia fönnhatósága alól ugyan 1225. felszabadult, 
de kénytelen volt Brandenburg fennhatóságát elis
merni. — 2. III. B., pommerániai-stettini herceg 
szül. 1303., megh. 1368 aug. 24. Folytonosan har
colt a wittelsbachi ház ellen, míg végre az 1332 
aug. 1. vívott csatában kivívta függetlenségét 
Brandenburgtól. — 3. IX. B., szül. 1501. dec. 2., 
megh. Stettinben 1573 jún. 2. Uralkodott 1523— 
1573-ig. B. behozta a reformációt (1534) s csat
lakozott a schmalkaldi szövetséghez (1536). 

Barnim, Adalbert, báró, Adalbert porosz herceg 
fia, 1. Adalbert 5. 

Barnitás, v. brünirozás alatt a vastárgyaknak 
vékony oxid-réteggel való bevonását értik. Külö
nösen a puskacsövekre használják, hogy nagyobb 
rozsdaállóságot kapjanak. L. Fémek (színezése). 

Barnoldswick (Gitt), város York angol gróf
ságban, 13 km.-nyire Skiptontól, a Leeds-Liver-
pooli-csatorna közelében, (1901) 6374 lak. 

Barnsley (ejtsd: támszii), iparos város York an
gol grófságban, West Ridingban a Dearne part
ján, (1901) 41,083 lak., nagy széntelepekkel ós 
vasolvasztókkal, kémiai gyárral, malmokkal. A 
vászonkészítésnek Angolországban legfontosabb 
helye. 
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Barnstable (ejtsd: bámsztéw), az ugyanily nevű 
county székhelye Massachusetts amerikai állam
ban, a Cape-Cod-öböl ós vasút mellett, (1900) 4364 
lak., élénk halászattal. 

Barnstaple (ejtsd: bámsztépi), kikötőváros De
von angol grófságban a Taw torkolatánál, (1901) 
14,137 lak., hajógyárral, csipke-, posztókészítés
sel és agyagiparral. A B.-i-öböl a Morte- és Hart-
land-fokok közt 24 km. széles; a Ny.-i szeleknek 
van kitéve. 

Barnum, Phineas Taylor,a,merikai üzór, a hum
bug királya, szül. Bethelben (Connecticut) 1810 
júl. 5., megh. Bridgeportban 1891. ápr. 7. Sok 
rosszul sikerült spekuláció után 1842. megvette 
Scudder amerikai múzeumát New Yorkban, me
lyet újabb meg újabb érdekességek fölfedezésével 
ós kiállításával a leglátogatottabb mulatóhelyek 
egyikévé tett. Legtöbbet jövedelmezett neki Lind 
Jenny szerződtetése, ki 1850 őszétől fogva az 
Egyesült-Államokban 93 hangversenyt adott, me
lyekórt (B. saját állítása szerint) útiköltségen kí
vül 208,675 dollárt kapott, míg B. 535,486 dollárt 
nyert rajta. Szerencsétlen spekulációk következ
tében azonban 1856. elvesztette a vagyonát, de 
azután ismét szerencsével lépett régi humbug-
művészetével a nyilvánosság elé. Cirkuszával 
még Európában is rendezett körutat és Budapes
ten is megfordult. Irt egy önéletrajzot (New York 
1854); továbbá: The humbugs of the world (1865); 
Struggles and triumphs; Forty years'recollections 
(1870); Money-gettlng hints and helps how to make 
a fortune (1883). 

Barnujiu (ejtsd: tarauc), Simon, tanár és izgató, 
szül. Románbogsánban 1808 aug. 1., megh.u.o. 
1864 máj. 28. Gimnáziumi tanulmányait Nagy
károlyban s Balázsfalván végezte, ahol később 
tanár lett, de Leményi János püspökkel össze
ütközésbe jővén, ott kellett hagynia katedráját. 
1848 szept. 16. a Balázsfalva mellett elterülő 
mezőn, az úgynevezett Cimpul libertatü-n (Sza
badság mezeje) fölhívta az ott összegyűlt román
ságot, hogy az uralkodóház mellett fogjanak 
fegyvert. A szabadságharc után jogi tanulmányait 
folytatta Bécsben s Padovában, ahol doktorátust 
nyert. 1855-ben a jassi-i egyetem meghívta a köz
jogi s filozófiai katedrára. 1863-ban súlyos beteg 
lett, minek következtében magánéletbe vonult. B. 
több filozófiai müvet írt, melyek közül volt hall
gatói egynéhányat közzétettek; jogi munkái: 
Dreptul natural privát (Jagi 1868); Dreptul gin-
tilor, Doctrina Constitutiunií, Dreptul public al 
rominilor (u. o. 1867) stb. 

Baro (gör. baros a. m. súly), több görögös össze
tétel első tagja, pl. barométer (1. 0.). 

Báró. Kelta eredetű szó. E nyelven ugyanis 
Bar férfiút, átvitt értelmében szabad eredetű, a 
közhasználatban előkelő származású férfiút jelen
tett. Franciaországban, hol a XIII. sz.-ban 59 
B.-ság volt, a nagy koronahübérek birtokosait, 
a magasabb rangú lovagokat nevezték így. E 
B.-ságok tulajdonosai közvetetlenül a király
tól függöttek. Később a B.-k előkelőbbjei grófi 
rangot vettek fel, hogy kiemelkedjenek a többi 
B.-k közül, kiket manapság az alsóbb nemes
séghez számítanak s annak első osztályát képe
zik. Nálunk az Árpádok korában a királyi főtiszt-

viselőket a «barones» gyűjtőneve alá foglalták. 
Később az Árpádok korától kezdve az ország igazi 
B.-i (veri barones, barones ex officio) azok, akik 
az ország legfőbb méltóságú hivatalnokai. (Ilye
nek pl. a nádor, országbíró, erdélyi vajda stb.). 
Ezek mellett a vegyes házakból való királyok 
alatt a nagy uradalmakkal, várakkal és ezekre 
vonatkozó kiváltságokkal biró főurakat, akiket a 
király a nagyobb királyi tanácsba meghívott, szin
tén a B.-k(barones naturales, barones solo nomine 
általános megjelölésével említik. A B. kifejezés 
jelenti még azt a nemes urat is, aki saját zászlója 
alatt vezet bandériumot a hadba. Ezeket hívják 
zászlós uraknak. Mint örökölhető rangnak első 
nyomait nálunk a Podmaniczkyak (1506) ós Drág-
ffyak (1507) B.-i diplomájában találjuk, de álta
lában csak a Habsburg-ház alatt honosodott meg, 
amikor a nálunk is adományozott német B.-sággal 
(liber baro) egyesült ós családi örökös cimmé 
vált. Nálunk a B. a főnemességhez tartozik; a 
B.-i cím viselői az örökös főrend utolsó csoport
jához tartoznak. A B.-k az országgyűlés főrendi
házának tagjai (1885. VII. t.-c. 2. §. b); az 1885 
óta kinevezett B.-k azonban csak a főrendiházi 
tagság külön adományozása esetében. A főrendi
házi tagsági jognak gyakorlása bizonyos vagyoni 
feltételekhez van kötve. Címük nagyságos, a köz
használatban : méltóságos; rangkoronájuk 12 ágú, 
melyből címerpajzsra alkalmazva hét látszik. — 
Táblai B. (baro tabulae) a régi kir. Ítélőtáblának, 
valamint a báni táblának (1. Bán) a világi főrend
ből való birája. Amíg a királyi Ítélőtábla az alsó 
ház kiegészítő részét képezte, a B.-k az ország
gyűlésen helyett nem foglaltak. Az erdélyi kir. 
Ítélőtáblánál B.-k nem voltak. 

Barocci (Baroccio), Federigo, olasz festő, szül. 
Urbinóban 1528., megh. u. o. 1612. Különösen 
Rafael és Correggio müveinek hatása alatt mű
velte ki magát. Festményei a képzelet rendkívüli 
gazdagsága, mozgalmasság, finom szinérzék által 
tűnnek ki és B. kora művészeti termékei legna
gyobb rószéneki ölébe emelkednek.Müveinek hosz-
szú sorából a legkiválóbbak: Krisztus levétele a ke
resztről (1569, perugiai székesegyház); Madonna 
del Gatto (London, National Gallery); II perdono 
di S. Francesco (Ass. Szt. Ferenc Szűz Máriához 
könyörög, Urbino, S. Francesco); Madonna del 
popolo (1679, Firenze, Ufflzi-képtár); Krisztus a 
kereszten (Genova, székesegyház); Noli me tan-
gere (Firenze, Ufflzi-képtár); Trója égése, egyet
len profán tárgyú képe (1598, Róma, Galleria 
Borghese) stb. Kevés, de kitűnő képmás maradt 
fenn B.-tól: kitűnő II. Francesco Mária urbinói 
herceg képe a firenzei Ufflzi-gyüjteményben. B. a 
nagy gyűjtemények legnagyobb részében képvi
selve van. V. ö. B.-s Zeichnungen. Kiadja 
Schmarsow A. (Leipzig, 2 köt., 1910). 

B a r o c c i o (ol., ejtsd: baroccso), 1. BarOUCke. 
Barocco (ol., ejtsd: barokko), 1. Bárok művészet. 
Barocentrum v. barycentrum a. m. súlypont 

(1. o.). 
Baroce-ország,Dél-Afrika belsejében, 1. Marwx-

Mambunda. 
Baroche (ejtsd: barós), Pierre Jules, francia ál

lamférfiú, szül. La Rochelleben 1802 nov. 18., 
megh. Jersey szigetén 1870 okt. 29. Mint a kép-
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viselőkamara tagja (1844 óta) az ellenzékhez tar
tozott és 1848 febr. 23. aláirta a Guizot-miniszté-
rium vád alá helyezését. De a februári napok után 
Napóleon Lajos elnök mellett foglalt állást és mint 
a párisi felebbezési törvényszék főügyésze meg
vetendő szerepet vitt a politikai pörökben. Mint 
belügyminiszter (1850—51) keresztülvitte a sza
vazati jog megszorítását, a gyülekezési jog fel
függesztését, az njságbélyeg behozatalát, a po
litikai bűnösök deportálását stb. Az államcsíny 
után az államtanács elnökévé neveztetett ki (1852). 
1860—69-ig külügyi, majd igazságügyi és kul
tuszminiszter volt. A császárság bukása után 
(1870 szept. 4.) Jersey szigetére menekült. 

Barociklonométer. így nevezte el Jósé Algué 
S. J., a manilai obszervatórium igazgatója azt a 
készüléket, melyet a keletázsiai tengeren meg
forduló hajósok számára szerkesztett, hogy az 
esetleg közeledő taifun-viharra nézve idejében 
tájékozódjanak. Fő alkatrésze egy aneroid-baro-
méter, melyen rajta van az ottani földrajzi szé
lességek átlagos légnyomása minden évszak szá
mára, továbbá egy forgatható korong, mely a 
taif un körüli szélrendszert ábrázolja és melyet az 
uralkodó szél iránya szerint beállítanak. Egy mu
tató aztán a taifun középpontjának helyét jelzi 
és egy skála annak hozzávetőleges távolságát 
adja meg. 

Baroco. A következtetés egyik módjának sko
lasztikus elnevezése, nevezetesen az ú. n. máso
dik figurának egyik módusa. Pl. A magyar nyelv 
eredeti szókincse az altáji nyelvcsoporthoz tarto
zik. Némely szava a magyar nyelvnek nem tarto
zik az altáji nyelvcsoporthoz. Némely szava a 
magyar nyelvnek nem az eredeti szókincséből 
való (kölcsönvett szó). 

Barocs v. Broach, az indiai brit Bombay tar
tományhasonló nevű kerületének fővárosa, 42,298 
(1901) lak. Híresek voltak vászon és damasztszö
vetei, de az angol árúk teljesen háttérbe szorí
tották. Hajógyártása is hanyatlik, de tekintélyes 
kivitele van búzából és gyapjúból. 1803 óta an
gol birtok. 

Báróczi, 1. Bárótzi. 
Báród, 1. Kisbáród és Nagybáród. 
Baroda, brit fennhatóság alatt álló bennszü

lött fejedelemség Indiában, a Gudzserat félszige
ten, igen termékeny területe 21,305 km'-t tesz 
ki. Lakóinak száma 1.952,692 (1901), népsűrűség 
93. Termékei gyapjú, búza, rizs, dohány, ópium 
és cukornád, híresek lovai és szarvasmarhái. Fe
jedelme, a gaekvaz (tehónpásztor), névleg függet
len, s az ő hatalma alatt áll egy csomó apró benn
szülött állam. Köteles 3000 emberből álló segéd-
csapatot kiállítani, akiket az indiai kormány je
lenleg rendörszolgálatra használ fel. Fővárosa 
B., 103,790 (1901) lak. Vasút" összeköttetése van 
Bombay, Ahmedabad és Dnhbaiba városokkal. 

Báródbeznye (azelőtt Beznye), kisk. Bihar 
vm. élesdi j.-ban, (1900) 1683 oláh lak.; u. p. és 
u. t. Nagybáród. 

Bárodét, Désirée, francia politikus, szül. Ser-
messeben 1823 júl. 27. Tanítói pályára lépett, de 
köztársasági érzelmei miatt állását elvesztette s 
előbb házitanító, utóbb ügynök és gyáros lett 
Lyonban. A császárság bukása után (1870) lyoni 

mairenek nevezték ki. 1873-ban a radikális párt 
Parisban képviselőnek választatta, ami közvetve 
Thiers elnök bukását vonta maga után. 

Báródi szénképződmény és szénbányászata. 
Báród (Bihar vm.) környékén három különböző 
korú földtani szintájban vannak szóntelepek. 
1. A legrégibb a felső-kréta gosau-emeletébe tar
tozó, kb. 0"7 m. vastagságú kőszéntelep. Ré
gebben fejtették a 4966 kalóriáju szenet s 1875. 
43,456 q.-t szállítottak. 2. Fiatalabbak a felső
mediterrán emeletben képződött barnaszéntele
pek. 3. A még fiatalabb pannóniai emeletben 
1—2 m. vastag jó minőségű lignittelep fordul elő. 

Báródsomos (azelőtt Korniczel), kisk. Bihar 
vm. élesdi j.-ban, (1900) 534 oláh és magyar lak.; 
u. p. és u. t. Nagybáród. 

Barográf, önjelző műszer, mely a barométer 
állását folytonosan jegyzi. Legpontosabb ez idő 
szerint a Sprung-féle B., melynek szerkesztése 
azon alapszik, hogy a barométer edényében a hi
gany súlya a légnyomással változik. Az edény 
súlyváltozása egy mérleg rúdjára hat, melyet 
egy ide-oda mozgó futókerék egyensúlyban tart. 

Richard-féle barográf. 

Ez utóbbinak helyzetváltozása papírlapra rajzo
lódik le. A legegyszerűbb és legelterjedtebb B. a 
Rklmrd-féle, melynél több egymással összekap
csolt aneroidszelence alakváltozása emelő átvi
tellel irótollra megy át, mely dobra feszített pa
pírlapra rajzolja a légnyomás görbéjét. A dobot 
óramű v. egy hétig v. 24 óráig hajtja tengelye 
körül. 

Baroja, Pio, spanyol regényíró, szül. 1872. 
Navarrában. Orvosnak készült, de pályáját abba
hagyta s kizárólag az irodalomnak él. Első re
gényei szülőföldjének, a szép baszk tartomány
nak — Tierra vasca — életét mutatják be, a ké
sőbbiek cselekménye más vidékeken és orszá
gokban játszódik le, de valamennyi érdekes ós 
oly egyéni, mintha nem is egyazon szerző tollá
ból kerültek volna ki. Főbb művei: La casa de 
Aizgorrí, Silvestre Paradox, La dáma errante, 
Aurora rója, Los ultimos romántlcos, Vidas som-
brias és legutóbbi a César o nada (Madrid 1910). 

Bárok. Régi magyar személynév, mely nyil
ván a zsidó Barukh névnek felel meg s azon zsidó 
eredetű nevek közé tartozik, melyek még a be
költözés előtt, a Mózes vallású kazárok befolyása 
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alatt terjedtek el őseinknél. A fejórvármegyei B. 
község ily nevű egykori birtokosától származik. 

Barokgyöngyök, így nevezik a szabálytalan 
alakú, édesvizi gyöngykagylóktól származó gyön
gyöket, melyek nem oly értékesek, mint a szabá
lyosak, gömbölydedek. 

Bárok művészet (ol. barocco, franc, baroque), 
az a művészeti irány, mely a XVI. sz.-beli 
olasz renaissanee-művészetből fejlődött ki és 
sajátságos módon alkalmazta, változtatta el a 
korábban használatos formákat. A B . a mű
vészet minden ágában érvényesül. Az építé
szetben hatalmas belső térhatásokra törek
szik ; az épületek külsején erős, megkapó hatá
sokat keres és ezért önkényes, de tudatos módon 
alakítja át a renaissance-építészeti formákat. 
Nagy jelentőségű a B.-nek az a törekvése, hogy 
az építészeti műveket már elhelyezésükkel a leg
erősebben érvényre juttassa; ez ad a B.-nek fon
tos szerepet a városépítés történetében. A szob
rászatban és festészetben erős mozgalmasság, 
festőiség jellemzi a bárok müveket, tartalmilag 
fokozott pátosz, mely néha borzalmasságig vagy 
órzelgősségig megy. A díszítő művészetet gaz
dagság, nehéz pompa jellemzi. A B. fő elemei már 
Michelangelo (1475—1564) késő műveiben fölta
lálhatók («a B. atyja»); teljesen a XVII. sz.-ban 
fejlődött ki és Lorenzo Bernini (1598—1680) a 
döntő jelentőségű mestere. A B. Olaszországból 
Európa szerte elterjedt és országonkint megkülön
böztető jellemző vonásokat tüntet föl. Francia
országban Charles Lebrun (1619 —90) adja meg 
a B. jellegét; Németalföldön Péter Paul Rubens 
(1577—1640), Poroszországban Andreas Schlüter 
(1664—1714), Ausztriában Bernhard Fischer v. 
Erlach (1650—1723) és Rafael Donner (1692— 
1741) a legjelesebb mesterek. Ez utóbbi Magyar
országon is dolgozott, amint általáhan a B. a ki
váló emlékek nagy számát hagyta hátra hazánk
ban. A B. a XVIII. sz. végéig érvényben maradt; 
a rokokó-művészet (1. o.), mely XV. Lajos ural
kodása alatt fejlődött ki Franciaországban, nem 
szorította ki teljesen. Újabban B. névvel jelölik 
a római császári kor és a késő középkor némely 
művészeti jelenségét is. V. ö. Wblfflin, Re-
naissance und Barock (2. kiad., München 1907); 
Schmarsow, Barokk u. Rokokó (Leipzig 1897); 
Escher, Barock u. Klassicismus (u. o. 1910); 
Riegl, Bntstehung der Barockkunst in Rom (Wien 
1U08); Weibel, W., Jesuitismus und Barock-
Skulptur in Rom (Strassburg 1909). 

B a r o l o (ol.), nehéz piemonti vörös bor. 
Barom. Régebben általánosan használt neve 

a szarvasmarháknak és a bivalyoknak; ma már 
ritkábban használják. B.- v. marhajárás-n&k ne
vezzük a határban azon utakat, melyeken az ál
latok legelőre járnak; B.-hajtó v. hajtsár az az 
ember, aki az állatokat a vásárra hajtja. B.-dög-
nek nevezik főleg a keleti marhavészt, de tágabb 
értelemben minden veszélyes járványt. 

Baromakol, 1. Akol. 
Barombogár, 1. Bögölyfélek. 
Barométer (légsúlymérö) a légnyomás méré

sére szolgáló műszer. Szerkezete Torricelli ismert 
kísérletén (1643) alapszik. Ha körülbelül 8 0 - 9 0 
em. hosszú üvegcsövet, melynek egyik vége be 

van forrasztva és másik vége nyitott, higannyal 
megtoltunk és nyilasát ujjunkkal befogva, felfor
dltjuk, aztán higanyt tartalmazó edénybe márt
juk, ujjunk eltávolítása után azt látjuk, hogy a 
higany csak részben folyik a csőből az edénybe. 
A higany tehát a csőben bizonyos ponton megál
lapodik, mely fölött a csőben üres tér keletkezik 
(Torricelli-féle űr). A csőben megmaradt higany
oszlopot a levegő nyomása tartja egyensúlyban, 
úgy hogy a higanyoszlop magasságát a légnyo
más mértékének tekinthetjük. Ha pl. e kísérletet 
a tengerszín magasságában rendes időjárási vi
szonyok között végezzük, akkor a higanyoszlop 
magassága, azaz a távolság az edényben levő hi
gany felszínétől a csőben levő higany felszínéig 
körülbelül 76 cm. Ha a levegő nyomása emelke
dik, a higany a csőben magasabbra száll, kiseb
bedő légnyomás esetében pedig sülyed. A légnyo
más nagyságát tehát a B.-nól nem a higanyoszlop 
súlyával, hanem annak magasságával mérjük. 
Egyébként nem nehéz a súlyát is meghatározni. 
Mivel a higany 13'6-szer nehezebb a víznél, a 
0'76 m. magas higanyoszlop oly vízoszloppal tart 
egyensúlyt, melynek magassága (0-76X13-6=) 
10-333 m. Ily magas 1 ms keresztmetszetű víz
oszlopban van 10'333 ni8 víz, melynek súlya 
10,333 kg., vagyis ennyi a levegő nyomása 1 ma 

területen. A higanyoszlop magasságának v. a B. 
állásának pontos meghatározása nagyon fontos. 
Tulajdonképen arról van szó, hogy a távolságot 
az edényben levő higany felszínétől (a B. 0-pontja) 
a csőben levő higany végéig, helyesebben a higany 
domború felszínének (meniszkus) széléig pontosan 
lemérjük. E célból az üvegcsövet fémhüvely, 
többnyire sárgarézcső veszi körül, melyen mm.-es 
beosztás (skála) van. A sárgarézcső felső részén 
át van törve, hogy a higanyoszlop felső vége lát
ható legyen. Tudományos műszereknél ezen a tá
jon mozgatható noniusz van, mellyel a pontos 
beállítást és leolvasást végzik. És pedig helyes a 
beállítás, ha a noniusz alsó széle a higanykúp 
felső szélével éppen érintkezik. A leolvasás rend
szerint 0"1 mm. pontossággal történik. A jó B.-től 
követeljük, hogy a) a higanyoszlop fölött levő 
tér valóban légüres legyen. Erről meggyőződünk, 
ha a felakasztott B.-t függőleges helyzetéből kissé 
elmozdítjuk; a higany akkor a cső felső végéhez 
ütődik. Ha az ütés éles hangot sem ad, akkor nincs 
baj, de ha tompa v. semmilyen hangot sem ad, ak
kor a Torricelli-féle űrben légbuborék van. b) A hi
gany tiszta legyen, azaz idegen anyagot ne tar
talmazzon, c) Az üvegcső ne legyen nagyon szűk, 
mert szűk esőben a kapilláris erő az igazi B.-
állást a kelleténél jobban lenyomja, azaz kisebb
nek tünteti fel. Ez az ú. n. kapilláris depresszió 
2 mm. átmérőjű csőben 4-6 mm.-rel sülyeszti a B. 
állását, 16 mm. átmérőjű csőben 01 mm.-rel. 
Többnyire a kapilláris depressziót már a noniusz 
készítésénél veszik figyelembe olykópen, hogy a 
noniusz 0-pontja annyira van a noniusz alsó széle 
fölött, amennyivel a kapilláris depresszió a hi
ganyoszlop magasságát lenyomja, d) A mérték 
beosztás (skála) legyen függőleges és pontos, e) A 
B,-en legyen egy jó hőmérő (thermométre attaché), 
mely a műszernek és benne levő higanynak hő
mérsékletét mutatja. Ugyanis szükséges, hogy a 
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higany hőmérsékletét ismerjük, mert ugyanazon 
légnyomás mellett az a B. áll magasabban, mely-

1. 2. ü. 4. 
1. Portin-féle barométer. — 2. Kappeller-féle baro
méter. — 3. és i. Gay-Lussac-féle barométer. 

ben a higanynak magasabb a hőmérséklete. Köz
megegyezés szerint minden B.-állást 0°-ra redu-

í kainak, azaz átszámítják a higanyoszlop magas-
- ságát arra az esetre, mikor a higany hőmérséklete 

0° volna. Figyelembe veszik, hogy a hőmérséklet 
emelkedésével a fémskála is kiterjed, amely ha
tás éppen ellenkezőképen nyilvánul a leolvasott 
adatban, mint a higany kiterjedése. B kétféle ha
tás összetevéséből készül az a redukciós táblázat, 
mellyel a B.-állást 0°-ra átszámítják. Ha pl.: 

a B.-en levő hőmérő ... 10" 20" — 5° C. 
a B.-állás . . . 755-2 7437 700-5 mm. 
az átszámítás 0°-ra . . . —1-2 —25 + 0 6 mm. javí
tással történik,úgy hogy 
a 0°-ra redukált B.-állás 754-0 741-2 701-i mm. 

A Fortin-féle B.-nél az edény alsó része bőr
zacskó, mely egy fenékcsavarral mozgatható. A 
skála 0-pontját az edény felső lapjához erősített 
acéltü v. csonthegy alsó vége jelzi. Leolvasás 
előtt itt egy alsó beállítás is szükséges, u. i. a 
csavarral addig emeljük v. sülyesztjük az edény 
fenekét, míg az edény higanyának felszíne a skála 
0-pontjával egybe esik, ami akkor következik be, 
midőn a tü alsó vége a higanyban látható tükörké
pével érintkezik. A Kappeller-féleú. n. akadémiai 
B.-en az edény feneke nem mozgatható, azért az 
edényben a higany felszíne alacsony légnyomás
nál a 0-pont fölé, magas nyomásnál pedig az alá 
kerül. B fajta műszernél ismerni kell a cső és az 
edény keresztmetszetének hányadosát (rendesen 
e számot a fenéklapra vésik), hogy a higany fel
színi változásából eredő javításokat figyelembe 
vehessük. Ezt a javítást szokásos a 0°-ra való 
redukcióval egy táblázatban egybeolvasztani. (L. 
erről bővebbet: Jelinek's Anleitung zur Ausfüh-
rung meteorologischer Beobachtungen). Amint a 
keresztmetszetek viszonya változik, az ilynemű 
műszer számára mindig külön redukciós táblá
zatot kell készíteni. A Kappeller-féle B. azelőtt 
nálunk is nagyon el volt terjedve, újabban azon
ban a Fuess-féle lassan kiszorítja. Ez utóbbinak 
szintén merev feneke van, de edénye sokkal tá
gasabb és a felszíni változások okozta hatás a 
skála beosztásában már figyelembe vétetett; 
ugyanis skálája mm-t jelent, de pontosan nem 
mm-es és végig nem tökéletesen egyenlő. A 0°-ra 
való redukció ugyanazzal a táblázattal történik, 
mint a Fortin-féle B.-nél. A Gay-Lussac-féle B.-
nek kétszárü csöve van, melynél a rövidebb szár 
nyitott, a hosszabb zárt. Skálája v. elmozdítható 
v. merev. Első esetben a skála 0-pontját a rövi
debb szárban levő higany felszínére állítják be 
és akkor a hosszabb szárban közvetlenül olvas
sák le a B.-állást. Ha pedig a skála nem mozgat
ható, akkor a B.-állás a két szárban levő higany
oszlop magasságának különbségével v. összegé
vel egyenlő aszerint, amint a 0-pont a két higany-
kúp alatt vagy a kettő között van. Közönséges 
házi használatra a körte-B.-t használják. Tengeri 
hajókon a B.-cső alul nagyon szűk, hogy a higany 
a hajó mozgását ne kövesse, azonfölül ú. n. kar-
danikus felfüggesztése van. 

A Kappeller-féle B.-nek az az előnye, hogy csak 
egy beállítást és leolvasást tesz szükségessé. Hi
gany-mennyiségének változatlannak kell marad
nia. Hátránya, hogy minden műszerpóldányhoz 

- más redukciós táblázat kell. A Fortin-féle B.-nél 
- az oxidált higanyt ós az edényt időnkint tisztítani 
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kell, hogy az alsó beállítás éles lehessen. A higany 
mennyisége az edényben nem határoz. A Gay-
Lussac-íéle B. nagy előnye, hogy a kapilláris 
depresszió a két szárban egymást ellensúlyozza. 
A Wüd—Fuess-féle B., mely a Fortin- és Gay-
Lussac-féle rendszer egybevetésén alapszik és 
mindkettőnek előnyeit egyesíti, igen jó eredmé
nyeket ad. 

Az egyes B.-ek bármily gondosan készültek is, 
nem mutatnak egymás között teljesen egyenlő 
adatot. Minden B.-nek van állandó hibája, melyet 
valamely normálműszerrel való összehasonlítás 
által határoznak meg. Az egyes meteorológiai 
intézetek normálműszerei között is megállapít
ják az eltéréseket. Minthogy a higanyoszlop 
súlya a nehézségi erőtől függ, ugyanazon légnyo
más mellett a B.-állás a Föld különböző pontjain 
nem egyenlő, így legmagasabb az egyenlítőn, leg
alacsonyabb a sarkokon, azonf ölül kisebb a tenger-
szin magasságában, mint magasabb fekvésű he
lyeken. Azért minden B.-adatot a normális nehéz
ségre vonatkoztatnak, azaz átszámítják arra az 
állásra, melyet a higanyoszlop 45° földrajzi szé
lességen a tengerszin magasságában ugyanazon 
légnyomás mellett mutat. Ez a javítás az ú. n. 
nehézségi korrekció, melynek előjele 0° ós 45° 
földrajzi szélesség között negatív, 45° ós 90° kö-
zöttpozitiv, a tengerszin fölött mindenkor negatív. 
Nagysága pl. 760 mm. nyomásnál az egyenlítőn 
—2'0, a sarkon -|-20 mm., függőleges irányban 
pedig 100 m.-nél —001, 500 m.-nél —0-07 mm. 
A B. rendszeres megfigyelése a meteorológiai 
hálózatok feladata. Az egész Földön végzett meg
figyelésekből megállapítják a légnyomás föld
rajzi eloszlását (1. Légnyomás és Izobárok). Rég
óta a B. mint időjós közkedveltségben áll, 
amennyiben emelkedő légnyomás esetén szép időt, 
sülyedő légnyomáskor rossz időt várnak. De sok
szor ez a szabály cserben hagy, mert az időjóslás 
céljaira egy helynek B.-adata nem elégséges. 

Aneroid (barometre holostórique), a fóm-B. 
neve. Szerkezetének elve: Vékonyfalu, rugalmas, 
belül majdnem légüres edény a légnyomás válto
zása következtében alakját változtatja és ezt az 
alakváltozást különböző áttételekkel nagyított 
mértékben mutató teszi látható vá.Skálájáthigany-
B. segítségével állapítják meg, úgy hogy az ane
roid közvetlenül mm-ekbon adja meg a légnyo
mást. Rugalmas edény gyanánt vagy ívalakban 
meghajlított cső (ú. n. Bourdon-féle cső) szolgál, 
mely közepén van megtámasztva, úgyhogy végei 
szabadon mozoghatnak, vagy pedig fémszelence, 
melynek hullámalakú, rugalmas fedele be- vagy 
kihajlik a szerint, amint a légnyomás emelkedik 
vagy sülyed, minthogy a légnyomás csak a fedél 
külső fedelére hat (Naudet-féle). Az aneroidot 
fekvő helyzetben olvassák le és leolvasás előtt 
gyengén megkopogtatják. A hőmérséklet hatása 
miatt az aneroid adatai javításra szorulnak. Ol
csósága és könnyű szállíthatósága miatt az aneroid 
a közhasználatban mindjobban terjed, de a higany-
B.-t soha sem fogja kiszorítani, mert a műszer 
rugalmassági állapota rázás, ütés vagy gyors 
változások következtében módosulhat és akkor az 
összehasonlítást újból jó higany-B.-rel kell vé
gezni. Az aneroid beállítása a hátlapján található 

csavar elmozdításával történik. Legtökéletesebb 
ily fajta műszert a zürichi Goldschmied cég készít 
A közéletben az aneroidot időjósnak is használják 
és e célra skáláját bizonyos felírásokkal látják 
el (pl. szeles, esős stb.), de ily minőségben nem 
mondható teljesen megbízhatónak; sokkal fon-
tosabb szerepe van magasságméréseknél, tengeri 
és léghajókon. 

Barométeres magasságmérés, 1. Magasság
mérés. 

Barométeres maximum és minimum, 1. De
presszió és Ciklon. 

Barométerpróba, a légszivattyú burája alatt 
levő levegő ritkltottságának a mérése, amire rövid 
szárú Gay-Lussac-íéle barométert használnak. 

Barométer-virágok, 1877. Parisban felkerült, 
kobaltklorürrel festett vászonból készített virágok, 
melyek színüket a levegő változó nedvességi 
állapotához képest változtatják, s ennélfogva in
kább higromóter-virágoknak volnának nevezhe
tők. Mint nedvesség-mutatók is csekély értékűek, 
mint időjósok pedig teljesen értéktelenek. 

Barometria (gör.) a barométerrel való méré
seknek és ezek eredményeinek összefoglalása. 

Barometrográi (gör.) a. m. barográf. 
Barometz , 1. Szittyabárány. 
Baromfi vagy apró marha, közös neve a 

gazdaságban levő szárnyas állatoknak, minő a 
tyúk, gyöngytyúk, pulyka, kacsa, páva és lúd. 

Baromfibetegségek, igen gyakoriak s köztük 
sok van, mely járványosán jelentkezik s néha 
nagy pusztítást okoz. Veszedelmes járványokká 
fajulhat a baromfikolera, a baromfidiftéria, a ma
dárpestis, a madárgümőkór (1. o.). De nemcsak 
baktóriumok, hanem élősködő állatok is előidéz
hetnek járványos betegségeket. Galambok, tyú
kok, fácánok között a bél-coccidiasis okozhat sok 
elhullást, melyet különféle Coccidium-t&jok idéz
nek elő. Ezek a parányi véglények a bél hám
sejtjeibe furakodnak és súlyos gyuladást okoz
nak, ami nagyfokú bágyadtsággal, étvágyta
lansággal, szomjúsággal ós heves bélhurut
tal jár. A betegeknek néha 60—70°/o"a is el
hull. Főképen fiatal baromfiak között pusztít. 
Boncoláskor a bél gyuladásos nyálkahártyáján 
kis sárgaszürke csomók és foltok ismerhetők fel, 
melyekből mikroszkóppal számos Goecidium mu
tatható ki. Pulykáknak a májában és vakbelében 
egy amőbaszerű véglény okoz elhalással járó 
gyuladást (blackhead). A galandfórgek, különö
sen a Davainea-k, melyeknek szlvókái körül is 
sok apró horog van, heves hasmenést, ideges je
lenségeket okozhatnak s a beteg állatok vérfo
gyottakká lesznek, lesoványodnak és elhullanak. 
A fonalférgek közül a Heterakisok idéznek elő 
hasonló betegséget. Galambokban a Heterakis 
maculosa a vékonybél űrét egészen elzárhatja, 
nagyfokú gyuladást és sok elhullást okozhat. A 
baromfiak gégecsőférge (Syngamus trachea-
lis) nálunk ismeretlen. Francia- ós Angolor
szágban járványos betegséget is okoz a tyúkok 
és fácánok között. Mindezeket az élősködő álla
tokat a vízzel ós eleséggel fejletlen állapotban 
szedik fel a madarak. A külső élősködők közül a 
tyúk- vagy galambpoloska (Argas reflexus), mely 
éjjel a madarak vérét szívja és a rühatka (1. Me-
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szesláb), mely a lábakon, ritkán a test egyéb tol
latlan részein okoz bőrgyuladást, a legveszedel
mesebb. Ugyancsak a bor tollatlan részein, fő
képen a tarajon keletkezik a kosz (favus), amit 
fonalgomba (Lophophyton gallinarum) okoz. 
Apró fehér varakkal kezdődik a betegség, me
lyek a fejre és törzsre is kiterjeszkednek ós a 
tollak kihullását okozzák. Súlyos esetekben seny-
vesség folytán a betegek elhullanak. Mérgező 
anyagok közül leggyakrabban az arzén, a foszfor, 
a konyhasó, a salétrom, ritkábban az ólom, to
vábbá az anyarozs ós más mérges növények meg-
evése után támadnak betegségek. Gyakoriak a 
különféle szervi betegségek is, ezek azonban in
kább szórványosan okoznak elhullásokat. V. ö. 
Hutyra és Marék, Állatorvosi Belgyógyászat, 
(Budapest 1904,1—III. k.); Rátz, A madarak fer
tőző betegségei (Természettudományi Közlöny, 
1910., 506. f.); Klee R., Geflügel-Krankheiten 
(Leipzig 1905). 

Baromfi-diftéria (madár-diftéria), a galambok 
és tyúkfélék ragadós betegsége, de más mada
rakra is átragad. Legtöbbször idült lefolyású s 
a száj, a garat, az orr, a szemgödör alatti üreg, 
a gégecsö, a szem és a belek nyálkahártyáján és 
a bőrön okoz elváltozást. Kezdetben bővérüség, 
duzzadás, a nyálkahártya elhomályosodása lát
ható, majd fehéres vagy sárgás, lágy sajthoz ha
sonló vagy szívósabb, hártyaszerű bevonat képző
dik, mely a nyálkahártyához erősen tapad. Ez ál-
hártyák vastagsága több mm. lehet, később egye
netlenek, szárazak ós berepedezettek lesznek. A 
száj- és orrüroget és gégecsövet kitöltő izzadmány 
megnehezíti a lélegzést és táplálkozást, az állatok 
bágyadtak, lesoványodnak; tátott szájjal lólegze-
nek, nyakukat előre nyújtják s gyakran sajátszerű 
zörejt hallatnak. Orrnyílásaikból és szemeikből 
nyálkás-genyes folyadék szivárog, mely beszá
radva, a szemrést és az orrnyilasokat elzárhatja. 
A szemhéjak alatt sárgásfehér, sajtszerü izzad
mány halmozódik fel, a szaruhártya kifekólyese-
dik, s a szemgolyó elsorvadhat. A betegség vége 
felé hasmenés állhat be, az ürülék pépes-nyálkás 
vagy véres. A B. a szemhéjakra, szájszögletekre, 
a végbél környékére stb. is átterjedhet s a bőr ki-
fekélyesedik. Máskor a bőrön, főleg a fej tollatlan 
részein, dudoros szemölcsök keletkeznek, melyek 
vöröses- vagy sárgásszlnüek, zslrfónyüek és cso
portosan támadnak. (L. még Baromfihimlő.) Ré
gebben azt hitték, hogy baktériumok okozzák, az 
újabb vizsgálatok kiderítettók,hogy okozója ultra-
mikroszkópos, szűrhető virus, melyet eddig csak 
a baromfihimlő okozójának véltek. B két betegség 
azonos eredetű és a nyálkahártyáról vett izzad-
mánnyal a bőrön baromfihimlöt, ennek részecs
kéivel pedig a nyálkahártyán diftériát lehet létre
hozni. A fertőzés rendszerint beteg baromfiak út
ján terjed. Gondos kezeléssel a legtöbb beteg meg
gyógyítható. Az álhártyákat, ha leválnak, el kell 
tavolitni, a beteg részeket aztán 1—2°/o-os glice
rines kreolin-oldattal vagy 2%-° s rézgálic-oldat-
tal mindennap beecsetelni. A hasmenés ellen 
1—2%-os tanninoldat, nagyfokú kimerülés esetén 
kanalankint vörös bor adható. Az egészséges ba
romfiak elkülönítendők. A fertőtlenítésről 1. Ba
romfi-kolera. 

Baromiihimlő (madárhimlő, tyúkhimlö), a 
tyúkfélék ós galambok ragadós betegsége, mely 
a fejnek tollatlan részein, néha a nyakon, a klo-
aka körül ós a combok belső felületén szemölcsös 
növedékekben, továbbá a nyálkahártyák diftériás 
gyuladásában nyilvánul. Okozóját régebben vég
lényekben keresték, de Marx és Sticker kiderí
tette, hogy láthatatlan mikroorganizmus okozza, 
mely az agyagszűrőn átszűrhető. A szemölcsök 
részecskéivel vagy azok szürletével a betegség 
könnyen átoltható egészséges baromfira. A fertő
zést a bőrről levált pörkök ós a nyálkahártyán ke
letkező izzadmány kiürült részecskéi terjesztik. 
A bőrön eleinte korpaszerű, szürkés réteg kelet
kezik, majd szürkevörös, zsírfényű szemölcsök 
nőnek, melyek később szürkesárga szint vesznek 
fel és elszarusodott vagy zsírosan szótesett hám
sejtekből állanak. Lassanként egész borsónyira 
nőhetnek, felületük kéregszerüvó válik és köze
pük lágy anyagból áll. A taraj ós az állalatti le
benyek szélein, néha a nyakon sűrűn egymás 
mellett ülnek s egészen dudoros külsőt adhat
nak e testrészeknek. A nyálkahártyákon diftériás 
álhártyákkal járó gyuladás lehet. (L. még Ba
romfi-diftéria.) Rendesen járványosán fordul 
elő, de nem veszedelmes, mert az enyhébb bete
gek spontán is gyógyulnak; a pörkök alatt friss 
szaruréteg keletkezik és a felső kéreg leválik. 
Orvoslás céljából a pörköket olajjal vagy szódás
vízzel felpuhítják és leszedik s azután l°/0-ospo-
kolkőoldattal (utána konyhasó-oldattal) vagy tej
savval, 2°/0-°s kreolin-oldattal stb. naponta 1 — 2-
szer beecsetelik. A szemek ecsetelésóre 2%-° s 

bórsavoldat használandó. A járvány elfojtására 
elkülönítés és fertőtlenítés szükséges. (L. még 
Baromfi-kolera.) 

Baromfi-kiállítások. Az Országos Baromfi
tenyésztő Egyesület, s a vidéki baromfitenyésztő 
és gazdasági egyesületek szoktak rendezni B.-at, 
többnyire helyi jelleggel. Célja ezen kiállítások
nak egyrészt a köztenyésztés terén elért ered
mények bemutatása, leginkább azonban tiszta-
vórű tenyészetek megismertetése. 

Baromfi-kolera (madár-kolera, tyúk-kolera, 
szárnyasok kolerája), a baromfiak legveszedelme
sebb megbetegedése, mely más madarakat is meg
támad. Legelőször olasz állatorvosok észlelték, 
de mihamar elterjedt egész Európában s a múlt 
század elején már hazánkban is pusztított. Per-
roncito (1878) az elhullott baromfiak vérében 
kis szemecskéket látott, Toussaint és Pas
teur ezeket baktériumoknak (Bacillus avisep-
ticus, Bacillus cholerae gallinarum) és a beteg
ség okozóinak ismerte fel. 1 JJ. hosszú, aránylag 
vaskos pálcikák ezek, melyek a véren kívül a szö
veti nedvekben és bélsárban is megtalálhatók. 
Jellemző, hogy anilinos festékekkel csak a két 
sarkuk festődik meg jól. Igen kevés baktérium is 
elegendő a fertőzésre.Tenyészeteiből már Pasteur 
mutatott ki mérges anyagot, mely nagyobb meny-
nyiségben tyúkba oltva, bódultságot, aluszékony-
ságot okoz. A B. legveszedelmesebb terjesztője a 
bélsár, amiből apró részek a vízzel és eleséggel 
jutnak a bélcsőbe; de a bőrön ós levegőutakon át 
is kerülhetnek a testbe baktóriumok. Lefolyása 
legtöbbször igen gyors. Szándékos fertőzés után 
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8—10 óra múlva megbetegszik és 12—48 óra alatt 
elhull az állat. Természetes íertőzés után néha 
gutaütés módjára öl, máskor 3—7 napig, kivéte
lesen 2—4 hétig elhúzódik. Első jele a bágyadt
ság és étvágytalanság; a betegek elhúzódnak, 
borzasak, keveset mozognak, támolyognak, néha 
görcsös rángások vehetők rajtuk észre. Testük 
forró, orrnyilasaikból és csőrükből habos nyálka 
ürül, tátognak, néha hánynak és szomjuságuk fo
kozott. Legfeltűnőbb jele a hasmenés; ürülékük 
eleinte sárgafehór, pépes, később híg, bűzös és 
zöldes színű. Végbólnyllásuk körül a tollazat 
szennyes. Majd nehéz lélegzés, hörgés észlelhető. 
A betegek közül nem ritkán 80—90% is elhull. 
Boncoláskor a savóshártyákon vórömlóseket, a 
vékonybelekben, főleg az epésbólben sárgás vagy 
zöldes színű, vércsikoktól tarka, vagy a hozzáke
veredett vértől csokoládészinű bélsarat találunk ; 
a nyálkahártya élénk vörös, duzzadt, rajta vér-
ömlések láthatók. A májban sárga színű pettyek, 
elhalt gócok, a szívburokban kocsonyaszerű ros-
tonya-alvadékok, lemezein vérömlések vannak. 
Néha a mellhártyán, a tüdőben és a légsejtekben is 
gyuladásos elváltozások találhatók. Ha a beteg
ség megállapítása céljából a kolerában elhullott 
baromfi vérébe mártott késheggyel egészséges 
madár bőrét felkarmolják, akkor 24—48 óra alatt 
ez is elhull. A B. orvoslása kevés sikerrel kecseg
tet. Használható ellene a vasgálic, porban (2—10 
cg.) naponként, kenyórbólből készített labdacsok
ban, a madár nagysága szerint, vagy oldatban 
(2—3 g. 1 liter vízben ivóvíz helyett). Ajánlják 
a csersav 1—2°/0-°s oldatát is kanalankint. A ter
jedése ellen való védekezésre az ólakat és udva
rokat gondosan ki kell tisztogatni, a hulladékokat 
a hullákkal együtt elégetni, az ólak farészeit 
forró lúggal lemosatva, 5°/0-os karbololdattal fer
tőtleníteni, a falakat frissen oltott mésszel beme
szelni, a földet forró vízzel vagy híg kénsavol
dattal öntözőkannából bőségesen belocsolni. Az 
egészségesek vószmentes helyen elkülönitendők. 
A Pasteur megkísértette védőoltások eredmény
teleneknek bizonyultak. Újabban immunizáló 
szérumokkal tettek kísérleteket, melyek közül a 
Schreiber-féle septicidinnel és a höchsti gallose-
rinnel értek el néhol jó eredményt. 

Baromfinátha, a tyúkfélék ragadós betegsége. 
Régebben a baromfl-diftéria egyik alakjának vél
ték. Előidézője ismeretlen. Egyes szerzők szerint 
az emberi diftéria bacillusához hasonló baktérium 
okozná. A fertőzést főképen az orrváladék ter
jeszti. A betegség bágyadtságon és étvágytalan
ságon kívül könnyezésben, tüsszögésben, hörgő és 
sipoló lélegzésben nyilvánul. A felhalmozódó iz-
zadniány az orrüreget szűkíti, elzárja és a beteg 
tátott szájjal lélegzik. A gyuladás átterjedhet a 
garatra és a szemalatti üregre is. A szemhéjak 
összetapadnak, alattuk váladék gyűlik meg, a 
szaruhártya elhomályosodik, a betegek nem lát
nak és nem táplálkozhatnak. Fiatal állatok közül 
90—95% is elhull, míg az idősebbek gyakran ki
gyógyulnak. Orvoslásra 3—5%-os klórsavas ká
lium vagy 2%-os rézgálicoldat használható, ami
vel az orrüreget és garatot kiecsetelik vagy ki
fecskendezik. A szem kötőhártyáját az említett 
rézgálic vagy 2—3%-os bórsayas oldattal kell 

ecsetelni. A betegek védett helyen legyenek, az 
egészségesek elkülönitendők, az ólakat és udvart 
gondosan kell kitisztítani ós fertőtleníteni. L. még 
Baromfi-kolera. 

Baromfi-ól, azon épület vagy helyiség, mely a 
baromfiak elhelyezésére ós felnevelésére szolgál. 
Rendszerint mindenféle baromfi egy és ugyanazon 
ólban tartatik, csak nagyobb tenyészetekben szük
séges a tyúkok, kacsák stb. részére külön ólakról 
gondoskodni, sőt ahol többféle fajta tyúk tenyósz-
tetik, a különböző fajták részére is külön rekesz
ről és ólról szoktak gondoskodni. 

Baromfipestis, 1. Madárpestis. 
Baromfisajt, 1. Galantina. 
Baromfitenyésztés. Magyarország B.-e nagyon 

fontos jövedelmi forrása országunknak. Az utóbbi 
évtizedekben baromfikivitelünk és ebből folyó be
vételünk igen örvendetes módon emelkedett. 

Ki vittünk 

Eleven baromfi 
Leölt baromfi ... ._ 
Tojás _ 
Toll — ... _ 
Ládzsír, lúdmáj ... ... ... 

Összesen 

1881-ben | 1909-ben 
korona 

\ 5.316,452 
1.860,700 
7.680,324 

14.857,476 

10.358,214 
19.844,895 
36.025,819 
10.190,760 
1.289,637 

77.709,325 

28 év alatt tehát baromfikivitelünk értéke csak
nem meghatszorozódott s főleg tojás-kivitelünk 
fokozódott rendkívüli módon. Tojás- és baromfi
kivitelünk nemcsak Ausztriába irányul, de Ang
liába is, hova főleg tojásból igen nagy mennyisé
geket visznek ki. Ugy Budapest, mint Arad s más 
nagyobb városok kereskedelmi gócpontokká fej
lődtek ki, ahonnan waggonszámra szállítják a 
tojást, leölt baromfit a külföldre. 

Baromfitojás, 1. Tojás. 
Baromfiudvar.Hazánkban rendszerint a gazda

sági udvarok képezik egyszersmind a B.-t is, de 
célszerű a B.-t elkeríteni, hogy más állatok ne 
járhassanak oda. Ide legyen építve az ól, köze
lében víz- és homokfürdővel, legyen az udvaron 
néhány fa, bokor, hogy a baromfi az alá menekül
hessen, vagy alá ülhessen. Ha több fajta baromfi 
tenyésztetik, akkor az egyes fajták részére az 
udvar dróthálóval legyen elkerítve. 

Baromfivész, általában a baromfiak ragályos 
természetű, járványos betegsége. így nevezik 
a baromfi-kolerát (1. o.) vagy madárseptikémiát is. 

Baromlak, kisk. Bihar vm. margittai j.-ban, 
(1900) 597 tót és oláh lak.; u. p. ós u. t. Papfalva. 

Baromlaka, nagyk. Nagy-Küküllő vm. med-
gyesi j.-ban, (1900) 1268 német és oláh lak., ág. 
evang. megerősített templom, postaügynökség, 
takarék- ós előlegezőegylet, borkivitel; u. t. Kis
kapus. Állítólag hajdan királyi marhaállás volt, 
innen a neve. 

Baromrakodó. 1. Marharakodó. 
Báron, 1. (voltakép Bayron), Michel, híres 

francia tragikus, szül. Parisban 1653 okt. 8., megh. 
1729 dec. 3. Moliére kedvence, egyik legjobb 
színésze, a nők bálványa, aki már 14 éves korá
ban nagy sikerrel játszott. 1691-ben visszavonult 
a színpadtól, de 29 évi pihenés után 1720. újra 
föllépett s csak ekkor mutatkozott annak az el
ragadóan természetes és igaz beszédű és mozgású 
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tragikus színésznek, akitől a tragikus színjátszás 
reformját keltezik Franciaországban. Színdarabo
kat is irt, melyek közül a L'homme a bonne for-
tune tartotta fönn magát legtovább. 

2. B., Théodore, belga festő, szül. Brüsszelben 
1840., megh. 1899 szept. 4. Főleg a tengerpartot 
és a Meuso folyó partjait ábrázoló, komoly, melan
kolikus hangulatú tájképeket festett, melyek a 
modern belga tájképfestés fejlődésére hatással 
voltak. Belga gyűjteményekben levő képei közül 
különösen kiválik A Meuse folyó Profondeville 
mellett. 

3. B., Vincent Alfréd, francia színész, szül. 
Meximieux-ben 1820 jün. 11., megh. 1892 máj. 5. 
Festő atyjával 1835. került Parisba s öt évig 
maga is festett és szobrászkodott, majd 1841. föl
lépett az Odéonban s aztán több párisi színháznak 
volt tagja. A szobrászatot később sem hagyta 
abba. Húga, Delphine, szül. 1828. Lyonban, 
1844 óta Marc-Fournier drámaíró neje, szintén 
tehetséges színésznő s egyúttal rajzoló és famet
sző volt. 

Báron Jónás, orvos, szül. Gyöngyösön 1845 
nov. 23. Orvosi tanulmányait a budapesti egyete
men végezte és 1869. avatták orvosdoktorrá. 1874 
óta a pesti izr. kórház sebészeti osztályának fő
orvosa. 1879-ben a sérvek kór- és gyógytanából 
magántanári képesitést nyert. Nagyszámú szak
májába vágó értekezésen és kazuisztikus közle
ményen kívül 1871. kiadta A sebészi kór- és gyógy
tan alapvonalai cimü könyvét, amely akkor az 
első ilynemű magyar munka volt. A magyar ós 
német szaklapokban jelenleg is jelentékeny mun
kásságot fejt ki. 

B a r o n e s s e (franc.) a. m. bárónő. 
Baronet , angol nemesi cím és méltóság, me

lyet I. Jakab király alapított. Viselői a gentry leg
felső osztályához tartoznak. Csupán az első flszü-
lött örökli. Családi neve elé a «sz'r» szót teheti, 
nej epedig «lady», míg az alsóbbrangúak megszólí
tására a «mister» és «mistress» van használatban. 

Baronga, a bantu törzshöz tartozó afrikai nép 
a Delagoa-öböl mellett, a Santa Lucia sekély öböl
től az alsó Komati folyó kanyarodásáig. A B. szá
mos ágra oszlik és 100,000 emberből áll. Nyelve 
az amatonga nyelvhez tartozik, melyet öt-hat dia
lektus szerint egy millió ember beszél. A nép a 
zulu törzzsel, leigázójával való összeolvadásából 
származik. A zulu törzstől átvette a katonai szer
vezetet. Fegyverül hosszú és rövid vashegyű dár
dákat, baltát, ökörbőrből készült pajzsot, buzo
gányt és tört használnak. A B.-k erős, jól kifejlett, 
közepes vagy magas növésű, intelligens arcú, vi
lágos barna- ós feketeszinü emberek. Ruhájuk a 
zuluk módjára állati farkokból vagy bőrdarabok
ból készül. Az asszonyok gyakran európai posztó
ból való, a csípőktől a lábig érő ruhát viselnek. 
AB.-k nem valami termékeny földjükön f öldmíve-
léssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Főképen 
tengerit, zabot, hüvelyes veteményeket, naran
csot, ananászt, banánt termelnek. Azonkívül a 
nők fazekassággal, a férfiak kosárfonással és fa
faragással foglalkoznak. Zenei tehetségük ós 
irodalmi tevékenységük (dalok, közmondások, 
mondák, mesék) figyelemre méltó. Vallásos néze
teikben nagy szerepe van az ősök, az erdei iste

nek és a kígyók tiszteletének. V. ö. Jvmod, Btude 
óthnographique sur les B. (Bulletin de la Sociétó 
Neuchateloise de géographie, 1898). 

Baxon Hill, kastély Beaumarisban, Anglesea 
szigeten, 1. Beaumaris. 

Baronius Cézár, biboros, történetíró, szül. So
rában, Campaniában, 1538 okt.31., megh. 1607 jún. 
30. Tanulmányait Veroliban, Nápolyban és Rómá
ban végezte. 1563-ban pappá szentelték, azután 
több helyütt lelkipásztorkodott és 1593-ban Nerii 
Szt. Fülöp elhunyta után az oratoriánusok test-
vérületének főnökévé, 1595. VII. Kelemen pápa 
gyóntatójává, ugyanez évben apostoli főjegyzővé 
(protonotarius apostolicus), 1596. pedig biborossá 
lön. XI. Leó pápa halála után a pápaságra 31 sza
vazatot kapott, de Spanyolország kirekesztési 
joggal élt vele szemben. Tevékeny és sokoldalú 
hivataloskodása mellett nagy irodalmi működést 
fejtett ki; művei: Martyrologium Romanum re-
stitutum, Gregorii XIII. iussu editum, cum notis 
Caes. Baronii (Romae 1586, Vénet. 1587); Annales 
ecclesiastici a Christo nato ad annum, 1198 (12 
köt.). B nagy művét Nerii Szt. Fülöp felszólítá
sára írta a magdeburgi centuriatorok ellen a 
katolikus egyház védelmére. B. művének több 
folytatója akadt, mint Raynald, Laderchi, Theiner, 
Bzovius, Spondanus, de egyikök sem érte el töké
letességét. Ezek alkotásain kívül B. müve latin 
és arab kivonatokban, valamint francia, len
gyel és olasz fordításokban is megjelent. Híres 
műve B.-nek a De monarchia Sicula is, melyben 
kimutatja, hogy II. Orbán irata, melynek alapján 
a spanyol királyok a szicíliai egyházi törvényke
zésben illetékességet követeltek, nem hiteles. 
V. ö. Barnabeus Hieronymus, Vita Baronii (Ro
mae 1651, bővítve kiadta Fritz György, 1718); 
Sárra, Vita del venerabile cardinale Ces. Baronio 
(Roma 1862); Lammer, De C. B. literarum com-
mercio diatriba (1903). 

B á r o n of foeef (ejtsd : berön of Mf), angol el
nevezése a hátszínnek, mely a vesepecsenye mel
lett legízletesebb húsa a marhának. 

Barop, község Arnsberg porosz kerületben, az 
Bmscher és vasút mellett, (1905) 3875 lak., jelen
tékeny kőszénbányászattal, gépgyártással és hen
gerművel. 

B a r o q u e (franc), 1. Bárok művészet. 
Baros-kámíor, a Szumatra és Borneo szigetén 

termő Dryobalanops camphora nevű fának az 
anyaga, melyet Szumatra- vagy Borneo-kámfor 
néven is említenek. 

B a r o s m a Willd. (bukkocserje, növ.), a Ruta-
ceae (Rutafélék) család génusza, melynek 15 faja a 
Fokföldön honos. Felálló, elágazó cserjék. A B. 
crenukttum (L.) Hook. és más fajok levele ezelőtt 
orvosság volt a vese ós az ivarszervek krónikus 
bajai ellen (fólia bucco). 

Baross, 1. Gábor (bellusi), államférfiú, szül. 
Pruzsinán, Trencsén vármegyében, 1848 júl. 6., 
megh. Budapesten 1892 máj. 8. Mint elszegénye
dett nemesi család sarjadókának, neveltetése szü
leire nagy áldozatokat rótt; középiskoláit Léván 
és Esztergomban (a bencés gimnáziumban) végezte, 
a jogot pedig a fővárosban hallgatta, de már mint 
egyetemi tanuló kénytelen volt napidljaskodni, 
hogy magát fenntarthassa ós tanulmányait is vé-
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gezhesse. Ezután vármegyéjében viselt hivatalt, 
utóbb elnyerte a főjegyzőséget, de már 1875., mint 
az újon alakult szabadéivüpárt híve kapott mandá
tumot. Az országgyűlésen Tisza Kálmán környe
zetéhez csatlakozott, kihez mindvégig — a bosz
niai kérdés válságaiban, majd az ellenzéki táma
dások közepette is — hü maradt, sőt utóbb nép
szerűségével is fedezte a tekintélyében kikezdett 
pártvezért. Parlamenti működésének kezdetétől 
fogva vonzották a gazdasági és közlekedés-poli
tikai ügyek, melyeknek csakhamar egyik szakér
tője és országgyűlési előadója lett. Szorgalmával 
és lelkiismeretességével beleélte magát a forgalmi 
politikának sok tanulmányt igényelő vezetésébe, 
mikor 1883. a közlekedésügyi minisztérium ál
lamtitkárává nevezték ki.Vasszorgalom, kitartás, 
pontosság és semmitől vissza nem riadó erélyes
ség jellemezte hivatali munkáját, melynek parla
menti képviseletében értett a népszerűség meg
szerzéséhez és megtartásához. Midőn Kemény 
Gábor visszalépésével a minisztérium hivatalos 
vezetése is kezébe került (1886 végén), valóban 
új korszak vette kezdetét Magyarország közúti 
és közlekedési politikájában. Eleinte főleg a vas
utak érdekelték, még pedig a vasutak államosí
tása. Ha volt ország, melyben indokolt lett volna 
az állam vasúti rendszer terére lépni: bizonyára 
Magyarország az volt. A gazdasági viszonyok el
maradottsága, a nemzetiségi állapotok és a külön
leges közjogi helyzet egyaránt arra utaltak, hogy 
az állam föltétlenül rendelkezzék vasútjai fölött, 
mint a közgazdaság fejlesztésének legfontosabb 
eszközei fölött. A korábbi évek (1883. XXIV. t.-c.) 
némely bátortalan kísérlete után, melyek által az 
állami biztosítást igénybe vevő, csekély j övedelme-
zőségű vasutak állami megváltás alá kerültek, az 
államosítási akcióra a koronát B. tette rá, midőn 
a Szab. Osztrák-Magyar vasúttársaság magyar 
vonalainak megváltásával, a törvényes időt be 
nem várva, valósággal meglepte az országot 
(1891. XXV. t.-c). Az államvasutak kielégítő jö
vedelmezőségük mellett megszűntek zavaró befo
lyást gyakorolni az államháztartás egyensúlyára 
is. A hálózat kifejlesztésével pedig az állam 
óriásit nyert erőben és akcióképessógben. Kor
szakalkotó B. működése a vasúti személydíj
szabás reformálásában is, az ú. n. zónarendszer 
behozásában, mely a tengerentúli világrészek 
figyelmét is Magyarországra vonta. Ezáltal egy
részt az egymásra utalt vidékek forgalmát emelte, 
másrészt a legtávolabbi helyeket is — a kény
szerű koncentráció következtében — a főváros
hoz fűzte. 1889-ben tárcájába kerültek az ipar és 
kereskedelem ügyei is. Az előbbieket hathatós 
állami szubvencióval, az utóbbiakat pedig azzal 
támogatta, hogy a magyar áruknak a vasutakon 
szállítási ref akciákat adott és a kereskedők figyel
mét Fiúméra, valamint a kassa-oderbergi csatla
kozásra hívta fel. De alapvető munkásságot fej
tett ki a posta, a dunai gőzhajózás szabályozása, 
a Vaskapu átalakítására, az ipari oktatás rende
zésére stb. Szerteágazó s az aprólékos dolgokra is 
kiterjedő figyelme az alatta álló hivatalnoki és 
munkás személyzet működését is ellenőrizte. Szi
gorúan felügyelt, hogy alantasai lelkiismerete
sen ellássák kötelességüket; e tekintetben nem 

ismert kivételt sem önmagával, sem másokkal 
szemben. Oly energikus egyéniség, mint az övé 
volt, nem tért ki útjából az esetleges nehézségek 
miatt, akár személyektől, akár a viszonyokból 
eredtek azok. A népszerűség, mellyel a közvéle
mény minden oldaláról kísérte munkáját, nem 
egyszer elkapatta és igazságtalan lépésekre ra
gadta (a Magyar Hirlap ügye). Szerette ugyanis, 
ha vasminiszternek mondották. A halál ép mű
ködésének és dicsőségének csúcspontján találta: 
1892 márciusában a vaskapui szabályozás művele
teinek megvizsgálása alkalmával meghültésrövid 
betegség után meghalt mellhártyagyuladásban. 
Halálakor és temetésén látszott meg, hogy mun
kás ós becsületes államférfiak megítélésében meny
nyire nem hódol a nemzet pártszempontoknak. 
Emlékszobrát a budapesti keleti pályaudvar előtt 
1898 nov. 20. leplezték le. V. ö. Petrovics László, 
Bellusi B. élete (1892). 

2. B. János (bellusi), orsz. képviselő és közgazd. 
író, szül. 1875 dec. 21. Pilisszántón, Pest vm. A 
jogi tanulmányokat Budapesten végezte. Húsz 
éves korában már Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. szol-
gabirája volt, később a kereskedelemügyi minisz
tériumban segédfogalmazó. Korán kezdett agrár
jogi kérdésekkel foglalkozni; 1900. őt kérte föl 
az Orsz. magy. gazdasági egyesület a kebelében 
alakult kodifikációs bizottság előadójául. Ugyanez 
évben a parasztbirtokok öröklési jogának tanul
mányozása végett hosszabb utat tett Németor
szágban s erről a kérdésről több müve jelent meg. 
1909 óta az agrárpolitika magántanára a buda
pesti egyetemen. Az 1901-iki választáson Csong
rádon választották meg, de a Kúria megsem
misítette a választást. 1905-ben függetlenségi 
programmal Lovrinban választották meg; 1910. 
ugyanebben a kerületben Kossuth-párti program
mal harmadízben. 

3. B. Károly (bellusi), gazdasági író, szül. De-
ménden 1865 febr. 28., megh. 1904 jún. 20. 1888 
tavaszán a Gazdasági Lapok társszerkesztője 
lett, majd a Magyar gazdák hadseregellátási szö
vetkezetének ügyvezetőjévé választották, mely a 
ma már nagy Magyar mezőgazdák szövetkezetévé 
alakult át. 1889. az országos magyar gazdasági 
egyesület titkárává választották; 1890. évi jan. 
1-től a Borászati Lapokat szerkesztette és adta 
ki. 1891-től szerkesztette az Orsz. Magyar Gaz
dasági Egyesület hivatalos lapját, a Köztekk-et 
1893-ban azzal a célzattal, hogy a magyar 
agrárpolitikának napilapja legyen, alapította a 
Hazánk irodalmi és nyomdai részvénytársaságot 
és a Hazánk c. napilapot. A társaságnak ve
zérigazgatója volt. 1894-ben alapította a Függet
len Újságot, mely az agrár politikának népies or
gánuma. Amióta a szőllőkölcsönökről szóló 1896. 
V*. t.-c-nek végrehajtása a Magyar Agrár- ós Jára-
dókbankra bízatott, a bank szőllőosztályának fő
nöke volt. Az 1896-iki ezredéves kiállítás alkalmá
ból királyi elismerésben részesült. Irt nagyobb ön
álló agrárpolitikai tanulmányokat, röpiratokat, 
melyek Szőllőink újjáalakítása, Magyarország 
földbirtokosai, Földmivelési érdekeink, A földmí-
velési költségvetés, A román búza és a malmok, 
Vámpolitikánk, Magyar agrárpolitika, Az éhség 
öriiltjei,atb. címen jelentek meg. 1900-ban bejárta 
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az összes francia borvidékeket. Ez útjáról írta: A 
szőllömüvelés politikája, Franciaország szőllö-
művelése (Drucker Jenővel együtt). 1901. agrár
programmal országos képviselőnek választották. 

Barossháza (azelőtt Fruzsina), kisk. Trencsén 
vm. illavai j.-ban, (1900) 1431 tót és nőmet lak.; 
postahivatal, u. t. Bellus. Itt született Baross Gá
bor keresk. miniszter. B. közelében kis cseppkő
barlang van. 

Baroszkóp (gör.), szószerint a. m. nyomásmu
tató ; igy nevezik azokat az eszközöket, melyek 
nem annyira a légnyomás megmérésére, mint in
kább csak változásainak jelzésére szolgálnak; 
néha igy nevezik a barométert is, továbbá a le
vegő íelhajtó erejének kimutatására szolgáló 
dasymetert v. aerosztatikai mérleget (1. o.). 

Bárót, iparos és fejlődő nagyk. Háromszók vm. 
miklósvári j.-ban, az Erdővidék (1. o.) központja, 
(1900) 2309 magyar lak., van itt erdővidéki házi 
iparegylet, két takarékpénztár (B.-i és erdővidéki), 
erdővidéki népbank, hitelszövetkezet, különböző 
egyesületek; továbbá iparos-tanonciskola, felső 
népiskola, két mezőgazdasági szeszgyár ós szé
kely turógyár, mely naponként 10 mmázsa túrót 
szállít az ország különböző részeibe. Postá
val egyesített táviró-hivatal, csendörőrs, posta
takarékpénztár, telefonállomás. Itt született B.-i 
Szabó Dávid. Határában a pliocénbe tartozó le-
vantei emelet legalsó édesvizű jellegű rétegei kö
zött három széntelep van 108 m. összes vastag
ságban. A széntelepben ősvilági gerinces állatok 
maradványai is előfordulnak, mint: Parailurus 
miglicus, Castor fiber foss. és egy innét leírt ki
halt medvefaj: az Ursus Böckhi Schlosser. V. ö. 
Szász Róbert, Emlékirat a B.-i barnaszóntelepről. 
(Budapest 1874). 

iiaro tabulae, 1. Báró-
Barotax i s , az élő anyagnak mechanikai in

gerekre létrojövö helyváltoztatása, 1. Taxis. 
Barotermográf, légnyomást ós hőmérsékletet 

rajzoló önjelző műszer, 1. Meteorográf. 
Barotermométer (termobaro- vagy hipszomé-

ter), magasság mérésére szolgáló hőmérő. Azon 
alapszik, hogy a forrásban levő folyadék gőz
nyomása egyenlő a környező légnyomással. Men
nél magasabban fekszik valamely hely, annál 
kisebb ott a légnyomás, annál alacsonyabb hó-
mérsékletnél forr a viz az illető helyen. A víz 
forráspontjából a gőznyomás-táblázatok segítségé
vel meg lehet tudni az illető helyen uralkodó lég
nyomást és ennek révén meghatározható a hely 
magassága. Mivel a forráspont a légnyomással 
csak keveset változik, szükséges, hogy a B. a víz 
forráspontjához közel eső hőmérsékletet igen pon
tosan mérje; higanyszála a körülbelül 80 és 100° 
közötti mérsékleteknél a hőmérő-cső egész hosz-
szát futja át. 

Baróti, 1. Lajos, tanár és történetíró, szül. 
1856 aug. 26. Perjámoson. Budapesten előbb jogot 
hallgatott, de azután a bölcseleti karba lépett át s 
1879-81. tanári, 1893. doktori oklevelet nyert. 
1880—94-ig polgári iskolai tanár volt Budapes
ten, azután 1902-ig fővárosi főreáliskolai tanár. 
Időközben megbetegedvén, 1905. nyugalomba vo
nult. Főbb irodalmi művei: Petőfi újabb reliquiái 
(kiadta a Kisfaludy-társaság 1886); A bánsági 

legrégibb, német település története (Temesvár 
1892); Észrevételek Petőfi költeményeinek első 
krit. kiadásához (Budapest 1894); A magyar 
nemzet története (Szalay József müvének átdolgo
zása, u. o., 4 k. 1895—98); Délmagyarország 
XVIII. sz.-beli történetéhez (3 k., Temesvár 
1896—1907). Megírta Perjámos történetét néme
tül ; lefordította Huber Alfonz Ausztria története 
c. munkáját (M. Tud. Akadémia könyvkiadó vál
lalata, 3 k., 1899—1901). 

2. B. Lajos, hírlapíró, szül. 1858 aug. 22. 
Makón. Budapesten az egyetemen tanári okleve
let nyert. 1886-ban az Urambátyám élclap segéd
szerkesztője, 1887. szerkesztője lett. Bartók Lajos 
halála után 1903 jan. 1. átvette a Bolond Istók 
szerkesztését is. 1879 óta írt költeményeket, szín
házi ós könyvbírálatokat különböző lapokba. 
Művei: Kópéságok (Budapest é. n.); Andersen 
legszebb meséi; Bechstein összes meséi; Ezeregy 
é); Robinson Grusoe viszontagságos élete és ka
landjai; Petőfi-adomák (1908); Petőfi a ponyván 
és a népirodalomban (1910). 

Baróti Szabó Dávid, költő, szül. Baróton, a 
Székelyföldön, 1739 ápr. 10., megh. Virten (Ko
márom vm.) 1819 nov. 22. Tizennyolc éves korá
ban a jezsuita-rendbe lépvén, mint főiskolai hall
gató és tanár megfordult Trencsónben, Fehérvárt, 
Nagyszombatban, Kolozsvárt, Egerben, Kassán 
és Beszterczebányán. Itt egy társa ösztönzésére 
1773. megpróbálkozott, nem lehetne-e magyar 
nyelven is a rómaiak csodált versmértékeiben 
írni. Törekvése sikerült, s mikor rendjét még 
ugyanabban az évben föloszlatták, «búfelejtésül» 
több antik mértékre vett magyar verset írt. Mint 
világi pap eleinte Komáromban tanított, majd 
1777-től Kassán. Itt adta ki verseinek első gyűj
teményét Új mértékre vett különb verseknek há
rom könyvei (1777). A kötet belső értéke csekély, 
mindennapi, sőt prózai tárgyak, alkalmi versek 
és költői levél alakjában foglaít üzenetek, meg
bízások, s ami értékesebbnek látszik, elbeszélő 
költeményei, az puszta fordítás latinból. Jelentő
sége a nyelvben s a formában van. Ez a könyv 
nyitott utat a klasszikái formáknak (hexameter, 
distichon, alkaiosi, asklepiadesi, sapphói sorok, 
ill. szakok) irodalmunkba, s merész fordulataival, 
újszerű szólamaival, szokatlan szófűzóseivel meg
indította a költői nyelv megújulását. Erős nyelv-
és stílusérzékével nyelvünknek sok szépségét tárta 
föl. Példája vonzott, s különösen a fiatal Kazinczy 
lelkesedett rajta. A sikertől fölbuzdulva, lefordí
totta Vaniére Paraszti majorságát, szintén hexa
meterekben (1779—1780), 1784. pedig a ritkább 
magyar szavakat hexameterekbe szedve Kisded 
szótár c. a. adta ki (2. átd.kiad. 1792). Verseit ja
vítva és újakkal kiegészítve másodszor 1786. 
Verskoszorú, harmadszor Költeményes munkái 
(1789), utoljára Megjobbított és bővített költemé
nyes munkái címmel 1802. adta ki. Újra dolgo
zott és újabb versei már kevósbbó merészek, de 
több bennük az ízlés és költőiség, sőt vannak 
költői ihlettel készült, hatásos darabjai is, így 
A ledőlt diófához c. allegóriája, A magyar lo
vassághoz, Szabolcs öröm-ünnepére. Verselgetóse 
mellett heves tollharca volt Rájnissal, aki még 
korábban kezdett antik versmértékben írni, de 

Rémi Nagy Lemkona. II. köt él 
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versei kiadásával elkésett. Az elsőségórt való ver
sengés s a prozódiai eltérések gyűlölködő háború
ságba keverték a két Írót. Rájnis (1. o.) támadott, 
s B. egész könyvvel felelt: Ki a nyertes a hang
mérséklésben. A vitában tulajdonképen egyik fél
nek sem volt igaza, de Rájnis nyelvészeti készült
sége ós vitatkozó ügyessége nagyobb volt s így 
az övé maradt az utolsó szó. Bár a vita ütköző 
pontjait, a magyar prozódia vitás kérdéseit e toll-
harc nem tisztázta, de nagy jelentősége, hogy 
figyelmet ébresztett az irodalmi törekvések iránt 
és előkészítette a magyar nyelv tudományos 
vizsgálatát. B. részt vett Batsányival és Ka
zinczyval a Kassai Magyar Múzeum alapításában. 
1799-ben nyugalomba vonult, s Komárom mellé 
Virtre költözött, egykori tanítványának, Pyber 
Benedeknek házához. Munkás öregségben élt itt 
haláláig, tudományos művein (Orihographiai és 
grammatikai észrevételek 1800; Magyarság vi-
rági 1803) és Vergilius-fordításán dolgozgatva. 
Ez utóbbi, öreg korának hosszú időn át érlelt becses 
gyümölcse: Virgilius Enéisse címmel két kötetben 
1810. (I. kötet, Aeneis l—V. ének) és 1813 (II. 
kötet, Aeneis VI—XII és az Eclogák) jelent meg. 
(Djra, iiadó Antaltól simítva, két ízben év nél
kül ós 1907.) Életrajzát s hátrahagyott költemé
nyeinek nagy részét Horváth Balázs adta a 
kassai főgimn. 1887—88. évi értesítőjében, írói 
méltatását Arany János a Prózai dolgozatai 
között. 

Rarotrop i smns , az élő anyagnak mecha
nikai ingerekre létrejövő tömegváltozása, 1. Tro-
pismus. 

Bárótzi Sándor, Író és műfordító, szül. 1735. 
íspánlakán (Alsó-Fehér vm.), megh. 1809 dec. 24. 
Iskoláit Nagyenyeden elvégezvén, Szebenben az 
erdélyi kormányszéknél hivataloskodott. Már itt 
kezdett irogatni, de öntudatos íróvá csak Bécs
ben lett, ahova vmegyéje 1760., az akkor szer
vezett magyar testőrséghez fölküldte. Bessenyei 
társaságában az ú. n. franciás iskolához csatla
kozva, közreműködött a magyar irodalom felvi
rágoztatásán, de később erőt vett rajta az al-
ohemia (aranycsinálás) szenvedélye, ami egészen 
olvonta az irodalomtól, ós csak időnként szere
pelt a nyilvános életben, mint a bécsi magyarok 
általánosan tisztelt feje. 1790-ben őrnagy, 1802. 
alezredes, 1806. mint ezredes nyugalomba vonul. 
Pontosabb munkái, többnyire regény- és novella
fordítások: Kassandra, 7 kötetes regény, La 
Calprenéde után franciából (1774); Marmontel 
Erkölcsi meséi (1775); Erkölcsi levelek, Dusch 
ntán németből (1775); A mostani Adeptus (re
gény a szabadkőművesség és aranycsinálók éle
téből) franciából (1810); Amália történetei (érzel
gős regény) németből (1810). Az első hármat Ka
zinczy újra kiadta B. S. Minden munkái c. alatt 
(1813—1814). Eredeti munkája A védelmeztetett 
magyar nyelv c. röpirata (1790), melyben a ma
gyar nyelv kiválóságát bizonyítgatva, a latin 
nyelv hivatalos volta ellen küzd. B. mint stllmü-
vesz nagy. Paludi után ő az első írónk, aki tuda
tosan törekedett művészien írni. A kiművelt stí
lusú francia irodalom alkotásait fordítván ma
gyarra, a korában fejletlen, finomabb érzelmi ár
nyalatok, előkelő udvariasság kifejezésére kép

telen, nehézkes magyar nyelvet kénytelen volt 
csiszolni, finomítani, hogy az idegen fogalmakat 
és kifejezéseket hiven tolmácsolja. Újít tehát, 
nem annyira a szavakban, mint a kifejezések
ben, fordulatokban, mondatszerkesztósben s az 
addig szétfolyó, áradozásra, körülírásra hajló, 
lapos próza helyett szabatos, tömör és a tárgy
hoz simuló, változatos nyelvet alkot. Újításaitól 
a maradi közönség visszadöbbent, nyelvét «órt-
hetetlen»-nek találta, de írótársai (Batsányi, 
Ányos stb.) nagy elragadtatással fogadták, Ka
zinczy pedig éppen az ő műveiből merített ösz
tönt nagy nyelv- és stílreformja, a nyelvújítás 
megindítására, s célul tűzte maga elé, hogy «B. 
koszorúja után fog törekedni». Életének főob 
eseményeiről s egyéniségéről Kazinczy tájékoz
tatott először, irodalmi érdemeinek méltatását 
Beöthy Zsolt adta a Magyar széppróza II. köte
tében. V. ö. Burger A., B. pályája, Szókelyudvar-
hely 1903. Századok 1908. 471. 

Baroucl ie (ang., ejtsd: barúcs, ol. baroceio, 
biroccio, franc, birouche), két- vagy négykerekű 
kocsi, elől egy üléssel a kocsis számára, benne 
két-két szemben levő üléssel, lebocsátható fedéllel. 

Barovka, község Zágráb vm. jaskai j.-ban, 
(1900) 90 lak.; u. p. és u. t. Krasic. 

Baroxiton, rézfúvó, melyeta königgratzi üer-
veny 1853. készített először. Terjedelme: kontra 
D—egyvonásos a. Öblös méretű. B. szó szerint 
annyit tesz: «ami mélyen és magasan hangzik*. 

Barozzaro (ol.), leginkább a római campa-
gnán használatos kétkerekű taliga, melybe ökrö
ket fognak. 

Barozzi, Giacomo, olasz építész, 1. Vignola. 
Baxö, Finnország D.-i partvidékénél, Helsing-

forstól DNy.-ra fekvő orosz sziget, Nyland kor
mányzóságban ; Barösund kikötővel. 

B a r q n e t t e , francia cukrossütemény Ntmes 
vidékéről. _ 

Barquisimeto (ejtsd: bárkiszimeto), Lara vene
zuelai tartomány székhelye az ugyanilyen nevű 
folyó partján; 540 m. magasban a tenger szine 
felett. A varost alsóbb részében Cojedesnek hív
ják, 31,476 lak., szép ültetvényekkel és nagy ál
lattenyésztéssel. 1552-ben Nueva Segovia néven 
alapították. 1812-ben nagy földrengés csaknem 
egészen elpusztította. 

Barr . , 1. Barrande. 
Barr, város Blszász-Lotharingiában, a Kirneck 

partján, vasút mellett, (1905) 5022 lak., bőrcser
zéssel, kékfestőkkel ós jelentékeny fa- és bor
kereskedéssel ; két ásványvízforrással (Büchl és 
Szt. Ulrik). 

Bárra, 1. Egosé-olaj. 
Bárra, Msk. Krassó-Szörény vm. bégai j.-ban, 

(1900) 1088 oláh lak.; u. p. Bálincz, u. t. Székás. 
Bárra, 1. Inverness skót grófsághoz tartozó 

12 szigetből (B,, Sandray, Pubbay, Mingelay, Ber-
neray stb.) álló csoport a Hebridák D.-i végében 90 
km2 területtel,(i900) 2545 lak., halászattal, szarvas
marhatenyésztéssel. A legnagyobb sziget B., 10 
km. hosszú és 5 km. széles; ÉK.-i része sík. — 
2. B., város Nápoly (ettől 5 km.-nyire) olasz tar
tományban, vasút mellett, (1901) 11,975 lak., húr
készítéssel, szövő- és bőriparral, bor- és gyümölcs
termeléssel. Épületei közt sok a nyaraló. — 3. B-y 
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több város neve Braziliában ; köztük a legjelen
tékenyebb : B. do Rio Grandé a Sao Francisco ós 
Rio Grandé összefolyásánál 4300 lak. — 4. B., 1. 
Bar. 

Bárra Gábor (ákosi), könyvnyomtató és lito
gráfus, szül. a szilágyvármegyei Ákoson 1799., 
megh. 1837. Kolozsváron. Tanulmányait Debre-
czenben kezdte, Zilahon folytatta és Kolozsváron 
a ref. gimnáziumban végezte. Hat esztendőt töltött 
Bielz Mihály nagyszebeni könyvnyomtató intéze
tében, majd pedig a ref. egyház segedelmével 11/2 
esztendős tanulmányutat tett Német-, Francia- és 
Angolországban. Hazajövet 1831. a kolozsvári 
ev. ref. kollégium kő- ós könyvnyomdájának lett 
az igazgatója. Litográfiái munkái igen sikerültek 
voltak. 

Barracanit (ásv.), 1. Gvbanit. 
B a r r a c a d a (áuat), a nyilascsuka-félék (Sphy-

raenidae) gyűjtőneve. Az irodalomban ezzel a 
névvel jelölik a Sphyraenapicuda Bl. Schn. nevű 
halat, mely az Antillák körül fordul elő; néha 3 
méterre is megnő; a bennszülöttek nagyon félnek 
tőle, mert állítólag az embert is megtámadja és 
felfalja. Húsát eszik, bár élvezete néha veszélyes, 
mert ha a B. nagyobb mennnyiségű kisebb mér
ges halat evett meg, húsa is mérgező hatású. 

Bárra do Rio Negro, 1. Manaos. 
Barraíranca, város Caltanisetta szicíliai olasz 

tartományban, Piazza Armerinától 9 km.-re, (1901) 
10,878 lak. 

Barr agán (középlatin barracanus), a középkor
ban a barchent szövet neve. 

Barrage (franc, ejtsd : barrázs) a. m. sorompó, 
a sorompónál szedett vám, völgyzáró gát. L. So
rompó. 

Barrakkpur, város Brit-Indiában, Kalkutta 
tartományban, a Hughli folyó mellett, 26 km.-re 
Kalkuttától, 9590lak., India alkirályánakpompás 
palotájával. 

Barranco (ejtsd: barránkoxfe lasangustias. A Ka
nári szigetcsoporthoz tartozó Palma-szigetén mély 
hegyszakadék,amely bejáratul szolgál az 1700 m. 
mély, beszakadt kráterhez, a Kalderához (a. m. 
üst, 1. Kaidéra). Átvitt értelemben B.-nak nevez
nek a vulkáni hegységekben minden hasonló 
alakú és valami kráterhez vezető hegyszurdokot. 

Barrande, Joachim, báró (paleontológiái rövi
dítése : Barr), hírneves paleontológus és geoló
gus, szül. 1799 aug. 11. Sanguesben (Haute Loire), 
megh. 1883 okt. 5. Frohsdorfban (Csehország). 
Tanulmányait a párisi műegyetemen bevégezve, 
hídépítő mérnök lett. 1820-ban az elűzött francia 
királyi családdal együtt számkivetésbe ment Ang
liába, Skótországba, majd Csehországba. 1831-
ben Chambord Henrik herceg nevelője lett, akivel 
azután egész életén át összeköttetésben maradt. 
Páradhatatlan munkálkodása főkép a csehországi 
szilur-medence kikutatásában rejlik s ennek kü
lönböző emeleteiből annyi kövületet gyűjtött 43 
éven át, hogy ehhez fogható gyűjtemény sehol a 
földön nincs. A hatalmas gyűjteményt a cseh 
nemzeti múzeumnak hagyta s tekintélyes vagyo
nát is mind cseh közművelődési célokra fordította. 
Legnagyobb munkája a Systéme Silurien du 
Centre de la Bohémé, amely 22 hatalmas kvart
kötetben 1160 gyönyörű táblával díszítve 1852— 

1883-ig jelent meg. Ez a nagy munka teljesen ki
meríti a cseh szilur-medence trilobitáit s egyéb 
kövült rákfélóit, azonkívül tárgyalja a kövesült 
halak, kagylók, csigák és brachiopodák csoportját 
is. Ö fejtette ki először a híres kolóniák elméletét, 
amelyről később oly sok vitatkozás támadt. B. 
működésének eredményeit Lóczy Lajos ismer
tette (Földtani Közlöny 1883) ós Zittel A. K., Ge-
schichte der Paláontologie (Leipzig 1899). 

Barrandit, ásvány a foszfátok csoportjából (Al, 
Fe), P042H20. Egyedüli termőhelye Csehország
ban van, Cerhovic (Przibramtól ÉNy.-ra), ahol szi-
lurhomokkő repedéseiben fordul elő gömbös zöldes 
halmazokba;), sugaras, rostos, néha sárgás-szürke 
színű, áttetsző, kissé viaszfónyű. 

Barranquilla (ejtsd: barrankiiya), Kolumbia dél-
amerikai államnak egyik legfontosabb kereskedő
városa, a Magdolna folyó egyik baloldali ágánál, 
Cartagenától 120 km.-re,vasútmellett, (1900)40,200 
lak., hajóépítő és javító-műhelyekkel; a Mag
dolna folyón fölfelé, Hondáig járó gőzhajók innen 
indulnak ki. B. vasúti állomás. 1906-ban kikötő
jébe érkezett 301 hajó 916,026 t. tartalommal, 
amelynek körülbelül fele angol és */« német ere
detű. 1629-ben alapították ós most az egész mag
dolnamenti kereskedelem falai közt egyesül. 

Barrantes, Vicente, spanyol író és költő, szül. 
Badajozban 1828 márc. 24. Teológiát tanult, de 
1848 óta teljesen az irodalomnak ólt Madridban. 
A regényíráson kezdte (Jüan de Padilla, La viuda 
de Padilla ós Siempre tarde), hogy a haladó irányt 
szolgálja, azután megírta Estremadura tartomá
nyok monográfiáját (Catálogo razonado y critico 
de los libros, 1865) s végül költeményeket írt. 
(Baladas espanolas 1853 ós 1865, Dias sin sol 
1865 és Cuentos y leyendas 1875). Müvei révén 
bejutott a spanyol akadémiába. 

Barras, Fául Jean Frangois Nicolas, comte 
de, a francia direktórium tagja, szül. Fos-Em-
phouxban 1755 jun. 30., megh. Chaillot-ban 1829 
jan. 22. Pondichéryban szolgált mint hadnagy s 
innen kapitányi ranggal tért vissza Parisba, hol 
kizárólag az élet örömeinek élt. A forradalom ki
törésekor nyomban az új eszmék szolgálatába 
állott. Részt vett a Bastille és a Tuileriak ostro
mában ós mint a konvent tagja XVI. Lajos halá
lára szavazott. 1793-ban ostrom alá fogta a fel
kelt Toulont és mint a konvent bizalmi fórfia vére
sen nyomta el a Dél-Franciaországban kitört föl
keléseket. Robespierre mindamellett nem bízott 
benne, amiért B. elleneihez szegődött és 1794 
júl 27., mint a párisi őrség vezére a zsarnokot le
tartóztatta. Ezentúl a mérsékelt irányhoz csatla
kozott. Mint a konvent elnöke az 1795 okt. 5-iki 
royalista felkelés elnyomásával a fiatal Bonapartét 
bízta meg. A direktóriumban a legbefolyásosabb 
és leghatalmasabb ember volt; ő nevezte ki Bona
partét az olasz hadsereg fővezérének és ő járt köz
ben Napóleon és Beauharnais tábornok özvegyé
nek eljegyzésében is, ki saját emlékiratai ós köz
hiedelem szerint azelőtt B. kedvese volt. Grois-
bois kastélyában és a Luxembourg palotában ke
leti fénnyel rendezett ünnepeket Rócamier, Stael 
és Tallien asszonyok tiszteletére. 1797 szept. 4. ver
senytársait és royalista ellenfeleit mindkét tanács
ból kibuktatta és ezentúl jóformán korlátlanul 
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kormányozott, de kapzsiságával s ledérségével a 
direktóriumot olyan népszerűtlenné tette, hogy 
Bonaparte 1799 nov. 9. könnyű szerrel megbuk
tathatta, de életét nem bántotta. B. ekkor a 
Groisbois-kastélyba és utóbb Brüsszelbe vonult 
vissza, hol a politikával mitsem törődve, dőzsölő 
életet élt. A restauráció után visszatért Parisba, 
melynek közelében megvette Chaillot-kastélyt, 
hol régi hajlamához híven fényes mulatságokat 
rendezett. Csak 46 évvel halála után adta ki 
Duruy H. B. emlékiratait (Paris 1896,4 köt., ném. 
Stuttg. 1896), melyekben sok az érdekes és pikáns 
adat, de hitelességre igényt még sem tarthatnak, 
mert szerzőjük nagyzási mániában szenvedett, 
ellenfeleiről, első sorban Napóleonról rendkívül 
elfogultan és ellenszenves hangon nyilatkozik és 
mert Rousselin a kéziratot önkéntesen átdolgozta. 
V. ö. Tisza István cikkét a Budapesti Szemlében 
1897 jan. 

B a r r e (franc, angolul bar). 1. A pénzverésben 
s a nyers arannyal-ezüsttel való kereskedésben 
rúd- v. gömbalakú, különféle súlyú és finomságú 
arany-ezüst darab. Finomságát erre rendelt hiva
talban próba útján határozzák meg és a darabra 
ütött bélyeggel jelzik. Az ilyen rudak v. golyók 
nagy fizetések teljesítésére vagy bankokban való 
letétül szolgálnak. Kínában pénzül is használják 
őket. Az északamerikai Egyesült-Államokban a 
pénzverő hivatalban verés útján is állítanak elő 
oly arany-ezüst-rudakat, amelyek finomsága 9/io 
s amelyek súlyát a bélyeg unciákban vagy az 
uncia századrészeiben adja meg. — 2. B. keres
kedelmi súlymérték a keletindiai francia gyar
matokban. 1. B. v .candi= 234,693. Feloszlik 20 
tolamra (taulan) v. mahndra (mand, maud). 

Barre, város Vermont amerikai államWashing-
ton countyjában a Winooski felső folyásánál, 
vasút mellett, (1901) 8448 lak., gazdasági gép
gyártással. 

Barre, 1. Jean Auguste, francia szobrász, szül. 
Parisban 1811 szept. 25., megh. 1896. Cortot ta
nítványa, sok képmást, monumentális és dekora
tív müvet készített. Kiemelendők: Mathieu Móló 
márványszobra (1845 Paris, Musée du Luxem
bourg) ; III. Napóleon és Marié Clotilde hercegnő 
mellszobrai (ajacciói Napóleon-múzeum); Alfréddé 
Musset síremléke a párisi Pere Lachaise temető
ben (1858); Panny Elsler ós Maria Taglioni tán
cosnők bronzszobrocskái (1870 Paris, San Donato-
gyüjtemény); Gutenberg emlókszobra Strassburg-
ban (1860) stb. Emlékérmeket is készített. 

2. B., Jean Jacques, francia médailleur, az előb
binek atyja, szül. Parisban 1793 aug. 3., megh. 
1855 jún. 10., 1843-ban a francia pénzverő fő-
vésnöke lett. A francia óremművészet hagyomá
nyait folytatva igen nagy számmal készített ér
meket, főleg a kor nevezetes történeti eseményei
nek emlékére. 

Barreau(fr., ejtsd: bán-ó), a fcarre (ang. bar) szó
tól származik s eredetileg azt a korlátot jelenti, 
amely nyilvános tárgyalások alkalmával a bírák 
helyét (tribüné) a hallgatóságtól elválasztja. Mint
hogy az ügyvédek, mint a felek védői, jogtanácso
sai, v. mint különösen órdeklettek mindig a kor
lát mellett foglalnak helyet, a B. elnevezést az 
egész ügyvédi karra átvitték. 

B a r r e l (ang., a.m. hordó). Nagy-Britanniában 
folyadókmérték sörre (ale) = 2 kilderkin = 4 fli-
kin = 36 imperial-gallon = 1635645 1. Hasz
nálják különböző nagyságban súlymértókül is bi
zonyos árúkra. 1 B. búza- v. kukoricaliszt = 196 
avdp.-font = 88904kg.; 1 B. nádcukor — 224— 
308, 1 B. besózott hús = 200 angol font, 1 B. kő
olaj = 40, 1 B. almabor és más folyadék = 30 
gallon. 

Barre l . , növénynevek mellett Jacques Bar-
relier párisi Domonkos-szerzetes (szül. Párisbau 
1606., megh. u. 0. 1673 szept. 17.) nevének rövi
dítése. Nevezetes munkája: Plantae per Galliam 
Hispániám et Italiam observatae, iconibus aeneis 
exhibitae, melyet halála után 1714. Parisban An-
toine Jussieu adott ki. 

Barréme (Baréme), Francois, a francia Ma-
róthy (1. 0.). Szül. Lyonban 1640-, megh. Paris
ban 1703. Franciaországban a számvetési könyvet 
ma is baréme-nek nevezik. A távolságok szerint 
kiszámított vasúti árszabály-táblázatot is e név
vel jelölik. 

Barrémien, a geológiában a kréta szisztéma 
alsó részének egyik emelete. Nevét a franciaor
szági Barréme városról nyerte, melynek közelé
ben ezek a rétegek, márgák ós meszek típusosán 
vannak kifejlődve. Vezérlő kövülete a Requienia 
ammonea. Hazánkban is jelentékeny elterjedésű 
ez az emelet. 

Barren (többes számban: barrens). Ezzel a 
kifejezéssel Észak-Amerikában a terméketlen vi
dékeket szokták jelezni. Különösen Kentucky egy
koron steppeszerü fennsíkjait nevezték így, ame
lyeken most legszebb eredménnyel termelik a do
hányt. E névvel emlegetik Dél-Karolina és Flo
rida fenyővel borított homokos síkjait, valamint 
Kanada zuzmós-tundrás s részben csupasz, nö
vényzet híján szűkölködő sziklás területeit. 

Barren Island (ejtsd: benn ejiend), l. erdővel bo
rított, lakatlan vulkáni sziget a Bengáli-öbölben, 
az Andaman szigetektől K.-re. Hirtelen emelkedik 
ki 353 m. magasra a vulkáni kúp, amely az egész 
szigetet teszi; 1858. volt az utolsó lávaerupciója, 
azóta szolfatara és mofetta működést tanúsít, 
még pedig gyakran 10 p.-nyi időközökben. — 2. 
B. Egyike a Furneaux-szigeteknek (1. 0.). 

Barrére (ejtsd: barér), Gamille, francia diplo
mata, szül. 1851 okt. 23. 1871-ben a kommíinhöz 
csatlakozott. Deportációra itóltók, erre Londonba 
menekült. 1878-ban a berlini kongresszusra kül
dött Waddington titkárai maga mellé vette B.-t, 
aki ekkor kegyelmet kapott és Gambettához csat
lakozott. 1880-ban a Duna-bizottságnak francia
országi tagja lett. 1883—85-ig francia főkonzul 
volt Kairóban, azután Stockholmban, München
ben és Bernben követ. 1897 dec. óta Rómában 
nagykövet a királyi udvarnál. 

Barrés, Maurice, francia író, szül. Charinos-
ban, 1862. Stendhal tanítványa az irodalomban. 
Híresebb müvei: Le Jardin de Bórénice (1891): 
le Román de l'Energie (3 rész, 1902). Mint Nancy 
képviselője részt vett a Boulanger-féle mozga
lomban. 

Barret, 1. Baret. 
Barretinok, 1. Humiliáták-
Barrett, Elizabeth, 1. Browning. 
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Barrhead (ejtsd: barrhed), iparos város Renfrew 
skót grófságban, 11 km.-re Glasgowtól, a Levern 
partján, (1901) 9855 lak., pamutiparral, vasöntővel 
és gépgyárral. 

Barrias, 1. Ernest, francia szobrász, szül. Pa
risban 1841 ápr. 13., megh. 1905 febr. 4-én, ró
mai tanulmányai után 1870. aratta első nagy si
kerét a Megarai leány c. márványszoborral (Paris, 
Musée du Luxembourg). A Spartakns esküje 
(1871, Jardin des Tuileries), de még inkább Az 
első temetés e. csoport (1878) a francia szobrászat 
leghíresebb alkotásai közé tartozik. A termékeny 
mester egyéb művei: Paris védelmének emléke, 
Bemard Palissy, Lavoisier, Émile Augier és Vic-
tor Hugó emlékszobrai Paris közterein; a Termé
szet leveti fátylát (Musée du Luxembourg); Alen-
<;on hercegnő síremléke (1904), sok mellszobor, 
köztük Munkácsy Mihályé. 

2. B., Félix Joseph, francia festő, az előbbinek 
bátyja, szül. Parisban 1822szept. 13., megh. 1907 
jan. 25., Léon Cogniet tanítványa. Történeti fest
ményeinek tárgyait nagyrészt az ókorból merí
tette. Ilyenek: Cincinnatus, Sappho, Horatius, 
Augustus és Maecenas stb. Sok monumentális 
müve díszíti Paris templomait ós középületeit 
(St. Eustache, Trinitó templomok; Louvre, nagy 
opera, stb.). 

B a r r i c a d e (franc.) a. m. torlasz (1. 0.). 
tíarrie (ejtsd: bem), James Matthew, irói nevén 

Qavin Ogilvy, angol Író, szül. 1860 máj. 9. Kir-
riemuirban, Skótországban. Az edinburgi egyete
met elvégezvén, előbb Nottinghamben, majd Lon
donban újságíró lett, utóbb csupán a szépirodal
mat műveli. Kezdetben elbeszéléseinek tárgyait a 
skót kisvárosi polgári és népéletből vette. Mint 
elbeszélő, igazi magaslatra Margaret Ogilvy (1896) 
regényével emelkedett, melynek f őalakjában édes
anyját rajzolja; emellett a regény a skót puritán
ság intim képét varázsolja elénk. Mint színműíró 
1895. lépett fel The professor's lőve story müvé
vel, melyet a The Barrister (1899), The wedding 
quest (1900), Quality Street (1903) színmüvek, 
The admirable Crichton (1900) és Little Mary 
(1903) vígjátékok követtek. Nagy hatást tett Pé
ter Pan tündérmeséje (1904). Első vígjátékaiban 
az angoloktól kedvelt groteszk elem uralkodik, de 
legutóbb Alice sit-by-the Pire (1905), What every 
woman knows (1908) és az egy felvonásos The 
twelve pound-look vígjátékban írnom humorral 
festi a mai társadalom képét. Elbeszélései 8 kö
tetben jelentek meg Novels, tales, skatches címen 
(1896—97). Magyarul is színre kerültek: Vén leá
nyok, Egyenlőség, Amihez minden asszony ért és 
A kis tisztelendő c. vígjátékai. 

Barr i ére (franc, ejtsd: barrjer), lóversenyeknél 
korlát, gát, tov. vasrugókkal ellátott sorompó, 
különösen kapu előtt; vasrácsozatu kaput is je
lent, mely vm. vár bemenetelét elzárja. Pisztoly
párbajnál azt a helyet jelöli, melynél tovább a 
bajvívók egyikének sem szabad előremenni. 

Barriére, 1. Jean Frangois, francia író, szül. 
1786. Parisban, megh. 1868. Főbb müvei: Tableau 
de génre et d'histoire; La cour et la ville sous 
Louis XIV., Louis XV. et Louis XVI. stb. 

2. B., Théodore, francia drámaíró, szül. 1823., 
megh. 1877. Ismert drámaírókkal társulva több 

mint 50 drámai művet irt. Pilles de marbres; 
Les faux bons hommes ; Le feu au couvent (ford. 
Feleki Miklós, 1877. Külföldi színmütár, 4.); MaU 
heur aux vaincus (a császárság alatt betiltott 
színmű); La comtesse de Sommerive (1872) stb. 

Barriére-szerződés (határ-szerződés), az a 
szerződés, melyet a németalföldi köztársaság 1709 
okt. 28. Angliával kötött, hogy határait Fran
ciaországgal szemben biztosítsa. V. ö. Willequet, 
Histoire du systéme de la Barriére (Buxelles 
1847). 

Barriére-zátony, 1. Korallzátony. 
Barrier Island (ejtsd: barrler ejlend), két Sziget, 

Great- ós Little-B., Uj-Zeeland ÉK.-i partja melr 
lett, a Hauraki-öböl bejáratánál. A Great-B. leg
magasabb hegycsúcsa a M.-Hobson (710 m.) 

Barrikád a. m. torlasz (1. 0.). 
Barril, régebben folyadékmérték Portugáliában 

borra ós ecetre=301-321., felosztott 18 almudára. 
A Kanári-szigeteken 1B. = Via Pipa = 8 arroba. 
Mexikóban borra = 150 cuartillo = 75623 1., 
rumra és pálinkára = 160 cuartillo = 80665 1., 
Chilében = 68136 1., Argentínában = 76 1., üru* 
guayban = 75904 1. L. még Baril. 

Barrili, Antonio Gfiulio, olasz regényíró (csa
ládi nevén eredetileg Barile), szül. Savonában 
1836 dec. 14., megh. Carcaróban, Savona mellett, 
1908 aug. 15. Az Olaszország egységesítését célzó 
harcoknak egyik tevékeny bajnoka volt, karddal 
és tollal egyaránt. Huszonkét éves korában a 
genuai HMovimento c. lap szerkesztője; részt vesz 
mint önkéntes az 1859- és 66-iki hadjáratban ; ez 
utóbbiban Garibaldinak vonzalmát is megnyeri, 
úgy hogy ezentúl mellette titkár minőségében szol
gál. 1870-ben habilitáltatja magát a genuai egye^ 
temen, majd hírlapírói munkásságát folytatva, 
országos képviselővé lesz, végre 1894. a genuai 
egyetem irodalomtörténeti tanszókét nyeri el, 
amely állásában mint lelkiismeretes, szorgalmas 
tanárt hallgatói mindig nagyrabecsülték. Nagyon 
termékeny és kedvelt regényíró volt. Hatvan re
génye és elbeszélése közül legnagyobb sikert a 
CapitanDodero, a Vald'Olivi ésaL'Olmo e l'Edero 
(A szilfa és a repkény) címűek arattak. 

Barrilon, 1. Baril. 
Bárringen, város Joachimsthal csehországi ke

rületi kapitányságban, az Érchegység magas rór 
sei közt, vasút mellett, (1900) 2860 lak., akik csip
két és kesztyűket készítenek. 

Barrios, 1. Justo Ruffino, a guatemalai köz
társaság elnöke, szül. SanLorenzóban 1835JÚ1.17., 
megh. 1885 ápr. 1. Mexikóból több izben tört be 
hazájába, hogy Carrera és Cérna elnököt meg
buktassa. Granados elnök megtette a hadsereg fő
vezérévé, 1873. pedig a köztársaság elnöke lett. 
Korlátlanul s kegyetlenül uralkodott. Közép-Ame
rikának öt köztársaságát mindenáron egy szövet
séggé akarta egyesíteni, de Salvador, Nikaragua 
és Costa Rica háborúval támadták meg, melyben 
B. elesett. 

2. B., Jósé Maria Reyna, Guatemala köztár
saság elnöke, az előbbinek unokaöccse. Ifjú korá
ban nagy utazásokat tett. 1892 márc. a köztár
saság elnökévé választották, mely állásban több 
vasutat épített és a kereskedést előmozdította. 
Mivel attól tartott, hogy másodszor meg nem vá-
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lasztják, felcsapott 1897. diktátornak, de rokona, 
Morales Prospero volt hadügyminiszter 1898 febr. 
megölette. 

B a r r i q u e (franc), folyadék- és súlymérték, 
amelyet Bordeauxban borra még ma is használ
nak. Ott 1 B. = 30 vélte 2281.4 B. = 1 tonneau. 
1 B. cukor = 489-5 kg. 1 B. rizs Szenegambiában 
= 180 kg. 

Barr i s t er (ang.), ügyvéd, aki a bíróság előtt 
a felek képviseletében megjelenhetik és előadáso
kat tehet (plaidirozhat). Diját nem perelheti. A 
High Court bírája csak az lehet, aki legalább 10 
évig mint B. működött. Közülük kerül ki a ko
ronaügyész, Attorney-General és a Solicitor-Gene-
ral, 1. Solicitor. 

Barrois, 1. Bar. 
Barrois, Cliarles Eugéne, francia geológus és 

tanár, szül. 1851. Lilieben. 1904-ben a francia 
akadémia tagjául választotta. Főbb művei: Re-
cherches sur le terrain crétacó de l'Angleterre et 
de 1' Irlande (1876); A geological sketch of the 
Boulonnais (1879); Mémoire sur le terrain crótacé 
des Ardennes (1878); Rechorche sur les terrains 
anciens des Asturies et de la Galice (1882); Mé
moire sur la distribution des graptolithes en 
Francé (1892); főképen a Bretagne geológiai alak
zataira vonatkozó tanulmányok. 

Barros, Joaode, jeles portugál történetíró, szül. 
Vizouban 1496., megh. Pombal mellett 1570 okt. 
20. Nagy buzgalommal tanulmányozta az ókori 
Írókat s igen kedvelt lovagregényt írt História 
do emperador Clarimundo c. alatt (Coimbra 1520). 
E könyvében azt állítja, hogy azt egy magyar 
munka nyomán írta, ill. fordította ós hogy a 
portugál uralkodócsalád magyar eredetű (amit 
aztán számosan utána irtak). 1532—63-ig volt 
India kincstárosa; 1539-ben a brazíliai Maranhao 
tartományt kapta ajándékul, mely tartomány 
gyarmatosításánál elvesztette összes vagyonát. 
0 írta az első portugál nyelvtant (Lissabon, 1539). 
Rhopica pnenma c. erkölcsi párbeszédét (1532) 
az inquizició eltiltotta. írói dicsőségét azon
ban Asia című nagy históriai művének köszön
heti (Lissabon 1552—1563, 3 kötet). Harminc 
évig dolgozott e müvén, melyben szigorú igaz
ságszeretettel írta meg a portugálok fölfede
zéseit, hódításait és hőstetteit Kelet-Indiában 
1415—1539-ig B. maga csak az első három 
dekádat és a negyedik dekadának egy részét 
írta meg; folytatták Lavanha, Diogo de Couto 
(1602-45-ig), végre Boccaro Ant. (1778-88-ig). 
Németre fordították: Soltau ós Feust (1821 ós 
1844). V. ö. Kropf Lajos, Clarimundus császár 
krónikája (Századok 21. 173.). 

Barrot (ejtsd: bsuTó),l.Camille Hyacinthe Odilon, 
francia politikus, szül. Villefortban (Lozére) 1791 
szept. 19., megh. Bougivalban (Paris mellett) 1873 
aug.6. Mint fiatal ügyvéd politikai perek révén nagy 
népszerűségre emelkedett. X. Károly merev reak
ciójával szemben B. az ellenzékhez csatlakozott. 
1827-ben belépett az Aide-toi egyesületbe, mely
nek elnökeként előkészité a júliusi forradalom 
kitörését. 1830 júl. 28. rövid ideig az államtanács 
tagja volt, de csakhamar képviselőnek válasz
tatta magát. Hevesen küzdött a Guizot- és Molé-
minisztéríumok ellen, de nem csatlakozott a bal

pártnakköztársasági érzelmű frakciójához, hanem 
hű maradt Lafayette 1830-iki elvéhez: népszerű 
trónt és köztársasági institúciókat! E cél elérésére 
elnöke lett a dinasztikus ellenzéknek, mely az or-
lóansi családnak megszilárdítását s az alkotmány
nak szabadelvű fejlesztését tűzte ki feladatul. 1848. 
részt vett a reformbankettekben ós aláirta a Gui
zot ellen intézett vádiratot. A februáriusi forra
dalom kitörésekor a király B.-t nevezte ki minisz
terelnökké (febr. 24). B. ekkor Thiers-rel együtt 
a csapatok visszavonását javasolta a királynak. 
Lajos Fülöp elmenekülóse után B. a párisi gróf 
érdekében kormányzóság alakítását ajánlotta, 
de a kamara nem fogadta el javaslatát. B. erre 
a köztársasági párthoz csatlakozott s tagja lett 
az alkotmányozó ós'törvényhozó nemzetgyűlés
nek. Bonaparte Lajos elnök B.-t nevezte ki első 
minisztériumának (1848 dec. 20.) elnökévé. Ebben 
az állásában rendőri szigorával némileg gyűlö
letessé tevén magát, 1849 okt. 30. leköszönt. Az 
1851 dec. 2-iki államcsíny meglepte. Egyidőre őt 
is fogságba vetették, de nemsokára szabadon bo
csátották. A második császárság alatt önérzetesen 
nem vállalt sem hivatalt, sem mandátumot. A csá
szárság bukása után az 1872-iki új államtanács 
tagja s alelnöke lett. Emlékiratai Mémoires pos-
thumes cím alatt csak halála után jelentek meg 
(Paris 1875—76, 4 köt.). 

2. B., Adolphe, az előbbinek öccse, szül. 1801., 
megh. 1870 jún. 16. A diplomácia szolgálatába 
állott s 1858—1864-ig Madridban volt követ. 

3. B., Vietorin Ferdinánd, B. 1. ós 2. öccse, szül. 
1806 jan. 10., megh. 1883 nov. 12. Mint III. Napó
leon híve, Odilon bátyjának (1. B. 1.) visszalépése 
után, 1849 okt. 31. belügyminiszter lett. 1850-ben 
Torinóba ment követnek, később az államtanács
nak, 1877. pedig a szenátusnak lett tagja. 

Barrow, így nevezik az Angliában igen gya
kori őskori sírhalmokat (tumulus). A hosszúkás 
sírhalmok (long barrows) kőkori, a kúpalakú ke
reksírhalmok (round barrows) bronzkori temet
kezéseket födnek. A kerek halmokban úgy elföl-
delést, mint halotthamvasztást is észleltek, a 
hosszúkásakban, Yorkshire és Westmoreland ki
vételével, csupán elföldolóst. 

Barrow (ejtsd: barró), kis folyó Írországban, 
Queen grófságban, Slievebloom hegyeiben ered és 
Watterford kikötőbe szakad; hossza 160km., eb
ből 96 km. hajózható. Legnagyobb mellékvizei: 
jobbról a Nőre és Snir, balról a Little Barrow vagy 
Cushina. 

Barrow, 1. Isaak, angol teológus és matema
tikus, szül. 1630., megh. 1677. Tanult Essex-ben, 
majd Cambridgeben, hol 1652. niagister artium 
címet nyert. 1655-ben külföldre ment s 4 évig 
utazott Franciaországban és Olaszországban, 
Törökországban, Németországban és Hollandiá
ban. Visszatérvén hazájába, a geometria tanára, 
majd Wales egy kis községében lelkész lett. Min
den jövedelmét jótékony célokra fordította. 1672-
ben Cambridge-be nevezték ki tanáriak; itt ö 
alapította meg azt az értékes könyvtárt, mely ma 
is egyik fő ékessége ennek az egyetemnek. Eredeti 
matematikai művei közül legfőbb az ő Lectiones 
geomotricae és Lectiones Opticae, melyekről azt 
mondták, hogy azok a kiválóan érdekes tételeknek 
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egész kincsesbányáját tartalmazzák. Mint teoló
gus főként egyházi beszédeivel szerzett hírnevet. 
Müvei közül fölemlitendők: Buclidis Blementa; 
Euclidis Data, Mathematicae Lectiones, Opuscula. 
Matematikai műveit utoljára Whewell (London 
1861), teológiai, erkölcstani ós költői müveit pedig 
Tillottson (2 kötetben, 1685 és 1741.) és Napier 
{9 kötetben 1859) adták ki. 

2. B., John, sir, földrajzi író, szül. Dragley-
beckben, Angliában, 1764. jún. 19., megh. London
ban 1848 nov. 23-án. 1786—91-ig a csillagászat ta
náravolt a greenwichi akadémián, azután lord Ma-
eartneyjel, mint annak magántitkára, Kinába uta
zott és Kokhinkinában is járt. Útleírása: Travels 
to China (London 1804, nóm. Weimar 1804—185), 
magyarul: B. chinai utazásából, mely 1803-dik 
esztendőbeli chinai rebellionak rövid rajzolatja is 
(Pest 1818. Trattner János. Nevezetesebb utazások 
tárháza, V. köt.) kitűnt alaposságával és tartalmas
ságával, és a Voyage to Cochinchina (London 1806, 
nóm. Weimar 1808) ép olyan jeles munka. Mikor 
utóbb Macartneyt a Fokföld kormányzójává nevez
ték ki, B. újra szolgálatba lépett és nagy utazásokat 
tett Dél-Afrika belsejébe. Az ő müve, a Travels in 
the interior of Southern Africa (London 1801-1803, 
2 kötet., nóm. Weimar 1801—1805) volt az ottani 
európai gyarmatoknak első pontosabb áttekintése, 
1804. a tengernagyi hivatal titkára lett Angliában 
és 40 évig viselte ezt a hivatalát. A chronological 
history of voyages intő the arctic regions c. alapos 
müve (London 1818, 2 köt., új kiadás 1846) volt a 
megindító oka az újabb angol sarkvidéki utazások
nak. B. kezdeményezésére alakult meg a londoni 
földrajzi társaság is, melynek alelnökévé lett. Tőle 
megjelentek még: The life of Macartney (London 
1807, 2 köt.), Memoirs of naval worthies of Queen 
Elisabeth's reign (London 1845) ós több híres an
gol tengerésznek életrajza. Továbbá: An autobio-
graphical memoir ós Sketches of the Royal So-
ciety (London 1847 és 1849). 

Barrow-fok (ejtsd: barró), az Északi Jeges-ten
gerbe kinyúló hegyfok Alaszka félszigetén, az é.sz. 
71° 23' 31" alatt. 1826-ban a Beeehey kapitány
tól a vidék átkutatására kiküldött Blson hadnagy 
fedezte föl. 

Barrow-in-Furness, iparos és kikötőváros Fur-
ness-félszigeten Lancaster angol grófságban,Wal-
ney-szigettel szemben, a Morecambe-öböl egyik 
ágánál, (i9oi) 57,586 lak., 1850. még csak halász
falu volt 100 lak. Rendkívül gyors fejlődését az 
újabban fölfedezett vasérc-telepeinek köszönheti. 
Vas- és acélgyárai Nagy-Britannia legnagyobb ily
nemű intézetei közé tartoznak; jutaszövői világhí
rűek ; hajógyárai több mint 4000 munkást foglal
koztatnak. Kereskedelmi forgalma is folytonosan 
növekszik. 1908. a behozatal értéke 785,677, a ki
vitt angol cikkek értéke pedig 487,795 st. font volt. 

Barrowisták v. brownisták, Brown Róbert 
(1. o.) követői. 

Barrow-szoros, 52—60 km. szóles és 400— 
420 km. hosszú, K.-ről Ny.-nak vezető tenger
szoros az Északi-Jeges-tengernek Amerikától B-ra 
fekvő részében; a Lancaster-sundot a Melville-
sunddal köti össze; Észak-Devon és a Parry-szige-
tek meredek, sziklás partjai határolják. 1819-ben 
Parry fedezte föl. 

Barry, város Glamorgan walesi grófságban, 
(1901) 27,028 lak. Közelében Barry kastély rom
jai (XIII. sz.). 

Barry, amerikai és európai szőllő keresztezésé
ből származott kékszemű, korán érő, direkt termő 
szőllőfajta. Miután a filloxerának nem áll ellen 
s a Peronospora viticola iránt is nagyon fogé
kony, jelentősége nincsen. 

Barry, 1. sir Charles, angol építész, szül. 
Londonban 1795 máj. 23., megh. 1860 máj. 12. 
Leghíresebb müve az angol parlament épülete 
Londonban (Westminister-Palace). A hagyomá
nyos angol csúcsíves stílusban tervezett hatal
mas palota építése 1840. kezdődött és lényegében 
1852. fejeződött be. 

2. B., Edward Middleton, az előbbinek fia, 
szül. Londonban 1830 jún. 7., megh. 1880 jan. 27. 
Atyjával együtt a londoni parlament épületén 
dolgozott, melyet atyja halála után ő fejezett be. 
Ó építette a londoni Coventgarden-szinházat 
(1860), a máltai operaházat, a Charing Cross 
szállót, a National Gallery új részeit, többnyire 
renaissance stílusban. 

3. B., James, angol festő, szül. Corkban (Irland) 
1741 okt. 11., megh. 1806 febr. 22. Rómában töl
tött 5 óv után Londonban telepedett le azzal a szán
dékkal, hogy Angliában a klasszikus művészetet 
meghonosítsa. 1777—83-ig festette nagy művét, a 
Society of Árts egyik termében levő 6 festményt, 
mely az emberi művelődés történetét 6, részint az 
ókori, részint a modern életből vett jelenetben tün
teti föl. 

4. B., vicomtesse du, 1. Dubarry. 
Barry Cornwall, álnév, 1. Procter. 
Bars vezér, 1. Bors. 
Bars vármegye. Magyarország dunáninneni ré

szének egyik vmegyéje, mely a Garam két part
ján terül el; Ny.-on és É.-on Nyitra, K.-en Zó
lyom és Hont, D.-en Komárom és Esztergom 
vármegye határolja. Kiterjedése 2724 km2. Leg
nagyobb részt hegyes vármegye; orograflájá-
nak vázát a rajta végig
folyó Garam és Nyitra fo
lyók adják; a két folyó 
közt emelkedő, B. vmegye 
túlnyomó részét elfoglaló 
hegységeket a Kárpátok 
Nagy-Pátra láncolatához 

számltjuk; ezek: a Kör-
möczbányai hegycsoport, a 
Ptácsnik-hegysóg, az Új
bányái hegység és a Tri-
becs csoportja. A körmöcz-
bányai, nemes ércekben és 
egyéb ásványokban gaz
dag trachithegységnek csak Ny.-i lejtői érnek B. 
vmegye legészakibb részébe, főbb csúcsai a hatá
ron emelkedő Sucha hóra (1227 m.), Goldbrunn 
(1266 m.) ós Laurin (1026 m.). B csoportot az új-
lehota-handlovai nyereg választja el az 1346 m.-ig 
emelkedő Ptácsnik-hegységtől, melynek meredek 
lejtői a Nyitra és Garam völgyeibe ereszkednek 
alá, míg D.-en a hegység a nagymezői hágó által 
a Zsitva és Garam közt elterülő, jóval alacsonyabb 
(Nagy-Inovec 901 m.), szintén trachitból álló Új-
bányai hegycsoporttal függ össze. Ehhez Aranyos-
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marót és Garamszentbenedek vidékétől kezdve D. 
felé csak alacsony (250—349 m.) dombvidék csatla
kozik, mely túlnyomóan földmívelés alá van vetve, 
mig a többi hegységeket nagyobbára sűrű erdők 
borítják, a magasabbakon hegyi legelők és rétek 
is előfordulnak. A Garam mély, de keskeny völ
gyét (magassága Garamszentkeresztnél 266, Ga-
ramszentbenedeknél 192, Csatánál csak 123 m.) 
K.-en a Magyar Érchegység Ny.-i ereszkedője 
(N'agy-Zsjár 856 m., Brezil 736 méter) szególyzi, 
melynek végső nyúlványai Léva táján vesznek el 
a Garam völgyén odáig szóles (10 km.) sávban 
felnyúló rónán. Az Újbányái hegység D.-i domb
sorairól Ny.-ra s a Garam-völggyel párhuzamosan 
húzódó, jelentékeny mellékvölgyeivel a környező 
dombvidékbe messzire benyomuló Zsitva-lapályt 
É.-on szintén a Nagy-Fátrához tartozó, ennek új-
bányai csoportjától éppen a Zsitva és Hluboka ál
tal elválasztott Tribecs csoportja (829 m.) rekeszti 
bo, melynek gerince Nyitra vmegye határát jelöli, 
a nagymezői hágó pedig a Ptácsnikkal fűzi össze. 
B. vmegye folyóhálózata a hegyek konfigurációjá
val szorosan összefügg. A vármegyén végigfolyó, 
tutajozásra is alkalmas Garam s a vele egyközu 
Zsitva oly közel (10—20 km.) folynak egymáshoz, 
hogy jelentősebb mellékvizük e vidéken nincsen; 
a Garam csakis balf elől, az Érchegység hatalmas 
tömegéből nyeri a Szekinczét s a vele egyesülő 
Perecz patakot, mig jobboldali mellékvizei (Kör-
möczbányai patak, Lutilla) bővizüek ugyan, de rö
videk ; viszont a Zsitva csak a Tribecs (azaz jobb) 
felől veszi fel a jelentékenyebb Dervenczét, Sztrá-
nyát és Hlubokát. 

Éghajlata D.-i részében meleg, É. felé fokoza
tosan hidegebbé válik; évi közepes hőmérséklete 
Léván még 95 , Körmöczbányán már csak 75° C.; 
a július hőfoka amott 206, itt 180, a januáré 
—2"3 ós —40° C.; jellemző, hogy az abszolút szél
sőségek Körmöczbányán 339 és -—19.0, a jóval 
délebbre s alacsonyabban fekvő Léván ellenben 
362 és —25'6° C.; az abszolút ingadozás amott 
52-9, itt 61-8° C, a vmegye hegyes É.-i részében 
tehát az égalj eszerint jóval kevósbbé szélsősé
ges, mint a rónán. A csapadék mennyisége is É. 
felé nő; Léva vidékén az évi csapadék mennyi
sége csak 569 mm., Zsarnóczán már 599, a vme
gye határához közel (de már kívüle) fekvő Sel-
meczbányán 879, sőt Körmöczbányán 842 mm. 

B. vmegye hegyei ásványos kincsekben bővel
kednek; jelentékeny a bányászat aranyra és 
ezüstre Körmöczbányán, zúzó-ércre Körmöcz
bányán, Jánoshegyen és Irtványoson, kovakőre 
Mogyorósnál, kőszénre Fenyőkosztolányban, fes
tékércre Újbányán és Körmöczbánya határában. 
Tagadhatatlan azonban, hogy az érc- s neveze
tesen az aranybőség rendkívül csökkent. Ásvá
nyos forrásai közül a vilmyei, szklenói ós bükkös-
kúti említendő, előbbi kettő jelentékeny fürdő. 

A növényország kincsei különösen a vár
megye D.-i részében sokfélék. B. vmegyében össze
sen 261,785 ha. a termőföld, ebből 119,760 ha. 
szántóföld, 3665 ha. kert, 24,463 ha. kaszáló, 
17,078 ha. legelő, 674 ha. szőllö és 97,785 ha. 
erdő. A földmívelés főbb ágai a búza (1909) (26,513 
ha.), árpa (33,238 ha.), rozs (6517 ha.), zab (6735 
ha.), kukorica (6718 ha.), burgonya (6729 ha.), j 

cukorrépa (4108 ha.), takarmányrépa (2173 ha.); 
legtöbb és legszebb búza a Zsitva mellekén, Léva, 
Nagysalló ós Zseliz körül terem, rozs és árpa az 
oszlányi járásban; a vmegye É.-i hegyes része fő
leg zabot és burgonyát termel. Termelnek továbbá 
kendert, főleg a Garam alsó völgyében (483 ha.), 
kevés lent Garamszentkereszt vidékén, kölest, 
repcét és sok takarmányt a rónán s a völgyek
bon. A dohánytermelés csekély. Jelentékeny a 
gyümölcstermelés, É.-on főleg szilvára, almára, 
körtére és dióra, D.-en inkább barackra, cseresz
nyére terjeszkedik ki. Aszőllőmüvelés legnagyobb 
a vmegye D.-i részének alacsony dombjain, de a 
fllloxera ós peronoszpóra pusztításai következté
ben erősen csökkent 1909. termeltetett 5544 hl. 
must és 4992 hl. bor, legjobb a garamszentbene-
deki, lévai és garamszőllősi bor. A termelés ér
téke 200,718 K volt. Az erdők kiterjedése a Ptács-
nik és Tribecs hegységben igen nagy; közülök 
15,553 ha. fenyves, 42,663 ha. bükkös, a többi 
tölgyes. 

Marhatenyész tése is figyelmet érdemel; az 
1895. évi összeírás szerint volt B. vmegyében 
18,049 ló, 55,422 szarvasmarha (túlnyomóan piros
tarka ós egyéb színes fajta), 322 szamár és öszvér, 
35,187 sertés, 63,586 juh, 1809 kecske és 268,011 
drb baromfi. A szarvasmarha tenyésztése főleg a 
lapályon, a juhtartás az északi részen, valamint 
egyes nagyobb uradalmakban (Kistapolcsány, 
Zseliz, Léva, Nagyugrócz és Aranyosmarót) dívik. 
A lótenyésztés fejlesztésére 13 fedeztető állomás 
áll fenn. A folyóvizekben többféle hal fordul elő, 
az erdőkben vad is bőven. 

Népessége elég gyorsan emelkedik; 1869-ben 
137,527,1880-ban 142,691, 1890-ben 152,910 ós 
1900-ban 165,122 lakója volt (közte 270 katona); 
azóta a népesség meglehetősen gyarapodott, úgy 
hogy 1909 végén 180,552 főre becsülték népszá
mát. Egy km2-re 60'6 lélek esik s így B. vmegye 
az országos átlagos népsűrűségnek felel meg. A 
népsűrűség legnagyobb a vmegye D.-i részében 
(lévai és verebólyi járás, 60—70 lélek 1 kms-re), 
míg É. felé csökken s legalacsonyabb (30-on alul) 
az oszlányi járásban. Anyanyelvre nézve van a 
lakosok között 52,317 magyar (31-7°/o), 17,325 
német (10-5°/o) ós 94,879 tót (57-5°/o); a német 
elem csökkenése mellett a tót elem újabban kissé 
előtérbe lép. A magyarság a vmegye D.-i részé
ben (Verebólytől és Lévától D. -re) tömegesen lakik, 
a vmegye hegyes vidékeit tótok lakják, köztük 
csak két német sziget van (Körmöczbánya és 
Nagymező vidéke). A németek állítólag utódai 
azon szászoknak és thüringiaiaknak, kik a XII. 
sz.-ban bányaművelés céljából hivattak az or
szágba. Az idegenajkú népességből magyarul 
beszél 16,444, vagyis 14-5°/o (1890-ben ll'l°/o). 
Felekezetre nézve van a lakosok között 139,729 
róm kat. (84'6°/o), 3115 ág. evang., 17,018 reform. 
(10-3°/o) és 5191 izrael. (3-2%). Foglalkozásra 
nézve a népességnek több mint »/3 része (69-l°/o) 
őstermelő; iparral foglalkozik 12-4, bányászattal 
28, kereskedelemmel és hitellel 2"3, közlekedés
sel Tő0/,,; a közszolgálati ágakhoz és szabad fog-
lalkozásokhoz2'5°/o tartozik, napszámos 3-7, tőkés 
1-9 és házi cseléd 2 -3%. A tényleg kereső népes
ség 72,099, miből őstermelő 50,127, bányász és 
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kohász 1524, iparos 8246, kereskedő 1480, közle
kedéssel foglalkozik 688 ; az értelmiségi foglalko
zásokhoz 1459 tartozik, napszámos 2786, tőkés 
és nyugdíjas 1656, házi cseléd 3369. Az eltartot
tak összes száma 93,023. Főfoglalkozás B. vme-
gyóben is a földmívelés, mi mellett az erdőmüve
lésnek és bányászatnak (1. fenn) is nagy szerep 
jut. Ipari tekintetben a vmegye újabban szépen 
haladt. Jelentékenyebb iparágak: malomkőgyár
tás (Garamszentkereszt, újbánya, Geletnek, Léva), 
téglaégetés (Zsarnócza, Maholány, Léva, Aranyos
marót), kályhagyártás (Aranyosmarót, Újbánya, 
Maholány),kőedónygyártás (Körmöczbánya), pipa
gyártás (u. o.), üveggyártás (Rudnó), malomipar 
(Aranyosmarót, Léva, Brogyán), cukorkagyár
tás (Oroszka, 600 munkás, (1909) 117,464 q. évi 
termelés), sör- ós malátagyártás (Vihnye), bőr
gyártás (Körmöczbánya, Újbánya), fürészipar 
(Zsarnócza, Maholány), hajlított fabútorgyár
tás (Nagyugrócz), papíráru (Körmöczbánya), gép
gyártás (Vihnyepeszerény, a híres Kacholmann-
fóle gyár, mely hazánkban a legrégebbiek közé 
tartozik), keményítőgyár (Brogyán). Országos-
hlrü az alsóhámori Szandrik-ezüstárúgyár és a 
körmöczbányai m. kir. pénzverő. Említést ér
demel még a körmöczbányai csipkeverő tan
műhely. A kisipar fő ágai a cipész-, csizmadia-, 
szabó-, szűcs- ós malomipar. A közgazdaság elő
mozdítására szolgál 6 takarékpénztár, 6 bank s 
15 szövetkezet, összesen 25.020,000 K betéttel. 
A kereskedelem főbb cikkei a gabona (nagyobb 
piacok Léva, Nagysalló, Zseliz), disznózsír és 
szalonna (Körmöczbánya, Léva, Nagysalló, Osz-
lány, Verebély, Újbánya), nyersbőrök, méz és 
viasz, fa és faáruk (Aranyosmarót, Körmöczbánya, 
Léva, Oszlány, Újbánya, Verebély, Nagysalló). 

Közlekedési hálózata 121 "8 km. állami út, 
347 km. törvényhatósági út (ebből kiépítve 3312 
km.), 591-2 km. községi közlekedési út (ebből 360 
km. kiépítve), végül 764'5 km. községi dülőút és 
7'6 km. vasúti hozzájáró út. Vasúti vonalainak 
hossza 1798 km., amiből 76-2 km. állami vasút; 
fővonala a csata—garamberzenczei; a vmegye É.-i 
részét a budapest—ruttkai vonal metszi át. B. 
vmegye területén 62 postahivatal, 60 táviróhiva-
tal és 236 telefonállomás van. 

Közművelődés tekintetében B. vmegye álla
pota még nem elégít ki teljesen; az összes népes
ségből 560, a 6 évnél idősebb népességből 67'37„ 
(1890-ben 60-1%) tud írni s olvasni; az iskola
mulasztó gyermekek száma 1539. B. vmegye te
rületén összesen 427 iskola van, ú. m. 14 kisded
óvó 1272 növendékkel; 209 mindennapi elemi, 
160 általános és 29 gazdasági ismétlő iskola, 5 
iparos, 1 keresk. inasiskola s 3 polgári iskola, 
összesen 30,806 tanulóval (ebből 22,287 a minden
napi elemi ós 415 a polgári iskolákba jár); to
vábbá 1 áll. tanítóképző (Léva), 1 kegyesrendi fő
gimnázium (Léva) ós 1 áll. főreáliskola (Körmöcz
bánya, összesen 675 tanulóval, 1 csipkeverő is
kola (Körmöczbánya) és 2 emberbaráti jellegű 
intézet. Az összes iskolákat 32,944 tanuló láto
gatja. 

Közigazgatás. B. vármegye 5 szolgabírói já
rásra oszlik és van benne 3 rendezett tanácsú vá
ros, u. m. : 

A vmegyóben van 3 rend. tan. város, 6 nagy
község és 200 kisközség, továbbá 295 puszta és 
telep. A községek túlnyomó részben kicsinyek, 
2000-nél több lakója a 3 városon kívül csak 5-nek 
van ; legnépesebb Léva 8488, Újbánya 4603 és 
Körmöczbánya 4306 lakossal, a községek közül 
Pálosnagymező 2841 lakossal. Székhelye Ara
nyosmarót. Az országgyűlésbe B. vmegye 3 kép
viselőt küld, Körmöczbánya egyet. 

Egyházi ko rmányza tá t illetőleg B. vmegye 
területe az esztergomi érseki, beszterczebányai ós 
nyitrai püspöki r. kat. egyházmegye közt oszlik 
meg, az elsőhöz 46, a másodikhoz 39 anya-, az 
utolsóhoz 2 flókegyház tartozik, valamennyi az 
esztergomi egyháztartományba való. Az 5 ág. 
ev. egyház a bányai, a 17 helv. a dunántúli egy
háztartományhoz van beosztva; az izraelitáknak 
7 anyakönyvi hivataluk van. 

Törvénykezés i tekintetben B. vmegye a po
zsonyi kir. tábla kerületéhez tartozik, törvény
széke Aranyosmaróton van, járásbírósága ugyan
ott, Körmöczbányán, Léván, Újbányán és Vére-
bélyen, a 4 utóbbi telekkönyvi ügyekben bírói 
hatáskörrel felruházva; kir. főügyészsége és sajtó-
birósága Pozsonyban, bányabirósága Besztercze-
bányán van. B. vmegye a pozsonyi közjegyzői 
kamara területéhez van csatolva; van 3 közjegy
zője (Aranyosmarót, Körmöczbánya, Léva); ügy
védi kamarája Pozsonyban van. 

Hadügyi beosztása a következő: az egész 
vmegye az Esztergomban székelő 26-ik hadki
egészítő parancsnokság s a pozsonyi hadtest
parancsnokság, a Nyitrán székelő 14. sz. honvéd
gyalogezred (kerületi parancsnoksága Pozsony
ban) nyitrai ós lévai zászlóaljai, a Váczon állo
másozó honvédhuszárosztály alá van rendelve; 
Csendőrsógi szakaszparancsnoksága Aranyosma
róton van. 

Pénzügyi tekintetben az aranyosmaróti pónz-
ügyigazgatósághoz tartozik; adóhivatala 4 (Ara
nyosmarót, Körmöczbánya, Léva, Verebély), pénz
ügyőrsége 3 (Léva, Zsarnócza, Aranyosmarot) van. 
Ipari és keresk. ügyekben a beszterczebányai 
kamarához tartozik; államópítészeti hivatala Ara
nyosmaróton van, közutak tekintetében a treneséni 
kerületi felügyelőhöz, posta- és távirdaügyekben 
a pozsonyi igazgatósági kerülethez van beosztva. 
Állami erdei a pozsonyi erdőfelügyelőség kerüle
téhez tartoznak, a kincstári erdők kezelésével a 
zsarnóczai erdőhivatal van megbízva, ugyanott 
erdörendezőség is van; az állami kezelésbe vett 
községi erdőket az aranyosmaróti és zsarnócza-

Aranyosmaróti 
Garamszentkereszti 
Lévai ... _. 
Oszlányi . . . . . . ... 
Verebélyi . . . ... ... 
Kormöczbánya r. t v . 
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KörmSczbánya r. t.v. 
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Újbánya r. t. v. 
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tohói erdőgondnokságok kezelik. Állami mén
telepe B. vmegyónek nincs; az illetékes telep
osztály Nyitrán van; állami állatorvosa Léván szé
kel, egyébként állategészségügyi szempontból a 
pozsonyi felügyelői kerület részét képezi. Léván 
méhészeti vándortanító székel. Borászati és szőllő-
szeti tekintetben a nagymarosi kerület hatásköre 
alá tartozik. B. vmegye a komáromi kultúrmér
nöki hivatal s a m. kir. folyammérnöki hivatal 
felügyelete alatt áll. A vmegyében van 5 kórház 
{163 ággyal), 34 orvos, 1 sebész, 61 bába és 19 
gyógyszertár. 

Tör téne te . A honfoglalás idejében Árpád 
fejedelem Huba fővezért, Zuárdot és Kadusát 
kiküldó Nógrád és Nyitra vidékeinek elfoglalá
sára, kik az Ipolyt átlépvén, a Garam és Zsitva 
partjáig jutottak. Itt azonban a morvái szlávok 
erősen ellenállván, Árpád Bors vezérlete alatt 
számos hadtestet küldött segítségükre. Téves 
azonban az a felfogás, hogy a Garamvölgy biz
tosítására, melynek felső részét akkor még sürü 
erdő, az ú. n. zólyomi erdő borította, Bors vezér 
a folyó partján emelkedett helyen várat épített, 
mely utána Borsnak vagy B.-nak neveztetett s 
a később itt rendezett vármegye főhelyévé lett. 
Bors vezér vára ugyanis az újabb kutatások sze
rint Zólyom vmegyében feküdt, B. ellenben a ké
sőbbi Bors nemzetségből származhatott, mely a 
vmegye területén sokszor szerepelt. B. vmegye 
jelentőségét továbbra is megtartotta; Szent István 
idejében innen indult ki a keresztény sereg Kop
pány somogyi vezér ellen s a zólyomi vár felépí
tése ós Zólyom vmegye népesitése B. vm. vidéké
ből történt. B. vm. tehát a hazai vmegyék egyik 
legrégibbje s a keresztény vallás egyik fészke 
volt, miről az is tanúskodik, hogy I. Géza király 
1075. Szentbenedeken apátságot alapított. He
gyes fekvésénél fogva azonban B. vm. az orszá
gos eseményekben egészen a török időkig csak 
kevés részt vett. B. vmegyében a vmegyei szer
vezet már a XI. sz.-ban teljesen ki volt fejtve, a 
városi élet pedig úgy a magyar, mint a német 
lakosok közt már régen virágzott. A magyar 
lakosságú Bars már a XIII. sz.-ban említtetik 
mint privilégiumokkal biró város; a németek által 
lakott Körmöczbánya ugyanakkor és Újbánya a 
XIV. sz.-ban jelentékeny bányaváros volt. Az 
Anjou-királyok idejében Léva is nevezetes lett, 
mint főhelye a lévai Cseh-család birtokának, mely 
ezen vmegyének akkor leghatalmasabb családja 
volt. B. vm. belső nyugalma először Albert király 
halála után zavartatott (1440), midőn Erzsébet 
királyné Giskra János vezérlete alatt huszita csa
patokat hívott az országba, kihez a bányavárosok 
szítottak, míg lévai Cseh Péter s általában a 
vmegyei nemesség I. Ulászlót ismerte el törvényes 
királynak s később Hunyady János részén vala. 
Az innen eredt egyenetlenségek csak Mátyás ki
rály alatt szűntek meg. A török uralom alatt B. 
sokat szenvedett; ehhez járult, hogy lévai 
Cseh Gábor halála után (1542), özvegyét, Thurzó 
Annát Balassa Menyhért vette el, aki egyszer
smind Lévát is birtokába véve, hatalmaskodásai-
val azt okozta, hogy ámbár 1544. Lévát a törökök 
ellen fenntartotta, 1548- Salm tábornok ellene 
fegyveres erővel kiküldetett és Lévát ostrommal 

bevette. Bár Balassa utóbb I. Ferdinánd pártjára 
tért át, mégis Cseh János halála után (1553) Léva 
a koronára szállott vissza s Miksa király utóbb 
Dobó Istvánnak, az egri hősnek, adományozta. 
B. vm. ezidőben túlnyomó részben a protestan
tizmus híve volt s ezért Bocskay István 1605. itt 
semmi ellenállást nem talált. Dobó is megnyitá 
előtte Léva kapuit. Bethlen Gábor később (1619— 
1624) hasonló szerencsét tapasztalt itt. Később B. 
vm. a törökök részéről szenvedett sokat; 1664. 
Zsarnócza és Léva mellett Souches gróf meg
verte a törököket, akik azonban visszavonultuk-
ban Újbányát feldúlván, ennek német lakói ki
vesztek s helyükbe tótok telepedtek le, emellett a 
német és magyar lakosság nagy mértékben el-
tótosodott. A törökök visszavonulása után Thököly 
Imre 1678. elfoglalta ugyan B.-t, de azóta a 
vmegye a történelemben nagyobb szerepet nem 
vitt. Századunk húszas éveiben B. vm. országszerte 
elismert vezérszerepet vitt a nemzeti haladás 
szempontjából. Az 1877. III. t.-c. Körmöczbánya 
sz. kir. várost B. vmegyóbe kebelezte. V. ö. Sze
retni (Hg. Odescalchi Arthur), Emlékek B. vm. 
múltjából (Budapest 1893); B. vm. (Magyaror
szág vármegyéi és városai) szerk. Borovszky S. 
(Budapest 1903). 

Bars, régi vár Bars vmegyében, valószínűleg 
a Bors nemzetség építtető a Garam mellett, ma 
csak omladékai látszanak. 1075-ben mint erősí
tett helységről tesznek róla említést, később vár
ispánság székhelye volt, melyhez sok község tar
tozott. L. még Obars, ujbars. 

Bars . , növénynevek mellett Bartels Ernst Dá
niel August berlini botanikus professzor (1778— 
1838) nevének rövidítése. Munkája: Über innere 
und áussere Bewegung im Pflanzen und Tierreich 
(Marburg 1828). 

Barsabás, azaz a Sába fla,két különböző egyén
nek a mellékneve a bibliában. Az egyiknek tu-
lajdonképeni neve volt József, akit az apostolok 
a maguk létszámának kiegészítésekor Mátyással 
szemben mellőztek. A másiknak neve volt Júdás, 
aki az első apostoli gyűlésen is részt vett (Ap. 
Csel. 15, 22). Mindketten buzgóságukról voltak 
ismeretesek. 

Barsac (ejtsd: tmrszak), helység Gironde francia 
départemontban, a Garonnepartján, vasút mellett, 
(1906) 2975 lak. Fehér borait Franciaország ilynemű 
borai közta legjobbaknak tartják. Ismeretesebbek: 
a Haut-Barsac, Chateau-Coutet, Climes, stb. 

Barsacia, 1. Baskardia. 
Barsbaracska, kisk. Bars vm. verebélyij.-ban, 

(1900) 995 magyar és tót lak.; postahivatal, u. t. 
Nagysalló. 

Barsberzencze, kisk. Barsvm. aranyosmaróti 
j.-ban, (1900) 1042 totós magyarlak.; vasútimeg
álló, u. p. és u. t. Újbánya. 

Barsbese, kisk. Bars vm. verebélyi j.-ban, (1900) 
518 magyar lak.; postahivatal, n. t. Alsóvárad. 

Barsendréd, kisk. Bars vm. lévai j.-ban, ü900) 
695 magyar lak.; postahivatal, u. t. Nagysalló. 
Itt született Botka Tivadar. 

Barsescu, Agatlui, román származású német 
tragikai színésznő, szül. Bukarestben 1861 szept. 
9. Kezdetben operaónekesnőnek készült, 1883— 
1890-ig a bécsi Burgszinház tagja volt, azután 
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Hamburgba ment, ahol Madách Ember tragédiá
jában német nyelven ő játszotta először Évát. 
Volt tagja a bécsi Raimund-szinháznak és a Kai-
ser Jubiláums-Theatemek is. Utóbb román ós né
met színpadokon vendégszerepelt. Főbb szerepei: 
Hero, Deborah, Orlóansi szűz, Júlia, Gretchen, 
Eboli (Don Carlos). 

Barsfüss (azelőtt Fuss), kisk. Bars vm. vere-
bólyi j.-ban, (1900) 1457 tót és magyarlak.; posta
hivatal, u. t. Nagymánya. 

Barsinghausen, közs. Hannover porosz kerü
letben, a Deister és vasút mellett, (1905) 4433 lak. ; 
szénbányákkal. 

Barskaproncza, kisk. Bars vm. garamszent
kereszti j.-ban, (1900) 1210 német lak.; u. p. és 
u. t. Körmöczbánya. 

Barskisfalud, kisk. Bars vm. aranyosmaróti 
j.-ban, (1900) 352 tót ós magyar lak.; u. p. és u. t. 
Barstaszár.; 

Barslédecz, kisk. Bars vm. aranyosmaróti 
j.-ban, (1900) 778 magyar és tót lak.; u. p. Ghy-
mes, u. t. Aranyosmarót. 

Bársony (Velour, Velvet, Samt), bolyhos szö
vet, amelynél a bolyhokat az alapszövetbe bele
szőtt fonalak (poilfonalak) alkotják. A bolyhokat 
képező fonalak lánc v. vetülékfonalak lehetnek, 
s ehhez képest lánc-B. és vetülék-B.-t különböz
tetnek meg. A lánc-B. készitésmódja az 1. ábra 

jelzése szerint a 
következő: A 
G-vel jelölt 

láncfonalak a 
vetülékkel az 

alapszövetet al
kotják, a P-vel jelölt bolyképző láncfonalak pedig 
először az alapszövetbe lesznek lekötve, azután 
az i^-nel jelölt fémdrótot körülzárva ismét az 
alapszövetbe köttetnek le. A beleszőtt N fém
drótok keresztmetszete kör- v. szívalak. A kör-
keresztmetszetü drótokat (tűket) a szövetből ki
húzzák, minek következtében a P fonal ezeken a 
helyeken hurkokat képez s ez a hurkos-B. (ve
lour frisó); a szivalakú drótok (sínek) alkalmazása 

esetén P fonal 
hurokjait fel

vágják s így a 
szövet szín

oldala bolyhos 
lesz, ez a vágott-

bársony (velour coupé). Láncbársonyok selyemből 
vagy gyapjúból készülnek, ehhez képest nevük 
selyem-B. vagy gyapjú-B. Az erősebb alapszö
vettel bíró gyapjúbársonyt (bútorszövet) utrechti 
B.-nak nevezik. A hosszú bolyhokkal biró lánc-B. 
neve plüs. Ábrás felülettel biró B.-szövet mintás 
B.-nak (velour flguré) neveztetik, ennek utánzata 
a préselt-B. (velour gaufré), ennek a mintázata a 
bolyhok lepróselésóvel készül. Olcsóbb minőségű 
lánc-B. kettős szövet módjára készül, úgy amint 
azt a 2. ábra szemlélteti. A szövőgépen ugyanis 
egyidejűleg két alapszövet készül, amelyeket a 
pofi-lánc köt össze. Az összekötő fonalak szabad 
darabjait kettévágva, két B. szövet áll elő. A 
B. szövetek második főcsoportjának (a vetülék-
J5.-nak) anyaga kizárólag pamut, ezért ezt pa-
mut-B. vagy manchesteri-23.-nak nevezik. Készi-

téséhez a 3. ábra szerint az alapszövetet (A) 
alkotó lánc s vetésen kívül még egy vetülék (P) 
kell, amely azonban az alapszövetbe csak kevés 
pontban köt le, vagyis hosszabb darabon szabadon 
lóg. Ha ezeket a szabadon levő darabokat ketté-

3. ábra. 

vágják, fonalvégek borítják az alapszövetet. A 
fonalvégeket keféléssel elemi szálaira bontják, az
után nyírásnak vetik alá, hogy a szálak egyforma 
hosszúak legyenek. A pamut-B. felszine egyenle
tes, ha a poilvetés kötőpontjai szót vannak szórva, 
hosszcsíkos pedig, ha a kötőpontok egyes vonalak 
mentén csoportosulnak. 

Bársony, 1. György (lovasberényi), nagyvá
radi, később egri püspök, szül. Péterfalván (Nyitra 
vm.) 1626 márc. 3., megh. 1678 jan. 11. Tanult 
Nyitrán és Nagyszombatban; a teológiát Rómá
ban kezdte, de betegsége miatt Bécsben a Páz
mány-intézetben végezte; pappá fölszenteltetóse 
után 1650. plébános lett Dunaszerdahelyen, 1653 
nov. 8. esztergomi kanonok; 1655. barsi, majd 
tornai s gömöri főesperes, nagyprépost ós érsek-
helyettes, 1663. nagyváradi püspök lett, majd 
az egri püspöki székbe helyezték át. Két műve 
ismeretes: Magyar Ország Tüköré stb. (Kassa 
1671) és Veritas Tóti Mundo declarata stb. (u. 0. 
1671 ;Nagyszombat 1706). V. ö. Zelliger A., Egyh. 
írók csarnoka. 

2. B. István, író, szül. 1855 nov. 15-ón. Keresz
tesen, Fehér vármegyében. Középiskoláit Nagy
károlyban, Pozsonyban és Szatmáron járta; Po
zsonyban és Budapesten jogot végzett; ügyvédi 
pályára készült, de hajlama korán az irodalom 
felé vonzotta. 1881-ben az Egyetértés belső dol
gozótársa lett, később a Hazánk, majd a Magyar 
Hírlap főmunkatársa 1907 májusig; ez év jún. 
1-től a hivatalos Budapesti Közlöny szerkesztőjévé 
nevezték ki, ami jelentős elismerése volt akkor 
már negyedszázadra terjedő szépirói pályafu
tásának. B. eddigelé 35 kötetnyi elbeszélést, 
rajzot, regényt és főképen termószetleírást és 
vadászrajzot írt. Hangulatos tárcái, elbeszélései 
és regényei különösen ritka termószetérzókről ós 
ismeretről tanúskodó természetfestéseik ós me
leg színekben gazdag stílusuk révén a közönség
nél nagy kedveltségét szereztek B.-nak, aki mai 
vadászati szakirodalmunknak is legkiválóbb mü
velője. A Petőfi-társaság 1894., a Kisfaludy-tár-
saság 1898. választotta tagjává. Önálló kötetei: 
A szabad ég alatt (1888); Tréfás történetek (1890); 
Dobogó szivek (1891); Erdön-mezön (1893); 
Négyszemközt (1894); Écce homo (1896); Víg vi
lág (1897); Vadásztörténetek (1898); A szerelem 
könyve (1898); Magyar természeti és vadászké
pek (1898); Ingovány (regény 2 köt., 1900); A 
királytigris (rég., 1901); Keresd az asszonyt 
(1901); Előképek (1902); Igaz mesék (1903); 
Visszhang (elb., 1903); A rab király szabadon 
(fantasztikus állatregény, az egyetlen magyar 
állatregény 1904); Szelek útján (reg., 1904); Mu
lattató vadászrajzok (díszkönyv, 1904); A nap
sütötte férfi, és más elbeszélések (1904); Tréfás 
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történetek (1905); Tátra-album (Compton aqua-
relljeihez, 1906); Titkos veszedelmek (1908); 
larka mesék (1908); Magyar földön (nagy 
diszmü, 1910); A boszorkány (1910). 

3. B. János, nőorvos, egyet, tanár, B. István 
író öccse, szül. Nagykárolyban 1860 júl. 31.Orvosi 
tanulmányait a bécsi és budapesti egyetemen vé
gezte és 1884. avatták orvosdoktorrá. Kózmárszky 
tanár klinikáján gyakornok, utóbb második és öt 
évig első tanársegéd volt.l891-ben a szülészeti mű
téttanbólmagántanári képesítést nyert, 1901. aVö-
röskereszt Erzsébet-kórházban főorvossá, 1903. a 
szülészet és nőgyógyászat nyilvános rendes ta
nárává és az I. számú női klinika igazgatójává 
nevezték ki. B. irodalmi dolgozatai a szülészet 
ós nőorvoslás körébe vágnak, magyar és német 
nyelven jelentek meg. E Lexikonnak is munka
társa. Legújabban könyvalakban kiadta azon elő
adásokat, melyeket ö és tanítványai tartottak az 
orvosi kongresszuson, Vortrage für den XVI. 
internat. med. Kongress aus der Universitats-
Frauenklinik No 1. in Budapest (1909) cimen. 

Bársonyatka (Trombidium holosericeum L.), 
a lélekzőcsővel lélekző szárazföldi atkák egyik 
faja; vérvörös színű, majdnem négyszögletű, há
tul azonban keskenyebb, közepén bemetszett, 22 
—3 mm. hosszú. Mindenütt előfordul s különösen 
moha alatt él; hatlábú lárvái, melyek Leptus 
autumnalis néven ismeretesek, pókokon és más 
rovarokon élősködnek, azonban az emberre is rá
másznak és nagyon viszkető kiütést okoznak ; 
különösen az aratóemberek szenvednek tőlük so
kat. A kifejlett állatok növényi nedvekből táp
lálkoznak. 

Bársonyborsó (növ.), 1. Lotus. 
Bársonykagyló (állat, Pectunculus pillosus L.), 

a bárkakagylók (Arcidae) családjába tartozó 
kagylófaj. Hossza 7—9 cm.; a Földközi-tenger
ben fordul elő; húsát eszik. Velencében és Tri
esztben pie d'asino, Nápolyban noce di mar név
vel jelölik. 

Bársonykárpit, 1. Bársonyyapiros. 
Bársonylegyek (aiiat), 1. Bunonidae. 
Bársonymadár (iiiat), a barátpipra (Pipra mo-

nacus L.) egyik neve. L. Pipra. 
Bársonyos (helosericus vagy velutinus, de ezt 

gyakrabban használják, növ.). Sűrű, kurta, puha és 
bársonytapintatu gyapjúról vagy moholyról szo
kás mondani. Ilyen szőrözet van pl. a Salix holose-
ricea (bársonyos fűz), a Passiflora holosericea, 
a magyar tölgy levelén. 

Bársonyos, kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, 
(1900) 1155 magyarlak.; postaügynöksóg; u. t. 
Bakonyszombathely. 

Bársonyos - hegység, Tata és Pannonhalma 
közt. A hagyomány szerint onnan vette a nevét, 
hogy 1051-ben a III. Henrik hadával menekülő 
beteg német urak közül, kik kocsijokban bársony
nyal takaróztak, a nép ott sokat agyonvert. A 
megfogyott német had, az alig egy hónapra terjedt 
hadjárat után, 1051 okt. 25. ért Hainburgba. A 
Bársonyos-hegyet Mária Terézia idejében venyi
gékkel ültették be. 

Bársonyos-rézérc, 1. Lettsomit. 
Bársonypapiros (Veloutirtes Papié)-), a papir-

kárpitok egyik neme. Ugy készítik, hogy enyves | 

anyaggal bevont papiroslapra finoman őrölt gyap-
junyiratot (a posztószövetek nyírásánál nyert hul
ladékot) hintenek. A fölösleges nyiratot az enyves 
anyag kiszáradása után lekefélik. 

Bársonyszőnyeg (bolyhosszőnyeg), 1. Szőnyeg. 
Bársonyvasalás.abársonydlszítésnekúj módja, 

melyet nálunk Miskovskyné alkalmazott először, 
s melynél a bársonyégetéstől eltérőleg a bársony
nak a szálait nem lepörkölik, hanem levasalják, 
s az így más irányba fektetett selymes szálak 
másként kapják a fényt és világosabb felületeket 
hoznak létre, ezen felületeket néha színezik is. 

Bársonyvirág (nov.), több növény régi magyar 
neve, pl. Lychnis coronaria (L.) Desr., Lotus 
siliquosus L., Tagetes pahdus L., Helichrysum 
arenarium (L.) DC. 

Barsovit, szilikát ásvány, CaAL(Si04)j; mint
hogy összetétele megegyezik az anörtitéval (1. o.), 
némelyek ennek a válfajának tartják. Előfordul 
Barsowski (Ural) aranymosóiban finoman szem
csés-tömött, gyöngyházfényű halmazokban, me
lyek kék korund kristálykákat vagy spinellszem-
cséket zárnak magukba. 

Barsö, a porosz Schleswig-Holstein tartomány
hoz tartozó kis (3 kms) sziget a Kis-Beltben, Al-
sen szigettől ÉNy.-ra. 

Barssel, község Priesoythe oldenburgi j.-ban 
a Söste mellett, (1905) 2507 lak., marhatenyész
téssel, gőzfürésszel. 

Bars- Szent-Kereszt, 1. Garamszentkereszt. 
Bars-Szklenó, 1 Szklenófürdő. 
Bars taszár, kisk. Bars vm. aranyosmaróti 

j.-ban, (1900) 879 tót és magyar lak., vasúti állo
más, posta és távíró. 

Bar-sur-Aube, Bar-sur-Ornain és Bar-sur-
Seine, 1. Bar. 

Barsvörösvár, kisk. Bars vm. verebélyi j.-ban, 
(1900) 399 tót és magyar lak., u. p. ós u. t. Zsitva-
új falu. 

Barsy Adolf Ágost, festőművész, szül. 1872 
márc. 17. Budapesten. Balló Ede vezetése alatt 
tanult, majd az orsz. képzőművészeti főiskolát vé
gezte, azután kir. ösztöndíjjal a bécsi képzőművé
szeti akadémiára ment, ahol L'Allemand, Grie-
penkerl és Eisenmenger voltak tanárai. Rövid 
müncheni tartózkodás után visszatérvén, Peszty 
Árpád körképének festésében segédkezett. Ezután 
Lotz Károly freskó-mesteriskolájába állt be s ott 
maradt annak haláláig. Munkái közül fölemlíten
dők a dorozsmai, felsőtárkányi plébániatemplo
mok, a pannonhalmi ezredéves emlék freskói, több 
oltárképe, a budapesti szépművészeti múzeumban 
egy női arckép, az orsz. képzőművészeti főiskola 
lépcsőházában levő allegorikus tempera-fest
ménye. A párisi kiállításon volt magyar pavillon 
belső dekorálásának nagy részét ö készítette. 

Bárt, nagyk. Esztergom vm. párkányi j.-ban, 
(1900) 1198 magyar lak., csendőrörs, postahivatal, 
u. t. Bény. 

B á r t . v. Bt., a baronet szó rövidítése. 
Bárt (Baert), Jean, nevezetes francia haditen

gerész, szül. Dünkirchenben 1651., megh. u. 0. 
1702 ápr. 27.; mint szegény halász fia lépett be mat-
rózsuhancnak a németalföldi haditengerészetbe, 
hol de Ruyter híres tengernagy alatt szolgált; 1672. 
mint matróz-altiszt, a francia haditengerészetbe 
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vétette felmagátsottkobozóhajót vezetett, aniely-
lyel oly merészen és szerencsésen működött, hogy 
XIV. Lajos király tisztté nevezte ki. 1691-ben már 
hajórajparancsnok volt, s mint ilyen, Dünkirchen 
előtt nemcsak sok angol hajót sülyesztett el, de 
még Newcastle-nól partraszállást is kísérlett meg. 
1694-ben szerencsésen élelmiszereket csempészett 
be az angoloktól körülvett Dünkirchenbe. Később 
angol hadifogságba esett, de egy kis csónakon a 
La Manche tengerszoroson át Franciaországba me
nekült. 1697-ben hajóhadvezór lett. B. egyszerű, 
tudományosan ki nem képzett, de rendkívül eszes 
ós erélyes tengerész volt, kit őszinte szókimon
dása mellett is minden társadalmi rétegben ked
veltek. A francia tengerészet legnépszerűbb hőse. 
V. ö. LondeUe, Jean Bárt et son flls (Paris 1874); 
Werner, Berühmte Seeloute, 1. Abt. (Berlin 1882); 
Goepp, Les grands hommes de la Francé. Mamis 
2 vol. (3. kiad. Paris 1898). 

Baxta, Törökszentmiklóshoz tartozó puszta 
Jász-Nagykun-Szolnok vm. tiszai közép j.-ban 
(1900) 460 lak. 

Barta Ödön, orsz. képviselő, szül. Szópiakon 
(Bihar vm.) 1852. Az eperjesi jogakadémián kezdte 
meg jogi tanulmányait s Budapesten fejezte be. 
Mint ügyvéd Beregszászon telepedett meg. Itt 
közéleti szereplésével is nagy tekintélyt szerzett. 
1896-ban orsz. képviselőnek választották függet
lenségi programmal, 15 éven át megszakítás nél
kül a beregvármegyei felvidéki kerületet képvi
selte, ISlü jún.-ban a nagyszőllősi választóke
rület választotta meg. A parlamentben közgazda
sági és jogi kérdésekben nagy tevékenységet 
fejtett ki. 0 alapította a beregvármegyei központi 
takarékpénztárt, a tiszaújlaki gazdasági bankot, s 
egyik kezdeményezője volt a rutének fölsogítését 
célzó kormányzati intézkedéseknek. 

Bartakovics Béla (kis-aponyi), egri érsek, 
szül. Felsőelefánton (Nyitra vmegyében)1791 ápr. 
14.,megh. Sgerben 1873 máj. 30. Atyja, B. Ferenc, 
az 1805—1807. országgyűléseken követ volt. Isko
láit Nyitrán, Pozsonyban és Nagyszombatban vé
gezte, teológiai tanulmányait a becsi Pazmaneum-
ban. Pappá szentelték 1815. Ezután Sellyén, majd 
Muzslán káplánkodott; szabad idejét tanulással 
töltötte és a pesti egyetemen az egyháztörténe
lemből letette a szigorlati vizsgálatot. 1816 nov. 
a nagyszombati érseki helyettesnél iktató; 1820. 
hercegprimási levéltárnok, 1825. pedig primási tit
kár lett. 1830 aug. 28. esztergomi kanonok, 1831 
szept. 13. a nagyszombati helynökség vezetésével 
bízták meg. 13 évnél tovább viselte B. e hivatalt, 
(közben 1835. honti főesperes, 1844. c. püspök) 
s szelídségével, emberszeretetével, igazságossá
gával az alatta levő papság tiszteletet ós szere
tetét nyerte meg. 1844 aug. 22. rozsnyói püspök 
lett. Jelen volt az 1847. ós 1848-iki országgyűlé
sen s látta a válságos eseményeket. Az álta
lános láznak közepette, midőn az erősebb szelle
mek is ingadozni kezdenek, B. megtartá konzer
vatív álláspontját, melyet az 1848. évi t. -c. -ek meg
erősítése alkalmával tett következő észrevétele 
tanúsít: «Verbőczy semremélte, hogy 300 év múlva 
ily fényes temetése leend». 

A szabadságharc viharainak lecsillapultával B.-t 
1850 ápr 2. az egri érseki székre emelték. Itt új 

munkakör nyílt meg előtte. Az egri jogakadémián 
az előadások be voltak tiltva, a ciszterci rend pedig 
nem volt képes az új iskolarendszer értelmében 
nyolc osztályra emelt gimnáziumot tanári sze
mélyzettel ellátni. A jogakadémiának visszaállí
tását tíz éven át folytatott hasztalan fáradozás 
után csak 1860. eszközölte ki; a nyolc osztályú 
gimnáziumot pedig B. áldozatkészsége és buz
galma következtében az 1852—53-iki tanévben 
nyitották meg. Mikor a konkordátumról folytak a 
tárgyalások, B. fölszólalt a magyar egyház ősi 
jogainak ós érdekeinek megóvása mellett. Egyház
megyéje híveit és papságát nagy áldozatokkal se
gítette, templomokat, kápolnákat emelt és kija
víttatott s a plébániákat javadalmazta és segé
lyezte. Alapítványainak köztudomásra jutott ösz-
szege 396,229 írtnál többre rúg; ez összegben 
szerepelnek: a M. Tud. Akadémia palotájának épí
tésére 10,500 írt, az Erdélyi Múzeumra 5250 frt, 
a pesti Nemzeti Színházra 2000 frt stb. Irodalmi 
érdemei között első helyen áll, hogy a Káldi-féle 
magyar szentírást Tarkányi Bélával (1. o.) átdol
goztatta és kiadta. Főpásztori leveleit és szent 
beszédeit kiadta a harsányi egyházkerület (Eger 
1865). Áldozatkészsége folytán sok irodalmi mű 
került nyilvánosságra, a szentíráson kívül a többi 
között Cantu Caesar nagy világtörténelme stb. 
V. ö. B. Emlékkönyv; Zelliger A., Egyh. írók 
csarnoka. 

Bartal, 1. Antal, latinista filológus, született 
Beszterczebányán 1829 ápr. 24., megh. Harasz
tiban 1909 szept. 6. Felsőbb tanulmányait a pesti 
és bécsi egyetemen végezte. 1856-ban Ung
várra, 1858. a budapesti V. ker. kat. főgimná
ziumhoz nevezték ki a görög és latin nyelv taná
rává. 1868-ban a római klasszika filológiából egye
temi magántanárságot nyert. 1871-ben a tanár-
képzőintézet ós gyakorló főgimnáziumának első 
igazgatója, 1873. akadémiai lev., 1898-ban rendes 
teg lett. 1890-ben nyugalomba vonult s Harasz
tiban ólt haláláig. Ö indította meg az első magyar 
Phűölogiai Közlönyt Hóman Ottóval, mely azon
ban csak két évig állhatott fönn. Az iskolának ki
tűnő szolgálatokat tett Malmosi Károllyal együtt 
szerkesztett s számos kiadást ért latin nyelvta
naival ós olvasókönyveivel, latin szótáraival ós 
iskolai latin auktorok (Sallustius, Livius, Horatius) 
kiadásával. Igen érdemes munkái: akadémiai 
székfoglalója, A klasszika filológiának és az 
összehasonlító árja nyeliiudománynak mivelése 
hazánkban (Budapest 1874); továbbá Görög-latin 
hangtana (u. o. 1876); Füstéi de Goulanges, Az 
ókori község (u. o. 1883) és Egger, Bevezetés a 
nyelvtudományba c. munkájának átültetése. Leg
nagyobb érdemet szerzett a középkori latinság 
nagy szótárának megírásával. Glossarium mediae 
et infimae latinitatis regni Hungáriáé, az aka
démia költségén 1902. Ez érdeméért a budapesti 
tud. egyetem tiszteleti doktorrá választotta. V. ö. 
Körösi Henrik, B. A. 30 éves irodalmi munkás
sága (Tanáregyesületi Közlöny XX., 275—2781.); 
Cserép József, Emlékbeszód B. A. fölött (E. Phil. 
Közi. 1910.138. és köv. 1.). 

2. B. György (beleházi, idősebb), közjogi író, 
szül. Füssön (Komárom vmegye) 1785 ápr. 24., 
megh. Damazérkarcsán (Pozsony vmegye) 1865 
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szept. 20. Iskoláit Pozsonyban és Nagyszombat
ban végezte, a jogi tanulmányokat a pozsonyi jog
akadémián hallgatta. Mint patvarista a kir. táb
lán működött, s az 1807 és 1808-iki országgyűlé
seken jelen volt az országgyűlési ifjúság között. 
1809-ben ügyvédi vizsgálatot tett, de ügyvédi gya
korlatot soha sem folytatott. Folyton a közpályán 
működött, részint a vármegyét szolgálva, részint 
mint országgyűlési követ, amely minőségben az 
1825—27. ^vi országgyűlésen jelentékeny tevé
kenységet fejtett ki. Azután a birói pályára tért 
át és 1829. nádori itélőmesterré nevezték ki. Részt 
vett a M. Tud. Akad. alapszabályai tervének kidol
gozásában. 1830-ban a m. kir. udv. kancelláriához 
hívták meg, ahol udv. referendárius lett. Egyike 
volt azoknak, kiket V. Ferdinánd koronázása alkal
mával aranysarkantyús vitézekké avatott. Kiváló 
szolgálataiért a Szt. István rend lovagja, majd 
később e rend kincstárnoka lett. Jeles paleográ-
fus hírében is állott. Alapos készültségének 
s kutatásainak eredményét 1847. hozta nyilvá
nosságra, amikor az ezidőtájt úttörőnek nevez
hető (latin nyelven írt)közjogi és jogtörténeti mun
káját : Commentariorum ad históriám status, ju-
risque publici Hungáriáé aevi medii libri XV. 3 kö
tetben kiadta. Eladdig számottevő közjogi mű Ma
gyarországon még nem jelent meg; irtak ugyan 
kisebb-nagyobb közjogi és jogtörténeti tárgyú és 
vonatkozású értekezéseket,sőt könyveket előtte is, 
de rendszeres, jogtörténeti alapú államjogi műnek 
a magyar jogi irodalom mindaddig híjával volt. 
Ez az oklevéltári kutatásokon alapuló munka, 
mely a források kritikai ismertetése s a hun és a 
régi magyar nemzetségi szervezet tárgyalása mel
lett, a vezérek és a királyok közjogi alkotásairól, 
a jogszolgáltatás, a vmegyel, a báni, a várispáni 
és földesúri hatáskör mivoltáról tüzetesen érteke
zik egész II. Lajos koráig, ós amely két toldaléká
ban okleveleket is tartalmaz, e nemben mai napig is 
vezérkönyvül használható. V. Ferdinánd a könyv 
jelessógének elismeréséül az irót gyémántgyűrű
vel tüntette ki.l848-ban a magyar minisztériumban 
vállalt osztályfőnöki állást s annak föloszlásáig 
ott hivatalnokoskodott; ezután pedig a közpályá
tól visszavonulva élt, a tudománynak s az iroda
lomnak szentelve idejét. A Magy. Tud. Akadémia 
1858. tiszteletbeli tagjává választotta. Gyermekei 
közül György később miniszter lett. 

3. B., György (beleházi), az ifjabb, politikus, 
szül. Pozsony vinegyében 1820 szept. 20., megh. 
Faddon, 1875 okt. 25. Jogi tanulmányokat végzett 
Bécsben, majd különböző vármegyei hivatalokat 
viselt Tolnában. 1848-ban képviselővé választot
ták ; a szabadságharc ügye mellett mindvégig ki
tartott, részt vett a debreczeni országgyűlésen, sőt 
elvállalta a pénzügyi államtitkárságot Duschek 
alatt a Szemere-féle forradalmi kabinetben. A sza
badságharc után rövid fogságot szenvedett. A hat
vanas években a Majláth-Sennyey-féle konzerva
tív alakuláshoz csatlakozott s elvállalta 1864. a 
helytartótanács másodelnökségót. Mikor Deák po
litikája felülkerekedett, átlépett a kiegyezési 
pártba, sőt 1874—75. a Bittó átmeneti kabinetjé
ben a közgazdasági tárcát látta el. 

Bartalus István, zeneiró, szül. Bálványosvár
alján, 1821 nov. 23., megh. Budapesten 1899 febr. 

9. Kolozsvárott iskolázott, jogász s a zenekonzer
vatórium növendéke lett, hol Ruzsitska György 
igazgató pártfogolta; majd Wesselényi bárónál 
Zsibón nevelősködött. A zenószpályára lépve, 1851. 
telepedett le Pesten s innen indult zongora virtuóz-
kőrútjaira. 1869 óta az állami tanítóképző-intézet 
zenetanára, 1867 óta a Kisfaludy-társaság rendes 
tagja, s 1875 ói a levelező tagja a M. Tud. Aka
démiának. Rengeteg magyar zenei cikket irt, kü
lönösen mint az Ország Tükrének szerkesztője 
(1860—63).Önálló müvei: Magyar egyházak szer
tartásos énekei a XVI—XVII. ,sz--ban (1869); 
Művészet és nemzetiség (1876); Újabb adalékok a 
magyar zene történelméliez (1882); Vázlatok a 
zene történelméből (1877); A zeneköltészet elemi 
és műformai (1883); németből átültette Wohlfart 
Henrik művét: Elemi összlmngzat s számjelzés
tan c. a. (1867 bőv.1880); megjelent 3 regénykísér
lete is (Két dudás egy csárdában, A féUudósók, 
Egy bukott zenész élete).Kisebb zenemüvein kivül: 
Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye, eddig 
7 kötet, a Kisfaludy-társaság megbízásából; 101 
magyar népdal, Magyar Orpheus (XVIII—XIX. 
sz. művek, a Magy. Tud. Akadémia s a Kisfaludy-
társ. pártfogásával); Módszer a zongora lielyes 
játszására (ujj-gyakorlatokkal); Technikai gya
korlatok a zongorajátszás magasabb fokú fej
lesztésére ; Thököli, Bercsényi nótái és a Rákó
czi-induló képletei (magyarázó szöveggel) stb. 

Bartay, 1. András, zeneszerző, szül. Széplakon 
(Abauj vm.) 1798., megh. Mainzban 1856 okt. 4. 
Előbb fővárosi tisztviselő volt s 1843. a Nemzeti 
Színház igazgatója lett; közbon szerkesztette a 
Honművészt. 1848 u. Pozsonyban hangversenye
ket rendezett, majd Hamburgba költözött, hol csak 
a zenének élt. Művei: Mise V. Ferdinánd koroná
zására (1830); Eredeti népdalok zongora-kiséret-
tel (Pest 1834); ugyanekkor Magyar Apolló c. 
első magyar zeneelméleti mű; Aurélia (német dal
mű, 1836); Csel (első magyar víg opera, pesti 
Nemzeti Színház, 1837); a József nádornak aján
lott Nemzeti örömemlék zenei része (az egész 
könyvet ö tervezte); majd a nádor névünnepóre 
Nagy mise, halálának emlékére Oratórium (elő
adták Pozsonyban 1847), később u. o. néhány 
ballet. 

2. B. Ede, zenész, Andrásnak fia. szül. Buda
pesten 1825 okt. 6., megh. u. o. ltíül aug. 31. 
1848—49-ig az első m. minisztérium közleke
dési osztályában vállalt hivatalt, de azután zon
gora-oktatásból élt; műveltsége és vonzó egyéni
sége bizonyos kört csoportosított körüle s ez tetto 
lehetővé, hogy 1863. megalapította a Magyarhon
ban élő zeneművészek segély- és nyugdíjegyestt-
letét. Részt vett az Orsz. Zeneakadémiát tervező 
értekezletekben, s miután a csakugyan létrejött 
intézetben számára hely nem jutott: a Nemzeti 
Zenedét emelte mint igazgató amannak verseny
társává. E hasznos működési körén túl, mint 
zeneszerző, csak tiszteletbeli sikereket ért el. 

Bartels, 1. Adolf, német író és költő, szül. Wes-
selburenben 1862 nov. 15. Nélkülözések közt nőtt 
fel, Lipcsében és Berlinben tanult történelmet, 
műtörténelmet és filozófiát Több lap munkatársa 
lett, 1896. a Kunstwarté is, amikor Weimarba 
költözött. Költeményeit először 1889. adta ki. 
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Mint költő erősen nemzeti irányú. Későbbi mű
vei : Johann Christian Günther (1889); Dichter-
leben (1890); Der junge Luther (1890); Der 
dnmme Teufel (víg eposz, 1896); Die Dith-
marsehen (1898); Dietrich Sebrandt (1899); Der 
Bauer in der deutschen Vergangenheit (1900). 
Több kritikai munkát is irt, igy Hauptmannról, 
Gessler Frigyesről, Hebbelről, Jeremiás Gotthelf-
röl, Klaus Grothról stb. Fő müvei: Die deutsehe 
Dichtung der Gegenwart (1897, 4. Mad., 1901), 
melyet Geechichte der deutschen Litteratur 
(1901—1902., 2 köt.) c. nagy müvével kiegészí
tett. A német Heimatkunst egyik fővódője. 

2. B-, Ernst Dániel, 1. Bars. 
3. B., Hans von, német festő, szül. Hamburg

ban 1856 dec. 25. Hamburgban és Düsseldorfban 
tanult. Kezdettől fogva különösen tengerparti 
képeket festett, melyekhez Délen ós Északon tett 
sok utazásán, főleg azonban az Északi- és Keleti
tenger partjairól, Hollandiából meríti a motívumo
kat. Újabban a figurális elem is fontos szerep
hez jut képein, melyek túlnyomó részben — sok
szor szokatlan nagyságú és megkapó erejű — 
akvarellek. B. az akvarellfestés legsikeresebb 
modern úttörője Németországban. Művei sok né
met és külföldi múzeumban láthatók; Hullám-
iörés c. nagy akvarellje (1891) 1892. a Magyar 
Képzőm. Társulat kiállításán állami aranyérmet 
nyert ós a budapesti Szépművészeti Múzeumba 
került. 

Bartenland, 1. Barthonia. 
Bartenstein, város Königsberg porosz kerület

ben, az Allé partján, vasút mellett, (1905) 7071 
lak., gépgyártással, vasöntőkkel, fürészmalom
mal, sörfőző vei, gyapjúszövéssel ós élénk len
kereskedéssel. 1807 ápr. 26. Porosz- és Oroszor
szág itt kötötték meg a B.-i szerződést. 

Bartenstein, Johann Ghristof, báró, osztrák 
miniszter, szül. Strassburgban 1689., megh. Bécs
ben 1767 aug. 6. Atyja Strassburgban gimná
ziumi igazgató volt. Miután tanulmányait befe
jezte, osztrák szolgálatba lépett. 1726-ban az ud
vari kancellária tanácsosa, 1727. pedig a titkos 
államtanács jegyzője lett. 1740-ben, mint a kül
ügy vezetője ő utasltá vissza II. Frigyes aján
latait, aminek következménye Szilézia elvesz
tése lett. Utóbb az illmai udvari bizottság el
nöke lett, s erre vonatkozó feljegyzései fontos 
történeti anyagot szolgáltatnak a délmagyaror
szági szerbek történetéhez; 1802. e feljegyzések 
Kurzer Bericht von der Beschaffenheit der zer-
streuten illyrischen Nation c. alatt Lipcsében meg
jelentek. Azonkívül József trónörökös nevelésé
vel is foglalkozott és megírta számára Ausztria 
történetét. Feljegyezte ama fontosabb világtör
téneti eseményeket is, amelyekben magának is 
része volt. V. ö. Arneth, J. Ch. B. und seine 
Zeit (Wien 1871); Allgemeine Deutsche Biogr. 
II. 87—93 (Arneth tollából, ki a többi irodalmat is 
felsorolja). 

Bartet, Jeanne Julié, eredeti neve Regnault, 
francia színésznő, szül. 1854 okt. 28. Parisban. 
1880 óta tagja a Théatre franeaisnak, tragikus 
és szalonszerepekben egyaránt kiváló. 

Bártfa (Bartfeld, Bardijov), rend. tan. város 
sz. k. város címmel, Sáros vmegyében a Tapoly 

egyik tágulatában; fallal kerített régi, elég csinos 
város, melynek központja az érdekes négyszögle
tes főtér, melynek É.-i szélén áll a XIII. v. XIV. 
sz.-ból való gótikus Szt.-Egyed templom, hazánk 
egyik legkiválóbb építészeti emléke; az 1725. 
évi földrengés és 1878. évi tűzvész által megron
gált templom Kaczvinszky Ede plébános kezde
ményezésére Steindl tervei sze
rint és vezetése alapján telje
sen stílszerűen restauráltatott s 
1899. felszenteltetett; rendkívül 
sok műkincset tartalmaz, közte 
régi falképek, Lapicida István
tól való szentségház (1465) ós 
értékes oltárok (XV., XVI. sz.). 
A főtér közepén áll az 1501-ben 
tömör falakból és nagyórdekű 
tetőszerkezettel épített gótstüü 

városháza (most múzeum), 
melynek különösen erkólyfeljá-
rata hazánkban unikum. A főtér 
számos más épülete is tanúságot tesz a hajdani 
műépítészet és kézműipar rendkívüli fejlettsé
géről és ízléséről. A város újabb épületei közül 
figyelemre méltó az új görög katolikus temp
lom (1903), az új szálloda ós vigadó a színház
zal, s a közkórház. B. a szekcsöi járás szolga
bírói hivatalának, járásbíróság és adóhivatal* 
közjegyzőség, telekkönyvi hatóság, adó- és só-
hivatal, pénzügyőrbiztosi állomás és csendőrőrs 
székhelye; van takarékpénztára, gazdasági, 
ipar- és keresk. bankja, hitelbankja, gyermek
játékgyára és állami gyermekjátékműhelye, fa
dobozgyára és müfűrósze, ipartestülete, áll. gim
náziuma és többféle iskolája, vasúti állomása,, 
posta- és táviróhivatala. Lakóinak száma lassan 
gyarapszik; 1869-ben 5303, 1880-ban csak 4884, 
1890-ben 5069 és 1900-ban 6102 volt, közte 997 
magyar, 1721 német, 3234 tót, felekezetre nézve 
3386 róm. kat., 286 gör. kat., 675 ág. evang. és. 
1715 izraelita. Lakói iparral és kereskedéssel fog
lalkoznak, újabban az erdei üzem nyert lendüle
tet s a vasúti állomás mellett nagy faraktárak 
keletkeztek ; faszállítása Abauj-Torna, Zemplén,. 
Borsod és Bihar vmegyékre terjed ki. A házak 
száma 879, határa 5489 ha. B. állítólag már 
Szt. István ideje előtt is fennállott, mások sze
rint a XII. sz.-ban a hajdani cisztercita apát
ság körül támadt. A tatárok 1241. a várost feldúl
ták, Róbert Károly 1324. a római származású: 
Lőrincnek adományozta, aki azt újra felépító. B. 
ekkor mezőváros volt. I. Lajos idejében gyors 
virágzásnak indult s ekkor kőfallal kerítették kö
rül, 1376. pedig a király szab. kir. várossá emelte. 
A későbbi királyok közül Zsigmond 1406., 1412. 
és 1430., I. Ferdinánd 1549. és Rudolf 1599. neve
zetes kiváltságokkal látta el a várost, melynek 
lakói kereskedelmi összeköttetésben állottak Len-, 
gyelországgal, ahová főkép bort, vásznat, csipkét 
ós fonalat szállítottak. 1440-ben Talafuz huszita 
rablóvezér elfoglalta. Legnagyobb fényét a város 
a XVI. sz.-ban érte el, amikor a tanácsurak 
római köntösben jártak a városházára. A hitújí
tást Stöckel Lénárd terjesztő 1539 óta, aki B.-n: 
virágzó evang. gimnáziumot is alapított; a város 
ekkor majdnem kizárólag evang. vallású volt,. 
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1590. itt tartották a magyar protestánsok első ál
talános zsinatukat s számos száműzött lutheránus 
itt biztos menedéket talált. A vallási villongások 
alatt B. is sokat szenvedett; 1680 szept. 3. a ku
rucok Petneházy Dávid alatt, a követeik iránt 
tanúsított méltatlan bánásmód miatt a várost 
felgyújtották; utóbb Lengyelország feldarabolása 
lehetetlenné tette B. virágzását. Kereskedése meg
szűntével a város mindinkább hanyatlott. 1848 
dec. 6. a császáriak megszállták a várost. Régi 
dicsőségéről, a templomon ós városházán kívül, 
még érdekes bástyatornyai, kapui, körfalai, sánc
árkai és Roland szobra tanúskodnak. 1877-ben 
majdnem az egész város a lángok martaléka lett. 
A város tulajdona a B.-i fürdő (1. o.). 

Irodalom. Myskovszky Viktor, B. középkori műemlékei, 
Magyarorsz. régészeti emlékek IV. k., Budapest 1879—80 ; 
u. a., B. város legrégibb pecsétjei és címerei, Turul X. óvf. 
185 1. ; Wagner J., B. műemlékeiről, Arch. Ért. 1883; Di-
vald Kornél A B.-i szobrásziskola, M. Iparművészet 1907 ; 
Szokolszky Bertalan, A B.-i 8zt. Egyed templom története 
és leírása, B. 1899 : Vas Antal, Vezető a sárosvármegyei 
múzeum oklevél-kiállításában B.-n, B.-i áll. főgimn. ért., 
1906—7; Siegmeth Károly, Sárosmegyei kirándulás, M. 
Kárpátegyl. évk. 1879, 86 -üS . ; Ábel Jenő, Sziniigy B.-n 
a XV. és XVI. sz.-ban, Századok 188Í, 22. 

Bájtfai Péter (mások szerint Simon), Petrus 
Bartphensis, magyar származású velencei könyv
nyomtató. Eletfolyása meglehetősen ismeretlen. 
1471-ben telepedett meg Velencében, ahol többek 
közt tiszta nyomású gótbetüs egyházi liturgikai 
könyvet nyomtatott 1478-ban. 

Bártfai fürdő, Sáros vmegyében Bártfa város
tól egy órányira fekvő és ennek tulajdonát ké
pező, de 1894 óta részvénytársaságnak bérbeadott 
fürdő, hazánk egyik elsőrangú s leglátogatot
tabb fürdőhelye; északi szelek ellen teljesen 
védett völgykatlanban, páratlan szépségű feny
vesek közt 310 m. magasságban fekszik s nagy 
-szállodáival, Ízléses villáival, pompás sétányai
val s kitűnő berendezésével a modern igé
nyeknek megfelel. A fürdő épületeiben 1600 
lakószoba s 250 fürdőszoba van. Forrásai (össze
sen 15) égvényes konyhasós vasas savanyúvizek. 
E vizeken kívül, melyeket ivásra és fürdésre 
használnak, alkalmaznakmég fenyőlevélfürdőket, 
hidegvízgyógymódot, vaslápfürdőket, juhsavót, 
kefirt, Oertel-kúrát, villamos gyógykezelést stb. 
A fürdőt különösen vérhiányban, gyomor- és bél-
bántalmakban szenvedők ós idült méhbajok ellen, 
-a légutak s hólyag hurutjai és ideggyengeségek 
ellon sikerrel használják. A B. már több mint 300 
év óta van használatban, de csak 1787 óta isme
retes általánosan; a fürdővendégek száma meg
haladja a háromezret. A Deák-szálloda előtt Er
zsébet királyné szobra áll (Donáth Gyula müve, 
1903). 

IroMom. Dr. Mihalovics Sándor, Rövid közlemények a 
bártfai gyógyfürdőről, Budapest 1880: Eugen Janota, His-
torisch-topogr. Skizze des Bades Bartfeld, Wiea 1801 ; 
K. Tarczay, Der Curort Batthfeld, Kassa 1877; Carl 
Ritter von Hauer, Über die Mineralquellen von Bartfeld, 
Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, Wien 1869: dr. Emá
nuel Pollacsek, Gesammelto Erfaiirangen über die Mineral
quellen von Bartfeld, Budapest 1880; Chalupka János, A 
B. története. 1869; dr. Chyzer Kornél, Bártfaflirdöi emlék
könyv, Budapest és Eperjes 1889. 

Bartfaújfalu, kisk. Sáros vm. szekcsői j.-ban, 
(1900) 519 tót lak.; u. p. ós u. t. Bártfa. 

Bártfay László, író és irodalombarát, szül. 1797 
máj. 6. Felsővadászon (Abauj vm.), megh. Pesten 

1858 máj. 12. Már fiatal korában kezdett foglal
kozni az irodalommal, a korabeli folyóiratokba 
verseket, útirajzokat, vígjátékokat ós novellákat 
Irt, amelyekért az Akadémia 1831. levelező 
tagjává választotta. Bár a komoly elbeszélés te
rén a maga korában kitűnőnek tartották, jelen
tősebb a társadalmi szereplése. Jó barátságot köt
vén u. i. a 20-as évek elején a pesti írógárdá
val, Kölcseyvel, Bajzával, Toldyval, Vörösmarty
val, Zádorral, mikor mint a Károlyi-család 
ügyésze jó módban élt Pesten, vendégszerető 
házát megnyitotta iróbarátai előtt s az mind
inkább gyűlőhelye lett a magyar szépirodalom 
idősebb ós ifjabb munkásainak. Ép azért kézirat
ban maradt naplója (Nemzeti Múzeum és a pesti 
Károlyi-levéltár) igen becses forrásmunka a kor 
irodalmi életére vonatkozólag. 

Barth, város Stralsund (ettől 26 km.-nyire) po
rosz kerületben, a Barther Bodden (a Keleti
tengertől egy földnyelv által elválasztott öböl) és 
vasút mellett, (1905) 7344 lak., vasöntővel, gép-, 
hajó-, halkonzervgyártással. 

Barth 1. János (másként Parth), XVI. sz.-beli 
magyar ötvös, Kassán született s ott négy izben 
városi szenátor is volt. Egyik müve, tróbelt ezüst
kehely, a Vilmányi ref. templomban van. 

2. B. János, hírneves nyomdász, a Nagysze
benben — rövid megszakításokkal — több mint 
100 éven át fennálló B.-féle nyomdának megte
remtője, szebeni szász szülők gyermeke volt és 
Jüngling István ottani műhelyében sajátította el 
a nyomdászat mesterségét; 1693. már vezetése 
alatt jelent meg Hermann Andrásnak (édes atyja 
Hermann Lukács berethalmi lelkész és erdélyi 
evang. szuperintendenshez ajánlott) Dissertatio 
Theologica e. 7 levélnyi füzetkóje. Ezen nyomda 
neve alatt állott fenn 1693—1744-ig, majd na (Já
nos) neve alatt 1776—1779-ig, kit 1780. Péter, 
majd 1801. ismét János váltott fel. A B.-féle nyom
dában jelent meg évtizedeken át a szászok között 
általánosan elterjedt Hermannstadter Neu- und 
Altér Kalender is, melynek az amateurök által 
keresett példányai ma a legnagyobb ritkaságok 
közé tartoznak. A család két tagja; Péter ós a má
sodik János, Kolozsvárt is nyomdászkodott. A 
jezsuita-rend régi nyomdáját u. i., miután Koll-
mann bécsi könyvnyomtató tízesztendős bérlet-
ideje lejárt, a jezsuiták kapták meg, kik annak 
vezetését előbb B. Péterre, később pedig B. Jánosra 
bízták. 

Barth, 1. Atigtiste, francia tudós, szül. Strass-
burgban 1834. Fő müve: Religions de l'Indo (1879); 
L'Inscription sanscrite de Hang-Chey (1883); l'Inde: 
bouddhisme, jai'nisme, hindouismo etc. 

2. B., Casper, német filozófus, szül. Küstrin-
ben 1587 jún. 21., megh. Lipcsében 1658 szept. 
17. Wittenbergben tanult és beutazta egész 
Európát. Igen sokat irt, de ítélet s izlés nélkül; 
művei azért ma legfeljebb mint rengeteg anyag-
gyüjtemények érdemelnek figyelmet. Fő munkái: 
Adversarium libri LX. (1524 és 1658) és Claudia-
nus meg Statius kiadásai (az 1650, ez 1664,4. köt.). 

3. B., Heinrich, újkori német utazó, szül. Ham
burgban 1821 febr. 6., megh. Berlinben 1865 nov. 
25.1840-ben még mint berlini diák Olaszországban 
járt ós elhatározta, hogy be fogja utazni az ókori 
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műveltség egész színhelyét. Miután Londonban 
arabul tanult, Tangerba utazott, ahonnan Marok
kóba akart behatolni. Bz nem sikerülvén neki, to
vább ment keletre és miután Algériának, Tunisz
nak és Tripolisznak némely vidékeit bejárta, az 
ókori Kyrenaikán át Egyiptomba utazott. Azután 
a Nílus völgyén fölfelé és a sivatagon át eljutott 
Palesztinába, bejárta a szíriai partot, Ciprust, és 
Konstantinápolyon, Görögországon át három évi 
távollót után visszaérkezett hazájába. 1849-ben 
Richardsonnal és Overweggel újra útra kelt, 
Tuniszon át Tripoliszba utaztak s onnan a Sza
harán át az Aszben oázis felé. Tin-Tellusztból B. 
kirándulást tett Agadeszba, ahol I V Í évszázad 
óta nem járt európai ember. Bornu határán, 
Damerghuban 1851 jan. 11. elváltak egymástól 
az utazók és B. Katszenába ós Kanoba igyeke
zett. Richardson már márc. 3. meghalt Kukától 
néhány napi járásnyira; naplóit B. megmentette 
és Londonba küldte. B. maga máj. 5. találkozott 
Overweggel Kukában. Overweg ottmaradt, B. 
Adamauába utazott és ez útjában fedezte föl a 
Nigernek két nagy mellékvizét, a Binuót és 
Farot. Július 22. érkezett vissza Kukába, ahon
nan azután Overweggel együtt Kanemba utazott 
és 1852. januárig kukától délre Muszgoország-
ban is járt. Onnan visszatérvén, Bagirmiba ment, 
melynek fővárosában hosszabb ideig időzött; 
ott nagy térképészeti munkát végezett és részletes 
tudósítást irt Bagirminak, Vadainak ós a szom
szédos tájaknak történetéről, földrajzáról és régi
ségeiről s többé-kevésbbó gazdag szógyűjteményt 
szerzett ez országok 11 nyelvéből. Egyszersmind 
a nagy Sári folyót is kikutatta. 1852 szept. 27. 
Overweg is meghalt a Cad-tónál. B. az ő jegy
zeteit is megmentette és Londonba küldte, azután 
Szokotoba utazott, melynek fejedelme barátságo
san fogadta. 1853 jún. 12. elérte Szajt, a Niger 
mentének egyik fontos kereskedöhelyót és a fo
lyamon átkelve, az európaiaktól még nem látott 
Gurmán, Libthakon és Dalián át szept. 7. Timbuk-
tuba jutott. Ott elkészítette a nyugati néger orszá
gok térképét és csillagászati megfigyeléseivel pon
tosan megállapította a városnak sokat vitatott 
földrajzi fekvését. Mikor megtudták, hogy keresz
tény, élete veszélyben forgott; de végre 1854 máj. 
8. mégis elutazhatott. Gagoban mint az angolok 
követe ünnepélyesen szerződést kötött, mely sze
rint azontúl szabad volt az angol hajóknak a Niger 
ama részén is járni. Aug. 30. Vurnoba ért, amelyet 
egészségesen hagyott el okt. 5.; 18. már Kanoba 
jutott. Onnan csak nov. közepén mehetett tovább 
Bornu félé. Kano és Kuka között, Bundinál dec. 
1. találkozott az utána küldött Vogellal. Ez Szín-
dérbe ment tovább, B. pedig Kukába utazott, ahol 
ünnepélyesen fogadták dec. 12. Vogel dec. 28. 
érkezett ugyanoda és egy hónapot együtt töltött 
a két híres utazó. B. 1855 május elején indult el 
északra, hazafelé. Bilmánon és Murzukon át aug. 
21. érte el Tripoliszt és szept. 8. Marseille! B. 
hat évi utazása korszakalkotó volt az afrikai fel
fedezések történetében. Sikerei élénkebb érdek
lődéstkeltettek Afrika iránt. B. útleírásának címe: 
Reisen und Entdeckungen in Nord- und Zentral-
Afrika (Gotha 1857—59.5. köt.; kivonatosan u. o. 
1859—60,2 köt.). A londoni ós párisi fóldr. társa

ságok nagy aranyérmükkel tüntették ki,az oxfordi 
egyetem pedig tiszt.doktorává választotta.Ő maga 
újra megkezdte Berlinben egyetemi előadásait. 
Útleírása befejezése után 1858. Kis-Ázsiába uta
zott ; vele ment Mordtmann is. E régészeti szem
pontból tett utazásának eredményeit Reise von 
Trapezuntdurchdie nördliche Hálfte Kleinasiens 
(Gotha 1860) c. müvében írta meg. 1863-ban el
hunyt mesterének, Ritternek tanszékére nevezték 
ki, akinek emlékére a Ritter-alapítványt létesí
tette. 1881-ben Spanyolországban, 1862. Török
ország keleti részében tett tanulmányutat, s Reise 
quer durch das Innere der europaischen Türkéi c. 
cikksorozatban írta meg (Zeitschrift für Alig. 
Erdkunde, Berlin 1863—64). Utóbb még Európa 
egyéb részeit is (Olaszországot, Dalmáciát, Mon
tenegrót) bejárta, s miközben az itt szerzett ta
pasztalatairól beszámolóját írta, érte utói a halál. 
Nagy afrikai utazásának filológiai eredménye: 
Sammlung und Bearbeitung Zentralafrikanischer 
Vokabularien (Gotha 1862—66 3 rész). V. ö. 
Koner, Heinrich B. (Zeitschr.d. Ges. f. Erdkunde 
in Berlin 1866). 

4. B. (B.-Harmating), Hermann, báró, termé
szetbúvár utazó, alpi kutató, szül. Bajorország
ban, Eurasburgban, 1845 máj. 15., megh. Loandá-
ban 1876 dec. 7. 1876-ban a portugál kormány 
Angola és Benguela földtani kikutatásával bízta 
meg; de B. rövid ideig tartó működésének fáradal
mai következtében lázba esett és meghalt. Tanul
mányai: Aus den nördlichen Kalkalpen (1874) és 
Dávid Livingstone der Afrikareisende; Ostafrika 
von Limpopo bis zum Somaliland (1875). 

5. B., Kari, rézmetsző, szül. Eisfeldben 1787 
okt., megh. Kasselben 1853 szept. 12. Eleinte az 
ötvösséget tanulta, majd Stuttgartban Müller Já
nos Gotthold vezetése alatt 6 éven át elsajátította 
a rézmetszési, 1817. pedig Rómába ment, hol 
Amslerral a Cornelius Nibelung-illusztrációihoz 
való címlap metszéséhez fogott. Később Nürnberg
ben, Preiburgban, Majna-Frankfurtban tartózko
dott ; itt metszette a lebegő Charitast Vogel v. Vogel-
stein piílnitzi tetőfestmónye után ; Darmstadtban, 
végre Hildburghausenben telepedett le. Mint írót 
elbeszélései és költeményei, továbbá Bonghinak a 
rézmetszésröl írt munkájának átdolgozása tették 
ismeretessé. B. elmezavarban maga vetett véget 
életének. 

6. B., Theodor, német politikus és nemzet, 
gazdász, szül. Duderstadtban 1849 júl. 16., megh. 
Baden-Badenban 1909 jún. 3.1872-ig ügyvéd volt 
Brémában, 1876-ig asszesszor Bremerhavenben, 
1883-ig pedig a brémai kereskedelmi kamara 
szindikusa. 1883 óta a Die Nation című berlini 
hetilapot szerkesztette. 1887. abirodalmi gyűlésbe 
választották, ahol a német-szabadelvü párthoz, 
1893. pedig a szabadelvű egyesülethez csatlako
zott. Munkái: Amerikanisches Wirtschaftsleben 
(Berlin 1887) és Amerikanische Eindrücke (u. o. 
1907). 

Bartha, Í.Béla, egyházpolitikai és jogi szakíró, 
szül. Pülesden (Szatmár) 1861 okt. 27. Jogi tanul
mányait a sárospataki kollégium jogakadémiáján 
ós a budapesti egyetemen végezte. 1887-ben az 
eperjesi ág. ev. jogakadémia tanárává válasz
tották, 1891. a sárospataki, 1895. a debreezeni 
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ref. jogakadémiára ment át, honnan a selmecz-
bányai bányászati főiskola tanárává nevezték ki 
1905-ben. Eredeti munkái: Statisztikai tanulmá
nyok a magyar protestantizmusról (Budapest 
1890); A házassági jog reformja (Kassa 1891); 
Polgári házasság és házassági biráskodás{Buda,-
pest 1892); Toldozás vagy reform (Eperjes 1891); 
Pár szó a jogi szakoktatás reformjához (Buda
pest 1891) stb. 1894—96-ban felelős szerkesztője 
és kiadótulajdonosa volt az általa alapított őrálló 
o. protestáns politikai lapnak. Egyideig társszer
kesztője volt a Debreczeni Protestáns Lapnak is. 
Fordította: Laveleye Emil egyházpolitikai tanul
mányait. 

2. B. Boldizsár, krónikaíró, szül. Szoboszlón. 
1686. és 1689. debreczeni főbíró volt. Munkája : 
Rövid Chronica avagy oly beszélgetés, mely az 
közelb elmúlt száz esztendők alatt Debreczenben 
esett emlékezetesebb dolgokrúl íratott és szedeget-
tetett össze (Debreczen 1666. Lenyomatva újra a 
XIX. sz. első felében a debreczeni naptárakban.] 
A Nemz. Múzeumban megvan a krónikának két 
XVIII. sz.-beli másolata. Toldy említi, hogy 1819. 
Bécsben is kinyomtatták. A krónika számos fon
tos okiratot használt fel Debreczen 1564—1664. 
történetéből. 

3. B. Gábor, orvos, szül. Técsőn 1857 márc. 20. 
Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen vé
gezte, hol 1880. avatták orvosdoktorrá. 1890-ben 
magántanári képesítést nyert. 1895 óta a buda
pesti kereskedelmi kórház sebészeti főorvosa. Iro
dalmi dolgozatai magyarul és németül jelentek 
meg. 

4. B. János (családi nevén Finlandi János, 
1798—1852), a Nemzeti Színház első korszaká
nak egyik legkiválóbb színésze. Gazdag adomá
nyai voltak, hatalmas alakja, kiadós hangja, de 
fogyatékos intelligenciája és műveltsége. Muzsi
kus cigány fia volt és színházi szabóból vergődött 
fel az ország egyik első színészévé. Legjelesebb 
alakítása volt Shakespeare Lear királya. 

5. B. Miklós, politikus és publicista, szül. Rugon-
f alván, Udvarhely vmegyében,1848 nov.14., megh. 
Budapesten 1905 okt. 22. Jogi tanulmányokat vég
zett a fővárosban, majd aljegyzője lett Udvarhely 
vmegyének,melynekegyikkerületemárl873.orsz. 
képviselővé választotta. B. politikai pályafutásá
nak nyitánya a Tisza Kálmán-féle balközéphez 
fűződik, melynek a Deák-párttal való összeolva
dása után haláláig hü barátjával, Ugrón Gáborral 
együtt a szélsőbalhoz csatlakozott, mely nem sok
kal később a függetlenségi és 48-as jelzőt vette 
föl. 1875—80-ig nem volt tagja a képviselőház
nak, hanem mint hírlapíró működött, jobbadán 
Kolozsvárt, hol 1880. megalapította az Ellenzék 
c. lapot, mely szenvedélyes hangon, de mindvégig 
fordulatos és fényes nyelvű cikkekben hirdette a 
függetlenségi politika jövőjét. B. a házon kívül 
is ama kombattáns ellenzéki gárdának volt a 
publicistája, mely harminc éven át nem lankadó 
kedvvel ostromolt egy hatalmas, megcsontosodott 
rendszert. Az országos figyelem mégis csak akkor 
fordult feléje, midőn 1880. őszén egy hírlapi 
cikke miatt két katonatiszt saját szobájában meg
támadta és véresre vagdalta. Ez a botrány any-
nyira megnövelte népszerűségét, hogy az 1881. 

választásokon elnyerte Kolozsvár I. kerületének 
mandátumát. Erdélyi hírlapírói működésének leg
becsesebb eredménye volt ama hatalmas magyar 
társadalmi mozgalom életrekeltése, mely az E. M. 
K. E. megalapításában öltött testet. A független
ségi párt különböző árnyalataiban B. ama köz
jogilag haladottabb, egyéb tekintetben azonban 
konzervatívabb részhez csatlakozott, mely Ugrón 
Gábor vezetése alatt állott s nem elégedett meg 
a pártnak merőben negatív irányú tevékenységé
vel. E különböző töredékek eleinte együttes har
cokat vívtak a Tisza-kormány ellen, különösen 
viharos parlamenti és publicisztikai hadjáratot in
téztek ellene azl889-ikivóderőtörvényjavaslattár-
gyalása alatt. Hogy a kormány közös kiadásait 
hatályosabban ellenőrizhessék, a függetlenségi 
párt Ugron-szárnya B.-val együtt bement a dele
gációkba, hol nem kevésbbé szenvedelmes vitákat 
provokáltak. B. utóbb a Magyar Hirlap, majd a 
Magyarország hasábjain intézett kemény táma
dásokat az egymást követő szabadelvű kormányok 
ellen; számos tüzes hangú cikket írt a közigaz
gatásállamosítása, a polgári házasság, valamint 
a többi egyházpolitikai javaslatok ellen. Különö
sen kíméletlen módon sújtott le a Bánffy-kor-
mányra, melyet azzal vádolt, hogy a kormány
zati korrupciót mesterségesen támogatja, mintegy 
tenyészti. A hírhedt 1896-iki általános választáso
kon ezért a kormány kibuktatta,de már 1897. Gyula 
megválasztotta, 1901 óta pedig haláláig Zenta 
város képviselője volt. 

B heves parlamenti és sajtóhadjáratok alatt 
B. mindig a szélsőségben lebegett, mint a vihar
ban hánykódó hajó. Voltak olyanok, akik rajong
tak írásaiért, de szép számmal olyanok is, akik 
gyűlölték és hasonló modorban, gyakran becsüle
tében is megvádolták. Cikkeit megosztott érze
lemmel fogadták, de egyet mindenkinek pártkü
lönbség nélkül el kellett ismernie: stílusának 
erejét, nyelvének festői hatalmát és mély tüzét. 
E tulajdonságok szépirodalmi műveit is egyéni
ekké és vonzókká tették; a Hangulatok (1897), 
a Kazár Földön, mely országos érdeklődést kel
tett és néhány érzelmes novellája és kisebb szín
műve, melyekért a Petőfi-társaság sorába válasz
totta. Sajtóbeli működése hatásának ós kifejlődé
sének tetőpontját a nemzeti küzdelem napjaiban 
érte el, melynek közepében, szinte a válságos 
küzdelmek hevében érte a halál rövid betegség 
után. Sírjánál tartott beszédében Apponyi B. ha
lálát azon tragikus helyzethez hasonlítá az ellen
zékre nézve, mikor a döntő csata előtt a tenger
nagynakjelentik, hogy legerősebb páncélos hajója 
elsülyedt. Összes müveit (eddig 3 köt. jelent meg) 
6 kötetben Samassa János, Szmertnik István és 
Sztankovics Ferenc rendezik sajtó alá. A kerepesi 
temetőben felállított díszes síremlékét az akkori 
kormány tagjainak jelenlétében 1907 okt. 22. lep
lezték le. V. ö. Hentaller Lajos, B. Miklós (Vasár
napi Újság 1905. 44. sz.). 

6. B. BicMrd, magánjogász, szül. Lőcsén 1871 
okt. 30. Bírósági szolgálatba lépett 1895. és 1903. 
törvényszéki biró lett. 1896 óta az igazságügymi
nisztériumban működik, ahol a polgári törvény
könyv előkészítő munkálataiban vesz részt. A 
magyar állam képviseletében részt vett a leány-
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kereskedelem ós pornográfia tárgyában 1910. tar
tott párisi nemzetközi konferencián. B. a Kritikai 
tanulmányok a magyar általános polgári törvény
könyv tárgyalásához (Budapest 1901) c. füzetek 
egyik szerkesztője volt. B Lexikon magánjogi 
munkatársa. 

Barthel, 1. Kari, német irodalomtörténetiró, 
szül. Braunschweigban 1817 február 21., megh. 
u. o. 1853 márc. 22-én, mint gimnáziumi tanár. Fő 
műve az 1850. nagyszámú közönség előtt tartott 
fölolvasásokból keletkezett munkája.-Die deutsche 
Nationalliteratur der Neuzeit (1850, 10 kiadást 
ért), a szerző vallásos álláspontjánál fogva ítéle
teiben és fölfogásában egyoldalú, de vonzóan irt 
olvasmány. 

2. B.,Melchior, német szobrász, szül. Drezdában 
1625 dec. 10., megh. 1672nov. 12., sokáigtartózko
dott Olaszországban. A velencei Prari-templomban 
ö készítette Pesaro dogé (megh. 1669) ismert sír
emlékét, a különböző színű márvány nem éppen 
Ízléses egyesítésével. 1670-ben Drezdában udvari 
szobrász lett. Finom elefántcsontfaragványaiból 
egész sorozat van a drezdai Grünes Gewölbe-ben. 

Barthélemy, 1. Auguste Marseille, francia 
költő, szül. 1796. Marseilleben, megh. 1867-ben. 
Napóleon dicsőítésére írta Napóleon en Bgypte c. 
eposzát. 1831-ben megalapította a Nemesis e. sza
tirikus hetilapot, mely egy évig leghevesebben 
támadta a kormányt, úgy hogy a kormány kény
telen volt B.-t megvásárolni. Ezóta elfordult tőle 
aközvélemény. Költeményei barátjának, Mérvnek 
verseivel együtt jelentek meg 1833., 6 kötetben. 

2. B., Frangois, marquis de, francia pair, szül. 
Aubagneban 1747 okt. 20., megh. 1830 ápr. 3. XVI. 
Lajos 1781. mint teljhatalmú minisztert Svájcba 
küldte és ő kötötte meg 1795. Baselben előbb Porosz
országgal ós nemsokára ezután Spanyolországgal 
a békét. 1797. visszatért Parisba. Letourneur he
lyébe tagja lett a direktóriumnak, de a fructidor 
18-iki államcsíny következtében Cayenneba depor
tálták, honnan azonban nemsokára hat társával 
Angliába menekült. 1799 nov. havában az első kon
zul visszahívta; 1800 febr. 10. a szenátus tagja 
lett; utóbb az első konzul a szenátus alelnökének és 
grófnak nevezte ki. Midőn a szenátus 1814 április 
1-én a császárt trónjától megfosztotta, B. elnökölt. 
A restauráció után pair és a becsületrend nagy
keresztese lett, de Napóleon 1815. kitörölte a pairek 
névsorából; a második restauráció ezért állam
miniszterré való kinevezésével kárpótolta és még 
a marquisi ranggal is kedveskedett neki. Reak-
cionárius hajlamai miatt elvesztette népszerűsé
gét. V. ö. A Kaulek által kiadott Papiers de B., 
ambassadeur de Francé en Suisse c. oklevélgyűj
temény, (1887—95. jelent meg Parisban 5 köt.). 
Stroehlin, La mission de B. en Suisse (Genéve 
1900). 

3. B.,Hippolyte, francia katonai író, sz. Algér-
ban 1840 júl. 31.1869-ben tanár lett a saint-cyri 
kat. iskolában ; részt vett Trochu vezérkarában 
az 1870—71-iki hadjáratban s mint százados 1878. 
visszalépett és hirlapirásra adta magát. Megh. 
Parisban 1900 nov. 19. Munkái: Manuel du fan-
tassin (1873); Cours d'art et d'histoire militaire 
(1877,2. köt.), melynek egyik része Les armées 
européennes (1877) külön is megjelent; Avant 

la bataille (1886); L'Bnnemi (1887) és La Guerre 
(1890). 

4. B., Jean Jacques, francia régiségbúvár, 
szül. Cassisban (Provence) 1716 január 20-án, 
megh. 1795 ápr. 30. Marseille-ben végezte a teo
lógiát, de szivesebben foglalkozott archeológiai 
és numizmatikai tanulmányokkal. 1745-ben a pá
risi királyi éremgyüjtemények hivatalnoka, 1753. 
pedig igazgatója lett. 1754—57-ig királyi meg
bízás folytán tudományos célból beutazta Olasz
országot. A forradalom azonban nemcsak hogy 
meghiúsította a szerzett éremgyüjtemény kata
lógusának kiadását, hanem magát az agg tudóst 
is bajba keverte. Mint «hazátlan arisztokratát)) 
1793 szept. 2. börtönbe vetették. Néhány óra múlva 
kiszabadult ugyan, de azóta teljes visszavonult-
ságban élt. A feliratok akadémiája 1747. tagjá
nak választotta. írói hírnevét a Voyage du jeune 
Anacharsis en Gréce (Paris 1788, 7. köt.) c. művé
vel alapította meg, amelyben élénken és híven 
rajzolja Görögország virágzása korának társa
dalmi viszonyait. Bz magyar fordításban is meg
jelent. Egyéb művei közül megemlítendők : Re
flexión sur quelques monuments phéniciens (Paris 
1750); Reflexión sur l'alphabet et la langue de 
Palmyre (1754); Amours de Carite et de Polydore 
(Paris 1760) c. regényét állítólag görögből fordí
totta. Oeuvres diverses c. alatt hátrahagyott iratait 
Sainte-Croix rendezte sajtó alá.Paris 1798,4kötet). 

Barthélemy Saint-Hilaire (ejtsd: —szent-iiér), 
Jules, francia tudós és államfórfiú, szül. Parisban 
18Ö5 aug. 19., megh. u. o. 1895 nov. 24. Tanul
mányait bevégezvén, pénzügyminiszteri tisztvi
selő lett, de hirlapirással is foglalkozott és a 
Thiers, Mignet,Rómusat és mások által az 1830-iki 
kir. <>rendeletek» ellen kiadott tiltakozást szintén 
aláírta. 1833—48-ig kizárólaga tudománynakszen
telte idejét. Aristoteles műveinek fordítása ré
vén a College de France-on a görög és római böl
csészet tanára lett, 1839. pedig az erkölcsi és poli
tikai tudományok akadémiája választotta tagjá
nak. 1848-ban a törvényhozó nemzetgyűlés tagjá
nak választották, hol a mérsékeltek pártjához 
csatlakozott. Az 1851-iki államcsíny után a Má
zasba zárták. 1852-ben pedig megfosztották tanszé
kétől, mert III. Napóleonnak nem akarta letenni 
a hűségesküt. 1870-ig újra csak tanulmányainak 
élt. 1871-ben a nemzetgyűlésbe választották és 
barátjának, Thiers köztársasági elnöknek titkára 
lett. 1876-ban a szenátus örökös tagjának válasz
tották, ahol szintén a balközóppel szavazott. 
1880 szept. 30-án átvette a Ferry-minisztérium-
ban a külügyi tárcát, melytől azonban már a kö
vetkező év novemberében megvált. Főbb művei: 
Aristoteles eml. fordítása; De la logique d'Aris-
tote(1839,2 köt.); De l'école d'Alexandrie (1845); 
Sur les Vedas (1854); Du Bouddhisme (1855); Le 
Bouddha et sa religion (3 kiad. 1866); Mahomet 
et le Coran (1865); Philosophie des deux Ampere 
(2. kiad. 1869); A la démocratie frangaise (1874); 
De la métaphysique, sa nature et ses droits (1879). 
Magyar fordításban: A filozófia viszonya a termé
szettudományokhoz és a valláshoz. Fordította Pé-
terfi Jenő (Budapest 1890, Akadémia). Azonfelül 
sok értekezést írt még a Journal des savants-ba. 
V. ö. Fkot, B. (Paris 1899). 
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Barthet, Armand, francia, költő, szül. 1820. 
Besanconban, megh. 1874-ben. Hírlapi cikkeket, 
elbeszéléseket ós színmüveket írt. Legismertebb 
a Rachel számára irt verses bluetteje, Le moineau 
de Lesbie. 

Barthez, Paul Joseph, múlt századbeli híres 
francia orvos, szül. Montpollierben 1734 dec. 11., 
megh. Parisban 1806 okt. 15-én. 1761-ben tanár 
lett a montpellieri egyetemen és itt mint gyakorló 
orvos is egyetemének európai hírt szerzett. Külön
böző okok következtében azonban elhagyta állását, 
Parisba ment, hol nagy örömmel fogadták, s hol az 
Orléansi hercegnek, majd a királynak udvari or
vosa, tud. akad. tag stb. lett. A forradalom kitöré
sekor elhagyta Parist s különböző helyeken élt, 
mint gyakorló orvos. \ köztársaság 9-ik évében 
újra tanár lett Montpellierben;1805pedigvisszatért 
Parisba és élte végéig itt maradt. Ő volt a megala
pítója a Vitaiizmus elméletének, mely elmélet e 
század első évtizedeiben el volt terjedve a német 
orvostudományban is. Nevezetesebb müvei: Nova 
doctrina de functionibus corporis humani 1774— 
Nouveaux éléments de la science de l'homme 1778 
(a legtöbb európai nyelvre lefordították); Nouvelle 
mécanique des mouvements de l'homme et des 
animaux (1798., németül 1800.) stb. 

Barthold, Friedrich Wilhelm, német történet
író, szül. Berlinben 1799 szept. -4., megh. Greifs-
waldban 1858 jan. 14. Wilken, Raumer ésWachler 
tanítványa volt. 1826—34-ig a königsbergi fri
gyes-kollégiumban, 1834 óta a greifswaldi egye
temen működött. Főbb művei: Der Römerzug 
König Heinrich's von Lützelburg c. munkája 
(Königsberg 1830—31.2 köt.); Georg von Frunds-
berg (Hamburg 1833); Geschichte von Rügen 
und Pommern (u. o. 1839—45. 5. köt.); Ge
schichte des grossen deutschen Krieges vom Tode 
Gustav Adolfs ab (Stuttgart 1841-43,2. köt.); Die 
geschichtlichen Persönlichkeiten in Jákob Casa-
novas Memoiren (Berlin 1846); Geschichte der 
Fruchtbringenden Gesellschaft (1848); Deutsch-
land und die Hugenotten (Brem. 1848.1 köt.); Ge
schichte der Kriegsverfassung und des Kriegs-
wesens der Deutschen (2. kiad. Leipzigl854.); Ge
schichte der deutschen Stádte und des deutschen 
Bürgertums (1850—53,4 köt.); Geschichte der 
deutschen Hansa (1853—54, 3 köt.). 

Bartholdi, Frédéric Auguste, francia szobrász, 
szül. Kolmarban 1834 ápr.-2., megh. 1904 okt. 4., 
Eleinte építészetet, majd Ary Scheffer vezetése 
alatt festészetet tanult, de utóbb teljesen a szob
rászatnak szentelte magát és a legtermékenyebb 
francia szobrászok egyike lett, ki a nagy, emlók-
szerü művek hosszú sorát hozta létre. A legneve
zetesebbek közülük: Vercingetorix lovasszobra 
Clermont-Ferrandban; Elszász átka c. szoborcso
port Parisban (1872); Lafayette partraszállása 
Amerikában (New York 1873); a híres belforti 
oroszlán, az 1870—71-iki háború emlékére Belforti 
ban sziklából kifaragva (1878); a Szabadság óriási, 
46 m. magas, rézből domborított szobra, mely a 
newyorki kikötő bejáratánál mint világítótorony 
szolgál, a francia köztársaság ajándéka az Egye
sült-Államoknak (1886); Washington és Lafayette 
páros emléke Parisban (1892); Hoff őrmester em
lékszobra (1904) és az az emlékmű Parisban, mely 

a léghajózás Paris ostroma alkalmából tör
tént alkalmazásának emlékére már B. halála 
után állíttatott föl. B. 1902. meghívott tagja volt 
az Erzsébet királyné budapesti emlékszobrára 
hirdetett pályázat bíráló bizottságának. 

Bartholdy, Jákob Salomo, porosz diplomata, 
szül. Berlinben 1779máj. 23. zsidószülőktől,megh. 
Rómában 1825 júl. 27. Nagy utazásokat tett 
Olasz- és Görögországban (Bruchstücke zur nahe-
ren Kenntniss des heutigen Griechenland, Berlin 
1805). Ez évben protestáns vallásra tért. 1809-ben 
a bécsi népfölkelők soraiban harcolt Napóleon el
len 1809. (V. ö. Der Krieg der Tiroler Landleute 
im Jahre 1809, Berlin 1814). Parisba kisérte a 
szövetséges hadakat (1814) s részt vett a bécsi 
kongresszusban 1815. Londonban ismerkedett volt 
meg Consalvi bibornokkal, kinek életét megirta 
1815. (Züge aus dem Lében des Cardinals Consalvi, 
Stuttgart), 1815-ben porosz ügyvivő lett Rómá
ban és részt vett az aacheni kongresszusban (1818)-
Nagy műbarát és kitűnő műértő volt. Régisóg-
és freskógyüjteményót a berlini múzeum szerezte 
meg. Az ú. n. Casa B. (Rómában a Villa Sistiná-
ban), melyet Cornelius, Overbeck, Schadow és Veit 
freskói díszítenek, 1884 óta a jezsuiták birtoká
ban van. Dovrep, Die Wandgemálde der Casa B., 
(Berlin 1899). B. Mendelssohn Félix nagybátyja 
volt, aki tőle vette fel a B. nevet. 

Bartholini-mirigy, a nő külső nemi szerveihez 
tartozó mirigy, mely nevét Bartholini olasz anató
mustól nyerte (egyéb tudományos nevei glandula 
vulvo-vaginalis seu Duverney seu Cowperi). Leg
inkább kankósan (1. o.) szokott megbetegedni. 
Szerkezeténél fogva minden fertőző folyamat 
benne igen hosszú ideig (gyakran teljesen lap
pangva) képes megmaradni. — Bartholinitis, a B. 
gyuladása. 

Bartholinus, Erasmus, dán orvostudor, szül. 
Roeskildeben 1625 aug. 13., megh. Kopenhágában 
1698 november 4. Miután tanulmányait elvégezte, 
nagyobb tanulmányutat tett Angliában, Hollandiá
ban, Franciaországban és Olaszországban. Innen 
visszatérvén, a fizika, majd az egészségtan tanára 
lett a kopenhágai egyetemen. Különösen az iz
landi pát kettős fénytörését tanulmányozta, s 
erre nézve azt találta, hogy a két megtört sugár 
közül az egyik a rendes törési törvényt követi, 
míg a másik, melyet mozgékonynak nevez, attól 
eltér. A közönséges sugár törési arányát olyan
nak találta, mint 5:3. Azt is megfigyelte, hogy a 
másik sugár némely irányban nem törik meg, 
ellenben a sarkítás tüneményét nem vette észre. 
Ezen észleleteit leírta: Experimenta Crystalli 
Islandici Distiaclastici, quibus mira et insolita ref-
ractio detegitur, Havniae 1669. c. munkájában. 

Bartholméss, Ghristian, francia bölcsész, szül. 
Elszászban Geisselbronnban 1815 feb. 26., megh. 
Nürnbergben 1856 aug. 31. 1853-ban a filo
zófia tanára volt Strassburgban. Az újkori filo
zófia történetének derék munkása volt. Művei: 
Jordano Bruno (2 köt., 1847); Histoire philoso-
phique de l'académie de Prusso (2 köt. 1851); His
toire critique des doctrines religieuses de la philo-
sophie moderné (2 köt., 1855); Huet, évéque 
d'Avranehes, ou le scepticisme théologique 
(1849). 
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Bartholomae, Christian, német nyelvtudós, 
szül. Forst ob Limmersdorfban (Bayreuth mellett) 
1855 jan. 21. Előbb Strassburgban, 1909 óta Hei-
delbergben egyetemi tanár. Fő müvei, kivált az 
ó-iráni filológia köréből: Das altiranische Verbum 
in Formenlehre und Syntax dargestellt (Mün
chen 1878); Die Gáthás und heiligen Gebete des 
altiranisehen Volkes (Halle 1879); Arische For-
schungen (u. o. 1882—87, 3 füz.); Handbuch der 
altiranisehen Dialekte (Leipzig 1883); Beitráge 
zur Flexionslehre der indogermanischen Spra-
ohen (Gütersloh 1888); Studien zur indogerma
nischen Sprachgesehichte (Halle 1890—91,2 füz.); 
Arisches und Linguistisches (Göttingen 1891); 
Vorgeschichte d. iranisehen Sprachen és Awesta-
sprache und Altpersisch, a Grundriss der irani
sehen Philologie cimü műben (Strassburg 1895— 
1896); Altiranisches Wörterbuch (1902). 

Bartholomaeus (edesszai).Egy szerzetes neve.ki 
körülbelül Kr. u. 730 táján élt Szíriában. Ó a szer
zője annak a kéziratnak, mely a Korán cáfolata 
c. alatt ismeretes, és amelyet a leydeni könyvtár
ban őriznek. Nyomtatásban Mignenél 104 köt. 

Bartholomáussee, 1. Rönigssee. 
Bartholomó, Albert, francia szobrász és festő, 

szül. Thivervalban 1848 aug. 29., eleinte festé
szettel foglalkozott és Bastien-Lepage és Manet 
hatása alatt főleg falusi genreképeket festett. 
Felesége halálának (1886) hatása alatt a szobrá
szatra adta magát, hogy az elhunyt emlékét meg
örökíthesse. A crópy-en-valois-i temetőben levő 
síremlék elkészítése után (1891-től), az egész em
beriség gyászát kifejező emlékművel foglalkozott 
és 1895. állította ki az emlékmű mintáját, melyet 
a francia állam és Paris városa mészkőből kifa-
ragtatott és a párisi Pere Lachaise temetőben 
felállíttatott. A Monument aux morts (Halottak 
emléke), melyet 1899 nov. 1.-én lepleztek le, föl
építésének eredetiségével, a szobrászati részek 
megkapó realizmusával, a halál gondolatának 
mélyen megindító kifejezésével az újabb szobrá
szat legkiválóbb alkotásai közé tartozik és nagy 
befolyást gyakorolt az utolsó évtizedek monu
mentális szobrászatára (gipszöntvénye a buda
pesti Szépműv. Múzeumban). B. egyéb müvei közül 
említendők: Síró gyermek (bronzszobor, 1894 
Paris, Musée du Luxembourg); Haját fonó leány 
(Drezda, Albertinum); Meilhac síremléke a párisi 
Montmartre-temetőben, Rousseau szobra a párisi 
Panthéonban, stb. B. 1907. mint meghívott tag 
vett részt a budapesti szabadságharc-emlékre hir
detett pályázat biráló bizottságában. 

Bartholomitfásv.), piritbői képződött vasnátron
szulfát St. Bartholomewből Nyugat-Indiában. 

Bartholomiták.kót vállásos társulat: 1. örmény 
vazulrendi szerzetesek, akik a Monté Nigroról 
(Örményország) való elüzetésük után 1307. Ge
novában és Olaszország más helyein telepedtek 
meg. Nevüket a genovai Szt. Bertalanról címzett 
templomuktól vették. Első elöljárójuk halála 
után a dominikánusok mintájára alakultak át. 
VI. Ince 1356. megerősítette az új szervezetet és 
tagjainak megengedte, hogy külön generálist 
választhassanak. A mindinkább hanyatlott szer
zetet végre X. Ince pápa 1650. eltörölte. — 2. 
B.-nak nevezték ama világi papokból álló társu

lat tagjait is (Institutum clericorum saecularium 
in commnni viventium), kik esküvel kötelezték 
magukat arra, hogy a püspök kívánatára bárminő 
lelkipásztori teendőt elvégeznek, jövedelmök pe
dig, amennyiben azt más jótékony célra nem for
dítják, a társulat közös tulajdonába megy. A tár
sulatot 1640 körül Tittmoningban (Felső-Bajor
ország) Holzhauser Bertalan alapította, XI. Ince 
pápa pedig 1680-ban megerősítette. 

Barthonia (Bartenland), a régi Poroszföld 
egyik kerülete, amelyet a XIII. sz.-ban a német 
lovagrend foglalt el és amelynek helyét Königs-
berg közigazg. kerület Friedland, Rastenburg és 
Rössel járásai foglalják el. 

Barthou (ejtsd: bartú), Jean Louis, francia poli
tikus, szül. Oleron-Ste-Marie-ban 1862 aug. 25. 
Ügyvéd lett Pau-ban; 1889. mérsékelt köztársa
sági programmal képviselővé választották. 1894 
máj. a Dupuy-kabinetben a közmunkák tárcáját 
kapta, 1896—98-ig pedig a Méline-kormányban 
belügyminiszter volt. 

Bartica Grove, Essequibo (1. o.) brit-guayanai 
kerület fővárosa. 

Bartle Frere, 1. Frere. 
Bartlett,l . John Russell, jeles amerikai etnoló

gus, történetíró és bibliográfus, szül. Providence-
ben(Rhode-Island)1805 oki 23., megh. u. o. 1886 
máj. 28. Előbb kereskedő volt, de 1849 óta a tör
ténelemnek és etnológiának szentelte életét. Gal-
latin barátjával megalapította az American 
Ethnologieal Society-t, s amellett hosszú éveken 
át a newyorki Historical Society titkára is volt. 
1850-ben az Észak-Amerika és Mexikó közti határ
vonal megállapítása végett kiküldték biztosnak, s 
három éven át bejárta a Mexikói-öböl és a Csendes-
óceán közt elterülő prairieket, valamint Texas 
és Űj-Mexiko nagy részét. Az expedíció tudomá
nyos eredményeit maga a kormány tette közzé 
(1857—1858). Személyes tapasztalatait pedig Per-
sonal narrative of explorations and incidents in 
Texas, New-Mexico, California, ete. (New York 
1854, 2 köt.) c. művében írta meg. Egyéb művei 
közül legfontosabb: Catalogue of books relating 
to North and South-America, the Civil War and 
to Slavery (New York 1867, 4 kötet). 

2. JB., Paul Wayland, amerikai szobrász, szül. 
New Havenban 1865. Frémiet és Carriés tanít
ványa volt Parisban, hol állandóan letelepedett. 
Eleinte állat-szobrászattal foglalkozott és a párisi 
Jardin des Plantesban van néhány szép állatcso
portja. Későbbi, monumentális müvei közül a leg
kiválóbbak : Kolumbus ós Michelangelo szobrai 
a washingtoni Congressional Libraryben; Wa
shington lovasszobra Washingtonban; Lafayette 
lovasszobra a párisi Place du Carrousselen. 

B a r t l . et Wendl,növónynevek mellett Bart-
ling (1. o.)és Wendland HenrikLudolf (1791-1869) 
nevének rövidítése, Herrenhausenban, Hannover 
mellett udvari kertinspektor volt. 

Bartling, Friedrich Gottlkb, német botanikus, 
szül. Hannoverben 1798 dec. 9., megh. Göttin-
genben 1875 nov. 20. Hazánkban is megfordult, s 
különösen Horvátország és a tengerpart növény
zetét tanulmányozta. Göttingenben a növénytan 
tanára s a botanikus kert igazgatója volt. Munkái: 
De litoribus ac insulis maris Liburnici (Hannover 
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1820); Ordines naturales plantarum (Göttingen 
1830); Flóra der österreichischen Küstenlánder 
(u. o. 1825, a Beitrage-ben). Irt a göttingeni növény
kertről is (Der botan. Garten in Göttingen 1837). 

R a r t u i a n n v. Bartmannchen (ném.), a Rajna 
vidékén, különösen Raeren-ben és azonkívül Ang

liában a XVI-XV1II. sz.-
§ b a n készült köcserópkor-

sók, melyek nyakán többé-
kevósbbé modellált férfifej 
látható, melynek szakálla 
az edény hasára lelóg. A B. 
anyaga változó, máza rend
szerint barna és vastag, 
formája többnyire orsóra 

Bartók, 1. Béla, zene
szerző és tanár, szül. 1881 
márc. 2ő-én Nagyszent
miklóson. Iskolai tanulmá-

Bartmann. ny a i mellett a zenét Nagy

váradon Kersehtől, Po
zsonyban Erkel Lászlótól tanulta, azután Buda
pestre jött a zeneakadémiára s itt főleg Kossuth 
c. szimfóniái zeneköltemónyével tűnt fel, melyet 
1904. a filharmonikusok mutattak be, s később 
Hans Richter Manchesterben is elöadatta.l906-ban 
kinevezték a kir. zeneakadémiára a zongorafőtan
szék rendes tanárává. Főbb zeneszerzeményei: 
Rapszódia zongorára és zenekarra; Zongora-ötös; 
két suite zenekarra; 14 zongoradarab; Vonós-né
gyes; 2 Elégia zongorára stb.; van több zongora
pedagógiai munkája is. A magyarországi zenei 
folklóré beható tanulmányozója, mint ilyen, több 
száz magyar, tót és román népdalt gyűjtött. 

2. B. György, bölcsészetdoktor, erdélyi ref. 
püspök, szül. Málnáson, Háromszék vármegyében 
1845., megh. 1907 dec. 19. Kolozsvárott. Tanul
mányait Nagyenyeden végezte. Egy évig tanító 
volt, azután 1872. külföldre ment s 1874. a tü-
bingeni egyetemen bölcsészetdoktori címet nyert. 
Ugyanaz év őszén hazajővén, az erdélyi püspök 
titkára lett; a kolozsvári egyetemen pedig a böl
csészeiből magántanári képesítést szerzett. 1876-
ban Nagyenyedre lelkésznek választották meg s itt 
1889.egyúttal mint helyettes tanár a teológiai aka
démián is működött. 1892-ben Szászvárosra ment 
az odavaló egyház második lelkészéül. 1899 ápr. 
18. az erdélyi ref. egyházkerület püspökévé vá
lasztották. Kisebb tanulmányai és cikkei az Egy
házi Reformban, az Erdélyi Prot. Közlönyben és 
a Prot. Egyh. ós Isk. Lapban jelentek meg. Mun
kái : Bodola Sámuel élete (a Nagy papok életrajzá
ban, Budapest 1877); Az erkölcsi élet legfőbb kér
dései (a Tájékozás az újabb teológia körében c. 
könyvben, Budapest 1880); Theol. tudomány és 
lelkipásztori képzés (1907); A református egy
házak presbyteriál is szervezete (1904); Vallás és 
Élet, Egyház és Állam (1906). Szerkesztette az 
Egyházi ós Iskolai Szemlét (1876—1883). 

3. B. István, fölszentelt tinnini püspök, deb-
rődi, abaujtornavm.-i származású, megh. Nagy
szombatban 1666 márc. 19. Olmützben a jezsui
táknál végezte tanulmányait és ott nyert 1637 
aug. 11. magisteri fokot; 1644. pozsonyi, 1647. 
máj. 28. esztergomi kanonok, azután pécsvá-

radi apát (1657), skopiai v. püspök, 1663 júl. 
19. nagyprépost és tinnini fölszentelt püspök lett. 
Beniczky Péter verseit kiadta Nagyszombatban 
1664., s előszót irt hozzájuk. E kiadás ugyan 
ismeretlen, de a kolozsvári 1670. kiadás B. eszter
gomi vikáriusnak Nagyszombatban 1664. kelt elő
beszédével jelent meg. V. ö. Szinnyey, Magyar 
írók és Zelliger A., Egyházi írók Csarnoka. 

4. B. Lajos, költő, szül. Erdődön (Szatmár vm.) 
1851 máj. 24., megh. Budapesten 1902 dec. 31. A 
gimnáziumot Nagybányán, Szatmárt és Márama-
rosszigeten végezte, 1868-tól a pesti egyetemen 
jogot hallgatott. A lapokban elszórtan megjelent 
költeményeivel és az Üstökösbe irt humorisztikus 
verseivel figyelmet keltvén, 1869. Jókai az Üstö
kös belső munkatársává fogadta, majd a lap ön
álló vezetését is rábízta. B. emellett két évig 
(1874—75) a Tóth Kálmán Bolond Miskáját is 
szerkesztette. Később maga alapított ólclapot; 
1878- megindította a Bolond Istókot, melyet halá
láig szerkesztett. Az élclapírással kapcsolatban 
több humorisztikus naptárt is adott ki: Don Pedrő 
naptár 1875-re, Bolond Istók naptára 1880-ra, 
Mamelukok naptára 1890-re. Mint politikai költő 
és szatirikus, mindig ellenzéki szellemben műkö
dött, kezdetben a Tisza-párt érdekében a Deák
pártot támadta, a fúzió után pedig egykori párt
felei ellen fordult. Politikai térről való két első 
kötet verse is: Őrtüzek (Budapest 1877) és Búgott 
csillagok (u. o. 1879, Don Pedrő álnévvel). Ezek
ben még a Jókai-féle Kakas Márton-versek isko
lája érzik. Későbbi verseivel a költészet valódibb 
nemeihez fordult; egymásután jelentek meg lirai 
kötetei és drámái s a 80-as évek írói karának 
egyik első tagja volt. Jeles lirai tehetsége hangu
lati gazdagság és lendület mellett különben bizo
nyos töredékességet és összhangtalanságot muta
tott, mert a külső ós belső forma nem volt eléggé 
hatalmában. Komoly költeményei részint szerel
miek, részint hazafiasak, részint reflexiókkal ve
gyülve a természetet festik. Első veskötete Köl
temények címmel 1881. jelent meg, ezt követték 
1883. az Újabb költemények, majd két kötet vers, 
melyeket természetbenyomásoknak és tájképi 
hangulatoknak szentelt s annak idején nagyon el-
híresedtek: Kárpáti emlékek (1885) és Erdőzúgás 
(1889); ezekben a felföld lirai festőjének mutatta 
be magát. Egy kötet elbeszélő költeményt Téli 
regék címmel adott ki. Utolsó verskötete Remény 
és emlékezet (Legújabb költemények, 1892). Ha
lála után jelent meg: Hattyúdalok, Endrődi Sán
dor előszavával (1906). Mint szinköltö is jelen
tékeny, bár inkább költői, mint szini sikerrel 
működött. Első darabját, A legszebb c. 3 felvo
násos vígjátékot 1879. adták először a Nemzeti 
Színházban (megjelent 1880); ezt követték: 
Kendi Margit (történeti dráma 5 felvonásban 
(1884,németiil Fromme Rudolftól, versekben 1892); 
ThuránAnna (történeti dráma 4 f elvonásban.mely 
az Akadémia Péczely drámai díját nyerte s a Nem
zeti Színházban 1887. került szinre, megjelent 
1888); A méliék (vígjáték 3 felvonásban, először 
előadták 1889, megjelent 1890); Erzsébet királyné 
(történeti dráma 4 felvonásban, előadták és meg
jelent 1892); Az örmény (vígj. 3 felv., először a 
Nemz. Szinti. 1895); Mohács (tört. dráma Pap 
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Henrik rajzaival, 1898). Legutolsó darabja a 
János király (1902). Irt egy bohózatot is : Ha-
luska Benedek (3 felv., megjelent 1889) és egy 
operaszöveget: Az Ábenszeradzs, Chateaubriand 
után. A Nemzeti Színház kebelében mint a dráma-
biráló-bizottság tagja is működött. A Petőfl-tár-

. saságnak alelnöke volt és ott számos ünnepi (és 
megnyitó) beszédet mondott. A Kisfaludy-társa-
ságban Gyulai Pál elnökségével szemben az ellen
zékhez tartozott s nagy része volt abban az agi-
tációban, mely Gyulait lemondásra birta. Néhány 
éven át a képviselőháznak is tagja volt függet
lenségi programmal. 

Bartóky József dr., földmivelési államtitkár, 
szül. Békéscsabán 1865. Jogi tanulmányait Nagy-
Váradon és Budapesten végezte. 1890-ben Békés 
vármegye szolgálatába lépett mint szolgabíró, 
1894. vármegyei főjegyző lett. 1897-ben hívták 
meg a földmivelési minisztériumba, ahol 1904. 
min. tanácsossá, 1910. államtitkárrá nevezték ki. 
Mindazon szociális törvényjavaslatok előadói ter
vezetét, amelyeket 1898 óta a földmivelési kor
mány előterjesztett, ő készítette. Az ő kezdemé
nyezésére indult meg a munkásházópítési akció, 
ő szervezte a gazdasági munkáspénztárt, a gaz
dasági munkásközvetltóst, a községi népkönyv
tárakat. Felső helyről többször részesült kitünte
tésben. Önálló művei: A gazdasági munkásügyi 
törvények gyűjteménye (Budapest 1902); A mun
kástörvény magyarázata (u. o. 1907); A föld-
mívelésügyi igazgatásra vonatkozó összes törvé
nyek és rendeletek (u. o. 1910, 2 köt.). Munka
társa e Lexikonnak is. 

Bartolf Antónia (szül. Bartli), Lajos bajor her
ceg neje (1. Lajos). 

Bartoli, 1. Adolfo, olasz irodalomtörténetlró, 
szül. Pivizzanóban 1833 nov. 19., megh. Genuá-
ban 1894 máj. 16. Eleinte jogi pályára készült, 
de irodalmi búvárlatai csakhamar figyelmet kel
tettek és ez a körülmény a tanári pályára terelte. 
Több helyen tanárkodott, így a livornói líceum
ban, a velencei kereskedelmi főiskolában, míg 
végre a firenzei Regio Istituto di studi supe-
riori irodalomtörténeti tanszékére hívták meg, 
amely állásban élete végéig nagy hatással volt 
Olaszország ifjú tudós nemzedékére. Művei közül 
megemlitendők: I viaggi di Marco Polo; I precur-
sori del Boccaccio; I precursorl del Einascimento; 
I due primi secoli della Letteratura italiana ós hét
kötetes fő műve: Storia della letteratura italiana, 
mely sok eredeti adatával, néha rendszertelenül, 
Petrarcáig fejtegeti az irodalom fejlődésót. 

2. B., Daniello, olasz író, szül. Perrarában 1608 
febr. 12., megh. 1685 jan. 13.1623-ban a jezsuita 
rendbe lépett s 1650. mint a rend történetíróját 
Rómába hívták; itt halt meg, mint a jezsuita kol
légium rektora. Fő munkája: Istoria della com-
pagnia di Gesú (Róma 1663—73, 5 köt.). Ragyogó 
leírásokban és magasztalásokban gazdag követ
kező munkája : Vita e istituto di S. Ignazio (Róma 
1659). Erkölcsi és aszkéta irányú könyveiből nem
rég is újabb kiadást rendeztek sajtó alá. Fizikai 
munkái közt nagy föltűnést keltettek annak ide
jében : Del ghiacclo e della coagulazione; Della 
tensione e pressione (1677); Del suono (Bologna 
1680) c. értekezései. A nyelvészet terén is volt iro

dalmi működése. Összes munkáit Marietti adta ki 
34 kötetben (Torino 1823—44). Egy műve magyar 
fordításban is megjelent: Krisztus megtestesü
lésének érdemei. Ford. a pesti növendókpapság 
(Budán 1840. M. k. egyetem betűivel). 

3. B., Matteo, isztriai származású olasz nyel
vész, szül. 1873 szept. 22. Albonában. A bécsi 
egyetemen doktori és magántanári képesítést sze
rezve, 1902—7. a strassburgi egyetemen műkö
dött, 1907 óta a turini egyetem rendes tanára. 
Nyelvészeti munkáiban különösen az isztriai, 
Fiume környéki (vegliai), a dalmát és velencés 
tájszólások neolatin és szláv elemeit kutatja. Fő-
munkái : Das Dalmatische (Altroman. Sprachreste 
von Veglia bis Ragusa); Riflessi slavi di vocali 
labiali romane e romanze, greche e germaniche 
(Berlin 1906); Allé fonti del neolatino (Trieste 
1910); Dalmazia e Albánia (Revue de dialect. rom. 
II. 1910). 

4. B., Pietro Santo (Sante), olasz festő és réz
metsző, szül. Perugiában 1635 körül, megh. 1700 
nov. 7. Nicolas Poussinnek volt tanítványa ós 
csakhamar teljesen a rézmetszésre adta magát. 
Igen sok metszetet készített főleg antik művészeti 
emlékek, így Trajanus és Marcus Aurelius oszlo
painak domborművei után. Ezek archeológiai 
szempontból ma is becsesek. 

5. B., Taddeo, olasz festő, 1. laddeo. 
Bartolini, Lorenzo, olasz szobrász, szül. Ver-

nióban 1777 jan. 7., megh. 1850 jan. 20., eleinte 
alabástrom dísztárgyak faragásával foglalkozott, 
1797. azonban Parisba ment, csakhamar a szob
rászatnak szentelhette magát és Napóleon mellr 
szobrán kívül a párisi Vendőme-oszlop számára 
elkészítette az austerlitzi csata domborművét. 
1808-ban Napóleon megbízásából Carrarába ment 
és ott szobrásziskolát alapított, a császárság bu
kása után Firenzében telepedett le ós ott mint a 
műv. akadémia tanára is nagy tevékenységet 
fejtett ki.Firenzében levő emlókszerű művei közül 
kiemelendők: Machiavelli emlékszobra; Demidov 
herceg emléke; Leone Battista Alberti, Zamoyska 
grófnő és Fossombroni miniszter síremlékei a S. 
Croce templomban stb. A legnagyobb sikert Neo-
ptolemos és Astyanax szoborcsoportjával (Milano, 
Poldi-Pezzoli múzeum) aratta. B. Canova után 
a legünnepeltebb olasz szobrász, a klasszicista 
irány elveit a természet beható tanulmányozásá
val egyesítette. 

Bartolommeo, Fra (Baccio), della Porta, ol. 
festő, szül. Firenzében 1472 márc. 28., megh. 1517 
okt. 10. Mesterének, Cosimo Rosellinek műhelyé
ben ismerkedik meg Mariotto Albertinellivel, 1492. 
közös műhelyt nyit vele. Savonarola hatása alatt 
1496—97. elégeti minden világi tárgyú művét és 
1500. Szt. Domonkos rendjébe lép be. Mint szer
zetes többnyire a firenzei S. Marco-kolostorban 
tölti életét és — egy ideig Albertinellivel együtt — 
nagy festészeti tevékenységet fejt M. Fiatalkori 
művei csak igen kis számmal maradtak fönn: 
Savonarola jellegzetes arckópén kívül főleg a Sta 
Maria Nuova kolostorban Albertinellivel együtt 
festett Utolsó Ítélet freskó (1498) nevezetes már 
Rafaelre gyakorolt hatása miatt is (most az 
Uffizi-képtárban). A XVI. sz. eleje óta festett ké
pein mind erősebben érvényesült az a nagyszerű 
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hatásokra irányuló törekvés, mely a cinquecentót 
jellemzi és melynek B. egyik fontos úttörője. 
Amellett velencei tartózkodása alatt az ottani 
festők kolorizmusa is nagy befolyást gyakorolt 
reá. Fejlődésót jelző legkiválóbb müvei: Krisztus 
Emauszban, freskó (Firenze, S. Marco); Madonna 
Szt. János és István közt (Lucca 1509, székesegy
ház) ; Szt. Katalin és Magdolna (luccai múzeum); 
Madonna 6 szent társaságában (1509, Firenze S. 
Marco) Szt. Katalin eljegyzése (1512, Firenze, 
Pitti-képtár). Utolsó éveiben képeinek kompozí
ciója mind szigorúbbá, stílusa mind nagyszerűbbé 
válik. Michelangelo félreismerhetetlen hatása el
lenére is mélyen egyéni, cselekvés híján is meg
kapó drámai hatású B. leghíresebb müve, a Krisz
tus siratása (Firenze 1516, Pitti-képtár, 1. a képmel
lékletet), míg az ugyanazon évben festett Megváltó 
a négy evangélista között (u. o.), az elrendezés 
kimértségével, a rajz nemes egyszerűségével 
Rafael hatását tükrözteti vissza ; mindkettő az 
igazán vallásos festészet torén a XVI. sz. legki
válóbb termékei közé tartozik. Fönnmaradt szép 
rajzainak hosszú sora fontos művészettörténeti 
forrás. V. ö. Knapp, Fra B. (Halle 1903). 

Bartolovec, kisk. Várasd vm. varasdi j.-ban, 
(1900) 299 lak.; u. p. és u. t. Várasd. 

Bartolovic selo, közs. Modrus-Fiume vm. ogu-
lini j.-ban, (1900) 104 lak.; u. p. ós u. t. Tounj. 

Bartolozzi, Francesco, olasz festő és réz
metsző, szül. Firenzében 1727., megh. Lissabon-
ban 1815 márc. 7. Eleinte atyjának, B. Gaetano 
ötvösnek volt tanítványa, azután a firenzei mű
vészeti akadémián tanult és Rómában az antik 
művészetet tanulmányozta, majd 1745-től Velen
cében rózmetszéssel kezdett foglalkozni. 1764-ben 
Angolországba utazott, a király rézmetszője lett 
és igen nagy tevékenységet fejtett ki. A sokszoro
sító művészet történetében legnagyobb érdeme, 
hogy ő fejlesztette ki teljesen az ú. n. pontozó 
eljárást (1. 0.), melynek tetszetős, lágy, festői ha
tása igen kedveltekké tette a kor divatos festői, 
Reynolds, Gainsborough,AngelicaKauffmann,Cip-
riani stb. művei — nagyrészt arcképek, mitholó-
giai ós allegóriái képek — után készített metsze
teit. Híres metszetet készített Copley, Lord Cha-
tham halála c. festménye után. 1802-ben Portugá
liába nyert meghívást; élete végét Lissabonban 
töltötte, mint a műv. akadémia igazgatója. 

Bartolucci Viktória, operaénekesnő, szül. Fi
renzében 1861 ápr. 20.1881—1890-ig a budapesti 
M. Kir. Operaház tagja volt. Házassága miatt 
(Pártos Gyula műépítésszel) megvált a színpadtól 
s azóta csak mint vendég lépett fel az operában 
1899. és 1903. 

Bartolus de Saxoferrato (1314—1375). Peru-
gia, Padua s Pavia egyetemein tanítottak a kom
mentátorok. Azt akarták, hogy a római jogot be
fogadhatóvá tegyék. Müvük az usus modernus 
Pandectarum, az ú. n. Pandektajog, mely Német
országban 1900-ig volt érvényben. A kommentáto
rok közt a leghíresebb B. Ő fejtette ki a testület 
(universitas) fogalmát, működése körét (adminis-
tratio ós iurisdictio) az állami törvényhozó és kor
mányzó hatalom természetét, valamint a jogsza
bály vonatkozását a személyre, a tárgyra s az 
ügyleti formára (status personalis, reális, solem-

nitativ). Alapító mestere a Nemzetközi magánjog
nak, mely korunkban, a nemzetek közti érintke
zés szaporodásával, a legfontosabb jogok egyike. 
Hire olyan nagy volt, hogy elegendőnek tartották 
sírkövére csak annyit vésni: «Ossa Bartoli». V. 
ö. Vécsey Tamás, Római jog (Budapest 1907); 
Meüi F., B. (Zürich 1908). 

Barton, 1. Bernard, angol költő (The Quaker 
Poet), szül. Carlisleben 1784 jan. 31., megh. 1849 
febr. 19. Mint atyja, ki quáker volt, ő is előbb 
kereskedő lett, de azután magántanító volt Liver
poolban, később pedig egy woodbridgei bankház
ban működött. Költeményei, melyekben a quake-
rek vallásossága nyilvánul, kecsességökkel és 
könnyedségükkel a legkiválóbb szellemeknek, 
Southeynek, Charles Lambnak, sőt Byronnak a 
tetszését is megnyerték. Munkái: Metrical effu-
sions (1812); Poems by an amateur (1818); Poems 
(1825); Napóleon and other poems, Verses on the 
death of Shelley (1822); Poetic vigils (1824); De-
votional verses (1826); A widow's tale and other 
poems (1827); A new-year's eve and other poems 
(1828); The reliquary (1836); Household verses 
(1845). — Leánya, IJucy, néhány vallásos ifjúsági 
iraton kívül kiadta B. költeményeinek válogatott 
gyűjteményét 1849. 

2. B., Édmund, ausztráliai államférfiú, szül. 
Glebeben (Sidney mellett) 1849 jan. 13., ügyvéd 
lett, 1879 óta pedig a képviselőház tagja, 1889— 
91-ig koronaügyész. Mint az ausztráliai gyarma
tok egyesítésére törekvő pártnak feje. 1900 végén 
a Commonwealth of Australia miniszterelnökévé 
és külügyminiszterévé nevezték ki. 1903-ban 
visszalépett és a sidneyi szövetségi törvényszék
nek lett birája. 

3. B., Mizabefh, Addingtonban, Kent angol gróf
ságban élt a XVI. sz.-ban, kivégezték 1534-ben. 
Gyakori látomásai voltak s jövő eseményeket is 
előre megmondott. Előbb cselédleány volt, azután 
apáca Canterburyben. Mikor B. VIII. Henrik ki
rálynak azt jövendölte ós írta, hogy Boleyn Anná
val való házassága után egy hónap múlva meg
hal, Cranmertől és Cromwelltől szorongatva és 
kínozva végül bevallotta «csalását», mireBocking 
Ede és Hadley William szerzetesekkel, mint bűn
társakkal, 1534 ápr. 21. Tyburnban kivégezték, 
azokat pedig, kik a jövendölésről tudtak és hall
gattak, fogságra és vagyonvesztésre ítélték. 

Barton-emelet (Bartonien), a geológiában a 
felső eocénnek közelebbi megnevezése. Tipusa az 
angolországi bartoni sphárosiderit gömböket tar
talmazó agyag- és homoklerakodás, amely néhol 
120 m. vastagságot is elér. A párisi medencében 
a beauchampsi homokrétegek tartoznak ide. Ha
zánkban a budapesti orbitoideses mészkő, a Num-
mulites Fichtelit ós intermediust tartalmazó 
mészkő s a Nummulites Csihacsefflit és complana-
tust tartalmazó rétegek (Esztergom vm.) tartoznak 
ebbe az emeletbe, valamint a régebben priabonai 
emeletként különválasztott magasabb színtáju 
rétegek, a budapestvidéki és az erdélyi bryozou-
mos márgák. 

B a r t o n i a Mühlenb. (növ.), a Gentianaceae 
(Tárnics-félék) család génusza, melynek két faja 
Észak-Amerikában, egy faja Uj-Foundlandban 
honos. 
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Bartoniek Gáza, szül. Száiazfalun(Szuha)Po
zsony vmegyében 1854 szept. 5. Tanulmányait 
Pozsonyban és Budapesten végezte. Tanársegéd 
volt a budapesti egyetem fizikai intézetén, azután 
a budapesti polgáriiskolai tanítóképző tanára, 
1895. Ez évben a br. Eötvös József kollégium 
szervezésével bízatott meg, melynek jelenleg is 
igazgatója. Tudományos értekezései a Természet
tud. Közlönyben, Akadémiai Értesítőben, Math. 
Mitteilungen és Annalen der Physik. c. folyóira
tokban jelentek meg. Azonkívül lefordította Guil-
lemin: A mágnesség és elekromosság (1885) c. 
művét; kiegészítvén Czógler Alajos fordítását, ki
adta Roiti Fizika-ját. Munkatársa e Lexikonnak is. 

Barton-on-Irwell (ejtsd: —onn-örveU), egykoron 
önálló helység Lancaster angol grófságban, most 
Bccles-szel (1. o.) van egyesítve. 

Barton-upon-Humber (ejtsd: —öppon-hömbr), vá
ros Lincoln angol grófságban, a Humber és vasút 
mellett, (1901) 5671 lak., tégla-, bőr- és kötélgyár
tással. 

Bartos, kisk. Bars vm. garamszentkereszti 
j.-ban, (1900) 417 tót és magyar lak., vasúti állo
mással, táviróhivatallal; u. p. Karvaly. Templo
mát Esterházy Imre esztergomi érsek emelte 1732. 
Határában a körmöczbányai m. kir. arany- és 
ezüstbánya egyes művei vannak. 

Bartos Ferenc, cseh folklorista, szül. Mlatco-
vában (Morvaországban) 1837 márc. 16., megh. 
1906. Egy ideig Teschenben tanárkodott, 1869. a 
brünni cseh gimnázium tanára lett, amelynek ké
sőbb igazgatója volt; a morva népdal és nyelv
járások lelkes és avatott kutatója. Fő müvei: 
Nővé národnl pisné moravské (Új morva népda
lok, 1882) és Národní pisné moravské v nővé nas-
bíranó (Újonnan összegyűjtött morva népdalok, 
1889); igen tanulságos nagy bevezetéssel Nékolik 
slov o lidov^ch písníeh moravsk^ch (Néhány szó 
a morva népdalokról), e népdalgyüjteményt a 
prágai akadémia költségén újra kiadta 1899— 
1901; Dialektologie moravska (Morva nyelvjá
rástan I. Brünn 1886, II. u. o. 1895) és Dialek-
tícky slovnik moravsk^ (Morva Tájszótár, Prága 
1903—05); Nase déti (A mi gyermekeink, Brünn 
1888). A morva népről irt cikkeit összegyűjtötte 
Lid a národ (1883. és 1885. két füzet, új kiadás 
1892) és Moravské lid (1892) cím alatt. Életét 
leírta Bartoch József szép munkában: Z pamétí 
a zivota Pr. Bartose. 

Bartosfalva, kisk. Sáros vm. szekcsői j.-ban, 
(i90o) 476 tót lak., u. p. Hertnek, u. t. Magyar-
raszlavicza. 

Bartosságh József, gazdasági író, szül. Aradon 
1782 dec. 8., megh. Pesten 1843 szept. 25. Tanul
mányait Bécsben fejezte be, utóbb katona lett, az
tán a keszthelyi Georgiconba lépett, hol 1802. vé
gezte be tanulmányait. 1813-ban Batthyány Jó
zsef gr. meghatalmazottja, utóbb pallini Inkey 
Antal iharosberónyi jószágának igazgatója lett. 
1817-ben özv. Esterházy Borbála grófnő dárdai, 
1818. Apponyi Antal gróf uradalmainak volt igaz
gatója, 1826. pedig Pozsonyba költözött, hol nyu
galomba vonulva, az Apponyi-féle könyvtárt ren
dezte ; részint Villányon (Baranya vmegye) saját 
birtokán ólt, hol gazdasági irodalommal és szőllő-
termeléssel foglalkozott. Több folyóiratban szá

mos gazdasági cikket Irt magyar ós német nyel
ven ; önálló munkái leginkább németül jelentek 
meg. B. különösen sokat foglalkozott a juhte
nyésztéssel, hazai viszonyainkra való különös 
tekintettel, s e téren kiváló tekintélyt és elisme
rést vívott ki. 

Bartoszewicz (ejtsd: —sevics) Julián, lengyel tör
ténész, szül. a litván Bialában 1821 jan.17., megh. 
Varsóban 1870 nov. 5.1838—42-ben a szentpéter
vári egyetem hallgatója volt, azután gimnáziumi 
tanár lett Varsóban. A müveiben és előadásaiban 
vallott nézetei miatt sokszor összeütközésbe ke
rült a kormánnyal, büntetésből vidéki városba 
helyezték át, csak két év múlva, 1849. nyerte 
vissza régi állását, ezt 1866. hazafias iránya miatt 
végkép elvesztette és csak varsói főkönyvtárnok 
maradt, 1869. ettől az állástól is megfosztották és 
ezentúl mint magánember kizárólag irodalmi 
munkásságának ólt. Számos monográfiái közül a 
legfontosabbak: Krolewicze biskupi (Királyi csa
ládból származó püspökök, Varsó 1851); Panowie 
niemieccy na dworze Stanisiava Augusta (Német 
urak Szaniszló Ágost udvarán, u. o. 1852); 
Znakomici m^zowie polscy w XVIII. •wieku (A 
XVIII. sz. nevezetes lengyel fórflai, Szt.-Pétervár 
1853—57, 3köt.); Areybiskupi gnieznienscy i pri-
masi (A gnezeni érsekek és prímások, u. o. 1858— 
1865, 22 fűz.); Hetmani polni koronni i Wielkiego 
ksi§stwa Litewskiego (A korona és Litvánia nagy
fejedelemség alvezérei, u. o. 1860—66); Historya 
literatury polskiej (A lengyel irodalom története, 
u. o. 1861). Kéziratban maradt hátra Lengyel
ország legrégibb története (Hystorya pierwotna 
Polski, 4 köt.), egy kitűnő monográfia (Anna Ja-
giellonska) és a lengyel-litván unió története 
(Dzieje Unii). Összes művei 11 kötetben jelentek 
meg Krakóban 1877—82. 

Bartsch, az Oder mellékfolyója, Posenben 
ered; Militschnól hajózhatóvá lesz és az Orta föl
vétele után Sziléziában, Schwusennél torkol; 
hossza 165 km. 

Bartsch, 1. Adam, rézmetsző és művészet-
tani író, született Bécsben 1757 aug. 17., megh. 
1821 aug. 21. Miután a rézmetszósben kiképezte 
magát, a bécsi cs. kir. könyvtár és rézmetszet-
gyűjtemény alkalmazottja, 1816. első őre lett. 
1812-ben lovaggá emeltek. Pő műve a Peintre-
graveur (Wien 1802—1821, 21 köt., új kiadás 
Leipzig 1866—70), mely ma is nélkülözhetetlen 
kézikönyv. Dürer, Burgkmair stb. több fametszet
sorozatát újra kiadta és maga is mintegy 500 
rézmetszetet készített. 

2. B., Kari, kiváló német filológus, ki úgy ager-
mán.mint a román filológia terén jeles ós rendkívül 
gazdag munkásságot fejtett ki, szül. Sprottauban 
1832 febr. 25., megh. 1888 febr. 19. Heidelberg-
ben, hol 1871 óta egyetemi tanár volt. Igen sokat 
írt; sok ó-német, ó-francia és provencal müvet 
adott k i ; kiváló szakférfiú volt a metrika terén. 
Pő kiadványai: A Stricker-fóle Nagy Károly 
(1857); Berthold von HoUe (1858); Mittelhochdeut-
sche Gedichte (1680); Meleranz (1861); A kolmari 
kézirat mesterdalai (1862); Deutsche Liederdichter 
des XII.-XIV. Jahrhunderts (2. kiad. 1P79); Herzog 
Ernst (1869); Partonopier und Meliur (1871); Rein-
fried von Braunschweig (1872); Hugó von Mont-
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fórt (1879); a Nibelungének (1870—80, 3 köt.); a 
Klage (1875); A svájci minnedalosok (1886); stb. 
Népies, magyaráz atos kiadásai: Nibelungének (6. 
kiad. 1886); Kudrun (4. kiad. 1881); Wolfram 
von Eschenbaeh (2. kiad. 1875, 3 köt.); Das Ro-
landslied (1874) stb. Tudományos kutatásai: Über 
Karlmeinet (1861); Albrecht von Halberstadt und 
Ovid im Mitielalter (1861); Untersuchungen über 
das Nibelungenlied (1865, ezzel a Nibelung-kér-
désnek új korszaka indul meg). A román filológia 
terén: Denkmáler der provencalischen Literatur 
(1856); Peire Vidals Lieder (1857); Chrestomathie 
provencale (5. kiad. 1892); Grundriss zur Ge-
schichte der provencalischen Literatur (1872); 
Chrestomathie de Fancien francais (6. kiad. 1895); 
AltfranzösischeRomanzenundPastourellen(1870). 
Műfordításai: Burns dalai s balladái (1865); a 
Nibelungének (2. kiad. 1880); Dante Isteni szín
játéka (1876); Régi francia népdalok (1882). A 
metrika terén fő művei: Der saturnische Vers und 
die altdeutsche Langzeile (1867) és Die lateinischen 
Sequenzen des Mittelalters (1868). Azonfelül ki
adta Koberstein és Gervinus Irodalomtörténe
teinek 6., 111. 5. kiadását ós új kiadásban Dietz 
müveit a troubadourok költészetéről ós életéről, 
1869 óta pedig a Germania c. jeles germanista fo
lyóiratot szerkesztette. Költeményei: Wanderung 
und Heimkehr (1874). Kisebb dolgozatai s fölolva
sásai : Gesammelte Vortráge und Aufsatze (1883). 
A jelen század legképzettebb és legműveltebb 
szaktudósainak egyike, kinek minden művét ala
pos tudás ós vonzó előadás jellemzik. 

3. B., Rudolf Hans, osztrák-német regényíró, 
szül. 1873 febr. 11. Grazban, jelenleg főhadnagy 
a katonai levéltárban Bécsben. Fő művei: Als 
Oesterreich zerflel (1905, névtelenül); Zwölf aus 
der Steiermark (1908); Vom sterbenden Rokokó 
(novellák, 1909); Die Haindlkinder (1908); Elisa-
beth Kött (1909). Erős tehetség, mely gyorsan lett 
népszerűvé. 1909-ben megkapta a bécsi Banern-
feld jutalmat. 

B a r t s c h i a L. (n8v., kantusfű), a Scrophularia-
ceae (Tátogatok) család génusza, melynek 6 faja 
Európában és Észak-Afrikában él. Többnyire 
évelő füvek. Hazánk magas hegyein a violaszín 
virágú B. álpina L. fordul elő. 

Barttelot, Edmund Musgrave, afrikai utazó, 
szül. Hilliersben, Angliában 1859 márc. 28. Szol
gált Afganisztánban, Egyiptomban, Szudánban. 
Azután 1887. Stanley amaz expedíciójához csat
lakozott, amely Emin pasa fölszabadítására volt 
kiküldve. Mint az utócsapat vezére, az Aruvimi fo
lyónál a jambujai megerősített táborban maradt, 
míg a Tippu-Tipptől igért teherhordók meg nem 
érkeztek és 1888 jún. 11. el nem indulhatott Stan
ley után. De kegyetlensége miatt kísérői már egy 
hét múlva megölték. Bátyjától, B. George Wal-
ter őrnagytól jelent meg: The life of Edm. Musgr. 
B. (London 1890, németül: Stanleys Nachhut 
unter Major E. M. B., Hamburg 1891). 

Bartyenev Péter, orosz történész, szül. a tam-
bovi kormányzóságban 1829 okt. 13. Egyetemi 
tanulmányait Moszkvában végezte, ahol mint a 
certkovi könyvtár őre később is élt, míg szaratovi 
birtokocskájára vissza nem vonult. 1858-ban ta
nulmányutat tett a szláv földeken. Müvei közül 

különösen fontosak: Materijaly dija bibliografii 
A. S. Puskina (Anyag A. S. Puskin életrajzához, 
Moszkva 1854—55) és Biografija J. J. Suvalova 
(megjelent a Ruszkaja Besédaban 1857). Kiadott 
történeti emlékeket, mint Voroncov herceg levél
tárát (Archív kn. Voroncova). 1883. alapította a 
Ruszkij Archív c. havi folyóiratot, amely a XVIII. 
és XIX. sz.-beli orosz történettel foglalkozik. B. 
dolgozatai fontosak a XVIII. sz. orosz történeté
nek, különösen pedig II. Katalin uralkodásának 
megismerésére. 

Báruch (héb., áldott), Nerijja fia, Jeremiás 
próféta társa, aki ennek jóslatait leírta, a nép 
előtt felolvasta, amiért a prófétával együtt el kel
lett rejtőznie. Miután Nebukadnécár Jeruzsálemet 
elpusztította, előbb Palesztinában maradt, majd a 
prófétával együtt Egyiptomba vándorolt. B.-nak 
később két apokrif könyvet tulajdonítottak. Az 
egyik: B. apokalipszise csak szír nyelven maradt 
ránk. Hogy eredetileg görög v. héber nyelven iró-
dott-e, kétséges.Valószínűleg Dániel könyve után, 
oly időben készült, mikor Titusz Jeruzsálemet 
már elpusztította volt. A másik apokrif munka, a B. 
könyve néven ismert, két részre oszlik. Az első 
(1—3, 8.) a babilóniai fogságban levő zsidók bűn
vallomása, a második (3, 9—5, 9.) tanítást és vi
gasztalást tartalmaz. Minthogy a két rósz között 
szorosabb összefüggés nincs, némelyek a könyvet 
két szerző munkájának tekintik, sőt vannak, kik 
három szerző müvének tartják. Valószínű, hogy 
a könyv kevéssel a Kr. u. 70. óv után keletkezett. 
V. ö. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes 
im Zeitalter Jesu Christi. II. (Leipzig 1886); Kneu-
ker, Das Buch B. (u. o. 1879); Charles, The Apo-
calypse of B. (London 1896). 

Barulum, 1. Barletta. 
Barvani, hűbéres hindu fejedelemség Centrális 

Indiában, a Narbada folyó balpartján 3527 km2 

területtel. Lakosainak száma 76,136 (1901). Klí
mája egészségtelen, nagyrészt lakhatatlan. Lakói 
főleg állattenyésztéssel foglalkoznak, terményei 
gabona, ópium, gyapot és cukornád. Fejedelmei 
rana címmel a XIV. sz. óta uralkodnak, a feje
delemség adót nem fizet, de köteles évenkint 4000 
rúpiával hozzájárulni a katonai költségekhez. 
Hasonló nevű fővárosának 5—6 ezer lakosa van. 

Bárwalde, 1. város Frankfurt porosz kerület
ben, vasút mellett (1905) 3456 lak., malmokkal, 
keményítő- és műkőgyártással. 1631 jan. 23. 
Gusztáv Adolf itt szerződóst kötött Charnac fran
cia meghatalmazottal. — 2. B., város Köslin po
rosz kerületben. Neustettin (ettől 24 km.-nyire) 
j.-ban, (1905) 2282 lak. 

B a r w o o d , a Pterocarpus angoleisis és a Pt. 
santalinoides fája, mely afrikai szantelfa néven 
ismeretes és úgy használják, mint a vörös szantel-
fát. L. Szantelfa. 

Bary, 1. Erwin, afrikai utazó, szül. München
ben 1846 febr. 22., megh. Ghatban 1877 okt. 3. 
Az 1870-iki háborúban mint orvos vett részt. 1872-
ben Máltába költözködött és ott afrikai utazására 
készült. 1875-ben próbautat tett Tripoliszból a 
Gorian-hegységbe. 1876-ban Ghatba utazott a tua-
regok országába, amelyet októberben ért el. On
nan elment a híres Mihero-völgy krokodilus-mo-
csaraihozósl877. januárban Airig nyomultelő. 
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Ősszel megint Ghatba tért vissza, ahol hirtelen 
meghalt. Uti naplója a berlini földrajzi társulat 
Zeitschrift-jében (1880, 15. köt.) jelent meg. 

2. B., Heinrich Anton, 1. De Bary. 
B a r y a e s t h e s i a (gör.), a nyomásérzós, mely-

lyel valamely nyomás fokát megkülönböztet
hetjük. 

B a r y c e n t r u m (gör., lat.) a. m. súlypont; 
bary centrikus, a súlypontra vonatkozó, 1. Bari
centrikus szabály. 

Barye, Antoine Louis, francia szobrász, szül. 
Parisban 1796 szept. 24., megh. 1875 jún. 6. Bo-
sio szobrásznak volt tanítványa, de Gros vezetése 
alatt is tanult. 1831-ben kiállított műve, a kro
kodilt széttépő tigris csoportja (Paris, Louvre) 
ama müveinek sorát nyitotta meg, melyekben 
akkor példátlan termószethűséggel és elevenséggel 
ábrázolta az állatvilágnak főleg drámai jelenségeit. 
Ilyenek: Oroszlán és kígyó harca (Paris 1832, Jar-
din des Tuileries); Fiatal oroszlán és ló; Küzdelem 
a medvével stb. Mindezek bronzöntvények és B. 
1837—47. főleg apró alakok, csoportok ós ipar
művészeti tárgyak mintázásával foglalkozott, me
lyeket maga öntött bronzba. A modern állatszob
rászat terén korszakalkotó nyugvó oroszlánja 
(1847), mely a korábbi részletező kivitel helyett 
az állat formáinak stilizált ábrázolását mutatja. 
Későbbi művei: Kentaur és lapitha harca (puyi 
múzeum); Jaguár (Paris, Musóe du Luxembourg) 
és a kisebb-nagyobb bronzszobrok és csoportok 
hosszú sora; szoborcsoportok a Louvre különböző 
részem; I. Napóleon lovasszobra Ajaccióban; ál
latok küzdelmét ábrázoló csoportok a marseillesi 
múzeum előtt stb. B. a modern állatszobrászat 
alapitója, festészettel, főleg akvarell festészettel 
is sikeresen foglalkozott. V. ö. Alexandre, B. 
{Paris 1889); Ballu, L'oeuvre de B. (u. o. 1890). 

B a r y p h o n i a (gör.) beszédzavar, bármi ok
ból megnehezített beszéd. 

B a r y t (ásv.), 1. Súlypát. 
B a r y t h y i n i a (gör.), búskomorság,kedvetlen-

ség. 
B a r y t o n o n (gör.),olyan szó a görögben, mely

nek végső szótagja hangsúlytalan. (Ellentéte: 
Oxytonon). 

B a r y n m , 1. Bárium. 
Barza (azelőtt Berza), kisk. Arad vm. boros

jenői j.-ban, (1900) 1269 oláh lak.; vasúti meg
álló ; u. p. és u. t. Borossebes. 

Bárza, Czereczelbez tartozó bányatelep Hu-
nyad vm. brádi j.-ban, (1900) 128 lak.; u. p. ésu. t. 
Brád. 

Barzaíalva (azelőtt Barzest), kisk. Bihar vm. 
béli j.-ban, (1900) 237 oláh lakossal; u. p. ós u. t. 
Bél. 

Bu.Tza,ghi,Francesco, olasz szobrász, szül. Mila
nóban 1839 febr. 10., megh. 1892 aug. 21. Finom, 
tetszetős kivitelű női márványszobraival nagy 
népszerűségre tett szert. Ilyenek: Phryné (1863); 
Szembekötősdi (1869); Silvia, Venerella, Naper-
nyős gyermek, Ártatlanság (1881) stb. Milano és 
Felső-Olaszország egyéb városai számára sok 
nagy emlókszobrot készített. 

B a r z e l l e t t a (ol.) a. m. tréfás ötlet, bohó
kás vers, adoma, apróbb eseményeknek mulatsá
gos, szellemes elbeszélése. 

Barzini, Imigi, olasz hírlapíró, szül. 1880-ban. 
Az orosz-japán háború kitörésekor mint a Cor-
riere della Sera harctéri kiküldötte Jalutól Muk-
denig végigkísérte a japánok előnyomulása! 
Erről szóló műve, La battaglia di Mukden, hihe
tetlen nagy sikert aratott. Második feltűnést keltő 
műve: Pekingtől Parisig automobilon; hatvan 
napos versenyút Ázsián ós Európán át (1908), 
melyben mint Borghese Scipione herceg kísérője 
az Ázsia homoksivatagjain és a Kaukázus bércein 
keresztül egészen Parisig tett merész utat érdek
feszítően írja meg. 1910-ben Milanóban színre 
került Per aver visto c. drámája. 

Barzoni, Vittorio, velencei ügyvéd s politikai 
író, szül. Lonatoban 1762., megh. u. o. 1843. Sokat 
irt a francia forradalom ós a napóleoni uralom 
ellen, amiért Olaszországból Bécsbe és innen Mál
tába kellett menekülnie. Művei: Rivoluzioni della 
republica francese (Venezia 1799); Rivoluzioni 
della republica veneta (2. kiad. Milano 1814). 

Baizsing v. nyelőcső (oesophagus), a tápláló 
csatornának a garat ós gyomor közé eső része. 
Kb. 24—26 cm. hosszú cső, mely a gégegyűrű 
porcánál kezdődik s a nyakon, a mellkason keresz
tül a gyomorba vezet. A B. üres állapotban lapos-
dad, kb. 18 mm. szóles, 9 mm. vastag; nyelés
nél 25—3 cm.-re is kitágulhat. Nagy jelentő
ségű a B. közelsége a gégecsőhöz, a bal tüdő
csőhöz, a mellhártya üregéhez, az aortához, vala
mint a szívhez; ugyanis a B.-ból kiinduló daga
natok (rák) áttörhetnek ezekbe a szomszédos te
rületekbe, aminek heves tüdőgyuladás, mell-
hártyagyuladás, szívburokgyuladás, illetőleg az 
aortától elvérzés a következménye. Szövettani 
szerkezetót illetőleg a B. kívül izomrétegből, 
belül nyálkahártyából áll. Az izomróteg a B. felső 
negyedón (kb. az V-ik hátcsigolyáig) harántcslkos 
izomrostokból, onnan lefelé sima izomsejtekből 
áll. Az izomrostok két rétegben vannak elren
dezve : külső hosszirányú ós belső körkörös ré
tegben ; mindkettő átmegy a gyomor izom
rétegeibe. A nyálkahártya színe halvány vörös, 
alsó részében fehéres; ha a B. üres, a nyálka
hártya alatti kötőszövet (submucosa) lazasága 
miatt ráncokat vet, úgy hogy a B. harántmetszet
ben csillagalakú. A nyálkahártyát vastag réteges 
laphám borítja ; az alatta levő szövetbe vannak 
a B. nyálkamirigyei ágyazva (glandulae oesopha-
geae). A B. felső részén elszórva egyes nyirok-
tüszők is előfordulnak. A B. élettani szerepe a 
lenyelt anyagoknak a garatból a gyomorba való 
vivésóből áll. Folyékony és fólfolyékony anya
gok lenyelésénél a B. meglehetősen passzív sze
repet játszik; ezeket a nyelőmozgások fecsken
dik a gyomorkapuig; szilárd anyagokat azonban 
a B. lassú perisztaltikus mozgásával szorít le a 
gyomorba, 1. Nyelés. 

Bárzsingcső.eszköz a bárzsingban (nyelőcsőben) 
megakadt idegen testeknek a gyomorba való letolá-
sára és a szarvasmarhák bendőjében felhalmozó
dott gázok kibocsátására. A Monrpe-f éle cső belsejé
ben rugalmas sodronyt tartalmaz, mely benne ide-
oda tolható és gombban végződik. Hozzátartozik 
egy közepén átlyukasztott f adeszka, mely az állat 
szájába helyezve azt nyitva tartja; helyettesíthető 
egyszerű száj vassal is, sőt szükség esetén a nyelv 
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kihúzása is nyitva tartatja az állattal a száját. 
Alkalmazásakor a ló vagy szarvasmarha fejéterő
sen kinyújtva fölemeltetjük, bal kezünkkel a nyel

vét oldalt előhúzzuk, a jobb kéz
zel a csövet a nyelv háta fölött 
lassan a torokba és ezen át a bár-
zsingba csúsztatjuk. A nyak bal
oldalán jelentkező kidudorodás 
jelzi, hogy a csö gombos vége 
jó helyen jár, ellenkezőleg, ha 
köhögés állana be, ez az eszköz
nek a gégébe jutását jelentené, 
amikor az visszahúzandó és újra 
bevezetendő. A bárzsingba he
lyesen bevezetett csövet lassan
kint tovább toljuk, mig az ide
gen testig (legtöbbször burgo
nya vagy répadarab) ért, melyet 
akkor egyenletes nyomással 
igyekszünk a gyomorba letolni. 
Felfúvódáskor egészen a ben-
dőbe vezetve a csövet, a gom-
bosvégü sodronyt előre toljuk, 
mire a gázok a csövön keresztül 
gyorsan kiáramlanak. 

Barzu-námeh (Barzu köny
ve), egy a Sah Námeh modorá
ban írt, 65,000 verssorból álló, 
még kiadatlan perzsa hőskölte
mény. Ismeretlen szerzője bizo
nyos Atái, Szuhráb fiának, Bar-

zunak viselt dolgait beszéli el benne. 
B a s (franc, ejtsd: bá, nőn. basse, ejtsd: bassz), 

a. m. alsó, vaminek alsó része; az edény, vízme
der feneke; az irodalomban alantas, aljas. Hely-
rajzilag jelentése alsó; le bas Danube, Al-Duna, 
bas breton, alsó-bretagnei ember; a hangra nézve: 
voix basse, a. m. mély hang; a kereskedelemben: 
bas commerce a. m. kiskereskedés. 

Bas (ejtsd :bá) v. itate, kis sziget a La Manche csa
tornában, Roscoffnak, Finistére francia départe-
ment legészakibb pontjának közelében. A 307 
hektárnyi szigetnek, amely Morlaix arrond. része, 
mintegy 1200 lakosa van. 

Bas, török szó, jelentése: fej, fő. Mint ilyen 
főleg összetételekben fordul elő, pl. bás ágá: fő 
aga, vagyis a fő herélt, bás csaus: a főcsaus, 
bás-eszki fő öreg, vagyis a szeráj öregjeinek a 
főnöke. A szultán négy törvényes feleségének 
egyike a bás-kádin: főasszony, vagy más néven 
bás-ikbál. A fő müezzint bás müezzin-nék hívják. 
Még gyakoribb használatú e bás szónak a harma
dik személyraggal ellátott alakja, melyet 1. Bási. 

Bás (Baas), régi magyar nemzetség, melynek 
tagjai közül említendők: 1. II. Bás, a (Garam)-
Mikolaiak őse, IV. Béla alatt (1251) Trencsén 
vármegye főispánja, 1259. István ifjabb király 
tárnokmestere, majd országbirája, 1263. Gömör 
vármegye, 1268. pedig Dobica vármegye főis
pánja. A hatvanas évek elején az ifjabb király 
pártjára állott, de 1264 máj. elpártolt Istvántól és 
IV. Bélához szegődött. 1270-ben Ottokár cseh 
királynál járt mint V. István követe, aki őt 1272. 
szolgagyöri főispánná tette. A barsvármegyei 
Mikolát valószínűleg már 1247. birta. — 2. Bás 
Péter, az előbbinek fia, trencséni birtokait Csák 

Máté barsvármegyei birtokaiért kicserélte. — 3. 
Idősb fia, Mikolai Miklós, a barsvármegyei Ga-
ram-Mikola ura; ifjabb fia: Mikola András bir
tokai után sok pörbe keveredett. Az ö fia, János 
elszegényedett és Nagy Lajos király engedelmé
vel birtokait 1377. eladta. Vájjon a Bás-család a 
Csák-nemzetséggel rokonságban volt-e, nem való
színű. V. ö. Wertner M., Garam-Mikolai Bás 
(Századok 1897. évf. 39. old.). 

Basa, a régi magyar nyelvben, főleg Zrínyinél 
és a török-magyar korbeli okmányokban bassa. 
A mai török nyelv csak pasa szót ismer, és e 
szavát megkülönbözteti a bas-á szótól, mely a 
bás-ágá (föaga) összevonásából keletkezett és a 
melynek a jelentése is különbözik a pasáétól. A 
pasa szót különben nemcsak a magyarok és dél
szlávok, hanem az arabok is basának ejtik. A szó 
értelmét 1. Pasa. 

Básá (Baasa), Izraelország harmadik királya, 
Nádábnak, I. Jerobeám fiának hadvezére és később 
utódja, Kr. e. a X. sz. végén. Elődjét Gabbaton 
határszéli város ostromlásánál megölte és család
ját kiirtotta. Az izraelita királyok módjára ő is 
népe elpogányosítására törekedett. Fiát és utód
ját Élát (1. o.) Zimri (1. o.) nevű hadvezére ölte 
meg. Harcolt Judaország ellen és közel Jeruzsá
lemhez egy Ráma nevű erősséget építtetett. De 
erre Judaország királya kincseivel rábírta I. Ben-
hedadot, Damaszkusz királyát, hogy segítségére 
jöjjön, mire B. kénytelen volt Rámát elhagyni, 
amelyet aztán Ásza leromboltatott. V. ö. 
I. Kir. 15. 

Basadohány, 1. Dohány. 
Báságy v. báság, az ábádzok egyik törzse a 

Kaukázusban. 
Basanid, nagyk. Torontál vm. nagykikindai 

j.-ban, (1900) 4245 szerb lak.; posta-és telefon
állomás. 

Basaiti, Marco, olasz festő, élt Velencében 
1500—21 kör., Aloise Vivarini tanítványa. B. fe
jezte be mesterének a velencei S. Maria dei Frari 
templomban levő oltárképét. Vivarinin kívül főleg 
Giovanni Bellini és Carpaccio befolyása érezhető 
képein, melyek közül a legfontosabbak: Jakab ós 
János apostolok meghívása és Krisztus az olajfák 
hegyén (1510, Velence, akadémia); Szent György 
(1520, u. o.); Férfi képmás (1521, Bergamo, Mo-
relli gyűjt.) stb. A bpesti Szépművészeti Múzeum
ban levő két képe, Szt. Katalin és Jeromos ábrá
zolásával, találóan föltünteti B. művészetének 
jellemző vonásait: az alakok archaikus, éles rajza 
mellett a tájképi rész nagy terjedelmét és festői-
ségét. 

Basal, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban, 
(1900) 248 magyar lak.; u. p. Somogyapáti, u. t. 
Szigetvár. 

B a s a m e n t o (ol.) a. m. alap, bázis. 
Basán (a követlen ország; lat. Batanaea v. 

Battanaea, most En-Nukra), termékeny tarto
mány a régi Palesztinában, a Jordán bal partján, 
Gileádtól ÉK.-re, a Hermon hegységtől D.-re. 
Eleinte különálló amorita királyság volt, később 
a fél Manasse-törzsnek jutott. Elpusztult vulkáni 
tufatakaró borítja, híres kiváló búzájáról. 

Basán, Pierre ÉVangois, francia rézmetsző, mű-
kiadó és műtörténetíró, szül. Parisban 1723 okt. 
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23., megh. u. o. 1797 jan. 12. Jó névre tett szert 
karcolataival, de utóbb türelmét vesztve, szakított 
ezzel a művészettel és műkereskedést alapított; 
sok elsőrangú mester müveit adta ki jeles réz
metszők utánzatában. Irodalmi művei: Dietion-
nairedes grandeurs anciens et modernes ete. (Paris 
1767, 2. köt.) és Catalogue des estampes gravées 
d'aprés P. P. Rubens (u. o. 1767). 

B a s a n e (franc), barnára festett birkabőr, me
lyet könyvek bekötésére használnak. 

Basantello, egykori község Olaszország D.-i 
részében, Taranto mellett; a csatát, amelyben az 
arabok II. Ottó császárt megverték s amelyet B.-i 
csatának neveznek, messzebb délen, Cotronénál 
vívták 982 jűl. 13. 

Basar, indiai brit hűbéres állam, Pendzsab tar
tományban, 8590km2 területtel. A Himalája láncai 
között fekszik, a Szatledzs folyik keresztül rajta. 
Klímája zord; lakossága hindu és mongol keve-
redésfl, számuk mintegy 76,000. A fejedelem 
szókhelye Rampur, selyemsáljairól híres. 

Basari, mint vasútállomás B.-Sokodé, város 
Togo nyugatafrikai német gyarmatban, 10,000 
lak. A hozzá tartozó terület 19,500 km2, mintegy 
400,000 lak. 

Basarózsa (növ.), 1. Paeonia. 
Basaruto, Mozambik afrikai portugál gyarmat 

partjai mellett levő szigetcsoport a 21° 30' d. 
sz. fok alatt, sok teknősbékával és gyöngyhalá
szattal. 

B a s - b l e a (franc.) a. m. kék harisnya, tudákos 
asszony. 

Bas-bre ton , 1. Breton nyelv. 
Bás-bug, török eredetű szó, mely nyelvünkben 

Mikes Kelemen révén ismeretes. írásaiban «A 
magyarok bas-bugja»-nak nevezi magát. A szó 
parancsnokot, vezért jelent, a régibb nyelvben 
hajóparancsnoki jelentése is volt. 

Basch, 1. Árpád, festőművész, szül. Budapes
ten 1873. Eredetileg az iparosi pályára készült, 
de az állami középiskola fémipari szakosztályá
nak első évfolyama után Münchenbe ment, hol 
Hollósy Simonnak volt tanítványa. Innen visz-
szajött Budapestre és Bihari és Karlovszky is
kolájában dolgozott. Aztán Hollóssy,majd Bonnat, 
Doucet, Jean Paul Laurens tanítványa volt há
rom esztendeig. Innen visszatérve a magyar fő
városba, a Magyar Géniusz művészeti részének 
szerkesztését vette át. Majd a plakátfestésre adta 
magát. Munkatársa a The Poster című angol 
és a Les Maitres de 1'Afflche című francia lapok
nak. Ujabban könyvdlszítő, dekoratív rajzokkal 
is foglalkozik. 

2. B. Gyula, festőművész, szül. Budapesten 
1851 ápr. 9. A zürichi műegyetemen mérnöki ok
levelet kapott, majd mérnöki munkásságát el
hagyva, festeni tanult, 1873—-74-ben a párisi 
École des beaux-artsban, 1885. Paczka P.-nél, 
1888. Horovitz L.-nál. Figurális és arcképfesté
szettel foglalkozik. Genreképei: Hapták, Első 
egyenruha, More patrio, Soha stb. Tőle való Pop
per D. gordonkaművész, Falk Miksa és mások 
arcképe. 1902-ben festette Bűnhődés c. képét, 
mely most a Szépművészeti Múzeumban van. 

3. B. Imre, orvos, szül. Budapesten 1863., 
tanulmányait is itt végezte. Az egyetemi bőr

gyógyászati klinikán tanársegéd volt. 1910 óta a 
székesfővárosi Szt. Rókus-kórházban a bujakóros 
osztály főorvosa. A «Magyar országos védőegyesü
let nemi betegségek ellen» alapításában tevékeny 
része van, annak igazgatóhelyettese. Nagyszámú 
irodalmi dolgozata a legújabb terápiás eljáráso
kat, főleg a bőr és bujakór diagnosztikájában való 
haladást tárgyalják. Munkatársa e Lexikonnak 
is. B. ismertette hazánkban 1898. először a Pin-
sen-féle fényterápiát; 1901. a Braziliából főváro
sunkba került bólpoklosságban szenvedő családot 
ő fedezte fel ós a baj korai felismerésével meggá
tolta a betegség elterjedését. 

Bascom, John, amerikai filozófus, szül. az új-
yorki Genoában 1827 máj. 1. Éveken át tanár-
kodott, 1874. az University of Wisconsin elnöke 
lett és egyben a logika és etika tanára. Mint filo
zófus kantiamis. Munkái: Political economy 
(1859); Aesthetic (1862); Principles of psycho-
logy (1869); Philosophy of english literature 
(1874); Comparative psychology (1878); The 
words of Christ (1884); Problems in philosophy 
(1885); An historical interpretation of philosophy 
(1893); Social theory (1895); Bvolution and reli-
gon (1897). 

Bascu l (franc, ejtsd: baszkul) a. m. vezető kö
tél, a hinta (bascule) kötele. B.-zár, azok az ablak-
csukók, melyeknek központi mozgató szerkezete 
egy fel- és egy lefelé csukó reteszt mozgat. A 
mozgató szerkezet leginkább fogaskerék, rúgó v. 
csapos tárcsa. 

B a s - d e s s u s (franc.) a. m. mély szoprán, 1. 
Mezzo-szoprán. 

B a s e b a l l (ejtsd: béz-báU). Az északamerikaiak 
nemzeti labdajátéka, a magyar méta egy változata. 
1845-ben honosította meg a newyorki Knicker-
bocker Club, azóta igen elterjedt, s kedves játéka 
az amerikai ifjúságnak. Két párt 9—9 taggal áll 
szembe egymással. A pálya négyzetalakú, olda
lai 27 m. hosszúak. A játék eszközei: kézi labda 
és ütöfa. 

Basedow, Johann Bernhard (tulajdonképen 
Johann Berend Bassedau), pedagógus, született 
1724 szeptember 9-én Hamburgban, megh. 1790 
júl. 25. Magdeburgban. Teológiai ós filozófiai 
tanulmányokat végzett. 1748-ban nevelő lett. 
1753—61-ig a morál és a szépművószetek prof esz-
szora a soröi lovagi akadémián, azután Altoná-
ban a gimnáziumban tanított. Teológiai műveivel 
sok ellenfelet szerzett. 1758-ban Praktische Philo-
sophie für allé Standé, 1764. Philalethie c. müvé
ben nevelésügyi kérdésekről is szól, 1768-tól csu
pán ezekkel foglalkozik. Ez évben jelenik meg: 
Vorstellung an Mensehenfreunde f. Schulen, nebst 
dem Plán eines Blementarbuches dermenschlichen 
Brkenntnisse. Kívánságai: új tankönyvek kiadása, 
szemináriumok leendő tanítók számára, állami 
nevelési és tanulmányi kollégium a műveltségi ós 
iskolai állapotok javítása érdekében, a nyilvános 
iskolák szervezése. Kifejtett gondolataival kora 
ízlését nagyon eltalálta, három év alatt 15,000 
tallért ajánlottak fel neki további tevékenységé
nek segítésére. 1770-ben jelent meg : Methoden-
buch für Vater und Mutter der Pamilien und Völ-
ker, mely a nevelők számára vezérkönyv s az 
Blementarbuch für die Jugend und ihre Preunde 
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in gesitteten Standén, mely a tanítani valót állítja 
össze. 1771-ben az anhalt-dessaui herceg meghí
vására Dessauba költözik tervei megvalósítására. 
1774-ben megjelenik a Methodenbuch s az Ele-
mentarbuch újra dolgozott kiadása: Das Elemen-
tarwerk (4 kötetben) s ez óv végén megnyílik B. 
intézete is, amiről ily o. iratban ad hírt: Das in 
Dessau errichtete Philanthropinum, eine Schule 
der Menschenfreundschaft und guter Kenntnisse 
für Lernende und junge Lehrer, arme und reiche; 
ein Pidei-Kommiss des Publikums zur Vervoll-
kommnung des Erziehungswesens aller Orten 
nach dem Pláne des Blementarwerkes, melyben 
u. i. együtt voltak az ifjúság oktatására szüksé
ges ismeretek kezdettől az akadémiára lépésig. A 
Philanthropinumban az emberszeretet abban nyi
latkozott, hogy nem volt semmi kényszer. Elvek: 
természetesség, észszerűség, szemlélet, minden 
formalizmus mellőzése; az oktatás könnyebb test
gyakorlással váltakozott. A nyelvtanítás gyakor
latias volt, minden tanítás a konkrétból indult ki. 
B. a nevelést a kor felfogásának és szükségletei
nek megfelelővé akarta tenni; első sorban a maga
sabb társadalmi osztályokra gondolt. A nevelés a 
gyermekeket a közre nézve hasznos, hazafias és 
boldog életre vezesse; ez a célja. A testi nevelés
ről szólva Locke, a tekintélyről és engedelmes
ségről szólva Rousseau hatását mutatja. B. mű
ködésének hatása több Philanthropinum létesíté
sében, a testi nevelésben (Guts-Muths), a nyelv
tanításban és a reális tárgyak tanításában nyilat
kozott. Irányát többen követték. V. ö. H. Görüig, 
J. B. B.-s Pádagogische Schriften (életrajzzal, P. 
Manns Bibi. pádagogischer Klassiker, 1880); A. 
Pinloche, B. et le philanthropinisme (Paris 1889, 
német átdolg.: J. Rauschenfels und A. Pinloche, 
Gesch. des Philantropinismus, 1896; I. Bach, B. 
und sein padagogisches Werk. 

Basedow-betegség. Első leírójától (1840) kapta 
nevét (Angliában Graves-betegség, Olaszország
ban piojani-betegség). Tünetei: golyva, mely 
gyakran lüktet, kidülledő szemek, szapora szív
működés, reszketés. Ezeken kívül: tág szemrés, 
a felső szemhéj mozgás-zavarai, izzadás, hőség
érzés, hasmenések, idegesség, soványodás. Szá
mos tünet hiányozhatik. Lényege nem egészen 
ismert. Bizonyos, hogy a pajzsmirigy működése 
hibás, de talán ideges befolyás alatt. Pajzsmirigy
etetéssel hasonló tüneteket lehet előidézni. Oka 
nem határozott. Szerepe van családi terheltség
nek, megerőltetésnek, nagy lelki izgalomnak, ter
hességnek stb. Nők sokkal gyakrabban szenved
nek benne, mint férfiak. Lefolyása rendesen éve
kig tartó, ingadozó; halált a szív kimerülése okoz
hat. Gyógyítása: magaslati éghajlat (900—1200 
m.), pihenés, bő táplálék, szénsavas fürdők, a 
nyak villanyozása, arzén; pajzsmirigyüktől meg
fosztott kecskék vérsavója és teje; műtét, mely
neklényege a pajzsmirigy megkisebbitése. Kiváló 
kutatói a B.-nek: Graefe, Stellwag, Möbius, 
Kocher, Sattler. 

Basedow-f éle szabály (regula de quinque), régi 
számtankönyvekben található gépies eljárás az ösz-
szetett hármasszabály ilyenszerű feladatainak a 
megoldására: Hány embernek elég 3000 q. liszt 3 
hónapig, ha 1200 ember 2400 q.-val 4 hónapig éri 

be ? A megoldásnál függélyes vonalat húzunk s az 
ismeretlen számot (x) annak baloldalára, a vele 
egynemű (jelenleg 1200) ismert számot ic-szel egy 
vízszintes sorba a vonal jobb oldalára írjuk. Most 
a kérdő tétel ismeretes számainak felírására nézve 
az a szabály, hogy az illető szám a jobboldalra 
kerül, ha öt megduplázván, az eredmény is két
szer akkorává lenne, a baloldalra (x alá) kerül, 
ha megduplázása esetén az eredmény félakkora 
lenne. A feltétel adott számait azután egyszerűen 
a kérdő tétel egynemű számaival szemben Írjuk 
fel. A jelen esetben tehát: 

x l 1200 
2400 3000 

3 I 4 
Most x értékét úgy számítjuk ki, hogy a jobb

oldalon álló számok szorzatát elosztjuk a balol
dalon álló ismert számok sorozatával. Mai napság 
az ilyen feladatokat egyszerű következtetéssel 
oldjuk meg. 

Baseilhac, Jean, csodaorvos, 1. Frére Göme-
Basel,l.kanton- Svájc köztársaság 22 kantonjá

nak egyike a Rajna könyöke körül, Baden, Elszász, 
továbbá Solothurn,Bern és Aargau kantonok közt. 
Két fél kantonra oszlik: B. városra (Bále-Ville) 
ésB.-vidékre (Bale-Campagne). Területe: 457kni2 

(ebből B. városra 358, B. vidékre 421 6 esik). 
B. kanton felülete, leszámítva a rajnamelléki kis 
rónát, hegyes és halmos; földje amfiteátrumsze-
rüen emelkedik a svájci Jurának Solothurn hatá
rán emelkedő legmagasabb csúcsáig,a Glattefluhig 
(1207 méter) és a Vogelbergig (1167 méter). A 
Rajnán kívül ennek kis mellékvizei: az Brgolz, 
Birs, Birsig és a_ Wiese öntözik. A Fekete-erdő 
megvédi a hideg É.-i szelek ellen; ezért éghajlata 
szelid és kellemes. Földje a gyümölcs- meg ga
bona-termelésre alkalmas; erdők és jó legelök a 
legmagasabb hegyek tetejéig nyúlnak föl; a 
Rajna környéke jó borokat is terem. Állattenyész
tése virágzó; különösen sok (16,000) a szarvas
marha B. vidéken, ahol a tejet jobb minőségű 
sajttá is feldolgozzák. Az ásványi termékek nem 
jelentősek; Eptingenben.Ottingenbenés Sissach-
ban meleg források fakadnak és sót nyernek. A 
lakosok száma (1908) 205,530 (ebből B. városra 
132,892, B.-vldékre 72,638 esik), akik nagyobbára 
németek. Fő foglalkozásuk az állattenyésztésen és 
földmívelésen kivül az ipar ; a legfontosabb ipar
ágak selyem-fonás, -szövés, -festésós gépgyártás; 
tov. újabban nagyon föllendült a kémiai szerek 
készítése és a papírgyártás. A kereskedelmet a 
vasutakon kívül a Rajnán járó hajók is előmozdít
ják. Kivitelre kerülnek főképen: vaj, sajt, cse
resznye-pálinka, bőrök, selyemfonalak, szalagok 
és szarvasmarhák. B. város-kanton az 1890-iki al
kotmány szerint egy kerületet alkot, a végrehajtó 
hatalmat 3 évre választott 7 tagból álló kormány
tanács, a törvényhozó hatalmat pedig szintén 3 
évre választott 130 tagú nagytanács gyakorolja. 
A választások közvetetlenül történnek. A nagy
tanács gyakorolja a kegyelmi jogot és ellenőrzi a 
közigazgatást. A másodfokú és legfőbb törvény
szék 9 tagból áll, akiket szintén a nép választ 3 
évre. B. vidéke az 1892-iki alkotmány szerint két 
kerületre oszlik, amelyeket egymástól a Birs vá-
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íaszt el; a K.-i nagyobbik, a «Baselbiet» Liestal, 
Sissach, Waldenburg járásokra oszlik; a Ny.-i 
kisebb, a «Neubaselbiet» egy járásból, Arlesheim 
j.-ból áll; székhelye: Liestal. A végrehajtó hata
lom a kormány tanács (3 évre választott 5 tag), a 
törvényhozó hatalom a Landrath (800 lakosra egy 
tag) kezében van. Minkét fólkantonban a törvé
nyeket a nép általános szavazattal szentesíti. A 
Landrath 1500 szavazó kívánságára köteles ma
gát új választásnak alávetni. V. ö. Weber, Die 
Eevolution im Kanton B. 1830—33. (Liestal 1908). 

2._6.,az ugyanily nevű svájci kanton (Bale-Ville) 
székhelye és Svájc egyik legazdagabb városa, a 
Rajna-könyök mindkét partján, több vasúti vonal 
mellett, (1909) 129,600 lak., virágzó iparral, külö
nösen selyemkelme- és selyemszalag-szövéssel, 
dohány-, gép- ós papírgyártással; élénk kereske
delemmel, amelyet a Rajnán és a B.-t az európai 
nagy városokkal összekötő vasúti vonalakon bo
nyolítanak le; Svájc összes külkereskedelmi for
galmának legalább egy harmada B.-en át bonyo
lódik le. B.-t a Rajna 2 részre osztja, a balpar
ton fekvő Grand-Bále-ra, amelyen a Birsig foly 
keresztül és a jobbparti Petit-Bále-ra, amelyeket 
több (a többi közt egy 1285-ből való fa-) híd és egy 
vasúti híd köt össze. Középkori jellege szűk, ka
nyargós utcáiban és ósdi házainak külsején még 
sok helyen fölismerhető. Kiválóbb épületei az egy
kori székesegyház, a Münster, amelyet 1010. kezd
tek fölépíteni és 1490. restauráltak, szép f arag-
ványokkal, két toronnyal, Brasmus és Habsburg 
Anna sírjával, D.-i oldalán földalatti folyosókkal, 
amelyekben a 3 reformátornak, Oecolampadius, 
Grynocus és Meyernek sírkövei láthatók; 1431. itt 
tartottak egy oecumenikus zsinatot; a városháza 
(Rathhaus) a XVI. sz.-ból szép üvegfestményekkel 
és különféle régiségekkel: a Burckhardt-féle ház, 
amelyben 1795. Porosz- és Spanyolország békét 
kötöttek az új francia köztársasággal; a képtár, 
amelyben az ifj. Holbeinnak 32 festménye, Dürer
nek, Cranachnak képei láthatók; a múzeum érté
kes természetrajzi tárgyakkal és régiségekkel; a 
könyvtár, amelyben nagyszámú régi kéziratot is 
őriznek; az egyetem, amelyet utoljára 1835. reor
ganizáltak ; a strassburgi emlék, amelyet hálából 
emeltek, mivel B., Zürich ós Bern az 1870-iki ost
rom alatt a strassburgiakat különböző jótettek
kel halmoztak el. B.-ben két hittérítő-társaság 
székhelye van (a B.-i hittérítő-társaságé és a Cri-
schona-zarándok hittérítő-társaságé). Közelében 
van a Birs mellett St. Jákob csatahely, a csata 
színhelyét megörökítő emlékkövei. V.ö. Streuber, 
Die Stadt B. hist.-topogr. beschrieben (B. 1854); 
Die Stadt B. und ihre Umgebung (u. o. 1898). — 
B. a rómaiaknak az Augusta Rauracorum (ami
nek neve B.-Augst falu nevében máig is fennma
radt) nevű gyarmata mellett fekvő Basilia katonai 
tanyahelyből keletkezett. 406-ban alamann, 500. 
pedig frank uralom alá került. 843-ben Lotharnak, 
870.Német Lajosnak,912.Burgundiának és 1006., 
illetőleg 1033. a német császárságnak jutott bir
tokába. Első püspökét, Rudolfot, kalandozó ma
gyarok 917 körül megölték s a várost bevették és 
megsarcolták. Miután B. püspökei hatalmát 1260. 
megtörte és a környékén levő vidéket is birtokba 
vette, a Habsburgokkal keveredett hamar viszály-

kodásokba; 1444. a svájci szövetséghez csatlako
zott, 1501. pedig annak tagjává lett és ennek sor
sában osztozott. Itt született, élt és tanított 1521 
—36. a leghíresebb német humanista, Brasmus 
Rotterdamus, kit seregestül kerestek fel az ak
kori tudósok és tanulóifjak. Lakóháza ma is 
megvan. B. város túlsúlyát környéke csak nehe
zen tudta elviselni. 1830—1833-ig többször véres 
összeütközések történtek, melyek a kanton ketté
választását vonták maguk után, ami mostanig 
is fennáll. 1890-ben, ill. 1891. vette revízió alá 
utoljára az alkotmányát. V. ö. Ochs, Geschichte 
der Stadt und Landschaft B. (8. kötet, B. 1796— 
1822); Morei, Abrégó de l'histoire et statist. de 
l'evéché de B. (Strassburg 1813); Basler Jahr-
buch (1879 óta); Adler, Basels Socialpolitik in 
neuester Zeit (Tübingen 1896); Basler Zeitschrift 
f. Gesch. u. Altertumskunde (1901 óta). 

3. B., egykoron birodalmi közvetlenséggel biró 
német püspökség volt, amely magában foglalta az 
ú. n. Sundgaut, B. kantont, Bern, Solothurn ós 
Aargau egyes részeit, összesen 1100 km2. A re
formáció idejében a XVI. sz.-ban Svájcba kebe
lezték be. V. ö. Vautrey, Hist. des óvéques de Bálé 
(Einsiedeln 1884—87, 4 köt.). 

Baseli béke, ama béke, melyet a francia köz
társaság 1795 ápr. 5. Basel városában Porosz
országgal kötött. II. Frigyes Vilmos kilépett a 
Franciaország ellen kötött koalícióból s átengedte 
a Rajna balpartján lévő porosz területet a köz
társaságnak. A szerződő-felek Észak- és Dél-Né
metország között határvonalat húztak és egy
úttal Dél-Németország tetemes részét semleges 
földnek nyilvánították. Titkos pontban a franciák 
arra kötelezték magukat, hogy azon esetben, ha 
a végleges békében a Rajna balpartja Francia
ország kezében maradna, oda fognak hatni, hogy 
II. Frigyes Vilmos a Rajna jobbpartján megfelelő 
területi kárpótlásban részesüljön. Hardenberg po
rosz követ e békét «biztosnak, előnyösnek és dicső-
ségesnek» jellemezte, de sem a kortársak, sem 
az utókor nem osztoztak e nézetben. A cserben 
hagyott szövetségesek Poroszországot szószegés
sel vádolták és megvetésüket éreztették vele. 
1795 júl. 22. a francia köztársaság Spanyolor
szággal kötött békét Baselban. Franciaország le
mondott spanyolországi hódításairól, és cserébe 
kapta San-Domingónak spanyol részét. 

Baseli hitterjesztő társaság. Az összes német
országi és svájci hitterjesztö intézmények közt 
ez a legrégibb és még ma is a legelterjedtebb. 
Egyelőre a Kaukázusba küldött hittérítőket. Az 
orosz kormány azonban legyőzhetetlen akadályo
kat gördített a protestáns hittérítők ottmüködhe-
tése elé; azóta Nyugat-Afrikában, Indiában és 
Kínában működnek az ez intézetből kikerült hit
térítők. E társaság 1901. 56 fő-, 496 mellékállo
mással, 519 iskolával, 174 misszionáriussal, ezek 
1183 segédével, 41,588 gyülekezeti taggal s 2626 
konflrmándussal rendelkezett. Közlönyei: Der 
evangelische Heidenbote és Evangelisches Mis-
sionsmagazin. 

Baseli hitvallás, a ref. egyház egyik szimbo
likus irata, melynek szerzője valószínűleg Myco-
nius volt, aki 1532 és 1534 közt az Oecolampadius 
által kezdeményezett alapon írásba foglalta a 



Baseli kék — 670 — Básibozuk 

baseliek hitvallását, melyet Mühlhausen is elfo
gadott, s innen gyakran confessio Mühlhusana 
néven is szokták említeni. Az ú. n. második B. 
azonos az első helvét hitvallással. 

Baseli kék, kátrányfesték, mely előállítható, 
ha 2, 7, ditolyínaphthylendiaminra sósavas nitro-
sodimethylamin hat. Barna színű por, mely kékes
ibolya színnel oldható vízben. Vizes oldatából só
savval kék színű csapadók keletkezik. Tömény 
kénsavval szennyes zöld színű oldat lesz, melyet 
ha vízzel hígltunk, kék színű csapadék képződik. 
Vizes oldatával, a tanninnal és hánytató borkő
vel pácolt gyapotot kékre lehet festeni. A B. 
szulf ósava mint Baseli kék S. kerül a forgalomba. 

Baseli zsinat. Az avignoni fogság és az ezt 
követő egyházszakadás, mely három pápa letéte
lével végződött, érzékeny sebet ejtett a pápai te
kintélyen. Mind többen ós többen támadtak, akik 
a hasonló esetek megismétlődésétől félve, az egy
ház érdekében lévőnek vélték, ha az általános 
zsinatok a pápai hatalom fölébe helyeztetnek. 
Ezen szempont érvényesült már a konstanci zsi
naton kiadott Frequens című dekrétumban, amely 
szerint minden 5. ós 10. évben általános zsinat tar
tandó, hogy így zsinati kontinuitás létesülhessen. 
Ez a dekrétum alapján az első zsinat a pavia-
sienai volt (1423—24), amely csakhamar feloszol
ván, a legközelebbi zsinat helyéül Basel városát 
jelölte meg. V. Márton pápa a B.-ot csak Német
es Franciaország erős pressziójára hívta egybe 
1431-re s annak elnökévé Cesarini Julián bibor-
nokot nevezte ki. Ezt a rendelkezést utóda, IV. 
Jenő is helybenhagyta. A dec. 14. megnyílt zsina
ton a feszültség, mely a pápa és a zsinati többség 
között fennállott, csakhamar nyilt ellenkezésben 
tört ki. A pápa a zsinatot, melytől tekintélyét jog
gal féltette, elnapolta s 1433-ra Bolognába hívott 
össze újat. Viszont a zsinati atyák az elnapolás 
ellen tiltakoztak s 1432 jan. 12. a maguk részé
ről is megújították a Frequens dekrétum rendel
kezéseit, kimondván, hogy a pápa eljárása jogta
lan, a zsinat továbbra is együtt marad s minden a 
zsinat ellen irányuló újabb esetleges pápai rende
letet, intézkedést, cenzúrát, büntetést a priori 
érvénytelennek jelentettek ki. A pápa Zsigmond 
magyar király és császár sürgetésére, de meg a 
kényszerítő viszonyok behatása alatt (Milánó ha
dai az egyházi állam ellen vonultak fel) kényte
len volt engedni és 1433 dec. 15. Dudum sacrum 
bullájával elismerte, hogy a zsinat kezdettől fogva 
érvényes. 1437-ben újra kitört a viszály. A zsinati 
kisebbség kimondotta a pápa kívánságára, hogy 
a zsinatot elhalasztja s egy olasz városba helyezi 
át. Ezt a határozatot IV. Jenő megerősítette, mire 
a zsinat többsége a pápa dekrétumát megsemmi
sítette, őt magát mint szakadárt letétinek nyilvá
nította s helyébe Amadeus szavojai herceg szemé
lyében V. Félix néven új pápát választott (1439). 
Ezzel a zsinat nyíltan ellenkezésbe jutott a ke
reszténység felfogásával s maga ellen zúdította a 
legtöbb fejedelmet. A német császár lassan egé
szen a törvényes pápa mellé állott s a zsinat tag
jait a német területről kitiltotta; mire azok Lau-
sanneba tették át tanácskozásukat (1348). Végre 
is a zsinati atyák többsége jobb belátáshoz jutott, 
békét kötött V. Miklós pápával és a zsinatot 1449 

ápr. 25. befejezettnek nyilvánította. A zsinat a 
kat. közfelfogás szerint csak 1437-ig tekinthető 
érvényes zsinatnak. A zsinati iratokat kiadta: 
Mansi, Collect. Concil. T. 29—31. 

Irodalom. Haller, Conc. Bas. Studien u. Quellén, I—Hl., 
1896—1900; Hefele, Conciliengesch. VII., 1891.; Wessen-
berg, Die Kirchenvers. des 15—16. Jahr. (V. ő. Tübing. 
Quartalschriít 1841. IV.; Katholik 1841. VII., VIII., IX.) 

B a s e l l á L. (nov.), a Basellaceae család gé-
nusza. Egyetlen faja, a B.alba L. Ázsia tropikus 
részében honos. Húsos, kapaszkodó fű, szívalakú, 
ülő v. rövid nyelű levelekkel. Levelét főzeléknek, 
a növényt pedig nálunk ritkán dísznek és folyosók, 
kerítések befuttatására használják. 

B a s - E m p i r e (ejtsd: bazáüpir), a keletrómai 
vagyis bizánci császárság francia elnevezése. 

Basento (Masuentuni), kis folyó Dél-Olaszor
szág Potenza tartományában; Potenza közelében, 
az Apenninekből ered és 75 km. hosszú folyás 
után a Tarantói-öbölbe szakad az egykori Meta-
pontum mellett. 

Basford, város Nottingham (ettől 4 km.-nyire) 
angol grófságban, a Lene partján, vasút mellett, 
(i90i) 39,947 lak.; egyik főhelye a pamut-, csipke-
és harisnyakószítósnek. 

Bashalom, Tiszaeszlárhoz tartozó tanya Sza
bolcs vm. dadái alsó j.-ban, (1900) 528 lak., vasúti 
állomás, távíró, u. p. Görögszállás. 

Basho Matsura, híres japán költő, szül. 1644., 
megh. 1694. Költészetét méltatja Chamberlain 
B. H. a B. and the Japanese poeticái epigram c. 
munkájában (Tokió 1902, kiadja az Asiatic So-
ciety of Japán). 

Bási, törökös kiejtéssel bási, a «bás» szónak, 
mely fejet jelent, harmadik szemólyragos alakja. 
Egymagában nem fordul elő, hanem csak össze
tételekben, még pedig mint az összetétel utó
része. Ilyen pl. a jüz-B. százados, szószerinti 
száz feje, bin-B. ezredes, oda-B.-nak nevezik 
a vendéglőst és a janicsároknál azt a katonát, aki 
az egy szobában lakó katonák feje, főnöke.Ugyan-
csak ide tartozik a B.-bozuk is, mely szó szerint 
azt jelenti, hogy «feje rontotta vagyis akinek nem 
katonai, hanem polgári süveg van a fején. A mai 
nyelvben minden polgár ember B.-bozuk, de 
a katonaság egyik csapatját is ennek nevezik. (L. 
Básibozuk.) Eszónépetimológikus változata van 
meg a magyar Jiarámbasa (haramiavezér) és szu-
basa (rendőr) szókban is, melyek utórésze eredeti
leg B. volt. (V. ö. Magyar Nyelvőr, 1892. évf. utolsó 
füzetét). 

Basiadis, Herakles Konstantinos, új görög 
tudós, szül. 1821. Delbinakiban, Epirusban, megh. 
1890-ben. 1845. a filológia tanára lett Konstan
tinápolyban, 1848-tól Parisban filozófiát és orvos
tudományt tanult, 1858-ban orvosdoktor lett 
Berlinben s filozófiai doktor Lipcsében. Kon
stantinápolyban tanárkodott és orvosként mű
ködött. A görög tanításügy terén Törökország
ban nagy érdemeket szerzett, ó alapította meg 
Konstantinápolyban a Hellenikos Philologikos 
Syllogost. 

Básibozuk (török, jelentését 1. Bási), irre
guláris török csapatok, melyek szükség ese
tén, főleg Albániában és Kis-Ázsiában toboroz-
tatnak. Részben gyalog, részben lóháton har
colnak ós csak fegyverzetet, lőszert ós kenyér-
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ellátást kapnak, ellenben sem zsoldot, sem egyen
ruhát. Inkább rablóbandákhoz, mint csapatokhoz 
hasonlítanak s a háborút rendszerint saját sza
kállukra viselik, miközben a legnagyobb kegyet
lenkedésekre hajlandók. Garázdálkodásuk gyak
ran annyira ment, hogy rendes sorkatonasággal 
le kellett őket fegyverezni. 

Bas id iomyce te s , 1. Gombák. 
Basidiospórák (növ.), 1. Bazidium. 
Basilan (máskép Tagumia- v. Izabella-sziget), 

kb. 30 kisebb szigetből és szirtből álló sziget
csoport a Pilippi-szigetek között, Mindanao kö
zelében, 12,000 lakossal. Földje termékeny, de 
egészségtelen éghajlatú, legtöbb jövedelmet az 
értékes erdőségek és a gyöngyhalászat hajtanak. 
Fővárosa Izabella, jó kikötő, 1200 lakossal. 

Basile, 1. Ernesto, olasz építész, szül. Palernió-
ban 1857 jan. 31. Palermóban és Rómában épí
tett palotáin, nyilvános épületein kívül különö
sen ismert müve a palermói Teatro Massimo, 
Olaszország legnagyobb szinháza, melyet atyja, 
B. Giovanni Battista (1825—91) kezdett meg és 
B. fejezett be 1897. Nagy sikerrel, modern irány
ban foglalkozik dekoratív művészettel is. A pa
lermói művészeti akadémia igazgatója. 

2. B., Giovan Battista, lovag, torronei gróf, 
olasz tájszólási író, élt a XVII. sz. első felé
ben, megh. Nápolyban 1637 táján. Kréta szi
getén töltött ifjúsága után Velencébe, majd 
Adriana nevű húga kíséretében, aki híres éne
kesnő volt, Mantovába került s az itteni her
ceg szolgálatába lépett, de Olaszországot keresz
tül-kasul bejárván, utóbb, úgylátszik, mégis honá
ban, Nápolyban telepedett le állandóan s ugyanitt 
is halt meg. Nápolyban először Gian AlesioAbba-
tutis anagranim alá rejtőzve kiadott Pentamerone 
c. mesegyűjteménye címével ós keretes szerkeze
tével a Boccaccio Decamerone-ját utánozza, de 
tartalma ettől elütőn nem novellákból, hanem 50 
tőrőlmetszett nápolyi népmeséből áll, melyek ná
polyi tájszólásban vannak írva s ezáltal e gyűjte
mény nemcsak a meseirodalomnak, hanem a ná
polyi tájnyelvismeretnek is egyik legnevezetesebb 
forrásmüve. Stilusa ugyan részben éppen nem né
pies, hanem a kor cikornyás murinizmusának (1. 
Murira) erős hatása alatt áll, de azért hellyel-
közzel a legjellemzőbb és legzamatosabb népies 
előadás példái is akadnak a sok tekintetben rend
kívül érdekes munkában, amelynek első ismeret
len kiadása után a legközelebbi ismert 1637.jelent 
meg. Azóta számos k iadást (már a XVII. és XVIII. 
sz. folyamán vagy tizet) ós két régebbi olasz 
átdolgozáson kívül újabban francia és német 
fordítást is ért. Kiválóan becses az utóbbi, melyet 
Liebrecht Félix adott ki 1846. Boroszlóban, s 
Grimm Jakab írt hozzá előszót. 

Basileia (gör., királynő), 1. orgiasztikusan 
tisztelt kisázsiai istennő, eredetileg az Alvilág 
királynője, kinek kultusza azonban lassanként 
teljesen beleolvadt Kybele, a nagy Anya-istennő 
tiszteletébe. V. ö. Loeschke, Vermutungen z. 
griech. Kunstgesch. (Dorpat 1884). — 2. B., több 
istennő mellékneve. 

Basileus, 1. az örökös államfő neve a görög 
hőskorban. — 2. B. A Kr. e. VIII—VI. sz.-beli 
forradalmak után, melyek minden görög állam-1 

ban köztársaságot teremtettek (Spártát kivéve, 
hol azonban a királyság örökös hadvezéri joggá 
zsugorodott), B. sok helyen a vallási ügyeket in
téző főtisztviselő címe. — 3. B. Több istennek, 
leggyakrabban Zeusnak mellékneve. 

Basilicata, 1871-ig Potenza (1. o.) olasz tarto
mány neve. 

Basilicum (Muscat St.-Laurent). Franciaor
szágból származó, korán érő, fehérszemű csemege-
szőllő-fajta. 

Basilides, a basilidiánusoknak nevezett gnosz
tikus szekta alapitója. Szül. valószínűleg Szíriá
ban. Tanított Hadrián idejében (117—138) Ale
xandriában. A basilidiánusok tanrendszerét kétféle 
alakban őrizte meg a hagyomány. A fllosof umenák-
ban, valószínűleg eredeti tanítása B.-nek, a világ
egyetem kérdése mint evolúciós fejlődés szerepel 
alulról fölfelé, Ireneusnál pedig mint emanació 
fölülről lefelé. Buddhista gondolatok is vannak 
tanaiban. A szekta az V. sz.-ig tartotta fenn ma
gát. V. ö. Fűnk, Kirchengeschichtlicbe Abhand-
lungen und Untersuchungen (I. köt. 358. Pader-
born 1897—1907); Stahelin, Die gnostischen 
Quellén Hippolyts (Leipzig 1890). 

Basilikos János, görög eredetű kalandor ós 
1561—1564-ig Moldva fejedelme, mely országot 
Zay kassai kapitány és burgundi meg német zsol
dosok segélyével elfoglalt volt. A török szultánnak 
évente 50,000 skudot fizetett. Másrészt igényt 
emelt Számosz és Párosz szigetekre, mint állí
tólagos örökére. Ezeket nem birta megszerezni, 
1564. pedig Moldvát is elvesztette. 

B a s i l i m a (növ.), 1. Sorbaria. 
Basilios, 1. a makedóni, bizánci császár, ural

kodott 867—886-ig, szül. 813 körül Drinápoly tá
ján parasztszülőktől. A bolgárok fogságából ki
szabadulván, Konstantinápolyba ment. Udvari lo
vász lett és magára vonta III. Mihály császár 
figyelmét, aki 850. lovászmesterró, 865. főkama-
rássá, végre kormánytársává tette. Miután Mihály 
császárt meggyilkoltatta, maga foglalta el a trónt 
867. és erélyesen uralkodott 886-ig, miközben kü
lönösen az arabokkal harcolt. Photius-t (1. o.) újra 
megtette patriarchává. Ó azú. n. makedóni dinasz
tiának a megalapítója, mely 1056-ig uralkodott. 
V. ö. Vogt Alb., B. I. empereur de Byzanc (Paris 
1898). 

2. II. B., a «bolgárölő», II. Romanos császár ós 
Theophano (1. o.) fia, szül. 956., megh. 1025. 967 
óta testvérével, VIII. Konstantinnal, együtt ural
kodott, tizenkét év múlva azután egyedül kez
dett kormányozni. Szívós háborút folytatott a bol
gárok ellen (990—1018.), kiknek hatalmát telje
sen összezúzta; a levert ellenséggel kegyetlenül 
bánt, a foglyok szemeit kiszuratta (onnan mel
lékneve). Birodalmának határait ismét a Du
náig tolta É.-ra, sőt befolyását a Szerómségre is 
kiterjesztette, de ekkor Szt. István magyar király 
hatalmába ütközött. Magyarország DK.-i részein 
akkoriban a Köröstől a Marosig, sőt tán a Dunáig 
a bolgár Ajtony (1. o.) uralkodott, ki Viddinben 
felvette volt a görög-keleti hitet és II. B.-ban 
pártfogóra talált. Szt. István Ajtony hatalmára 
halálos csapást mért és tartományát visszacsa
tolta az országhoz. II. B. nem sietett védence 
megmentésére, sőt utóbb (1017) Istvánnal kezet 
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fogva, vele együtt fenyítette meg a rabló besse-
nyőket. Örményországban és Szíriában szerencse 
kísérte fegyvereit. V. ö. Jirecek, A bolgárok 
története (Magyar ford.); Schlumberger, L'épopée 
byzantlne á la fin du X-iéme siécle (II. köt. B. II., 
Paris 1900); Pauler Gy., A magyar nemzet tör
ténete, I. 56 skl.; Karácsonyi János, Szt. István 
kir. élete (1904). 

3. B., »a madár», bizánci államférfiú és trón
követelő. Megh. 961. Alacsony családból szárma
zott. VIII. Konstantin és II. B. császároknak 
976 —988-ig vezetőjük, sőt mondhatni kormány
társuk volt. 

i. B., szent, 1. Vazul. 
B a s i l i s c n s (állat), a vastagnyelvü gyíkok al

rendjében az Igitanidae családba tartozó gyíknem. 
Nyaka és feje rövid, farka igen hosszú; hátán és 
farkán fésűs taraj van, melyet a hátcsigolyák tö-
visnyujtványai támogatnak, fején háromszögletű 
sisakszerű börkinövés emelkedik. Egyik faja az 
amerikai B. (B. americanus Laur), 80 cm. hosszú ; 
zöldesbarna, sötét haránt sávokkal. Panama és 
Costarica erdeiben él a fákon, folyók közelében 
ós rovarokra vadászik. Rokona a sávos B. (B. 
vittatus) Guatemalában nagyon gyakori. Régen 
mesés dolgokat hittek a koronás _B.-ról, de a 
mesebeli állatokról való leírások nem a mi _B.-unk-
ról valók, mert azt kigyóalakunak írták le, halá
los méreggel és gyilkoló tekintettel. 

Ba&ilisk.OB,Flawus, bizánci császár, I. Leó csá
szár sógora. Az afrikai vandálok elleni vállalatát 
ugyan kudarc érte, húga (a császárné) mindamel
lett I. Leó halála után izauriai Zénó császárral 
szemben trónkövetelőnek léptette fel. B. elfog
lalta Konstantinápolyt, de Zeno már 477. meg
ölette. V. ö. Bury, A history of the later empire 
from Arcadius to Irene (I. 1890). 

Basiliták, 1. Vazulrend. 
Basilius, 1. Valentinus, a XV. sz. első felében 

élő alchemista bencés barát volt és 1413 körül az 
erfurti Szt. Péter-kolostorban telepedett meg, hol 
természettudományokkal ós gyógyítással foglal
kozott. Az alchemisták valóságos orákulumnak 
s még Geber-nél is nagyobbnak tartották; azon
ban a tud. vegytan is sokat köszönhetett az ö 
vizsgálódásainak. Ó írta le először a sósav elő
állítását. Kiválóbb munkái a következők: De 
Magnó Lapide antiquorum Sapientum (német 
fordítása: Vom grossen Stein dor altén Wei-
sen); Currus triumphalis Antimonii (Siegeswa-
gen des Antimoniums); ezen művében kimerítő 
leirását adja a különböző antimonvegyűletek-
nek; Basilii Testamentum ultimum (Basils letz-
tes Testament) ós Apocalypsis chemiea (Offenba-
rung der verborgenen Handgriffe). Összegyűjtött 
munkái: Basilii Valentini scripta chymica (Ham
burg, 1700) cím alatt latinul és Pratris Basilii Va
lentini (Benediktiner) Ordens chymische Schrif-
ten cím alatt jelentek meg. 

2. B„ bolgár orvos, a bogomilok főnöke, 1115. 
Konstantinápolyban máglyán múlt ki. 

Bas i lo saurus , 1. Zeuglodon. 
Basilovits János (Joariic), vazulrendi szerze

tes és a Munkács melletti Csernek-hegyi monostor 
főnöke, szül. Hlivistyón 1742 jún. 6., megh. 1821 
okt. 18. Iskoláit Ungvárt s Kassán végezte a jezsui

táknál, majd aVazul-rendbe lépvén, 38 évig volt a 
rendház főnöke, s mint ilyen leginkább a esernek-
hegyi klastromban lakott. Ott is halt meg. Munkái: 
Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovics, 
olim ducis de Munkács, melynek 1—3. része Kas
sán 1799., a 4—6. pedig 1804—1805. u. o. jelent 
meg és a munkácsi vazulrendü kolostor történetét 
foglalja magában. Imago vitae monasticae(Casso-
viae 1802). 

Basim (Bassim), Berar angol-indiai tartomány 
egyik kerülete, az é. sz. 19° 26'—20° 31' és a k. h. 
76° 39'—87° 7' között. Területe 7661 km*, lakosai
nak száma (i89i) 398,181 (közülök 335,647 a hindu, 
19,715 a mohamedánus). A kerület 3 vidékre osz
lik: B., Mangrul és Pusud. Az első termékeny 
síkföld, a másik kettő csekély fűvel borított domb
vidék. Sok a vasérc, továbbá a teakfa, gyanta, 
festékanyag. Főképen gyapotot és kölest termel
nek. Ipari termékek: gyapjutakarók, gyapotszö
vetek és papiros. A főváros B., (1901) 12,389 la
kossal. 

Basing (ejtsd: bézing), közs. Southampton angol 
grófságban, 1780 lak. 871 Ethelred és Alfréd a 
dánoktól itt szenvedtek vereséget. Egykori várát 
Cromwell a royalistáktól csak két évi ostrom után 
tudta elfoglalni (1645). 

Basingstoke (ejtsd: bezingsztók), város Southamp
ton angol grófságban, 77 km.-re Londontól, vasút 
mellett, (1901) 9793 lak., környékén gazdag búza
földekkel ; gazdasági gépgyárral. A B.-csatorna 
Londontól indul ki, átszeli a Blackwatert ós a 
Weybe torkol. 

Basinus (Bisinus), Thüringia királya, udvarába 
fogadta a frankok által elűzött Childerich ki
rályt, aki nejét, Basinát, elszöktette 467. E nő 
szülte Klodvigot, afrank birodalom megalapítóját 

Bas io tr ibe , 1. Kefalotripszia. 
Basire (Basirius) Izsák,változatos életpályáju 

anglikán hittudós, teol. doktor, szül. Rouenben, 
Franciaországban, 1607., megh. Angolországban 
1676 okt. 12. Angliában lett pappá, előbb Eagles-
cliffben, azután Stanhopeban. Mint durhami 
prebendáriusnak az I. Károly ellen kitört forra
dalom idején 1647. a király iránti hűsége és epi-
scopalis irányzata miatt el kellett hagynia máso
dik hazáját is. Külföldi bolyongásai közben, miután 
különféle foglalkozásokat folytatva, Európának 
több országában megfordult, 1653. Konstantiná-
polyba került, hol a galatai reformátusok lelkésze 
lett. Itt ismerkedett meg Barcsay Ákossal, ki Er
dély adóját vitte a szultánhoz. Ennek közbenjárá
sára hívta meg II. Rákóczi György a gyulafehér
vári kollégium tanárául még 1654., de állását csak 
Bisterfeld közbejött halála után, 1655 márc. fog
lalhatta el. Tanári hivatalát buzgalommal, de cse
kélysikerrel töltötte be, 1656. egy lengyel jezsuitá
val teol. vitatkozása volt. A kollégium újraszer
vezéséről tervet készített. Miként előde, úgy ő is 
kiváló szerepet játszott a politikai életben. Mint a 
fejedelemnek tántoríthatatlan híve és bizalmas 
tanácsadója, annak megbízásából több fontos po
litikai iratot ö fogalmazott; így például a Barcsayt 
pártoló Bethlen János Innocentia Transylvaniae-
jára irott vázlat is az ő müve. Angolországból 
való elüzetésének keserű emlékei arra indították, 
hogy a magyar ref. egyház kebelében mindinkább 
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terjedő presbiteriáiras elvek ellen nyíltan kikeljen. 
Hogy Apáczainak el kellett hagynia Gyulafehér-
várt,egyedül neki, illetőleg a fej edelemre gyakorolt 
befolyásának tulajdonitható. Apáczaival tartott 
nyilvános vitatkozása után tollal is folyt köztük 
a harc, de egymás elleni irataik nyomtatásban nem 
jelentek meg. A presbiteriánusok az 1656. évi 
marosvásárhelyi zsinaton heves támadást intéz
tek ellene, ám a többség mégis őt választotta meg 
a zsinat elnökéül. Rákóczi bukása őt is bujdosóvá 
tette; ennek halála után nem is sok ideig maradt 
Magyarországon. Az egyre növekedő zavarok lát
tára 1661., számos ingóságát, még kéziratait is 
hátrahagyva, eltávozott Angliába, hol II. Károly 
király visszahelyezte előbbi hivatalába. Teológiai 
működése kevés becsű, de magyar prot. egyház
történeti szempontból érdekesek ama művei, me
lyeket mint gyulafehérvári tanár írt s melyek 
közül ki is nyomatott a következő kettő: Con-
gratulatio publica... (Albae Juliae 1656); Trium
virátus, sive Calvinus, Beza et Zanchius pro epis-
copatu (u. o. 1656). V. ö. Kropf Lajos, Adalékok 
B. I. életéhez (Tört. Társ. 8. köt. 1886); Vargha 
Zoltán, B. I. schemája. A gyulafehérvári főiskola 
1657. szabályzata (Bpest 1907). 

Bas i s , az anatómiában valamely szerv alap
jának, szélesebb részének megjelölésére szolgál; 
így B. cranii a koponya-alap (1. Koponya), B. 
cordis a szív felső szélesebb része (1. Szív) stb. 
Egyéb jelentését 1. Bázis. 

Baska, kisk. Abaujtorna vm. kassai j.-ban, 
(1900) 237 tót lak.; u. p. és u. t. Kassa. 

Bas-Kadin (török, a. m. fő-asszony), a szultán 
háremében kitüntetett háremhölgyek címe. 

B a s k a n i a , 1. Szemverés. 
Baskardia. A magyar krónikák szerint Scy-

thia három országra oszlott: B.-ra (vagy Barsa-
ciára), Dentiára és Mogoriára. B. a mai baskír 
föld, vagyis a Volgai Bolgárországtól K.-re eső 
terület, melyet a középkorban Nagy-Magyaror
szágnak is neveztek (1. Baskír), míg a Kózainál 
levő Barsacia a közóp-volgai berzulok vagy bar-
zilok földjének felel meg (1. Berzul). 

Baskerville, John, híres angol nyomdász és 
betűöntő, szül. 1706. a Worcestershire-ban fekvő 
Wolverleyben, megh. 1775 jún. 8. Birmingham-
ban. Uj betűket vésett és öntött, melyek akár 
Blzevir, akár Pantin betűivel versenyezhettek. 
A nyomdájából kikerült munkák közül legbecse
sebb a Virgil, Horác (1762) és a rézmetszetek
kel díszített Orlando furloso. 

B a s k e t (ang. a. m. kosár), súlymérték Hátsó-
Indiában. Nagysága vidékenkint 9—12 kg. kö
zött változó. 1 B. hántott rizs = 38"836 1., 1 B. 
hántolatlan rizs = 3084kg. 

B a s k e t b a l l , amerikai eredetű labdajáték ; 
Németországban Kluge berlini tornatanár hono
sította meg. Nálunk is elterjedt, a népiskolai és 
leánytornázásban játszik szerepet. Két 5—10 já
tékosból álló párt játssza egymás ellen. A pálya 
20 m. hosszú, 10 m. széles, a keskenyebb oldalok 
közepén egy-egy labdakosár van fellállitva. Az 
ellenpárt kosarába kell a labdát bedobni. L. még 
Labdakosár alatt. 

Baskír, az Uralhegység déli részén (Orenburg, 
Szamara, Perm, Vjatka és Ufa kormányzóság 

területén) lakó, a tatár nyelv egyik tájszólamát 
beszélő nép. A B. nevet az arab és a perzsa írók 
említik először, akik őket mindig a magyarokkal 
együtt és egymással összevétve mint mádzsgá-
rokat vagy bádzsgárdokat említik, lbn Foszlán 
szerint a B.-ok magukat báskurdoknak nevezték. 
A magyar rokonságot illetőleg annyi tény, hogy 
ők ma azon a vidéken laknak, amelyet a XIII. sz. 
utazói (Blan Carpin és Bubruquis) Pascatir vagy 
Magna Hungária néven említenek s ahol a ma
gyarok testvéreit Julián barát fel is kereste s ve-
lök magyar nyelven értekezett. A B.-ok a régi 
időkben pogányok voltak s amint a tudósok mond-
j ák, az iszlámra való áttérésükkor a hittérítő török
tatárok nyelvét vették fel. Érdekes, hogy a nyelvé
szek egy része őket finn-ugor, másik része 
török-tatár eredetüeknek mondja, de abban mind
nyájan megegyeznek, hogy a magyarokkal ro
konságban vannak. A B.-ok átlag 1-6 méter 
magasak, egyik részök a mongolok, másik részök 
pedig a kaukázusiak (cserkeszek) típusával bir. 
Jellemök: hallgatag; büszke, vitéz nép, miért is 
kitüntetéskép az orosz hadseregben külön csapat
ban szolgálnak. Lóratermett népség, kitűnő vadá
szok s általában ügyes kózfogásuak. Túlnyomó-
lag állattenyésztésből élnek. Szarvasmarha, teve 
és juhnyájaik vannak; fő büszkeségük mindamel
lett a ló és a nagyarányú méhészet. A telet fal
vakba verődve töltik, de már kora tavaszkor ki
vonulnak nemezposztóval fedett kocsijaikon a 
mezőre és sátraikban vagy faházakban töltik a 
nyarat. Kedves italuk az erjesztett kancatejből 
készült «kumisz». A férfiak fő ruházata hosszú 
kaftán derókövvel, mely posztóból vagy nanking-
szövetből készül. A csúcsos, elálló karimájú sü
veg anyaga rendesen prém, újabban nemez. A 
női öltözet hasonló, de díszesebb, szeretik a se
lyemszöveteket. A főkötőt pazarul díszítik kláris-
sal, üveggyönggyel és selyemhimzéssel. A leá
nyok hajadonfőn járnak. A B., bár névleg már 
1552 óta orosz alattvalók, csak 1798 óta katonás
kodnak az orosz seregben. 1874-ig saját fegyver
zetükkel, nyíllal és lándzsával, portyázó szol
gálatra voltak rendelve és a doni kozákok mellett 
állandó határőrökként szolgáltak. Puskával csak 
1876. kezdték ellátni, a nyilazásbeli ügyesség ezért 
a legújabb időkig fennmaradt. Bővebben olvas
hatni róluk dr. Török Aurél; Az uralvidéki B.-
okról (Antropológiai füzetek, I. Budapest 1882. 
67—106.1.) és Ujfalvy, Über B. Russ. Revue (1877. 
XI.). A B.-magyar rokonságban való hit ma már 
eloszlott. Az erre vonatkozó érveket és ellenérve
ket V. ö. Pauler Gy. és Melich J. cikkeiben (Bpesti 
Szemle és Magy. Nyelvőr 1898. foly.). Mészáros 
Gy.Nagy-Magyarország.L-még Etnographia 1911, 

Baskircsev, Maria Konstantinovna, orosz fes-
tőnő, szül. Gavroncyban 1860 nov. 11. (ó-naptár), 
megh. 1884 okt. 31. Parisban tanult, leginkább 
Bastien-Lepage hatása alatt. Csak 20 éves volt, 
mikor A házassági válás kérdése c. hires kópét 
festette; művei közül felemlltendők még: Két 
párisi utcai suhanc; Háromféle nevetés, egy női 
modell arcképe (a párisi Luxembourg-múzeum 
tulajdona). Nagy feltűnést keltett B. érdekes írott 
hagyatéka : Journal de Marié Bashkirtzeff (Paris 
1887) és Lettres de Marié B. (u. o. 1891). 

4S* 
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Baskó, kisk. Abauj-Torna vm. gönczi j.-ban, 
(1900) 587 magyar lak.; u. p. Boldogkőváralja, 
u. t. Brdőbényo. 

Báslik, törökös kiejtéssel báslik, jelentése: 
fejrevaló, fejkötő. A bás (fej) szóból származik, 
melyhez a lik török névszóképző hozzájárulásával 
báslik lett. Mint európai fejviselet leginkább a 
krimi hadjárat óta ismeretes. 

Basnage (ejtsd: bánázs), l. Jacques, ref. teológus 
és egyháztörténész, szül. Rouenban 1653 aug. 8., 
megh. 1723 dec. 22. Szülővárosában lelkész lett. 
A nantes-i ediktum megszüntetésével 1685. Hol
landiába ment és mint lelkész 1691. Rotterdam
ban, 1709-től kezdve pedig Hágában működött. 
Mint a hollandi államok történetirója oly nagy 
tekintélyben állt, hogy a francia kormány is 
hozzáfordult tanácsért. Mint egyháztörténetírót 
alapos forrástanulmány ós önálló ítélet jellemzi. 
Főbb művei: Histoire de l'église depuis Jésus-
Christ jusqu'á prósent (Rotterd. 1699, 2 köt. és 
többsz.) és Histoire de la religion des églises ré-
formées (u. o. 1690, 2 köt., Bossuet ellen). To
vábbá : La communie sainte (u. o. 1688); Histoire 
de la religion des juifs depuis Jésus-Christ jusqu'á 
présent (u. o. 1707, 5 köt. és többsz.; holland, 
Delft 1727). V. ö. Mailhet Jacques B. (Genf 1881). 

2. B., Sámuel, előbbinek nagybátyja, ref. teo
lógus ós történész, szül. 1638. Bayeuxban, megh. 
1721. Zütphenben. Előbb prédikátor Bauxcelles-
ben; 1685. Hollandiába ment, ahol Zütphenben a 
vallon hitközség lelkésze lett. Több munkát írt 
Baronius ellen: De rebus sacris et eccl. exercitatio-
nes (Utrecht 1692, 1717) és Annales polit.-eccles. 
(3 köt., Rotterdam 1706). További munkájában: 
Morale théol. et polit. sur les vertus et les vices 
de rhomme (3 köt., Amsterdam 1763), megkísér
tette az erkölcstant a dogmatikától elválasztani. 

Basó Mátyás (csoltói), híres rablólovag a XVI. 
században. A kiskorú Tornallyay Jakab gyámjává 
rendeltetvén, ezt nemsokára eltette láb alól és 
örökségét, Murány várát, elfoglalta. Ettől kezdve 
Murány valóságos rablófészekké lőn. B. lengye
lekből és ruténekből összeszedett bandájával a 
vár felé vetődő utasokat, kereskedőket kifosztotta 
s gyakori kirohanásaival az egész vidéket rette
gésben tartotta. 1531. kirabolta a savniki kolos
tort. Fogságba került.de kiszabadulván.újra kezdte 
rablásait. 1548-ban királyi intést kapott, de ez nem 
használt, mire az országgyűlés az 1548. XLIX. 
t.-c-ben felhívta a királyt, hogy mint nyilvános 
gonosztevőt büntesse meg. A király Salm Miklóst 
küldte ellene, ki 1549. ostrom alá vette Murány 
várát. B. egy ideig védte a várat, azonban a ruté
nek elárulták. B. ekkor menekülni akart, de Salm 
emberei által elfogatván, tizenhetedmagával le
fejeztetett. Fiát, a kiskorú Farkast, Salm maga 
neveltette s felnővén, javait visszaadta. B. tetteit 
és Murány bevételét Tinódi is megénekelte. 

B a s o c h e (franc, ejtsd: bazós), a párisi parla
ment írnokainak egyesülete, mely 1303. jött létre 
és a XVI. sz. közepéig annyira emelkedett, hogy 
6000 tagja küzdött a guiennei lázadók ellen. Afor-
radalom idejében e társulat feloszlott. A közép
korban a B. tagjai moralitásokat (1. o.) adtak elő. 

Basoko, katonai állomás a belga Kongo-ország-
ban, a Kongó jobb partján, erőddel és kereske

delmi teleppel. Benszülött lakosainak száma, akik 
a B.-törzshöz tartoznak, mintegy ezer. Ügyes ha
jósok, de rablóhaj lamuak és még mindig nem le
hetett kiirtani belőlük az emberáldozat szokását. 

B a s o p h o b i a (gör.), a kényszergondolatok 
egyik faja, midőn a beteget járáskor félelem 
fogja el s ezért nem mer járni. 

B a s q u i n e (ejtsd .- —kin'), baszk eredetű női kö
peny, mely a spanyol nők körében számos válto
zatban annyira elterjedt, hogy ma is a spanyol 
nemzeti viselet egyik kelléke. 

Bas -re l i e f (franc, ejtsd: báröiief, ol. basso ri-
lievo), szobrászati mesterszó, olyan domború mű, 
melyen az alakok az egyenes vagy hajlított alap 
síkjából csak kevéssé domborodnak ki. Magyarul 
lapos domborműnek mondhatjuk. L. Domborúmű. 

Bas-Rhin, 1871-ig dópartement Franciaország 
ÉK.-i részében; Strassburg fővárossal, 4550 km2 

területtel. Ma Álsó-Elszász német kerület. 
Bass, Georges, angol orvos, aki rósztvett Ausz

trália keleti partjának kikutatásában ós 1797. 
a róla nevezett B.-szorost fedezte föl, ami ál
tal kitűnt, hogy Tasmania nem tartozik az ausz
tráliai szárazföldhöz. 

B a s s a (olasz, a. m. mély, alsó), a nyolcaddal 
(ottava) kapcsolatban, tehát: <S. B. v. é?T» B. 
annyit tesz mint: egy nyolcaddal mélyebben. 

Bassae, kis városka délnyugati Árkádiában, 
Phigalia közelében; nevezetes egy 1131 m. magas 
hegyen fekvő, Apollo'Epikuriosnak szentelt temp
lomról, melynek romjai máig is a legszebbek közé 
tartoznak. A templomot Iktinos, a Parthenon építő
mestere építette a peloponnezusi háború kezdetén 
V. ö. Stackelberg, Der Apollotempel zu B. (Frank
furt 1826); Cockerell, The temples of Jupiter 
Pantallenius at Aegina and of Apollón Epicurius 
at B. (London 1860). 

B a s s a j u r i s d i c t i o (lat.), csekély jelentőségű 
ügyekre, főleg apróbb kihágásokra vonatkozó 
törvénykezés. 

Bassam, 1. Grand Hassam. 
B a s s a n e l l o (olasz), egy ma már elavult, a 

fagottal rokon fa-fúvóhangszer. 
Bassani, Giovanni Battista, olasz zeneszerző, 

szül. Paduában 1657 táján, mh. Bergamoban 1716 
okt. 1. Főleg orgonára, de számtalan (s jórészt 
egyházi) zenemüvet karénekre irt; 1682—83. a 
bolognai Accademia Filarmonica elnöke volt. Ta
nítványa Corelli. 

Bassano, kerületi székhely Vicenza olasz tarto
mányban, a Brenta balpartján, kitűnő szőllőkkel 
takart dombok között, vasút mellett, (1901) 15,443 
lak., posztó-, selyemkelme-, szalmakalap-készí-
tóssel, gabona- és nyersselyem-vásárokkal. B.-t 
körfal keríti (ennek egyik kapuját Palladio épí
tette) ; Vicentino városkával híd köti össze. Jelen
tékeny épülete egy magas torony, amelyet Ezze-
lino da Romano építtetett. A X. sz.-ban Bassanum-
nak nevezték; 1404. Velence birtokába jutott. A 
napóleoni háborúk alatt 1796, 1801, 1805, 1809 
és 1813. csaták színhelye volt. V. ö. Brentari, 
Storia di B. (B. 1884). 

Bassano, 1. Alvaro de B„ marqwese de Santa 
Grúz, spanyol tengernagy. A franciák, angolok, 
törökök és berberek fölött számos diadalt aratott. 
Minthogy az armada (1. o.) kiküldetését rósz-
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szalta, elvesztette II. Fülöp király kegyét. Megh. 
1588. 

2. B., Hugues Bemard Marét, B. hercege, 1. 
Marét. 

3. B., Napóleon Marét, B. hercege, az előbbinek 
fia, szül. 1803 júl. 3., megh. Parisban 1898 máj. 21. 
1835-ben Fülöp Lajos elismerte hercegi rangját 
és a brüsszeli követséghez attachénak nevezte 
ki; 1848. visszahívták. B. aztán a bonapartista 
párthoz szegődött és 1849. rendkívüli követ és 
Franciaország meghatalmazott minisztere lett a 
badeni, 1851. pedig a belga udvarnál. 1853-ban III. 
Napóleon császár kinevezte szenátorrá s f őkama-
rássá ós Napóleon bukása után vele ment Chisle-
hurstba. 

Bassano, tkp. da Ponté, olasz festő-család, 
mely hazájától, a Velencéhez tartozó B. városká
tól nyerte nevét. Alapítója Francesco B. (ü Vec-
chio), szül. 1470 körül, megh. 1540 körül. Fia, 
Giacomo (Jacopo) B., szül. 1510., megh. 1592 
febr. 12., a B.-k sajátos irányának megalapítója. 
Genreképeken kívül főleg bibliai tárgyú képeket 
festett, de az esemény másodrangú jelentőségűvé 
lesz, oly terjedelemben és gonddal dolgozza ki a 
tájképet és csendéletszerű részleteket, annyira 
szeret állatokat festeni. Ilyen képek igen nagy 
számmal kerültek ki műhelyéből és ma minden 
képtárban láthatók. Giacomo B. fiai és segédjei 
többnyire atyjuk nyomdokait követik és műveik 
sokszornehezen különböztethetők megegymástól. 
Fiai: Francesco (ü Giovane) B. szül. 1549., 
megh. 1592 júl. 3., Giambattista B., szül. 1553., 
megh. 1613 márc, Leandro B., szül. 1557 jún., 
megh. 1622 ápr. 15., Gerolamo B., szül. 1566 
jún., megh. 1621 nov. 8. A budapesti Szépművé
szeti Múzeumban Giacomo B. szép arcképtanul
mányán (Szt. Jeromos ?) kívül két jellemző fest
mény képviseli a B.-k művészetét: Az alvó pász
tor és A napkeleti bölcsek imádása. 

Bassareus, a trák és lydiai Dionysos (1. o.) 
mellékneve. 

Bassar i scus (állat), a mosómedvefólék (Pro-
cyonidae) családjába tartozó emlősállat-nem. L. 
Macskanyérc. 

Bassas de India, francia sziget a Mozambik
csatornában, a d. sz. 22° 28' alatt. 

Bass-csatorna, 1. 224 km. szóles és 317 km. 
hosszú csatorna Ausztrália DK.-i vége, a Wilson-
fok és Tasmania közt; átlagos mélysége 100 m., 
ami igazolja, hogy csak későbbi geológiai kor
szakban keletkezett. K.-i bejáratát szigetek és 
zátonyok nehezítik meg; ott vannak a Furneaux-
szigetek (Clarké, Cape Barren és Flinders), a Ny.-i 
bejáratnál pedig King, Hunter, Hummock és Rob-
bins. A csatorna nevét fölfedezőjéről, Bass angol 
tengerész-orvosról kapta. V. ö. Die Insel der 
Bass-Strasse u. ihre Bewohner (Pet. Mitth. 1863. 
156 1. stb.). — 2. B., keskeny tengerszoros, amely 
a Malakka-fé)szigettől Ny.-ra fekvő Langkavi és 
Dajang-Bunting szigeteket választja el egymástól. 

Basse-contre (franc), mély basszus hang 
(második basszus). 

Basse d a n s e (franc, ejtsd: bassz daSsz), álta
lános elnevezés a középkori sétálás úri táncokra, 
szemben a nép ugrálo's haute danse-kved (1. o.). A 
B.-okat a lovagok járták, kik méltóságuknál 

fogva resteltek volna úgy ugrálni, mint a parasz
tok. B sétálós úri táncok közt első helyen áll az 
ősrégi branle, mely az összes francia s úgyszól
ván minden szalontánc őse. 

Bassée (La, ejtsd: básszé), kis város Nord fran
cia départementban, 23 km.-re Liliétől, vasút mel
lett, (1906) 3975 lak., répacukor-, színes papír-, vá
szon-, posztó- és pótkávégyártás. 

Bassein (ejtsd: basszin), 1. angol Birmában az 
ugyanilyen nevű kerületnek (területe: 18,251 
km2, lakosainak száma 339,842) főhelye, az Ira-
vadi torkolatának legnyugatibb ágánál, amely 
tőle kapta nevét, (i8M) 30,177 nagyobbára Buddha 
vallását követő lakosa van. Falai alá a legnagyobb 
hajók is eljuthatnak, azért élénk a kereskedése ; 
évi forgalma 21 millió forint; a kivitel tárgya 
majdnem kizárólag rizs (1900-ban 167,263 tonna 
Európába). Már Kr. e. másfélezer évvel fontos ki
kötővaros volt. 1852 óta angol birtok.—2. _B.,város 
Blő-Indiában, Bombay elnökségben, B. szigetnek 
(hossza : 18 km.) D.-i végében; 10,357 lak.; egy
koron híres város volt, most részben romokban 
hever; 1775 óta az angoloké. 

Basselin (ejtsd: bászien), Olivier, XV. sz.-beli 
normandiai népköltő; molnár volt Vaux de Vire-
ben (hol még ma is mutogatják a «moulin Bas-
selin»-t) s egy vlg társaság ólén állott, mely ko
moly és vidám, harcias ós politikai dalokat kedvelt, 
amelyek messzire elterjedtek s ezek szerzőjéül 
különösen B.-t ünnepelték. B. az angolok ellen 
való harcban esett el. Dalaiból semmi sem isme
retes s a neve alatt 1811 óta közzétett közlemé
nyek szerzője Jean le Houx, virei ügyvéd. A val-
(vau)-de-viri dalok nevéből: «Vaux-de-Vire», szár
mazott a «vaudeville» szó. V. ö. Gasté, Chansons 
normandes du XV. siécle (Caen 1876). 

Bassen, Bartholomeus van, hollandi festő, szül. 
1590 körül, megh. 1652. 1613-ban a delfti, 1622. 
a hágai festő céhbe vétetett föl, 1636-tól kezdve 
hágai városi építőmester volt élete végóig. Több
nyire renaissance-templomokat és vidám társaság
gal telt dísztermek belsejét ábrázolta. Festmé
nyein a távlat kitűnő, az építészeti részletek ki
dolgozása világos, szabad és biztos, a színezet tet
szetős. Mindé sajátságok szembeötlenek a buda
pesti Szépművészeti Múzeumban levő, 1620. és 
1639. festett két kópén (templom-interieurök). 

Basse-r icUe (franc, ejtsd: bássz-ris), fekete 
márvány, sok kagylóval az Auvergne-ből. 

Bassermann, 1. Ernst, német politikus, szül. 
Wolfaehban (Baden) 1854 júl. 26. Ügyvódiirodát 
nyitott Mannheimban, ahol 1893. birodalmi kép
viselővé választották, mire mint a nemzeti szabad-
elvüpárt tagja különösen közgazdasági és társa
dalmi kérdésekkel foglalkozik. Ma is egyik ve
zére és egyúttal elnöke e pártnak ós Bülow kan
cellárt egyrészt a centrum, másrészt a szocialisták 
ellen odaadással szolgálta, a Bethman-Hollweg 
által beterjesztett adóreformot ellenben pártjával 
együtt ellenezte. 

2. B., Frkdrwh Dániel, német politikus, szül. 
Mannheimban 1811 febr. 24., megh. u. o. 1855 júl. 
29. Mannheimban könyvkereskedő volt és 1841. 
a badeni kamarában mint a szabadelvű ellenzék 
vezére hírnévre tett szert. Ő pendítette meg elő
ször 1848 febr. 12. egy általános német parlament 
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eszméjét. Tagja is lett az előleges parlamentnek 
és a nemzetgyűlésnek. Az alkotmányt hozó bizott
ságban elnökölt és aug. 9. a birodalmi belügy
minisztérium államtitkára lett. 1848 nov. Berlinbe 
küldték, hogy a porosz kormánnyal egyességet 
kössön. Frankfurtba visszatérve, ismertette a 
berlini állapotokat ós a forradalmi tömeg kedvelt 
vezéralakjait és ez utóbbiak, a B.-féle alakok (B.-
isehe Gestalten) közmondásossá váltak. Majd a 
porosz örökös császárság mellett küzdött, ami 
volt demokrata pártfeleinek arra szolgáltatott 
okot, hogy renegátnak csúfolják. 1849. az erfurti 
unioparlament tagja volt. Reményeiben csalat
kozva, testileg és lelkileg megtörve tért vissza 
1851. Mannheimba, hol aztán idegbaja öngyilkos
ságba vitte. 

3. B., Heinrich, német prot. teológus, szül. a 
Majna melletti Frankfurtban 1849 júl. 12-, megh. 
Samadenben 1909 aug. 29.1868-1872-ig Jenában, 
Zürichben és Heidelbergben tanult. Főbb müvei: 
Handbuch der geistlichen Beredsamkeit (Stuttgart 
1885) ; Akademische Predigten (u. o. 1886); 
Entrwurf eines Systems evangelischer Liturgik 
(u. o. 1888); Zur Frage des ünionskatechismus 
(Tübingen 1901). 1879—91-ig Bhler-rel a Zeit-
schrif t f ür praktische Theologie c. folyóiratot adta 
ki és több prédikáció-gyűjteményt szerkesztett. 

Basses-AIpes (ejtsd: bássz-aip), francia départe-
ment Olaszország, Alpes-Maritimes, Var, Vau-
cluse és Dróme dópartementok közt, 6954 km2 

területtel (19061113,126 lak. (míg 1900-ban 115,021 
volt). 5 arrondissementre oszlik; ezek Barcelo-
nette, Castellane, Digne, Forcalquier és Sisteron. 
Székhelye: Digne. A római uralom alatt része 
volt a Provinciának, későbben Provence sorsában 
osztozott.l841-benabarcelonettei völgy kivételével 
(amely csak 1713. került oda) a francia korona 
birtoka lett. V. ö. Férand, Histoire géogr. et stat. 
du départ. des B. (Digne 1861). 

Basses-Pyrénées (ejtsd: bássz-pirené), francia dó-
partement, Spanyolország, Hautes-Pyrénées, 
Gers, Landes dópartementok és a Viscayai-öböl 
közt, 7623 km2 területtel, (1906) 425,817 (1901-ben 
426,347) V« részben baszk, 3/4 részben beárni lak. 
5 arrondissementra oszlik; ezek Bagonne, Mau-
leon, Othez, Oloron és Pau. Székhelye: Pau. A 
rómaiak idejében Aquitaniának,majd Novempopu-
lanianak volt része. 419-ben a keleti gótoké, majd 
a frankoké lett. 586-ban kivívja újra függetlensé
gét. N. Károly újra meghódítja. Később Navarra 
királyság része lesz. 1512-ben a Foix-i grófoké, 
majd a Bourbonoké ós 1589. a francia koronáé 
lesz.V. ö. Joanne, Itinéraire descriptive des Pyré-
nées (Paris 1896). 

Basset (ejtsd: bassze), René, francia orientalista, 
különösen az arab, etióp és berber nyelvek iro
dalmának és e népek etnográfiájának kutatója, 
szül. Lunevilleben 1855. Jelenleg az algeri Faculté 
des Lettres igazgatója. Az algériai kormány meg
bízásából több ízben kutató utazásokra indult, 
melyekből rendszerint egy-egy berber dialektust 
tárgyaló monográfiát mutatott fel; ezekkel B. az 
újabbkori berber filológia megalapítójának van 
elismerve. Études sur les dialectes berbéres című 
összefoglaló munkáját az Institut díjjal jutal
mazta. B nyelvtudományi munkáin és az orien

talista s néprajzi folyóiratokban szétszórt nagy
számú értekezésein kivül nevezetesebb munkái: 
Les apocryphes éthiopiens (11 részben, Paris 
1893—1909); Histoire de la Conquéte de l'Abys-
sinie par Arab-Faqih (2 köt., u. o. 1897—1909, 
francia fordítással); Nédromah et les Traras (u. 
0. 1901); Contes populaires berbéres (u. o. 1887); 
Nouveaux contes berbéres (u. 0.1897); Contes po
pulaires d'Afrique (u. 0. 1903). B. az Institut de 
Francé lev. tagja. 

B a s s e ta l l l e (franc.) annyit tesz, mint mély 
(második) tenor, illetve bariton. L. Bariton. 

Basse-Terre (ejtsd: básszterr), 1. Guadeloupe fran
cia sziget fővárosa és püspöki székhely a Eiviére-
aux-Herbes torkolatánál, (1905) 8626 lak., arzenál
lal, kevósbbé védett kikötővel, melyet a Royal és 
Mathilde erődök védenek. Guadeloupe Ny.-i részét 
is B.-nok hívják. - 2. B. (St. Kitts), St. Christopher 
brit nyugatindiai sziget fővárosa, a tenger part
ján, (i9oi) 9962 lak., cukor- ós gyümölcsexporttal. 

Basse t t (ol. bassetto), régi neve a gordonká
nak. Más hangszerek nevével kapcsolatban (pl. 
B.-fuvola) arra utal, hogy az illető instrumen
tumok közép-(tenor-)fekvésre vannak hangolva. 
Ilyen nevű orgonasíp is létezik: 4 lábas f uvolasip 
a pedálban. 

Basse t t e , francia hazárdjáték. Egykor igen 
elterjedt, kedves játék volt, a kormány azonban 
betiltotta játszását. Állítólag a velenceiek talál
mánya volna s a XVII. sz. második felében hono
sította meg Parisban Justiniani, velencei követ. 

Bassi, 1. Ugo, lelkész, lángoló ol. hazafi, Gari
baldiseregének tábori papja, szül. 1801. 1849-ben 
az osztrákok elfogták és Bolognában agyonlőtték. 

2. B., Matteo di, a kapucinus-reform alapítója, 
hitszónok, szül. Bassiban, megh. Velencében 1552 
aug. 2. Midőn VII. Kelemen a kapucinus-refor
mot 1528 máj. 18. elismerte, 1529. a kapucinus
rend főhelytartójává váasztották, de két hónap 
múlva már lemondván, hitszónok lett s mint ilyen 
több helyen működött. L. még Ferenerendiek. 

B a s s i a L. (QÖV.), 1. Illipe. 
Bassiana, 1. római város Alsó-Pannóniában a 

Sirmiumtól (Mitrovicz) Taurunumig (Zimony) ve
zető úton ; fekvése nem egészen bizonyos, való
színűleg a mai Petrovce (lehet azonban, hogy 
Dobrince) helyén volt. — 2. B., római telep Felsö-
Pannóniában a Savariától (Szombathely) Arra-
bóba (Győr) vezető úton. 

Bassianus, Antonius Heliogabalus, római csá
szár, 1. Heliogabalus. — B. továbbá Septimius 
Severuscsászár légid, fiának, Caracalla-nak neve, 
1. GaracaUa. 

Bassignana (ejtsd: básszinyana), község Alessan-
dria (Piemont) olasz tartományban, a Tanaro és 
a Pó összefolyásánál, (1901) 3725 lak. Itt köttetett 
meg a béke 1361. braunschweigi Ottó és Galeazzo 
Visconti között; itt győztek továbbá a spanyolok 
a szárdok fölött 1745. 

Bassigny (ejtsd: basszinyi) v.Bassiniacansis ager. 
Franciaország K.-i részében egy vidék régi neve; 
magában foglalta aMarne és a Maas felső völgyeit. 

Bass i i i (franc.) a. m. víztartó, medence. 
Bassini-mütét, a lágyéksérvek gyökeres gyó

gyításának legelterjedtebb módja. A műtét abból 
áll, hogy a sérvtömlő kifejtése, bevarrása és tö-
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vén való lemetszése után az ondózsinórt helyéből 
kiemeljük, a mély hasizmokat a lágyékszalaghoz 
(Poupart-fóle szalaghoz) varrjuk és ezáltal a lá-
gyékcsatornát elzárjuk. Az ondózsinór az igy 
elzárt csatorna fölé kerül. Fölötte ugyancsak var
rattal egyesítjük a felületes ferde hasizom bő-

'nyéjét, majd a bőrt. 
B a s s o (ol), 1. Basszus és Basszushang. 
Basso-Arnoux, Giuseppe, olasz orvos, aki Ma

gyarországon főkép mint Kossuth háziorvosa lett 
ismeretessé. Szül. Cagliariban (Szardíniában) 1840 
ápr. 27., ahol apja építész volt. 1860-ban nyerte 
el az orvosi diplomát, de már az 1859-iki há
borúban is működött orvosi minőségben, valamint 
később 1866 is. 1872-ben mint szardíniái bánya
orvos fejtett ki figyelemre méltó tevékenységet. 
1877-ben szervezte a szardíniái Ospizio Marinót, 
1879. a San-Pietro szigeten levő bányák orvosi 
szolgálatát rendezte, 1885. mint a kormány meg
bízottja az aostai völgyben tett intézkedéseket a 
kolera behurcolása ellen, időközben pedig számos 
kisebb-nagyobb dolgozatot bocsátott közre, főleg 
a szembajok gyógyításáról. Kossuth 1887. Cour-
mayeurban ismerkedett meg vele és ez idő óta 
folyton az ő kezelése alatt állott. B. a legnagyobb 
gondossággal őrködött nagy hazánkfia egészsége 
fölött ós Kossuthnak legteljesebb bizalmát, sőt 
barátságát is bírta. A masszázsról írt könyvét dr. 
Jutási fordította magyarra, 189-4. 

B a s s o co i i t inuo , 1600 körül szokássá vált, 
hogy a zeneművek legmélyebb szólama (basso 
seguente) fölé számokat írtak. Ezek a számok 
akkordokra utaltak, amelyekkel az orgonán, zon
gorán, lanton stb. játszó zenész kísérte az éneket. 
Akkoriban sem partitúrák, sem zongora-kivo
natok nem voltak. Ilyen basszust «számozott 
basszus»-nak neveztek, vagy basso generale-
nek, vagy 2?.-nak (folytonos, meg nem szakadó 
basszusnak), mert a darabot kezdettől végig 
kisérte, szünetektől meg nem szakítva. A többi 
szólammal szemben ez a mechanikusan haladó 
basszus nem jutott önálló ritmushoz; némileg 
alárendelt, szolgai szerepet játszott. A XVIII. 
sz. második felében nem írtak többé a zene
szerzők számozott basszusokat; a legmélyebb 
szólamot ép oly önállóan dolgozták ki, mint a 
többit. 

Bassócz, kisk. Nyitra vm. vágújhelyi j.-ban, 
(1900) 513 tót lak., u. p. Pobedim, u. t. Pöstyén. 

Bassompierre, Frangois de, francia hadvezér, 
született Harouel-ben (Lotaringiában) 1579 ápr. 
12., megh. 1646 okt. 12. Már ifjú korában IV. 
Henrik francia király udvarába került, ki őt meg
kedvelte és 1610. ezredessé és államtanácsossá 
nevezte ki. IV. Henrik megöletése után B. az öz
vegy királynénak lett kedvence, ki őt a svájci 
gárda vezéróvó tette. Ennek dacára később XIII. 
Lajoshoz szegődött, kit anyja ármányaival szem
benmegvédelmezett s aki őt hálából marsallá tette 
és utóbb mint követét a spanyol és angol udvarba 
küldötte.Rész t vett azután La Rochelle ostromában, 
és a languedoci hugenották ellen kir. hadat ve
zérelt. Richelieu azonban ármányai miatt 1631. 
a Bastilleba záratta, ahonnan csak Richelieu ha
lála után (1642) szabadult ki. Rangját ós birtokait 
ekkor visszakapta. B. udvariasság, bátorság és 

szerelmi kalandok dolgában az akkori idők minta
képe volt. A Bastille-ban írt Journal de ma vie 
(megjelent Kölnben 1665, új kiad. 1870—77, 4. 
köt.), sok érdekes adalékot tartalmaz e mozgal
mas kor történetéhez. V. ö. Puymaigre, Vie de 
B. (Paris 1848). 

B a s s o r i n (növ.), 1. Bir. 
B a s s o t t i , olasz csőtészta rizzsel és sajttal el

készítve. 
Bass-Rock, 107 m. magas sziklasziget Skócia 

K.-i partján, North-Verwickkel szemben, régi 
torony van rajta, melyet hajdanta állami fog
háznak használtak. A sziget lakatlan, de sok vízi 
madara (különösen a Sula Bassana) sok vadászt 
kecsegtet ide. 

Bassus, gnosztikus a II. sz.-ban. Állítólag Valen-
tinus és Cerinthus tanítványa, alighanem azonos 
Colarbasus-sal. Krisztus emberiségét ós a feltá
madást tagadta s ehelyett a bolygó csillagok befo
lyását és a görög ábécé mágikus erejét vitatta 
(mert Krisztus magát A és £2-nak nevezte). 

Basszári, néger törzs a német-afrikai Togoban. 
A B.-k földje a Mo, Kara, Oti folyók és Dako-
hegyek közt terül el, gazdag vasércekben. Lakói 
jó vasmunkások. 

Basszarovic (Bassadewitz), kártyajáték, né
gyen játszhatják közönséges vagy piquet kár
tyával. 

Basszklarinét, 1. Klarinét. 
Basszo Narok, 1. Rudolf-tó. 
Basszongo-Mino, másnéven bakutu, a batete-

lák ágából származó kongo-néger nép a Kasszái 
Szankuru folyók vidékén. Számukat egy millió
nyira becsülik. A férfisorba lépő legények metsző 
fogait nem törik ki, mint más szomszéd népek, 
ellenkezőleg hegyesre reszelik, miért is «fogasok»-
nak hívják. Harcias, nyugtalan nép, állítólag kan
nibál. 

Basszora v. Baszra, város ázsiai Törökország
ban, a Satt-el-Arab Ny.-i partján, 96 km.-nyire a 
Perzsa-öböltől. Számtalan csatorna szeli át s gyö
nyörű pálmaligetek környezik, bár a város pisz
kos, görbe utcáival, bedőlt házaival nem kelt kel
lemes látványt. A város körül fekvő mocsarak 
egészségtelenné teszik. Valamikor a legfontosabb 
kereskedőváros volt, ma is megvannak óriási 
karavánszerájai, a kalifák idejében 200,000-re is 
emelkedett a lakosság száma, ma alig haladja 
meg a 20,000-et. Legnagyobb jelentősége abban 
áll, hogy a városig felhatol a dagály, 3 m.-rel 
megnöveli a folyó vizét és ilyenkor a tengeri 
hajók B.-ig eljuthatnak. Az angoloktól létesített 
Tigris-gőzhajózás közvetíti jelenleg a kereskedel
met a tengerrel, ami a lakosság számának növe
kedésével jár. Kiviteli cikk a datolya, gyapjú, 
ópium, ló, árpa, rizs. 1904-ben a forgalom 227,000 
tonna volt. — 636-ban Omár kalifa parancsára 
alapíttatott a Nar maratti nevű mocsárvidéken, 
hogy a Perzsa-öbölhöz vezető karavánút bizto
sítva legyen. 656-ban B. mellett történt a «tevék 
csatája». A kalifák idejében a tudományok és 
művészetek partfogója és elsőrangú kereskedő
város volt, « Kelet Athénje» ; nagy szerepe van az 
Ezeregy éjszaka meséiben is. 1538-ban török 
kézre került, többször visszafoglalták a perzsák 
és arabok, 1832 óta ismét török birtok. 
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Basszorai öböl, 1. Perzsa-öböl. 
Basszorin v. tragantin, adragantin. Szénhidrát, 

melyet bizonyos gumifajok, nagyobb mennyiség
ben a basszora-gumi és tragant-gumi tartalmaz. 
Vízben nem oldódik, csak nagyon földuzzad és 
kocsonyaszerü tömeggé alakul. Lúgok oldható 
gumivá, savak részben cukorrá alakítják. 

Bassztuba, 1. Tuba. 
Basszus (ol. basso, lat. bassus, tv. basse) a. m. 

mély. A zenemű legmélyebb szólama. Rajta nyug
szik a többi szólam, az egész akkord. 1600 előtt 
nem igen szerepelt ebben az értelemben, mert az 
akkordszerű felfogás sem volt még általános. Szó
lamokat raktak szólamok alá, inkább arra ügyelve, 
hogy az egyes szólam (a vízszintes vonal) legyen 
logikus, mint a hangok együttes megcsendülése (a 
függélyes vonal). Már pedig egy korszak, mely az 
akkordot mint egységet nem érzi, az nem érez
heti a B.-szólamnak, az akkord alapjának, táma
szának külön rendeltetését sem. Dacára annak, 
hogy tulajdonkép Guilelmus Monachus az első, 
aki utasításokat ad, miként kell egy igazi B.-
szólamot vezetni (már 1450 körül), a gyakorlat 
erre csak később tért rá. A XV—XVI. sz.-beli 
utánzó stílusban mindegyik szólam imitálja a 
másikat; a B.-nak még nincs külön szerepe. 

Basszus-hang (ol. basso, fr. basse-contre), az 
énekhangok legmélyebbike, melynek átlagos ter
jedelme: nagy F—f'. Rendkívüli hangok lemen
nek a kontra B.-ig is. Vannak különböző fokozatai 
és pedig 1. a magas B. (basszus-bariton) és 2. a 
mély B.; az előbbinek terjedelme A-fls1, az utóbbié 
F-es1. Hangszinre megkülönböztetünk teltebb, 
nemesebb B.-okat ós velük ellentétben buffo-B.-ot: 
ez utóbbi kevésbbé előkelő anyag, de mozgékony 
és humoros helyzetekben jól beválhatik. 

Basszus-hangszerek alatt értjük azon hang
szereket, melyek első sorban arra szolgálnak, hogy 
a zenekarban (vagy a kamarazenében) a basszust 
(1. o.) előadják. A mai zenekarokban ilyenek: a 
nagybőgő, gordonka, fagót, kontrafagót, basszus-
puzón, tuba és más mély rézfuvók. 

Basszus-kulcs, 1. Kulcs. 
Basszus-kürt,Frichot találmánya (1804), amely 

csak rövid életű volt. Fafúvó, de öblös vége réz
ből készült. Az S alakú csőnek tölcsérszerü fúvó
kája volt (olyan, amilyen a rézfuvóké). Terje
delme: nagy C—c3. 

Bast . , tudományos állatnevek után deBasterot 
francia conchyliologus nevének rövidítése. 

B a s t a . A Vhombre kártyajátékban a treff 
űisznó; harmadrangú kártya. 

Básta György, császári hadvezér, szül. a mont-
ferratoi Ulpianóban 1544., megh. Prágában 1607 
nov. 26. Katonai szolgálatát mint közvitéz kezdte 
s fokról-fokra emelkedett a tábornokságig. Élete 
első felében, több mint 30 éven át küzdött Német
alföldön és Franciaországban spanyol csapatok 
élén. Magyarországba 1597. jött s itt kevés ideig 
a török ellen h arcolt. 1598-ban Rudolf csász ár Felső-
Magyarországba, 1599. végén pedig Erdélybe 
küldte, Mihály havasalföldi vajda ellenőrzésére, ki
vel az országot eleinte együtt kormányozta. Nem
sokára azonban egymás ellen fordultak s B. a 
vajda seregét 1600 szept. 18. Miriszlónál tönkre 
tette. Mihály vajda haza menekült, de csakhamar 

ismét megegyezett B.-val s Erdélybe jővén, azzal 
együtt verte meg Báthori Zsigmondnak, a lemon
dott fejedelemnek seregét Goroszlónál, 1601 aug. 
3. B. ekkor féltékenységből Tordán Mihály vajdát 
ugyanezen év aug. 19. megölette s egészen a 
maga kezébe ragadta az uralmat. Alatta Erdély 
a legkegyetlenebb zsarnokságnak volt kitéve s 
példátlan nyomorba sülyedt az egész ország (1. 
Básta székere)Kegyetlenkedéseinek 1603. Székely 
Mózes, majd a következő évben Bocskay István 
felkelése vetett véget. Bocskayval két ízben mér
kőzött meg: 1604 nov. 14. Osgyánnál, 24-én 
Edelénynél, mind a kétszer győzelmesen. A zsitva-
toroki béke után (1606) B. visszavonult a magán
életbe. Ő felismerte Erdély stratégiai fontosságát 
s annak mikénti megtartásáról emlékiratot dol
gozott ki Rudolf császár számára. 1599-ben pedig 
előterjesztést tett a császárhoz, hogy a pusztító 
német zsoldos hadak helyett állandó magyar had
sereget állítson fel. Hadtudományi munkái: II 
maéstro di campo generálé, mely 1606. és Governo 
della cavalleria leggiera, mely 1612. jelent meg; 
mindkettőt németre fordította Bryms 1614—1617. 
Levelezéseit és iratait (1597—1607) Veress Endre 
tette közzé a M. Tud. Akadémia kiadásában. 

Bastaji mali, adók. Pozsega vm. daruvári 
j.-ban, (1900) 501 horvát-szerb, német és magyar 
lak., u. p. és u. t. Veliki Bastaji. 

Bastaji veliki, adók. Pozsega vm. daruvári 
j.-ban, (1900) 1087 horvát-szerb, magyar és német 
lak., vasúti állomás, posta- és táviróhivatal. 

Bastan, a Gave de Pau mellékvize Hautes-
Pyrénées francia départementban; völgye egyike 
a legvadabbaknak és legkopárabbaknak a Pire
neusokban ; benne épült Baréges fürdőhely, Luz 
és Betpouey. 

B a s t a r d (új-lat. bastardus, franc, b&tard, ol. 
bastardo, ang. bastard) a. m. törvénytelen gyer
mek. A történelem Hódító Vilmost, Róbert herceg 
természetes fiát illette először e névvel. A német 
Bankért (az ó-felnómet bankhart-ból) padon nem
zett gyermeket jelent. — Embertani jelentését 1. 
Korcs. — Állattani értelemben két különböző 
állatfaj keresztezéséből származott állategyén. 
B.-ok rendesen csak egymáshoz közel álló rokon 
fajokból jönnek létre, pl. kutya és farkas, ló 
ós szamár, oroszlán és tigris, házi macska és 
vadmacska, zerge és kecske, süketfajd és nyirfajd, 
kanári és különböző pintyfajok, különböző fácán
fajok, béka ós gőte, ponty és kárász. B.-ok kelet
kezhetnek azonban nemcsak különböző fajok, ha
nem egymástól távol álló nemekbe tartozó állatok 
párosodása útján is. A B.-ok egy része (pl. öszvér) 
terméketlen, más fajok párosodásából származott 
korcsok termékenysége ellenben még fokozottabb, 
pl. a vad- és házinyúl kereszteződéséből előállott 
korcsok nagyon szaporák. V. ö. Ackermann, Tier-
bastarde (Kassel 1898, 2. köt). — Növénytani 
értelemben 1. Kereszteződés. 

Bastarda. A törököknél a szultán vagy a pasák 
nagy, 26—36 evezőpaddal ellátott díszcsónakjait 
nevezték B.-nak. Jelen időben ilyen csónakok már 
nem igen találhatók, mivel gőzcsónakokkal és ki
sebb yachtokkal helyettesitették. 

B a s t a r d a g i u m (új-latin), házasságon kívül 
született oly egyének hagyatéka, kik vérbeli le-
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származó örökösök nélkül halnak el. Ily hagyaték 
a középkorban némely államok törvénye értel
mében «jus bastardisae»-nél fogva a fejedelemre 
szállt. 

Bastarnae, 1. Basztarnák. 
Básta szekere. Básta Györgytől kapta nevét, 

aki, mikor bevonult Erdélybe, a néptől az igás
marhát elszedte s a jobbágyok kénytelenek voltak 
maguk húzni a szekereiket. Kun László szekere 
analógiájára irodalmunkban B.-t először Cserey 
Mihály említi 1709,1. Básta György. 

Basté, Gharlotte, német színésznő, B. pétervári 
színigazgató leánya, született Pétervárott 1867. 
Mint kezdő a pétervári udvari színház tagja volt, 
a nyolcvanas évek derekán a drezdai udvari szín
házhoz került, melynek ma is még tagja s ahol 
ezidőszerint a társalgási szerepkört tölti be. 

Bastelli, Francesco, megh. 1765 körül, a nim-
phenburgi porcellángyárnak volt modellmesterje. 
Egyike a XVIII. sz. legjobb porcellán-szobrászai-
nak; alakjait tiszta forma és szellemes grácia 
tették kedveltekké. 

Bastert, Nicolas, hollandi festő, szül. Maarse-
veenben 1854 jan. 7. Az amsterdami és antwer
peni akadémiákon tanult. Igen finoman, hangula
tosan ábrázolja a hollandi folyókat, partokat. Téli 
délután e. képe a müncheni Új Pinakothekában 
van. 

Basti, 1. Baza. 
Bastia, egykori fővárosa Korzika szigetének, 

most az ugyanily nevű francia départementnak; 
a Cap-Corse nevű félsziget keleti partján. (1906) 
27,338 lak.; antimoniumbányászattal, vasöntés
sel, hajó-, dohány-, tésztagyártással, korallhalá-
szattal; B. termékeny, de kevésbbé egészséges 
vidéken, amflteátrumszerűen épült, szűk és ka
nyargós, de tiszta utcákkal, három részre oszlik: 
Terra Vecchia, Terra-Nuova és La Citadella; az 
erődjén kívül kiváló épületei nincsenek, a St. Ni-
colo-téren van I. Napóleon szobra.Kikötőjébe nagy 
hajók nem juthatnak be; újabban két molo épí
téséveljobbá tették; az egyiknek áldozatául esett 
a híres il Leone szikla. A kivitel cikkei: vas- és 
rézércek, antimonium, bőrök, bor, halak, korall 
és déli gyümölcsök. 1905-ben 604 hajó fordult 
meg benne (315,875 t. tartalommal). A rómaiak 
korabeli Mantinum a római uralom megszűntével 
elpusztult. A XIV. sz. végével a genovaiak újra 
fölépítették, megerősítették (La bastida) és Kor
zika szigeti uralmuk fő helyevé tették. 1768 óta 
francia birtok; 1793—1811. Golo départementnak 
volt főhelye. 

Bastian, 1. Adolf, híres német utazó és etnográ-
fus,szül. 1826 jún.26.Brémában, megh. 1905 febr.3. 
Portof Spainban, Trinidad szigetén.Mint hajóorvos 
Ausztráliába utazott, bejárta annakaranyvidókét, 
onnan Új-Zélandba hajózott és a Csendes-óceánon 
át Peruba jutott. Ott a régi fővárosban, Cuzcóban 
telepedett le egyidőre.Azután Nyugat-Indiában, az 
amerikai kontinensen a Misszurinál és Misszisszip-
pinél, a mexikói piramisoknál és Kaliforniában 
járt. Onnan Kínába utazott, azután Hátsó-Indiába 
és a Maláj-szigetekre jutott és hosszabb időt töl
tött Kalkuttában. E városból elindulva, négy hó
napig járt a Gangeszen csónakon ós a Dekán fel
földön át Bombayba érkezett, ahonnan Perzsiába 

akart menni. De mivel az Anglia és Perzsia között 
kitörő háború terve kivitelében megakadályozta, 
Babilon és Ninive romjait kereste föl. Szíriát és 
Palesztinát bejárván, Kairóban megpihent, azután 
a Níluson fölhaj ózott és a sivatagon át a Vörös
tengerhez utazott; áthajózott Dzsiddába, onnan 
Mekkába, ahonnan egy karavánnal Adenbe jutott. 
Adenből Mauritiusba, onnan a Fokföldre, onnan 
Loandába hajózott, a portugál gyarmat belsejébe 
hatolt ós San-Salvadorban is járt, ahol már két
száz év óta nem fordult meg művelt európai. Az
után a nyugatafrikai part mentén Fernando Po 
szigetre hajózott, behatolt a Niger-deltába, be
utazta Libériát, Sierra Leonét, Szenegambiát ós 
nyolc évi távollét után visszatért Európába; de 
nem egyenesen, hanem Portugálián, Spanyolor
szágon, Török- ós Oroszországon, Svéd- és Nor
végországon át ment vissza szülővárosába. 1861-
ben újra útnak indult ós csak öt év múlva tért 
vissza. Miután hosszabb időt töltött Londonban, 
Madraszba és Rangunba utazott, fölhajózott az 
Iravaddin és Birma fővárosában egy évig tanul
mányozta a birmai nyelvet és irodalmat. Azután 
Moulmeinon át Bangkokba utazott a sziámi nyelv 
és irodalom tanulmányozására, tovább ment Kam
bodzsába és Szaigonba. 1864. és 1865. Szinga
púron és a Maláj-szigeteken át Japánba jutott és 
végre Pekingen, Mongolországon ós a szibériai 
nagy úton a Kaukázusba. 

Berlinben az egyetemen a földrajz magán
tanárává, a néprajzi múzeum igazgatójává és a 
földrajzi társaság elnökévé lett. 1878 nyarán 
újra elindulva, beutazta Perzsiát, Asszámot ós 
az indiai- meg a csendes-óceáni szigetcsoportokon, 
Észak-Amerikán és Nyugat-Indián át jött vissza 
1880. Nevezetesebb művei: Die Weltauffassung 
der Buddhisten(1870); EthnologischeForschungen 
(1871—73, 2 köt.); Die Rechtsverhaltnisse bei 
verschiedenen Völkern (1872); Geographische u. 
ethnologisehe Bilder (1873); Die deutsehe Expedi-
tion an der Loangoküste Afrikas (1874, 2 köt.); 
Die Kulturlánder des altén Amerika (1878, 2 
köt.); Vorgeschichte der Ethnologie (1881); Der 
Buddhismus in seiner Psychologie (1882); Zur na-
turwissenschaftlichen Behandlung der Psycho
logie (1883); Völkerstamme am Brahmaputra 
(1883); Inselgruppen in Ozeanien (1883); Allge-
meine Grundzüge der Ethnologie (1884); Die 
Welt in ihren Spiegelungen unter dem Wandel 
des Völkergedankens (1887); Die samoanische 
Schöpf ungssage und Anschliessendes aus der Süd-
see (u. o. 1894); Zur Lehre vom Menschen in 
ethnischer Anthropologie (u. o. 1895); Die Denk-
scböpfung umgebender Welt aus kosmogonischen 
Vorstellungen in Kultur und Unkultur (u. o. 
1896); Lose Blátter aus Indien 1—7. (1899); Kul-
turhistorische Studien unter Rückbeziehung auf 
den Buddhismus (1900); Die wechselnden Phasen 
im geschichtlichen Sehkreis u. ihre Rüekwirkun-
gen auf die Völkerkunde (1900); Der Menschheits-
gedanke durch Raum u. Zeit (1901, 2 köt.). 

2. B., Henry Charleton, angol egyetemi tanár, 
szül. Truróban 1837-ben. 1867. a kórbonctan ta
nára lett Londonban s mint ilyen kiválólag az 
idegrendszer kórbonctanával foglalkozott. 1868-
ban az idegbetegek kórházában asszistens, 1871. 
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a londoni egyetemi kórház orvosává és 1887. az 
elméleti és gyakorlati orvostan tanárává lett. B. 
egyike a legtekintélyesebb idegpathológusoknak. 
Munkái: The modes of origin of lowest orga-
nisms, The beginnings of life, Evolution and the 
origin of life (London 1871—84); The brain as 
an Organ of mind (1880); Studies in heterogene-
sis (1901). 

Bastianini, Giovanni, olasz szobrász, szül. 
Cameratában 1830 szept. 17., megh. 1868 jún. 
29. Pio Fedi tanítványa, oly behatóan tanulmá
nyozta és oly ügyességgel utánozta a XV. sz.-beli 
olasz szobrászati müveket, hogy Benivienit áb
rázoló terrakotta-mellszobrát, mint régi müvet a 
párisi Louvre számára szerezték meg. Mint a 
XIX. sz. legügyesebb régisóghamisítóinak egyike, 
még más műveivel is sikert aratott. 

Bastiat (ejtsd: basztiá), Frédéric, francia nem
zetgazdasági író, szül. Bayonneban 1801 jún. 30., 
megh. Rómában 1850 dec. 24. 1831-ben Mugron-
ban békebirónak választották meg. Idejének java 
részét nemzetgazdasági tanulmányoknak szen
telte. Nevét 1844. a Journal des Bconomistes-ben 
közölt De l'influence des tarifs francais et anglais 
sur l'avenir des deux peuples e. vámpolitikai ta
nulmányával tette híressé. B. a szabad kereske
delem ügyének hathatós védője és a védvámos 
irány kemény támadója volt. Első könyvében: 
Cobden et la ligue (1844) az Angliában a gabona
vámok eltörlése tárgyában megindult mozgalmpt 
s annak vezéreit ismertette. A könyv megjelenése 
után Parisba költözött és ott a szabadkereskede
lem érdekében fáradhatatlan tevékenységet fej
tett ki. 1848-ban beválasztották az alkotmá-
nyozó gyűlésbe, 1849. a törvényhozó ülésbe. De 
ott, mint a pénzügyi bizottság alelnöke, már 
nem fejthetett ki nagyobb tevékenységet. Gyönge 
egészségét a lázas munka aláásta. Akkor, midőn 
a tüdővész már nagyon is erőt vett rajta, fo
gott hozzá legjelentékenyebb munkájának, a 
Harmonies óconomiques megírásához. E műnek 
csak első kötetét fejezhette be. Miután ez 1850. 
megjelent, a végkép kimerült iró Olaszországba 
utazott s ott halt meg. Munkáinak legnagyobb 
része polemikus volt. Ilyenek a Sophismes écono-
miques; a Propriété et loi; Maudit argent; L'ótat; 
Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas; Gratuité du 
credit, Le lol Capitale et rente; Spoliation et loi 
stb. Összegyűjtött munkái 7 kötetben jelentek 
meg 1881. Parisban. 

Bastide (ejtsd: básztid), több francia helység neve; 
a legjelentékenyebb B.-Rouayroux (ejtsd: rnejra), 
Tarn départementban, a Thoró forrásai közelé
ben, (1906) 2167 lak., gyapjúiparral. 

Bastide, 1. Jules, francia hírlapíró s állam
férfiú, szül. Parisban 1800 nov. 22., megh. u. o. 
1879 márc. 2. Az 1820 jún. 5. kitört zendülés al
kalmával megsebesült ós fogságba esett. Ezután a 
kereskedelmi pályára lépett, mellékesen azonban 
irodalommal foglalkozott. Tagja lett a karbo
nári és egyéb titkos szövetségeknek és az 1834 
jún. 5. Lamarque temetésénél kitört lázongás 
egyik főintózője volt, amiért a kormány halálra 
Ítélte. B. azonban Angolországba menekült, hol 
1835. tartózkodott; Parisba csak akkor tért 
vissza, amikor a törvényszék a vád alól fölmen

tette. Ekkor a National szerkesztéséhez fogott, 
1845. pedig a Revue Nationale c. hetilapot indí
totta meg. Az 1848 februári forradalomnak ismét 
egyik főmozgatója volt; azután a köztársasági 
kormánynak vezértitkára, majd pedig a külügyi 
minisztérium vezetője lett. Az államcsíny óta visz-
szavonultán élt. Munkái: Histoire de l'Assemblée 
legislative (Paris 1847); La rópublique francaise 
et ritalie on 1848 (Brüsszel 1858); Les guerres 
de religion en Francé (Paris 1859, 2 köt.). Életét 
megírták de Fourcaude (1885) és Theiiriet (1885). 

2. B., Louis, francia költő, szül. Marseille-
ben 1805 körül, megh. 1867. A júliusi forra
dalom után a republikánus párt buzgó har
cosa volt, s Barthólomy elpártolása után ő foly
tatta a szatirikus támadásokat a kormány ellen a 
Tisiphone c. politikai hetilapban, a miért több 
ízben el is Ítélték. Költeményei: Mélanges poéti-
ques (1832); Les larmes d'un prisonnier (1854) nem 
igen tetszettek. 

Bastien-Lepage (ejtsd: bastjen-iöp&zs), Jules, fran
cia festő, szül. Damvilliersben 1848 nov. 1., megh. 
Parisban 1884 dec. 10. Cabanel tanítványa volt, 
de nemsokára szakított mesterének akadémikus 
irányával és a naturalizmus híveihez csatlakozott. 
Ezt az irányt a Tavaszi dallal és nagyatyjának 
arcképével kezdte meg (1874) és folytatta az Első 
áldozással (1875). Igazi hivatást érzett a paraszt
élet hü, elfogulatlan ábrázolására. 1878-ban fes
tette meg első e nembeli művét, a Kaszálás-t 
(Paris, Musée du Luxembourg), majd 1879. a Bur-
gonyaszodést; 1880. a Mennyei hangokra figyelő 
Jeanne d'Arc-ot; 1881. a Koldus-t; 1882. a Rőzse-
gyüjtőt és 1883. a Szerelem falun c. festményét. 
Arcképei közül kiemelendők: Sarah Bernhardt, 
a walesi herceg (1879) és főleg szüleinek arc
képei. B. erős realizmusa, a plein-air nagy fel
tűnést keltett és Franciaországon kívül is erős 
hatást gyakorolt. 

B a s t i l l e (franc, eredetileg bastide). Tulajdon
képen bástyát jelent. A B. elnevezést később egész 
speciálisan a régi Parist védő körfalak St. Antoine 
kapujánál épült erődítményének megjelölésére 
használták. A St. Antoine kapuja már János ki
rály uralkodása alatt (1350—1364) két nagyobb 
bástyatoronnyal volt megerősítve. V. Károly e 
bástyákhoz 1369. 6 másik tornyot építtetett. Az 
építkezést csak VI. Károly fejezte be 1383., és 
a B. ezen időtől fogva már nemcsak megerősített 
kapu volt, hanem valóságos vár, mely főleg po
litikai foglyok börtönéül is szolgált. 3 m.vastag fa
laiban börtönök voltak elhelyezve; ez utóbbiak az 
udvar alá is kiterjedtek, talaja szine alatt 6 m.-nyi 
mélységben sötét, nyirkos helyiségeket alkotva 
(cachots).LegtömöttebbekvoltakaB.börtöneiXIV. 
és XV. Lajos alatt, amikor nem is annyira gonosz
tevőket, hanem politikai foglyokat, gyanúsított, 
önkényüleg, a Lettres de cachet-k alapján letar
tóztatott egyéniségeket tartottak ott évekig, sőt 
sokszor élethossziglan, minden birói kihallgatás 
nélkül elfogva. A foglyok száma néha 60— 
70-re is rúgott, kiket legnagyobb részben az 
írók, zsurnaliszták, könyvkereskedők és könyv
nyomtatók köréből az inquizició szolgáltatott. 
Nemcsak személyek voltak a B.-ben elzárva, ha
nem az udvarnak és egyes hatalmasoknak nem 
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tetsző műveik is, mint könyvek, kéziratok stb. 
Ilyen elkobzott iratok halomszámra jöttek a B. 
lebontásánál napfényre. Nem volt tehát csoda, ha 
a nép a B.-ban az önkényuralom egyik hathatós 
támaszát és eszközét látta ós mint ilyent, teljes 
szívéből gyűlölte, csak az alkalmas pillanatot 
várván, hogy szolgaságának jelét megsemmisítse. 
Azért is a B.-nak a francia forradalom ki
törésének első napjaiban esnie kellett. A nép
szerű Necker miniszter elbocsátása miatt fölinge
rült tömeg 1789 júl. 14. a B. ellen nyomult, s 
azt rövid küzdelem után bevette. A börtönökben 
ekkor csak 7 foglyot találtak. A foglyok kisza
badítása után a tömeg azonnal a B. lebontásá
hoz fogott és ágyuk dörgése, a nép örömri
valgása és különféle ünnepségek között lerom
bolta, úgy hogy kő kövön nem maradt. A B. he
lyén — a mostani B.-téren — 1840. emelték 
az u. n. júliusi szobrot, melynek törzsére az ost
romlásnál közreműködött 654 egyén neve van 
bevésve. 

Irodalom. Linguet, Mémoires sur la B., London 1783, új 
kiad. Paris 1864: Delort F., Hist. de la détention des philo-
sophes et des gens de lettres a la Bastille, Paris 1829, 8 
köt.; Arnold és Alboine, Hist. de la B., u. o. 1842—45, 8 k.; 
Bojanowsky, Die Erstürmung der B. nach einem schon 1793 
von Pitra veröffentlichten Bericht, Weimar 1866; Bous, 
La prise de la B., 1882; Lecocq (?., La prise de la B. et des 
anniversaires, Paris 1881. Mindezeknél fontosabb Ravaisson 
okleveleken alapuló munkája: Archives de la B. Documents 
inédits (1892-ig 17 köt.) úgyszintén Cottin értekezése: a Revue 
rétrospective 7. kötetében, és Funck-Brentano dolgozatai: Do
cuments sur la B. (a Bulletin des Bibliothéques et des ar
chives 1887 és a Revue rétrospective 11. kötetében) és ugyan
annak értekezése : La B. d'aprés ses archives (a Revue histo-
rique 42. kötetében 1890), ki a Renneville, Latude és Lin
guet által terjesztett, túlzott rémes híreket meséknek ipar
kodik feltüntetni.V. ö. Grandé Encyclopédie V. 670.; Funck-
Brentano, Bastille. Légendeset Archives, Paris 1898. 

B a s t i o n (franc), 1. Bástya. 
Bastnásit (Hamartit, ásv.), ritka fémek(cerium, 

lanthanium ós didimium) fluokarbonátja [(Ce, La, 
Di)F]C03; előfordul Riddarhyttan mellett (Bast-
nás-bánya) Svédországban, Coloradóban a Pike's 
Peak gránitjában mint a tysonit (1. o.) elváltozási 
terméke. 

Bastogne (ejtsd: tasztony), vagy Bastenaeken, já
rási szókhely Luxemburg belga tartományban, a 
Wiltz és vasút mellett, (1900) 3446 lak., gabona-
ós marhavásárokkal. A B.-i sonkák híresek. Erőd
jét 1688. rombolták le a franciák. 

Bastos , 1. Batiszt-gyolcs. 
Bastos, Victor, portugál szobrász, szül. Lissa-

bonban 1832 jan. 25., megh. 1894 jún. Legna
gyobb művei Camoens és Magelhaens emlék
szobrai Lissabonban (1867). 

B a s t u l i vagy Massieni, az ókori történelem
ben a pún háborúkig szerepelt nép a mai Spanyol
ország déli részén ; Guadiana, Cadix táján. Fő
városa Basti, a mai Baza nevében maradt fenn 
emléke. 

Bástya, 1. (lat. bastio, fr. bastion, ném.Bollwerk 
és Bastei), az az erődrész, mely az erődítési vona
lak előtti terep és erődalkatrészek (árok, födött 
út stb.) lövedékekkel való pásztázása végett a 
védőgátból v. erődfalból kiállólag építtetett, az 
ó- és a középkorban félkör, később ötoldalú sok
szög alakban. Közönségesen a f ővédőgátnál maga
sabb volt, hogy onnan netalán a védőgátra nyo
mult ellenségre lőni lehessen. A B.-nak az az ol

dala, mely a fő védőgáttal vagy teljesen, vagymeg-
közelltőleg párhuzamos, «B.-toroknak» (Kehle), az 
ehhez jobbra ós balra zárkózó oldalak, amelyek
ről a fővédőgát előtti árkot lehet lövedékekkel 
pásztázni, «B.-oldalaknak» (Flanke) s az ezekhez 
zárkózó, elől a «B.-csúcsot» (saillant, ejtsd: szaj-
íyan) s a régente többnyire 60°, jelenleg 90 — 120 
fokú «B.-szöget» képező oldalok «B.-halántékok-
nak» (facen, ejtsd: fászen), a két B.-t egymással ösz-
szekötö védőgát pedig «kurtinának» neveztetik. 
A B.-szög hegyét B.-élnek (Bollwerkspunkt) neve
zik. A B.-oldalt úgy tervezik, hogy a szomszéd B. 
halántékjának meghosszabbítására, a «defensvo-
nalra» merőlegesen álljon; a B.-halánték és B.-ol-
dal metszéspontja «vállpont»-nBÍL (Schulterpunkt) 
s az általuk képezett szög «vállszög »-nék (Schul-
terwinkel) neveztetik. Ha a B. beiső udvara fel 
van töltve, akkor a B. «/eltöltött*-nek (Voll), kü
lönben pedig «földszintes»-nék (Hohl) neveztetik. 
Ha a B.-torok előtt vódőárok is van, akkor a B.-t 
«elkülönített»-nék (detachirt) mondják, ha pedig a 
B.-nak csak egyik fele, azaz csak 1 halántéka és 
1 oldala van meg, akkor az «fél-B.» (Halbbastion). 
Az erődítési vonalak sarkain levő B.-t «sarok-B.»-
nak, a fővédőgát vonalába építettet pedig «köz-
benső B.-nak» nevezik. 

Az ó- és a középkorban a B.-k a várfalon ke
resztben álló, többé vagy kevésbé magas, kerek, 
vagy négyszögletes alaprajzzal biró tornyok vol
tak, melyeknek vízszintes tetején, mellvédek mö
gött, hajítógépek állíttattak fel. A magyarországi 
eredetű Ajtós nevű családból származó Dürer hír
neves festő és rézmetsző a városok erődítéséről 
írt remek művében oly B.-tornyokat ajánl, me
lyeknek emeleteiben is vannak lövegek felállítá
sára alkalmas helyiségek ós a falakon áttört lőré
sek. Szögletes B.-kat a XV. sz.-ban kezdtek épí
teni Olaszországban ; ezekre jellemző az, hogy 
előbb igen laposak, később pedig erősen kiszökve 
igen keskenyek voltak és következőleg B.-szögük 
igen kicsiny. Ily B.-kat látunk pl. Komárom régi 
várának tervrajzain. Később mindinkább tágabbra 
tervezték a B.-kat, hogy azokba több ágyút lehes
sen felállítani. Végre igen rövid B.-oldalakat a 
vállpontnál hátrább építettek s azokat egy kikere
kítessél kapcsolták össze a B.-halántékokkal; az 
ekképen keletkezett öblöket «B.-füleknek* nevez
ték (1. Orillon) s ha a vár árka vízzel volt meg
töltve, akkor a B.-fülek az árok vizén járó hajók 
kikötőjéül is használtattak. 

2. B., a tengerészetben (nem. Kastell, Sclumzev. 
Back, ol. castello, franc, gaillard v. cMteau, ang. 
castle), a régibb kereskedelmi és hadihajók elő-
valamint hátsórészén kiemelkedő építmény, mely 
eszerint elő-B.-nak (1. o.), illetve hátsó vagy far-
B.-nak (1. o.) neveztetik. 

3. B., a sakkjáték egyik figurája; néhol torony
nak, is hívják. Négy B. szerepel a sakkjátékban, 
két fehér, két fekete. A sakktáblán, a játék meg
kezdésekor a négy sarkon állanak. A B. a já
tékban egy paraszttal ér többet a lónál és futó
nál, egy futóval vagy lóval kevesebbet a király
nál. Egyenes irányban előre, hátra vagy jobbra-
balra ugyanazon a soron mozog és üt. 

Bástya, Szepes és Liptóm vm. határán, a Ma
gas-Tátra egyik oldalgerince, mely a Menguszf alvi 
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völgyet Ny. felől szegélyezi; megkülönböztetik 
a Mellső (2328 m.) és Hátulsó B.-t (2335 m.), me
lyek közt a Sátán emelkedik. A Csorbai-tó felől 
4 óra alatt mászható meg. 

Bástya, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban, 
(1900) 216 oláh lak.; u. p. Hunyaddobra, u. t. 
Holgya. 

Bástya-ágyu, kis űrméretű, a hajó bástyáján 
(1. o.) nyugvó és talpszerkezeténél fogva minden 
oldalra forgatható ágyú, revolverágyú vagy golyó
szóró. Régi hajókon mint B. a már elavult szer
kezetű, németül «Drehbassen»-oknak nevezett kis 
ágyuk voltak elhelyezve. Ujabb hajókon tulajdon-
képeni B. már nincs, minthogy bástya sincs; a 
kis űrméretű ágyuk, amelyek a torpedónaszádok 
ellen szolgálnak, a hajó felső részén helyezvék el, 
mindenütt, ahol csak hely van. 

Bástyáéi (ném. Bollwerkspunkt), 1. Bástya. 
Bástyafül (német Bollwerksohr, Orillon), 1. 

Bástya. 
Bástyaköz, régi megerősített városokban ós 

várakban az a térség, amely a tulaj donképeni leg
belsőbb várfal és a külső fal között feküdt. Belőle 
nyíltak a belső várnak bástyái alá az istállók, szer
számkamrák, kocsiszínek, kutyaólak s az ezekre 
felügyelő cselédség lakóhelyiségei. Maga a B., 
mely háborús időben az ostromoltaknak első vé
delmi vonalul szolgált, békés időkben minden
féle házi célokra és mulatságok rendezésére hasz
náltatott fel aszerint, amint fekvése engedte. A 
mai korban még fennálló és lakott régi váraink
ban megmaradt B.-ök védett helyzetüknél fogva 
igen célszerűen használtatnak fel gyümölcsösker-
tekül. 

Bástyaoldal (nem. Fiánké), 1. Bástya. 
Bá&tya,Tvi&(tiém. Backspiere,ol. tangone, franc. 

tangón, ang. swinging boom). Egy 8—15 m. hosszú 
és megfelelő vastagságú rúd, mely a hajó előpár-
kányzatáról, ahol egy forgatható vaskapocs által 
van megerősítve, vlzirányosan a víz felszíne fe
lett fekszik. A B. utazás közben vitorláshajókon 
az előtörzs szárnyvitorla kifeszltésére, míg a ki
kötőben, ha a hajó áll, a vízen levő csónakok ki
kötésére szolgál. Kereskedelmi hajókon B. rend
szerint nincsen. 

Bástyás erődítési rendszer az, melynél az egész 
vár alaprajzának tervezésekor következetesen a 
védővonalakat a bástyák elrendezésének megfele
lően szerkesztik. Főleg Vauban fejlesztette ki e 
rendszert, amelyhez a francia hadmérnökök a leg
újabb korig ragaszkodtak, míg a németek inkább 
az ollós- és a sokszögű-rendszerek szerint építet
ték váraikat. L. Várak. 

Bástyaszög, 1. Bástya. 
Bástya-torok, 1. Bástya. 
Bástyázott védőoldal (franc, front bastionné), 

kurtina által összekötött két sarokbástya. 
Baszarabásza, kisk. Hunyad vm. kőrösbányai 

j.-ban, (1900) 384 oláh lak.; u. p. és u. t. Alvácza. 
Régente besnyő-telep volt. A B. és Alsóvácza 
közt emelkedő trachittufa hajdan gejzír lehetett, 
mely tekintélyes fatörzseket f aopállá alakított át. 

Bászel Aurél, filológus, szül. Kassán 1845 okt. 
9. Felsőbb tanulmányait Berlinben, Bonnban, Hal
léban ésTübingenben végezte, hol doktorrá is avat
ták. 1872—1883. magántanár volt a budapesti 

egyetemen, 1883—1908-ig gimnáziumi tanár Fe
hértemplomban, jelenleg Budapesten él nyuga
lomban. Munkái közül nevezetesebbek: Theokritos 
idylljei és a görög-római idyll (Budapest 1880); 
Thukyáides beszédéig, o. 1881); A klassz.phüol. 
jelesebb munkásai életrajzokban (u. o. 1882,1. köt.); 
Az ókoriklasszikusok tanulmánya, mintáitalános 
műveltségünk egyik főeszköze (u. o. 1883). 

Baszián, kaukázusi Blbrusz vidékén élő ázsiai 
török nép neve. 

Basziszi, Maiakká félszigeten (Ázsia) élő maláj 
néptörzs. 

Baszk vagy vászkongádosz, a pirénei hegység 
É.-i ésD.-i lejtőjén (Francia-és Spanyolország te
rületén) élő őskori nép, mely maga Európa más la
kosaival, s nyelvük semmiféle indo-európai nyelv
vel sincsen rokonságban. A spanyolországi B.-ok 
magukat euszkáldunák-nnk, azaz embereknek ne
vezik, a francia B.-ok pedig vaszk-nak, azaz fér
fiaknak. Valamennyi más nemzetbelieket, a spa
nyolokat, franciákat stb. erdáldunák-nak, azaz 
jövevényeknek nevezik, ami ősiségük mellett bi
zonyít. A B.-ok Európa legrégibb lakóinak tekint
hetők s hihetőleg a vaskonok, tehát az ibérek 
egyik ágának származékai. Közóptermetüek, iz
mosak. Tüzes szemű és a görög nőkre emlékez
tető kellemes arcú nőik szintén erőteljesek, miért 
is a franciáknál és spanyoloknál mint dajkák igen 
keresettek; élénk, vidor, de egyszersmind hirtelen 
felinduló kedélyüek. A B.-ok nem egységes típu
súak. A spanyol B.-ok hosszúfejüek (dolichoce-
phal), a francia B.-ok ellenben kurta fejűek (bra-
chycephal). Földmivelők, különösen pedig gyü
mölcstermelők, ügyes tengerészek, kikötői ra
kodó munkások stb. A hűbéri nemesség intéz
ménye köztük megszilárdulni nem tudott s noha 
egész tartományok nyertek nemességet, pl. Cas-
tiliai Johanna idején Biscaya, a nemességet, sőt 
a királyságot sem ismerték el. Kiváltságaik és 
szerződéseik különleges jogokat biztosítottak ne
kik úgy Spanyol-, mint Franciaországban, de nem 
igen éltek velük s mégis fellázadtak, mikor a nagy 
francia forradalom ezeket eltörölte.Független élet
módjukat régi szabadság-leveleik («fueros») értel
mében a mai napig fenn tudták tartani. A király
ságot nem ismerik el, s a spanyol királyt csak Bis
caya urának nevezik. Katolikusok, de a pogány 
korukból fennmaradt babonaság széltiben elterjedt 
köztük. Mind festői ruházatuk, mind házaik igen 
tiszták. Maguk a táncnak és a hazárdjátéknak 
rabjai. Életmódjuk minden tekintetben patriar
chális. Az előszülöttségi jog különösen szerepel 
náluk; csakis az elsőszülött (akár fiú, akár leány) 
az örökös, a fiatalabb testvérek a családban szol
gai szerepet visznek; ha egy ilyen fiatalabb fivér 
pl. egy elsőszülött leányt vesz feleségül, akkor az 
asszony az úr a háznál, a család neve is nem a 
férjtől, hanem az asszonytól vétetik. Ma már 
szemlátomást fogy a B.-ok száma és pedig leg
inkább a délamerikai államokba való kivándorlás 
következtében. V. ö. Garat, Origines des B. de 
Francé et d'Espagne (Paris 1869); Bladé, Études 
sur l'origine des Basques (Toulouse 1869); Vinson, 
Les Basques et le pays basque (Paris 1882); Fa-
bié, Estudio sobre la organizáción y costumbres 
del pais vascongado (Madrid 1897). Továbbá Ri-



Baszkara Akaria — 683 — Bászuto - fö ld 

báry F. hazánkfia tanulmányai (összegyűjtve 
Vinson fordításában, Paris 1877). 

Baszkara Akaria (a tudós B.), hindu csilla
gász, a Kr. u. XII. sz.-ban élt. Főműve a Szidd-
hantaciromani (a rendszer koronája) c. tankölte-
móny. V. ö. Brockhaus, Über die Algebra des 
B. (Berichte der sáchsischen Gesellschaft der Wis-
senschaften (1852). 

Baszk nyelv és irodalom. A baszkok nyelve, 
melyet ők maguk euszkarának neveznek, a régi 
ibér nyelv maradványa, melyen a Pirenei-fól-
sziget és Aquitania őslakói beszélnek. A baszk 
egészen magában álló nyelv s más európai nyel
vekkel való rokonitásakisórleteihiuknakbizonyul-
tak. A régi ibér nyelvből csak egyes szók, jobbára 
helynevek ós személynevek jutottak reánk. Az 
újabb baszk nyelvtől sok tért elhódított a spanyol 
és francia, melyek viszont a baszk nyelvet gaz
dagították átvett alakokkal. Nyolc fő nyelvjárást 
különböztetnek meg benne. Nyelvtani alakokban 
igen bővelkedik. Rendkívül gazdag a baszk nyelv 
igei alakokban, melyek jobbadán az igék igenévi 
szerkezeteiből és a «haben» és «sein»-féle segéd
igékkel szerkesztetnek. Bz alakokba a szemé
lyes névmás beleolvad s ezért van a sokféle ige
ragozási csoport. B nyelvnek külön alakjai van
nak az egyenlő társadalmi rangú, a különféle 
társadalmi rangú, valamint a férfiak és nők közt 
használatos nyelvekre. Latin betűkkel és spanyo
los ortográflával írnak. Irodalmuk szegény. Leg
régibb nyomtatott könyvük egy 1545-iki vers
gyűjtemény. Nevezetesek szerelmi népdalaik és 
falusi színjátékaik, melyek bibliai, legendás, mon
dai tárgyakat dolgoznak fel s melyeket parasz
tok adnak elő a baszk falvakban. B jórészt kéz
iratokban elterjedt színjátékoknak neve: «pasto-
riles». Egyébként irodalmuk nagyobbrészt vallá
sos könyvekből áll. 

Irodalom. Nyelvtanokat írtak Blanc, Lyon 1854, van Eys 
2. kiad. Amsterdam 1867, s magyarul Eibáry, a Nyelvtud. 
Közleményekben 1866. Ugyanez franciául: Essai sur la 
langue basque, Paris 1877; Lucien Bonaparte, Le vérbe 
basque, Paris 1869; Van Eys megírta a baszk nyelvjárások 
összehasonlító grammatikáját, u. o. 1879. V. B. Gerland, Die 
Basken und die íberer ; Gröber, Grundriss der román. Phi-
lologie I. k., Strassburg 1888. s a Revue de linguistiqne 
sok értekezését. Szótárakat írtak Chaho, Bayonne 1856, stb. 
Pabre, u. o. 1870, van Eys, Paris 1873; Aizquibel, Diccionario 
basco-espanol, 2 kot. Madrid 1882—4. Baszk népdalgyüjte-
ményt adott ki Monterola, Cancionere basco 1880, közmon
dásokat Othenart, Paris 1657, új kiadás 1847; Mahn, Denk-
maler der baskischen Spracbe, Berlin 1857; Vinson, Le 
folklóré du pays basque, Paris 1883; az idevágó teljes 
irodalmat közli ugyancsak Vinson, Essai d'nne bibliogra-
pbie de la langue basque, u. o. 1891, s ebhez pótlások 
1898; Linschmann és Schuchardt, J. Leiearregas baskische 
Bücher von 1571, Neues Testament, Kalender und ABC, 
Strassburg 1900. 

Bászk-tartományok, Spanyolország három 
tartománya, melyeket régebben jobbára baszkok 
laktak; ezek: Alava, Vizcaya és Guipuzcoa (1. az 
egyes tartományok neve alatt). 

Baszkuncsák-tó, 123'9 km3, területű sóstó, 
Asztrakán orosz kormányzóság Csernij-Jar ke
rületében. Nagy mennyiségű sót szolgáltat, óven-
kint mintegy 10 millió pudot. 

Bászongádosz vagy vászkongádosz, 1. Baszk. 
Baszra, 1. Basszora. 
Baszt, Bubasztisz ókori egyiptomi város isten

nője, melyet macskafejű nő alakjában, fején 
Uraeus-kígyóval körülfont napkoronggal és hosz-

szú, szűk, tarka ruhában ábrázoltak. Ó az örö
mök istennője és Ptah isten kedvese. Szent állata 
a macska. 

Basztárd, 1. Bastard és Korcs. 
Basztárdváltó, 1. Pinceváltó. 
Basztarnák (Bastarnae), hatalmas, harcias 

germán nép, az első, mely az antik kultúrvilág
gal érintkezésbe került. A Kr. e. II. sz. elején 
már a Duna torkolatáig hatoltak elő. V. Fülöp 
és Perseus makedón királyok szövetségesekül 
használták fel őket a dardanusok ós rómaiak el
leni harcokban ; Mithridates szövetségesei között 
is szerepeltek. Minduntalan betörtek Thrákiába, 
végre M. Licinius Crassus leverte őket Kr. e. 29. 
Angustus idejében az Erdélyt szegő Kárpátok 
(ezek neve Alpes Bastarnicae) és a Duna torko
lata között laktak a dákok szomszédságában. A 
markoman háborúban a Eóma ellen szövetkezett 
barbárok oldalán harcoltak; a gótokkai együtt is 
többször törtek be római területre. Maradékukat, 
mintegy százezer embert, Probus császár a Duna 
jobbpartjára telepítette át. 

Basztit^piroxén csoportbeli ásvány, víztartalmú 
magnézium-aluminium-vas-szilikát, mint az ens-
tatit és bronzit elváltozási terméke található szer
pentinben (az ú. n. baste-i Schillerfels-ben) a Harz-
ban, melaflrokban Ilfelden és a Schwarzwaldban; 
nálunk is szerpentinben Kőhalom vidékén (Nagy-
küküllő vmegye) és Eibenthal mellett (Krassó-
Szöróny vmegye). Erősen fémesen gyöngyfényű, 
zöldes sárgarézszínü v. barna; kitűnően leveles 
és hasadási lapjain feltűnően csillog, amiért is a 
németek Schillerspat-n&k nevezik. 

Baszundi, a bántu-családhoz tartozó kongó
négerek egyik ága. 

Baszurman (buszurman, beszermen),a «muzul-
man» szónak az orosz nép által elrontott alakja. 
Jelenleg főképen a törököket hívja e néven az 
orosz köznép, régebben pedig azokat a khorazáni 
kereskedőket hittak így, akik a mongol invázió 
idejében az adójövedéket Oroszországban bérben 
bírták. 

Bászuto, illetőleg moszuto, becsuán törzs a dél
afrikai angol területen, mely csak szívós ellent
állás után hódolt meg az angoloknak. Földjüket 
leirta és térképet készített róla Clarké M. angol 
hadnagy és biztos. (Petermann, Geogr. Mitthei-
lungen 1888, 286.1.) V. ö. Casalis B., My life in 
Basuto Land (London 1889); Baskly, Among 
Boers and Basutos (u. o. 1900). 

Bászuto-föld, az angolok fennhatósága alatt 
álló ország Dél-Afrikában Natal, az Oranje-köz-
társaság és a Fok-gyarmat közt, 30,420 km2 te
rülettel, az 1904-iki népszámlálás szerint 218,000 
benszülött és 895 európai lak. Dél-Afrika gabona
tárának hívják. Fő terméke a búza és szerecsen-
köles. Állattenyésztése is jelentékeny, 1904. volt 
64,000 ló, 210,000 szarvasmarha, közel 300,000 
juh, 200,000 kecske és 20,000 sertés. Vas- és réz
ércek találhatók; két szénbányát helyi szükség
letekre müveinek is. A behozatal értéke (1908— 
1909.) 239,830, a kivitelé (gabona, szarvasmarha 
és gyapjú) 193,122 sterling font. Hajózható fo
lyója nincs; vasútja Maszerut a Bloemfontein-
Madderporti vonallal köti össze. Két telegráf-ál
lomása összeköti a Fokfölddel és az Oranje köz-
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Az ország jövedelme (1908—09.) 
108,637, kiadása 126,921 sterling font. A népis
kolák száma 248,12,195 tanulóval, ezenkívül van 
két felső nép-, néhány alsófokú ipariskola és egy 
új felső ipariskola. Az ország hét kerületre (Ma-
szeru, Leribe, Mohale's Hoek, Berea, Mafeteng, 
Quathing és Quacha's Nek) van fölosztva; mind
egyike ezen kerületeknek ward-okra oszlik, ame
lyekben az egyes törzsfők gyakorolják a kor
mányhatalmat. Az angol rezidens székhelye Ma-
szeru 1100 lak., kik közt 200 európai. Midőn 1848. 
az Oranje-köztársaságot alakították, a boerokkal 
gyakran keveredtek a bászutók háborúba, de 
mindig vereséget szenvedtek, ezért 1868. az an
golokat hívták segítségül. A Fokföld kormánya 
védelmébe vette és 1871. saját területébe kebe
lezte. 1884-ben a nép alája vetette magát Viktória 
királynőnek. Ezen önkényes meghódolás alkal
mával az angol rezidensnek törvényhozó jogot 
adtak, de kikötötték, hogy európai embernek föld
birtokot szereznie nem szabad. Mazufa törzsfőnök 
még fölkelt ugyan az angol uralom ellen, de leve
retett. V. ö. Widdicombe, Fourteen years in Ba-
sutoland (London 1892); Nobb, Handbook of 
the Cape and South Afriea (u. o. 1893, a XXII. fej. 
szól a B.-ről); Lagden, The Basutos (u. o. 1909, 
2 köt.). 

Bat v. tíkál, régebben ezüstpénz Sziamban = ' / , 
taamlung = Í5-12 g, de feloszlott 4 szalungra 
is = 8 fuang = 32 pai v. painung. Értéke kere
ken 3 K. 

Bát (régi német neve Frauenmarkt), kisk. 
Hont vm. báti j.-ban, (1900) 1423 tót és magyar 
lak., szolgabírói székhely, postával egyesitett tá-
viróhivatallal, hitelszövetkezet, tejszövetkezet, 
vegykisérleti állomás. Lakói németek voltak és 
bányászattal foglalkoztak. Hajdan német bá
nyaváros volt királyi pénzverővel és várszerű 
erődítésekkel. 1320-ban Róbert Károly az eszter
gomi érsekségnek adományozta, a XVI. sz.-ban 
a Lévai-, majd a Dobó-család bírta, ennek leánya 
révén Kolonlcs Szigfridé lett, utána az uradalom 
a Csáky-családó, a XVIII. sz.-ban Esterházy Pál 
hercegé lett, ma a Schoeller lovagoké. Ősi 
temploma 1070. épült, de a mostani alakját a XV. 
sz.-ban nyerte. 

Bata, illetőleg Bqtta, két néptörzs neve: 1. ma
láji nép Szumátra É.-i részén, a Toba-tó mellett. 
Kétségtelenül az őslakosság maradéka. Számuk 
mintegy 300 ezer főre tehető. Ősi módon most is 
cölöpépületekben laknak és halásznak,de egyre job
ban szoknak a földmiveléshez, sőt már az ekét is 
befogadták. Jó módban élnek, szigorú erkölcsi tör
vények között, melyek szerint súlyos esetekben, 
még a kannibálizmust is büntetósképen űzik. írni, 
olvasni csaknem mindnyájan tudnak. Újabban 
európai befolyás alatt ősi írásukat is latin betű
vel kezdik felcserélni. Nyelvük a maláji-polinó-
ziai törzs hóvá ágából származott. Grammatikáját 
legutóbb Merwald adta ki (Leiden 1904). V. ö. 
Veth, Midden Sumatra (u. 0. 1881—84, 4 köt). — 
2. Szudán-néger törzs Dél-Közép-Szudánban, a 
Birrué felső folyása mentén. Még a múlt század 
elején hatalmas B. birodalmat a fuldák megdön
tötték és népét rabszolgaságba hurcolták. Mara
dékaik most a hegységben tengődnek. 

Báta (Bátta), nagyk. Tolna vm. központi j.-ban, 
a Sárvíznek a Dunába szakadásánál, alacsony, 
mocsaras helyen; (1900) 4080 magyar lakossal, ben
césrendű apátság és vár romjaival, postahivatal
lal, u. t. Dunaszekcső. L. még Báttai apátság. 

Bátaapáti, nagyk. Tolna vm. völgységi j.-ban, 
(1900) 1312 német és magyar lak., u. p. Mórágy, 
u. t. Mórágy. 

Batabano (Batavano), város Kuba szigetén 
Havana tartományban, a Bahia de la Broa 
É-i partján, (1900) 2115 lak., vasúttal, kikötője a 
várostól D.-i irányban 4 km. távolságra van. 

Batageuze, 1. Beteigeuze. 
B a t a g l i a (ol.) a. m. harctömeg, falanx; a 

XVI. sz.-ban és a XVII. sz. elején a spanyol ós a 
német császári gyalogság harcrendje, melyben az 
egész ezred (3000—4000 harcos) tömött négyszö
get képezett, melynek minden oldala egyenlő — a 
babonának hódolva —páratlan számú emberből 
állott; a 4— 6 m. hosszú pikákkal ellátott pikások 
(németül: Pikeniere) képezték a négyszög közepét 
s ezt minden oldalon 1—3 sor puskás vette körül. 
A svédek mozgékony tábori tüzérsége arra kény
szert tette a császári vezéreket, hogy a B. helyett 
több, kevésbbé mély céltárgyat képező alakzato
kat alkalmazzanak. 

Bátai György, id., ref. lelkész (megh. 1672.). 
1644 okt. 18-án iratkozott be a franekeri egye
temre. Hazajővén, Kolozsvárt lett iskola-igaz
gató, később pedig pap. E hivatalában 13 évig 
működött, azután a II. Rákóczi György végső 
éveibon beállott zavaros idők alatt elhagyván ál
lomását, 1664 táján Zilahra ment lelkésznek. 
Apáczai Cseri Jánosnak elvi és személyes ellen
sége volt, Apafi Mihály előtt azonban kedvesség
ben állott. Munkái: De divinitate Jesu Christi, 
Franequerao; Az isten kegyelmében levő ember 
megismeréséről (Szeben 1665); Az istenfélő ember 
könyörgésére való választétel (u. 0. 1665); Lelki 
próbakő (u. 0. 1666); Választottak tárgya (u. 0. 
1666). 

B a t a i l l e (franc, ejtsd: bátáiiy) a. m. csata. — 
En B.&. m. felfejlődve.—B. rangée, olyan ütközet, 
mely nem váratlan összetalálkozás következtében 
keletkezett, hanem amelynek vívására a hadakozó 
felek céltudatosan megtették az előkészületeket. 

Bataille (ejtsd: ba-taj'), 1. Henri, francia szín
műíró, 1872. született Nimes-ben. Színdarabjai
ban a modern élet problémáit, különösen a házas
ságtörést nagy sikerrel tárgyalja. Híresebb da
rabjai : Le masque (1902); Mamán Colibri (1904); 
La marche nuptiale 1905; Poliche (1906); La 
femme nue (1908); Le scandale (1909); La vierge 
folle (1910); L'enfant d'amour (1911). Ezek közül 
A nászinduló; A meztelen nő; A botrány és A 
balga szűz a magyar színpadokon is nagy sikert 
arattak. 

2. B., Nicolas, szőnyegszövő Parisban 1363— 
1400 közt. Számos fali szőnyeget készített V. Ká
roly francia király, nemkülönben ennek testvérei, 
Lajos anjoui herceg, Jean de Berry és Fülöp bur
gundi herceg számára. Legnevezetesebb munkája 
az angersi szőnyeg, mely Szt. János apokalip-
szisából vett jeleneteket ábrázol Hennequin vagy 
Jean de Bouges udvari festő rajzai után. Hat 
részből áll, mindegyik 15—15 képpel. Az egész 
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mintegy 140—150 m. hosszú volt, még megma
radt 80 m. hosszú darabja az angersi székesegy
házban van. Kisebb müvei, melyekről csak föl
jegyzések maradtak, mind elvesztek. 

B a t a i l l o n (franc, ejtsd: bátáiiyón) a.m. zászlóalj. 
Batajnica, politikai és adóközség Szerem vm. 

zimonyi j.-ban, (1900) 2255 horvát lak. Vasúti ál
lomás, posta- és táviróhivatal. Dénes nádor 1165. 
elhatározó győzelmet aratott itt Branász Mi
hályon, a szerémségi görög vezéren. Az elesett 
görögök fölé egy máig is látható, 20 méter 
magas dombot hányatott. Mikor a Manuel görög 
császár által beküldött Andronikos Koprosto-
fanos hadai utóbb e dombhoz értek, lovaikról le
ugrálva esküdtek meg, hogy boszut állanak az 
elesettekért. Dénes nádor ugyanezen domb aljá
ban 1167 júl. 8. alkalmat is adott erre. Már meg
szalasztotta Andronikos seregét, mikor este 
felé a tartalékkal még egy kísérletet tett Andro
nikos és kicsikarta kezéből a győzelmet. 800 
vitéz, köztük 5 comes esett a görögök hatalmába. 
A magyarok azonban még az éjjel segítséget 
nyertek, mire a görögök sietve keltek át a 12 
km.-nyi távolságban levő Száván. A nép ma is 
Batajnicko polje, azaz csatamező néven ismeri a 
sírdomb környékét. V. ö. Soppron, Monographie 
von Sémiin und Umgebung, 113. és Pester Llyod, 
1888. 286. sz. 

Batak,falu Bolgárországban, Tatár-Bazardzsik 
kerületben, a Pesterszka Réka mellett, (1908) 2077 
lak., fürészmalmokkal; 1876. a török kegyetlen
kedések idejében a B.-i templomban és iskolában 
közel 5000, a törökök szerint 1700 embert gyil
koltak le a básibozukok. 

Batalha (ejtsd: —táiya), város Portugália Estre-
madura tartományában, Leirira kerületben, a Lis 
balpartján, (1900) 3869 lak. Nevét azon csatáról 
kapta, amelyben 1385 aug. 14. I. Joao portugál 
király Kasztilia királyát legyőzte. Híres a Santa 
Maria da Victoria kolostora, melyet e csata 
emlékére 1388. Alfonzo Henriquez tervei sze
rint építettek. Az összes portugál műemlékek kö
zül a gót Ízlésű B.-i kolostor tünteti föl a részek 
legcsodálatosabb harmóniáját, a díszítések legjobb 
beosztását és a legtökéletesebb Ízlést. 

B a t a l i a (ol. battaglia, köz. latin battuália) 
a. m. harc, ütközet. A magyar nyelvbe is átjött 
patália alakban. 

Batalpasinszki, kerületi székhely az orosz 
Kaukázia Kubán területén, az Blbruz alján, (1897) 
8100 lak.; a kefirkészltés egyik főhelye. 

Batanaea, 1. Basán. 
Ba-tang, 1. B. v. Battam, mocsaras sziget Szin

gapúrtól D.-re. Területe 421 km2. Riu németalföldi 
kormányzósághoz tartozik. Földje tormékeny és 
sűrű erdőség takarja. — 2.2J., város Sze-csuen kinai 
tartományban a Jang-ce-kiang felső folyása mel
lett, 2600 m. magasan. Pontos karaván-állomás. 
B., Li-tang és Ta-cien-lu székhelyei azoknak a ti
beti alkirályoknak, akik a kinai területen lakó ti
beti alattvalókat kormányozzák. Mellettük azon
ban mindig van kinai hivatalnok. 

Batanga, Nyugat-Afrika egy vidéke Német-
Kamerunban a Biafra-öböl mellett, a Koriszko-
öböltől a Kamerun-hegyekig nyúlik. Belső része 
fennsík, amelyen egyes hegyek 1500 m. magasra 

emelkednek. A Nyong és Campo folyók öntözik. 
Főhelye Kribi, több kereskedelmi teleppel és 
evang. hittéritőállomással. 

Batangas, város Luzon szigetének D.-i part
ján, (i9io) 39,400 lak. Fővárosa a hasonló nevű 
kerületnek, jó kikötő. 

Batan-szigetek (ang. Basi), kis szigetcsoport 
a Filippi-szigetekben, rézbányákkal. Területük 
620 km2, 9500 lak. Nagyobbak: Bayat, ezen van 
San Josó d'Ybano kikötő, továbbá Batan ós Szap-
tang. A B. Luzqn kerülethez tartoznak; az ame
rikai Egyesült-Államok birtoka. 

Batár (franc, bütard), osztrák franciasággal 
hozzánk is átjött szó, mely a nehezebb hintót 
jelenti. 

Batár, kisk. Ugocsa vm. tiszántúli j.-ban, (1900) 
547 magyar lak.; u. p. Halmi. 

Batarcs, kisk. Ugocsa vm. tiszántúli j.-ban, 
(1900) 1506 oláh és német lak.; postahivatallal, 
u. t. Halmi. 

B a t a r d e a u (franc, ejtsd: bátárdó), a víz elre-
kesztésére szolgáló gát; így nevezik különösen a 
vízi építmények alapgödrét körülzáró gátat. 

Bátaszék (Báttaszék), nagyk. Tolna vm. köz
ponti j.-ban, (1900) 1456 házzal és 7521 lak., köztük 
1968 magyar, 5287 német és 205 szerb, kik élénk 
borkereskedóst űznek. Van takarékpénztára, tej
szövetkezete, gyógyszertára ós számos egyesü
lete. Vörös bora jó. Vasúti állomás, posta- és 
táviróhivatal. B. és Baja közt a Dunán vasúti híd 
vezet át, mely a Duna két partjának forgalmát 
közvetíti. 

B a t a t a s Ghoisy (növ.), 1. Ipomoea. 
Batava (n»v.), 1. Oenocarpus. 
Batava castra, római táborhely Raetiában az 

Aenus (Inn) és Duna összefolyásánál, a mai Passau 
helyén. 

Batavano, 1. Batabano. 
Batavia, a batavi nevű germán nép földjének 

római neve. A batávok (1. 0.), kik a rómaiakkal 
szövetségben állottak, a Waal és Yssel folyóktól 
s a Zuider-tótól ós Északi-tengertől határolt terü
leten laktak. Innét Hollandiát is B.-nak nevezik. 

Batavia, 1. fővárosa Hollandia keletázsiai bir
tokainak Jáva É.-i partján, széles, korallzáto
nyokkal védelmezett öbölben. A hollandusok
nak legrégibb városa, Kelet-Ázsia legfontosabb 
kikötője. A Csilivung folyó mindkét partján épült 
nagykiterjedésű rizsföldek és kókuszültetvónyek 
között. Klímája forró és nagyon egyenletes; a 
jan. közepes hőmérséklete 251, a jún.-é 26-3° C. 
Csapadékának főrésze télen hull le. Lakosainak 
száma (1905) 138,551, ebből 8777 európai, 99,320 
bennszülött, 28,150 kinai, 2058 arab, 246 más 
ázsiai népfajokhoz tartozik. Az óváros közelebb 
van a tengerhez, itt van a városháza, a börze, a 
Yava-bank, a kikötő és vámépületek, a nagy ke
reskedő házak, de csak az ázsiai népek lakják, 
míg az európaiak kertes villáit a sokkal egész
ségesebb új városban találjuk fel, itt áll a főkor
mányzó palotája, a Het-palais, a tudományok 
és művészeteknek szentelt épületek, számos is
kola és tudományos társaság, templomok, szín
ház, kórházak, arzenál stb. Igen sok csatorna 
szeli át. Ipara jelentékeny, kereskedelme szin
tén, habár a XVIII. sz.-ban forgalma sokkal élén-
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kebb volt. Vasút vezet B.-ból Tandzsong-Priokba, 
amelyet a hollandus kormány a gyorsan eliszapo
sodó B.-i kikötő helyébe épített, továbbá Buiten-
zorgba (62 km.), Bandongba, Szerangba stb. 
Európával, Ázsiával és Ausztráliával távíró
kábel köti össze. B. helyén régen Yakatra város 
állott, ahol 1610. alapítottak a hollandusok elő
ször kereskedelmi telepeket, 1619. a gyarmatok 
fővárosa lett, s az ellenálló bennszülötteket fegy
verrel nyomták el. 1699-ben a földrengés romba-
döntötte, a város megsülyedt, mocsaras, egész
ségtelen területté változott át, s a lakosokat több
ször megtizedelte a pestis, ezért kellett a? új 
várost megalapítani. 1811—16-ig az angolok bir
tokában volt. 

2. B., folyó Queenslandban, York félszigeten; 
a Carpentaria-öbölbe ömlik és sekélyjáratú ha
jókkal 40 km.-nyire hajózható. 3 km. széles tor
kolata igen jó kikötő. — 3. B., Genesee county 
székhelye New York amerikai államban a Tu-
navanda-creeknél, vasút mellett, (1900) 9180 lak., 
élénk kereskedéssel, vakok intézetével. — 4. S., 
város Illinois amerikai államban, 50 km.-nyire 
Chicagótól, a Fox partján, vasút mellett, (1900) 
3871 lak., kőbányákkal. 

Batávia, vászon v. négyfonalas sávolykötésű 
selyem, félselyem v. pamutszövet, sima alappal 
v. közbeszőtt virágokkal,ós repkényekkel. 

Batáviai csöppek, 1. Üvegcsöppek. 
Batáviai köztársaság név alatt szerepel a Pi-

chegru tábornok által meghódított Németalföld 
1795 jan. 26-tól 1806 jún. 8-áig. Az egyes tarto
mányok elvesztették függetlenségüket, a kor
mányhatalmat pedig az újonnan alakított törvény
hozó testület és az öt tagú direktórium kezelte, 
melynek helyére 1805. egy kormányzó lépett. 
Németalföld ez egész idő alatt teljesen ki volt 
szolgáltatva a franciáknak és anyagi téren rop
pant károkat szenvedett. 1806-ban Napóleon csá
szár a köztársaságot királysággá alakította és 
öccsét, Lajost ültette a trónra. V. ö. Jorissen, 
Napóleon I. et le roi de Hollandé, 1806—1813; 
Vitringa, Geschiedenis der Bataafsche republiek 
(2. köt.) és Legraná, La Révolution francaise en 
Hollandé, La République Batave (Paris 1894). 

Batávia-láz a. m. váltóláz, 1. Malária. 
Batavodurum, a batávok városa Alsó-Ger

mániában, valószínűleg a mai Durstede helyén. 
Batávok, Germániából kivándorolt néptörzs, 

mely a Rajna torkolatánál, a Rajna, Vahalis ós 
Mosa által képezett szigeten (Insűla Batavornm) 
települt meg. Később odább, délre terjeszkedett. 
Fővárosa Lugdunum Batavorum (ma Leyden)volt. 
Augustus uralkodása alatt a B. a rómaiaknak szö
vetségesei voltak, kiknek főleg lovasságukkal 
nagy szolgálatokat tettek germániai hadjárataik
ban. A terhes viszonytól megszabadulandók, ismé
telten fellázadtak. A legjelentékenyebb lázadás 
élén Vespasianus idejében (Kr. u. 69—70) Jú
lius Civilis állott. Bár vállalata meghiúsult és a 
rómaiak Petilius Cerialis alatt a mozgalmat el
nyomták, a B. adómentesek maradtak, más te
kintetben is a rómaiak jóindulatát élvezték. Ké
sőbb sokat küzdöttek a szomszédos frankok ellen, 
de már az V. sz.-ban megbékültek és a két nép 
egybe olvadt. 

Batbajan vagy Batobajan (Batbajagan). Kuv-
rát Azovi-tenger-melléki bolgár és onogur ki
rály első fia, ki, midőn Kuvrát fiai szétváltak, 
népével, a bolgárokkal és kotragokkal a régi ha
zában maradt az Azovi-tenger és Kubán mentén s a 
Berziliából előtörő keleti turkoknak (kozároknak) 
hódolt meg. Az ő népének tartják a honfoglaló 
magyarokkal szövetkezett hun-bolgár eredetű 
kabarokat; maradványaik a hegyi kabardokban 
ós balkarokban (1. 0.) kereshetők. Neve a török 
cdiatu» (magas) és «ba-ján» (hatalmas, úr) szóknak 
felel meg. 

Batbie, Anselme Polycarpe, francia monar-
chista politikus és nemzetgazdasági író, szül. Leis-
sanban 1828., megh. Parisban 1887 jún. 13. Előbb 
Dijonban és Toulouseban, majd Parisban volt a 
nemzetgazdaságtan tanára, 1871 óta a jobbpárt 
egyik vezére és Thiers ellenfele. A Broglie-féle 
reakcionárius kabinetben 1873. félévig közokta
tásügyi miniszter volt. Mint nemzetgazdának né
hány általánosabb teoretikus művén kívül Tur-
got, philosophe, économiste et administrateur 
(1861) említendő. 

Baté, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, 11900) 
673 magyar lak., vasúti állomás, posta- és táviró-
hivatal. 

Bateke, 1. Batiki. 
B a t e l e u r (franc, ejtsd: bátiőr) a. m. szemfény

vesztő, bűvész, ezermester. 
B a t e m . , növénynevek mellett Bateman James 

angol botanikus nevének rövidítése (The Orchi-
daceae of Mexico and Guatemale, London 1837— 
1843; A monograph of Odontoglossum, u. i. 
1864—70). Second Century of Orchidaceous 
Plants (London 1867). 

Bates (ejtsd: bétsz), Henry Wálter, angol termé
szetbúvár és utazó, szül. Leicesterben 1825 f ebr. 18., 
meghalt Londonban 1892 február 16-án. 1848-ban 
a British Museum megbízásából Wallace Alfréd
dal az Amazonhoz utazott és tizenegy éven át ku
tatott a folyamnak partvidékén egészen Peru ha
táráig és az Amazon nagy mellékfolyóinak, a 
Tocantinsnak, Tapajosnak, Taffenek és Tutahinak 
torkolatvidékén;1859.állattani és más tudományos 
vizsgálódásainak dús eredményeivel tért vissza 
Angliába. Útleírását és tudományos kutatásait a 
The naturálist on the River Amazonas (1863., 2 
köt., 3. kiad. 1873., németül 1866) c. rendkívül ér
dekes müvében tette közzé. Más munkái: Contri-
butions to insect fauna of the Amazon Valley 
(1867); Illustrated travels (1869., 4. köt.); Central 
America. West Indies and South America (1867). 

Batetela, a bantu négerekhez tartozó néptörzs 
a déli Kongó-medencében; bátor és vitéz nép, 
melyből hosszabb időn át a Kongo-állam katona
ságának nagy részét toborozták, de egyszersmind 
fegyelmetlen és kegyetlen is. 

Batezar, város az indiai brit United Provinces 
Ágra kerületében, a Dzsamnánál, élénk országos 
vásárral, amelyet 150,000-nél több zarándok és 
kereskedő látogat. 

Bátfa, kisk. Ung vm. kaposi j.-ban, (1900) 209 
magyar lak.; u. p. Ungtarnócz, u. t. Nagykapos. 

Bath, 1. county-borough Angliában 18'/2 km.-
nyire Bristoltól, az Avon partján vasút mellett, 
(i9oi) 49,839 lak. Hirét ama hat (40—48° C.) meleg-
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forrásnak köszönheti, amelyek vizét még most 
is évenként több mint 20,000 fürdővendég hasz
nálja köszvény, reuma és női bajok ellen. Az 
Avon körül elterülő dombokon amflteátrumsze-
rüen épült B. egyike Anglia legszebb városainak. 
Számos, díszes nyaralóján kívül kiválóbb épületei 
a városháza (a XVIII. sz.-ból), a gyönyörű Pump 
room (kúrház), több f ürdőépülot, a múzeum (régi
ségekkel) és képtár, amelybon nagyobbára máso
latok vannak. A rómaiak idejében Aquae Calidae 
és Aquae solis néven volt ismeretes, az angol
szászok Akemancoster néven ismerték. Itt szüle
tett Parry, a híres sarkutazó. V. ö. Freeman, 
The thermal baths of B. (London 1890) és Ring, 
B. waters (1901). — 2. B., Sagadahre county 
székhelye Maine amerikai államban, a Kennebec 
jobb partján, 19 km.-nyire a torkolatától, vasút 
mellett (1900) 10,477 lak., hajóépítéssel, vasöntéssel, 
fakereskedéssel.—3. B., tengeri fürdő Long Island 
DNy.-i részében, jelenleg New York (1. 0.) része. 

Bath, Wüliam Pulteney, gróf, szül. 1682., mogh. 
1764. Anna királyné alatt az ellenzékhez tarto
zott. I. György állam ti tkárrá(l 714) s utóbb kincs-
tárosává tette. Walpole kitöröltette nevét a tit
kos tanácsosok sorából (1731), amiért csípős sza
tírákkal boszulta meg magát. Walpole bukása 
után miniszterré és gróffá lett. Több politikai 
művet írt. 

Batha, folyó Afrika belsejében, Vadai K.-i hatá
rán ered, a Fittri-tóba foly; a száraz évszakban 
kiszárad. 

Bath-emelet vagy Bathonien. A geológiában 
a juraszisztéma középső tagjának, a doggernek 
középső emeletét nevezik így Bath angol város 
után, ahol ezek a rétegek típusosán vannak ki
fejlődve. Azonos az angol great-oolite vagy bath-
oolite elnevezéssel, mely az idetartozó mészkövek 
oolitos kikópződéséro vonatkozik. 

Bath-fém, Angliában használt rézcinkötvény, 
melyet szép fehér színe miatt teáskannák gyártá
sára használnak. Igen jól fényezhető. Készítik 55 
rész rézből ós 45 rész cinkből. 

Bathgate (ejtsd: —gét), város Linlithgow skót 
grófságban, 29 km.-re Edinburgtól, (1901) 6786 
lak., vaskohókkal, plaid- és gyapjukelmekészités-
sel; élénk állatvásárokkal. 

Batholit (g«oi.), 1. Lakkolit. ' 
Bathometer, 1. Mélységmérő. 
Bathophobla (gör.), a kényszergondolatok 

az a faja, midőn a beteget magas házak, hegyek 
láttára szédülés, félelem fogja el; fél, hogy a ház 
esetleg rádülhet. 

Báthori Bomancsik Mihály,szinészeti író, szül. 
Nagy-Váradon 1853 november 27., megh. 1888. 
1872-ben a szinészeti pályára lépett. Igen hasznos 
szolgálatot tett a magyar szinügynek szinészeti 
szaklapjaival, melyeket csak nagy nélkülözések 
Arán tudott kiadni 1885-ben a temesvári első 
magyar színi évad titkára volt, aztán színigaz
gató lett. 

Báthory (somlyói és báthori). Történelmi, ki
váló szerepet játszott, kihalt magyar család, mely 
a Kézai Simon szerint Svábországból származott 
Gutkeled nemzetségből veszi eredetét, öse Miklós, 
kinek fia «Kopasz» András 1250. említtetik. Tőle 
hozható le a család származása. Andrásnak 1277— 

IM i*v* Lewtuma. II. JW*. 

1279 körül említett fla Hados a Szokolyi-család 
őse, mlg második fla, Bereczk (1277—1322) a 
B.-család megalapítója, aki már állandóan viseli 
a Bátori nevet, 12H9ben szatmári szolgabíró, 
IV. Lászlótól engedélyt kap arra, hogy Bátor bir
tokán minden szerdán vásárt tarthasson. Nejének 
nevót nem ismerjük, bizonyos Markvard nevű 
bihari birtokosnak volt lánya. Házasságukból 
négy fiú származott, közülök András (1. alább) 
váradi püspök volt, Miklósról gyér adatok marad
tak csak ránk. Másik két fla, János és Lukács, a 
család két főágának megalapítója lett, Lukácstól 
a bátori vagy ecsedi ág, Jánostól a somlyói ág 
veszi eredotét. A két testvér 1307. együttesen kap 
adományt Róbert Károlytól, kinek kezdettől fogva 
párthívei közé tartoztak, Bcsed várára (1. B. 
János). A B.-ág kiválóbb tagjai: a két Ist
ván (1. alább), András, ki 1513. szatmári főispán, 
1519—20-ig macsói bán, majd királyi kincstartó, 
1527 1534-ig pedig tárnokmester. Részt vett a 
mohácsi csatában, melyben ő birta rá Lajos ki
rályt, hogy a szultán és a janicsár sereg ellen 
személyesen támadjon. A mohácsi csata után 
I. Ferdinánd pártjára állott. Pia, Bonaventura, kit 
az oklevelek Andrásnak ne
veznek, Ferdinánd pártján 
állott, 1550-1551. tárnok
mester, majd 1552. erdélyi 
vajda. 1566-ban halt meg. 
Testvérének, Györgynek 

leánya volt a kegyetlenke
déseiről híres B. Erzsébet 
(1. alább). A somlyói, vagy
is az idősebb ága a család
nak Jánostól származott le. 
Ez az ág az 1405—1452 
között élt István fiaiban új
ból két ágra oszlott, János 
és István a Szaniszlófl ágat 

alapították, míg Miklós 
(1162—1500) a család flágát folytatta tovább. Eb
ből a flágból származnak B. István ós Kristóf, 
továbbá András blbornok és Gábor, nemkülönben 
Zsigmond fejedelmek is. A család címerét, amely a 
Gutkeled nemzetség cimerkópót,' az ékeket mu
tatja, a mellékelt rajz tünteti fel. (A család tör
ténetére nézve v. ö. Wertner Mór, AB.-ak családi 
történetéhez, Turul 1900 évf., ahol a teljes le
származást feltüntető genealógiai tábla is talál
ható. A Báthoryak korának történetírója Veress 
Endre.) 

1. B. András. A Gutkoled-nemzetség B.-ágá-
nak sarja, Bereczkfla, 1322. váradi kanonok, 1326. 
budai prépost és királyi alkorlátnuk, 1329. vá
radi püspök, megh. 1345. év nyarán. A káp
talan által választott püspökök közt utolsó. Ala
pi tá Nagyvárad Velenczo nevű részén az apáca-ko
lostort. Róbert Károly híve, 1333. vele Nápolyba 
megy, hol Endre királyfit nápolyi Johannával el 
is jegyzik. Várad első székesegyházát kibőyittoti, 
majd 1342. a régi köré s azt egészen befoglaló 
csúcsíves székesegyházat kezdett építtetni. (V. ö. 
Bunyitay, A váradi püsp. tört. I. kötet.) 

2. B. András (somlyói), szül. 1566., meghalt 
1599 nov. 3. Boldizsár testvérével B. István len
gyel király udvarában növekedett. Az egyházi pá-
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lyáralépvén,királyi nagybátyja pártfogása mellett 
warmiai püspök, 1584. pedig bíboros lett. Midőn 
az ingatag jellemű B. Zsigmond 1599 tavaszán 
lemondott a fejedelemségről, a rendek beleegyezé
sével ő foglalta el azt, de ősszel a császári udvar
tól fölbérelt Mihály havasalföldi vajda betört Er
délybe s okt. 28. a Nagyszeben melleti Sellem-
berk faluban megverte s menekülés közben B.-t 
a felbujtott székelyek megölték. Gyilkosa Szé
kely Ördög Balázs volt, ki a magát hősiesen vé
delmező bibornokfejedelmet baltájával homlokon 
sujtá. A helyet, hol a bibornok meggyilkoltatott 
(Pásztorbükk, Csifcszentdomokos mellett) egy ke
reszt jelölte, ennek helyén 1906. egy emlékkápolna 
épült, amelyet 1907. szenteltek fel. V. ö. Botló 
István, B. András fejedelem halála (Csikszereda 
1898). 

3. B. Erzsébet, B. György leánya, Nádasdy 
Ferenc vasvmegyei főispán (1. o.) neje, Csejte úr
nője, a kegyetlenségéről elhiresedett asszony, 
akiről az ellene folyt per irataiból megállapítot
ták, hogy őrültséggé fajult hisztériában szenve
dett. Csejtei kastélyában (nem a várban), főleg 
özvegy korában a szolgálatára berendelt fiatal 
tót leányok kínzásában gyönyörködött, azokat 
Fiszko János komornyik és Heléna meg Dorottya 
komornái segítségével véresre verette. Ebből a 
kinzatásból keletkezett az a legenda, hogy szép
ségének ápolása végett szűz leányok vérében 
fürdött s áldozatait a kastély pincéjében temet
tette el. Az újabb kutatások és a nyilvánosságra 
került periratok ezt mesének bizonyították. El
lenben az ellene tett panaszok alapján indított 
perben a nádor elnöklete alatt alakított 14 tagú 
bíróság a kínzások miatt a komornyikot fejvesz-
tósre, a komornákat máglyahalálra, B. Erzsébetet 
pedig a csejtei várban töltendő élethossziglani fog
ságra ítélte. Erzsébet őrülten halt meg itt 1614 aug. 
21. V. ö. Rexa Dezső, B. Erzsébet (Bpest 1908); 
MsbergR., Elisabeth v. B. (Breslau 1904, 2 kiad.). 

4.B. Gábor, született 1589 aug. 15., megh. 1613 
okt. 27. Bocskay István halála után a még alig 18 
évos ifjú már arra törekedett, hogy ősei fejedelmi 
székét elfoglalhassa. Bár szándéka ekkor nem tel
jesült, de 1608 márc. 7., midőn Rákóczi Zsigmond 
lemondott a fejedelemségről, a rendek őt emelték 
o méltóságra. Erdélynek alig volt nálánál zsarno-
kabb fejedelme. Önkényes, kegyetlen s ledér ter
mészetű volt ós sok családnak gyalázta meg becsü
letét; 16K)., midőn féktelensége tetőpontra há
gott, ögázesküdtek élete ellen. Az összeesküvés 
fejo.Kornis Boldizsár, a székelyek tábornoka volt, 
ki szép nejét, Kereszlury Katát, féltette a fejede
lemtől. Tervök megbukott, s az összeesküvők fej
és jószágvesztésre ítéltettek. A szászok 1611. Ra-
dul oláh vajdát hívták be ellene, de a felkelést a 
legnagyobb kegyetlenkedéssel fojtotta el. Ugyanez 
évben a magyarok II. Mátyástól kértek segélyt, aki 
azonban szintén kudarcot vallott. 1612-ben Bethlen 
Gáborban látja vetélytársát, kit azon évi nagysze
beni országgyűlés által árulónak mondat ki s meg-
nótáztat. Midőn Bethlen a követkoző év máj. 1. 
Konstantinápolyban a porta által fejedelemmé ne
veztetett ki, B. még ekkor is bízott, hogy kiengesz
teli a szultán haragját, ha Várad várát átengedi 
neki, azonban még ez év okt. 27. saját hajdúi ál

tal meggyilkoltatott. V. ö. Szilágyi Sándor, B. Gá
bor erdélyi fejedelemsége (Bpest 1864, Budapesti 
Szemle XIX. és XX. köt.); B. Gábor háborúja 
Havasalföld és Magyarország ellen. (Budapest 
1865, Budapesti Szemle, új folyam, II.). 

5. B. István, az ecsedi ágból, István fia, 1445. 
említtetik először. 1458-ban tárnokmester és tagja 
annak a követségnek, mely Mátyás királyt Podie-
brad Györgytől átveszi. 1472-bon országbíró 
lett, 1473. a lengyel királlyal folytatott béketár
gyalásokban egyik magyar megbízott volt, 1476. 
Szabács ostromában vett részt, majd tagja volt a 
Beatrix királynét Magyarországba kísérő követ
ségnek. 1477-től kezdve az országbírói tisztség 
mellett szatmári főispán, erdélyi vajda és a szé
kelyek ispánja volt. A Mátyás és a lengyel király 
között 1478. kötött békében egyik magyar biztos 
volt. 1479-ben Kinizsyvel együtt fényes diadalt 
aratott a törökök felett a Kenyérmezőn. Mátyás 
halála után II. Ulászlóhoz csatlakozott s részt vett 
1491. az Ulászló és Miksa között kötött szerződés 
megalkotásában. 1493 elején az erdélyi vajdai 
méltóságról lemondott. Ugyanaz évben meghalt 
és Nyírbátorban temettetett el. V. ö. Szabó Károly, 
B. István bukása, Századok 23. 

6. B. István. Legelőször 1490. említtetik; 1510. 
budai várnagy, rövid idő múlva az ország alsó 
részeinek főkapitánya s mint ilyen, 1514. a fellá
zadt parasztok ellen küldetett, kik elől kénytelen 
volt Temesvárra menekülni. 1519-ben nádor lett, 
de 1525. az országgyűlésen súlyos vádak emeltet
tek ellene, hogy a közjövodelmet elsikkasztja, 
hogy a törökkel titkos összeköttetésben áll, tud
tával öccse hamis pénzt veret stb. A népszerűt
len B.-t a király elmozdította a nádori méltó
ságtól, de az országgyűlés eloszlása után ismét 
visszahelyezte hivatalába. Az 1625 júl. 3-án meg
nyílt országgyűlésen a fentebbi vádakon kívül 
szemére hányták, hogy «nagyobb gondja van 
a torkára, mint az ország gondjára». B. megkísérté 
magát védeni a vádak ellen, de a szenvedélyes 
felkiáltások miatt szóhoz sem jutott. Helyébe a 
rendek a kedvelt Werbőczyt választották meg egy
hangúlag. B. ezután mindent elkövetett, hogy 
móltóságát visszanyerje, míg az 1526. tartott or
szággyűlésen, hol pártja többségben volt, újra 
megválasztatott. A mohácsi ütközetből menekülve, 
a pécsi káptalanbelieket kincseiktől megfosztá. 
Ezután I. Ferdinánd híve volt, s ezért meghagya
tott móltóságában s Kőszeg ós Dévény várakat 
nyerte királyi adományul. Meghalt 1530. Dévény
ben és Pozsonyban temettetett el. 

7. B. István (somlyói), született 1533., megh. 
1586 dec. 12. Ifjú éveit Ferdinánd udvarában töl 
tötte, érett korában Szapolyai Jánoshoz csatlako
zott s a nemzeti ügyöt védte meg a harctéren, 
mint Ferdinánd és Miksa ellen a diplomáciai kül-
detésekben.melyekért Szapolyai őt erdélyi vajdává 
tette. 1663 és 1565-ben mint követ Bécsben jár s Já
nos Zsigmond igényeit védi; ez utóbbi alkalommal 
börtönbe vettetett, honnan csak két óv múlva sza
badult ki. 1571 máj. 25. ura elhalálozásával a ren
dek őt fejedelemmé választották, dacára a bécsi 
udvar ellenzésének s az elhalt fejedelem végaka
ratának, ki Békés Gáspárt óhajtotta utódjául. 
Békés nem tűrhetvén mellőzését, B. ellen indult, 
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de több csatában megveretvén, ,1575, kiűzetett 
Erdélyből. 1575 dec. 14. Zsigmond Ágost lengyel 
király halála után a lengyel rendek B.-t válasz
tották királynak s mihelyt ez tudomására jutott, 
még jan. 28. Medgyesre országgyűlést hívott 
ogybe, hol utódjául Kristóf testvérét ajánlotta, 
mit a rendek el is fogadtak. B. ezután Krakóba 
sietett a lengyel koronához kötött feltételeknek 
eleget tenni s az özvegy királynét nőül venni, 
mire a koronázás május 1-én nagy fénnyel ment 
végbe. Mily nagy királya volt Lengyelország
nak, kitűnik a lengyelek e nyilatkozatából:«vagy 
soha ne született volna, vagy ha született, örökké 
élne». Titkos terve volt Zsigmond öccsét magyar 
királlyá, rokonát, Zamoysky kancellárt pedig er
délyi fejedelemmé tenni s így Lengyelországgal 
kapcsolatosan egy erős államszövetséget alkotni a 
hatalmas török és német szomszédok ellen. Meg
halt Grodnóban 1586 dec. 12., tetemei 1588. a 
krakói Wawel királyi sírboltjában helyeztettek 
örök nyugalomra. 

8. B. János. Bereczknek, a B.-ak ősének fia, 
András püspöknek testvére s a B.-ak nagysá
gának megalapítója. Kezdettől fogva I. Károly 
királynak Mve lévén, már a rozgonyi csatá
ban kitüntette magát. 1316-ban Kopasz nádor 
lázadásakor a királyhoz való ragaszkodásáért 
óriási károkat szenvedett (csak B. szolgái közül 
58-at öltek le), mig végre a debreczeni csatá
ban a harcosok ólén küzdve, ellenfelein győze
delmeskedett. Egy ideig a gilvácsi várnak (a 
Kraszna mellett Nagykárolytól keletre) volt vár
nagya s részt vett a kevéssel utóbb megindított 

! erdélyi hadjáratokban is. 6 szerezte meg Ecsedet; 
\ 1334. (s nem mint a régiek írták 1325.) pedig en-
\ gedélyt kapott, hogy az ecsedi várat felépíthesse 
|,s azt «Hűsóg»-nek nevezhesse. 1336—39-ben szat-
f mari s egy ideig aradi főispán volt. (Fejér. Cod. 
\ Dip. Vffl/3 407. Anjoukori okm. II. 20. 166. in. 
* 60. 668. Hazai Okm. VII. 391.) 
:" 9. B. Kristóf (somlyói), született 1530., megh. 
! 1681 máj. 27. A Szapolyai-ház egyik leghűsóge-
; sebb embere. Izabella részéről több küldetésben 
|vett részt, így 1667. a francia udvarnál jár II. 
\ Henrik közbenjárását kérni, hogy Izabella Erdó-
] lyen kívül Lippát, Temesvárt s Becskereket visz-
.szanyerje a portától. 1565. Schwendi Lázár csász. 
\ fővezért elűzi Huszt alól. A fehérvári fejedelem-
i választó országgyűlésen testvére, István, fejede-
[ lemmé választatott, ő pedig váradi kapitánnyá 
[neveztetett ki, s midőn amaz lengyel király lett, ! fejedelemmé választatott. Mint egykorúak felje
gyezték, kormányzata alatt volt legboldogabb e kis 
ország. Igazságszeretete, bölesesége, mérséklete 
tiszteletet szerzett neki; hogy alattvalóit meny
nyire védte a török zsarolástól, kitűnik 1576 okt. 
27., midőn Musztafa budai pasának Biharban a 
bikácsi és nagyrodováni helységeket azon fel-

; tétellel adományozza, hogy azokon török tiszteket 
1 ne tartson s ne igazgattassa általuk. A portánál 
' is nagy becsülósben állott s Murád szultán 1576. 
kiadja a. temesvári pasának a parancsot, hogy: 

: «Erdélyre senki csatát ne űzzön s rabolni se men-
: jen, ha fejét szereti*. 
\ 10. B. Zsigmond (somlyói), B. Kristóf és fele-
>ségo Kismarjai Bocskai Erzsébet fia, szül. 1572., 

megh. 1613 niárc, 18. Atyja életébenemeltetett a» 
fejedelmi székre, de annak halálakor még kiskorú ' 
lóvén, tanácsosok rendeltettek melléje. 1588-ban 
átvévén a kormányzást, többnyire az idegen Carillo 
Alfonz (1. o.) tanácsát követte. Ez ajánlotta neki, 
hogy a törökkel fennálló jó viszonyt szüntesse 
meg s csatlakozzék a keresztény fejedolmekhez. 
E terv veszélyességét sokan átlátták s a tordai 
országgyűlésen követelték B.-nak az ország hűsé
gére újból való felesketését, s midőn itt meg nem 
jelent, fejedelemválasztásról gondolkoztak; 1595. 
B. mindazokat, Mk ellenzéki állást foglaltak, elfo
gatta s kivégeztette. 1594-ben történtek uralkodá
sának legnevezetesebb politikai esemónyei.Havas-
alföldet meghódította s Szinán nagyvezér sere
gét okt 28. Gyurgyevónál szétverte. Forduló pon
tot képez uralkodásában 1598. nejének, Mária 
Krisztina főhercegnőnek elválása, mire B. lemond 
a fejedelemségről, azon szándókkal, hogy pap lesz, 
felajánlván Erdélyt Rudolfnak, melyért az oppelni 
hercegséget nyeri cserébe. Zsigmond több ízben 
mondott le Erdély trónjáról, így 1598-ban ós 1599., 
amidőn B. András bibornok foglalta el az erdélyi 
fejedelemséget, ós 1602. amikor csehországi jó
szágára vonult, hol 1613 márc. 18. meghalt. Te
temei a Czernin-család prágai sírboltjában nyug
szanak. 

11. B„ Zsófia, a fejedelemséget viselt som
lyói B.-család tagja, B. András s Zakreszka Anna 
leánya, született 1629-ben, meghalt 1680 jún. 
14. Munkács várában, özvegy anyjával Szi
lágysomlyón lakván, itt ismerkedett meg if j, 
Rákóczi Györggyel, akkor Várad kapitányával. 
Megszeretvén egymást, 1641 nyarán jegyet vál
tottak. Esküvőjük 1643 febr. 3. történt Gyula-
fehórvárott. Az öreg fejedelem kívánsága szerint 
a kat. vallásról csakhamar áttért a ref. hitre, ha
bár szívében örökké hü maradt előbbi felekeze
téhez s ezt ipja halála után nem is igen titkolta, 
férje halála után pedig nyíltan katolikussá lett fiá
val, I. Rákóczi Ferenccel együtt. Magyarországi 
birtokaira költözvén, udvarában kényelmes ott
hont találtak a jezsuiták s ezek voltak a legbizal
masabb és legbefolyásosabb tanácsadói. Legin
kább megérezte katol. buzgóságának következmé
nyeit a sárospataki kollégium, melyet összes jöve
delmétől megfosztott. A Wesselényi-féle összees
küvésbe beleelegyedett fiát nagy áldozatok árán 
mentette meg társai sorsától. Az idővel együtt 
vallásos buzgalma s ezzel-együtt üldözési szen
vedélye is szüntelenül nőtt. 1676-ban a jezsuiták 
részére Kassán templomot emelt. Buzgóságának 
maradandó jeléül egy imakönyvet írt s hagyott 
hátra, amely aztán a XVffl. sz.-ban nyomtatás
ban is megjelent. Levelezését 1. a Történ. Tárban, 
1901. (A Lobkowitz-család levéltárából). 

Báth oxy, 1. Gábor, id., teol. doktor, ref. püs
pök, szül. 1755 jan. 26. Solton, megh. 1842 febr. 
12. Nagykőrösön. Tanult 1768-tól Kecskeméten, 
majd Debreczenben, honnan a németországi és 
svájci egyetemekre ment, melyeken harmadfél 
évet töltött. Hazájába visszatérvén, előbb a tassi, 
három óv múlva pedig a dunapataji egyház hívta 
meg lelkésznek. 1796-ban pesti lelkész lett s fok
ról-fokra emelkedvén, 1814. a dunamelléki kerü
let püspökévé választatott, s mint ritka erélyes 

«r 
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püspök volt ismeretes. Az 6 bnzgólkodása folytán 
épült 1830. a pesti templom. Az 1838- árvíz után 
lemondott lelkészi állásáról s Nagykörösre Gábor 
fiához költözött. Számtalan egyházi beszédet irt, 
melyeknek nagy része kéziratban maradt. Műve: 
Emlékezet kövekkel megrakott temetőkért (Pest 
1820—21). Kiadta a nagyváradi bibliát némi javí
tással. 

2. B. Gábor, if j . , az előbbinek fia, ref. h. püspök, 
szül. Pesten 1798 jan. 27., megh. Budán 1872 
nov. 2. Tanult Pesten, 1812—20. Debreczenben, 
Bécsben.Elöbb más két helyen, majd Nagykőrösön 
lett lelkész; 1830. országgyűlési pap volt, minta 
kecskeméti egyházmegye főesperese, 1854—59. 
helyettes püspök volt. A pátensügyben erólytelen-
ségéből eredt tévedése miatt kénytelen volt vissza
vonulni az egyházi élettől. 1860 ápr. 30. cs. és kir. 
miniszteri tanácsossá neveztetett ki, de már egy 
év múlva nyugalomba lépett. Különböző kiadvá
nyokban több beszéde és verse jelent meg, s ilye
nek kéziratban is maradtak. 

3. B. László (boldog), a pálosok buda-szent-
lőrinezi kolostorának munkás tagja. Valószínűleg 
az erdélyi Báthory-családból származott s a XV. 
sz. első felében élt. Szerzője több szent életrajzá
nak s ő fordította a Szentírás nagy részét, mely 
müvek a múlt sz.-ban a pálosok elofánti kolosto
rában megvoltak.Toldy Ferenc szerint a török elől 
menekülő szerzetesek holmijukat e felsőmagyar
országi zárdába hordták. A szerzet feloszlatásakor 
Nagyszombatba jutott a mű, Fába Simon birto
kába, majd ezek örököseitől Jordánszky Elek tin-
nini püspökhöz a nagyobb rész, mely Jordánszky-
kódex név alatt ismeretes, két levél pedig Janko-
vioh birtokába s ennek gyűjteményével a Nem
zeti Múzeumba került. Hogy a munka önálló-e, 
vagy az akkor meglevő magyar fordítások segít
ségével készült, nem bizonyos, valamint az sem, 
hogy miféle latin kódexből fordíttatott, mert a Vnl-
gatától eltér. 

Bath-rend (Order of the Bath). Angol lovag
rend, melyet IV. Henrik király alapított 1399-bon. 
II. Jakab, III. Vilmos ós Anna királyné alatt nagy
részt feledékenységbe ment, de I. György felújí
totta s katonai ós polgári érdemrenddé alakította. 
1815. az eddig csak egyosztályú rend három, ú. m. 
nagy-, középkeresztes- és lovagosztályra oszlott. 
Az első osztály tagjainak száma 72, a másodiké 
180, a harmadiké korlátlan volt. B számokat Vik
tória királynő 1859. évi rendeletével úgy változ
tatta meg, hogy az első osztály 50 katona, 25 pol
gári ; a második 110 katona, 50 polgári; a harma
dik 550 katona, 220 polgári tagot számlálhatott. 
A rend jelvénye: nagykereszteseknél tojásdad 
pajzs, melyben három korona között jogar, lóhere 
és tövisbokor látható, piros keretén a jelmondat: 
tria juncta in uno. A katonák részére a jelvényt 
borostyánkoszorú övezi s egy kék szalagon e jel
mondat olvasható : «ichdien»; nyakban, koronák, 
lóherelevelek s tüskebokrokból összeállított arany
láncon viselik. A középkeresztesek jelvénye ha
sonló, de kisebb s mellükön viselik; a lovagok 
gomblyukaikban. Öltözetük fehérbélésű, karma-
arinveres atlasz-öltöny, fehér öv, vörös-fehérrel 
belelt köpeny s fehér sapka. A rend ünnepnapja 
október 20. 

Bathurgt (ejtsd: bethSnwt), l. az angol Fokgyar
mat egyik divíziója a DK.-i parton, 1484 km» te
rülettel, 9187 lak. (1833 fehér bőrű, 7081 bantu), 
akik jobbára mezőgazdasággal ós állattenyész
téssel foglalkoznak. Ugyanüy nevű szókhelyét 
(400 lak.) vasút köti össze a tengeri kikötőjével 
Port Alfréddel.— 2. B. (Saint Mary ofB.) Gambia 
angol gyarmat székhelye Ny.-Afrikában, a Saint 
Mary szigeten, a Gambia torkolatánál, (íwi) 6975 
lak. A gyarmat fő kereskedő helyét (exportcikkek: 
földi mogyoró, viasz, állati bőrök, rizs stb.) Sao 
Vicentóvel ós Sierra Leonéval kábel köti össze.— 
3. B., város, római kat. és anglikán püspök szék
helye Új-Dél-Wales B. nevű grófságában, a Mac-
quarie. partján, vasút mellett, (1901) 9223 lak., 
sörgyártással, gőzmalommal, vasúti kocsikat ja
vító műhellyel. Közelében fedezték föl az első 
ausztráliai aranybányákat. — 4. B., kikötőváros 
New-Brunswickban (Kanadában) vasút mellett, 
ahol a Népisigint a Des Chaleurs-öbölbe torkollik, 
(190D 2515 lak. 

Bathuxst, régi angol család, mely Hódító Vil
mossal került Normandiából Angliába. 1. Allén, az 
első earl ofB., angol államférfiú, szül. 1684. West-
ministerben, megh. Cirencesterben 1775 szept. 16. 
1705-ben a parlamentben a tory-párthoz csatlako
zott. 1712-benAnna királynő pairró nevezte ki; 
a felső házban 25 évig Walpole ellenfelei közé 
tartozott. 1742-ben a titkos tanács tagjává, 1757. 
a walesi herceg kincstárnokává, utóbb B.-i earllé 
lett. Bolingbroke-, Swift-, Pope-,Addison-nal barát
ságos lábon állott. 

2-B.,Benjamin, angol politikus, szül. 1784márc. 
14.; 1807. mint angol követ Bécsbe küldetett ós 
visszajövet Perleberg brandenburgi városban 
nyomtalanul eltűnt. Valószínűen francia katonák 
ölték meg. (V. ö. Neuer Pitaval. Új foly. 7. köt., 
1872.) 

3. B., Henry, a harmadik earl of B., a tory-
párt legjelesebbjeinek egyike, Wellington barátja, 
szül. 1762 máj. 22., megh. Londonban 1834 júl. 
24. Eleinte a tengornagyi hivatal lordja volt; 
1789—91. a kincstári hivatalban működött; 1793. 
az indiai hivatal tagja, majd elnöke; 1809. kül
ügyi államtitkár, 1812—17. pedig a gyarmatok 
minisztere volt Ez utóbbi minőségbon alapította 
a bathurstl gyarmatokat Vandiemens-földön. Na
póleont kiengesztelhetotlonül gyűlölte ós ő vitte 
keresztül, hogy a legyőzött császár Szent Ilona 
szigetére vitetett. 1828—30-ig a titkos tanács el
nöke volt. 

Batirorst-saiget, 1. Parry-szigetcsoport. 
Bathvillit, amorf ásvány, hidrokarbon vegyü

let, korhadt fához hasonlít; torbanit üregeiben 
találják Skóciában Bathvill kőszéntelepein. 

Bathybitis Haeckelii (4ii»t), néven Huxley 
1857. az Atlanti-óceán 4000—8000 méter mély
ségéből származó sajátságos nyálkás tömeget írt 
le, melyet ő a lehető legegyszerűbben szervezett 
őslénynek tekintett. Más búvárok élettelen gipsz-
csapadéknak minősítették ezt az «ősnyálkát». Ma 
általában azt tartják a biológusok, hogy a B. nem 
élő lény, hanem élettelen szervetlen anyag. 

Bathyergidae (tust), a rágcsálók egyik csa
ládja, mely Dél- ós Kelet-Afrikában honos. 14 is
mert faja közül leggyakoribb a fokföldi turkáló 
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(Bathyergus maritimus Gm.); termete a mi földi 
kutyánkra emlékeztetően otromba; hossza, 6 cm. 
farkát is beleértve, 30 cm.; a Fokföldön a homo
kos tengerparton ól. 

Bathykies, görög szobrász, szül. Magnesiában, 
Kis-Ázsiában, a Kr. e. VI. sz.-ban működött. 
A lakedaemociaiak megbízásából az amyclaei 
Apollón régi ércszobrához dombom művű ábrázo
lásokkal gazdagon díszített trónt készített, mely 
a régi görög szobrászat történetében igen ki
váló alkotás. Pausanias görögországi útleírásá
nak 3. könyvében a 18. fejezetben részletesen is
merteti a trónt díszítő ábrázolások tárgyát. A trón 
egyes építészeti részletei az utolsó évek ásatásai 
alkalmával előkerültek, de biztos rekonstrukció
hoz elegendő támasztópontot nem nyújtanak. 

Bathyllos, 1. Alexandriából, a pantomimus (né
majáték) komikus fajtájában jeleskedőszinósz,ése 
művészetnek (a pantomimikának) megalapítója 
Rómában. Vetélytársa Pylades volt, versengéaök 
heves színházi küzdelmekre adott alkalmat (17. 
Kr. e.), mire Augustus Maeceuasnak tanácsára, 
akinek B. szabadosa ós kegyeltje volt, Pyladest 
száműzte. — 2. B., volt a neve egy szép flúnak,kit 
Anakreon szeretett. Szülőföldjén, Samos szigetén 
szobrot állítottak neki. 

Bathzabbai, Zenobia palmyrai királynő (1. o.) 
igazi neve. 

Bátia, Bácsfalu (1. o.) régi neve. 
BatignoU.es, Les («jt«d: le batinyoi), Paris északi 

városrésze (17-ik arrondissement). 
Batiki v. bateke, a bantu-csoporthoz tartozó 

nógertörzs a Kongó alsó folyásánál; ügyes keres
kedők és hajósok. 

Batik nyomás (képmettéklettel), régi eljárás, 
mely az Indiai-óceán szigetein s leginkább Jává
ban vagy 14 évszázad óta használatos. Az asszo
nyok háziiparként űzik és öltözetük díszítésére 
használják. Az ilyetén színezett gyapotkelme — 
melyet aztán a bennszülött csípője körül -mint 
8arong-ot visel — előállítása Jávában hagyomá
nyokon alapul és lehetőleg titokban tartják. Az 
eljárás lényege a következő : A díszítendő gyapot-
kelmét valamely rajzzal látják el s azon felülete
ket, melyeket természetes színben akarnak meg
tartani, valamely anyaggal befödik. Legalkalma
sabb erre a célra a viasz, mert alacsony hőmérsék
letnél — 60° C—- olvad, a szövetbe teljesen behatol 
s ismét könnyen eltávolítható. A viasz felrakására 
kis kannaaíakú, kifolyó csővel ellátott vörösréz 
edénykét, a tjantíngot használják, mely könnyebb 
kezelés céljából bambusznádra van erősítve. A 
beviaszkolt szövetet folyékony festékbe márt
ják s aztán a lefedett, fehéren maradt részekről 
a viaszt forró vízben, leolvasztják. Több színű 
batikoknál többször viaszkolják a szövetet, min
dig más és más felületeket takarva el. Leggyak
rabban használt színek az indigókék, barna, vö
rös és fekete. Az eljárás hosszadalmas: egy ruha 
díszítése néha 30—40 napot vesz igénybe. Egy
szerűbb módja a batiknak, ha felvarrott, vé
kony bambusznádszeletek fedik a szövet egyes 
részeit, mielőtt a festékbe mártják, vagy még egy
szerűbb az, midőn a bambusznádszeleíekkel rész
ben elfödött szövetet füst fölé tartják s a szaba
don hagyott részeket a füst megbarnítja. Ez az 

eljárás Aroe sziget lakóinál használatos. Jáva 
Hollandia gyarmata lóvén, a B. legelőször Hol
landiában talált utánzókra. Több németalföldi 
művész kísérletezett, de eleinte csak pergamen-
ten értek el eredményeket. Különös érdemeket 
szerzett a kísérletezés terén &Fleischer- Wiemans 
házaspár, kik évekig a helyszínén végeztek tanul
mányokat a bennszülöttelméi különösön a színezés 
körül. A hágai oArts and Crafts» Apeldoornban 
Wegerif-Ghravestein Agata asszony vezetése alatt 
kísérletező telepet létesített, hol fiatal hölgyek 
batik-munkákat készítenek. Wegerif Agata több 
tanítványt nevelt már, többek közt a párisi Le-
beau-t. Már nemcsak gyapotkelméket, hanem 
selymet, bársonyt is használnak alapul ós min
den anyagnál más festék és más eljárás szüksé
ges, melyekhez mind hosszabb kísérletezés útján 
jutottak. Legkényesebb anyag a selyem-bársony. 
Csodálatos hatást érnek el azáltal, hogy a kemé
nyedő viaszréteget Ötletszerűen megtőf ik s az így 
támadt villámszerű repedéseken a festék többé-
kevésbé beszivárog s márványszerü rajzot ad. 
Nálunk a batik első érdemes müvelője Ravcher 
Lujza, ki az ügyes rajztól eltekintve több 
újítást hozott be a hátik-technikába, többek 
közt azt, hogy a viaszt nem forró vízzel, de köny-
nyebb úton benzinmosással távolítja el. Treitz 
Péter főgeológus ós Lakatos Artúr festőművész 
külön szabadalma a oclángolt bársonya, mely szin
tén batik, bársony alapon. S a Nádler Róbert 
kezdeményezésére a képzőművészeti főiskolában 
gyakorolt bőrbatik nagy sikereket ért ol nemcsak 
az Iparművészeti Társulat kiállításain, de külföl
dön is. Batik-technikával készíti a magyar nép 
is húsvéti piros tojásait. Tatjing helyett a cipő
fűzőről levett rézcsövecskét használják a viasz-
kolásra. 

Batíldis (Balthild, BaldechOd, franc. Bau-
dour), szent, angolszász hercegnő. Kalózok Fran
ciaországba vittek, ahol II. Klodvig frank király 
neje lett. Férje halála után fül. Klotár kiskorú fia 
nevében uralkodott 664—678-ig. Utolsó éveit az 
általa alapított chellesi zárdában töltötte. Megh. 
680 körül. Napja: jan. 30. V. ö. Drjpn, La reine 
Bathilde (1885). . -

Batin, falu Bolgárországban, a Duna meredek, 
agyagos partján Szvistov ós Russze között, mel
lette 1810 szept. 7-én a törökök az oroszoktól 
vereséget szenvedtek. 

Batina, adók. Belovár-Körös vm. kutinai j.-ban, 
d9oo) 207 horvát-szerb ós német lak,; u.p. ésu.t. 
Kutina. 

Batina dolnj a, adók. Várasd vm. zlatari j.-ban, 
(1900) 1633 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. Zlatar. 

Batina goraja, közs. Várasd vm. zlatari j.-ban, 
(1900) 411 lak.; n. p. és u. t. Zlatar. 

Batinjani daruvarski, adók. Pozsega vm, da
ruvári j.-ban, (1900) 1372 horvát-szerb és cseh lak.; 
u. p. és u. t. Daruvár. 

Batinjani pakracki, adók. Pozsega vm. pak-
ráci j.-ban, (1900) 280 horvát-szer b és magyar lak.; 
u. p. Pakrác, u. t. Badljevina. 

Batinova kosa, adók. Zágráb vm. mosti j.-ban, 
(1900) 394 horvát-szerb lak.; q. p. és u. t. Vrgin 
most. 

Bat io la (lat.), kis ivóedény, serleg. 
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Batiszt-gyolca, finom fonálból készült sürü len-
y. pamutvászon. Legfinomabb az indiai B., melyet 
ott bastos-nak neveznek s jellemző, hogy mind
két végén aranyszálak vannak beszőve. Európá
ban mindenütt gyártják a B.-t, ahol a finomabb 
textilipar meghonosodott. A pamut B. (Batist Lap
pét) sűrűsége: 30/26 pro cm., fonalainak angol 
finomsági száma: 70/80 v. 60/60, rendszerint sima 
szövésű, gyakran mintázott. Mintázata vastagabb 
láncfonalak beszövése útján készül. A ritka B.-ot 
B.-musszelinnek nevezik. 

Batiszt-musszelin, 1. Batiszt-gyolcs. 
Batiz (Botez), Árpádkori főúr, ki 1219. mosonyi 

várispán, 1222-től 1224-ig pedig a királyi udvar 
ispánja (országbíró) és békési várispán volt. 

Batiz, 1. kisk. Szatmár vm. szatmári j.-ban, 
(i9oo) 1605 magyar és oláh lak., vasúti állomással, 
n. p. Batizvasvári, u. t. Szatmár. Régi magyar 
telep volt; a XVIII. sz.-ban elpusztult, akkor olá
hok özönlötték el. — 2, B., kisk. Hunyad vm. 
hunyadi j.-ban, (ísoo) 666 oláh ós német lak.; u. 
p. Pusztakalász, u. t. Bácsi. A múlt század köze
pén itt köedénygyár állott fenn. László vaj
dának Déván 1302 április 16. kelt itólet-levele 
B- nemes család nevét örökíti meg, ki mint 
postesi birtokos a keresztúri szomszéd birtokosok
kal egy birtokrész felett perbo keveredett. Te-
leghdi István erdélyi vajdának 1496 febr. 16-ról a 
gyulafehérvári káptalanhoz intézett parancsleve-
lóben Jacobus Bathyz, Michaol et Georgius de 
Bathyzfal-wa a szomszéd keresztúri nemesek (a 
máig élő Purka-család) perébon tanúskodtak. 

Batiza, kisk. Máramaros vármegye izavölgyi 
j.-ban, (i9oo) 1807 oláh és német lakossal; u. p. 
Rozália, u. t. Dragomérfalva. Határában petró
leumot találtak. 

Batizíalva (Botzdorf), kisk. Szepes vm. szepes-
szombati járásában, (1900) 817 tót lak., kik gyolcs
szövéssel, cserépodénygyártással és pisztráng-
fogással foglalkoznak; van itt vasúti állomás, 
posta- ós táviróhivatal. Templomának egyenes 
záródású, kerek ablakú szentélye a XV. századból 
való. 

Batizialvi-osúcs, Szopós várm.-bon a Magas-
Tátra egyik (2464 m. magas) csúcsa a Gerlachfalvi 
csúcs ós Vaskapu közt, a Batizfalvi völgy hátteré
ben ; a völgyben 1894 m. magasságban a Batizfalvi 
tó fekszik, melyhoz Hági felől juthatni. V. ö. We-
ber Rezső, A Batizfalvi tó (Magy. Kárpátegyl. 
évk.,1878, V. 2—13.); Kolbenheyer K., Die Hohe 
Tátra (Teschen 1890). 

Batizfalvy, 1. István, főgimnáziumi tanár, szül. 
Rimaszombaton 1824 okt. 26., megh. Budapesten 
1899 okt. 11. A szabadságharc után tanár lett 
Rozsnyón, 1860. Budapesten az ág. ov. főgimná
ziumban. Szerkesztette a Hockenást által 1859— 
1864. kiadott Ismerettárt (10 k.), Az 1861-iki ma
gyar országgyűlés (3 köt.), A Magyar Nép Lapját 
1863. s Ballagi Mórral 1861—63-ig a Házi kincs
tárt. Irt több tankönyvet, prot. egyháztörténetet, 
bibliaismertetóst Munkái: Történeti életrajzok 
(Pest 1852); Aranybánya (u. o. 1852, Ballagi 
Károllyal); Magyar királyok és vezérek arckép
csarnoka (u. 0.1863). 

2. B. Sámuel, orvos, szül. Rimaszombaton 
1826 aug. 26., megh. Budapesten 1904 nov. 6. 

Eleinte a teológiát tanulta ós azt be is végezte. 
A szabadságharcban mint főhadnagy és dandár
segéd vett részt. Azután az orvosi pályára lépett 
és orvos-sebészdoktor, majd szülészmester lett. 
1859-ben sebészi és ortopédiai magán-gyógyító 
intézetet nyitott, melyet utóbb a még ma is fenn
álló hidegvízgyógyintézettel bővített ki. 1864-ben 
a testegyenészetből magántanári képesítést nyert 
s 1868. a M. Tud. Akad. levelező tagjává válasz
totta. Fő müve: Agyakorlati testegyenészet az 
első ilynemű magyar nyelven megjelent munka 
(Budapest 1867). 

Batizháza, kisk. Alsó-Fehér vm, marosújvári 
j.-ban, (i9oo) 343 oláh lak.; u. p. Maroscsúcs, n. t. 
Marosújvár. 

Batizi, 1. András, magyar reformátor és vallá
sos költő. Tanítója Gálszecsi István gyulai tanító 
és lelkész volt, a wittenbergi egyetemre ment 
1542., onnan Melanchton ajánlta Perényi János 
ugocsai főispánnak; előbb újhelyi, majd tokaji ref. 
lelkész, ily minőségben volt jelen az erdódi zsina
ton 1545. Művei: Keresztény tudományról való 
könyvecske (káté népiskolák számára, Krakó 1550, 
2. kiad.Kolozsvár 1555).Bod Athenás-éib&n tévesen 
tulajdonította a kátét B. Mihálynak. Hat temp
lomi éneke címét elősorolja Bod Athenása. Irt 
többrendbeli vallásos költeményeket 1540 ós 1546 
közt Gedeonról, Zsuzsannáról, Jónás prófétáról, 
Izsák pátriárcháról; Nabukodonozor királyról, a 
teremtésről, melyek egy része Debreczenben 
(1596) és Lőcsén (1628) ért új kiadást. B. 
zenével is foglalkozott s már Kassán, hol mint 
iskolatanltó működött 1530., kezdett egyházi 
énekeket készíteni, melyekhez a zenét is 6 írta. A 
Hoffgreff-féle ének-gyűjteményben több éneke 
maradt fenn. Szilády Áron tizenöt énekét közli a 
Régi M. Költők Tára II. kötetében. Dallamai bár 
a Goudimel és Le Roy-féle zsoltár-stílusban van
nak írva, azért mégis van bennök igen sok eredeti 
magyar jelleg, ós énekei mind dallamosak is. 

2. B. András, ref. lelkész és esperes, szül. Té-
csőn 1810., megh. 1877. Tanult Máramarosszi-
geten és Debreczenben; 1837. Péterfalván, 1841 
óta Técsőn lelkész; az egyházat újjászervezte, 
templomot, iskolát épittetott, ókesszólásával ala
pítványokat szerzett; papi könyvtárt alapított, 
célszerű elemi iskolai tanrendszert honosított meg, 
érdemeiért 1856. az elemi iskolák felügyelőjévé 
választatott; 1855. máramaros-ugocsai espe
ressé ; az egyházlátogatás szabatosabb vezetésére 
«létkönyv» és «egyházrajz» című mintairatot 
szerkesztett, melynek segélyével az egyházmegye 
szellemi és anyagi jelenrajzát (statisztika) szem-
lélhetőleg terjeszthette elő. Ereje hanyatlásakor 
(1872) nyugalomba vonult a teendőktől, csak egy
házát nem hagyta el. Munkái: Kis énekléstan 
(Debreczen 1851); Kis templom (1855). 

Batizpolyán, 1. Rákosfalva. 
Batizvasvári, kisk. Szatmár vm. szatmári 

j.-ban, (1900) 753 oláh és magyar lak.; vasúti állo
más, postahivatal; u. t. Szatmárnémeti. 

Batjuska (orosz), 1. Batyuska. 
Batka, régente bapka is, a. m. fillér, legapróbb 

pénznem. Molnár A. szótara szerint (XVII. sz.) 
a babka cseh pénz és harmadrésze a német kraj
cárnak. — Innen éí a szólás: Egy B.-t sem ér. 
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Batka János, író, szül. Pozsonyban 18-45 okt. 4. 
B. hírneves prágai zenész és virtuóznak sarja. 
1864-ben Pozsony város szolgálatába állott s 1879 
óta mint városi főlevéltáros működik. Az ö fára
dozásának köszöni Pozsony első sorban a Tilg-
ner-féle Hummel-szobor és a Fadrusz alkotta 
Mária Terézia szobor létrejöttét. 1869 óta a Press-
burger Zeitung állandó munkatársa ós Pozsony 
zenei életének 40 év óta tevékeny faktora. Külö
nösen Beethoven ós Liszt Ferenc müveinek elő
adása körül buzgólkodik. A Pougin-féle Biogr. 
universelle des musiciens pótkötete számára meg
írta a magyar zenészek életrajzait. Ambros zene
történész hagyatékából 1880. és 1883-ban 2 kö
tetet bocsátott közre (Gesehichte der Musik der 
Neuzeit és Aus Italien) és kiadta az Ambros dol
gozatairól szóló katalógust is. 

Batka, Richárd, csehországi német zenei iró, 
szül. Prágában 1868 dec. 14. A német filológia ós 
zenetudomány doktora; 1903. Prágában a Dürer-
bund nevű müveltségterjesztó egyesületet alapí
totta. 1908 óta a bécsi Fremdenblatt zenekritikusa. 
A Kunstwart-ban stb. megjelent tanulmányait 
kötetekben is kiadták; Gesehichte der Musik in 
Böhmen stb. könyvein kívül operaszövegeket írt 
(Der polnische Jude: K. Weis; Das war ich; 
Versiegeit: Leo Blech) ós fordított. 

Batka, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rimaszécsi 
j.-ban, (i9oo) 491 magyar lak., postahivatal; u. t. 
Rimaszécs. 

Batkól (héber a. m. a hang leánya) a görög
zsidó irodalomban és a talmud egyes helyén meny-
nyei hangot, igazán közvéleményt jelent. 

Batla («iat), a gémalakúak (Ardeiformes) csa
ládjába tartozó madárnem. Ida tartozik a közbn-
ségesB.(Plegadisfalcinellush.),mBlyhazéitíkbaa 
a nagyobb vizek mentén a nádasokban fordul elő ; 
honos azonkívül Európa mediterrán részeiben, 
Közép-Ázsiában Kínáig és az Egyesült-Államok 
K.-i részein; télen Afrikában, Indiában, a Maláji 
szigeteken és Ausztráliában tanyázik. Április vége 
felé érkezik hazánkba és szeptemberben távozik. 
Rendesen csoportosan fészkel. 

Batley (ejtsd: bettii), gyárváros York angol gróf
ságban West Ridingben, 10 km.-re Leedstől, vasút 
mellett, (1901) 30,312 lak., nehéz posztó és takaró-
gyártással, vasöntéssel. 

Batman, 1. súlymérték keleten. A nagy B. = 
8 oka, a kis B. = 2 oka. 1 B. perzsa selyem = 6 
oka = 7"686 kg. 1 B. gabona Oroszországban = 
60 font. Bokharában 1 B. = 127768 kg. Török
országban 1 B. = 6 oka = 7 692 kg. A Kauká
zusban 1 B. = 20 girwengker. — 2. B., mint te
rületmérték : 1B. olyan darab föld, amelyen 20 font 
mag vethető el. 10—12 B. = 1 orosz deszjatin. 

Bátmonostor, nagyk. Bács-Bodrog vm. bajai 
j.-ban, (1900) 2674 magyar lak., postahivatal; u. t. 
Vaskút. Az ott volt benedekrendi apátságot «a po
gányok)) még az Árpádok idejében lerombolván, 
IV. Kelemen pápa 1345. megengedte Tucos Imre 
pilisi főispánnak, hogy oda ágostrendi remetéket 
telepítsen. A monostor temploma garangia-, vagyis 
ssűrös egyház volt, három hajóval, nyugati ol
dalán négy igen erős pilléren nyugvó s két kisebb 
torony közé ékelt toronnyal. Alapját Henszlmann 
Imre ásatta fel. V. ö. Rudera abbatiae Benedie-

tinorum de Báthmonostor, a kalocsai érsekség 
1872. évi sematizmusában; Érdujhelyi M., A B.-i 
konvent. A Bács-Bodrog vmegyei történ, társ. 
15. óvk. Az irodalmat 1. Gerecze: Magyarország 
műemlékei, H. 170—71. 

Batna, város és vár Konstantiné algériai fran
cia tartományban, vasút mellett, 1035 m. magas
ban közel azon átjáróhoz, amely az Aures hegy
tömegen át Biskra és a Szahara felé vezet, (1901) 
6914 (1974 francia) lak., közelében 4000 ha.-nyi 
cédrus-erdővel, fakereskedéssel. 

Batn Hadzsar, a Nilus völgyének sziklás része 
Vádi Halfától D.-re az é. sz. 20° 45' és 21° 50 
között; a Nilus e részében 353 szigetet alkot (köz
tük 50-en laknak); sok egyiptomi régiség ós fel
irat látható benne. 

Bato, két vezér neve, az egyik dalmata, a má
sik pannóniai.- A pannonok a szomszéd népek
kel szövetkezve fellázadtak (Kr. u. 6) e két vezér 
alatt a rómaiak ellen és elárasztották Makedóniát 
meg Istriát. Augustus nagy sereget gyűjtött el
lenük és Tiberius Germanicusíól támogatva a lá
zongó népek ellen vonult. A Batinus folyócska (a 
Várasd melletti Bednya) mellett kivívott diadal 
(Kr. u. 8) a pannonokat meghódolásra kényszerl-
tette és a pannóniai B. kivégeztetett. Egy új lá
zadás a következő évben ismét kudarcot vallott, 
mert Tiberius Salonában a másik B.-t ostrom alá 
fogta, ki híveitől megszökve, önként jelentkezett 
a rómaiaknál és kegyelmet kapott, de Ravennába 
internálták. 

Batocaina, község Szerbiában, Kragujevac ke
rületben, a Lepenica partján, (1896) 2304 lak. 
1689 aug. 30-án Lajos badeni őrgróf, alvezérei, 
Piccolomini ós Pálffy Miklós segélyével, legyőzte 
itt a Redzseb basa vezérlete alatt álló törököket. 

B&ton (franc.) a. m. bot, pálca, a francia tábor
nagyok parancsnoki botja; B.pastorale, püspöki 
pásztorbot. A heraldikában B. sinistre a. m. bal-
haránt zsineg (fattyuzsineg, Bastardfaden); a 
zenében B. de mesure a karmesteri pálca. 

Batongav. batoka, néger törzs Dél-Afrikában 
a Zambezi É.-i folyásánál. 

Batoni (Battoni), Pompeo, olasz festő, szül. 
Luccában 1708 jan. 25., megh. 1787 febr. 4. Ró
mában tanult, főleg az antik emlékeket és Rafael 
müveit tanulmányozta. Igen nagy tevékenységet 
fejtett ki mind az egyházi, mind a mitológiai és 
arcképfestós terén és mint buzgó klasszicista, 
Mengs és Winckelmann barátja, nagy tekintély
ben állott Olaszországban és a külföldön egyaránt 
Sima, tetszetős, de'modoros művei közül különö
sen a drezdai képtárban levő Magdolna általán 
ismert. B. sok arcképot festett külföldi uralkodók 
számára is; jellegzetes a bécsi Művészettört. Mú
zeumban levő ama képe, mely II. József császár 
és II. Lipót toszkánai nagyherceg találkozását 
ábrázolja. 

B á t o n n i e r (franc,pálcavivő), testület, céh fő
nöke, különösen annak a választmánynak (cos -
seil de discipline) elnöke, melyet a francia ügy
védek a testületi alapszabályok megtartása fö
lötti felügyelőire választanak. 

Baton-Rouge (ejtsd: tóton-nus), Louisiana ame
rikai állam fővárosa, a Mississippi dombos part
ján, (1906) 23,000 lak., siketnéma-intézettel, al-
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lami egyetemmel, környékén gyapottermelóssel. 
B. régies külsejű város, a franciák egyik leg
régibb amerikai telepe. 

Batony, a horoginnak végső és az a vékonyabb 
része, amelyikre a horog van erősítve. 

Batony, kisk. Szolnok-Doboka vm. kékesi j.-ban, 
U»oo) 1030 oláh lak.; n. p. Bálványosváralja, u. t. 
Szamosújvár. 

Bátor. Török-mongol eredotü Árpád-kori ma
gyar személynév (tör. batur, mong. baghatur a. m. 
vitéz, bátor), mellyel egész sorozat rokon ér
telmű nevünk volt egykor használatban, mint: 
Erős, Hös, Merő (merész), Kemény, Vitéz, továbbá 
Alap v. Alup (tör. alap, alip a. m. hős) stb. Leg
előbb 1086. találjuk a nevet Buatir alakban a ba-
konybéli apátság szolgaszemólyzote közt (Árp. Uj 
Oki. I. 35.) A XII. sz.-ban II. Béla egyik vitézét 
novozi a Márk-féle krónika Bathurnak v. Batur-
nak, ki a Borics-pártiak betörésekor elfogja a lá
zadó Endrét. 

Bátor, kisk. Heves vm. pétervásári j.-ban, (1900) 
674 magyar lak., kőszénbányával, postahivatal
lal ; u. t. Eger. L. még Feketebátor és Nyírbátor. 

Bátor Szidor, zeneszerző, szül. Budapesten 1860 
fobr. 23., itt végezte a műegyetemet, miután atyja 
mérnöki pályára szánta, s egyidejűleg a nemz. 
zenedét s az orsz. zeneakadémiát is látogatta. 
1897-ben a budapesti posta- ós távirószemólyzet 
zeneegye8ületót s utóbb ennek zeneiskoláj át is szer
vezte. Hegyi Bélával együtt Irta A mílliomosnö 
(1 felv.), t/ff király és A tükos csók (3—3 felv.) 
franciából átdolgozott szövegű operettek zené
jét. Megjelentek tőlo még Az árendás zsidó nép
színmű dalai, Falun és Alkonyatkor c. a. 10—10 
népies magyar dal sorozata, s magyar programm-
zene: A jó palócok c. 3 füzetben, melynek szöve
gét Mikszáth Kálmán rajzai, elbeszélései alapján 
Inczédi László szedte versbe. Újabb müvei közül 
hárfára, hegedűre ós gordonkára irt triója Né
metországban is megalapította hírnevét. 

Bátorfala, kisk. Hont vm. ipolynyéki j.-ban, 
(1900) 300 magyar lak.: u. p. Lukanénye, u. t. 
Balassagyarmat. 

Bátorhegy (azelőtt: Krajno-Bisztra), kisk. 
Sáros vm. makoviczai j.-ban, (1900) 303 tót lak.; 
u. p. Alsókomárnok, u. t. Felsővlzköz. 

Bátori Schulcz Bódog, 1848/49-iki honvédez
redes, szül. Körmöczbányán 1804 jan. 4., megh. 
(Jaramkövesden 1885. Jogot végzett, azután a 
katonai pályára lépett, hol főhadnagyságig vitte. 
Az 1848-iki olasz háború kitörése előtt fülbaja 
miatt nyugdíjazták, de ö mint önkéntes vissza
tért századához s a Mantuából való kitörós alkal
mával mint az elővéd parancsnoka szuronnyal 
nyitott utat. A márciusi hírek hallatára hazajött 
s honvédnak állt be, ahol nemsokára százados, 
majd őrnagy ós a 10. zászlóalj parancsnoka lett. 
A szabadságharcban 23 csatában vott részt s a 
Bátori előnévvel tulajdon katonái díszítették föl 
rettenthetetlen bátorsága miatt. A komáromi kapi
tuláció után csendes elvonultságban élt. Emlék-
'iratai 1870. jelentek meg. Legteljesebb életrajzát 
Thaly István írta (kiadta a Körmöcbányái Ma
gyar Egyesület 1891). 

Bátorkeszi (Zsigmond egyik 1424. évi okle
velében Bavaszkesző, utóbb Keszi ós Kesző), 

nagyközség Esztergom vm. párkányi j.-ban, 3—4 
óráiiyiia Köbölkút vasútállomástól, (1900) 3013 
magyar lak., egy dombon fekvő kat. és egy ref. 
templommal, két kastéllyal,melyek egyike herceg 
Pálffyé (kinek B. környékén nagy uradalma van), 
másika pedig a Kobek-családé; takarékpénztár, 
sörgyár, gyógyszertár, posta- és táviróhivatal. 
A fennállott szeszgyárban beszüntették közelebb 
az üzemet. Dombos határában jó bort termelnek. 
A községben ezredéves emlék. Itt volt Magyar
országon a legelső cukorgyár. V. ö. Wertner Mór, 
Ravaszkesző (Századok 1904, 994) és cikke B. 
múltjáról az Esztergomi törten, ós rég. társulat 
évkönyvében. 

Bátorkő vára, Veszprém vmegyében, Palota 
közelében feküdt. 1287 végén Izabella királyné 
(IV. Kún László neje) emberei elfoglalták. 

Bátor Opos v. Após, Thuróczi krónikája sze
rint a bajor Vencolintől eredő Márton na, a XI. 
sz. egyik legnépszerűbb magyar hőse, kiről egész 
mondakör keletkezett. Hagyomány szerint le
győzte az ecsedi lápban tanyázó sárkányt s 1069. 
a betörő csehek közül Trencsén vmegyében pár
viadalban elejtett egy óriási csehet, miért «a ki
rály ós társai mindenkor nagy tiszteletben tar
tották)). 1072-ben Nándorfehérvár ostrománál a 
görögök ellen vitézkedett s két társa segítségével 
megszalasztott két óriási szerecsent. 1074-ben a 
mogyoródi csatában ő fedezte Salamon király fu
tását s Visegrád irányában Szigetfőnél átkelt vele 
a Dunán, hogy Pozsonyon át Ausztriába kísérje. 
IV. Henrik német-római császár azonnal segítvén 
Salamont, három zászlóalj élén a király Nyitra 
alá szállt. A nyitraiak kitörtek, de B. visszaűzte 
őket s közülök egyet a vár kapuja előtt vágott le. 
Az őrségbeliek dárdákat hajigáltak rá, lovát meg 
is ölték, de ő maga sértetlenül tért vissza a tá
borba. A császár mindjárt maga elé hivatta és 
megdicsérte ; a királytól pedig megkérdezte, van
nak-e ellenfeleinek (Géza és László hercegeknek) 
ilyen vitézei ? «Sok van, még sokkal jobbak is 
vannak 1» felelte a magyar vitézségre büszke ki
rály. «Akkor nem is hódítod vissza országodat!» 
felelte a császár. Előnyomult ugyan Váczig, de 
csakhamar haza vezette seregét. (V. ö. Thuróczi, 
Chron. 48., 50., 52., 54. fej.) B.-t nem lehet beil
leszteni a Báthory-család és a Gutkeled-nemzet-
ség történetébe. 

Bátorság, a hagyományos n égy fő erény egyike, 
a belsőnek az a magatartása, az az energiája, 
mely a fenyegető veszélyektől meg nem ijedve 
(1. Gyávaság) a föltett szándék keresztülvitelét 
megkísérti. A bátor a vakmerőtől abban külön
bözik, hogy ok nélkül nem keresi a veszélyt, míg 
a vakmerő a veszélyt magáért a veszélyért keresi. 
Az igazi férfias B.-ot minden időben kiválóan 
megbecsülték, s a történelemben számos példát 
találhatunk rá. Újabban Carnegie Andrew (1. 0.) 
kiváló B.:ról tanúskodó hőstettek jutalmazására 
több ízben alapítványokat tett. így 1904. az Egye-
sült-Államokv Anglia és Kanada részére 5 millió 
dollárt; 1899. Franciaország részére 1 milliót, 
1910. Németország részére l»/4 millió, 1911. Dánia 
részére 100,000 dollárt. 

Bátos, nagyk. Kolozs vm. tekéi j.-ban, (i»oo) 
1590 német lak.; posta, telefon. 
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Bátosz (e»t.). A görög szó mélységet jelent. 
Újabban átvitt értelemben az alacsony, közönsé
ges Írásmód ós beszéd jelzésére alkalmazzák. 

B a t r a c h i a , a farkatlan kétéltűek v. általá
ban a békafélék tudományos neve. L. Békafélék. 

B a t r a c h i d a e (állat), 1. Békahal-félék. 
Batrachit (isv.), 1. Monticellit. 
B a t r a c h o n i y o m a c h i a (gör.), azaz Béka

egérharc, hexameterekben Irt komikus eposz, me
lyet sokáig Homerosnak tulajdonítottak, de való
színűleg az V. sz.-ban élt káriai Pigres-töl való. 
Első kiadása 1486. Velencében jelent meg. Újab
ban kiadta Brandt, Corpusculum poesis epicae 
graeeae ludibundae I. (Leipzig 1888); Ábel Jenő 
(Leipzig és Prag 1886, a hom. himnuszokkal 
együtt). Csokonai átdolgozta (4 pipa dohányban) 
úgy, hogy a cselekvényt meghagyta, de az ere
detinek látszólag komoly hangját tréfással cse
rélte föl. Hü magyar fordítása Vályi Nagy Fe
renctől van (Sárospatak 1809). 

B a t r a c h o s p e r m u m Roth {nüv.). A piros mo
szatok génusza. Örvösen elágazó nyálkás telepe 
mintegy 30 cm. hosszura is megnő. Hazánkban 
leggyakoribb a B. moniliforme Roth, mely legin
kább a hegyi patakokban él, kövekhez tapadva. 

Batrina (román szó, a. m. öreg). 1.1794 m. ma
gas hegy a Pareng-hegysógben, Hunyad vmegyó-
ben, szép havasi rétekkel. — 2. B. Fennsík a Bihar
hegységben, 1574. m. magas. — 3. B. Hegycsúcs 
Máramaros vmogyében a borgói hegycsoportban, 
1718 m. magas. — 4. B. Szolnok-Doboka vmegye 
deési járásában. Emberfő mellett emelkedő 1650 
m. magas hegytető. — 5. B. Hegy Maros-Torda 
vmegyóben, 1634 m. magas. 

Batrina, 1. kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban, 
(i9oo) 701 oláh lak.; u. p. ós u. t. Hunyaddobra. — 
2. B., adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban, (i»oo) 
554 horvát-szerb lak.; vasúti állomás, posta- és 
táviróhivatal. 

Batrovci, adók. Szerem vm. áidi j.-ban, (1900) 
792 lak.; u. p. Lipovac, u. t. Morovic. 

Batsan v. Batjan, a németalföldi birtokhoz 
tartozó Molukki-szigetcsoport egyik szigete, 2367 
km*, 12—13,000 mohamedán lakossal. Az őserdők
kel borított szigeten arany és kőszén is található. 

Batsányi, 1. János, költő, szül. 1763 máj. 9., 
megh. Linzben 1845 máj. 12. Gimnáziumi tanul
mányait Veszprémben, Sopronban és Pesten el
végezve, mint jogász Orczy Lőrinc báró fiának 
mentora lett. A nagyműveltségű főúrral való 
érintkezés mind tanulmányaira, mind költői irá
nyára nagy hatással volt. 1787-ben a kassai kama
ránál kapott alkalmazást s ugyanitt alapította 
Kazinczyval és Baróti Szabóval a Kassai Ma
gyar Museumot, az első emeltebb színvonalú ma
gyar szépirodalmi és tudományos f olyóiratotCsak-
hamar egészen kezére kerítette a folyóirat veze
tését. B. korának egyik legképzettebb és legmű
veltebb írója volt, aki ismerte a külföldi irodal
makat és tudományos törekvéseket. Folyóiratában 
nagy lelkesedéssel és alapossággal hirdette esztéti
kai és irodalmi elveit, méltatta költőinket (Besse
nyei, Ányos), bemutatta közönségünknek Ossiant 
és Miltont, izgatott egy tud. akadémia érdekében, 
célokat tűzött ki irodalmi életünk irányítására és 
súlyos nyomatékkal vetette Játba szavát a vitás 

irodalmi kérdéseket illetőleg (műfordítás, prozó
diai harc). Mint költő kevésbbé jelentékeny, kép
zelete fogyatékos s inkább reflektáló jellemű. Fej
lődésének első korszakában (1785—94) a franciá
sok és deákosok hatása alatt áll fölfogásban és for
mában egyaránt. Episztolákat ír több szellemmel 
és csínnal, mint azok, de már áthajlik a modern líra 
felé, mely tartalomban is, versformában is (mór-
tékes-rímes sorok) a németeket követi. A francia 
forradalom föllobbantotta benne a politikai szen
vedélyt, mely költészetében is jelentkezett, sőt 
szinte forradalmi hangon szólalt meg. (A fran
ciaországi változásokra 1789, A látó.) Szenve
délyes és önérzetes természete miatt összezördült 
főnökével, forradalmi versei miatt pedig állását 
vesztette (1793). Egyideig az ellenzék vezérének, 
Forgách Miklós grófnak titkára volt, majd bele
sodródott a Martinovich-féle mozgalomba, amiért 
egy évi börtönt szenvedett Kufsteinben (1795— 
1796). Itt irt költeményei, az ú. n. Kufsteini elé
giák költészetének legértékesebb darabjai; mély 
fájdalma szívhez szóló hangot talál s megragadja 
az olvasót. Kiszabadulván, Bécsben telepedett le s 
egyelőre csendes emberré lett. Előbb a «bankó-
hivatal»-nál napidíjas, majd lassan emelkedve a 
kamaránál udvari fogalmazó lett (1805) s ugyan
ekkor nőül vette Bécs ünnepelt nőköltőjót, Baum-
berg Gabriellát. 1809-ben a Napóleonnal Bécsbe be
vonult Marét miniszter, egykori kufsteini fogoly
társa, a bécsi Hofkommissiontól engedelmet kérve, 
hogy igénybe vegye B. tudását, átsimittatja vele 
Napóleon híres kiáltványának már elkészített 
fordítását. Ez a szolgálat romlásba döntötte B.-t 
Alighogy Napóleon kivonult Bécsből, ö is Parisba 
sietett, attól félve, hogy a franciáknak teljesített 
szolgálatáért megfogják büntetni. Parisban Marét 
nem juttatta ugyan hivatalhoz, de 2000 franknyi 
kegydíjat eszközölt ki számára. 1815-ben elfog
ták a Parisba bevonult osztrákok s noha ártatlan
ságát a brünni vizsgálat kiderítette, mint gyanús 
és nyugtalan vérű embert Linzbe internálták, 
ahol szűkös viszonyok és lelki szén védések között 
élt haláláig. Az újabb irodalmi fejlemények iránt 
már nem volt érzéke, a nyelvújítást s Kazinczyt 
több elkeseredéssel, mint erővel támadta, viszont 
e korban írt hazafias ódáit és bölcselkedő költemé
nyeit, noha formailag és nyelvileg talán magasabb 
színvonalon állottak, mint ifjúkori versei, az új 
nemzedéknem értette és nem méltányolta s az aka
démia is csak 80 éves korában iktatta tagj ai sorába. 
A magyar irodalmi élettől teljesen elszigetelve 
is mindvégig megőrizte lelkes magyar érzését. 
Nevezetesebb müvei: Ányos és Faludi verseinek 
kiadásai (1798 és 1824); Ossian fordításai és ver
sei, melyeket három kiadásban bírunk (1827,1835, 
1865, ez utóbbi Toldytól). Legbővebb életrajzát 
Szinnyei Ferenc írta meg (M. Tört. Életrajzok 
1904). Rendkívül gazdag adatokban, főkép éle
tének második felére vonatkozólag, Horánszky 
Lajosnagyterjedelmü könyve: «Bacsányi János és 
kora» (1907). — 2. B. Jánosné, szül. Baumberg 
Gabriella, német költőnő, szül. Bécsben 1766., 
megh. Linzben 1839 júl. 24. Becsi államhivatal
nok leánya volt, aki korán feltűnt szépségével, 
vonzó egyéniségével ós költői hajlamaival. Atyja 
szívesen látta magánál a császárváros író világát, 
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így került házába B. is. A deli, szabadszellemü 
magyar költő s a német költőnő mély szerelem
mel szerették meg egymást, de B. nyomasztó vi
szonyai miatt csak 1805. kelhettek egybe. Gab
riella az ideális hitves mintaképe volt. Férjét meg
értette, bajaiban vigasztalta, utána ment Parisba 
s mindent elkövetett, hogy a brünni fogság
ból kiszabadítsa. Megosztotta vele linzi szám
űzését is. Levelei, melyeket Parisba írt férjéhez 
(megj. Horánszky «Bacsányi»-jában) nemcsak 
szebbek, mint férjéé, hanem melegebbek ós meg-
hatóbbak is. Költeményei Bécsiben 1800. és Pesten 
1805. jelentek meg. 

Batsch, Kari Ferdinánd, német tengernagy, 
szül. Bisonachban 1831 jan. 10., megh. Weimar-
ban 1898 nov. 22. 1846-ban a kereskedelmi ten-
gerészethez lépett szolgálatba, két év múlva a 
porosz hadi tengerészeihez ment át és mint hadi
tengerész az amerikai és angol tengerészetekhoz 
volt vezényelve. 1864-ben korvett-kapitánynak 
neveztetett ki és mint ilyen Rügen mellett a dá
nok ellen vívott kisebb ütközetekben a Grille 
nevű német ágyúnaszádot vezényelte. Mint törzs
tiszt és parancsnok több nagy utazást tett. 1873-ban 
A német tengernagyi törzskar főnöke, 1875. ellen
tengernagy tett, ilyen ranggal vezényelte 1876— 
78-ig azt a páncélos hajórajt, mely a német érdekek 
megóvása céljából az Egei-tengerbe kuldetett.Ezzel 
a hajórajjal az a szerencsétlenség törtónt, hogy a 
hajórajban levő König Wilhelm és Grosser Kur-
ftirst páncóloshajók egymásba ütköztek.A Kurfürst 
2l/« P01^ a l a t t elsülyedt, míg a Wilhelm súlyosan 
megsérült. B. ezen incidens miatt hadi törvény
szék elé állíttatván, 6 hónapi várfogságot kapott, 
melyből 14 napot kitöltvén, bünteteso elengedte
tett. 1880-ban B. altongernaggyá neveztetett M. 
1883-ban nyugalomba vonult. B. kitűnő tengeré
szeti Írónak is bizonyult. 

Batseba (vagy Betsaba), a hitteus Urijjának 
felesége. Mialatt Dávid király seregei Rabbat 
Ammónt ostromolták, az otthon maradt királynak 
bűnös vágya kelt B. iránt. Hogy a házasságtörés 
btoe ki ne tudódjék, meghagyta, hogy Urijját a 
csatában veszélyes helyre küldjék, ahol el is esett, 
azután B.-t feleségül vette. B. volt Salamon ki
rály anyja. II. Sam. 11. f. 

Batta, l. kisk. Krassó-Szörény vm. marosi 
j.-ban, (i9oo) 1480 oláh lak., posta, telefonállomás. 
— 2. B., 1. Százhalombatta. -

Batta, maláji nép Szumatrán, 1. Bata. 
Batta, Alexandre, némotalföldi gordonkamű

vész, szül. Maastrichtben 1816 júl. 9., megh. Ver-
saillesben 1902 okt. 8. Atyjától tanult Brüsszel
ben, 1834. díjat nyert; Parisban teleptilt le ós sok 
darabot írt hangszerére. 

Batta, nagyk., 1. Báta. 
Battaglia (ejtsd: bátt&uyiá), község Padova olasz 

tartományban a Battaglia ós Monselice-csatorna 
összeköttetésénél, vasút mellett, (IGOD 4456 lak. 
Mellette a Santa Blenán fakadnak a47°-68° C. 
meleg sós források; nagy fürdőházát sokan láto
gatják. Közelében van a fantasztikus Cattajo 
kastély. V. ö. Klob, Die Kochsalzthermen v. B. 
(Zürich 1883). 

Báttai apátság, Szt. Mihály arkangyalról cím
zett benedekrendi apátság a pécsi egyházmegyé

ben, Tolna vármegyében, ahol a Sárviz a Dunába 
ömlik. Alapította Szt. László. A XIV. sz. elejétől 
a kalocsai érsekek, a pécsi püspök és káptalan 
több községet foglaltak le belőle. A mohácsi vész 
után rabló törökök dúlták föl az apátságot, 
mire sokáig elhagyatva állott. 1617*ben II. Mátyás 
Zlatinay Györgynek adományozta. A törökök ki
űzetése után Szt. Perencrendiek kapták. A bencé
sek több Ízben kérték vissza s bár I. Lipót és III. 
Károly kedvező ígéreteket tettek nekik, kíván
ságuk nem teljesült. 1728-ban Kollonich Zsig
mond bécsi érsek kapta B.-t, ki ott új templomot 
építtetett. Mária Terézia az általa alapított Te-
réziánumnak adományozta, melyet ekkor Jézus
társaságiak igazgattak. II. József császár a rend
del együtt a Toréziánumot is föloszlatta s a B. 
jövedelméből ösztöndíjakat alapított. Mikor a 
Teróziánum visszaállíttatott, visszakapta az apát
ság javait is. (V. ö. Koller, História episc. Quinque-
Bccl. II. 467.; Czinár, Monasteriologia, I. 228; 
Danielik, Emlékkönyv, II. 380.) 

Battam, sziget, 1. Ba-tang. 
Battanaea, 1. Basán. 
Battani, csillagász, 1. Alkattant. 
B a t t a r i s m u s (lat.), túlgyors beszéd, hadarás. 
Báttaszék, 1. Bátaszék. 
Battaszéki Lajos, író és ügyvéd, szül. Bátta-

szóken 1844. Jogi tanulmányait Budapesten és 
Bécsben végezte. 1869-ben kezdte meg ügyvéd-
kedósót Nagyváradon, később Békéscsabára,1885. 
Aradra költözött, 1889 óta budapesti ügyvéd. Az 
említett vidéki városokban több lapot alapított és 
szerkesztett, köztük a Nagyvárad c. napilapot és 
a Békésmegyei Közlönyt, melyek ma is fennálla-
nak s az Aradi Közlönyt. Budapesten több napi
lap munkatársa s verseket és elbeszéléseket irt a 
nevezetesebb szépirodalmi, politikai és jogi szak
lapokba. Munkái: Nők könyve (Pest 1864); Fő
városi genreképek (Nagyvárad 1867); Polgári há
zasság (u. o. 1872); A magyar általános magán
jogi törvénykönyv tervezete, I. rész. (Budapest 
1874); A nők a magyar jogban (Békéscsaba 1876); 
Mindenféle antiszemiták és zsidókról (Arád 1888, 
németül is megjelent); Mi a teendő a veder őre vo
natkozótörvényjavaslattal szemben? (Ami 1889); 
Orvosok a magyar jogban (1906). 

B a t t e m e n t (franc, ejtsd: bittmaS), 1. a sima 
csövű lövőfegyverekben (ágyukban és puskákban) 
a golyó — mert átmérője kisebb volt, mint a eső 
átmérője — a csőben való mozgása alatt előbb a 
cső felső, azután alsó falához csapódott, ezt ne
vezték B.-nak, esapódásnak. — A vívásban B. 
annyit jelent, mint az olasz battuta (1. o.). 

2. B. (ol. battimento), elavult zenei cifrázat. 
Trillázás az alsó kis másoddal, ez utóbbin kezdve 
(pl. Beethoven szonátája op. 27 I, utolsó tétel): 

Jele nincs; kis hangjegyekkel írják- ki. 
Battenberg, igen régi közs. Wiesbaden porosz 

kerületben az Eder mellett, !i90o) 951 lak: Mellette 
a Kellerbergen Kellerburg vár, a B. grófok egy
kori lakóhelye, amelyből már csak egy torony áll. 
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A B. grófi család a francia forradalom Idejében 
kihalt. Ujabban Hauke Júlia grófnő, midőn Sán
dor hesseni horceg nőül vette, a B. grófnője, 
később hercegnője címet kapta (1. Battenberg her
cegi család). 

Battenberg, hercegi család. Sándor hesseni 
herceg (szül. 1823 júl. 16., megh. 1888 dec. 15.) mor-
ganatikus neje, Hauke Júlia grófnő (szül. 1825 
nov. 12., megh. 1895 szept. 19.) házassága alkal
mával (1851) a B. grófnője, később pedig (1858) 
B. hercegnője címet kapta. A grófi, illetőleg her
cegi cím gyermekeire is rászállott. Gyermekei: 

1. B. Lajos herceg, szül. Grácban 1854 máj. 
24., angol altengernagy. Neje Viktória hesszeni 
hercegnő,szül. 1863, kitől négy gyermek született: 
Alice, András görög herceg nejOj Lujza, György 
ós Lajos. 

2. B. Sándor herceg, mint Bolgárország fejedel
me, 1. Sándor, szül. Veronában 1857 ápr. 5., megh. 
Grácban 1893 nov. 17. Tanuja volt az 1777—78-iki 
orosz-török háborúnak, mely alatt az orosz főhadi
szálláson, azután rövid ideig az orosz hadseregben 
szolgált. 1879 ápr. 29. a bolgár nemzetgyűlés egy
hangúlag fejedelemmé választotta és a nagyha
talmak el is ismerték. Midőn 1885 szept. 18. Ke-
let-Rumóliát Bolgárországgal egyesítette^ a fiatal 
bolgár állam túlsúlyára féltékeny Szerbia hadat 
izent Bolgárországnak. I. Sándor bámulandó eróly-
lyel szervezte a gyakorlatlan bolgár sereget és 
rútul megverte Milán szerb fejedelem hadát Szliv-
nicánál 1885 nov. 18, mely győzelmével a aszlivni-
cai hős» jelzőt vívta ki magának. Már a szerb Pi-
rotban ütötte fel hadiszállását, midőn a bécsi ud
var közbelépett és a bolgárokat elönyomulásuk-
ban feltartóztatta: A béke helyreálltával az euró
pai konferencia elismerte Sándort Kelot-Rumélia 
kormányzójának, Oroszország kivételével, mely 
egyre jobban éreztette Sándorral ellenszenvét, 
sőt haragját. Titkos fondorlatok előkészítették 
az 1886 aug. 20—21-ike közötti éjjel végrehajtott 
szófiai merényletet, amidőn az oroszok által meg
vásárolt tisztek, élükön Gruev őrnagy és Benderev 
kapitány, Sándort alvás közben meglepték és ha
lálfenyegetésekkel lemondásra kónyszerltették. 
Sándor távozott az országból, de utóbb a bolgár 
nemzet hívásának engedve visszatért és kísérletet 
tett a cár engesztelésére. De most sem érvén célt, 
1886 szept. 7. véglegesen leköszönt. Miután annak 
idején Bismarck III. Frigyes német császár leányá
val való eljegyzését politikai okokból határozottan 
ellenezte, 1889 febr. 6. Loisinger Lujza színésznő
vel (szül. Pozsonyban 1865 ápril 18.) kelt egybe 
és Hartenau gróf néven Grácban telepedett meg. 
Házasságából két gyermeke született: Arzén és 
Mária Terézia. 1890-ben ezredesi ranggal az 
osztrák-magyar hadseregbe lépett s 1892. vezér
őrnagy ós gráci dandárparancsnok lett. Korai 
halála után hamvait Szófiában helyezték nyuga
lomra. Özvegye most is Grácban ól. V. ö. Sobolev, 
Der erste Pürst der Bulgaren (Oroszból, Leipzig 
1886); Koch, Pürst Alexander I. von Bulgár. 
(Darmstadt 1887); Golowine, Pürst Alex. von 
Bulgár. (Wien 1896). 

3. B. Henrik herceg, angol tengerésztiszt, 
Wight sziget parancsnoka, szül. 1858 okt. 15., 
megh. 1896 jan. 20. Sok akadály leküzdése után 

nőül vehette Viktória angol királynő legifjabb 
leányát, Beatrix kir. hercegnőt, kitől négy gyer
meke született: Sándor, Eugénia, Lipót és Móric. 
Részt vett 1895—1896. az asanti négerek ellen 
küldött angol expedícióban, Afrikában súlyosan 
megbetegedett és visszatérés közben a hajón meg
halt. Leánya, B. Erna (Eugénia) hercegnő, szül. 
1887 okt. 24. 1906 máj. 31-ike óta XIII. Alfonz 
spanyol király neje, kitől három gyermeke szüle
tett : Alfonso, Jaime ós Beatriz. 

4. B. Ferenc József herceg, szül. Padovában 
1861 szept. 24. Egy ideig bátyja udvarában tar
tózkodott Szófiában. Munkát is írt Bolgárország
ról : Die volkswirthschaftliche Entwicklung Bul-
gariens von 1879 bis zur Gegenwart (1881). Utóbb 
gyakran emlegették az ő bolgár trónjelöltségét. 
1897 máj. 18. nőül vette Cettinjében Anna monte
negrói hercegnőt (szül. 187.4 aug.„18.). 

B a t t e r i e (franc), 1. Üteg, ütegsánc, Telep; 
továbbá Cukorgyártás. 

Battersea (ejtsd: bett«rszi), egykor külön helység 
Surrey angol grófságban, a Thomse partján Chel-
sea-val szemben; ma London (1. o.) része, usoi) 
168,907 lak; benne van London egyik legszebb 
parkja. 

B a t t e r y (ahgol), 1. Assault. 
B a t t e u r (franc, ejtsd: batsr), 1. Pamutfonás. 
Batteux (ejtsd: battö), Charles, francia filozófus 

és esztétikus, szül. 1713., megh. 1780. Pappá szen
tel tetése után Parisban tanított; az Académie 
francaise 1761. tagjává avatta. Főbb munkái: 
Les Beaux-Arts réduits á un mérneprinápe (1746); 
Cours de la littérature, 9 kötet. E mü Németor
szágra is hatott, amennyiben Sulzer müve ezen 
alapszik ós Gottsched, Ramler, meg Schlegel J. E. 
sokat foglalkoztak B.-vel, fordítván műveit. B. 
esztétikai müveiben az utánzást mint a művészet 
főelvót követi. A természet utánzása minden mű
vészet lényege. Csakhogy nem másolni kell a ter
mészetet, hanem kiválogatni belőle azt, ami szép. 

Batthyánetrai, a gr. Batthyány Ignác erdélyi 
püspök által 1781. Gyulafehérváron alapított gaz
dag könyvtár, régisógtár ós ásvány-gyüjtomóny, 
mely 1785-ig, amíg t. i. II. József a trihitárius ren
det fel nem oszlatta, a trinitáriüs templomban ós 
kolostorban volt elhelyezve. Jelenleg a könyvtár 
a régi épület első és második emeletén van, a 
II. József rendeletére épült csillagvizsgáló pedig a 
legfelső emeleten. A könyvtár kéziratokban és 
inkunábulumokban gazdag; összesen 40,000 kötet 
könyv van benne. A B. az erdélyi püspök felügye
lete alatt áll. 

Batthyani. 1. Régi fehérvmegyei család, mely 
Battyán községet birta. Tagjai közül B. Péter 
1393. királyi ember Füzítő és Bille statutiójánál 
(Haz. Oki. III, 247); B. István 1437. fohérvmogyei 
alispán (Cod. Dipl. X. 7. 904): B. Miklós mostor 
fia János, ezé ifjabb János, ennek leányát Kata
lint (élt 1376 körül), Kővágó-Örsi Miklós mester 
vette nőül s fiuk György 1398. megszerzi Baty-
tyánt, melyről gyermekei László és Albert fölve
szik a Battyáni nevet; Albert lösz őse — 2. a 
hercegi, grófi és nemesi ágon virágzó nómetúj-
vári Batthyány-csalédnak (1. o.); Lászlónak egy 
fia, János (Miklós ós Lénárt apja) és egy leánya, 
Margit maradt, ki Alapy Andrásnak v. Jánosnak 
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volt a felesége 1460 körül; az utóbbiaknak a fiai 
voltak István és Benedek (1460), kik — 3. alapi 
Battyáni (vagy battyányi Álapy) nevet viseltek. 
Ebből az ágból való B. Benedek, 1606—1514. 
kincstartó ós budai várnagy, aki talán egy sze
mély a föntebbi Benedekkel. — 4. A Hunt-Pázmán 
nembeli Bucsányi-család a középkorban szintén 
előfordul B. néven. 

Batthyány (németnj vári), grófi és hercegi család. 
Ez az ősrégi magyar család előbb a zalavmegyei 
Kővágóörsről nevezte magát. Miután pedig Kő
vágó - Örsi Miklós mester a XIV. sz. második felé
ben a fehérvmegyei Batthyáni-cs&lá,Ab& házaso
dott (1. o.), ivadékai ezt a nevet vették föl. A csa
lád eredete felöl eltérők a vélemények. Újab
ban az Örs vagy Ursuur nemzetséggel hozzák 
kapcsolatba. E nemzetség őse Ousad kun-kabar 
vezér fia Ursuur volt, ki Anonymus szerint (cap. 
32) a Nyárád vize torkolatánál Kacs mellett Bor
sod vmegyébon várat épített, amely vidék az 
Ursuur vagy Urusur nembelieknek (tibold-daróczi 
Tibold, Daróczi, Sályi, Váraljai s Geszti családok
nak) a későbbi századokban is birtokukban volt. 
Hagyományaink másik változata ugyanezen vi
dékre telepíti Crs vozért, ki — mint Kézai irja 
— a Soio vize környékén ütötte fol sátorát (Lib. 
II. cap. 1. 3. §); a Sajót Thuróczi Seyonak irta 
(Lib. II. cap. 9.) s ezt aztán némelyek a Sióval 
hozták kapcsolatba és Örs vezérrel a Balaton vidé
két foglaltatták el, hol Kővágóörs tartotta volna 
fönn emlékét s nemzetségéből származott volna az 
Örsi család. De az oklevelek sohasem mondják 
a B.-ak őseiről, hogy az Örs nemzetségből 
(de genere Eörs) valók, mindig csak őrsieknek 

(de Eörs) nevezik 
őket. Úgy látszik 
tehát, hogy az Ur
suur nemzetségből 
való származásnak 
semmi alapja sincs; 
sőt mivel több ok
levélben azt talál
juk, hogy Örsi Ho
nold ispán fla Miske 
és ennek a tiai, Kő
vágó-Örsi Pál és Ja
kab a Rátolt nem

zetségből valók 
voltak (így 1302-
ben Rátold nembeli 

Renold ispán fla Myske, Haz. Oki. VII. 346.1.; 
1315. Rathold nembeli Reynold fla, Myksee mes
ter. Hont vm. Oki. 61.; 1323. Rátold nembeli Örsi 
Renold fla Myske s ennek fiai, Pál és Jakab. Zal. 
Oki. 1.168), a Renoldflak pedig osztályos atyafiak 
Örsi Mátyás ispánnal, a B.-ak ősével (v. ö. Zal. 
Oki. I. 115, 379. 1.; egy 1342-iki oklevél sze
rint Örsi Mihály fla, Miklós, Örsi Mátyás unokája 
vérrokona, «proximnsa» Myske flá Pálnak. Zal. 
Oki. I. 390): könnyen arra a nézetre jutunk, hogy 
Örsi Mátyás, kővágóörsi nemes, ugyanazon család
ból való, melyből a Rátolt nembeli Örsi Renold
flak, akik szintén kővágóörsi nemesek voltak. 
E föltevéssel szemben nagy nehézséget okoz az, 
hogy valamennyi Rátold nembeli család címe
rében meglevő hársfalevél nem található fel a 

Batttayány-család címere. 

B.-ak ősi címerében, ellenben a zöld halmon 
arany fészekben három fiát etető pelikán a király-
daróczi Daróczy-családnak is a címero, tehát egy 
oly családé, mely az Ursuur nemzetségből szár
mazott. Annak is fennmaradt emléke egy oklevél
ben, hogy 1292. az Vrusur nembeli Miklós fla, Mi
hály ispán ós fla, Aba, a borsodvmegyei Bikk és 
Hejőtő nevű birtokaikat a többi rokon Urusuri 
nemes és aztán szomszédaik, a Rathold nembeliek 
beleegyezésével adják el. (Haz. Oki. VI. 394.) Eb
ből az tűnik M, hogy az Ursuur nembeliek házas
ság által rokonságba jöttek a Rátolt nembeliek
kel s oz magyarázná aztán meg, hogy a kővágó
örsi nemesek közül az egyik rész határozottan 
Rátolt nembeli, a másik rósz, a B.-ősök — 
címerük után Ítélve — az Ursuur nemzetséghez 
tartoztak. Egy 1155-iki oklevél, melyben Gorson 
nádor bizonyltja, hogy Ürs nembeli Buhna fla 
Ugra fla Belus ispán fla Miska a testvérével 
Suinmurral Urán ós Urs birtokok fölött kiegye
zett, a közös őst is kijelölné Miska ispánban, aki 
a föntebbi oklevelet 1205. az egri káptalannal át
irattá. (Bod. dipl. VII. 1,148, 149.) Ez az állító
lagos 1155-iki oklevél azonban sok tekintetben 
gyanús; annyi azonban bizonyos, hogy az ott em
lített Miska ispán Örsi birtokos volt, de nem a 
XII. sz. közepén, hanem a XIII. sz. első felé
ben (v. ö. Arp. új Oki. VI. 315, 447.) s neje Rusa 
asszony és az Osl nembeli Péter István leánya 
Margit volt (U. o. II. 93, 312. Haz. Oki. V. 54.) 
Miska ispánnak három fiát, Rénoldot, Ábrahámot 
és Pált s egy leányát, Gyöngy (Gyung, Gung) 
asszonyt, a Boroch nembeli Barleus nejét ismer
jük, akik az 1258—76 közti években szerepelnek 
(Árp. Új Oki. U. 312.; Haz. Oki. III. 48. V. 54.). 
Miska ispán említett Renold nevű fiát már úgy 
említi egy 1274-iki oklevél (Árp. Új Oki. IX. 100.), 
mint aki Veszprém vmegyében Jutáson osztályos 
atyafiságban volt Wrsi Mátyás királyi prisztal-
dussal, a B.-ak ősével. Az a kérdés már most, 
egy személy-e őzen Renold a Rátold nembeli Miske 
hasonnevű apjával ? Wertnor M. (A magyar nem
zetségek, Temesvár 1892, II. köt. 228. ós 300.1.) 
külön személynek veszi s az utóbbit azonosítja a 
Rátolt nembeli Olivér fla Reynolddal, Miklós 
testvérével, ki 1283. Somogy vmegyébon volt 
birtokos. (Cod. Dipl. V. 3.165,166, 207.) De sem 
arra nincs egyenes adatunk, hogy Olivér fla Roy-
noldnak ki volt a fla, sem arra, hogy Renold fla 
Miskének hogy hívták a nagyapját. A valószínű
ség amellett szól, hogy ezen Örsi Renold fla Mis
kének Örsi Miska ispán volt a nagyapja s nem 
Olivér, így Miska ispán is a Rátolt nemzetséghez 
tartozott s közelebbi rokonságban volt a dunán
túli Rátoltokkal, akikből valók voltak: Roland 
bán, IV. Béla nádora, azután Olivér fla Renold, 
Balduin ága (a Gyulaffy-család) és a Paksy-, meg 
a Ráday-család ősei. Már most az a kérdés, a 
B.-ak ősei miféle rokonsági viszonyban voltak 
ezen Miska ispánnal, ha már nem tekinthetők egy 
nembelieknek. Erre nézve van egy nyom, t. i. 
Örsi Mátyásnak a neje Örsi Pálnak a leánya volt 
(Árp. Új Oki. VIII. 408.), ezen Örsi Pál pedig egy 
személy lehet Miska ispán fiával, Pállal, kit egy 
1275-iki okmány említ, mint Gyöngy asszony 
testvérét (Haz. Oki. V. 54.). Ha azonban az őrsi 
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nemesek közt az első birtokosok TJrsnnr nem
beliek voltak s erre utalna a község neve, az 
Örs, kapcsolatban a B.-ak ősi címerével: akkor 
Örsi Mátyás nem a Miska ispán csaladjába való 
házasodás által került Kővágóörsre, hanem ezt 
a rokonsági köteléket egy másiknak kellett már 
megelőznie, amidőn vagy maga Miska ispán (Rusa 
asszony személyében) vagy valamelyik előde vette 
nőül valamelyik Örsi nemes leányát. Ezek után 
így állítható össze a családfa: 

N. a Rátolt m 

főpohárnok, fötárnokmester, tót- és horvátországi 
bán 1524. királyi adományt nyert a németújvári 
várra, honnan a család előnevét Irta. Újított cí
mert a család 1500. nyert II. Ulászlótól, melyet 
a későbbi rangenielósek is megerősítettek. B. Fe
renc aranysarkanyús vitéz fiai György és Gáspár 
1628. II. Ferdinándtól bárói rangot, Ádám és 
utódai 1630. grófi rangot nyertek. A grófi ágból 
származó Ádám (szül. 1662., megh. 1703) 1692. 
gróf Strattmann Eleonórát nőül vevón, elsőszülött 

emzetségböl. 
Miska ispán (1807—87), nejei: 1. 
Rusa asszony, 8. Osl nembeli Margit, 

Péter leánya (1857 körül) 

Mihály (1887). Absa (1887;. 

Orsi Rénold ispán (1258—74.) 
Kövágó-örsi Miske ispán (1899— 
1388), ne]8: Katalin, Óvári Konrád 

leánya 1313. 
Pál (1S8S—72). Jakab (1S2S—57). 

Örsi Pál, 11878 előtt, 
neje: Kela, dzv. 1878. 

N. leány, férjei: 1. Öelián, 8. Örsi 
Mátyás ispán, veszprémi szolgabíró 

(1874—99). 

Ábrahám (1858—76). Gyöngy, t lW6 el6M, férje: 
Boroch nembeli Barlens 1876 

Mihály (1899). 
K 6 v á 

András (1899). 
> 6 - ö r 8 i 

Péter (1899). Beké (1299—1S28). 
Miklós mester (1338—80), neje: 
Batthyány Kata, János leánya, 
Kis György (1892), 1401. eszterg. 
várnagy, a Batthyány család óse. 

János (1841). 
^ Jakab (1860). 

Domokos mester 
(1841—58). 

Péter (1841). 

Rénold (1841—60). János (1841—60). Mátyás (1877—1Í06). Margit 1868), férje: 
Mixe, Tamás fia. 

Ami Örsi Mátyás elődeit illeti, azokról nincse
nek adataink. A győri káptalan 1238-iki okleve
lében említett őrsi nemesek, Tivadar, Tamás ós 
Thyuka, kik egy őrsi szőllőt az Osl nembeli Osl 
ispánnak, Miklós győri várispánnak, Herbordnak 
és Jánosnak eladnak, aligha tartoznak a kövágó-
örsi nemesek közé. (Árp. Új Oki. VII. 64.; Haz. 
Oki. I. 20.) Örsi Simon, ki 1263. említtetik (Árp. 
Új Oki. VIII. 78.) s veje Örsi Jakab, Henrik fia 
és István apja (1157—63. u. o. és II. k. 93.), az Örsi 
Mátyást megelőző nemzedékhez tartoztak ugyan, 
de nem voltak elődei. A Wertnor által (A magyar 
nemzets. II., 227.) az 1205—35. évekbe helyezett 
Örsi Cibrián fia Mihály, Crisius, Domokos, Lőrinc, 
Miklós, Búzád, Fábián, György, Bugen ós János, 
kiket az almádi konvent egy év nélküli oklevele 
említ (Árp. Új Oki. X. 439), nem a XIII. század 
elején, hanem a végén éltek. Orsi Ciprián ispánt 
egy 1287-iM oklevél említi (Árp. új Oki. IV. 307.), 
a fiát Mihályt pedig sógorával, Örsi Othmár fia 
Péterrel ogyütt egy 1303-iki (Anj. Oki. 1.82.) Örsi 
Ciprián fiának, Mihálynak a fiai, Péter és Lőrinc, 
az almádi konvent egy 1338-iki oklevelében for
dulnak elő (Zal. Oki. I. 331.) s ugyanezen Lőrinc 
mog az unokaöccse, Péter fia Pál 1351-ben (u. o. 
506.); ugyanezen oklevél említi Othmár fia Péter
nek Balázs, Miklós ós János nevű fiait, míg a ne
gyedik fiú, az 1330. ismert László — úgy látszik 
— ekkor már nem volt életben. Az itt elsorolt 
Örsi családbeliek közül egyik-másik a Rátolt 
nemzetséghez is tartozhatott, nem a B.-ak vór-
sógéhoz, különösen gyanítható ez Örsi Othmár 
ágáról, kinek Balázs novű unokája — meglehet 
— egy személy a Ráday-család ősével, az 1348-ból 
ismert Balázzsal. 

A család 1398. Battyánt adományba kapván, 
ettől kezdve e néven ismeretes. Boldizsár (megh. 
1520.) vasvármegyei főispán, később boszniai bán 
volt. Ferenc (1497—1566) vasvármegyei főispán, 

Katalin (1862), férje: Szőke Mikiét 
deák, detregezthi várnagy. 

utódai, mint a Strattmann-féle hitbizomány élve
zői, a B.-Strattmann nevet használják. Ádám
nak másodszülött fia Károly 1769. a maga ós 
elsőszülött férfi-utódai részére I. Ferenc római 
császártól római szent birodalmi hercegi rangot 
nyert. Károly ágazata fiaiban kihalt, mire a her
cegi rang bátyjának, Lajosnak (szül. 1696., megh. 
1765.) utódaira elsőszülöttségi jogon átszállott. 
A grófi ág két ágazatra oszlik, megalapítói az 
1728. elhalt B. Zsigmond gróf két 11a, Zsigmond, 
akitől az I. vagy Zsigmond-féle és Imre, akitől a 
II. vagy pinkafői ágazat származik. Imrének 
három fia lévén, a pinkafői ágazat három ágra 
oszlik, József, Imre ós János ágára. 

1. B. Ádám, kir. főasztalnok, dunáninneni fő-
hadvezór, szül. 1610., megh. 1659.1630-ban kato
lizált és ugyanabban az évben magyar grófságot 
nyert. Nómetújvárott a Ferencrendiek zárdáját 
alapította. A Rákóczi György elleni 1644-iki tábo
rozásról szóló naplókönyve a Magy. N. Múzeum
ban van. 

2. B. Ádám, horvát bán, szül. 1662 szeptem
ber 13., megh. 1703 aug. 26. A báni méltóságot 
I. Lipót korában 1693—1703-ig viselte. Érdemdús 
férfiú volt, kinek már ősei viselték a báni méltó
ságot és kinek nagy és fontos birtokai voltak Hor
vátországban. A törökök ellen hősiesen harcolt a 
báni hadsereg élén, kitűnt Budavár ostrománál. 
1688-ban elfoglalta Székesfehórvárat, 1689. pe
dig Kanizsát. Mennyire tisztelték őt a horvá
tok, kitűnik abból, hogy halála után 1703. a karok 
ós rendek fölkérték a királyt, tegye az ország bán
jává azt a férfiút, akit a boldogult B. ajánlott. 
Országbíró is volt, val. b. titkos tanácsos, vasvme-
gyei főispán, egy gyalogezred ezredese, dunán
túli főkapitány. 

3. B. Alajos gróf, szül. 1750. Polgáraiban, 
Fehér vmegyéoen, megh. Debreczenben 1818 
máj. 2. 1767—17694g jeasuita pap volt, azután 
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katonává lett. Az 1791-iki országgyűlésen a fő
rendek tábláján néhány szabadelvű beszédet 
mondott. Több latin, magyar és német nyelven 
Irt politikai röpiraton kívül 1791. kiadta négy 
füzetben Magyar- és Erdélyországnak rövid is
mertetését, mely a két országnak világi ós egy
házi állapotát vázolja. 

4. B. Boldizsár báró, megh. 1590. Korá
nak egyik nevezetes törökverő tábornoka volt. 
1578-ban Kanizsa mellett, 1580. a gábomoki 
vár omladékánál fényes győzelmet aratott Skan-
der bégen. 1587 aug. 13. Zrínyi Györggyel ós 
Nádasdy Ferenccel Sásvár basa ellen vívott kö
mény csatát Kanizsa mellett s az öldöklő harcban 
Szinán mohácsi, Mahmud pécsi és Hasszán kop-
pányi bégek is elestek. A harctéren szerzett ér
demeiért zászlós úrrá és főasztalnokká neveztetett 
ki. B. a tudományokat is kedvelte, pártfogolta a 
körmendi felsőbb iskolát. Clusius Károly belga 
tudós 15 esztendeig tartózkodott az udvarában. 
Feleségül birta Zrínyi Dórát, a szigeti hős leá
nyát, kitől Ferenc kir. főlovászmester ós a dunán
túli részek kapitánya származott. 

5. B. Elemér gróf, sportsman, B. Lajosnak, az 
első magyar miniszterelnöknek és Zichy Antónia 
grófnőnek tia, szül. 1847 .Választott tagja a főrendi
háznak. Nagy érdemeket szerzett a magyar ló
tenyésztés és versenyügy felkarolása és népszerű
sítése körül; a turf szervezése, a versenyföltéte
lek megállapítása és a fólvér-lótenyésztós felvi
rágoztatása által működése a lósport terén kor
szakalkotó. Maga is híres tenyésztő dákai birto
kán ós több nagy sikert arató versenyző. 1881 
óta igazgatósági tagja a Magyar Lovaregylet-
nek, melynek 1891—1907-ig elnöke is volt. A het
venes évek végén nagy világkörüli utat tett és 
Kelet-Indiában elefántokra és tigrisekre vadá
szott. 

6. B. Ervin gróf, a Pál-vonal Imre ágából, 
ifj. B. Ferenc ós Trefort Edit fia, szül. 1877 okt. 
17. Részt vett a magyarországi anarchista moz
galmakban és egy ideig vezető alakjuk volt, ami
kor a Társadalmi Forradalom c. lapot, előbb 
Szombathelyen, majd Budapesten kiadta. Jelenleg 
Londonban élés főként külföldi lapokba dolgozik. 
Munkái: Az anarchizmus. A társadalmi fejlő
dés iránya (Budapest 1905) c. kötetben ós külön 
is; több eredeti ós fordított füzet; cikkek a Hu
szadik Században. Németre fordította Edward 
Carpenter Toward democracy c. munkáját, Dór 
Freiheit entgegen c. alatt, 4 kötetben. 

7. B. Ferenc báró, megh. 1566., II. Lajos alatt 
zászlósúr, kir. főpohárnok és horvát bán. 1514-ben 
a fellázadt pórok ellen küzd. 1523-ban Jaica 
váránál Usref bég felett győzedelmeskedett. 
1524-ben kir. adományul kapja a magvaszakadt 
Ujlaky Lőrinc németújvári birtokát s Török Bá
lint javait. A mohácsi ütközetben 3000 lovassal 
és 1000 gyalogos dandárral vett részt, s a jobb 
szárny vezénylete reá bízatott. A bekövetkezett 
szomorú napokban előbb a nemzeti párton talál
juk; nemsokára urat cserélve, harcol hol Szapolyai, 
hol a török ellen. Érdemei jutalmául 1528. kir. 
adományul Lipíóújvárat kapta; nemsokára Szá
lúnak várát is birtokában találjuk. 1531-ben részt 
vés* a János és Ferdinánd párthívei között lefolyt 

bélavári értekezleten. 1554-ben a neki felajánlott 
nádori méltóságot idős kora miatt nem fogadja 
el. 1563-ban Miksa koronázásán, mint a magyar 
mágnások legelőkelőbb s legkorosabb tagja, szé
ken vitetve magát, tartotta a szent koronát. 
Utódja nem maradt. 

8. B. Ferenc báró, kir. főlovászmester és a 
dunántúli hadak fővezére, megh. Szalónakon 1625 
szept. 13. 1606-ban mint Rudolf kir. biztosa részt 
vesz a zsitvatoroki bóketárgyalásokban és ugyan
akkor donáoióban kapja Körmend várát és vá
rosát. 1620-ban Rohonczon Bethlen Gábor láto
gatását fogadja és elpártolván a királytól, hozzá
csatlakozik, majd a fölkelők dunántúli hadainak 
fővezére lesz ós még a nikolsburgi béke után is 
folytatja a harcot, mert nem hisz a békének. 

9. B. Géza gróf, a főrendiház tagja, nagybir
tokos, szül. 1838 jún. 1., megh. Budapesten 1900 
jan. 2. Eleinte vármegyei pályán működött, volt 
sopron vmegyei alispán is, később Vas vmegye köz
életében és társadalmában játszott vezető szere
pet. Ikervári uradalmán mintagazdaságot is ren
dezett be. Az országos politikában kevéssé vett 
részt. Legidősebb fia B. Lajos gróf, volt ország
gyűlési képviselő és fiumei kormányzó (1. o.). 

10. B. Ignác gróf, erdélyi püspök, született 
1741 jan. 30. Németújváron, megh. 1798 nov. 
17. Kolozsvárott. A hittudományokat Nagyszom
batban, Grácban ós a római Collegio San Apol-
linare-ban végezte. Már mint nagyszombati pap
növendék, tehát alig 19 éves korában, nyerte el 
a jaki javadalmas apátságot. 1767-ben egri kano
nok, 1773. u. o. nagyprépost lett. Erdélyi püspökké 
1780. neveztetett ki. Rómában felhasználta az 
alkalmat, hogy a vatikáni levéltár és könyvtár 
gazdag anyagát magyar szempontból áttanul
mányozza. Visszatérve egész lelkesedéssel látott 
hozzá a történelem tanulmányozásának és számos 
megjelent müve mais elsőrangú forrásmunka jel
legével bir. Legkiválóbb alkotása a róla elnevezett 
gyulafehérvári püspöki könyvtár és a csillag
vizsgáló (1. Batthyáneum). Müvei: Agamantis 
Palladii Acad. Philaletor. socli Responsa ad dubia 
Anonymi advers. privil. S. Stephani abbat. S. 
Mart. de S. Monté Pannon. MI conqessa propos. 
(H. és é. n.) A pannonhalmi oklevél hitelességét 
védi Benczúr támadásai ellen (1779 táján jelent 
meg).—Norma eléri stb. (1790Eger). Ben velet híres 
francia könyvének fordítása.—HomiliaésEdictum 
episcopale(Nagyszeben 1781). A beiktatás alkalmai
val Gyulafehérvárott mondott beszédei. — Sancti 
Gerardi Eppi Channd. scripta et acta inedita, 
Albae-Carolinae(1790). —LegesEccl. RegniHung. 
I. k. Albae-Carol. (1785). A II. és III. k. csak 1820. 
jelent meg. Ezenkívül számos müve maradt kéz
iratban, amelyek a gyulafehérvári könyvtárban 
őriztetnek. Arcképe megjelent az Erdélyi Múzeum 
n. t. 1815. Névaláírása a Hebe 1825. évf. mellék
letén. 

11. B. Imre gróf, szül. Polgárdiban, Fehér 
vármegyében, 1791., megh. 1874 szept. 16. Jogi 
tanulmányait a pesti egyetemen végezte s miután 
az ügyvédi vizsgát letette, a hétszemélyes tábla 
birájává, majd főlovászmesterré és Zala vmegye 
főispánjává neveztetett ki, hol még ellenfelei ro
konszenvét is birta. Mint főlovászmester két ko-
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ronázásnál szerepelt; 1830., midőn V. Ferdi
nánd, és 1867., midőn I. Ferenc József koronáz
tatott meg. 

12. B. István gróf (ifj.), Németújvár ura, hír
neves sportsman és úrlovas, szül. 1812., megh. 
1880. A pesti lovaregylet egyik alapítója és al
elnöke s a hazai lótenyésztés és versenyügyek 
egyik buzgó előharcosa. Széchenyi ós a híres Sán
dor gróf barátja volt, ki mint aktiv versenyző 
is említést érdemel. Lovai külföldi versenyéken 
is futottak ós szereztek dicsőséget a magyar teli-
vértenyósztósnek. Neve különösen a hatvanas 
években forrott össze a lóversenyüggyel; mint
egy 200 lovat nevelt föl és ő maga 300 verseny
ben lovagolt. B. lelkes híve volt az 1848—49-iM 
szabadságharc ügyének, melynek leverése után 
egy időre ő is külföldre emigrált. 

13. B. József gróf, Magyarország hercegprí
mása, esztergomi érsek, szül. 1727 január 30. 
Bécsben, megh. 1799 okt. 23. Pozsonyban. Az 
egyházi pályán tüneményes gyorsasággal haladt 
előre. Alig 25 éves korában esztergomi kanonok, 
barsi főespere3 és rátóti prépost volt. 1755-ben 
pozsonyi prépost, 1759. erdélyi püspök, 1760. ka
locsai, 1776. esztergomi érsek 8 két évvel utóbb 
bibornok lett. Két királyt koronázott meg: 1790 
nov. 15. II. Lipótot; 1792 jún. 6 .1 . Ferencet. B. 
egyike volt a legkiválóbb elméknek s a legmeg-
vesztegetőbb szónokoknak. Úgy az egyházi, mint 
a politikai életben már kalocsai érsek korában 
vezető szerepet játszott és Mária Teréziakirálynő, 
meg Albert herceg kir. helytartó nagyobb és fon-
tosabb dolgokban az ő nézetének ós tanácsának 
meghallgatása nélkül jóformán sohasem intéz
kedtek. Bölcsessége ós mérséklete a magyar areio-
pagos Dionysos-ának nevét biztosították részére. 
II. József erőszakos újításaival szemben határo
zottan ellenzéki álláspontra helyezkedett s mér
séklete még e heves vérű fejedelmet is befolyá
solta. Mikor VI. Pius pápa Bécsben tartózkodott, 
közte és a császár közt a közvetítést B. végezte 
mindkét fél megelégedésére. A pápa elismerésül 
sajátkezüleg tette fel fejére a bíbornoki birótu-
mot, míg II. József 1782 ápr. 24. sajátkezű levél
ben mondott neki köszönetet. Az 1790—91-iM 
országgyűlésen is mérséklőleg hatott s az ő nagy 
tekintélye tette lehetővé ennek a fontos ország
gyűlésnek aránylag elég sima lefolyását. A fran
cia háborúban áldozatokkal szolgálta a haza 
ügyét, a közjótékonyság terén pedig mindenkor 
előljárt hathatós példájával. Nagy elfoglaltsága 
mellett ráért az irodalom pártolására, sőt tényle
ges művelésére is. Számos beszéde jelent meg 
nyomtatásban. V. ö. Zelliger A., Egyházi írók 
csarnoka, 34—36.1. 

14. B. József gróf (id.), a főrendiház tagja, szül. 
1836 jún. 25., megh. 1897 aug. 24. Mosón vár
megyei birtokán gazdálkodott, majd vármegyó-
jébon viselt különböző tisztségeket s egyideig 
mosoni (1872), majd jásznagykunszolnok vár
megyei főispán volt. Fia B. László gróf, cs. és 
kir. kamarás, a főrendiház tagja és gyakorló 
orvos (1. o.). 

15. B. Károly József grót, később herceg, horvát 
bán.tábornagy, szül.Rohonezon 1698 ápr.28., megh. 
Bécsben 1772 ápr. 13. B. Ádám és Strattmann Eleo

nóra fia, kora ifjúsága óta katonáskodott és már 
az 1716 —18-iki török háborúban, a péterváradi és 
belgrádi csatákban méltóvá tette magát Savoyai 
Bugón figyelmére. Részt vett az 1734-iM és az 
1737—38-iki török háborúkban is ós 1739. mint 
követ ment a berlini udvarhoz. A háború kitörése
kor ismét szolgálatba lépett ós különösen a véres 
chotusitzi csatában (1742 máj. 17.) tűnt ki a ma
gyar gyalogság élén. 1744-ben Csehország ha
tárát II. Frigyes ellen védelmezte sikerrel. Ké
sőbb a Bajorországot megszálló seregnek lett 
vezére és 1745 ápr. 22. a pfaffenhofeni csatá
ban legyőzte a számra sokkal nagyobb francia
bajor sereget és átüzte azt a Rajnán, mire Miksa 
bajor választófejedelem kénytelen volt Mária Te
réziával a füsseni békét megkötni. Az örökösö
dési háború végén Belgiumban verekedett, de itt 
csak a lawfeldi vesztett csata után eszközölt visz-
szavonulása által tűnt ki. Érdemeit Mária Terézia 
tábornaggyá való kineveztetése által ismerte el, 
a békekötés után pedig őt bízta meg a trónörökös 
József főherceg nevelésének és udvarának veze
tésével. A fő állami ügyekben, különösen a kato
nai szervezkedés kérdésében is szívesen hallga
tott Mária Terézia B. tanácsára, kit mindenkép 
kitüntetett kegyével és trautmannsdorfi birtokán 
többször meg is látogatott. Midőn József római ki
rállyá választatott, B. a birodalmi hercegi ran
got nyerte (1764); mivel egyenes örököse nem 
volt, halála után rangja birtokaival együtt báty
jának, Lajosnak utódjaira szállott át. 

16. B. Kázmér gróf, a Szemere-féle forradalmi 
kabinet külügyminisztere, szül. 1807 jún. 4.,megh. 
1854 nov. 4. Parisban. Fiatal kordban a külföl-
dieskodő s idegen szellemű magyar mágnások 
közé tartozott; magyarul is csak harminc éves 
korában tanult meg. Beutazta a nyugatourópai 
államokat, megismerkedett a politikai ós társa
dalmi fejlődést átható demokratikus és szabad
elvű eszmékkel. Már az 1840-iki országgyűlés 
főrendi táblájának egyik ellenzéki vezére volt, 
fejlődése az 1843—44-iki országgyűlés vitái alatt 
pedig egészen radikális útra terelődött. A heves, 
gyakran kíméletlen diétái viták befolyása alatt 
párbajt vívott az aulikus Zichy Ferenc gróffal. 
Midőn a magyar iparpártolást támogató védegy
let Kossuth izgatásai következtében megalakult, 
B. lett az elnöke. Rangtársaival szembon tünte
tőleg viselte a magyar kelmét, az országos ellen
zéket pedig főleg anyagilag támogatta. 1848 nya
rán Baranya vármegye főispánjává és kormány
biztosává neveztetett ki, mely állásában erélyesen 
képviselte a magyar kormány álláspontját a dunai 
ós drávai forgalom szabaddá tótelében. 1849 feb
ruárjában Kiskunság, Szeged, Szabadka és Zom-
bor teljhatalmú polgári ós katonai biztosául kül
detett ki. Határozottságával és mérsékletével elő
nyösen támogatta és megalapozta Perczel Móric 
tábornok bácskai harctéri sikereit. Részben e ki
váló diplomáciai tapintatot igényelő megbízatás, 
részben fényes történeti neve irányították szemé
lyére Kossuth és Szemere figyelmét, kik készsége
sen bízták rá 1849 április 16-ika után a külügyek 
s ideiglenesen a kereskedelmi tárca vezetését, 
mert tudták, hogy rendíthetetlen hive a szabad
ságharc ügyének. 1849 augusztusában követte 
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Kossuthot Viddinbe, majd Sumlába ós a magyar 
emigrációval együtt Kiutahiába, melyet B. 1851 
szeptemberében hagyott el és Parisba ment. B. 
egyike az utolsó szabadságharc legrokonszenve
sebb alakjainak; nem tehetségben tulajdonságai, 
hanem jellemszilárdsága, áldozatkészsége ós kö
telességérzete biztosítják részére a történelem 
elismerését. B. emlékiratairól Tóth L. Irt a Buda
pesti Szemlében (198. köt., 1893). L. Magyar 
emigráció. 

17. B. Ijajos gróf, szül. 1696., megh. 1765 
okt. 26. Magyarország utolsó nemzeti nádora. 
Kancellársága alatt történt Mária Terézia koro
názása s a nevezetes 1741 szept. 11-iki pozsonyi 
országgyűlés, amelyen először B., azután a ki
rálynő ecsetelte érzékeny szavakban a haza szo
morú helyzetét. 1746-ban megalapította a hitbizo-
mányt utódai számára, kik a hercegi címet B. 
Károlytól örökölték. 1751 máj. 11. a pozsonyi gyű
lésen nádorrá választatott. Mint hű s hazája órde-

- keit mindenben előmozdítani törekvő férfiú az 
egész országban köztisztelet és szeretet tárgya 
volt s hogy mily szilárdan gyökerezett szivében 
a trón iránti törhetetlen érzület, igazolja az, 
hogy midőn dinasztikus hűsége kétségbe vonatott 
s a királynő előtti kegyvesztése tudomására ju
tott, e feletti bánatában meghalt. Nejétől, Kinsky 
Teréziától származott gyermekei közül József 
bibornok tűnt ki. 

18. B Lajos gróf, az első felelős magyar mi
nisztérium elnöke, a magyar alkotmány vér
tanúja, szül. Pozsonyban 1806 febr. 14., megh. 
Pesten 1849 okt. 6. Atyja B. János gróf volt, ki 
ifjú korában mint katona szolgálta hazáját, majd 
birtokaira vonulva, nagy takarékosságával meg
kétszerezte hatalmas vagyonát. Anyja Skerlecz 
Borbála bárónő volt, ki az akaratos, önfejű, de 
nemes lelkű ós jószívű fia neveltetését teljesen a 
félszeg, parancsolni nem tudó nevelőre bizta. Ti
zenhat éves korában a hadseregbe lépett. Az ifjú 
B. szunnyadó szellemére jótékony befolyással 
volt a tudós Neurohrral való ismeretsége: ö kel
tette föl benne a komoly tudományosság iránti 
tiszteletet. Huszonegy éves korában jogi vizs
gát tett a zágrábi akadémián, majd hosszabb 
európai útra indult, s élénk figyelemmel kisérte 
a nyugati államok politikai ós gazdasági fejlő
dését. Hazatérése után társulati ügyek (sport, ka
szinó, gazdasági egyletek) érdekelték, de Szé
chenyi és Wesselényi Miklós befolyása alatt mind
inkább meghódította az országos politika, mely
ben eleinte szintén a legnagyobb magyar volt a 
mestere. Később ugyan Kossuth hatása alá ke
rült, politikai tevékenységének tizenkettedik órá
jában azonban ismét visszatért a mérséklet ós 
oszélyesség ama közópútjára, melyet a negyve
nes években első mentora követett. Már az 
1839—40-lkl országgyűlés főrendi tábláján B. 
lépett föl, mint a kisded ellenzéki mágnás-csoport 
vezetője. A még csak szervezkedő főrendi ellen
zék soraiban — írta később Zichy Antal — B. 
kezd tündökölni, bár szónoki tehetsége mögötte 
áll úgy a hevesebb gr. Teleki Lászlónak, mint a 
szelídebb báró Eötvösnek. B. egy pillanatra sem 
habozott ellenzéki szerepében. Irányadó elvekül 
vallotta minden rend, minden vallás és minden 

vélemény felszabadítását; beszédei tartalmassá
gukkal, erős logikájukkal, szabadelvű felfogá
sukkal és az egész gondolatvilágát átjáró követ
kezetes megállapodottságukkal tűntek ki. Foly
vást erősbödő közjogi radikalizmusa miatt Szé
chenyi attól félt, hogy ha B. az agitáció terére 
lépne, felforgatná az országot. Egyúttal azon
ban B. vérmérsékletét Deákénál hevesebbnek, 
Kossuthónál higgadtabbnak tartotta, amiben Szé
chenyi nem is tévedett. Az 1843—44-iki ország
gyűlésen már B. a főrendi oppozíció országosan 
elismert vezére. Ekkor a nem-nemesek hivatal
képessége ügyében mondta e nevezetes szavakat: 
«Ész, erény, becsületesség nincs kötve osztály
hoz, sőt e tulajdonok sokszor megfordított arány
ban állanak a nemesi kiváltsághoz». Széchenyi 
erre azt irta naplójába, hogy B. vesztének indul 
s a Rom istenének esik martalékul. Szerette, gyű
lölte felváltva B.-t. Néha nagy szakállát mére
gette, hogyan röpítene bele párbajban egy golyót; 
máskor ismét meghajolt értelmi felsőbbsége s lé
nyének valami «sajátságos varázsa előtte. 

Mint az országos ellenzék feje, keresztülvitte 
1847. Pest vármegyében Kossuth követté válasz
tatását. Ó maga továbbra is a főrendi táblán mű
ködött: részt vett több nagy vitában (ősiség, 
unió stb.), valamint a március 16-iki nagy kül
döttségben, előtte való estén pedig az őket ün
neplő tömegnek Kossuth úgy mutatta be a jobb
ján álló B.-t, mint Magyarország első független 
miniszterelnökét. Márc. 17. ki is nevoztetett, 
márc. 23: fölterjesztette a miniszterek névsorát, 
állását pedig márc. 31. elfoglalta. Mészáros Lá
zár szerint B. később is azzal dicsekedett, hogy 
bármit mondhatnak róla, meg kell engedni, hogy 
jó minisztereket tudott választani. Állását nehéz 
viszonyok közt foglalta el, de a törvényes alapon 
maradva, remélte, hogy sikert ér el. Helyzete 
annál kétségesebb volt, mert nem birta az udvar 
bizalmát s nem talált az illetékes helyen elég tá
maszt, hogy a fiatal magyar állam hatalmának 
teljes súlyát latba vethesse Jellachich lázadásá
val s a szerbek és oláhok forrongásával szemben. 
Többszörös bécsi és innsbrucki utazása, sőt ma
gának István főherceg-nádornak személyes ba
rátsága sem használt a magyar kormány ügyé
nek. Emellett látnia kellett, hogy saját kabinet
jében túlsúlyra vergődött Kossuth tekintélye, ki 
a folyvást izzó hangulatok közben egyre világo
sabban látta meg a kamarilla céljait. Noha B. 
kész volt a törvényes álláspontot megóvni «akár 
felülről, akár alulról jövő forradalommal» szem
ben, Lamberg gróf meggyilkolása után teljesen 
háttérbe szorult az ö lojális, őszintén békére tö
rekvő politikája. Közben ismételten lemondott ál
lásáról, miután politikája zátonyra jutott a szélső
ségekben, s ezen elhatározása mellett szilárdan 
megmaradt, bár Kossuth szinte esengve kérte, 
hogy ne hagyja kormány nélkül az elárult s párt
ütéssel körülvett hazát. Miniszterségének legma
radandóbb müve volt a honvédség első tíz zászló
aljának felállítása és szervezése, noha nem is sej
tette, hogy a Ferdinánd király által jóváhagyott 
katona-állítás magva lesz a későbbi dicsőséges 
honvédseregnek. Távozása előtt, okt. 2. ellenje
gyezte utódjának, Vay Miklós bárónak kinevez-
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tetését, azután rövid időre birtokaira vonult 
vissza. Okt. 11. lebukott lováról, s igy betegsége 
is akadályozta az országgyűlésen való megjele
nését, hol — Deák és Széchenyi visszavonulása 
után — Kossuth versenytárs nélkül, az időköz
ben megalakult honvédelmi bizottmány élén, egé
szen magához ragadta az ügyek vezetését. Mikor 
néhány hét múlva már mint egyszerű képviselő 
kísérlett meg új propagandát a kiegyezés dolgá
ban, inkább a magyar seregek hátrálásának be
folyása alatt elérte, hogy az országgyűlés Win-
dischgrátz herceg császári fővezér elé békekül
döttséget menesztett, melybe a két Mailáthtal, 
Deákkal ós Lonovics érsekkel együtt B.-t is be
választották. A herceg Bicskén fogadta a de-
putációt, de B.-t nem bocsátotta maga elé, sőt né
hány nappal később (1849 jan. 8.) Pesten, a Ká
rolyi-palotában elfogatta. Utóbb, még az év ele-
jón Laibachba vitték. 

A híres foglyot Sárváron a magyarok, Cilly-
ben a stájerok ki akarták szabadítani. B. leté
tette velük a fegyvert, annyira bízott ügyének 
igazságában és ártatlanságában. Fogsága alatt 
elolvasta Zrínyi Péter és II. Rákóczi Ferenc kül
földön folytatott pőrét. Eleinte nem fogadta el 
az osztrák fórumok illetékességét, utóbb azonban 
feleit a vádpontokra, ügyvédéül Deák Ferencet 
nevezte meg, s tanukul V. Ferdinándra, István és 
Lajos főhercegekre hivatkozott. Sem ügyvédét, 
sem tanúit nem fogadták el, tehát maga írta meg 
védőiratát, mire a törvényszék kénytelen volt 
elejteni azt a vádat, mintha ő lett volna Latour 
és Lamberg megöletésének oka. Pőrének tartama 
alatt is foglalkoztatta a nemzet és uralkodó ki
békítése. Június végén Olmützbe vitték, hol a 
haditörvényszék előbb néhány évi börtönre, utóbb, 
Schwarzenberg herceg nyomására, halálra ítélte, 
egyszersmind kegyelemre ajánlotta, okul fel
hozva a súlyos körülményeket, melyek közt más
kép alig cselekedhetett. Az ítélet módosítása előtt 
Pestre hozták, hogy Haynau teljes hatalmának 
területén a kegyelmezéseknél követett szokások
kal ellenkezőleg járhasson el vele szemben. Okt. 
5. kötél általi halálra ítéltetett, mert miniszter
elnöki szerepében a pragmatika szankció kötelé
keinek lazítására és a birodalom fel forgatására 
törekedett, majd a lázadók közé állva, részt vett 
a feloszlatott országgyűlésen, s erősítette a for
radalmi pártot. B. hiába tiltakozott az égbekiáltó 
ítélet ellen, kijelentvo, hogy csak a gyilkosság 
áll hatalmukban, de el nem ítélhetik. Okt. 5. éj
jelén egy titokban szerzett tőrrel nyakán és mellén 
oly irtózatos sebeket vágott, hogy az akasztás 
lehetetlenné vált. B rettenetes vágásokat a spár
tai lelkű férfiú egy szisszenés nélkül végezte, 
hogy porkolábjai semmit se vegyenek észre. 
Bágyadtan, de törhetetlen lélekkel állt a golyók 
elé. «Bljen a haza! Allez, Jager!» — volt az utolsó 
szava. S a vadászok szivén lőtték Magyarország 
legnagyobb rojalistáját (1849 okt. 6). Holttestét 
pár nappal később a ferenciek kriptájában temet
ték el, az alkotmányos élet helyreállítása után ki
emelték az egyszerű fakoporsóból s 1869 jún. 9. 
országos gyászpompával kisérték a kerepesi mau
zóleumba. Hitvese, Zichy Antónia grófnő (megh. 
1888 szept. 29), a példás életű honleány csaknem 
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negyven évig viselte az özvegyi fátyolt. Szobra 
és méltó életrajza B.-nak máig sincs. 

B. kivégeztetése az egész világon fájdalmas 
részvétet és felzúdulást keltett. Az egész világ
sajtó élesen támadta érte Ausztriát: benne nem 
a forradalmárt, hanem a törvényes jogok közt 
harcoló magyar főurat büntették. Szerepében és 
végzetében összehasonlították Egmont gróffal, kit 
Álba herceg hasonló körülmények közt végezte
tett ki. LeM nemessége, törhetetlensége és tra
gikus halála a nemzet mártírjainak egyik leg
rokonszenvesebb típusává avatják, kiknek élete 
egész politikai nemzedékek gondolkodását termé
kenyítette és fogja megtermékenyíteni. 

Irodalom. B.-nak több életrajza van : egy névtelen szerző 
műve a 70-es években. Másik Nagy Lajostól, Gr. B. élete; 
Farkas Emod, Gr. B. élete (M. K. 511—512.). V. 8. Horváth 
Mihály, A függetlenségi harc tört. (III. köt.); Szemere B., 
B., Kossuth és Görgei; Márki S., Az 1848—49-iki szabadság
harc tört. (Mill. tört. X. k . ) ; Halász Imre, Gr. B., Nyugat 
1910. évf. Elfogatásáról és kivégzéséről 1. a 48-iki vértanuk
ról szóló munkákat (Varga Ottó, Kacziány Géza stb.). 

19. B. Lajos gróf, politikus, szül. Egyeden 
(Sopron vm.) 1860 júl. 24., B. Géza gróf és B. 
Emma grófnő fia. Főiskolai tanulmányait külföl
dön végezte, 1881. a közös külügyminisztériumba 
lépett s egy ideig a diplomáciai pályán működött. 
1882-ben nóül vette Andrássy Ilona grófnőt, And-
rássy Gyula gróf egyetlen leányát, kivel egy időre 
ikervári jószágán visszavonulva élt. 1884-ben 
Győr vármegye főispánja, 1892. Fiume kormány
zója lett, 1896 októberében visszalépett s a sza
badelvű párton előbb Győrt, majd a fiumei kerü
letet képviselte. A nagy szabadelvű pártban az 
ú. n. mágnáscsoporthoz tartozott, mely a fiatal 
Andrássy Gyula grófot, az ő sógorát vallotta 
szükebbkörü vezetőjének. A kormány oldalán 
híven kitartott, melynek pártkörét az 1904 nov. 
18-iki események miatt hagyta el. Tagja lett az el
lenzékkel szövetkezett disszidens-csoportnak,majd 
az 1905-iki nemzeti küzdelem lefolyása alatt meg
alakult s 1910 elején feloszolt alkotmánypártnak, 
melynek vezére Andrássy Gyula volt. Az 1910 
júniusi választásokon mint pártonkívülit válasz
tották meg a bodajki kerületben, de képviselői 
mandátumáról még ez év végén lemondott ós a 
magánéletbe vonult. 1893 óta v. b. 1.1. 

20. B. László gróf, orvos, emberbarát, szül. 
Kilitiben, Mosón vmegyóben, 1870 okt. 28. Kö
zépiskolai tanulmányainak befejezése után egy 
évet a bécsi gazdasági főiskolán töltött, ugyan
ekkor bölcsészeti és orvosi tudományokkal is fog
lalkozott. 1900-ban u. o. orvosdoktorrá avat
ták. A főrendiház tagja, cs. és kir. kamarás. 
1902-ben Köpcsónyben 24 ágyas, teljesen mo
dern berendezésű és fölszerelésü kórházat ala
pított és tart fenn, ahol a szegónysorsú betegeket 
ingyenes kezelésben és ellátásban részesítik. Fő
leg szemészeti és sebészeti operációkkal foglalko
zik, házában naponta rendel, orvosi tanácsokkal 
és gyógyszerekkel látja el a messze vidékről 
hozzá sereglő betegeket. Irodalmi közleményeit 
évi jelentésekben teszi közzé. Jótékonyságában 
hatalmas munkatársa fennkölt lelkű felesége, 
Coreth Mária Terézia grófnő csillagkeresztes és 
palotahölgy. 

21. B. Orbán, 1531. testvérével, Ferenccel 
együtt részt vett a Szapolyai János és Ferdinánd 

• 
45 
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párthívei között lefolyt bólavári értekezleten. 
1534-ben részes volt Czibak Imre püspöknek Pel-
méren történt megölésében. Később protestánssá 
lett, amiért Martinuzzi, B. szolgáját megveszte
getve, őt megmérgezte... 

22. B.-Strattmann Ödön herceg, szül. 1827 
nov. 21. Milanóban. Ifjúságát Angliában töltötte, 
1883. tért vissza Magyarországba, tagja a fő
rendiháznak, cs. ós kir. kamarás, v. b. t. taná
csos. Első neje, Gumpel Henriette, megh. 1892 
szept. 26.; 1901 jan. 14. nőül vette Bécsben 
Molzmann Amáliát (szül. 1875.). 

23. B. Tivadar gróf, politikus, cs. és kir. kama
rás, B. Zsigmond gróf ós Brdődy Johanna grófnő 
fia, szül. 1859 febr. 23. Zalaszentgróton. Közép
iskolai tanulmányait a kalocsai jezsuita-kollé
giumban és Fiumében végezte, s ez utóbbi he
lyen hallgatta a tengerészeti akadémiát is. Mint 
tengerészhadapród nagyobb óceáni utakat tett, 
később segédtiszt lett, 1881. pedig sikeresen le
tette a vizsgát a hosszú járatú kereskedelmi tenge-
részetről. 1883-ban titkári ranggal a kereskedelmi 
minisztériumba osztották be s egy évvel később 
az Adria hajóstársaság kormánybiztosa lett. 
1890-ben lemondott állásáról s 1892. a fiumei ke
rület képviselőjének választották; az országgyű
lésen a szabadelvű párthoz tartozott, melynek 
egyházpolitikája miatt rövid időre kilépett a párt
körből, hova csak 1896. tért vissza. 1901-ben a 
zurányi kerület választotta meg, 1903. azonban 
Apponyival s a régi nemzeti párt legnagyobb ré
szével a párhuzamos ülések miatt újból elhagyta 
a kormánypártot. Tagja lett az újon megalakított 
nemzeti pártnak, amely főleg katonai kérdések 
terén sürgetett nemzeti vívmányokat. Vezérével, 
Apponyival együtt belépett az ellenzéki pártok 
szövetségébe, majd az 1904-iki események hatása 
alatt elhagyva a 67-es alapot, a függetlenségi és 
48-as pártba. Mint e párt tagja nyert újból kép
viselői megbízólevelet az 1905 jan. 26. választá
sokon Zurányban. 1905—6-ban élénk részt vett 
a nemzeti küzdelemben s tagja lett a vezérlő-
bizottságnak. B. mint a függetlenségi párt al
elnöke támogatta a szövetkezett pártok vezérei
ből alakult Wekerle-kormányt, melytől azonban 
később — főkép az önálló bank és az általános 
választói jog miatt — mindjobban elhidegült. 
Mikor a függetlenségi párt 1910 végén kettésza
kadt, az ú. n. bankos csoport ólén B. megmaradt 
az anyapártban, mely most Jnsth Gyulát elnökéül, 
B.-t pedig alelnökéül ismerte el. 1910 jún. 1. mint e 
párt jelöltje választatott meg Szekszárdon. 1909. 
rövid ideig a képviselőház alelnöke is volt. 

24. B. Vilmos gr., szül. 1870 márc. 14. Áldozó
pappá szentelték 1894 júl. 7. Bölcseleti és hittudo
mányi tanulmányait az innsbrucki egyetemen, 
diplomáciai ós jogi tanulmányait pedig Rómá
ban az Aceademia dei nobili Eccl. intézetben vé
gezte. Kánonjog-doktor. XIII. Leó kinevezte titkos 
kamarásnak; 1900 júl. 2. nyitrai kanonok; 1904 
nov. 30. Bende Imre nyitrai püspök mellé ki
neveztetett koadjutor-püspöknek utódlási joggal; 
1910 márc. 15. óta a nyitrai egyházmegye apos
toli adminisztrátora. 

25. B. Vince gróf, szül. Grácban 1772 febr. 28., 
hol atyja kamarai tanácsos volt, megh. Bécsben 

1827 dec. 3. Igen művelt és sokat utazott férfiú volt, 
ki több előkelő tisztséget is viselt, Hont vmegye 
főispánja és Esztergom vmegye főispáni helytar
tója, az udvari kamara alelnöke, az udvari keres
kedelmi bizottmány előadója s a magyar udvari 
kancelláriánál tanácsos volt. Német nyelven Irt 
dolgozatai közt nevezetesebbek: Ueber das unga-
rische Küstenland (Pest 1805); Reise nach Con-
stantinopel in Briefen (Pest 1810); Reise durch 
einen Theil Ungarns, Siebenbürgens, der Moldau 
und Bukovina im Jahre 1805s (Pest 1811). Ez 
utóbbi magyar fordításban is (1818). 

Batthyány-Hunyady-díj ,egyik legrégibb buda
pesti verseny, amely tavasszal kerül dűlőre. 1828-
ban alapították. Távolsága 1600 in., dija 1000 
cs. ós kir. arany a győztesnek. 

Batthyány-kódex, a gyulafehérvári püspöki 
Batthyány-könyvtárban őrzött díszes kézirat, mely 
1556—1563 v. 1560—1563 között készült és leg
első prot. szertartásos ónekeskönyvünk vagyis gra-
duálunk. Tartalmát különösen himnuszok és zsol
tárok alkotják; amazok kevés kivétellel a kat. egy
ház ősrégi himnuszainak verses fordításai. Nyom
tatásban a Nyelvemléktár XIV. kötetében látott 
először napvilágot; de szövegei alapul szolgáltak 
a XVIII. az. végéig virágzott prot. graduál-iroda-
lomhoz. V. ö. Volf György, Nyelvemlékt. XIV. 
k.; Horváth Cyrill, a B.-ről (Bpestl906); u. a., 
Egyet. Phil. Közi. (1908). 

Batthyány-Strattmann, 1. Batthyány. 
Battik-nyomás, 1. Batik-nyomás. 
B a t t i m e n t o (olasz), 1. Battement. 
Battlay Imre, előbb kalocsai kir. ügyész, utóbb 

kassai kir. főügyészi helyettes s nemsokára ugyan
ott kir. főügyész, szül. 1843., megh. Budapesten 
1896 márc. 21. Az igazságügyminisztériumban al
kalmaztatva, tevékeny részt vett a bűnvádi per
rendtartás előkészítő munkálataiban. Legneveze
tesebb dolgozatai a Magy. Igazságügyben jelentek 
meg.Említésre méltók: A magyar büntetőtörvény-
könyv a dolus és culpa tana szempontjából (Kassa 
1879); A jogos védelem (u. o. 1891); A végszükség 
joga (u. o. 1891); A büntetendő kísérlet és a bevég
zés (u. o. 1892); A kísérlet- és részességről. Magán
jogi monográfiája Az örökösödési köteles részről. 

Battle (ejtsd: betti), város Sussex angol grófság
ban, 11 km.-re Hastingstól, (1901) 2996 lak., Battle-
abbey romjaival; ez apátságot Hódító Vilmos 
alapította az Epiton nevű puszta helyen azon győ
zelem emlékére, amelyet itt 1066 okt. 14-én Harold 
fölött kivívott. Plébánia-templomában van Sir 
Anthony Browne szép síremléke. 

Battle-Creek (ejtsd: —krik), város Michigan ame
rikai állam Calhoun countyjában, vasút mellett, 
(1900) 18,563 lak., nagy gabonatárakkal. 

Battologia(gör., máskép: battarizmus), fecse
gés, sok szóval semmitmondás. 

Battoni, olasz festő, 1. Batoni. 
Battonya, nagyk. Csanád vm. battonyai j.-ban, 

(1900) 1963 házzal és 12,872 lak., köztük 8144 ma
gyar, 216 tót, 1774 oláh és 2602 szerb; hitfele
kezetre nézve 6985 róm. kat., 4460 gör. kel., 963 
ref., 114 ág. ev. és 256 izr. Szolgabírói székhely, 
járásbíróság ós adóhivatal, közjegyző, dohány- ós 
selyemgubóbeváltó hivatal, csendőrörs, pénzügy
őri szakasz, ipartestület, alsófokú ipariskol», 2 
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takarékpénztár, 3 gőzmalom, olajtörő, 2 gyógy
szertár ; vasúti állomás, posta- és távirdahivatal, 
telefonállomás. Lakói vászonszövéssel foglalkoz
nak. Élénk marhavásárok. Határa 13,849 ha. V. 
ö. Gál Vilmos, B. és környéke. 

Battos, 1. therai férfiú, Kyrene gyarmatváros 
alapítója (a hagyomány szerint Kr. e. 630), a Bat-
iiada-uTsAkoáóh&z atyja. A Battiadák, kik belső 
zavarok ellenére Kyrenét hatalmas állammá tet
ték, 460. a demokrácia forradalmában trónjukat 
vesztik. 

2. B., a messeniai Battos-sziklához kapcsolódó 
népmonda szerint annak a pásztornak a neve, ki 
látta Hermest, mikor az Apollontól lopott barmo
kat Messenián áthajtotta. Hermes ajándékkal es
küre birja, hogy nem árulja el a látottakat, de 
mikor az isten elváltoztatott alakban visszatér, 
hogy próbára tegye, a csacska pásztor nagyobb 
ajándék reményében megszegi esküjét. Az isten 
büntetésből sziklává változtatja : ezentúl tud majd 
hallgatni. 

B a t t a a l i a , a katonák és gladiátorok vívó
gyakorlata botokkal, innen a középkori batalia: 
küzdőtér, küzdelem (franc, bataille). 

B a t t n t a (ol., ütés, verés), 1. a tőrvívásban 
erős ütést jelent, melyet a vívó teljes erőből ellen
felének pengéjére mér, hogy azt félreütve, a pil
lanatra fedetlen ellenfél ellen hatásos döfést ad
hasson. A kardvívásban cselütós, melyet gyorsan, 
nem várt irányban, az igazi vágás követ. 

2. B., a lovaglás művészetében oly iramodást 
jelent, amelynél a ló patája alig éri a földet. 

3. B., zenei értelemben a. m. ütem. Pl. ritmo di 
tre v. di guattro battute a. m. 3 vagy 4 ütemnek 
magasabb egységbe való foglalása. Szorosabb ér
telemben B. egyértelmű a leütéssel (vagyis az 
ütem kezdetével). Ez az utasítás: a B- a. m. tak
tusban játszandó! Szól ez pedig az éneket kisérő 
hangszerelmek, amikor az énekes szabadabban 
adhat elő, a kiséretnek azonban ragaszkodnia kell 
a taktushoz. Ellenkezője a collá parte, vagyis a 
kiséret igazodjék az énekeshez. De szólhat az a 
B. az énekesnek is, amikor egy fesztelenebb reci
tativo után ismét alkalmazkodnia kell a szigorúbb 
ütemhez. 

Battyán, kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban, 
1900) 1134 magyar lak.; u. p. és u. t. Bély. Már a 

Xlli. sz.-ban szerepel; várát 1706. a császáriak 
lerombolták; újból felépült, de 1711. a kurucok 
feldúlták. A hajdani várkastély báró Sennyey 
Béláé, egy része még fennáll. A kastély kápolná
jának sírboltjában nyugszanak báró Sennyey Pál 
és szülei. Itt őrzik a Sennyey-levéltárat is. 

Battyánd, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban, 
(i9oo) 467 vend és magyar lak., vasúti állomás, 
posta- és táviróhivatal. 

Battyánialva, kisk. Vas vm. muraszombati 
j.-ban, (1900) 624 vend lak.; u. p. és u. t. Mura
szombat. Batthyány-féle régi kastély és román-
stilű kápolna. 

Battyánháza, kisk. Torontál vm. törökkani
zsai j.-ban, (1900) 146 német lak.; u. p. ós u. t. 
Óbéba. 

Battyáni, 1. Batthyáni. 
Batu, hollandus uralom alatt álló kis sziget

csoport Szumatra Ny.-i oldalán; van három na

gyobb (Mintao, Massa ós Ballá) ós mintegy 50 
kisebb, részben lakatlan szigete, egyik sem éri el 
a 100 m. magasságot. Területe összesen 1154 km2. 
Lakói malájok, akik fafaragással és kókuszolaj-
készltóssel foglalkoznak. Gazdasági értéke a szi
getnek még csekély, a települések jelentéktelenek. 

Batu, mongol khán, Dzsusi fia, Temudzsin, mel
léknevén Dzsingiszkhán, unokája. 1224-ben nagy-
atyj ától a Kaspi-tó ós az Araitól É.-r a ósNy .-r a fekvő 
tartományokat nyerte, melyeket Kipcsaknak (az 
aranyhorda birodalmának) neveztek el. Temudzsin 
halála után Ügetájt vagy Oktait elismerte nagy-
khánnak ós Kma elleni vállalatában is elkísérte, 
később pedig (1237—1241) annak parancsára el
pusztította 1237—40. Oroszországot, 1240—41. 
Lengyelországot, 1241—42. a muhi csata után 
Magyar-, Horvátországot ós Dalmáciát és csak 
Oktai nagykhán halálának hírére tért vissza sok 
ezer fogollyal vadonjaiba. Meghalt fővárosában, 
Szerájban, 1256. L. Mongolok. 

Batua v. vatva, törpe afrikai népek a Sankuru 
területén, az Albert-Edvard-tó Ny.-irészén, Uzundi-
ban stb. A név gyűjtőfogalom is a pusztulóban 
levő törzsek jelölésére, nyelvi vagy faji korlátok 
nélkül. L. Törpék. 

Batuecas, Las (ejtsd: íasz batuekász), zord, telje
sen puszta, kopár, lakatlan, az Alagontól öntözött 
völgy a Sierra de Franciában, Salamanca tarto
mányban, Estremadura határán. Az J 599. Álba 
hercege által alapított, de most romokban heverő 
karmelita-klastrom látogatott búcsújáró hely volt. 
A durva spanyolról ma is mondják: B.-ban nevel
kedett (criado en las B.) 

Batuly v. batul-alma, 1. Almafa (gyümölcse). 
Batum, kikötőváros és harmadrangú erősség 

az ugyanily nevű kerületbon (területe 3045 km!, 
85,576 lak,), Kutaisz orosz kormányzóságban, a 
Fekete-tenger partján, igen jó kikötővel, (1900) 
28,508 lak., a petróleum és petróleum-termékek 
elszállítására alkalmas ládák és pléhdobozok ké
szítésével, naftatermékek nagy rakodóival. Vasút 
köti össze Tiflisszel ós Bakuval s ez a körülmény 
nagyon emeli forgalmát. Az Európába szállítandó 
bakui petróleumot csövekben szállítják ide Baku
ból. A naftatermékeken kívül mangánércet, gyap
jút, sót, kukoricát exportál. Tengeri forgalma 
még mindig növekedik. Kikötőjének egy része 
hadi kikötőül szolgál. B. az ókorban Bathys, 
Justinianus idejében Petra, a XVII. sz.-tól 1878-ig 
török birtok volt; az 1878-iki berlini kongresszus 
az oroszoknak ítélte oda. Az orosz uralom alatt 
a B. és Artvin kerületekből álló B.-vidéknok volt 
fővárosa. 1886-ban szabad kikötő voltát megszün
tették és 1888. Kutaisz kormányzóságba olvasz
tották be. V. ö. Mourier, Batoum et le bassin du 
Tchorok (Paris 1887). 

Baturin, község Csernigov orosz kormányzó
ságban, a Szeim partján, (1897) 4547 lak. Báthory 
István lengyel király alapította; a XVII. sz.-ban 
az ukrainai kozákok hetmanjának volt szókhelye. 

Bátya, tulajdonképen olyan, a férflnemhez tar
tozó személy, aki egy másikkal közös atyától és 
anyától származik (fráter germanus); továbbá 
olyan is, aki csak ugyanazon atyától vagy anyától 
származik (fráter consanguineusv.uterinus); hely
telenül nevezik aztán az olyat így, vagy mostoha 



Bátya — 706 — Baubo 

B.-nak, aki nem is vérrokona a másiknak, hanem 
atyja vagy anyja amannak anyjával vagy atyjával 
egybekelt. Meg kell jegyeznünk, hogy a B. mindig 
az idősebb testvértjelenti, az ifjabbat az öcs szóval 
jelezzük. 

Bátya, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. kalo
csai j.-ban, (1900) 3552 magyar lak., postahivatal
lal ; u. t. Kalocsa. Régi község, a török világ alól 
is népesen került ki. 

Bátyafalva (azelőtt: Battueza), kisk. Arad vm. 
radnai j.-ban, (1900) 341 oláh lak.; u. p. ós u. t. 
Berzova. 

Bátyes, hegy, 1. Bágyes, 
Batyest, kisk. Krassó-Szörény vm. facseti 

j.-ban, 568 oláh lak., u. p. és u. t. Pacset. 
Batyk, kisk. Zala vm. zalaszentgróti j.-ban, 

(1900) 935 magyar lak., n. p. és n. t. Zalabér. 
Batykó, így nevezték ezelőtt hazánk ÉK.-i 

részein az orosz és oláh papokat. 
Bátyok, kisk. Abauj-Torna vm. füzéri j.-ban, 

(1900) 343 tót ós magyar lak., u. p. és u. t. Ránk-
füred. 

Bátyú, fejlődő kisk. Bereg vm. mezőkászonyi 
j.-ban, (1900) 1316 magyar lak., vasúti csomópont, 
elágazással Munkács-Stry és Máramarossziget 
felé. Posta- és táviróhivatal. 

Batyubál, 1. Piknik. 
Batyuska, orosz szó, a. m. atya, papa; az édes 

atyján kivül az orosz így szólítja papját is, de 
más embert is, ha kedveskedő, meghitt megszó
lítással akar élni (ekkor a. m. a bácsi szavunk); 
a köznép olykor a cárt is így emlegeti. 

Batyuskov Konstantin, orosz költő, született 
Vologdában 1787 máj. 17., megh. 1855 júl. 19. 
ugyanott. Szt.-Pótervárott nevelkedett, az 1806-iki 
háború alkalmával beállt katonának; Heilsberg-
nél megsebesült, később 1809-ig a finn gárda
vadászezredben szolgált s mint Rajevszkij tábor
nok hadsegéde az 1812—14-iki hadjáratokban is 
részt vett egész Paris bevételéig. 1816-ban a kül
ügyi kormánynál kapott hivatalt, majd két év 
múlva a nápolyi orosz követség katonai attaséja 
lett, de nemsokára elmebaja támadván, előbb a 
cseh fürdőkbe utazott, azután, mivel ott nem gyó
gyult ki, 1822. visszatért Oroszországba. Miután a 
következő évben egészen kitört rajta a téboly, 
rokonai haza vitték Vologdába, ahol még 32 évig 
élt csendes őrültségben. B., aki Petrarcát és Tassót 
választotta mintaképül, sokat tett az orosz pro-
zódia fejlesztésére s mint ilyen az orosz iroda
lomban a legérdemesebbek közt foglalt helyet; 
behozta az orosz irodalomba az ó-klasszikus for
mákat, fordította Tibullust, Petrarcát, Tassót stb. 
Prózai munkáiban főképen Finnország termé
szeti szépségeinek leírásával foglalkozott. Ere
deti művei: elégiák ós költői levelek; ezek közt 
kiváló szépségű A haldokló Tasso, melyben saját 
sorsát látnoki erővel énekelte meg és A barát 
árnyéka. Költeményei összegyűjtve 1850. jelen
tek meg Szt.-Pótervárott, műveinek teljes kiadása 
1887. u. o. 

Batz, 1., sziget, 1. Bas. — 2. B., tengermelléki 
község Loire-Inférieure francia départementban 
3 km.-nyire Croisictől, vasút mellett, (1906) 2447 
lak., akiket sokan a Szt. Félix által megtérített 
régi szászok utódainak tartanak; sófőzőkkel, 

élénk halászattal; egy érdekes menhirrel és két 
szép régi templommal (a XV. ós XVI. sz.-ból.). 

Batz, 1. Jean Pierre, báró, annak az összeeskü
vésnek szervezője, mely XVI. Lajost vérpadra 
hurcolásakor meg akarta szabadítani. Szül. 1754 
jan. 24. Tartásban, megh. 1822. Chaudieuben. 
Rendkívül becsvágyó, erélyes és értelmes létére 
nem elégítette ki az akkori francia arisztokrácia 
tétlen élete. Részt vett a keletindiai társaság vál
lalkozásaiban, ami által vagyonát növelte, majd 
katonai dicsőségért ábrándozván, 1784. a spanyol 
hadseregbe lépett; de rövid idő múlva visszatért 
Franciaországba s felajánlotta szolgálatát a ki
rálynak. Megválasztatta magát az alkotmányozó 
nemzetgyűlésbe, s mindvégig hűségesen kitartott 
a király mellett. Midőn XVI. Lajost elitélték, 500 
rojalistából csapatot szervezett, hogy midőn a 
királyt a Templeból a kivégzés helyére viszik, 
rohamot intéz a kiséret ellen s megszabadítja őt. 
Kezére játszott régi barátja és korábbi pénzügyi 
vállalatainak társa, Btienne Claviére is, aki a Com-
munevégrehajtóbizottságának tagja volt; az őko-
csi j án vitték az elitélt király t.De mikor B. keresztül
törte a kordont s elkiáltotta: Utánam, aki meg 
akarja menteni a királyt! — csak néhányan kö
vették, a többi elvesztette bátorságát. Két társát 
a katonák rögtön lemészárolták; B.-nak sikerült 
Marsán gróf házán át menekülni. Később titokban 
visszatért Parisba és a királynét s gyermekeit 
igyekezett megmenteni megvesztegetett tisztek 
segélyével s még a Templeba is behatolt. Azon
ban minden terve kudarcot vallott. Az üldözés 
elől szerenesésen megmenekült. A császárság bu
kása után 1815. visszatért Franciaországba és 
XVIII. Lajos tábornaggyá novezte ki. 

2. B., Philipp, aki azonban csak írói nevén mint 
Mainlander Philipp vált ismeretessé, 1841. szül. 
Offenbachban ós 1876. öngyilkosság által vált meg 
az élettől. Schopenhauer rajongó hive volt és na
gyon is komolyan vette, sőt még túlhajtotta annak 
pesszimizmusát. Főművében: Die Philosophie der 
Brlösnng (1876, 3 kiad. 1898, 2 köt.) kifejti, hogy 
minden egyed és az egész világ megváltás után 
sóvárog, mely a benne rejlő erő fokozódó gyön
gülésével végre be is áll. Egy ideig filozófiai kö
rök sokat foglalkoztak pesszimisztikus elmélke
déseivel, melyeket halálával mintegy megpecsé
telt. V. ö. Susanne Bubinstein, Ein individualisti-
scher Pessimist, 1899. 

B a t z e n , régebben ezüst váltópénz Dél-Német
országban és Svájcban. Állítólag a XV. sz. végén 
verték legelőször Bernben, medve (batz, innen a 
neve) képével. 1 B. = 14 fillér, feloszlott 10 rap-
penre. Dél-Németországban 1 B. = Vu rénes-
forint v. 4 krajcár. Vidékenként más-más volt a 
súlya és a beosztása. 

Bau, babiloni istennő, Ánu leánya. 
Bau, falu Schleswig porosz kerületben, 4 km.-

nyire a Flensburgi-fjordtól, vasút mellett. 1848 
ápr. 9. a dánok itt győzték le a schleswig-hol-
steiniakat. 

Baubo, Páros szigetén tisztelt népies istennőéi
ről az eleusisi titokzatos hitregékben, misztériu
mokban az orphikusok (v. ö. Ábel Jenő, Orphica 
240—1. 1.) azt regélték, hogy Eleusisban lakott s 
a leánya elvesztésén kesergő Demeter istennőt, 
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mikor ez leányát keresve a házába jött, pajzánul 
obszcén mókáival felvidította. (L. még Jambe.) 
Utóbb a görög varázslati irodalomban Hekatéval 
azonosították. 

Bauch, Gustav, német történetíró, szül. Las-
kowitzban 1848. A boroszlói egyetemen tanár. 
Több rendbeli munkájában hazai történetünkre 
js kiterjesztette figyelmét; ilyen: Kasp. Velius 
Ursinus (1884); Henckel J. (1884); Beitr. zur Li-
teratur-Geschichte der schlesischen Humanisten 
(Bresslau 1896—98); Schlesien und die Univer-
sitát Krakau (1907). 

Baucher, az iskolalovaglás ösmert tanára és 
szakírója, szül. 1796. Versaillesban, megh. 1873 
máj. 14. Nézeteit, amelyek a lovat helytelen fej-
állításra és a ló természetével ellenkező mozgásra 
kényszerítették, Pillis (1. o.) megdöntötte. B. rend
szerének hívei azóta erősen megcsappantak. Mű
vei összkiadásban 1867. jelentek meg. 

Baucis, 1. Philemon. 
Baucsi (Bolo-Bolo), az angol North Nigeriába 

kebelezett vidék Nyugat-Afrikában, a Binuetól 
E.-ra. A hegyes vidék legnagyobb folyója a Gabi. 
Erdeiben sok a vadállat. Lakói négerek. Szék
helye Jakubu, ahol egy angol rezidens is lakik. 

Bánd (ejtsd: bó), város Morbihan francia départ.-
ban, az Evei partján, (1906) 3748 lak., ólombányá
val, malmokkal. 

Baud (ejtsd: bó), Joseph Marié Louis, francia 
kntató-utazó, szül. 1864 ápr. 26. Annecy-le-Vieux-
ben, megh. 1904 dec. 25. Madagaszkár-szigeten 
Diego-Suarce-ban. 1889-ben hadnagyi tisztben 
Kokhinkhinába ment, amelyet keresztül-kasul be
járt. 189ö. és 1897-ben Borgu É.-i részét kutatta 
fel és ezt, valamint Gando-t egész a Niggerig 
francia védelem alá helyezte. 1901—02-ben —ha
csak futólag is — a Szenegál vidéke, 1904. pedig 
Madagaszkár volt a szintére munkásságának s itt 
meg is halt. 

Baud-Bovy, Aaguste, svájci festő, szül. Genf
ben 1848 febr. 13., megh. Davosban 1899 jún. 3. 
Hosszú párisi tartózkodása alatt a francia festé
szet hatása alatt fejlődött ki művészete, mely az 
Alpok jellegzetes, festői ábrázolásában érte el te
tőpontját. Müvei nagyrészt svájci és francia gyűj
teményekben találhatók. 

Baudeau (ejtsd: boüó), Michel, abbé, francia nem
zetgazdasági író, szül. Amboise-ban 1730., megh. 
1792 körül. Érdekes egyéniség. Előbb a merkanti
listák nézetén volt s azok tanait védte, többek közt 
egy levelében, mely a Dupont (1. Dupont de Ne
mours) által szerkesztett Journal d'Agriculture-
ban jelent meg. Dupont birálatos megjegyzéseket 
tett erre, melyek B.-t a flziokraták pártjára hódí
tották. Ettől kezdve Quesnay-nek (1. o.) leglelke
sebb követője lett, amint azt Éphémerides du 
citoyen c. lapjában megjelent cikkei, több mun
kája, köztük fő műve, a Premiere introductipn a 
la philosophie économique, ou analyse des États 
polices (Paris 1771) is bizonyítják. 

Baudelaire (ejtsd :bodier), Charles Pierre, francia 
író, szül. Parisban 1821 ápr. 9., megh. 1867 aug. 
31. egy párisi gyógyító-intézetben. Korán ébredt 
fel hajlama a költészet iránt s családja, hogy ezt 
elfojtsa benne, Indiába küldte, de ez mitsem hasz
nált s visszatérve, Poe Edgár müveinek négy kö-1 

tetbon kiadott fordításával (1865) csakhamar is
mertté tette nevét. Legnagyobb feltűnést azon
ban Les fleurs du mai (1857) c. költeményeivel 
keltette, melyeknek egy részét, mint erkölcstelent, 
birói Ítélettel betiltották. A sok hasisélvezettől 
beteges hajlandósága a bizarr és groteszk felé 
vonta, miért is legszívesebben az emberi lélek 
sötét rejtelmeit s eltévelyedéseit fejtette fel sok 
eredetiséggel, miáltal az újabb dekadens költői 
irányzat egyik megalapítója lett. Egyébként 
sajátos egyéniségével és formamüvószetével min
den utána következő költőre óriási hatása volt. 
Sötéthangú, halálsejtésű költeményei nagyobb
részt szimbolikusak. Egyéb müvei: Théophile 
Gautier (1859); Les paradis artiflciels, ópium et 
haschisch (1860); Wagner et Tannháuser á Paris 
(1861). Összegyűjtött munkái: Oeuvres Complé-
tes 1868—70-ben jelentek meg 7 kötetben, 1887. 
pedig az Oeuvres posthumes et correspondances 
inédites. 

Baudelocque-f éle átmérő (conjugaia externa), 
a csontos medencén az a vonal, mely a szemórem-
izület legkiválóbb pontját az első keresztcsigolya 
tövisnyulványával összeköti. A mérés hátsó pont
ján igen gyakran szabad szemmel is látható azon 
gödröcske, mely az utolsó ágyékcsigolyának erősen 
kiálló és az első keresztcsigolyának jóval alacso
nyabb tövisnyulványa között van. Ezen átmérő 
közepes hossza 20 cm. Régebben azt hitték (Bau-
delocque), hogy e külső méretből bizonyos összeg 
levonásával kiszámíthatjuk a belső méreteket, 
holott abszolút hosszúságuk csak kisebb-nagyobb 
valószínűséggel mutatja, vájjon a medence egy
általán szűk-e, v. nem. Minél kisebb 20 cni.-nél a 
külső mérőt, annál nagyobb valószínűséggel kö
vetkeztethetünk a belső méretek rövidülésére is. 

Baudens (ejtsd: bodeű), Jean Baptiste Lucien, 
francia sebész, szül. Aireben 1804 ápr. 3., megh. 
Parisban 1857 dec. 3. Orvosi tanulmányait Paris
ban végezte ; 1830. Algerba ment, ahol orvosi is
kolát és kórházat alapított. A krimi háború alatt 
tagja lett a hadsereg Conseil de sántájának. Külö
nösen sokat foglalkozott a lőttsebek gyógykeze
lésével. Müvei: Nouvelle méthode des amputa-
tions (1842); La guerre de Crimée, Les campe-
ments, les abris, les ambnlances (1862); német 
nyelvre is lefordították több dolgozatát. 

Bandi di Vesme, Carlo, gróf, olasz jogtörténész, 
szül. Cuneo-ban 1809 júl. 25., megh. Torino-ban 
1877 márc. 4. Eleinte a képviselőház tagja, 1850 
óta pedig a szard királyság szenátora volt. Mun
kái : SuUe vicende della proprietá in Itallá dalia 
caduta deli' Impero fino allo stabilimento dei feudi; 
I tributi delle Gallie durante le prime due dinas-
tie (1836. a párisi akadémiától megkoszorúzott 
pályamű); Edicta reguin Longobardorum (1855); 
Considerazioni sopra la Sardegna (1850). B. siker
telenül védelmezte a Pergamené di Árborea c. 
okmányt, amely Szardínia őstörténetét ragyogóan 
ecsetelte, de amelyről a berlini akadémia meg
állapította, hogy hamisítvány. 

Baudin (ejtsd: boden), l. Alphonse, francia orvos, 
képviselő és az 1851 dec. 2-iki napóleoni állam
csíny áldozata. Szül. 1811 ápr. 20. Nantuában, 
megh. 1851 dec. 3-án. Mint filantróp ós a szociális 
elvek híve, összeköttetésbe lépett Blanquival. A 
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nemzetgyűlésben a radikális köztársasági párthoz 
tartozott; aláirta a Ledru-Rollin által a köztársa
ság elnöke és miniszterei ellen beterjesztett vád
iratot ; tiltakozott az ostromállapot ellen s egyike 
volt azon keveseknek, kik az 1851 dec. 2. a nép
hez intézett kiáltványt aláirtak. Az államcsínyt 
követő napon a Faubourg S. Antoine-ba indult, 
ahol a torlaszokon az alkotmánnyal kezében a sza
badságot éltette, miközben a katonák agyonlőt
ték. A második császárság utolsó éveiben a köz
társaság hívei halottak napján tüntetést rendez
tek a Montniartre-temetőben levő sírja mellett, 
ahol különben már 1865. B. vértanúnak szobrot 
emeltek. 1901-ben megöletésónek helyén egy má
sodik szoborral adóztak emlékének. 

2. B., Charles, franc, tengernagy, szül. Sédan-
ban 1784 júl. 11., megh. Ischia szigetén (Nápoly 
mellett) 1854 jún. 9. 1808-ban az angolok ellen 
harcolt az Indiai-óceánon s egy csatában fél kar
játelvesztette. 1812-ben naszádkapitány lett. 1838-
ban mint ellentengernagy Mexikó ellen indult, hol 
a jóformán bevehetetlen San Jüan d'Ulloa erődöt, 
úgyszintén Veracruzot magát megadásra birta. 
Szolgálatai elismeréséül altengernaggyá nevez
ték ki. 1841-ben átvette a tengerészeti miniszté
riumot, ez állásától azonban csakhamar visszalé
pett ós a touloni fegyver- ós hajógyárban foglalt 
el magas állást. Az 1848 februáriusi forradalom 
után a Földközi-tengeren állomásozó hajóhad fő
parancsnokává nevezték ki és ebben az állásban 
máj. 15. a felkelt Nápolyban közvetített nép és 
katonaság között, szept. 18-án pedig Messinát vé
delmezte Fiiangiere erőszakoskodása ellen. 1849 
júl.-ban leköszönt és Ischia szigetére vonult vissza. 
Életét megírta Jurien de la Graviére tengernagy: 
La marine de 1812. et Ch. Baudin (Paris 1888). 
Une expedition d'outre mer en 1838 (Revue des 
deux mondes 78. köt.). 

3. B., Bugéne, francia szocialista, szül. Bour-
gesban 1853 aug. 29. Porcellánmunkás volt, a 
szocialista mozgalomhoz csatlakozott, 1869. fel
ségsértés miatt börtönre ítélték. 1871-ben része 
volt a kommünlázadásban, melynek leveretése 
után Angliába menekült; in contumaciam halálra 
Ítélték. 1881-ben hazájába visszatért, 1889. kép
viselőnek választották s a szocialista párthoz 
csatlakozott. 1899—1902-ig közmunkaminiszter 
volt Waldeck-Rousseau minisztériumában. 

Baudisserit (ásv.), a magnezit egy tisztátalan 
válfaja Baudissero-ról (Torino közelében). 

Baudissin, 1. Friedrich, gróf, német tenger
nagy, szül. 1852 ápr. 3. Schierensee-ben, 1867. 
lépett a haditengerészetbe, több izben volt alkal
mazva a birodalmi tengerészeti hivatalban, 4 éven 
át vezényelte a «Hohenzollern» császári jachtot, a 
császár szárnysegédje, 1902. a Kelet-Ázsiába kül
dött cirkáló hajóraj másodtengernagya, 1904— 
1906-ig a síktengeri hajóhad első hajórajának 
parancsnoka volt; 1908. mint tengernagy a ten
gernagyi törzskar főnökévé, 1909-ben pedig az 
Északi-tengeri tengerészeti állomás főnökévé ne
veztetett ki. 

2. B., Ottó Friedrich Magnus, gróf, schlesvvig-
holsteini tábornok, szül. Rantzauban 1792 júl. 5., 
megh. Teplitzben 1865 jún. 25. Dán őrnagy létére 
átlépett 1848. felkelt schleswig-holsteini honfitár

saihoz és több súlyos sebet kapott. Bátorság és 
lovagiasság dolgában ő volt a hadsereg legnép
szerűbb tisztje. 

3. B., Ulrwh, gróf, szül. 1816 febr. 22-én, 
megh. mint dán őrnagy Wiesbadenben 1893 dec. 
4. Regényei: Ronnenburger Mysterien (Stuttgart 
1869); das Damenstift (1875). Vígjátékait Kleinig-
keiten für das Theater c. alatt adta ki 1863. Leg
sikerültebb darabja az Bin Abenteuer auf der 
Eisenbahn c. bohózata. 

4. B., Wolf Heinrkh, gróf, tábornok a 30 éves 
háború idejében, szül. 1579., megh. 1646. Eleinte 
dán, a lübecki béke után svéd, utóbb pedig szász 
szolgálatban harcolt. Nejétől Rantzau Zsófiától 
(1635) származott gyermekei Holsteinban nagy 
vagyonra tettek szert s hasonnevű unokája 1741. 
birodalmi grófságra emelkedett. 

5. B., Wolf Heinrkh, gróf, német műfordító, 
szül. Rantzauban 1789 jan. 30., megh. Drezdában 
1878 ápr. 4. Egyetemi tanulmányainak befejezte 
után 1810—14-ig mint dán követségi titkár mű
ködött Stockholmban, Bécsben és Parisban, köz
ben 1813. német nemzeti érzelme miatt félévi vár
fogságot szenvedett. Később nagy utazásokat tett, 
mire 1827. Drezdában telepedett meg, hol főleg 
Tieck Ludwiggal (1. o.) lépett bensőbb baráti vi
szonyba. A SchlegelAugust Wilhelmtől(l. o.) meg
kezdett és Tiecktől folytatott híres német Shakes-
peare-fordltás számára tizenhárom darabot fordí
tott le, azonfelül Shakespearenek tulajdonított 
négy történeti drámát Vier historische Schauspiele 
(1836). Azután lefordította Ben Jonson és iskolá
jának színműveit, értékes irodalomtörténeti ma
gyarázatokkal (1836, 2 köt.), több középfelnémet 
költeményt (Iwein 1845, Wigalois 1847), Moliére 
vígjátékait (1865—67, 4 kötet ötlábú jambusok-
ban),Coppée Francois két drámáját (1874), Marmon-
tel és Leclerqu dramatizált közmondásait és víg
játékokat Gozzi- és Goldonitól (Italienisches Thea
ter, 1877). 

6. B., WolfWilJielmFrwdrich, gr., német teoló
gus, szül. Sophienhofban, Kiél mellett, 1847 szept. 
26., a lipcsei teológiai fakultáson 1874. habilitál
tatta magát. 1876-ban Strassburgba hívták, ahol 
1880. rendes tanár lett. 1881-ben ugyanily minő
ségben Marburgba, 1900. Berlinbe ment. Müvei kö
zül folemlithetók: Eulogius und Alvar (Leipzig 
1872); Studien zur seniitischen Religionsgeschicbte 
(u. o. 1876—78, 2 köt.); Die Gesch. des alttesta-
mentlichen Priestertums untersucht (u. o. 1889); 
Einleitung in die Bücher des Alton Tostaments 
(u. o 1901). 

7. B., Wolfgang, gróf, írói álnéven Freiherr 
von Schlicht, szül. 1867 jan. 30. Schleswigben, 
1887. katonai pályára lépett, de 1898. elhagyta 
azt ós azóta irodalommal foglalkozik Drezdában. 
Eleven megfigyelő képességgel írt vidám katona
elbeszélései, melyek azonban nem ritkán komoly 
problémákkal is foglalkoznak, nagy olvasóközön
séget szereztek neki. Regényei közül említendők: 
Excellenz Seyffert (Dresden 1901); Erstklassige 
Menschen (Berlin 1904); Gráf üdo Boda (1905); 
Der Manövergast (u. o.); Die von Grundingen, 
(Leipzig 1907); Offiziereehen (Wien 1907). Több 
katonai tárgyú vígjátékot is írt Sehönthan, Kraatz, 
Heinz Gordon társaságában. 
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Bauditz, Grustav Sophus, dán novellaíró, szül. 
Aarhusban 1850 okt. 23. Jogot tanult; később egy 
hadapródiskola tanára ós a királyi ezinház szini 
iskolájának vezetője lett, majd pedig a kopenhá-
gai községi iskolák igazgatója. Művei: Mands 
Mod (Férfiúi bátorság, 1879); I Mester Sebalds 
Have (Sebald mester kertje, vígjátékok); novellái: 
Ved Söen og i Skoven (A tengeren és az erdőben, 
1873); Himmelbjerget (1876); Arabesker (1877); 
Under aaben Himmel (Szabad ég alatt, 1882); 
Klokkestöberen (A harangöntő, 1886); Novelletter 
(1887); Historier fra Skovridergaarden (Történetek 
az erdészlakból, 5. kiad. 1897); Kröniker fra gar-
nisonsbyen (Krónika a garnizonvárosból, 1892); 
Hjortholm (1896); Sporsne (1898); Juli Skovrid-
dergaard (1899); Absalons Brend (1901). 

Baudius, Aiujuste, német színésznő, 1. Wil-
brandt. 

Baudot-féle távírógép, 1. Betűnyomó táviró-
qép. 

Baudouin (ejtsd: bodnen), 1. Paul Albert, francia 
festő, szül. Rouenban 1844. Delaunaynak és Pu-
vis de Chavannesnak volt tanítványa, gonreké-
pekkel indult meg pályáján, majd nagy dekoratív 
képsorozatokat festett nyilvános épületek számára 
(pl. a roueni színházban), újabban azonban ismét 
genreképeket is fost és arekópfestéssel is foglal
kozik. 

2. B., Pierre Antoine, francia festő, szül. Pa
risban 1723 okt. 17., megh. 1769 doc. 15. Apósá
nak, Bouehernak hatása alatt festette müveit, 
többnyire kis méretű gouache-képeket és miniatű
röket, melyekben szellemesen és tetszetősen, de 
sokszor frivol módon ábrázolt egyes génre-jelene
teket, de olykor mitológiai és szenttörténeti 
tárgyakat is. Korának kedvelt művészei közé tar
tozott és művei metszett reprodukciókban nagyon 
elterjedtek. 

Baudouin de Courtenay (ejtsd: boduen d5 kurtné), 
Jan, lengyel nyelvész, szül. Radzyminben 1845 
márc. 13. Tanulmányait Varsóban, Jenában, Ber
linben, Szt.-Pótervárt, Milanóban, Lipcsében vé
gezte. Előbb a dorpati, a krekói, végre a szentpé
tervári egyetem tanára lett. A szláv nyelvek terén 
B. nagy érdemeket szerzett a régi lengyel nyelv
ről (0 drevnepolskom jazyké, Leipzig 1870) írt 
munkájával, a déliszláv, jelesen a szlovén nyelv
járások beható, éveken át folytatott tanulmányo
zásával (Opyt fonetiki rezjanskich govorov, A re-
ziai nyelvjárások fonetikájának kísérlete, Varsó, 
Szent-Pétervár 1875; Matorialy dija juznoslov-
janskoj dialektologii í etnografii, A délszláv dia
lektológiához és ethnográflához való anyaggyűj
tés I. Szt.-Pétervár 1895; II. u. o. 1904) és Dani 
híres nagy orosz szótára 3., legjobb kiadásának 
szerkesztésével (1. Dáhl). Az indogermán és álta
lános nyelvészetbe vágó sok értekezést is írt, ame
lyekben különösen fonetikai és lélektani kérdések
kel foglalkozik. 

B a u d r i e r (franc, ejtsd: bodrié), egyenes kard 
viselésére való övszerű kardkötő, melynek a bal 
csípő alatt függő tokjába dugják a kardhüvelyt. 
Díszöltözethez tartozó B.-n a szijat arany paszo
mánnyal vagy hímzésekkel födik be. 

Baudrillart (ejtsd :bódrijár), Henri, francia nem
zetgazda, szül. Parisban 1821 nov. 28., megh. 

1892 jan. 24. 1846-ban Jean Bodin et son 
temps című munkájával a Monthyon-jutalmat 
vitte el. 1852-ben tanára lett a Collége de Francé
nak s itt 1866. vele töltötték be a nemzetgaz
daságtan irodalomtörténetének tanszékét. 1855-
ben a Journal des Bconomistes vezetését vette 
át, 1856. pedig a Journal des Dóbats főszerkesztője 
lett; rövid ideig (1868—69) a Constitutionnel-t is 
szerkesztette. 1869-ben a könyvtárak főfelügyelő
jévé nevezték ki. 1881 óta az École des ponts et 
chaussées-n a nemzetgazdaságtant tanította. B. 
szabadelvű irányt vall munkáiban, amelyek közül 
az említett pályázaton s számtalan apró érteke
zésén kívül megemlítendők: Manuel d'économie 
politique (1857, 5. kiad., 1885.; magyarra is le
fordították); Etudes de philosophie morale et 
d'économie politique (1858); La libertó du travail, 
l'association et la dómocratie (1865); Előments 
d'économie rurale, industrielle et commerciale 
(1867); Histoire du luxé privó et public (5 köt., 
1878—93); Les populations agricoles de la Francé 
(2 köt., 1880 ós 1885). 

Baudry (ejtsd: bodri), Paul, francia festő, szül. 
La Rocho sur Yonban 1828 nov. 7., megh. Paris
ban 1886 jan. 17., az Bcole des Beaux-Artsban 
Drollingnak volt tanítványa, 1850. a római Grand-
Prix-vel Olaszországba ment és az olasz klasz-
szikus festészet nagy befolyást gyakorolt fejlő
désére. Fiatalkori müvei közül kiemelendők: A 
gyermek és a Végzet (Paris, Musée du Luxem
bourg 1854); A vesztaszüz halála (Lille, múzeum, 
1856); Venus (bordeauxi múzeum, 1859); Char-
lotte Corday, nantesi múzeum, 1861) és a rendkí
vül népszerűvé vált Gyöngy és hullám (1863). A 
legnagyobb sikereket azonban nagy dekoratív 
műveivel aratta. Középületek és főúri paloták 
számára készített sok ily festménysorozata közül 
a legkiválóbb és leghíresebb a párisi nagy opera
ház foyerjának festett dísze, mely hosszú előké
szület és római tanulmányút után (1872) készült 
el. A sorozat, mely 33 festményből áll, tartalmi
lag a zene és általában a művészet dicsőítésére 
vonatkozik; rendkívül finom díszítő pompájában 
francia ízlés ós szellem egyesül az olasz nagy 
mesterek hatásával. 

Baudry d'Ásson (ejtsd: bodri dasszoS), Léon Char
les Armand de, francia képviselő, szül. Rocheser-
riére-ben (Vendée) 1836 jún. 15. 1876 óta a 
legitimista párt egyik legélénkebb tagja a kép
viselőházban, melynek tárgyalásait heves közbe
szólásaival szokta megzavarni. 1880-ban kar
hatalommal távolítottákel a kamarából. 1888-ban 
Boulanger-párti lett. 

Bauer, 1. Antal, zágrábi órsek-eoadjutor cum 
jure successionis, címzetes érsek, szül. 1856., a 
papi pályára lépett, melyen sokáig mint hittanár 
és aztán mint zágrábi kanonok működött. Politi
kai téren híve volt a horvát-szerb koalíciónak, 
1909. azonban Tomasics bán mellé szegődött. Az 
1909-iki választásokban fel is lépett mint kép
viselőjelölt, de megbukott. 1910-ben kinevezték a 
beteg Posilovics érsek coadjutorának. 

2. B. Ferdinánd báró, cs. és Mr. hadügymi
niszter, szül. Lembergben 1825., megh. Bécs
ben 1893 július 22-én. Előbb a mérnöki karnál 
szolgált és részt vett a lembergi lázadás elfojtá-
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sában (1848), azután mint tüzérkapitány Magyar
országon szolgált. Kitüntette magát az 1859-iki 
hadjáratban Solferinonál ós az 1866-iki hadjá
ratban. Egy ideig Nagyszebenben, majd Bécsben 
volt hadtestparancsnok, 1888 elején pedig hadügy
miniszterré nevezték ki. 

3. B. Gryula (Július B.), német újságíró és költő, 
szül. Győrszigeten 1853 okt. 15. Wittmann Hugó
val közösen irt operett-szövegei: Udvari bolond 
(Adolf Müller zen.), Hót sváb, Szegény Jonathán 
(Millöcker zen.), Három feleség (Lehár zen.) stb. Irt 
néhány bohózatot is. Szini referense a bécsi Extra-
blattnak; elmóssége hires. 

4. B. Herlert, 1. Balázs Béla. 
5. B. Lajos, 1848—49-iki honvódőrnagy, 1815 

körül szül. Nagyenyeden. 1848-ban a forradalom 
kitörésekor főhadnagy volt a 31. gyalogezredben. 
A honvédséghez lépvén át, Bem főhadsegéde, 
majd deósi térparancsnok lett. A zsibói fegyver
letétel után 10 évi várfogságra ítéltetett, s fog
ságának letelte után meghalt. Emlékiratait (az 
1849-iki piskii csatáig) Makray László adta k i : 
Bauer őrnagy Bem tábornok főhadsegédónek ha
gyományai cimen (Pest 1870). 

6. B. Mihály, budai születésű szobrász, bécsi 
ós müncheni tanulóévei után 1821. telepedett le 
Pesten, ahol leginkább a díszítő-szobrászat körébe 
tartozó munkákkal foglalkozott. így Diana és 
Akteon szobrát készítette a pesti Diana-fürdő szá
mára, Európa elrablását a lovasberónyi Cziráky-
kastélyba, síremlékeket, templomi szószéket stb. 
Egy müvét, Mátyás király képmását, Ehrenreich 
rézbe metszette. Állítólag tőle való a régi Pest 
egyik szobrászati unikuma, a Nagy Kristóf'is, 
melynek szerzőjéül azonban egyes források B. 
v. Pauer Józsefet említik. E szobor 1833. került a 
Kristóf-téri Birli-ház homlokzatára, s ma a közp. 
városháza egyik udvarában áll. Tőle valók az 
esztergomi bazilika korintusi pillórfejei is. 

7. B.Mária (voltakópen Bernát), szül. Pesten, 
mint gazdag zsidó család gyermeke, 1829 aug. 
18., megh. Parisban 1903 máj. 16. Viharos ifjú
ság utón Parisba került, hol 1848. beállott ka
tonának ; az 60-es években kalandos életet foly
tatott, mígnem karmelita barát lett. Mint hit
szónokot 1866. Eugénia francia császárné hit
szónokának, Bőt gyóntatóatyjának választotta. 
1869-ben elkísérte a császárnét Egyiptomba s ő 
szentelte fel a Szuezi-csatornát annak megnyi
tásakor. Az 1870—1871-iki háború folyamán mint 
nemzetőr szerepelt, 1871. kilépett a papi rendből, 
70 éves korában pedig egy táncosnőt vett nőül. 
Hitszónoklatai közül egynehány könyvalakban is 
megjelent, így: Das Judentum als Beweis für d. 
Christentum ós Das Ende d. Lebens. 

Bauer, 1. Adolf, osztrák történetíró, szül. Prá
gában 1855 máj. 5. Bécsben tanult ós 1891 óta a 
gráci egyetemen az ókori történet tanára. Munkái: 
Herodot (Wien 1878); Griechische Kriegsalter-
tümer (München 1893) és Die Forschungen zur 
griechischen Geschichte 1888—98 (u. o. 1898). 

2. B., Andreas Frkdrich, mechanikus, szül. 
1783 Stuttgartban, megh. 1860-ban. Szakmáját 
kitanulva, Tübingonben matematikát hallgatott, 
onnét Angliába ment ós 1807. vagy 1808. König 
Friedrichhel(l.o.), a gyorssajtó feltalálójával lépett 

szorosabb viszonyba. 1818-ban Würzburg melletti 
Oberzellben alapították meg gyorssajtógóp-gyáru-
kat, mely nagy hírnévre tett szert. 1847-ben B. 
egy négyszeres gyorssajtót szerkesztett, melyen 
óránként6000 nyomást lehetett végezni és ugyanő 
szerkesztette az első könyvnyomdai gyorssajtót 
körjáratu rendszer szerint. 

3. B., Anton, német büntetőjogász, szül. Mar-
burgban 1772 aug. 16., megh. 1843 jún. 1., mint 
göttingai egyetemi tanár. Eredetileg a Feuerbach 
elrettentósi elméletének híve, később az intési el
méletnek alapitója, amely a büntetés jogosultsá
gát a törvényben foglalt intelemmel akarja indo
kolni. Elméletét Die Warnungstheorie, nebst ei-
ner Darstellung und Beurteilung aller Strafrechts-
theorien (Göttingen 1830) c. művében fejtette ki. 
B. a jognak más ágaival is foglalkozott, s jelenté
keny része volt a hannoverai btkv és btő perrend
tartás szerkesztésében. 

4. B., Bruno, a bibliai kritika mezején mun
kálkodó tudósok között a legszélsőbb radikaliz
mus képviselője, született Eisenbergben 1809 
szept. 6-án, megh. 1882 ápr. 15-én. Atyja az ot
tani porcellángyárban festő volt. Középiskoláit 
Berlinben végezte, majd az itteni egyetem hall
gatója lőtt, s teológiai tanulmányait Hegel virágzó 
korában végezte. Altenstein miniszter a bonni 
egyetemhez nevezte ki tanárnak. Itt irta e két 
müvét: Kritik der evang. Geschichte des Johan-
nes (Bremen 1840) és Kritik d. evang. Ge
schichte der Synoptiker (Leipzig 1841), melyek
ben azt fejtegeti, hogy a tulajdonképeni ős
evangélium Márk evangéliumában foglaltatik, 
ebből szivárogtak át az evangéliumi tudósítá
sok más evangéliumi iratokba. Az evangéliu
mokról, még inkább Jézus személyéről vallott 
túlzásai széles körben nagy felháborodást okoz
tak és azt eredményezték, hogy állásáról elmoz-
dlttatott. Ez időtől fogva Berlin mellett rixdorfl 
kis falusi jószágán élt, hivatal nélkül, de az iro
dalmi téren annál nagyobb tevékenységet fejtve 
ki. Das entdeckte Christenthum című müvében 
ontó ki először mérgét, majd az Allgemeine Li-
teratur-Zeitung-ot alapította, de amely a követ
kező évben már megszűnt. Ezután főkép a 
XVIII—XIX. sz.-ok történelmével foglalkozott, 
de anélkül, hogy kiválóbb nyomokat hagyott volna 
maga után. Ide vágólag négy nagyobb művet írt 
Később visszatért korábbi munkássága mezejére: 
Kritik d. Evangelien und Geschichte ihres Ur-
sprungs, (3 köt. 1850); Apostelgeschichte (Berlin 
1850); Kritik d. Paulinischen Briefe (u. o. 1850). 
Ezekben is az a vezérgondolat, mint fentebb em
lített müveiben, de ezek már semmi zajt sem kel
tettek. Zsurnalisztikái és lexikográfiái téren is 
buzgó tevékenységet fejtett ki. V. ö. Kegel M., 
Bruno B. (Leipzig 1908). 

5. B., Edgár, publicista, szül. Charlottenburg-
ban 1830., megh. Hannoverben 1886 aug. 18. 
B. Bruno (1. o.) öccse, akinek kritikai irányához 
szegődött: Bruno B. und seine Gegner (1842). 
A Der Streit der Kritik mit der Kirche und dem 
Staat (Bern 1843) c. művét elkobozták Porosz
országban, szerzőjét meg négy évi várfogságra 
ítélték. Qeismar álnév alatt írta: Geschichte des 
Luthertums (Leipzig 1846—47). Nyugtalan, perle-
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kedő életet folytatott és a szélső radikalizmus 
táborát elhagyva, az ortodoxia s a velf mozgalom 
szolgálatába szegődött. Utolsó művei voltak: Das 
Kapítal és Die Kapitalmacht (1884 és 1888). 

6. B-, Georg, 1. Agricola (2). 
7. B., Karoline, német színésznő, szül. Heidel-

bergben 1807 márc. 29., megh. 1878 okt. 18. 
1829-ben nőül vette Lipót koburgi herceg, a ké
sőbbi belga király, kitől 1831. elvált. Igen érdekes 
omlókiratokat hagyott hátra bécsi, pesti, berlini, 
hamburgi és drezdai élményeiből. 1824—44 között 
a legünnepeltebb német színésznők közé tartozott. 

8. B., Klára, Kari Detlef álnéven ismeretes 
német regényírónő, szül. Swinemündóben 1836 
jún. 23., megh. Boroszlóban 1876 jún. 29. Sokáig 
élt mint zongoratanítónő és nevelőnő Oroszor
szágban, honnan 1866. tért vissza hazájába. Sok 
regényt és novellát írt. A legjobbak: tínlösliche 
Bande (3. Mad. 1877); Bis in die Steppe (2. kiad. 
1871); Bin Dokument (legjobb müve, 2. Mad. 1878, 
4 köt.); Schuld und Sühne (2. Mad. 1874, 2 köt.); 
Nóra (3. kiad. 1876, 2 köt.); ZwischenVater und 
Sohn (1874, 2 köt.); BenediMa (1876, l3 köt.); 
Russische Idyllen (2. Mad. 1880) stb. Magyarban: 
Feloldhatatlan kötelékek, ford. Zichy Kamilla 
(Budapest 1874); Apa ós flú(u. o. 1875). Különö
sen érdekesek első két regénye ós későbbi novel
lái, melyekben az orosz életet rajzolja. Minden 
művét biztos jellemrajz és szép előadás jellemzik. 

9. B., Leápold, osztrák építész, szül. Jágern-
dorfban 1872 dec. 1. Bécsben eleinte Hasenauer-
nál tanult, de döntő hatást Wagner Ottó modern 
iránya gyakorolt reá. 1900-ban a Darmstadtban 
Koch által mübarát házának tervezésére hirdetett 
nemzetközi pályázaton az 1-sö dijat nyerte el; 
ugyanez évben építette Haupt báró házát Brünn-
ben, a modern építészeti irány úttörő művét. 
Egyéb épületeivel is, továbbá meg nem valósított 
terveivel B. Ausztria legeredetibb építészei közé 
tartozik, M lakásberendezések tervezésével is fog
lalkozik. 

10. B.,Marius Alexander Jacques, hollandi 
festő és grafikus, szül. Hágában 1864 jan 25. Há
gában tanult; 1885. Törökországba tett utazása 
alkalmából annyira lekötötte a Kelet festői szép
sége, hogy ismételt utazásokat tett Egyiptomba 
és Indiába és sok, rendMvüi hatásos rézkarcá
val és akvarelljóvel főleg keleti motívumokat 
ábrázolt virtuóz módon. 

11. B., Wilhelm, német, később orosz gépész
mérnök, szül. 1822 dec. 23. Diliingenben, megh. 
1875 jún. 18. Tengeralatti akna-, búvár-, gyujtó-
es emelőjárómüvek és emelőkészülékek szerkesz
tésével foglalkozott, Msórletei az 50. ós 60. évek
ben nagyban foglalkoztatták a német és orosz 
szakférflakat; sokat fáradozott elmerült hajók 
mentésével. 

Bauerbach, falu Sachsen-Moiningen hercegség
ben, Meiningen (ettől 10 km.-nyire) kerületbon 
362 lak.; Schiller, midőn Stuttgartból megszö
kött, 1781 dec.-től 1783 júl.-ig itt élt dr. Ritter 
néven Wolzogen asszony jószágán. A Schiller
szoba régi állapotában még most is látható. 

Bauercoll*'', billiárd-műszó. A golyó úgy áll 
a keret (mantinelle) mellett, hogy egy kis hézag 
van még közöttük. 

Báuerle, Adolf, ném. vígjáték- ós regényíró.szül. 
Bécsben 1784 ápr. 9., megh. utazása közbon Basel
ben 1859 szept. 20. Bohózatai (Komisches Theater 
1820—26,6 köt., nem teljes) nagyon tetszettek, de 
nem magasabb becsüek; élce gazdag és eleven, de 
a földolgozás hanyag ós jellemei túlzottak. Egyik 
állandó komikus alakja, Staberl,a bécsi népies szín
padon rendMvüli népszerűségre jutott. Legismer
tebbek: Die Berliner in Wien(1813);Der Leopoldstag 
(1814); Der verwunschene Prinz (1818); Die f alscho 
Primadonna(1818);DiemoderneWirtschaft(1818); 
Der Tausendsasa (1820); Der Mann mit Millionen 
(1829); Der Sonderling in Wien (1841) stb., me
lyek részben magyar átdolgozásban is előadattak, 
de ma a német színről is leszorultak. Folyóirata : 
Wiener Theaterzeitung (1820—47) korának leg
tekintélyesebb szini lapja volt. Regényei a bécsi 
életnek nem érdektelen rajzai; a legjobbak: The-
rese Krones (1855) és Ferdinánd Raimund (1855), 
melyeket Ottó Horn álnév alatt tett közzé. Neje, 
Katalin, szül. Ennöckl, szül. 1790., megh. 1869., 
Bécsnek kedvelt színművésznője volt. 

Baueraíeind, Kari Max von, német mérnök, 
szül. Arzbergben (Oberfranken) 1818 nov. 28., 
megh. Münchenben 1894 aug. 2. Nürnbergben 
és Münchenben tanult, s utóbbi helyen tanársegéd, 
1851. a geodézia és a mérnöM tudományok ta
nára lett. Mint a bajor államvasutak mérnöke 
1846. Madta Die bayerischen Staatseisenbahnen 
in Beziehung auf Geschichte, Technik und Betrieb 
című munkáját (Nürnberg 1845—47). Majd a híd
boltozatok Pauli-féle elméletét analitikai alapon 
dolgozta ki s ez sokáig mértékadó volt a hídbol-
tozatok számításában. 1851. találta fel a prizma-
keresztet. Korszakalkotó volt: Elemente der Ver-
messungskunde (Stuttgart 1856—58, 2 kötet; 7. 
kiadás 1890) című munkája. 1857-ben a bajor 
Alpokban baromóteres magasságméréseket vég
zett s fölismerte a talaj hőkisugárzásának befo
lyását. 1866-ban a légköri sugártörésről fontot 
dolgozatot irt. 

Bauernfeld, Eduárd, német színműíró, szül. 
Bécsben 1802 jan. 13., megh. u. o. 1890 aug. 9. Jogi 
tanulmányainak befejezte után 1826-ban állami 
szolgálatba lépett, melyet azonban 1848.elhagyott, 
hogy kizárólag az irodalomnak éljen. A Metter-
nich-ellones szabadelvű iránynak szószólója volt s 
az 1848-iki márciusi napokban Grün Anastasius-
szal ós Doblhoffal, midőn a nép behatolt a Burgba, 
ő hozta meg az ígéretet, hogy az udvar hozzájá
rul az alkotmány megadásához. Később egészen 
visszavonult a politikai élettől. Mint író kezdet
ben a romantika híve volt (Fortunát, drámai nép
mese, 1835); de Schreyvogel (1. o.) tanácsára csak
hamar a modern társadalmi vígjáték mivelőjévé 
lett. Legsikerültebb vígjátékai, melyek többnyire 
magyar színre is kerültek: Leichtsinn aus Liebe 
(1831); Bürgerlich und romantisch (1835); Gross-
jáhrig (1846. magyar fordításban: Nagykorú. 
Ford. Fekete Samu, Pest 1847); Krisen (1852); 
Aus der Gesellschaft (1867); Moderné Jugend 
(1869); e darabok mind a társadalom rajzai. Ko
molyabb darabjai: Helene (1833); Landfrieden 
(1870) stb. Költeményei közül igen sikerültek él-
ces xéniái és a szép eszmékben gazdag Politisches 
Tagebuch. Naplóit részben kiadta Glossy, Aus 
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B.-'s Tagebüchern (1896). V. ö. Emil Horner, B. 
(Leipzig 1900, számos képpel). 

Bauerwitz (lengy. Babarov), város Oppeln po
rosz közig, kerületben Leobschütz (ettől 14 km.-
nyire) j.-ban, a Zinna és vasút mellett, (i905) 2771 
lak., gőztéglagyárakkal. 

Bauga, nehéz gyűrűk ezüstből, aranyból vagy 
bronzból; a régi germánok, különösen skandiná
vok karon, lábon, fejen és nyakon viselték. Nem
csak ékszer gyanánt, de vódelniül is szolgált. 
Szétdarabolva a hadvezérek jutalmul szétoszto
gatták. A forgalomban pénzértéket képviselt. 

Baugé (ejtsd: bozsé), arrondissement székhelye 
Maine-et-Loire francia départementban, egy dom
bon, amelynek lábánál a Couasnon foly, (1906) 
3199 lak., olajkészítéssel és festőgyárakkal; XV. 
sz.-beli kastéllyal. Az Altrée-patak itt a föld alá 
vész és úgy egyesül a Couasnonnal. 

Bauges, Les (ejtsd: bózs), hegyvidék a Nyugati-
Alpok külső üledékes zónájában, az Isére folyó és 
a Bourget és Annecy tavak között 1000 m. köze
pes magassággal; legmagasabb csúcsa, a Trélod, 
2179 m. magas. Lakói vasipart és állattenyész
tést űznek. A rajta levő 14 község egykor szövet
séges köztársaság volt. 

Baugi,a skandinávmithológia alakja, Suttungr 
(1. o.) testvére. 

Baugniet (ejstd: bonyié), Charles, belga festő és 
grafikus, szül. Brüsszelben 1814 febr. 27., megh. 
1886 júl. 5. Eleinte hazájában, majd 1841-től Lon
donban nagy kőnyomatú arckópsorozatokban örö
kítette meg korának kiváló művészeit, iróit, elő
kelőségeit. Tetszetős, előkelő hatású müvei a fény
képezés elterjedéséig igen kedveltek voltak. 

Bauli.,nüvénynevek mellett Bauhin testvérek 
nevének rövidítése (1. o.). 

Bauhin (ejtsd: boen), l. Gaspard, svájci botanikus, 
szül. 1560 jan. 17. Baselben, megh. u. o. 1624 
dec. 5. Itt, Pádovában, Montpellierben, Parisban 
ésTübingenben tanult, Baselben 1581. orvosdoktor 
lett, u. o. 1582. a görögnyelv tanára volt; beutazta 
Svájcot, Francia-, Olasz- és Németországot; 
útjában nagymennyiségű növényt gyűjtött. Haza
térve, szülővárosában 1589. a botanika és az ana
tómia, 1614. az orvostudomány professzora lett. 
B. zárja be a botanikus «atyák» (patres botani-
corum) sorát, mert a nomenklatúrának és rend
szerezésnek addig dívott metódusával szakítva, 
ő volt az első, ki a botanikai vizsgálódásokat a 
helyes mederbe iparkodott terelni. Ő kezdte a faj 
ós génusz közt a határt megvonni; s a kettős 
nomenklatúrát megalapítani. Az ő növénynevei 
csaknem egy századon át voltak használatban 
s Linné is sokat megtartott közülök. Művei, me
lyek ma már csak történeti érdeküek, a követ
kezők: Phytopinax (Basel 1596), 2460 növény 
jegyzéke, de ebből csak az első rósz jelent meg; 
Prodromus theatri botanici (Frankfurt 1620) 250 
újabb növénnyel; 2. kiadása Baselben, 1671. 
jelent meg. Thoatrum anatomicum (Frankfurt 
1605, 1621, 1640), c. művéből az anatómia állását 
ismerjük meg a XVII. sz. kezdetén. V. ö. Hess, 
Kaspar Bauhins Lében und Character (Basel 1860). 

2. B., Jean, botanikus, az előbbinek testvér
bátyja, szül. Baselben 1541 febr. 12., megh. Müni-
pelgard-ban 1613 okt. 13. Beutazta Európa nagy 

részét, s életét mint a württembergi herceg házi 
orvosa végezte. Csaknem félszázadig dolgozott 
nagy művén, melybe az addig ismert növényeket 
helyesebb rendszerbe szedve, az összes szinoni
mákkal egybegyüjtötte. E munkája, melyhez 
Henri CJierler is segédkezet nyújtott, csak halála 
után, 1619. jelent meg s elődeinek összes bota
nikus munkáit felülmulta. Címe: Históriáé plan-
tarum generális novae et absolutissimae prodro
mus. Más poszthumus munkáját: Plantarum his
tória univorsalis, Clwhré ifferteni orvos adta ki. 
Bár fametszetei rosszul sikerültek, sokáig nagy 
becsben volt. (V. ö. De plantis a divis sanctisque 
nomen habentibus (Basel 1591); De plantis Absyn-
thii nomen habentibus (Mümpelgard 1593). 

Bauhin-billentyü (valvula coli seu ileocoeca-
lis). Záró billentyű-szelep azon a helyen, ahol a 
vékonybél belenyllik a vastagbélbe, 1. Belek. 

Bauhi i i ia L. (aSv.), a Papilionatae (Pillangós
virágúak) génusza, melynek 150 faja a két 
félgömb tropikus vidékein nagyban elterjedt. 
Fák vagy cserjék vagy felfutó növények, az 
utóbbiak szára gyakran ellapult és ágaik kacsokká 
alakultak át. Levelük többnyire osztatlan v. kót-
karélyú, viráguk rendesen fehér ós többnyire fürt
virágzatban álló. A B. tomentosa L. fa Ázsia 
tropikus részében, a maláji szigeteken és Dói-
Afrikában. Gyökerének kérgét belsőleg altesti 
bántalmak, külsőleg pedig kelések ellen használ
ják. Levele vérhas elleni orvosság. Magva kitűnő 
zsíros olajat (dawny mountain Ebony-oil) szol
gáltat. Erős, fehér fájából fogantyút, tokot, fegy
vert stb. készítenek. A B. acuminata L. indiai és 
kinai fa. Levele szintén orvosság, fája pedig az 
ú. n. «hegyi ébenfa». A szintén ázsiai B. racemosa 
Lam. szívós rostú kérge részint orvosság, részint 
kötelek és szalagok anyaga. Szolgáltatja továbbá 
a sem- v. semlagumit- B. purpurea L. Indiá
ban, Cejlonban, Jáva szigetén, 40 m. magas fa, 
melynek fája igen jó építőfa, kérgéből pedig ki
tűnő köteleket készítenek. Úgyszólván a növény 
minden része népies orvosság. A B. retusa Roxb. 
ós a B. lingua DC. gumit és kérgük köteleknek 
való, igen tartós anyagot szolgáltat. 

Bauhofer János György, evang. lelkész, szül. 
Sopronban 1806., megh. Budán 1864 júl. 14. Ta
nulmányait szülővárosában és Bécsben végezte. 
1828-ban soproni segédlelkész lett, de márl829 febr. 
lolkészszó választotta a somorjai egyház. Mária 
Dorottya főhercegnő, József nádor neje, 1844. 
budavári ág. ev. lelkészül hívta meg. A pátens 
olfogadása mellett szóval és tollal buzgón har
colt. Alkalmi prédikációkat s több teológiai, egy
házjogi ós történelmi művet írt. B. indította meg 
Magyarországon az első német protestáns folyó
iratot : Der evangelische Christ címen, mely meg 
is jelent 1848 május 1-től az év végóig. B. írta az 
ötvenes óvok elején Merle d'Aubignétől Genfben 
kiadott Geschichte der Reformation in Ungarn c. 
nagybecsű egyháztörténelmi munkát. 

Baukau, község Arnsborg porosz kerületben, az 
Emscher és a DortmundEms csatorna mellett, (1905) 
10474 lak., ammoniakgyártással és szónbányával. 

Baukis, 1. Philemon. 
Baum, Paul, német festő, szül. Meissenben 

1859 szept. 22. Drezdában és Weimarban tanult, 
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utóbb azonban érintkezésbe jutott a francia im
presszionisták köreivel, majd a belga neoimpresz-
szionisták hatása alá került és újabb műveiben, ki
vált olaszországi képeiben nagy sikerrel művelte 
ezt az irányt. 

Baumann, 1. Eugen, német orvos, szül. 1846 
dee. 12. Cannstattbán. megh. 1896 nov. 3. Frei-
burgban. Stuttgartban tanult, u. o. pár évig gya
korló gyógyszerész volt, majd Hoppé Seyler asz-
szisztense Strassburgban ; onnan Berlinbe kerül 
Du Bois mellé. 1883 óta a freiburgi egyetemen az 
orvosi kémia tanára. Eleinte a hugyanyag és a 
ciánvegyületek közti összefüggést tanulmá
nyozta, majd a vizelet fenol- és indigoképző ve
gyületeinek az ú. n. éterkénsavaknak szerkezetét 
tisztázta. Briegerrel együtt felfedezte a fehérje 
rothadáskor keletkező ptomainokat. Utolsó dol
gozataiban ö mutatja ki először, hogy minden 
állat pajzsmirigyében életfontos szerves jódvegyü
letek (jodothyoin) vannak. Nagyhírű tanítványai 
sorában találjuk Űdránszky László (1. o.) buda
pesti egyetemi tanárt is. 

2. B., Franz Ludwig, bajor történetíró, szül. 
Leutkirchben (Allgáu) 1846 jún. 8., jelenleg a 
bajor állami levéltárigazgatója. Munkái: Quellén 
zur Geschichte des Bauernkriegs in Oberschwa-
bon (Stuttgart 1876); Quellén zur Geschichte des 
Bauernkriegs aus Rothenburg an der Tauber (u. 
o. 1878); Aktén zur Geschichte des deutschen 
Bauernkriegs aus Oberschwaben (Freib.1877); Die 
Gaugraf schaf ten im wirtembergischen Schwaben 
(Stuttgart 1879); Geschichte desAlgaus(Kempten 
1882-94, 3 köt.); Fürstenbergisehes Urkunden-
buch ( 5 - 7 köt., Tübingen 1885—91); Necrologia 
Germaniae Tom. I (Monum.German. histor., Berlin 
eddig 2 köt.); Die Zwölf Artikel der oberschwa-
bischen Bauern (Kempten 1896); Porschungen zur 
schwábischen Geschichte (u. o. 1898). 

3. B., Július, bölcsész, szül. 1837. a Majna 
melletti Frankfurtban; Göttingenben tanult Lotzó-
nél s ugyanott most egyetemi tanár. Becses 
történeti műve: Die Lehren von Raum, Zeit und 
Mathematik (Berlin 1868—69, két kötet). Mint 
Lotze követője mutatkozik rendszeres müvében: 
Philosophie als Orientirung Uber die Welt (1872). 
Egyéb művei: Die Staatslehre des h. Thomas v. 
Aquino (1873); Handbuch der Morál, nebst Abriss 
d. Rechtsphilosophie (1879); Elemente der Philo
sophie (1891); Geschichte der Philosophie nach 
Ideengehalt und Beweisen (1890); Einführung in 
die Pádagogie (2. kiad. 1901). 

4. B., Ludwig, osztrák építész, szül. Seibers-
dorfban 1854.,Zürichben tanult, 1875—77.Ferstel 
alatt Bécsben dolgozott. Építészeti és iparművé
szeti munkái eleinte főleg a bárok művészet követé
sét árulják el, utóbb más stílusokat is alkalmazott. 
Nagy tevékenységet fejtett ki különösen Bécsben, 
hol pl. a cs. és kir. konzuli akadémia palotáját 
építette (1904) ós jelenleg a közös hadügyminisz
térium új palotáját építi. 1907 óta a bécsi Burg 
építésének vezetője. Tőle való a gróf Almássy-
féle modern kastély Garanyban (1906). 

5. B., Oskar, Afrika-utazó, szül. Bécsben 1864 
jún. 25., megh. u. o. 1899 okt. 12. Részt vett 1885. 
az osztrák Kongó-expedicióban. 1888-ban Meyor 
Jánossal Usambaraországban kutatott, ahol azon

ban arabok egy ideig fogva tartották. 1889-ben 
Montenegró hegyrajzi térképét adta ki. 1890-ben 
a német-keletafrikai társulat Usambara és Bondei 
országok kifürkészósével bízta meg. 1892-ben a 
Kilimandzsáró vidékén kutatott és felfedezte az 
Ejassi tavat. 1892 jan. 17. Tangából Párén és a 
Maissza-pusztán át a Viktoria-Nyanzához ment, 
átkutatta a tó keleti partvidékeit, majd Ruandába 
és Urandán át a Tanganyikához utazott, amikor 
a Kagera forrásáig jutott. Táborán át 1893 febr. 
25. visszatért a tengerpartra és visszautazott 
Európába. Ez óv dec. 14. Budapesten a földrajzi 
társaság ülésén felolvasást tartott. 1895-ben a 
keletafrikai cukorszindikátus megbízásából a 
Pangani alsó folyásán utazgatott és a folyónak a 
zuhatagokig terjedő részéről térképet készített. 
Később átkutatta a keletafrikai német szigeteket, 
különösen Maflát. 1896 febr. zanzibári osztrák
magyar konzul lett. 1893-ban kiadta az ÉK.-i 
Német-Keletafrika térképét. Jelentéseit ós útleírá
sait 1. a bécsi földrajzi társulat közleményeiben. 
Önálló művei: Fernando Po (1888); In Deutsch-
Ost-Afrika wáhrend des Aufstandes (1890); Usam
bara (Berlin 1891); Durch Massailand zurNilquelle 
(u. o. 1894); Die Insel Mafla (Leipzig 1896); Der 
Sansibar-Archipel (u. o. 1896—99, 3 füz.); Die 
Insel Pemba und ihre kleineren Nachbarinseln 
(u. o. 1899). Hagyatékából megjelent: Afrika-
nische Skizzen (Berlin 1900). 

Baumbach, 1. Kari Adolf, német politikus, 
B. Rudolf költőnek öccse, szül. Meiningenben 
1844 febr. 9., megh. Danzigban 1896 jan. 21., 
előbb a közigazgatási, majd a politikai pályára 
lépett. 1880-ban Meiningenben képviselőnek vá
lasztották és a nemzeti szabadelvű párthoz csat
lakozott. 1880-ban a haladó párthoz szegődött. 
1890-ben a birodalmi gyűlés másodalelnöke lett. 
Még ugyanazon évben Danzig városa főpolgár
mesteróvó választotta és 1891 januárban e város 
az urakházába küldte. Szerkesztette a Staats-
Lexikon-t (Leipzig 1882) és aDer deutsche Reichs-
tag c. munkát (1890). 1893-ban azt indítványozta 
a birod. gyűlésen, hogy nők is léphessenek az or
vosi pályára, de leszavazták. 

2. B., Max, német szobrász, szül. Wurzenben 
1859 nov. 28. A berlini művészeti akadémián 
Reinhold Begasnak volt tanítványa. Neve először 
az 1884-íki műkiállltáson lett ismeretes Iszákos c. 
humoros szoborművével. Érett művei: Imádság 
(1891, berlini Nemzeti Képtár); Frigyes császár 
lovas emléke a wörthi csatamezőa (1895); Bar-
barossa Frigyes szobra a német birodalmi gyűlés 
palotája számára (1898); Albert szász király 
lovasszobra Drezdában (1901); Albert porosz her
ceg szobra a berlini dómban (1903); Nyúlhajtás, 
csoport a berlini Tiergartenben (1904). Sok mell
szobrot is készített. 

3. B., Rudolf, német költő, szül. Kranichfeld 
thüringiai faluban 1841 szept. 28., megh. Meinin
genben 1905 szept. 21. Egy ideig tanár volt Grác-
ban, utóbb Triesztben, mire nagyobb utazásokat 
tett a Keleten is és kizárólag az irodalomnak élt 
Meiningenben. Kisebb dalai s románcai, valamint 
nagyobb epikai költeményei s prózai elbeszélései: 
Enzian (humoros dalok, 1875); Zlatorog (alpesi 

I monda, 1877); Lieder eines f ahrenden Gesellen 
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(1878); Frau Holdé (népmonda, 1881); Sommer-
márchen (próza, 1882, magyarra f ord. Koltai Vir
gil, 1893); Abenteuer und Schwánke altén Meis-
tern nacherzáhlt (verses elbeszélések, 1883); Der 
Boté des Todes (költői elbeszélés, 1884); Truggold 
(regény, 2. kiad. 1883); Aus der Jugendzeit (1896); 
Bunte Blatter (versgyűjtemény, 1897). Gazdag, 
humor és egészséges, friss életkedv jellemzi mü
veit. Nem kevesebb sikert értek költői elbeszélé
sei, melyekben többnyire régi népies tárgyakat 
dolgozott fel: Horand u. Hilde, Frau Holdé stb. 

Baumberg Gabriella, 1. Batsányi Jánosné. 
Baumé (ejtsd: bómé), Antoine, gyógyszerész és 

vegyész, szül. 1728 febr. 26. Senlisben, megh. 
1804 okt. 15. Parisban. 1752-ben a párisi gyógy
szerészeti iskola tanára lett. A kémiai, technikai 
és gyógyszerészeti készítmények előállítása terén 
több fontos javítással tette ismertté nevét. Az 
általa feltalált és róla nevezett areométert még 
ma is használják. Irodalmilag is működött. Müvei: 
Chimie, experimentáló et raisonnée (Paris 1773, 
3. k.); Élements de pharmacie (1762); Opuscules 
de chimie (1798); Manuel de chimie (1763 és több 
új kiad.). 

Baumé-iéle íok, 1. Areométer. 
Baumeister, 1. Bernhard (családi nevén: Bau-

müller), a legkiválóbb német színészek egyike, 
szül. Posenben 1828 szept. 28. 1852-ben került a 
bécsi Burgszinházba, ahol mint Falstaff, zalameai 
biró és Götz a német színjátszás fejlődésének 
legmagasabb pontjait érte el. 1902-ben ünnepelte 
színészi pályájának 50-ik évfordulóját. Öccse, 
B. Vilmos, katonatisztből lett színésszé s húga 
B. Mária szintén a színészi pályán működött. B. 
pár évvel ezelőtt megházasodott. 1907-ben a ki
rály a Ferenc Józsefrend középkeresztjével tün
tette ki. 

2. B., Johann Wilkelm, német állatorvos, szül. 
Gmündenben (Württemberg) 1804., megh. Stutt
gartban 1846. Eredetileg művésznek készült Mün
chenben, de aztán az állatorvosi tanintézetet lá
togatta Stuttgartban. Utóbb a hohenheimi gazda
sági akadémia, majd pedig a stuttgarti állatorvosi 
tanintézet tanára lett. Nagyszámú gazdasági, ál
lattenyésztési ós állatorvosi művei közül, melyek 
több kiadásban közkézen forogtak ós főleg a jó fa
metszetek miatt nagyon kedveltek voltak, egyik 
munkája magyarul is megvan e cimen: Rövid 
alapos útmutatás a szarvasmarha-tenyésztés üz
letéhez, mezei gazdák, szarvasmarha-tenyésztők, 
baromorvosok, tinó-borju-intézetekrei felügyelők 
számára, fordította Yirágh József (Pest 1845). 

3. B., Kari, német festő, szül. Zwiefaltenben 
1840 jan. 24., a müncheni akadémián tanult ós 
kezdettől fogva vallásos tárgyú kőrajzokon kívül 
nagy egyházi freskók készítésével is foglalkozott. 
Monumentális fölfogású, kiváló müveinek hosszú 
sora található kivált német főúri kastélyokban, 
várkápolnákban (Wolfegg,Moos,Lindaum.; Haun-
stetten, Biederstein, stb.). 

4. B., Kari August, német filológus, szül. Ham
burgban 1830 április 24-ón, jelenleg München
ben az irodalomnak él. Tanulmányainak befe
jezte után nagyobb utazásokat tett, mire tanár 
s igazgató volt Drezdában, Berlinben, Elberfeld-
ben, Lübeckben, Gerában, Halberstadtban s a fran

cia-német háború után iskola- s miniszteri taná
csos Strassburgban, hol 1882. Manteuffel báró hi
vatalától fölfüggesztette. Legjelesebb müve a ho
méroszi himnuszok nagy tudományos kiadása 
(1860); azután: Kulturbildor aus Griechenlands 
Religion und Kunst (népszerű előadások, 1865); 
De Atye et Adrasto (1860); Historisches Quellen-
buch zur altén Geschichte (3. kiad. 1880) és fényes 
nagy vállalatai: Denkmáler des klassischen Alter-
tums (1884—1888, 3 kötet) és Handbuch der Br-
ziehungs- und Unterrichtslehre (1894—98,4 köt.), 
melynek Magyarországra vonatkozó részét Kár
mán Mór irta meg. 

Baume-les-Dames (ejtsd: bóm-ié-d&m), az ugyan-
ily nevű arrond. szókhelye Doubs francia dóparte-
mentban a Doubs és a Rhőne-Rajna-csatorna, mog 
vasút mellett, (1906) 3257 lak., kő- ós gipszbányák
kal, óra- ós olajkószítéssel, bőrgyártással. Jouf-
froy szülővárosa. 

Baume-les-Hommes (ojtsd: bóm-ié-zomm), vagy 
B.-les-Messieurs, helység Jura francia départe-
mentban, a Seille forrása közelében (1906) 471 lak., 
gipszbányával, a Roche völgyében stalaktit bar
langgal. Közelében régi apátság pompás porti-
kusszal. 

Baumes-Chaudes (ejtsd: bóm-sód), többfelé el
ágazó, 900 m. hosszú cseppkő-barlang a francia 
Lozére départementban ; 1878. neolit-korbeli em
beri csontvázakat találtak benne. 

B a n m g . , növénynevek m. Baumgarten János 
Keresztély (1. o.) nevének rövidítése. 

Baumgarten, 1. Egmont, orvos, szül. Bécsbon 
1859. Középiskoláit Budapesten, orvosi tanulmá
nyait Bécsben végezte s 1881. avatták orvosdok
torrá. Még ugyanezen évben a Wiener Allgem. 
Krankenhausban alorvos lett, ahol 1884-ig műkö
dött. Azután Schrötter, Schnitzlor, Stoerk és 
Chiári tanároknál képezte ki magát az orr- és gége-
orwslás szakmájában. 1885-ben Budapesten tele
pedett le és a Stefánia gyermekkórházban lett 
rendelő főorvos. 1896-ban az orr és gégebajok 
kór és gyógytanának magántanára lett, ugyan
ezen évben a poliklinika főorvosává választották. 
Szakmájába vágó irodalmi dolgozatainak száma 
kb. 80, melyek magyar és német nyelven jelentek 
meg és amelyek közül Die Bpistaxis, A rosta
csont genyedósóről stb. nagyobb monográfiák. 

2. B. Izidor, büntetőjogász, szül. Pesten 1850 
mára 27. Tanulmányait u. o. végezte, azután több 
évig külföldön tartózkodott. 1882-ben ügyvédi ok
levelet nyert, 1885. egyetemi magántanárrá (a 
büntetőjogból és eljárásból) képesítették. 1886-ban 
államszolgálatba lépett, mint kir. alügyész a buda
pesti Mr. ügyészségnél, 1891. budapesti kir. tör
vényszéki biró, 1896 végén budapesti kir. ügyész, 
1898. m. kir. igazságügyminisztériumi osztály
tanácsos lett. Itt tevékeny részt vett a büntető per
rendtartás életbeléptetési munkálataiban, a bün
tetőtörvény novella-tervezetének bizottsági tár
gyalásaiban s az 1899. Budapesten tartott nem
zetközi büntetőegyesületi kongresszus szervezése 
körül buzgó tevékenységet fejtett ki. 1901 márc. 
14. koronaügyószhelyettessé nevezték ki. Munkái: 
Akisérlettana (1884., megjelent német fordítás
ban 1888); A tett azonosságának kérdéséhez (vé
lemény a X. jogászgyúlés számára, 1889); Tör-
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vényhalmazat és bűnhalmazat (1886); A sajtójogi 
felelősség rendszere (1882); Az előzetes eljárás 
reformja (1893); A vádhatározatról (1895); A 
felébbvitel ténykérdésben (1898); A büntetés ki
mér ésecriminalpolitikai szempontból (1901). Ösz-
szes dolgozatai megjelentek Büntetőjogi tanul
mányok c. alatt (Budapest 1907). Munkatársa e 
Lexikonnak is. 

3. B. János Keresztéig Gottlob, segesvári or
vos, szül. Luckauban, Alsó-Lausitzban 1765 ápr. 
7., mogh. Segesvárott 1843 dec. 9. Tanulmányait 
a drezdai orvosi kollégiumon s a lipcsei egyete
men végezte. Ezután Bécsben két évet töltött, 
innen Erdélybe költözött ós 1801. a segesváriak 
orvosa lett. Átkutatta Erdély flóráját, különösen az 
erdélyi havasokat, élénk összeköttetésben állott a 
leghíresebb f üvószekkel s oly hírnévre tett szert, 
hogy Lipcsében egyetemi tanszékkel kinálták meg, 
mit ő el nem fogadott. Mint orvos is nagy hírben 
állott. Tagja volt a lipcsei Linné-társaságnak és a 
pesti egyetem orvosi karának. Főbb munkái: Ser-
tum Lipsicum seu stirpes omnes, praeprimis exo-
ticas circa urbem olim maximeque plantatas di-
gessit atque descripsit seeundum methodum Lin-
neanam (Leipzig 1790); Plora Lipsiensis (u. o. 
1790); Dissertatio politicophys. de arte decorato-
ria. Pars I. (u. o. 1791); Dissertatio inaug. de 
corticis Ulmi campestris natura, viribus usuque 
medico (u. o. 1791); Enumeratio stirpium Magnó 
Transsilvaniae principatui praeprimis indigena-
rum (3 kötet, Vindobonae 1816, a 4. kötetet Nagy
szebenben Mantissa I. és Indices hozzáadásával 
1846. Fuss Mihály adta ki.) Herbárium patrium és 
Herbárium universale c. gyűjteményeit (1850) az 
állam megvásárolta s Fuss Mihály a kultuszmi
nisztérium intézkedésére 1851. Segesvárról Nagy
szebenbe szállíttatta s itt a Siebenbürgischer Vér
ein für Naturwissenschaften gondozása alatt volt. 
Később a király az ottani főgimnáziumnak ado
mányozta, ahol máig is őrzik. 

4. B. Károly, jogtudós, B. Izidor testvéröcsse, 
szül. Pesten 1853 szept. 21-én. 1876—1892. évig 
ügyvédi irodát vezetett Budapesten és a Büntető 
Jog Tárának polgárjogi mellékletét (Polgári Tör
vénykezés) szerkesztette. 1892-ben mint budapesti 
kir. kereskedelmi és váltótörvényszéki biró mű
ködött, 1898. budapesti kir. ítélőtáblai biró lett, 
1909 jún. 5. pedig kúriai biró címet kapott; 1910. 
a budapesti kir. ítélőtáblán tanácselnök lett. 

5. B. Nándor, kereskedelmi jogász, született 
Budapesten 1875 máj. 29. Egyetemi tanulmányait 
Lipcsében, Budapesten ós Berlinben végezte. 
1899-ben ügyvéd, 1901. a Jogállam c. jogi folyó
irat szerkesztője és a Magyar Jogászegylet titkára 
lett. 1904-ben a kereskedelmi miniszter megbízá
sából tanulmányutat tett az Egyesült-Államokban. 
1905-ben a budapesti tudományegyetemen a ke
reskedelmi ós váltójogból magántanárrá habili
tálták. Művei: Nemzetközi vasúti fuvarozási jog 
(Budapest 1900); A tözsdebiróság hatásköre és a 
különbözeti ügylet (u. o. 1901); Közigazgatási 
bíráskodás vasúti ügyekben (u. o. 1902); Ipari 
veszély (u. o. 1902); Kartellek, trustok (Meszlóny 
Artúrral, u. o. 1906 ós németül Berlin 1907); 
Vétel és átvétel[u. o. 19061; Asztrájk jogi következ
ményei (u. o. 1908); Jelzálogos kölcsönök vissza

fizetése (u. o. 1909). E Lexikonnak is munka
társa. 

Baumgarten, 1. Alexander Gottlkb, német böl
csész, szül. 1714 júl. 17. Berlinben, megh. 1762 máj. 
26. Odera-Frankfurtban, ahol a filozófia tanára volt. 
A Leibniz-Wolf-f éle iskolának egyik legkitűnőbb 
férfla, tankönyvei igen világosan formulázzák ez is
kola tanítását, úgy, hogy Kant is többeket közülük 
előadásainál vezérfonalul használt. Legnagyobb 
érdeme azonban, hogy az esztétikának, mint tu
dománynak külön helyet adott a Leibniz-Wolf 
rendszerében; maga a szó «esztétika» is, mint e 
tudomány neve, tőle származik. Diktátumaiból 
keletkezett Meier S. F. műve: Anfangsgründe 
aller schönen Wissenschaf ten (3 köt. Halle 1754— 
1759), míg végre kiadta Aesthetica acroamatica 
c. művét (2 köt. Odera melletti Frankfurt 1730— 
1758), melynek befejezésében meggátolta a halál. 
Egyéb művei közül legfigyelemreméltóbb: Meta-
physica (Halle 1719, 7 kiad. 1729, németre ford. 
Meier S. F. 1783). V. ö. Abot A. 8. B.-s Lében 
und Character (1765); Schmidt J., Leibniz und 
B. (1875). 

2. B., Hermann, német történetíró, szül. Lessé 
braunschweigi faluban 1825 ápr. 28., megh. 
Strassburgban 1893 jún. 19. Pályafutását 1848. 
mint gimnáziumi tanár kezdte meg Braunschweig-
ban, ahol 1850. lapot is szerkesztett, 1852-ben 
Heidelbergben Gervinus és Háusser alatt tör
ténelmi tanulmányokat tett, azután München
ben Bluntschlival együtt a Süddeutsche Zei
tungnál működött. 1861-ben a karlsruhei műegye
temen a történelem ós irodalom tanára lett, 1872 
óta pedig astrassburgi egyetemen működött. Főbb 
munkái: Geschichte Spaniens vom Ausbruch der 
französischen Revolution bis auf unsere Tagé 
(Leipzig 1865—71, 3 köt.), és Geschichte Kari des 
Fünften (Stuttgart, 3 kötet); Vor der Bartholo-
mausnacht (1882); Über Sleidans Lében u. Brief-
wechsel (1878); Jákob Sturni (1876); Gervinus 
und seine politische Überzeugungen (1853). Irt 
azonfelül politikai röpiratokat, mint Zur Ver-
stándigung zwischen Süd u. Nord (1859); Partei 
oder Vaterland (1866); Der deutsche Liberalismus 
(1867); Wie wir wieder ein Volk geworden sind 
(1870). Varrentrapp adta ki összegyűjtött kisebb 
dolgozatait Histor. und politische Áufsatze u. 
Reden c. alatt (Strassburg 1894). 

3. B., Konrád, Mnek tiszteletére Svájcban Al-
zellenben kápolnát emeltek, a monda szerint 
egyszerű földmíves volt. 1306. megölte Wolfen-
schiess császári bírót, mert feleségét becsületé
ben megsértette. 

4. B., Michael, német prot. teológus, szül. Ha-
seldorfban (Holstein) 1812 márc. 25., megh. Ro
stockban 1889 júl. 21.1850-ben a teológia rendes 
tanára lett Rostockban. Teológiáját főleg Luther 
és Schleiermacher tanaira alapította; különben 
önálló vallásos meggyőződése volt. Szorosan bib-
liahivő.de másrészt mindannak,ami egyházuralmi, 
ellensége. A fő egyházi tanáccsal csakhamar meg
hasonlott. Midőn egy lelkészi gyűlésen többek 
közt azt a vizsgakérdést is felvetette, hogy vájjon 
egy forradalom jogosultságát a szentírásból ki 
lehet-e magyarázni: a teológiai vizsgálóbizottság
ból elbocsátották (1856 nov. 5.) s 1858. tanári 
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állásától is megfosztották. Ez ügyre vonatkozó 
Irataiért perbe fogták ós sajtóvótség miatt részben 
fogságra, részben pénzbüntetésre ítélték két Ízben 
is. Különben Rostockban élt s irataival és nyilvá
nos előadásaival folyton a német evang. egyház 
újjáalakításán fáradozott. Irt teológiai kommen
tárt, megírta az apostolok, majd Jézus történe
tét ; irt Schleiermachorről, Lutherről s több egy
háztörténelmi előadást tartottMegírta önéletrajzát 
is, melyet Kiéiben 1891. két kötetben Studt adott 
ki. 1877-ig főképviselője volt a biblia-hivö irány
nak a prot. egyesületben. V. ö.: Dor Protestanten-
verein, ein Panier im doutschen Reich (Berlin 
1871). 

5. B-, Ottó, német prot. teológus, B. Hermann 
történetíró és publicista fia, szili. Münchenben 
1858 jan. 29. Teol. tanár Kiéiben. Müvei: Herders 
Anlage und Bildungsgang als Prediger (Halle 
1888); Bismarcks Stellung zur Religion und Kirche 
(Tübingen 1901). Lipsius halála után sajtó alá 
rendezte a Lehrbuch der evang.-prot. Dogmatik
nak még a szerző által teljesen átdolgozott har
madik kiadását. 1892—1900-ig szerkesztője volt 
a Bassermann és Ehlers által alapított Zeitschrift 
ftir praktische Theologie-nak, majd 1901 óta en
nek folytatását: Monatschrift für die kirchliche 
Praxis (Tübingen u. Leipzig) szerkeszti. Legújabb 
műve: Carlyle und Goethe (Tübingen 1906), mely 
15 felolv. áll. 

Baumgarten-Crusius, Ludwig Friedrich Ottó, 
német prot. toológus, szül. Mefseburgban 1788 
júl. 31., niegh. Jenában, hol teol. tanár volt, 1843 
máj. 31. Művei: Lehrbuch der christlichon Sitten-
lehre (Leipzig 1826); Lehrbuch der christlichen 
Dogmengeschichte (u. o. 1832, 2 köt.); Kompen
dium der christlichen Dogmengeschichte (u. o. 
1840—46, 2 köt.); Theologische Auslegung der 
Johanneischen Schriften (Jena 1843—45, 2 köt.). 

Baumgartner Norbert (az irodalomban téve
sen Braun Norbert), magyar kapucinus barát, ol
tárképfestő, mecénása Klimo György pécsi püspök 
megbízásából 1751—1777 közt oltárképeket fes
tett magyar templomok számára, amelyekben 
Maurer Hubert bécsi művész volt segítségére. 

Baumgartner, 1. Alexander, nóm. irodalomtör
ténetíró, szül. St. Gallenben 1841 jún. 27., megh. 
1910 szept. 5. Luxemburgban. 1860 óta a Jézus
rend tagja; Német-, Dán- és Angolországban műkö
dött mint tanár; a rendnek Németországból való 
kiutasítása óta Exaetenben, Németalföldön élt. 
Igen sokat írt; fő művei: Longfellőws Dichtungen 
(1878); Reisebilder aus Schottland (1884); Island 
und die Paröor (1889); Durch Skandinavien nach 
St. Petersburg (1890); Joost van den Vandel (1882) 
stb., de legnagyobb feltűnést keltett két irodalom
történeti müve: Lessings religiöser Entwicklungs-
gang (1877) és Goethes Lében u. Werke (1885, 
3 köt.), melyekben e két nagy írót az ultramon-
tanizmus álláspontjáról erkölcstelen és silány em
bereknek iparkodik föltüntetni. Utolsó nagy műve: 
Geschichte des Weltliteratur (1897—1911., 6 köt., 
befejezetlen maradt). Nagytudású férfiú, kinek 
műveit vonzó előadás, de felekezeti elfogultság is 
jellemzik. 

2. B., Andreas, báró, osztr. államférfiú ós tudós, 
szül. Priedbergben, Csehországban 1793 nov. 23., 

megh. Hietzingben 1865 júl. 29. Előbb Olmütz-
ben a természettan tanára volt, 1833. a bécsi ál
lami porcellángyárnak s utóbb a dohánygyárnak 
igazgatója lett. Érdemet szerzett 1846 óta a villa
mos távírdák felállítása terén, 1847. pedig a vas
úti építkezések igazgatója lőn. A Pillersdorf-
minisztériumban elvállalta az ipar, a közmunka-
és építkezés miniszteri tárcát (1848). Kereskedelmi 
miniszter volt 1851—55; az utolsó évben azon
felül a pénzügyminiszteri tárcát is kezelte. 1854-
ben bárói rangra emelték, elnöke lett a bécsi tud. 
akadémiának, 1861. pedig az urakházának tagja. 
Művei: Aráometrie (Wien 1820); Naturlehre (3 
köt. 1823); Anleituug zur Hoizung der Dampf-
kessel (1841); Unterricht im Tabaksbau (1845); 
Mechanik in ihrer Anwendung auf Künste und 
Gewerbe (1824). V. ö. Schrötter Andreas, Frei-
herr v. B. (Wien 1866). 

3. B., Gallus Jákob, svájci államférfiú és tör
ténetíró, szül. Altstáttenben 1797 okt. 18., megh. 
St. Gallen-ban 1869 jún. 12. Miután hazánkban, 
Rovneben 1817—19. nevelősködött és Bécsből 
összeesküvés ürügye alatt kiutasíttetott, hazatért 
ós tagja lett a st.-galleni nagy tanácsnak. 1826-
ban első titkár lett és 1831 óta kantonját a szövet
ségi tanácsban képviselte. Eleintén a szabadelvű 
pártnak volt híve, utóbb azonban az ultramontán 
párthoz szegődött. Die Josuitenfrage c. művé
vel annyira magára vonta ellenfeleinek gyűlöle
tét, hogy 1847. ki kellett lépnie a kormányból. 
1859-ben ugyan újra kormányra került, de 1864. 
a győztes szabadelvűek végképen kibuktatták. 
Müvei: Erlebnisse auf dem Pelde dor Politik 
(Schaffhausen 1844); Schweizerspiegel (Zürich 
1866., 4 kötet); Geschichte des Schweizerischen 
Freistaates und Kantons St.-Gallen (u. o. 1868— 
1890, 3 köt.). Saját fia, B. Alexander jezsuita írta 
meg életrajzát: Gallus J. B., Landammann von 
St.-Gallen u. die neuere Staatsentwicklung der 
Schweiz. 1797—1869. (Preiburg 1892). 

Baumgartner, Kari Heinrich, német orvos
tanár, szül. Pforzheimban 1798 okt. 21., megh. 
Baden-Badenban 1886 dec. 11. Orvosi tanulmá
nyait Tübingenben és Heidelbergben végezte. 
1824—1862-ig a freiburgi egyetemen a belgyó
gyászat tanára volt. B. már 1830-tól foglalkozott 
fejlődéstani problémákkal is. Igen sok orvosi és 
szépirodalmi értekezés maradt hátra tőle; neve
zetesebb művei: Lehrbuch der Physiologie (1853); 
Nahere Begründung der Lenre von der Embryo-
aniage durch Keimspaltungen (1854); Die Welt-
zellen (1875); Naturreligion (1868); Natúr und 
Gott (1870). 

Baumhauerit ,Asv.), a szulfosók csoportjából, 
4PbS.3As2Ss; egyhajlású rendszerű, fémfényű, 
ólom-acélszürke kristályokban fordul elő Binnen-
thalban (Svájc). 

Baumhorn Lipót, építész, szül. 1860 dec. 28. 
Kisbéren, építészeti tanulmányait a bécsi műegye
temen végezte. 1888-ban építette első önálló mü
vét, az esztergomi zsinagógát s ettől fogva ha
zánkban jóformán specialistája lett a zsinagóga-
épitésnek. üyfajta müveinek száma eddig 18, köz
tük az újvidéki, temesvári, szolnoki, budapest
aréna-úti stb. és a szegedi, amely a legnagyobb a 
monarchiában. Más müvei: az áll. fels. leányiskola 
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és a tőzsdepalota Temesvárott, a szeged-csongrádi 
takarékpénztár Szegeden, stb. 

Baumker, 1. Klemens, német filozófus, szül. 
Paderbornban 1853 szept. 16. 1879-ben u. o. a 
filozófia tanára, előbb a boroszlói egyetemen, 1898. 
Bonnban, 1903 óta Strassburgban. Művei: Des 
Áristoteles Lenre von den áusseren und inneren 
Sinnesvermögen (Paderborn 1877); Das Problem 
der Materié in der griechischen Philosophie 
(Mimster 1890); Avencebrolis (Ibn Gabiről) Pons 
vitae ex Arabico in Latinum translatus (Münster 
1892). G. v. Hertlinggel együtt 1891 óta kiadja a 
BeitrágezurGesehichteder Phil. des Mittelalters 
cíinü becses vállalatot. 

2. B., Wilhelm, német kat. teológus és zenetu
dós, szül. Blberfeldben 1842 okt 25., megh. 1905 
márc 3-án. 1892 óta plébános Rurichban Aachen 
közelében. Póműve a Meister Szevér által csak 
megkezdett s nagy anyaggyüjtemónnyel a XVIII. 
sz.-ot felölelő 3 kötetes Das katholische deutsche 
Kirchenlied in seinen Singweisen, von den frü-
hesten Zeiten. Kisebbek: Palestrina (1877); Or-
landus de Lassus (1878); Zur Geschichte der 
Tonkunst in Deutschland (1881); Der Todtentanz 
(1881) stb.Rósze volt Ambros nagy zenetörténeté
ben, egyházi lexikon, zenei folyóiratok stb.-ben. 

Baumkircher András, előbb III. Prigyes csá
szár, utóbb Hunyadi Mátyás király pártembere 
ós zsoldosvezére, szül. Wippachban (Krajna) 1420 
előtt, megh. Grácban 1471 ápr. 23. Ifjúságát III. 
Prigyes udvarában töltötte, akinek megbízásá
ból Szalónak (Schlaiming) vasvármegyei birtokot 
kezelte. 1452. a császárt az elégületlen rendek 
ellen Bécsújhelyben megvédte, minek jutalmául 
Frigyes Pozsony várkapitányának tette meg. 1453-
ban azonban Ciliéi Ulrik oldalán találjuk, majd V. 
László szolgálatába szegődött és a császár birto
kait pusztította. László halála után ismét kibékült 
a császárral, kinek nemcsak a magyar királyvá
lasztásnál és az azt nyomon követő magyar hábo
rúban, hanem a fölkelt bécsi polgárok leveretése 
alkalmával is (1462) nagy szolgálatokat tett. Ju
talmul ismét magyarországi zálogbirtokot kapott. 
Helyzete mindazonáltal ez idő óta kényesebb 
lett: a császár szolgálatában állva, Magyar
ország nagybirtokosa volt. Mint az elégületlen 
stájer nemesség vezére, mind jobban Hunyadi 
Mátyáshoz hajlott, kinek hűbérese is lett ós két 
ízben kelt föl a császár ellen (1467 és 1469). Ez 
évben Pürstenfeld mellett döntő győzelmet vívott 
ki. Csak 1470. békült ki a császárral, de midőn 
III. Frigyes császár és Mátyás király közt 1470. 
kenyértörésre került a dolog, a császár minden
áron meg akart szabadulni veszedelmes hűbéresé
től. B célból menlevél átküldése mellett társaival 
együtt Grácba csalta és ott 1471. megérkezése 
napján kivégeztette. Tetemét Szalónakra vitték. 
Piai: Vilmos és György magyar szolgálatba lép
tek és tovább harcoltak Prigyes császár ellen. 
Velük kihalt a család. V. ö. Krones cikkét: Alig. 
Deutsche Biogr. II. köt.; Krones, Andr. B. (Graz 
1896); Századok, 1874. 669. 

Báumler János András, szül. Pozsonyban 1847 
febr. 21. Elemi iskoláit és a reáliskola első osztá
lyát Pozsonyban végezte, de mivel atyja a további 
iskoláztatását megtagadta, 1860. atyja üzletének 

kötelékébe lépett, amelynek 1872—1901. vezetője 
is volt. Tudomány iránti szeretete miatt azonban 
teljesen a botanikának szentelte életét és a magyar 
flóra gombáinak felkutatásán fáradozott. Nagy 
gyűjteménye 1903 óta a Magyar Nemzeti Múzeum 
birtokában van. Felfedezései révén korunk legna
gyobb tudósaival áll összeköttetésben. Pontosabb 
munkái; Notiz über Rhynchostegium rotundifo-
lium (Öst. bot. Zeitschr. 1880); Moosflora von 
Pressburgs Umgebung (u. o. 1884); Mykologisehe 
Notizen. Hedwigia (1885); Beitráge z. Kryptoga-
menfloradesPressburger Comitates «Pilze», Verh. 
des Vereins für Natúr- u. Heilk. zu Pozsony (Po
zsony 1887, 1890, 1896, 1902); Pungi Schemni-
tzienses, Verh. d. zool. botan. Ver. (Wien 1888, 
1890, 1891); Mykologisehe Pragmente, Ann. d. k. 
k. Nath. Hofmus. (u. o. 1899). Tizenegy faj növényt 
neveztek el róla. 

Baumstark, 1. Eduárd, német politikus és 
nemzetgazdasági író, szül. Sinzheimban 1807 márc. 
28., megh. Greifswaldban 1889 ápr. 8. 1838 óta 
tanár volt a greifswaldi egyetomen, 1848. tagja 
a porosz nemzetgyűlésnek s 1850—52. a porosz első 
kamarában Manteuffel politikája ellen küzdött; 
1859-től a porosz urakházának volt nemzeti sza
badelvű tagja. Főbb munkái: Sully'sVerdienste um 
das französische Finanzwesen Mannheim (1827); 
Staatswiss. Versuche üb. Staatscredit (Heidelberg 
1833); Kanieralistische Encyclopadie (u. o. 1835); 
Volkswirtschaftliche Erláuterungen z. Ricardos 
Grundgesetze d. Volkswirtschaft (1838); ezt 1837. 
Ricardo német fordítása előzte meg (2. kiad. 1877); 
Über staats- und landwirtschaftliche Akademien 
(1839); Einleitung in das wissenschaftliche Stú
dium der Landwirtschaft (1858) stb. 

2. B., Reinhold Ludwig, német író és politikus, 
szül. Freiburgban 1831 aug 24., megh. Mannheim-
ban 1900 jan. 25. Jogot végzett és 1884 óta tör
vényszéki tanácsos volt szülővárosában. A vati
káni zsinatot Gedanken einesProtestanten(1868)c. 
ultramontán szellemű irattal üdvözölte (magyarul: 
Egy protestáns gondolatai az egyesülésre felhívó 
pápai kibocsátvány felett. Eperjest) Ferenc, Eger, 
1869, Érseki líceum), mire 1869. a kat. hitre tért 
és a badeni képviselőházban a kat. érdekeket lel
kesen képviselte. De a francia-német háború után 
az állam érdekeit védte s heves összeütközésbe ke
rült a kat. párttal, mire a politikai élet terét el
hagyta. Munkái legnagyobbrészt Spanyolországra 
vonatkoznak: Mein Ausflug nach Spanien (1869); 
Philipp II. (1875); Barth. de las Casas (1879) és Die 
spanische Nationalliteratur (1877). Számos poli
tikai röpiratának fő gondolata, hogy német haza
fiság és kat. hithűség jól összeférnek. — Öccse, 
B., Christian (1839—90), prot. lelkész, egy Christ-
liche Apologetik munkának a szerzője. 

Baumüller, Bernhard, 1. Baumeister. 
Baunscheidtiznras, elavult orvoslási mód, me

lyet Baunscheidt Károly mechanikus eszelt ki ó« 
ajánlott mindenféle betegség gyógyítására. A B. 
abból állott, hogy e célra készített műszerrel, mely 
a köpölyöző csappantóhoz hasonlít, sok sekély 
tűszúrást készített a bőrön. E szúrások helyét 
izgató szerrel (krotonolajjal) kenték be, ami gyu-
ladást okozott. E gyuladástól várták mélyen fekvő 
betegségek elterelését a bőr felé. 
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Baur, 1. Albert, német festő, szül. Aachenben, 
1835 júl. 7., megh. 1906 máj. 7., eleinte Düssel
dorfban, majd Schwind vezetése alatt München
ben tanult. Már korán nagy sikereket aratott tör
téneti tárgyú, romantikus fölfogása nagy képei
vel (Keresztény vértanuk a római császári kor
ban, 1870, Düsseldorf, Kunsthalle) és utóbb is fő
leg az antik ós középkori életből és történetből 
merített, korában igen népszerűkké vált képeket 
festett. Kiemelendők az aacheni városház lépcső
házában levő történeti falképei, a düsseldorfi 
városházban levő falképek stb. 

2. B., Ferdinánd Ghristian, az új tübingeni 
iskola alapítója, a német protestáns teológusok 
egyik legjelesebbje. Szül. a sváb földön, Schnii-
denben, Cannstatt közelében 1792 jún. 21., megh. 
1860 dec. 2. Előbb Blaubourenben tanult, majd 
1809 után Tübingenben. 1817-bon a blaubeureni 
alsóbb szemináriumhoz nevezték ki tanárnak, hol 
Schleiermacher hatása alatt írta egyik maradandó 
becsű müvét: Die Symbolik und Mythologie 
1824., mely nevét ismertté tette; ennek kö
szönhette, hogy a Bengel halála után újjászerve
zett tübingeni egyetemhez meghivatott tanárnak 
1826., hol haláláig működött. A manicheizmus-
ról és gnózisról kibocsátott nagyobb szabású mű
veivel vonta magára a figyelmet. B. és az új 
tübingeni iskola neve azonban a bibliai kritikával 
van különösebben összeforrva. Pál apostol úgy
nevezett pásztori leveleinek vizsgálataival kezdi 
ezen működését, majd az evangéliumokat veszi 
kritikai boncoló kése alá, kimutatni törekedvén, 
hogy a Pál neve alatt ismert levelek közül a leg
többet nem ő irta, azok nem valódiak s a többi 
apostoli levéllel ós az apostolok cselekedeteiről irt 
könyvvel együtt nem az apostoloktól származnak, 
hanem a II. sz.-ban keletkeztok. Az evangéliumok 
közül legrégibb a Mátéé; Márk evangélioma már 
későbbi, s János evangélioma a II. sz.-ban keletke
zett, s már a gnosztikus, montanisztikus és a szent
háromsági tan felett megindult vitákra is tekintet
tel van. A bibliai kritika mellett sokat foglalkozott 
B. az egyháztörténolemmel,kivált munkásságának 
harmadik (1848—60-ig terjedő) szakában. Főbb mű
vei : Paulus, der Apostel Jesu Christi. Sein Lobén 
und Wirken, seine Briefe und Lehre (Stuttgart 
1845); Kritische Untersuchungen über d. kano-
nischen Evangelien, ihre Verháltnisse zu ein-
ander, ihr Charakter u. Ursprung (Tübingen 1847); 
Die christi. Lehre von der Dreieinigkeit und 
Menschwerdung des Gottes (u. o. 1841—43); Lehr-
buch der christi. Dogmengeschichte (Stuttgart 
1847); Die Epochen der Kirchongeschichtschrei-
bung (1852); Das Christenthum u. die christliche 
Kircho in den 3 ersten Jahrhunderten (Tüb. 1853); 
Die christi. Kirche vom 4. bis 6. Jahrhundert (u. o. 
1859); Die christi. Kirche des Mittelalters . . . (u. o. 
1861) stb. Hátrahagyott irataiból kiadatott: Kir-
chengoschichte d. neueren Zeit (XVI—XVIII. szá
zad, Tüb. 1863); Kirchengoschichte d. XIX. Jahr-
hundorts (u. o. 1862). Három munkája magyar 
nyelven is megjelent a Protestáns teológiai könyv
tárban, ú. m.: A keresztyén egyház a IV., V. és 
VI. századokban, ford. Keresztúri Sándor (Buda
pest 1879); A. középkori ker. egyMz, fordította 
dr. Kovács Ödön (u. o. 1882); Az őskeresz

ténység történelme. Ford. Dósa Dénes ós Jesko 
Lajos (u. o. 1874, Franklin). 

3. B., Franz, német erdész, szül. 1830 márc. 10. 
Lindenfelsben, megh. 1897 jan 2. 1855-ben a 
weisswasseri erdészeti intézet tanára lett. 1864-
ben tanár Hohenheimban, 1878. Münchenben. 
Németországban ő adott ösztönzést az erdészeti 
kísérleti állomások szervezésére egy 1868. írt 
röpiratával. Egyéb müvei: Die Holzmesskunde 
(Berlin 1891, 4. kiad.); Lehrbuch der niederen 
Geodásie (u. o. 1895); Die Fichte in Bezúg auf 
Ertrag (1876); Die Rotbuche (1881); Handbuch 
der W aldwertberechnung (1886). 1879 óta a Forst-
wissenschaftliches Zentralblattot adta ki. 

4. B., Georg, zoológus, szül. 1859 jan. 4. Weiss-
wasser-ben (Csehország), megh. 1898 jún. 25. 
Münchenben. Amerikának különböző egyetemein 
működött mint tanár, életének utolsó éveiben a 
chicagói egyetemen volt a paleontológia pro
fesszora. Nevét a Galapagos-szigetekre rendezett 
eredményes expedíciójával tette ismertté s e szi
getek flórájából és faunájából rendkívül becses 
anyagot gyűjtött össze. Sokat foglalatoskodott 
összehasonlító anatómiai ós fejlődéstani tanul
mányokkal ; közülök különösen becsesek a kez
es lábtőcsontokról szólók. 

5. B., Gustav, német protestáns teológus és 
kiváló egyházi szónok; szül. Hammelbachban 
1816 jún. 14., megh. Lipcsében 1889 máj. 22. 
1861-ben Hamburgba hívták meg lelkésznek, hol 
mint jeles szónok lett ismoretossó. Jelesebb müvei: 
Erklarung des Propheten Amos (Giessen 1847); 
Geschichte der alttestamentischen Weissagung 
(1861, bevégzetlen mű). Irt homilétikai ós több 
neveléstani müvet is, melyek közül egyik: Die 
christliche Erziehung (Stuttgart 1892, 2 köt.) 
halála után adatott ki. 

6. B., Hans, svájci szobrász, szül. Konstanzban 
1829 febr. 26., megh. 1897 jún. 5. Münchenben és 
Karlsruheban tanult és hazájában, főleg szülő
városa számára sok emlékművet készített. 

7. B., Kari Albert, német festő, szül. München
ben 1851 júl. 13., megh. 1907 aug. 22. A mün
cheni akadémián Benczúr Gyulának, Löfftznek 
és Dieznek volt tanítványa, utóbb majdnem egé
szen a tájképfestésre adta magát és eleinte főleg 
déli, később németországi tájakat is festett. Szép 
rajzaiból nagy sorozat van a müncheni grafikai 
gyűjteményben. A német művészek egyesületi 
életében vezető szerepet játszott. 

8. B., Wilhelm, német prot. teológus, B. Gustav 
testvére, szül. Lindenfelsben (Odenwald) 1826 
márc. 16., megh. 1897 ápr. 18. Koblenzben. Nép
szerű iratai közül említendők: Geschíchts- und 
Lebensbilder . . . in den deutschen Befreiungs-
kríegen (5. Mad., Hamburg 1883, 2 köt.); Das 
deutsche evangelische Pfarrhaus (5. kiad., Halle 
1903); Lében des Freiherrn von Steln (5. kiad., 
Berlin 1901). Ezeken kívül kisebb életrajzai Per-
thos Friedriehnek (2. kiad., Bremen 1880) ós Arndt 
E. M.-nek (5. kiad., Hamburg 1882); Lebensbilder 
aus der Geschichte der Kirche u. des Vaterlandes 
(Bremen 1887) stb. összegyűjtött iratai Halléban 
(1898—1901) jelentek meg. 

Baus, Manuel Tamayo y B., spanyol drámaíró, 
1. Tamayo. 
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Bauschinger, 1. Johann, szül. 1834 jún. 11. 
Nürnbergben, mogh. 1893 nov. 25. Münchenben, 
ugyanitt tanult és 1868—1893. a müncheni mű
egyetemen a technikai moehauika tanára volt, 
aki az általa megalkotott mechanikai laborató
riumban kifejtett úttörő munkásságával megala
pította az építő- és szerkezeti anyagok techni
kailag fontos tulajdonságainak vizsgálati mód
szereit, vagyis a technikai anyagvizsgalat tudo
mányát (1. Anyagvizsgálat). Az általa összehívott 
konferenciákból alakult ki az anyagvizsgálók 
nemzetközi szövetsége, mely az anyagvizsgálati 
módszerek fejlesztését és egységesítését tűzte ki 
•céljául. 

2. B., Július, német csillagász, szül. Pürthben 
1860 jan. 28. Beninben és Münchenben tanult, 
aztán asszisztens és obszervátor lett a mün
cheni csillagvizsgálóban, 1896. a csillagászat ta
nára, it csillagászati számító-intézet igazgatója 
Berlinben, 1909. pedig egyetemi tanár Strass-
burgban. Munkái: Untersuchungen über die Be-
wegung des Planeten Merkur (München 1884); 
Über die Biegung von Meridianfernrohren (u. o. 
1886); Brstes és Zweites Münchener Sternver-
zeichniss (1890 és 1891); Untersuchungen über 
die periodischen Kometen 1889. V. (189:-'),• Unter
suchungen über die astrouomische Rnfraktion 
(u. o. 1896); Tafeln zur theoretischen Astronomie 
(1901); Die Bahnbestimmung der Himmelskörpor 
(Leipzig 1906). 

B a u s c h und B o g é n (nem.), olyan adás
vétel, ahol a vevő több ingót átalányárért vesz 
meg, úgy amint az ingók éppen vannak. A B.-vé
telnek az a jellemző tulajdonsága, hogy a vevő 
— az eladó rosszhiszeműségét kivéve — nem 
tehet kifogást, ha az ingók mennyisége vagy mi
nősége tekintetébon tévedett. Több ingó adás
vétele azonban magában nem B.-vétel, hanem 
csak akkor, ha a felek szándéka ilyen adásvétel 
kötése volt. 

Bause, Johann Friedrich, német rézmetsző, 
szül. Halle a. S.-ban 1738 jan. 3., megh. 1814 jan. 
5. 176(i-ban állandóan Lipcsében telepedett le ós 
egyéb metszeteken kívül különösen sok arcképet 
készített (részben Anton GrafE festményei után) 
és ezzel nagy sikereket aratott. Kora sok kiváló 
emberének képmását B. metszetei tartották fenn. 

Bauszk, város Kurland orosz kormányzóság 
Mitau (ettől 40 km.-nyire) kerületében, az Aa 
partján, U897) 6543 lak., akik sok gyümölcsöt ter
mesztenek, gabonával ós lenmaggal élénk keres
kedést űznek. 1812-ben York megütközött itt az 
oroszokkal. 

Bausznern Chddo, az erdélyrészi szászok egyik 
vezérfértía, szül. 1839. Komáromban, régi osztrák 
katonatiszti családból. Politikával 1865 óta fog
lalkozik ; eleinte több publicisztikai müvet írt 
német nyelven, melyek a szászoknak a magyar 
állameszmóhez való viszonyával foglalkoztak. 
1872-ben a kőhalmi kerület képviselővé válasz
totta. Az országgyűlésen a szász csoport körében 
bizonyos tekintélyt szerzett. Nemzetiség-politikai 
felszólalásai azonban gyakran szenvodelm.es vi
tákra adtak alkalmat. 1893-ban országos feltűnést 
keltő beszédet mondott az B. M. K. B. közgyűlésén. 
Hgyeztető politikai szerepe jutalmául a szabad

elvű kormány Pogaras vármegye főispánjává ne
vezte ki, mely állását 1908-ig viselte, mikor kon
cessziókra hajló politikai iránya miatt elveszítette 
a Wekerle-kabinet bizalmát. 

Bausznern, Waldemar, zeneszerző, szül. 1866 
nov. 2r>. Berlinben. Erdélyben nevelkedett, Német
országban a berlini zenei főiskolán nyerte kiké-
peztetósót. 1891-ben Mannlieimban kezdte kar
nagyi működését, 1908 óta a weimari nagyher
cegi zeneiskolának igazgatója. Több szimfónián 
ós kamara-zeneszerzeményein kívül Dichter u 
Welt (1897) és Dürer in Vénedig (Weimar 1901), 
Herbart und Hilde (Mannheim 1902), Der Bund-
schuh (Frankfurt 1904) c. operákat irt. 

Bautain (ejtsd-, bóteü), Louis Eugéne Mark, 
francia bölcsész ós teológus, szül. Parisban 1796 
febr. 17., megh. 1867. A strassburgi Collégé ta
nára volt, hol csakhamar a Paculté des letires 
filozófiai tanszékét is elfoglalta. 1822-ben sza-
badelvüsóge miatt felfüggesztették állásától. 
Ekkor ragadja magával a kor teológiai áram
lata, mely de M:iistre, Lamennais stb. irataiból 
indul ki s 1823. a papi rendbe lép. Buzgósága 
nagyon térítő hatásúnak bizonyul, tanári állását 
visszanyeri, kanonoknak és a kis szeminárium 
igazgatójának nevezik ki. De 1834. a strassburgi 
érsek pásztorlevelet intéz ellene, s B. félig-
meddig, inkább csak látszólag, visszavonja hi
báztatott tanítását, majd Rómába megy, ahol a 
pápa fogadja. Ezentúl nem bántja az egyház. 
1853-ban a párisi Sorbonne-on az erkölcsteológia 
tanárának nevezték ki, ahol haláláig működött. 
B. némileg Kantra támaszkodva azt tanítja, 
hogy az isteni kinyilatkoztatás egyedüli forrása 
minden bizonyosságnak vallási s erkölcsi igaz
ságok dolgában s hogy e tekintetben az ész közre
működése egészen ki van zárva. Az ész dolga ki
fejezni az elveket, melyeket a szentírás nyújt. 
Elveti a filozófia tanításának skolasztikus mód
ját (De l'enseign»ment de la philosophie en Francé 
au XIX" siécle, 1833, kiegészítve hagyatékából: 
De l'óducation publique en Francé au XIX" siécle, 
Paris 1876) s a maga elveit folytatá: Philosophie 
du christianisme, correspondances róligieuses de 
Mr. Louis B., melyet tanítványa Bonnecliose apát 
adott ki 1835. Egyéb művei: Psycaologie experi-
mentale (1839); L'esprit humain et ses faouités 
(1889); La philosophie morale (1840); La iibertét 
et la réligion considérées dans leurs rapport 
(1848); La morale de l'Bvangile (1855). 

Bauta-kövek, 1. Megalitikus emlékek. 
Bautsch (Budis*ov), város Sternberg morva 

kerületi kapitányságban, a B. partján, vasút mel
lett, (1900) 4122 lak., dohánygyárral, vászonszö
véssel, kőbányával. 

Bautzen (vendül Budi/sin), azelőtt Felső-Lau-
sitz, most B. kerület szókvárosa Szászországban, a 
Spree jobbpartján, egy magaslaton, (1905) 29,419 
lak.; különböző isírolakkal, jelentékeny gyapjú-
iparral, dohány-, szesz-, gép-, sör-, bőr-, szivar
os papírgyárakkal, vasöntőkkel. A régi falak 
maradványaitól körülvett ó-városból ós a régi sán
cok helyén alakított, szép sétaterek által elválasz
tott külvárosokból áll. Régibb épületei közt jelen
tékenyebbek: az Ortenburg kastély, amelyet 
I. Mátyás magyar király 1486. ópíttotett föl újra; 
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most hivatalok helye (a torony főkapuja felett Má
tyás király híres szobra), a szép városháza; az 
1441 — 97. épült, 94 in. magas toronnyal díszített 
Szt. Péter templom, mely katolikusoknak és 
evangélikusoknak szolgálatában áll; újabbak a 
kaszárnyák, hatósági épületek és iskolák. A 
Fleischmarkton áll I. János György választófeje
delem emlékszobra (1867-ből). B. a szlávok városa 
volt; a X. sz.-ban került a németek uralma alá ; 
Lausitz-cal együtt Mátyás király birtokában is 
volt. Ujabb időben történelmi nevezetességüvó 
az az ütközet tette, amelyben 1813 május 20. és 
21. Napóleon az egyesült porosz-orosz hadsereget 
teljesen megverte. Éz utóbbiak 16,000, a franciák 
25,000 embert veszítettek. V. ö. Beymann, Gesch. 
d. Stadt B. (B. 1902); Banda, Die mittelalterliche 
BaukunstB.-s(1905). 

Baux, Les (ejtsd: íé-bó),községBouches-du-Rhóne 
francia départementban. Mellette egykor egy ma
gas, meredek hegyen, Arlestól 18 km.-nyire, ha
talmas vár állott, amely a középkor elején épült 
ós amelynek bárói az arelati királyság történe
tében fontos szerepet játszottak; 1245. azonban 
meghódoltak Anjou Károlynak. Az erődöt 1631. 
Richelieu leromboltatta, de már ekkor a lábánál 
állott B. város; jelentőségét azonban a francia 
forradalomban elvesztette ós most alig van több, 
mint 100 lakosa. Az erőd romjai máig is fenn-
állanak. V. ö. Cassonge, Not. hist. sur la ville 
dcs B. (Nimes 1844). 

Bauxit (Beauxit), agyagos külsejű, vörös színű 
kőzet, amely agyagföldből,vasoxidból és vízből 
áll; többnyire kevés kovasav szennyezi. Belőle 
állítják elö az alumíniumot, ezért igen keresett 
kőzet. Nevét első jól ismert lelőhelye Baux (Arles 
mellett) után nyerte. Nálunk Bihar vmegyében 
találtak B.-szerü kőzeteket. 

B. A. V. (lat.), rövidítése ennek: bonis auspwiis 
vagy bonis avibus, azaz: jó jellel, jó kilátással. 

Báva, Éusebio, báró, piemonti tábornok, szül. 
Bercelliben 1790., megh. Torinóban 1854 ápr. 30. 
Részt vett I. Napóleon összes hadjárataiban. Az
után piemonti szolgálatba lépett s 1840. báróvá, 
1847. Alessandria kormányzójává lett. Az 1848-iki 
osztrák háborúban az I. hadtest parancsnoka volt. 
A goitói győzelmet B. vívta ki, ezért tábornokká 
nevezték ki. Rövid ideig hadügyminiszter is volt 
(1849), azután a gyalogság felügyelője. Albertino 
által készített szobra Torinóban áll. Műve: Rela-
zione delle operazioni militari della campagna del 
1848 (Torino 1848). 

Bavai (Bavay) (ejtsd: bávé), város Nord francia 
départementban, a Hongneau partján, vasút mel
lett, (1906) 1789 lak., vaskohókkal, rézöntőkkel, már
ványbányával. A régi Bagacum, a nerviek fővá
rosa, a rómaiak idejében belga Galliának legkivá
lóbb helye volt. Attila 451. lerombolta ós így fon
tosságát elvesztotte. A rómaiak idejéből való ro
mok máig is láthatók. 

Bavaniste, nagyk. Temos vm. kubini j.-ban, 
(1900) 1324 házzal és 6683 lak. (közte 6058 szerb, 
90 magyar, 391 német); iparegyesület, gazd. is
métlő iskola, gyógyszertár, takarók- ós hitelszö
vetkezet, szerb bank fiókja, gőzmalom, vasúti 
állomás, posta- és táviróhivatal, telefonállomás. 
Forrás fölé épített kápolnája is említésre méltó. 

Kavard (franc, ejtsd: bavár) a, m. fecsegő. 
Bavaria, Bajorország latin neve; B.-szobor, 1. 

München. 
B a v a r o i s e (franc, ejtsd: bavaroáz) a. m. bajor, 

meleg ital, amely vízből, teából, cukros tejből és 
narancsvirágnedvből áll. Továbbá tejszínből és 
gyümölcsből álló hideg ételnek is a neve. 

Bavay, 1. Bavai. 
Bavean, hollandus uralom alatt álló sziget Jáva 

és Borneo között, 199 km2 területtel. Legnagyobb 
magassága 660 m., földje indigó, gyapot ós do
hánytermelésre alkalmas. Endemikus állata a Cer-
vus Kuhlii és a törpe lónak egy fajtája. Kürfllbe-
lül 30,000 lakosa van, fővárosa Szangkapura, ki
kötő. 

Bavenit (asv.), hidroszilikát, Ca3Al2Si6018H20 ; 
fehérszínű, egyhajlásu rendszerű oszlopos kristá
lyai sugárrostos csoportokban teremnek gránit 
üregeiben Bavenón (Olaszország). 

Baveno, község Novara olasz tartományban, a 
Lago Maggiore Ny.-i partján, a Borromei-szigetek-
kel szemben, (1901) 2502 lak., több szép nyaralóval; 
gránit-, rézbányákkal és környékén jó minőségű 
porcellánfölddel. 

Bavenói ikrek (asv.), 1. Fóldpátok. 
Bavier (ejtsd: bavjé), Simeon, svájci államférfiú, 

szül. Churban 1825 szept. 16., megh.Baselben 189ti 
jan. 27. 1845-ben mint mérnök telepedett le szülő
földjón, hol vasútépítéssel foglalkozott. Ő dolgozta 
ki a Splügenen át vezető vasút első tervét. 1863-
ban a svájci nemzeti tanács tagja lett, 1878. pedig 
a szövetségi tanácsba választották, melynek egyes 
osztályait sorra vezette. Mint alelnök az 1881-
szept. Bernben tartott kongresszuson elnökölt. 
1882-ben Svájc elnöke lett. Hivatalos évének le
teltével követnek ment Rómába. Irodalmilag is 
működött: Die Strassen der Schweiz (Zürich 1879). 

Bavius Marcus és hozzá méltó társa, Maevius, 
fűzfapoéták,Horatius és Vergilius irigyei és Ízlés
telen bírálói. Az újabbkori epigramma-költészet 
is emlegeti B.-t, az Ízléstelen kritikaszter és vers
faragó jelölésére. 

I íavocl ie , bavochure (franc, ejtsd: bávos, bavo-
sttr), nem eléggé szabatosan és tisztán nyomtatott 
könyv vagy rézmetszet. 

B a v o l e t (franc, ejtsd: —lé), a normann föld-
míves asszonyok fátyolszerű fejdísze ; később di
vatossá lett az úri rendnél is, mint a nyakba esó 
fátyolok egy formája. 

Bavona, a Maggia mellékfolyója. 
Baxter v. Mai-Kassza, jelentékeny folyó angol 

Uj-Guinea D.-i partján; bár torkolatánál zátonyok 
vannak, fölebb 500 tonnás hajók is járhatnak 
rajta. 1875-ben Mac Farlane hittérítő fedezte föl; 
Mac Gregor pedig 1890. keskeny tengeröbölnek 
tartotta. 

Baxter. Amerikai szöllőfajta, mely a Vitis 
aestivalis és V. labrusca keresztezéséből szárma
zott ; fürtje meglehetős nagy, laza; bogyói ki
csinyek, sötétkékek. Későn érik. Direkt termő. 

Baxter, 1. Bicliard, angol lelkész, szül. Row-
tonban (Shropshireban) 1615 nov. 12., megh. 1691 
dec 8.Kidderminsterben (Worcestershire). Lelkészi 
hivatalt viselt s egyideig (1642 óta) tábori lelkész 
volt a parlamenti seregben. Nagy tevékenységet 
fejtett ki az angol egyház követői és a presbi-
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teriánusok egyesítése érdekében, amiért is a res
tauráció után 1662. elvesztette hivatalát. A tü
relmi parancs kiadatása után mint prédikátor Lon
donban élt (1672). Mint tekintélyes nonkonformista 
lelkész 1685. hosszabb fogságbüntetést kapott. A 
Református lelkipásztor c. iratában felállított ide
ált életében lehetőleg elérni iparkodott. Leghíre
sebb irata: A szentek örök nyugalma (London 
1653, utoljára 1899). Összegyűjtött iratai: Practi-
cal Works c. 1827— 30. 23 kötetben jelentek meg. 
Róla nevezik Angliában Baxteriánizmus-nak az 
enyhébb kálvinizmust, mely elismeri ugyan, hogy 
az embereknek csak egy előre meghatározott — 
kiválasztott — száma tarthat számot az üdvözü
lésre, de azt, hogy egyesek már a priori elkárho
zásra volnának Ítélve, tagadja. Magyarul megje
lent : Fölhívás a meg nem tért emberékhez, hogy 
megtérjenek és úgy éljenek, amint egykor haláluk 
napján kegyelemre kivannak találni. Ford. Bau-
hofer György (Rozsnyó. Év nélkül. Kovács Mihály, 
2. kiad. Budapesten 1882). 

2. B., Róbert Dudley, angol nemzetgazdaság-
tani és politikai író, szül. Doncasterban 1827., 
megh. Londonban 1875 máj. 17. Londonban mint 
ügyvéd működött és 1866 óta a statisztikai egylet 
elnökségének volt tagja. Ismeretes az a számítása, 
melyet az angol nemzeti jövedelem megállapítá
sára a jövedelmi adó alapján tett. Politikai iratai 
között is több a figyelemreméltó. Főbb munkái: 
Railway Bxtension and its results (1866); The 
National Income of the United kingdom (1868); 
Taxation of the United kingdom (1869); English 
parties and conservatism (1870); National debts 
(1871). 

3. B., Thomas, angol porcellánfestő (1782— 
1821); miniatürjeit finom kivitelükért sokra 
becsülik. V. ö. Levns C. T., Th. B., Colour Prin
ter (London 1908). 

Baxteriánizinus. 1. Baxter (1). 
Bay (ludányi), régi magyar család. Tagjai közül 

az első, történelmi szerepet játszó Barnabás 1-453 
körül ólt. A család 1549. nyerte nemességét I. Fer
dinándkirálytól. B. Ferenc részt vett 1552.Bger vé
delmében s vitézsége által kitüntette magát. Mikor 
ugyanis Arszlán bég javában ágyuztatta a várat, 
B. többed-magával kirohant a várból, a törököket 
az ágyuk mellől elűzte s beszegezte az ágyukat. A 
SzapolyaitólostronioltErdőd segítségére Schwendi 
Lázár B.-t és Zeleméri Miklóst küldte. B. a Szapo-
lyai segítségére jövő törökök közt nagy pusztítást 
vitt végbe, a várbeliek azonban szabad elmenetel 
kikötése mellett feladták a várat. Midőn azonban 
a várból már kimentek, a felbőszült törökök fel
koncolták őket, úgy hogy B. csak nehezen tudta 
megmenteni életét. B. András szintén részt vett 
Eger védelmében, később zsákai várkapitány lett 
s mint ilyen gyakori kirohanásaival nyugtalaní
totta a Szapolyai F. Zsigmond párthiveit. Mikor 
Szapolyai Tokajnak vette útját s útközben Zsáka 
előttmegállapodott, hogy Bayt felelősségre vonja, 
a várbeli német őrség fellázadt ellene és Bayt 
bilincsekbe verve vitték Szapolyaihoz, ki ezért 
szabad elmenetelt engedett nekik. B. Mihály 1682. 
munkácsi várkapitány, Thököly hive, kit elkísért 
Nikomédiába s ki követül küldte az 1705-iki szé-
csényi országgyűlésre. Ez időből naplót irt (kiadta 

Thaly Kálmán a Monumenta Hung. Hist. Scripto-
res című sorozatának XXIII. kötetében 1868). Ta
tárországi követségéről (1705—6) szintén napló 
maradt reánk (Thaly a Századok-ban, 1873.) B. 
István, naplóiró, Mihály fia, szül. 1676., megh. 
1742. Égy 240 lapnyi eredeti emlékkönyvet ha
gyott hátra Memóriáié diarium címmel, melyben 
a családi eseményeken kívül a bökónyi (ahol la
kott s hol birtoka volt) ref. egyház akkori viszon
tagságait és egyéb történelmi és művelődéstörté
neti fontos adatokat is találunk feljegyezve. Külö
nösen élénken írja le az 1717-iki tatárjárást. 

B. Hona, a magyar történelmi társaság bő
kezű pártolója. 2020 frtnyi alapítványt tett e tár
saság javára, azonfelül több ízben pályadíjat tű
zött ki. Családja történetével foglalkozik. Irodalmi 
kedvtelései mellett, magyar úrasszony módjára, 
kitűnően vezeti gazdaságát, áldozatkészsége tette 
többek között lehetővé, hogy a Magyar Történelmi 
Társulat megbízásából II. Rákóczi Ferenc élet
rajza Márki Sándortól három díszesen kiállított 
kötetben napvilágot látott. 

Bay Mihály, 1. Bajus. 
Baya Honda, 1. Goajira. 
Bayamo v. San Salvador, város Kuba sziget 

K.-i részén a B. partján, (1899) 3022 1. 
Bayard (ejtsd: bajár), 1. Jean Frangois Alfrédé, 

jóhirű francia vígjátókíró, szül. 1796 márc. 17., 
megh. 1853 febr. 20. Első műve: La reine de seize 
ans (1828)nagy sikert aratott.Később elvette Seribe 
unokahugát, ki pártját fogta. Összesen vagy 200 
darabot írt. Főbb művei: Le gamin de Paris; Le 
pere de la débutante; Les premieres armes de 
Richelieu; Le vicomte deLetorriéres (Konti Eleven 
Ördög című operettjéhez ezt használta szöveg
könyvül). A Donizetti-féle La fille du régiment 
(Az ezred leánya), című. magyarra is lefordított 
operának ő írta a szövegkönyvét (1840). Szín
művei (Théátre) 1855 —59-ig 12 kötetben jelen
tek meg. Magyar fordításban megjelentek még: 
Agg színész és leánya. Ford. Nagy Ignác (Pest 
1843. Szinmútár IV. köt.); A párisi naplopó, vígj. 
2 felv., ford. Nagy Ignác (u. 0.); Nőm és hivata
lom, vígj. 3 felv.; Jer ide, vígj. 1 felv., fordította 
Fánesy Lajos (Kolozsvár 1842. Kir. lyceum betűi
vel) ; A cárnő foglya, vígjáték 2 felv., ford. Uj-
házy Ede (Budapest 1875. Nemzeti Színház könyv
tára 78.). 

2. B., Pierre du Terrail, cJievalier de, a «che-
valier sans peur et sans reproche» («a félelem 
és gáncs nélküli lovag»), szül. Bayard várában, 
Grenoble vidékén 1476 körül, megh. 1524 ápr. 
20. Előbb szavójai Fülöp herceg, utóbb VIII. Ká
roly francia király szolgálatába lépett, kit 1495. a 
nápolyi hadjáratba követett. Csodálatraméltó bá
torsággal küzdött nevezetesen Fornuovo mellett, 
amiért Károly lovaggá ütötte. Ezután a novarai 
ütközetben és Nápolyban (1503) harcolt a spa
nyolok ellen. A Gariglíanon át vezető hidat egy
magában védelmezte 200 lovas ellen. Venosa vá
ros védelmezése közben szintén dicsőséget szer
zett nevének. 1507-ben a genuaiak ellen, 1509. 
Agnadellónál küzdött. Midőn XII. Lajos II. Gyula 
pápával meghasonlott, B.-t küldte segítségül Mi-
randola grófnőnek és a ferrarai hercegnek. B. út
közben el akarta fogni Gyula pápát, de ez a terve 

«• 
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nem sikerült. 1512-ben Brescia előtt súlyosan 
megsebesült, 1513. a Guinegate melletti csatában 
pedig az angolok elfogták, de Miksa császár és 
VIII. Henrik angol király parancsára váltságdíj 
nélkül szabadon bocsátották. 1514-ben a Dauphiné 
kormányzójává nevezték ki. Ezután I. Ferenc 
királyt Olaszországba kisérte, hol 1515. Mari-
gnano mellett oly dicsőségesen hadakozott, hogy a 
király tőle, mint a hadsereg legméltóbb tagjától 
kérte és fogadta a lovaggá ütést. 1521-ben B. 
Meziérest védelmezte meg V. Károly serege ellen. 
Midőn 1524. a Sesián való átkelést védelmezte.egy 
golyó hátgerincét összezúzta. B. ekkor egy fának 
támaszkodott s arcát az ellenség felé fordítva, meg
halt. Holttestét bebalzsamozták és Grenobleba vit
ték. Élete történetét megírták Ghampier (1525) és 
titkára Jacques Joffrey (1527); újabban kiadták: 
Delandine de P Esprit (1842); Poirier (1889) stb. 

Bayard (ejtsd: béörd), Thomas Francis, amerikai 
államférfiú, szül. Wilmingtonban (Delaware) 1828 
okt. 29., megh. Dedhamben 1898 szept. 28. Keres-
kedősegód volt New-Yorkban, de 1848. jogi tanul
mányokra adta magát és 1851. ügyvéd lett. 1868. 
a szenátusba jutott, 1881-ben pedig a szenátus el
nöke lett. Köztársasági elnökjelölt volt 1880. és 
1884.; Cleveland elnöksége alatt pedig 1885. 
mint államtitkár működött és azután Londonba 
ment követnek. V. ö. Spencer E., Public life and 
services of Thomas P. B. (New-York 1880). 

Bayard de la Vingtrie (ejtsd: bajár de la veütri), 
Paid Armand, francia szobrász, szül. Parisban 
1846 máj. 22., megh. 1900 máj. 2. Guillaumenak 
ós Caveliernek volt tanítványa. Legjelesebb mű
vei : Kígyóbűvölő (1877, a párisi Parc Monceau-
ban); Francois Lemoine festő szobra (Paris, Hotel 
de Ville); Coysevox szobra Lyonban; Pandora-
szobor a párisi Galliéra-múzeumban; Camargo 
táncosnő mellszobra stb. 

Bay-City (ejtsd: bé-szítti), az ugyanily nevű eounty 
főhelye Michigan amerikai államban a Saginaw 
jobbpartján, vasút mellett, (1900) 27,628 lak., je
lentékeny fürészmalmokkal és fakereskedóssel. 

Baye, Amour Auguste Louis Joseph, Berthe-
lot báró, Saint-Laurens grófja, archeológus ós 
utazó, szül. 1853. Parisban. A Petit Morin völ
gyében levő prehisztorikus barlangok feltárásá
val már tizenkilenc éves korában ismertté tette 
nevét. Később még több régi sírmezőt ásott föl. 
1880-ban összefoglalta feltárásainak fő eredmé
nyeit az Archóologie préhistorique c. munkájá
ban. Igen sok tanulmányutat tett Európában, ne
vezetesen Dániában, Svédországban, Angolor
szágban, főleg az ó angolszászok maradványait 
kutatva, amiről külön munkában számolt be: 
Epoques des invasions barbares, Industrie anglo-
saxonne (1889); hasonló tanulmányt írt olasz
országi útjáról: L'industrie longobarde. Ugyan
csak tanulmányozta a népvándorlások korát Ma
gyarországon, továbbá Oroszországban és Ázsiá
ban, ahol igen sok helyet járt be. Utazásainak 
eredményeit külön-külön munkákban tette közzé. 

Bayee-balzsam(n»v.),a Commiphora Stockeriana 
Engl. növény Kelet-Indiából származó lágy gumi
gyantája. 

Bayer, 1. János, filozófiai író, szül. Eperjesen 
1630 körfll, megh. 1674 máj. 14. Tanulmányait 

Eperjesen elvégezvén, 1653. városi segéllyel Wit-
tembergbe ment az egyetemre. Tanulmányait be
fejezvén, Eperjesre hívták meg tanárnak. Később 
az eperjesi liceum rektora lett, de perlekedő ter
mészete miatt 1666. elmozdították; ekkor a besz-
terczebányai ev. gyülekezet hívta meg papjául. 
Mint ilyen adta ki Wittenibergben 1667. eddigi 
bölcsészeti iratainak összefoglalását: Summariae 
decisiones metaphysicae publicis disputationibus 
exhibitae c. müvét. Beszterczebányáról a meg
sértett jezsuiták támadásai következtében hama
rosan távozásra kényszeríttetvén, szepesváraljai 
pappá lett. Midőn a protestánsok tíz éves nagy 
üldözése kitört 1672., a szepesi városi papok 
1674 ápr. 13. a szepesváraljai kiküldött bíróság 
elé képviselőjttktil és szónokukul őt küldöttek. Az 
ítélet mindenikre kimondotta a hivatalvesztést 
és száműzetést. V. ö. Czwittinger D., Specimen 
Hungáriáé literatae stb. 1. R. (Frankfurt 1711); 
HoványiB., Memória Hungarorum st. I. E.; Klein 
J. S., Nachrichten von Lebensumstanden u. Schrif-
ten evang. Prediger (Leipzig u. Ofen 1789); Hó'rk 
J., Az eperjesi ev. kolleg. tört. (Kassa 1896—97). 

2. B. József Ágost, Görgey táborkarának fő
nöke, szül. Pesten 1821 márc. 19., megh. Glei-
chenbergben 1864 jún. 11. Iskoláit a bécsi kato
nai mérnöki akadémián végezte. Miután egy ideig 
mint a kadétiskola tanára működött, 1843. el
hagyta a szolgálatot. A szabadságharc kezdetén a 
honvédek közé lépett, ahol csakhamar magára 
vonta Görgey figyelmet, aki a váczi proklamáció 
után a feldunai hadseregnél öt nevezte ki tábor
kari főnökévé Pusztelnik helyett. A híres téli had
járat terve, mely a bányavárosokon át kivitte a 
sereget az ellenség köréből és előkészítette a ké
sőbbi diadalokat, tőle eredt. Buda ostromának ter
veit is ö dolgozta ki. Görgey sokáig nagy biza
lommal viseltetett iránta, de a többi honvédtábor
nok ármánykodása miatt nem nagyon szerette s 
az utolsó időben Görgey is elfordult tőle. Vilá
gosnál ő is fogságba jutott, a hadi törvényszók 
halálra Ítélte, de e büntetést 18 évi várfogságra 
változtatták. Nem sokkal Haynau bukása előtt, 
1850 júniusban kiszabadult. Némedy József ál
néven megírta (németül) Buda két ostromának 
(1686 és 1849) történetét. A krimi háború idején 
a Pesti Naplóba írt katonai cikkeket. 

3. B. József] tanár, szül. Baján 1851 nov. 23. 
Az egyetemet Budapesten végezvén, 1873—74. a 
mintagimnáziumban gyakorló tanárjelölt, majd a 
budai (H. ker.) gimnáziumban helyettes tanár lett, 
innen Sopronba ment. 1890-ben az V. ker. főgim
názium r. tanárává nevezték ki. 1888-ban a Kis-
faludy-társaság rendes, az Akadémia lev. tagjául 
választotta. Még egyetemi tanuló korában 1871. 
dicséretet nyert Arany János balladáinak széptani 
móltatása c. pályamunkájával. Tanügyi, művé
szeti, szinészettörténeti s kritikai cikkeket írt kü
lönböző lapokba. Önálló munkái: A nemzeti játék
szín története (Budapest 1887, 2 köt.). A Kisfaludy-
társaság 200 arannyal jutalmazta. A magyar 
drámairodalom története 1867-ig (u. o. 1897). Az 
akadémia Bézsán-jutalmát nyerte. Pálos iskola
drámák a XVIII. sz.-ból (u. 0.1897); Balog 
István Ludasmatyija (u. o. 1898); Szigligeti Ede 
színmüvei (2 köt., 1902—04); Egy magyar Esz-
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ter-dráma (u. o. 1905); Katona József válogatott 
drámái (u. o. Iv07); Shakespeare drámái hazánk
ban (u. o. 1909. 2 köt., a Kisfaludy-társaság Sha-
kespeare-bizottságának kiadása). Kiadta Déryné 
naplóját teljesen, 1900. A Magyar Shakespeare-
Tár szerkesztője 1908 óta. 

Bayer, 1. Hieronymus, német perjogász, szül. 
Raurisban (Salzburg) 1792., megh. Münchenben 
1876 jún. 12. Előbb landshuti, majd müncheni 
egyetemi tanár. Művei: Ueber die Aenderung des 
Klaglibells (1819); Vortráge über den gemeinen 
ordentlichen Zivilprocess (1828 és 1869); Theorie 
dersummarisehen Processe (1830 ós 1859); Theorie 
des Konkursprocesses (1836 és 1868). 

2. B., Johann, szül. Rainban Bajorországban 
1572., megh. mint ügyvéd Augsburgban 1625. 
Legnevezetesebb munkája az Uranomotria (Augs-
burg 1603) 51 lapból álló csillagabrosz, melyben 
az álló csillagok jelölésére először használja a ma 
is divó görög ós latin betűket. 

3. B., Joseph, német esztétikus, szül. Prágában 
1827 jún. 13., megh. 1910 febr 1. Bécsben. Előbb 
jogot tanult, de csakhamar esztétikai s irodalom
történeti tanulmányokra adta magát. 1865 óta az 
esztétika magántanára volt Prágában, 1871 óta 
ugyanő tárgynak tanára a bécsi műegyetemen. 
1876 s 1882 közt ismételt hosszabb utazásokat 
tett Olaszországban. Fő művei: Aesthotik in Um-
rissen (1863, 2 köt.): Von Gottsched bis Schiller 
(1863,2. kiad., 1869,3 köt); Literarisches Skizzen-
buch. Gesammelte Aufsátze (Prag 1905). Tíz évig 
a bécsi Presse, később a Neue Preie Presse szini 
bírálója volt s Németország legjelesebb essayírói 
sorába emelkedett. 

4. B., Joseph, bécsi zeneszerző és karmester, 
szül. Bécsben 1852 márc. 6., ugyanott végezte a 
zenedét és 1870. az operaház zenekarába került, 
hol ballet-karmester. Legismertebb hallétjei: a 
Bécsi keringő (1886); Babatündór (1888); Nap ós 
Föld (Sonne und Erde, 1889); Rouge et noir 
(1892) és Rund um Wien (1894); továbbá operettje: 
Der Polizeichef (1905). 

5. B., Róbert, német regényíró (írói néven Ró
bert Byr), szül. Bregenzben 1835 ápr. 15., megh. 
Badenben 1902 jún. 30. Az 1859-iki hadjáratban 
mint osztrák tüzérkapitány vett részt, de 1862. 
megvált a katonaságtól, hogy csak az irodalomnak 
éljen. Igen sok regényt és novellát irt, melyek 
közül Kantonirungsbilder (1860); Österreichische 
Garnisonen (1863) és Auf der Station (1865) a 
katonai életet rajzolják. Egyéb ismertebb regé
nyei: EindoutschesGrafenhaus(1866); DerKampf 
ums Dasein (1869); Sphinx (1870); Larven (1876); 
Sesam(1880); ünversöhnlich(1882); Andor (1883): 
Lydia (1883); Soll ich ? (1884); Kastell Ursani 
(1885) stb. Magyarul: Lejtős úton, ford. Beniczky 
Irma (1872). Drámái: Lady Gloster (1869) és Der 
wunde Fleck (1872) nem sikerültek. Hedrich Fe
renc vádjaival szemben erélyesen védelmezte 
sógorát, Meissner Alfrédot (1. o.). 

6. B., Th. v., írói álnév, 1. Terézia, bajor her
cegnő. 

Bayer-Bürck, Marié, német színésznő, szül. 
1820 okt. 30. Prágában, megh. 1910 febr. 10. 
Drezdában. 1836-ban lépett színpadra; előbb a 
hannoveri udv. színház, 1841-től a drezdai ndv. 

színház tagja volt 1890-ig. 1849-ban Bürck 
August íróhoz ment nőül, ennek halála után 
1863. Falkenstein alezredes vette el. Finom egy
szerűség és női báj jellemezte játékát; kitűnő 
szerepei voltak Júlia (Romeo ós Júlia), Gretchen 
a Faustban, Lujza az Ármány és szerelemben. 
Még idősebb korában is nagy sikert aratott Iphi-
geniájával. 

Bayerle, Július, német szobrász, született Düs
seldorfban 1826 jún. 12., megh. 1873 aug. 8. Szülő
városában, majd Georts tanárnál Löwenben vé
gezte művészeti tanulmányait, 1849. Schadow V. 
vezetése alatt a düsseldorfi akadémián az első 
szobrászati műtermet nyitotta meg. Legjelesebb 
müvei Düsseldorfban, Wieselben, Clevében, Kai-
karban, Sigmaringenben, Elberfeldben, Mühlhan-
senban stb. vannak. 

Bayet (ejtsd: bajé), Charles, francia archeológus, 
szül. 1849 Lüttichben; 1868. Parisban az École nor
málé supérieure tanára lett, 1870—71. önkénte
sen vett részt a háborúban, 1872 óta archeológiai 
tanulmányokat végzett Rómában és Athénben, 
1876. a műtörténet tanára, majd a lyoni, később 
lillei akad. tanár. Művei: Mémoire sur une mis-
sion en Macédoine et au mont Athos (1876); De 
titulis Atticae Christianis commentatio historica 
et epigraphica (1879); Reeherches ponr servir á 
l'histoire de la peinture et de la sculpture chró-
tiennes on Orient (1879); L'art byzantin (1883) ; 
Précis d'histoire de l'art (1886). 

Bayeux (ejtsd: bajö), az ugyanily nevű arrond. és 
püspökség székhelye Calvados francia départe-
mentban,azAurepartján,termókenyvidéken,vasút 
mellett, (1906) 7736 lak., csipkekészitóssel, pamut
fonókkal, porcellángyártással, élénk marha-, ló- ós 
isignyinek nevezett vajkereskedóssel. B.több utcája 
egészen középkori képet nyújt; több háza a XV. 
és XVI. sz.-ból való; székesegyházát 1207. gót 
Ízlésben újra építették; portáléja igen szép; régi 
(XI. sz.) kriptája fennmaradt, éppen úgy érdekes 
falfestményei. 19,000 kötetet tartalmazó nyilvános 
könyvtárában őrzik a híres B.-i hímzést (1. 
Bayeuxi hímzett kép). A régi püspöki palota 
ma'városháza. A régi Augustodunum későbben 
Neustria egyik legkiválóbb grófságának volt szék
helye ; 1417—50. angol uralom alatt állott. A XVII. 
sz.-ban a Nu-pieds forradalmának leverése után 
sokat szenvedett. V. ö. Berghon, B. et ses enyirons 
(1860). 

Bayeuxi hímzett kép, kb. 70 ni. hosszú és 
Vs m. széles vászon-szalag, melyen sok-alakos áb
rázolásban van előadva Vilmos normandiai her
ceg hadjárata Anglia ellen. Az ábrázolás 58 jele
netből áll s a katonákat, a táborozást és a csatát 
örökíti meg. A bayeuxi könyvtárban őrzik. Állí
tólag Matild, Vilmos neje készítette a XI. sz. 
végén. Sokáig nem tudtak létezéséről. A XVIII. 
sz.-ban fedezték fel. Napóleon Parisba hurcolta, 
de onnét visszavitték Bayeux-be. 

Bayezid, 1. Bajazid. 
Bayldonit (ásv.), rézóloni-hidroarzeniát. Apró, 

fűzöld gumókban fordul elő Angliában (Cornwall). 
Bayie (franc, ejtsd: bél), a fehér bordeauxi borok 

egyik fajtája. 
Bayle (ejtsd: bél), Pierre, franc, bölcsész és törté-

nész,szül.Languedoo Carlatnevű helységébenl647 
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nov. 18., megh. 1706 dec. 28. Első oktatását atyjá
tól, ki református hitszónok volt, nyerte. Tou-
louseban, hol a jezsuita kollégiumban a bölcsé
szettudományokban nyert oktatást, áttért a kat. 
vallásra, de már másfél évvel reá, 1670. családja 
unszolására ismét visszatért előbbi felekezetéhez 
és hogy a hitehagyottság törvényes következ
ményeit kikerülje, elment Genfbe, hol Cartesius 
bölcsészetet tanulmányozta, később visszatért 
Franciaországba és Rouenban és Parisban ma
gánoktatással foglalkozott. 1675-ben Szedánba, 
a bölcsészettan tanárává neveztetett ki. Midőn 
XIV. Lajos 1681. a református tanintézeteket 
megszüntette, elhagyta Szedánt és Rotterdamba 
ment, ahová meghivást kapott az ottani egyetem 
bölcsészeti tanszékére. Itt neve közlése nélkül, 
mely azonban nem sokáig maradt titokban, ki
adott néhány iratot, melyek megalapították iro
dalmi hírnevét, a többi közt egy levelet az üstö
kösökre nézve fennálló előítéletek ellen, mely
ben az ateistákat védi, stb. Műveit nagy hatás 
kisérte, mely még fokozódott, midőn egy havi 
folyóiratot: Nouvelles de la république des lettres, 
indított, melyet 1684—87-ig szerkesztett. A nan-
tesi ediktum visszavonása ós a királyi eretnek-
üldözők dicsőítői ellen B. névtelenül közölt két 
iratban hatalmasan kikelt és pedig: Ce que c'est, 
quo la Francé toute catholique sous le régne de 
Louis le Grand és a: Commentaire philosophique 
sur ees paroles de l'évangile; Contrains les 
d'entrer etc. Jurien kálvinista teológus táma
dásai folytán, annak dacára, hogy a vele folyta
tott hosszú és heves irodalmi vitában igen ügye
sen védekezett, B. 1693. hivatalától elmozdítha
tott. Most egész idejét fő müvének: a Diction-
naire historique et critique szerkesztésének szen
telte (Rotterdam 1695 —97. Legteljesebben kiadva 
Desmoizeaux által, Amsterdam és Leyden 1740, 
4 köt.). A mű korszakos jelentőségű, a felvilágo
sodás korának egyik standard müve, világiro
dalmi jelentőségű, nagy tudományosságánál, 
könnyed formájánál, gyönyörű előadásánál fogva. 
Egészben véve skeptikus, bontó erejű mű. Ki
mutatja, hogy ész és vallás nem férnek meg egy
mással, hogy az erkölcs független a vallástól és 
hogy a vallás terén a türelem erkölcsi köteles
ség. Élete utolsó éveiben heves küzdelme támadt 
Clerckel ós Jaquelotval, kik öt azzal vádolták, 
hogy a kereszténységet, sőt a vallást egyáltalá
ban aláásni szándékozik. B viták és igazságtalan 
vádak elkeserítették élete utolsó napjait, fokoz
ták amúgy is gyenge testi szervezetének bajait, 
melyek (semmiféle orvosi segélyt nem akarván 
igénybe venni) halálát okozták. B. egészben az 
újkori skepticizmus képviselője. Szerinte az em
beri ész sokkal alkalmasabb a tévedések felderí
tésére, mint tényleges megismerés elérésére. 
Mélyreható kételyei által jelentékeny befolyással 
volt az egész XVIII. sz. szellemi fejlődésére. 
(Feuerbach: Pierre Bayle. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Philosophie und Menschheit. 2. Aufl. 
Leipzig 1848). V. ö. Damiron, Étude sur B. (1850); 
Deschamps, La genése du sceptisme érudit chez 
B. (1879); P. Janet, Hist. de la science politique 
etc. (1887, 3. kiad.); Jurieu (1886) Denis, B.-t 
1892. jelent meg levelezésének egy része: Choix 

de la correspondance inédite I. Lettres inédites. 
Kiadta Gigás E. (Kopenhága). V. ö. B. Péter, Buda
pesti Szemle (1908). 

Baylen vagy Bailen, város Jaen (ettől 38 km.-
nyire) spanyol tartományban, Andalúziában, né
hány km.-re a Guadieltől, olajfákkal beültetett 
termékeny vidéken, vasút mellett, (1900) 7420 lak., 
üveg- ós szappankészítéssel, ólombányával. 1808 
júl. 22. itt adta meg magát Dupont de l'Etang 
francia vezér a Castanos vezérlete alatt álló spa
nyoloknak. V. ö. Metzger, La capitulation de B. 
(Paris 1909). Andalúzia legjobb lovai B. környé
kéről valók. 

Bayly (ejtsd: béli), Ada Ellen, Edna Lyall néven 
ismert angol regénylrónö, szül.Brightonben, megh. 
Eastbourneben 1903 febr. 8., ki a Won by waiting 
(1879) c. elbeszéléssel lépett föl s természetes elő
adási modorával és józan moráljával csakhamar 
igen kedvelt lett. Nevezetesebb művei: Donovan 
(1882); We two (1884); In the golden days (1885); 
Knight errant (1887); A hardy Norseman (1889); 
A Hero in the Strife (1891); To right the wrong 
(1893); Wayfairing Men (1897); The Hinderers 
(1902) stb. 

Bayne (ejtsd.- bén), Péter, angol író, szül. Fooer-
tyben (Skótország) 1830 okt. 19., meg. London
ban 1896 febr. 10. Aberdeenben teológiát végzett, 
azután újságíró lett, s több lapott szerkesztett 
Glasgowban, Edinburghban és Londonban. Sza
badelvű teológus és szellemes irodalomtörténész 
nyilatkozik meg munkáiban: The christian lifo, 
social and individual (London 1855); Essays in 
biographical criticism (Boston 1857, 1858); The 
testimony of Christ to christianity (1878); Lessons 
from niy masters, Carlyle, Tennyson and RusMn 
(1879); Two great English women, Mrs. Brow
ning and Charlotte Bronte (1880); Martin Luther, 
his life and work (1887, 2 köt.) stb. 

Bay-olaj, a Pimenta aeris (Eugénia acris), a 
Myrtus-félókhez tartozó nyugatindiai növény le
veleiből készül. Sárga, a levegőn hamar megbar
nuló olaj a szegfüolajra emlékeztető szaggal és 
erősen fűszeres ízzel. 

B a y o n e t t e (franc, ejtsd: bajoaett) a. m. szu
rony (l.o.). 

Bayonne (ejtsd: bajonn), gazdag kereskedőváros, 
erősség ós az ugyanily nevű arr. és püspökség szók
helye Basses-Pyrénéos francia dópartementbanaz 
Adour és Nive összefolyásánál, amannak torko
latától 6 km.-re, vasút mellett, szép völgyben, 
(1906) 26,488 lak., jelentékeny halászattal, szesz- és 
bőrgyártással, csokoládé- és szappankészítéssel; 
a B.-i sonkák híresek; kereskedelme főképen 
Spanyol- és Angolországgal élénk; kikötője az 
Adour torkolatának gyakori eliszaposodása miatt 
folytonos javításokra szorul. A várost a Nive két 
részre osztja, Nagy- és Kis-B.-ra: az Adour másik 
partján van Saint-Esprit nevű külvárosa, amelybe 
szép kőhíd vezet. A házak szorosan egymás mel
lett épültek, nagyon soknak spanyol típusa van 
erkélyekkel és lapos fedelekkel. Monumentális épü
letekben B. szegény; székesegyházát 1213. kezd
ték meg, hajója igen szép. B. legszebb része az ú. n. 
Allées Marines, az Adour balpartján levő sétahe
lyek. Velük szemben Saint-Esprit külvárosban van 
az a vár, amelyet Vauban épített 1674—79. ós ame-
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lyet 1814. újabb erődökkel láttak el; avárfelirata: 
Nunquam polluta. Egyéb középületei: a püspöki 
palota, a színház, a kaszárnyák és egy hatalmas 
arzenál. B. alkalmasint baszk eredetű; régi neve 
Lapurdum volt. A B. nevet a XI. sz. óta viseli. A 
XII. sz.-ban Guyenno-nel együtt angol uralom 
alákerült; az angolokat 1451. VII. Károly űzte 
M. 1565-ben Medici Katalin itt találkozott II. 
Fülöp nejével és Álba hercegével; 1808 máj. 10. 
itt írták alá a B.-i egyezséget a varsói nagyher
cegség és Franciaország nevében. 1814-ben a spa
nyol-angol egyesült haderő sikertelenül ostro
molta. V. ö. Joanne, De Bordeaux á B. 1 köt.; 
Ducéré, B. historique et pittoresque (B. 1893). 

Bayonne (ejtsd: bejonn), város Hudson countyban, 
New-Jersey amerikai államban Staaten-szigettel 
szemben, Jersey-City közelében, vasút mellett, 
<i90o) 32,722 lak., kémiai gyárakkal éspetroleum-
flnomítókkal. 

Bayou (Bayoo, ejtsd: bajn), az amerikai Egye
sült-Államokban különösen a Mexikói-öböl kör
nyékén e néven szokták nevezni a tavak lefolyá
sát, e folyók holt ágait és a keskeny, mélyen 
benyúló és sekély tengeröblöket. The B. State 
mellékneve Misszisszippi államnak. 

Bayreuth, 1. A Felső-frank bajor kerület ós az 
agykori B. fejedelemségnek fővárosa a Vörös-
Majna partján, a Fichtelhegység szép völgyében, 
vasút mellett, (1905)] beleszámítva St. Georgen kül
városát 31,903 lak., nagyobb könyvtárral, néhány 
tudományos egyesülettel, pamutfonókkal, cukor-
ílnomitókkal, gép-, bútor-, cserópárú-, papir-, por
cellán-, ecet-, sör- és hangszergyártással. Jelen
tékenyebb épületei: a régi kastély (Sophienburg 
1564 — 88), ma hivatalok helyiségéül szolgál, 
nyolcszögű toronnyal, előtte II. Miksa bajor ki
rály szobrával; az új kastély (1753-ból), a királyi 
család lakóhelyéül szolgált; a prot. városi temp
lom, kriptájában a legtöbb őrgróf sírjával; a ro
kokó stílusban, 1747. épült operaház ; a gimná
zium és előtte Schwanthalertól való szobra Jean 
Paulnak ; a «Wahnfriod» (1872. Wölfel építette) 
Wagner Rikhárd lakóháza, amelynek kertjében 
áll a sírja is ; a «nemzeti szinház», amelyet Wag
ner R. építtetett W'ölfel által (1872. tették le az 
alapkövét, 1876. nyitották meg) és amelyben éven
ként megismétlődnek a Wagner-operák előadásai; 
St. Georgen külvárosban a katonai kórház, amely
bon azelőtt a vörös sasrend tartotta káptalani 
üléseit. B. temetőjében nyugszik Liszt Ferenc. A 
város környékén vannak Eremitago, Fantasie ós 
Sanspareil kastélyok, az egykori őrgrófok nya
ralói, közülük ez utolsó már nagyon elhanyagolt. 
— B.-nek a XVIII. sz.-ban virágzó faience ipara 
volt. Különösen híresek a B.-i korsók és gyü
mölcsös tálcák, melyek kékesfehér zománc alapon 
szürkéskék díszítésüek. Ugyanitt 1720. porcellán
gyár is keletkezett, melynek termékei ritkábbak. 
Jegyük B. vagy t, vagy Baireuth. V. ö. Boeser, 
B. die Markgrafen- u.Wagnerstadt (B. 1897); Hof-
mann, B. u. seine Kunstdenkmale (München 1902); 
Schiedermaier, B.-er Festspiele im Zeitalter des 
Absolutismus (1908); Schmidt és Wagner,Richárd 
Wagner in B. (Leipzig 1909). — 2. Egykor őrgróf-
ság Németország frank kerületében; területe 
3579 km2 volt, amely megoszlik felsőfrank és 

középfrank bajor kerületek közt. V. Frigyes nürn
bergi várgróf 1398. birtokait megosztotta flai 
János és VI. Frigyes közt; amaz kapta B.-ot, emez 
Ansbachot (1. o.). A két hercegség későbben még 
többizben egyesült ós ismét szótválasztatott. 1769. 
B. végleg egyesült Ansbach-al. 1791-ben mind
kettő Poroszországhoz került. I. Napóleon 1806. 
elvette tőle és 1810-ben Bajorországnak adta át. 
V. ö. Láng: Gesch. d. Fürstenhauses B. (Gött. 
1801). 

Bayrhoffer, Kari Ikeodor, német bölcsész, 
publicista és politikus, szül. 1812., megh. Jordán
ban (Wisconsin) 1888. 1834-ben magántanár lett 
Marburgban, 1838. r. k. tanár, 1845. rendes ta
nára a filozófiának. Első műveiben Hegel híve, 
főleg Idee und Geschichte der Philosophie c. mű
vében (1838). Később Beitráge zur Naturphilo-
sophie c. művében (2 kötet, 1839—40) kapcsoló 
pontokat keresvén a tapasztalati tudáshoz, eltért 
Hegeltől. Azután inkább mint publicista műkö
dött a német katolicizmus érdekében : Über den 
Deutsch-Katholicismus(2. kiad. 1845), leginkább: 
Untersuchungen über Wesen, Geschichte und 
Kritik de Religion c. értekezésében (1849). Az ez 
irányú ünnepi egyetemi beszéd miatt felfüggesz
tették ; 1848. tagja lett a hesseni országgyűlés
nek, ahol a radikálisokhoz csatlakozott, s azok
nak rövid uralkodása alatt a Ház elnöki tisztét 
viselte. Midőn a hesseni fejedelem ismét elfog
lalta trónját, kivándorolt Amerikába 1853., ahol 
1866-ig mint farmer s később mint író élt. U. o. 
halt meg. 

B a f - r n m , Észak-Amerikából eredő hajmosó
szesz, melyet a pimenta acris nevű növény leve
leire és bogyóira öntött rum lepárlásából nyernek. 
Most bay-olajból (1. o.) készítik. 

Bay Saint Louis (ejtsd: be szent íuisz), város Misa-
szisszippi amerikai állam Hancock countyjában a 
Misszisszippi-sund egyik kis öble és vasút mellett, 
(i9oo) 2872 lak. 

Bay se, folyó, 1. Baise. 
Bay State (ejtsd: bei sztet), mellékneve Massa-

chusetts amerikai államnak. 
Bayumbe, 1. Bájombe. 
Baza 1. város (arómaiakBasti-ja), Granada spa

nyol tartományban,Andalúziában, a Rio B. partján, 
a San Pedro domb K.-i lejtőjón, vasút mellett, (1900) 
12,770 lak., mellette terül el a Hoya de B. falvak
kal, kertekkel ós híres szőllőkkel borított síkság. 
B. város szűk kanyargós utcái közt állanak a 
régi arab erődnek romjai; székesegyháza még 
régibb, egykor mecset is volt. Közelében van az 
Alcribite nevű kénes forrás. B. 711. a mórok bir
tokába jutott; 1489. a spanyolok foglalták vissza. 
1810 aug. 10. a franciák Soult vezérlete alatt 
20,000 emberből álló spanyol sereget győztek 
itt le. — 2. Sierra de B., a Sierra Filabrest a 
Sierra Nevadához csatoló hegység; magassága 
1900 m., legmagasabb csúcsa a Mojon de Cuatro 
Puntas.az óv nagyobb részében hóval takart csúcs. 
Réz-, ólom-, vas- és higanyórcek találhatók benne. 

Báza, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (1900) 217 
magyar lak.; u. p. Bánokszentgyörgy, u. t. Letenye. 

Bazaine (ejtsd : bazén), Francois Achille, francia 
tábornagy, szül. Versaillesben 1811 febr. 13., 
megh. Madridban 1888 szept. 22. Saint-Cyreben 
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képezték ki tisztnek, 1832 óta Afrikában szol
gált, 1835. Spanyolországba ment Krisztina ki
rályné támogatására a karlisták ellen; 1839. 
ismét Afrikába került, ahol 1850. ezredes lett. 
A krimi hadjáratban dandárt vezetett; 1855. vi
tézségéért soron kívül hadosztály-tábornokká lép
tették elő; mint ilyen 1859. Melegnanonál és 
Solferinonál tüntette ki magát. 1862-ben a Mexi
kóba indított sereghez osztották be s Forey 
tábornok visszatérte után (1863) a Mexikóba kül
dött összes francia hadak fővezérévé neveztetett 
ki. 1864-ben tábornaggyá léptették elő. Miksa 
császárral fennhójázóan viselkedett és hasztalan 
igyekezett őt lemondásra birni. 1867-ben vissza
tért Franciaországba és a gárda-hadtest parancs
noka lett. Az 1870-iki hadjárat kezdetén a III. 
hadtestet vezényelte, később azonban, aug. 12. 
átvette a császártól az egész rajnai hadsereg fö
lötti fővezérséget. Elrendelte a visszavonulást 
Metztől Chálons felé, hogy a gyülekező tartalék
kal egyesülhessen.Ebben azonban megakadályozta 
az első német hadsereg, amely a visszavonulást 
elkésve megkezdő franciákat Colombeynál aug. 
14. addig tartóztatta fel, míg a német hadtestekkel 
szemben B. nem folytathatta visszavonulását s 
az aug. 16-iki Vionville melletti vereség után ahe
lyett, hogy északra tért volna ki, Metz falai mögé 
vonult vissza, ahol a németek a Gravelotte mel
letti újabb diadaluk után vasgyürüvel körülzár
taik. B. ezentúl igen csekély tevékenységet fejtett 
ki a németek ellen; csak ritkán kísérlett meg 
kitöréseket s a sodani fegyverletétel után egyál
talában nem mozdult, azt remélve, hogy a fegy
vertelen Franciaország úgyis mielőbb békét fog 
kötni, amikor azután az egyedüli francia fegy
veres hatalom élén ő lesz a helyzet ura. Csaló
dott. Franciaország rögtönzött hadseregeivel még 
öt hónapig tartóztatta fel a német hadsereget 
Paris előtt s ennyi időre B. hadseregének nem 
volt élelmiszere; éhség miatt tehát okt. 27. B. 
s hadserege (170,000 fő 427 ágyúval) lerakta a 
fegyvert s hadi fogságba került Németországba. 
A francia közvélemény majdnem egyhangúlag 
árulónak bélyegezte és minthogy e vádakat 
később a hadsereg kitűnőségei is hangoztatták, 
B. kényszerítve volt vizsgálatot kérni maga 
ellen. Az aumalei herceg elnöksége alatt mű
ködő hadi törvényszék egy évi vizsgálat után 
(1873 dec. 10.) lefokozásra és halálra Ítélte, egy
idejűleg azonban a köztársaság elnökének ke
gyelmébe ajánlotta. Mac-Mahon tábornagy és köz
társasági elnök a halálbüntetés helyett 20 évi 
várfogságot szabott ki büntetésül. B.-t a Cannes 
melletti Sainte-Marguerite szigeten levő várban 
helyezték fogságba, ahonnan azonban 1874 aug. 
10. neje segélyével megszökött és Spanyolor
szágba menekült. Védelmére irta az Bpisodes de 
la guerre de 1870 et le blocus de Metz (1883) c. 
röpiratot. Megelőzőleg több munkát írt az 1870-iki 
háborúról és saját hadműveleteiről. 

IrocUilem. A B.-irodalom igen nagy. L. azonfelül a francia-
nómet háborúról szóló irodalmat. Rossel, Les derniers jours de 
Metz, 1871; Comte A. de la Guéronnifcre, L'homme de Metz, 
1871: Bazaine und die Rhein-Armee. Leipzigl872 ; Hanne'ren, 
Marschall B. und die Kapitulation von Metz, 1873; La 
Brugére, L'affaire B., compte rendű ofnciel, Paris 1874; 
Bazaine et Tarmée du Rhin, par un officier francais, u. o. 
1373; Valfrej J., L'accusé B., u. o. 1873 : Marchi, La verité 

sur l'evasion de B., u. o. 1882; Duquet, Essai de la reha-
bilitation de Bazaine au Mexique. Par M. Gaulot, 1891., 
Lambelin, Metz et le raaréchal B., (Revue des quest. histor. 
1892 okt.); Kunz, Konnte B. 1870 Fraukreich retten? Berlin-
1896; Hérisson Comte, i.a légende de Metz, 1888 (néni. is); 
Peyrone, B. fut-il un traitre ? Paris 1904. 

Bazalgette (ejtsd: bazaizsett), Léon, francia író, 
szül. 1865. Parisban 1895. többek társaságában 
megalapította a Magazin international folyóira
tot, melyben Tolsztoj, Hamsun ós más idegen írók 
műveit ismertette meg a francia közönséggel. A 
folyóirat 1898. megszűnt, de B tovább is azt a 
feladatot tűzte ki, hogy a kiválóbb idegen irók 
müveit átülteti franciára s Walt Whitmann 
költeményeit is, a költő életrajzával ő adta ki 
1908. Különböző életrajzok és essayek mellett 
főbb müvei: L 'esprit nouveau dans la vie artis-
tique, sociale et religieuse (1898) és Le probleme 
de Favemr latin (19U3) irodalomtörténeti tanul
mányok. 

Bazalt, fiatalkorú vulkáni kőzet,lényegesolegy-
részei: földpát vagy földpátpótló ásvány (nefelin,. 
leucit), augit és olivin, továbbá magnetit (vagy 
ilmenit). Régebben B. alatt olyan feketeszlnű, 
tömegében egjTiemünek látszó kőzetet értottek, 
melynek elegyrészeit szabad szemmel meg nem 
lehet állapítani. Sokáig az ásványok közt szere
peltették. Mikroszkópi tanulmányozása kiderítette, 
hogy nem egynemű ós hogy ama kőzetek, melye
ket a külső habitusnál, a színnél, a szövetnél fogva 
B.-nak mondottak, nem mind B.-ok. A B. meg
nevezés csoportnév rokonösszetétolü közetekre 
nézve, melyeknek vannak közös elegyrészeik; 
az eltérő elegyrészek pedig pótolják egymást. A 
közös elegyrészek az augit, olivin, magnetit, az 
egymást pótlók: a földpát, nefelin, leucit s me-
lilit, mely utóbbiak rendesen külön-külön van
nak amazokkal (augit, olivin, magnetit) elegyedve. 
Megkülönböztethető: földpát-B., nefelin-B., leu-
cit-B., melilit-B. Régebben kizárólag a szemek 
nagyságára alapítva az osztályozást, háromféle 
B.-ot különböztettek meg: durva- v. középszomüt 
(dolerit), tlnomszemüt (anamezit) s olyan tömöt
tet, melybon az elegyrészek szabad szemmel nem 
láthatók, ennek meghagyták a B. nevot. Ma ez a 
megkülönböztetés csupán a szövetbeli eltérések 
jelölésére szolgál, így megkülönböztetünk dole-
rites, anamezites és tömött B.-ot. Kémiai tekintet
ben közös tulajdonságuk a B.-oknak, hogy bázi-
kus, vagyis kovasavban szegény kőzetek; kova
sav-tartalmuk kisebb, mint az andeziteké. A kova
sav-tartalom maximuma 50—52° 0, de lesülyed 
40°/0-ra is. Anyaguk jóval könnyebben olvad, 
mint a trachitos vulkáni kőzeteké; magmája (lá
vája) igen hígfolyós.B.-üregokben gyakoribb zeoli-
tok :Thomsonit,chabazit,Phillipszit,nátrolit, anal-
cim, Lévyn, harmotom, stilbit, dezmin, apofillit, 
stb. Gyakrabban mint minden más kőzet mutat a 
B. oszloposságot; oszlopai sokszor egészen szabá
lyosak, 3—9 oldaluak s olykor harántirányban 
izekre valtak. (Bővebbet 1. Oszloposság.) A B. 
egyes kúpokat, teléreket vagy pedig takarókat 
alkot. A B. vulkáni eredetű; származása sokáig 
vitás volt. V. ö. Lasaulx, Der Streit über die 
Entstehung des Basalts (Berlin 1869). 

1. Földpát-B. (v. szorosabb értelemben vett B.) 
fekete tömött, egyneműnek látszó kőzet, csak 



Bazalt — 727 — Bazal t 

itt-ott látni benne nagyobb ásvány-olegyrésze-
ket. Mikroszkóppal felismerhető, hogy nem egy
nemű, hanem többféle anyagból van felépítve. 
Egyrészről a f öldpát, még pedig a plagioklasz-f öld-
pát, az augit, olivin és a magnetit mikroszkópos 
kiesinységű egyéneiből, másrészről pedig üveges 
alapanyagból — az ú. n. bázisból — mely az apró 
elegyrészek közötti űröket tölti ki. Ezen üveges 
amorf alapanyag mennyisége a kristályos elegy
részekhez képest igen változó. Vannak B.-ok, 
melyek kizárólag kristályos elegyrészekből álla
nak ; más B.-okban az elegyrészekhez képest alá
rendelt mennyiségű üveg van; másokban megint 
a bázis túlsúlyra vergődik, úgy hogy az elegyré
szek mintegy úsznak benne ós ekkor a B. gyak
ran fluidál-szövetet (1. o.) is mutat. A földpát min
dig plagioklasz éspedig leggyakrabban oligoklasz-
andezin. A plagioklasz többnyire ép, lécforma és 
ikerrovátkos, ritkábban zónás szerkezetű. Meny-
nyisógre nézve rendesen felülmúlják a földpátot 
az awgíií-kristályok vagy szemek. A kristályok 
gyakran zónások s ikrek ; a nagyobbakban sok 
az üveg- ós a magnetit zárvány; utóbbi sokszor 
fekete keretet alkot körülötte. A legjellemzőbb 
elegyrész az olivin. Lehet kristály-, szabálytalan, 
szem- v. egyéb alakú. Könnyen felismerhetővé 
teszi zöld színe; gyakran szerpentinné alakul. 
Apró krómspinell-vagyis pikotit-zárványokat tar
talmaznak. Gyakoriak a nagyszemü olivin-halma-
zok az ú. n. olivinbombák, amelyeket régebben 
idegen zárványoknak tartottak; jelenleg tudjuk, 
hogy ezek eredeti őskiválások, amelyek utólag 
megint reszorbeálódhattak. Némely B. igen gaz
dag az ilyen olivinbombákban. Az olivinbombák 
kőzettanilag a peridotitokkal (1. o.) hozhatók ro
konságba ; augitnak, ensztatitnak, bronzitnak, hi-
persztónnek, pikotitnak és ilmenitnak, olivinnak 
durva- vagy finomszemű elegyei. Mint őskivá-
lás előfordul a korund (zaflr) is (rajnamenti B.-ok). 
A lényeges elegyrészeken kívül némely B.-ban 
nagy prooxisztált amflbolok, biotit, rubelián, nem
különben kvarcok is előfordulnak. A B.-ban elő
forduló preexisztált amfibol kitűnik nagyon erő
sen fénylő hasadási lapjaival; ha sok az amfi
bol, akkor amflbol-B. névvel jelöljük. Utólagos 
képződményként a B. üregeiben a fentebb elő
sorolt zeoliteken kívül ológ gyakoriak a karbonát 
ásványok (kalcit, aragonit, vaspát stb.) ós a kvarc
változatok, kalcedon s hialit. Ha az üregek száma 
igen nagy és ezek ki vannak töltve ezen ásvá
nyokkal, akkor szövete mandolakövessó lesz, in
nen a B.-mandolákö név.Mint zárvány nagyon ne
vezetes a termésvas a Disko grönlandi sziget D.-i 
partvidékén található B.-ban,hol szénvassal együtt 
apró szemekben ós nagy tömegekben fordul elő. 
Ismerünk Grönlandról graflt-B.-ot is. (L. Meteorit 
és Vas.) A földpát-B.-ok kémiai átlagos százalékos 
összetétele: kovasav 40—50, timföld 12—16, vas
oxidok 10—14, mész 8—12, magnézia 4—8, káli 
0-5—Vb, nátron 2—4. Fs. 2-8—3. A földpát-B. 
savval rendesen pezseg, ami karbonát-ásványok 
jelenlétére vall; ezek a szilikátok mállási termé
kei. Legterjedelmesebb B.-vidékünk a Balatonmel
léke, amelynek nyugati partja mentén (leggyako-
riabbak a földpát-B.j, egyos kúpok (Csobáncz, Tá
tika, Somlyó, Sághegy stb.) főanyaga B. A bala

tonmenti B.-ok tulajdonkép már a nefelin-B. felé 
közelednek. Folytatólag Vas vármegyében, Sop
ron vármegyében (Pálhegy), Stájerországban vaD 
B. Délre Baranya vármegyében Bán és Kiskőszeg 
között van B. Nevezetes B.-vidékünk van még 
Salgótarján környékén, ahol különösen a Somoskor 
a Pécskő meg a Salgó érdekes B.-kúpok, míg a 
Medves laposa B.-takaró. A Somoskő B.-ja nagyon 
szépen oszlopos B.-kúp. A Pécskő B.-ja kőzettelért 
alkotva áttör a barnaszénen és ezt az érintkezéstől 
egy méternyire oszlopos elválású kokszszá változ
tatta, hasonló hatást egyebütt is észleitek. Nógrád 
vármegyében Terbeléd és L ái határában igen 
szép izeltoszlopú B. van. Hazánk legnagyobbszerfi 
oszlopos B.-ja Abrudbánya szomszédságában a 
Detonata-hegyen van, ahol függélyesen nyúlnak 
fel a B.-oszlopok. (V. ö. Lóczy Lajos: A Deto-
nata, Turist. Lapja 1891.) Oszlopos B.-járól világ
hírű Staffa skót sziget, hol a B. egyenes vagy 
görbült oszlopai barlangszerű üreget alkotnak 
(Fingalbarlang). Gyönyörű oszlopos B. van Szent-
Ilona szigetén s a Scogli de' Ciclopi-n Catania 
mellett is. Ismeretesebb külföldi B.-területek van
nak még az Auvergneben (Franciaország), Kata-
Ioniában, mindenekfölött pedig Európa észak
nyugati területein, Irland keleti partvidékén, Skó
ciában és környező szigetein, Izlandon stb. Egyéb 
világrészekben is nagyon el van terjedve, különö
sen Afrikában, Elő-Indiában a Csendes-eceán szi
getein és Észak-Amerika Ny.-i vidékein. A B.-láva 
kőzettanilag tökéletesen megegyezik a közönséges 
B.-tal, csupán szövetében van annyi különbség, 
hogy a B. lávaár felületén a kőzet salakos, lika
csos, ellenben az ár tömegének belsejében a kő
zet tömött. Nálunk Gömör vármegyében Aj-
nácskőtől K.-re Ragácstotőn alkot a B. lávaárt. Az 
Etna lávája is földpát-B. A B.-nak vannak üveges 
s egyéb módosulatai is, de ezek nem gyakoriak. 
Nagyobb tömegekben leginkább csak Hawai szige
téről (Mauna Loa vulkán) és a Nagy-ocoán nér 
hány más szigetéről ismerjük. A B. üveges mó
dosulatai vagy sok vizet tartalmaznak, vagy víz
ben szegények. Amazokhoz tartozik a hidrota-
chüü-nak mondott B.-üveg, mely a riolit-szurok-
köveknek felel meg : sötét barnászöld üveg igen 
kevés kovasavtartalommal, de nagyon sok vízzel. 

Vízben szegények a tachilit ós a hialomelan ; 
az obszidiánhoz hasonló üvegek, előbbi savban ol
dódik, utóbbi oldhatatlan, ami arra mutat, hogy a 
kettőnek eltérő kémiai összetétele van; ami külön
ben az obszidiánoknál is előfordul. Némelyikben 
közülök krisztallitok, mikrolitok is vannak ki
válva ; ezeket B. vitrofir-nak is mondják. Szfe-
rolitos és perlites kifejlődósü üveges módosulatai 
a B.-nak felette ritkák. Habköves módosulat, tehát 
B.-hctbkö csupán Hawai-ról ismeretes, ahol a 
Kilauea vulkán habköves anyaga néha hajfmom-
ságú fonalakra is kihúzódott; ez az, amit Pele ki
rálynő haja néven említenek; legjobban hason
lítható az üveggyapothoz. A B. könnyen mállik; 
a mállás végső terménye egy olyan fajta agyag, 
mint a nyirok. A mállás egy közbeeső stádiumá
ban a B. puha, földes, de még nem agyag
szerű ; ezt nevezik a németek toacke-nek, 
mely népies név az irodalomba is átment. A B. 
wacke a benne foglalt vas oxidációi mértéke sze-
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rint más-más színű; lehet zöldesszürke vagy egé
szen zöld, kékesszürke, fekete, barna, vörös. 
Némely B.-ban sok a foszforsav-tartalom és mál
lásakor hasadókaiban foszforit is keletkezik. Ha
zánkban nevezetes B.-agyag az a vöröses képlé
keny agyag, melyet Zólyomtól DNy.-ra a Garam 
bal partján Baczur táján Osztroluka felé bányász
nak, mert az szolgáltatja a kitűnő anyagot a sel-
meezi pipák gyártásához. A B.-agyag azonkivül 
igen jó termőföld; porrá tört B., különösen pedig 
a B.-tal kavicsolt utak porát és sarát igen ajánl
ják ásványi trágyának. Maga a szilárd B. kitűnő 
útburkoló anyag, leginkább a szemcsés, doleritos 
szerkezetű; a nagyon tömött igen sima ; A B.-osz-
lopokat építkezéseknél is használják; itt-ott kerí
téseknek veszik. 

2. Nefelin-B., külsejében egészen hasonlít a f öld-
pát-B.-hoz, a földpát helyett nefelint tartalmaz. 
Némely nefelin-B.-ban hiányzik az olivin, az ilyent 
megkülönböztetésül az igazitól nef elinit-nek neve
zik. Hazánkban a balatonmenti B.-ok már a nefe-
lin-B. felé közelednek, mert az üveg-bázisuk nef e-
linitoid anyag, mely savakkal könnyen kocsonyá
sodik. A nefelin- ós leucit-B. többnyire bazanitek 
ós tefritek kíséretében fordul elő,- a földpát-B.-
tal nem szoktak együtt előfordulni. 

3. Leucit-B., az előbiektől leucit-tartalma kü
lönbözteti meg; nefelin gyakran csatlakozik a leu-
cithoz, üveges alapanyag van v. nincs. Uralkodó 
elegyrészek a leucit és az augit, mely két ásvány
nak mennyiségi viszonya ingadozó. A sötét szürke 
színűek leucitben gazdagok, a feketékben pedig 
AZ augit az uralkodó elegyrész. Hazánkban leucít-
B. eddig csak kavicsok alakjában ismeretes a Ba
laton déli partjáról. ( Vitális, A Balatonvidóki ba
zaltok.) 

•£. A melilit-B.-ban a melilit pótolja a nefelint 
ill. leucitet. Külön B. tipus a magmabazalt vagy 
Umburgit; uralkodó üveges alapanyagában olivin 
és augit-kristályok váltak ki. A B.-vulkánoknak 
bombái, lapilli-jei, homokja, hamuja, nem egyebek 
a B. törmelékjeinél. Ha B.-bombák, lapillik s 
ogyéb törmelékek valamely kötőanyag segítségé
vel állanak össze, B. konglomerát v. B. breccia 
keletkezik a törmelékek kopottsága mórtékében. 
A B.-hamu v. homok cementálódása révén kelet
kezik a B.-tufa, mely néhol hatalmas rétegeket 
Alkot és sokszor kövületeket is tartalmaz ; gyak
ran B.-zárványokat, olivin-, augit-, amflbol-, csil
lám- s magnetit-kristályokat is találni benne. Ná
lunk is sok helyen található, többnyire B. konglo-
merátokkal együtt v. B. takarókkal váltakozva 
A B.-tufához hasonló tufa a peperin, apalagonit-
tufa, a leucittufa (1. külön-külön). A B. irodalma 
nagyon gazdag úgy általános szempontból, mint 
B.-vidékek szerint. V. ö. Zirkel, Untersuchungen 
über die mikroskopische Zusammensetzung und 
Struktur der Basaltgesteine (Bonn 1870); Hof-
mann K., A déli Bakony bazalt kőzetei (Pöldt. Int. 
Évk. IH. köt.) 1 szín. tórk. és 3 kőny. tábla; Vi
tális, A Balatonvidéki B.-ok. (A Balaton tud. ta
nulmányozásának eredményei I. 1.) 

Bázaltjáspis (ásv., nem igazi jáspis), szürke-, 
kékes-, vörösesszínű, részben sávos, kagylós tö
résű, némileg porcellánszerű, természetes úton 
égetett agyag v. márga. U. i. ott, ahol eruptív kő

zetek, nevezetesen pedig bazaltok agyag közelé
ben törtek föl, az agyagot keménnyé égették. Né
hol szénégések okozhatták a megkeménj edést; 
ilyen úton keletkezett a B.-hoz hasonló porcéiián-
jáspis. Találhatók különösen a csehországi közép
hegységben (Zwickau, Teplitz, Bilin), tov. a Sie-
bengebirgeben, meg Saarbrücken mellett (Dutt-
weiler). 

Bazaltos szövet. Az első megtekintésre egyne
műnek látszó kristályos szemcsés közetek; elegy
részeik szabad szemmel fel nem ismerhetők. Ilyen 
szövetű maga a bazalt, a melaflr, némely piroxón-
andezit, diabáz. Helyesebb azt mondani, hogy a 
szövet bazaltosan tömött. 

Bazalttégla. A keramithoz hasonló rendkívül 
kemény teherbíró tégla, utcák kövezésére is hasz
nálják. L. Keramit. 

Bazalt-tufa, 1. Bazalt. 
Bazan, Emília, 1. Pardo Bazan. 
Bazancourt (ejtsd: bazankur), César Lécat, báron 

de, francia regényíró és katonai szakíró, szül. Pa
risban 1810., megh. 1865 jan. 25. A júliusi 
monarchia alatt könyvtárnok volt a compiégnei 
kastélyban. 1854-ben a császári kormány a Krímbe 
küldte, hogy megírja a krimi hadjárat történetét. 
Bz út eredménye volt először is: Cinq mois au 
camp devant Sébastopol (Paris 1855), azután pedig 
a pártatlanságánál és lelkiismeretességénél élénk 
és érdekes előadásánál fogva nagy tetszéssel foga
dott munkája: L'expédition de Crimée, jusqu'á 
la prise de Sébastopol, chronique de la guerre 
d'Occident (1856, 2 köt.), mely egy év alatt négy 
kiadást ért. 

Bazanit, sötét hamuszürke fiatalkorú vulkáni 
kőzet, mely lényegében mésznátronföldpát, augit, 
olivin és leucit v. nefelin (v. mindkét) elegyrészek
ből áll. Megkülönböztetünk leucit-B.-eket, nefelin-
B.-eket és leucit-nefelin-B.-eket. Meglehetősen el
terjedt kőzetek Csehországban, Szászországban, a 
Ehön-hegységben. A Vesuvio kőzete szintén leu-
cit-B. A balatonmenti bazaltok némelyike már a 
B.-okkal rokon tipus. 

Bazanomelan, az ilmenit és hematit között álló 
ásvány, azaz titán-tartalmú vasrózsa a St. Gott-
hardról. 

Bazár (perzsa) a. m. piac vagy széles utca, ahol 
keleti városokban az üzloti élet folyik. Arab nyelvű 
országokban inkább szúknak nevezik. Mindkét szó 
keleti helynevekben is gyakori, úgy mint nálunk 
a Vásár-vail összetett tulajdonnevek. A B. szót 
Európában is használják nagyobb épületek el
nevezésére, melyeknek átjáró udvaraiban üzleti 
helyiségek vannak elhelyezve. L. még Aríwsar-
nok, Áruházak. 

Bazarád (helyesebben: Bazárába) Mihály, ha
vaselvi vajda a magyar király fennhatósága alatt. 
1325-ben elfoglalta Szörény vármegyét, amiért is 
Kóbert Károly magyar király 1330. hadat vezetett 
ellene, Szörény \ármegyét visszafoglalta s ennek 
bánjául Szécsi Dénest nevezte ki. A megrettent 
B. ekkor hűséget ós hadi költségei meatérítését 
Ígérte a királynak, ha országát megkíméli a há
borútól. A király azonban nem hajtott a kérlelő 
szóra, s Havasalföldre, a mai Kis-Oláhországba 
nyomult. Ott azonban a juhpásztorok-lakta pusz
taságokon seregét nem tudta élelmezni, úgy hogy 
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kénytelen volt B.-hoz fordulni, hogy vezesse vissza 
országába. B. el is kisérte a királyt, de a vér
szemet kapott oláhok egy hegyszorosban orozva 
megtámadták és seregének java részét a rajok 
zúdított kövekkel és sziklákkal agyonverték. Maga 
a király úgy menekült meg, hogy címeres fegy
verzetét megcserélte a Szécsi Dezsőével, a Dénes 
bán fiával, akit aztán az oláhok, azt hivén, hogy 
ő a király, kegyetlenül meggyilkoltak. A király 
osak serege romjaival tndott eljutni Temesvárra. 
E kudarc után B. függetlenül kormányozta orszá
gát ; fia, B. Sándor azonban 1343. újra meghódolt 
Lajos magyar királynak. 

Bazard (ejtsd: bazár), Saint-Amand, szocialista, 
szül. Parisban 1791 szept. 19., megh. Courtry-ban 
1832 jún. 29. A restauráció alatt a karbonárik-nak 
volt tagja, köztársasági egyletet alapított s egy 
fölkelésben is részt vett, mely miatt in contu-
maciam halálra ítélték. Ahogy megismerkedett 
Saint-Simon tanaival (1. Saint-Simon), ő és Bn-
fantin (1. Enfantin) hozzáláttak tollal és tettel e 
teóriák kiépítéséhez. 1828 óta pedig szocialista 
felolvasásokat tartott, melyek a S.-Simonisták fő 
művében, az Bxposition de la doctrine de S.-S.-
ban (2. kötet, 1830) találhatók. 1831-ben Enfantin 
excentrikus viselkedése következtében B. szakí
tott vele és Discussions morales, politiques et 
religieuses cimű röpirattal lépett föl ellene. L. 
Saint-Simon. 

Bazardzsik, több helység neve Bulgáriában ; a 
legjelentékenyebbek: Hadzsl Oglu- és Tatár-B. 
(1. o.). 

Bazársúly, a keleti városokban a bazárokban 
való használatra elrendelt súlymérték. Brit-Kelet-
Indiában az Indián mun a ma járó B. = 100 troy-
font = 373242 kg. 

Bazas (ejtsd: bázász, a rómaiak idejében Cossio), 
az ugyanily nevű arrondiss. székhelye Gironde 
francia départementban, meredek sziklán, amely
nél a Beuve vize foly; (1906) 4684 lak., jelentékeny 
bőrcserzéssel, kalapgyártással és olajprésekkel. A 
rosszul épült város legkiválóbb épülete a XIII. sz.-
ból való székesegyház, amelynek Ny.-i oldala ós 
kőtornya különösen nevezetes. Környékén van a 
Trou d'Bnfer barlang. 

Bazéd, kisk. Maros-Torda vm. marosi felső j . -
ban, (1900) 467 oláh lak.; u.p.Mezőrücs, u.t. Maros
vásárhely. Hozzátartozik a kis B.-fürdő. 

Bazeilles (ejtsd: bázej), község Ardennes francia 
départementban, 3 km.-re Sedantól, a Chiers és 
Givonne összefolyásánál, (1906) 2135 lak., vashá
morral, posztókészítéssel. Turenne egykori kasté
lyával, amelyet a bajorok 1870 szept. 1-én a falu 
nagy részével együtt elpusztítottak. 1870 szept. 
1-én a sedáni csatában 12,000 tengerész-gyalogos 
6 órán át makacsul védte a poroszok ellen, ami
közben a község elpusztult. A csata helyét egy 
emlékkő jelöli. V. ö. Poittemn, Bazailles (Bpernay 
1898). 

Bázel, 1. Basel. 
Bázeli zsinat, 1. Baseli zsinat. 
Bázest,kisk. Krassó-Szörény vm. facseti j.-ban, 

(1900) 579 oláh lak., u. p. ós u. t. Pacset. 
Bázi, babilóniai helység (közel Elam határá

hoz) ; innen származott a babiloni királyok egyik 
inasztiája (kb. Kr. e. 900). 

Bázias, népes és emelkedő telep Szokolovácz 
határában, Krassó-Szörény vm. moldovai j.-ban, 
a Duna partján, jelentékeny mint a magyar kir. 
államvasút teniesvár-báziási vonalának végpontja 
és a dunai hajózás egyik fontos állomása: régi 
kalugyer-zárda, fővámhivatal, távíró- és posta
hivatal, telefonállomás, bor- és selyemtermelés, 
spiritusz- és pálinkafőzés. Az azelőtt szegényes 
falu a közlekedés fejlődésénél fogva jelentékeny 
csomóponttá vált; (1900) 332 lakossal. 

Bazidium (növ.), a Basidiomycetes gombák ko-
nidiumtartója. Eajta keletkeznek, mindig meg
határozott számban, a basidiospórák, rende
sen hosszabb nyelecskék, az ú. n. sterigmák 
csúcsán. 

Bazije dolnje, adók. Verőcze vm. slatinai 
j.-ban, (1900) 725 horvát-szerb, német és magyar 
lak.; u. p. Nova-Bukovica, u. t. Bukovica. 

Bazije gornje, adók. Verőcze vm. verőczei 
j.-ban, (1900) 1557 magyar ós horvát-szerb lak.; 
u. p. és u. t. Lukae. 

Bazilika (gör.), födött csarnoképület, minőt 
Rómában ós a római városokban görög példák 
után a kereskedelem, üzérkedés meg a törvény
kezés céljaira rendesen a fórum mellett emeltek; 
a téglalap alakú épület egy magas, lapos meny-
nyezetű középteremből és azt négyoldalt sze
gélyező, a középteremtől oszlop- v. pillérsortól 
elválasztott alacsonyabb csarnokból állott (1. az 
1. ábrát); néha kettős csarnok övezi a főtermet, 
mely világosságát a csarnok teteje fölé nyúló fa
lának ablaknyílásain át nyerte. Keskeny oldalán 
v. oldalain néha még külön előcsarnokkal bir. 
Sok B. a törvénykezésre szolgáló tribunállal van 
ellátva, mely vagy oszlopokkal a csarnokra néző 
emelvény (exedra; ilyet mutat a bejárati előcsar
nokkal szemközti oldalon a pompeji B.) vagy 
félkörös apszis (Trier), mindkét alakja együtt is 
előfordul (Timgad). Rómában Cato építtette az 
első, róla Poraa-nak nevezett B.-t (184. Kr. e.); 
46. Kr. e. Caesar a fórum déli oldalán kezdte az 
alapjában most föltárt hatalmas (101 m. hosszú, 
49 m. széles) B.-Juliát, melyet Augustus fejezett 
be; külső falai árkádokkal vannak föloldva, úgy 
hogy a fórum terének mintegy födött folytatását 
teszi, kettős ós emeletes oldalcsarnokait is árká
dok választják el egymástól és a főteremtől, ez 
utóbbinak egy része a centumviralis törvényke
zés számára korlátokkal volt körülkerítve. Vele 
szemben, a fórum északi oldalán terül el a B.-
Aemilia. A hatalmas B.-Ulpia (Kr. u. 112-ből) 
Trajanus fórumának részét alkotta. ArómaiB.-k 
legnagyobbika a Constantinus-féle B., 25 m. szé
les középhajója, mely három keresztboltozattal 
volt fedve, végighúzódik egész hosszán és kele
ten apszisban végződik; két oldalához 3—3 részre 
osztott, dongaboltozatú mellékhajó csatlakozik 
(az egyik ma is fennáll). Nagyobb magánházak
ban, főleg a császári palotákban is fordulnak elő 
tanacstermekül v, törvénykezésre szolgáló B.-k : 
ilyennek szép példája látható a Palatínuson, a 
Flaviusok palotájában, mely félkörű apszisban 
végződő hosszúkás teremből s attól oszlopsorral 
elválasztott keskeny oldalhajókból áll. Az antik 
B.-ból fejlődtek a keresztény templom B.-k, ami
nők a Kr. u. IV. sz. óta nagyszámban épültek Ró-
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mában és egyebütt is. Dyennek alaprajzát mutatja 
a 2. ábra- A téglalap alakú templomot oszlop v. 
pillérsorok három (néha öt) hajóra osztják; a 
középhajó a kétolyan széles mint az oldalhajók 
(b, c, az egyik a nök, a másik a férfiak számára) 
és keleti végén félkörös, félkupolával födött szen
télyben, apszisban d végződik, melynek fala men
tén vannak a papság ülőhelyei, g, y középen a 
magasabb püspöki székkel (f katedra); ezek 
előtt van az oltár e, melyet korlát választ el, az 
ugyancsak korláttal bekerített kórustól h két ol
dalán a szószékkel (i, ambo); k a község előkelő 
férflainak (senatorium), l az előkelő nőknek (mat-
ronaeum) helyét jelöli. A templom nyugati olda
lához csatlakozik a tágas négyszögű udvar n, osz
lopos folyosóktól m körülzárva, közepén a tisztál
kodásra szolgáló kúttal (o cantharus). Az udvart 
a templomtól néha még külön csarnok (narthex) 
választja el, mely a katechumeneknek, az egy
házközségbe még föl nem vetteknek tartózkodó 

1. ábra. 2. ábra. 
Pompeji bazilika San Clemente ó-keresztény 

alaprajza. bazilika alaprajza. (Róma.) 

helye. A lapos mennyezetű középhajó magasabb 
az oldalhajóknál, melyeknek féltetöje a főhajó 
falához támaszkodik; az oldalhajók fölé emel
kedő falakban nyertek elhelyezést az ablakok. 
Az apszis és a hosszhajók közé néha kereszthajót 
építettek, a főhajó és a kereszthajó érintkezési 
pontján félkörű ív (diadalív, arcus triumphalis) 
emelkedik, melyet néha két különálló oszlop tart. 
A B.-nak tornyuk nem volt, csak melléje építet
tek a VI. sz. óta különálló emeletes haranglábat 
(campanile). A B.-k külseje egyszerű volt, annál 
díszesebb volt belsejük; az antik B. padlóját dí
szítő mozaik ellepi a falakat, az apszis félkupolá
ját és a diadalívet, az aranyos alapú mozaikké
pek a biblia jeleneteivel szóltak a hívőkhöz. 
Róma legnevezetesebb B.-i a S. Maria Maggiore, 
S. Paolo fuori le mura, S. Ágnese, S. Lorenzo, S. 
Clemente stb.); kiváló B.-k a S. Apollinare nuovo 
és in Classe Kavennában. Magyarországon még 
a XI. sz.-ban is a keresztény B. mintájára épít
tette Szt. István a templomokat. A B. elnevezés 
később oly templomokra is kiterjesztetett, me

lyeknek semmi közük a keresztény B.-khoz, de 
amelyek főtemplomok voltak. 

Irodalom. Quast, Die Basilika der Aiten, Berlin 1846; 
Zestermann, Die antikén n. die christl. Basiliken, Leipzig 
1854 ; Messmer. Über den Ursprung, die Entwicklung und 
Bedeutung der Basilika in der christl. Baukunst, u. o. 1864: 
Weingártner, Über Ursprung u. Entwicklung des christl. 
Kirchenbaus, u. o. 1858 ; Mothes, Die Basilikenform, u. o. 
1865: IJfhio és Bezold, Die kirchliche Baukunst d. Abend-
landes, Stuttgart 1884 ; Lange, Haus und Halle, Leipzig 
1885; Stockbauer, Der christl. Kirchenbau, Regensb»rg 
1874; Kraus, Realencykl. der christl. Altertümer 1., Frei-
burg 1882: Hnltzinger. Die altchristl. u byzant I aukunst, 
2. kiad., Stuttgart 1899: Beöthy, A művészetek története. 
II. köt., Budapest 1907; Pasteiner, A művészetek története, 
Budapest 1885. 

Bazilikák, a római jognak az a gyűjteménye, 
amelyet Basilius Macedo és Bölcs Leo bizánci 
császárok a Justinianus császár törvénykönyvei 
(Corpus juris civilis) alapján készítettek a kelet
római (görög, bizánci) császárság számára; a 
IX. sz. végén mint (60 könyvből álló) törvény
könyvet kihirdették. Legújabb német kiadása: 
Beimbach (Leipzig 1833 1850) 1—5 kötet ós 
Lingenthal (pótlék, 1846); továbbá 6 kötet (1870) 
és 7 kötet (1897) u. ott. 

Baziliszkus (állat), 1. Basíliscus. 
Baziliszkus, képzelt lény, tkp. kígyó, mint a 

Gonosz megszemélyesítője. Szimbolikus ábrázo
lása, amint Krisztus eltapossa, igen gyakori a 
középkori művészetben, főleg kapuzatok farag
ványai közt. Forrása a 90. Zsoltár 13. verse: 
Super aspidem et basiliscum ambulabis, coneul-
cabis leonem et draconem. 

Baziliták, 1. Vazulrend. 
Bazille, Jean Frédéric, francia festő, szül. 

Montpellierben 1841 dec. 6., megh. 1870 nov. 28. 
a beaune-la-rolandei ütközetben. Gleyrenek volt 
tanítványa, de Courbet hatása alatt a modern 
törekvéseknek lett híve és Manet irányához sze
gődve, rövid pályáján is a figyelemre méltó mü
vek egész sorát alkotta meg (Paris, Musée du 
Luxembourg; montpellieri múzeum). Méltó fel
tűnést keltettek az 1910. évi párisi Szalonban 
kiállított művei, kivált nagy családi csoportképe, 
a modern francia festészet legjellemzőbb müvei
nek egyike. 

Bazin (Bösiruf), rendezett tanácsú város sz. k. 
város címmel, Pozsony vmegyében, a Kis-Kár-
pátok aljában, (1900) 527 házzal és 4899 lak. (418 
magyar, 1752 német, 2666 tót; vallás szerint 
2578 róm. kat., 1944 ág. evang. és 353 izr.). 
A várost kőfal veszi körül, 3 nagy kapuval; a 
Sur-láp vizeit felvevő Feketevíz patak futja át. 
3 kat. temploma van; ezek egyikében, a régi 
plébániatemplomban, melyet a felső kapu mellett 
a Szentgyörgyi és Bazini grófok alapítottak, az 
Illésházy István nádor által 1609. ópított kápol
nában ugyanannak sóvári fehér márványból vé
sett szobra, továbbá egyéb síremlékek láthatók. 
Ferencrendi kolostora és temploma 1674. épült. 
A hajdan Illésházy-íele kastélyt, mely a város 
kerítésén kívül a Ny.-i oldalon áll, gr. Pálffy 
János nagy műízlóssel restauráltatta, benne be
cses műkincsek és régi híres mesterek képei s 
másolatai (Correggio, Guercino, Reni, Memling, 
Breugh stb.) vannak; a városi múzeumban a 
város szülöttjének, Kupeczky Jánosnak arcképe 
van. B. a bazini járás szókhelye, van járásbiró-
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sága telekkönyvi hatósággal, takarékpénztára, 
hitelbankja, alsófokú ipariskolája, kénkovand, 
mangánérc és ásványfestókbányászata, tégla- és 
agyagárugyár r. t., kőkemence- és géptóglagyár, 
agyagárú- és műkögyár. A régebben itt űzött 
arany- és ezüstbányászat teljesen megszűnt. Je
lentékeny gyümölcs- és bortermelése. A város 
eredetét homály fedi: V. István korában (1271) 
V. Ottokár cseh király elfoglalta, a XIV. sz.-ban 
a Szentgyörgyi és Bazini grófok bírták, kik
nek magvaszakadta után Szapolyai Jánosé lett; 
tőle azonban I. Ferdinánd elvette s híveinek ado
mányozta. Utóbb Illésházy István tulajdonába ke
rült, a város lakói 140,000 tallérért ki akarták 
váltani, ami azonban nem sikerült. 1604 máj. 
Búcsy Benedek, Bocskay vezére megszállotta. B. 
1674. megnyervén az országgyűlési képviseleti 
jogot, szab. kir. városul ismertetett el. 1705 márc. 
elfoglalta Bercsényi, 1708. Bottyán, 1710. pedig 
Balogh Ádám. A XVIII. sz. elején Pálffy István 
koronaőr zálogában volt; a várkastély azóta a 
-gróf Pálffy-család tulajdona. A várostól félórá
nyira csinos völgyben fekszik a B.-i fürdő, vize 
vasas savanyuforrás, melyet főleg női bajok ellen 
használnak. Hidegvízgyógyintézete is van. 

Bazin (ejtsd: bazen), 1. Jacques Rigomer, francia 
demokrata és közjogi író, szül. Le Mansban 1771., 
megh. 1820 jan. 10. A forradalommal melegen ro
konszenvezett, de a rémuralom ellen össze
esküvést támasztott szülővárosában, amiért öt 
és híveit, a B.-istákat, Garnier konventbiztos 
Parisba küldötte. Szabadságukat csak thermidor 
9-ike után nyerték vissza. Maga B. ez idő óta 
mint hírlapíró működött a demokratikus köz
társaság érdekében. 1812-ben Mailét tábornok
kal, ki összeesküvést szőtt Napóleon császár ellen, 
összeköttetésbe lépett, amiért ismét börtönbe ko
rült. A száz nap alatt Orlóansban kiáltványt adott 
ki, melyben a franciákat az idogen seregek ellen 
általános felkelésre szólította. Párbajban veszté 
életét. Röpiratain kívül, melyek Lynx ós Suité du 
Liynx cím alatt jelentek meg, B. egyéb műveket 
is irt. Megemlítendők: Jacqueline d'Olzbourg 
(1803) c. melodrámája, Charlesmagne c. szomorú-
játéka (1807); Lettres francaises (1807): Lettres 
philosophiquos (1814); Sei'de, novella (1816); 
Voltaire et Rousseau, conte si l'on veut (1817). 

2. B., Méné, fraucia regény- és utazási író, 
szül. Angersben 1853 dec. 26. A jogot Paris
ban végezte ós Angersben a jogakadémiához 
tanárrá neveztetett ki. Ismeretes lett a párisi 
lapokban megjelent vidéki jellemrajzairól (En 
province címen összegyűjtve, 1896); 1884. Seigny 
Bemard álnéven tette közzé Stephanette első 
regényét, azonban La tache d'encre (1888, 10 
kiad. 1894) regénye, mellyel akadémiai díjat 
nyert, tette nevét ismeretessé. Regényeiben a 
francia parasztember s falusi élet mesteri rajzát 
adja. Ezt követték a Journal des Débats részére 
írt útleírások: A l'aventure (1891); Sicile (1892) ; 
Les Italiens d'aujourd'hui (1894) ós Térre 
d'Espagne (1895) s a következő regények: Ma
dame Corentine (1893); Humble amour (1894); 
De toute son áme (1897); La térre, qui meurt, 
Les Oberlé (1901); Le blé qui léve (1907); Le 
Mariage de MUe Gimel, dactylographe (1909). 

B a z i n de RauCOU (ejtsd: bazen d'róku), ÁTWJiS, 
francia történetíró, szül. Parisban 1797 jan. 26., 
megh. 1850. Munkái: Éloge historique de Malos-
herbes (Paris 1831); La cour de Marié de Medicis, 
Mómoires d'un cadotde Gascogno(1830); L'ópoque 
sans nom. Esquisses de Paris en 1830—1833 (1833, 
2 köt.); Histoire de Francé sous Louis XIII. (1837, 
2. kiad. 1846, 4 köt.); Histoire de Francé sous le 
ministére du cardinal Mazarin (1842, 2 köt.); No-
tes historiques sur la vie de Moliöre (2. kiadás 
1851); Études d'histoire et de biographie (1844). 

Bazini és Szentgyörgyi grófok, a Hunt-Pázmán 
génuszból eredő előkelő régi magyar család,mely-
nek első őse, Tamás, a bolgárok elleni hadjáratban 
vitézül viselte magát s ezért 1208. Bazint királyi 
adományul kapta, Szentgyörgyöt pedig ennek fia, 
Sebős szerezte meg 1209. A család a két hely 
szerint két ágra, a szentgyörgyire és bazinira osz
lott ós pedig az 128 S—1306 között említett II. 
Ábrahám fiai közül III. Péter (1308—65) az idő
sebb szentgyörgyi, II. Sebős pedig az idősebb bazini 
ág megalapítója lett. Az idősebb szentgyörgyi 
ág Eberhardban 1432 előtt kihalt. Az idősb bazini 
ág leginkább a XV. sz.-ban virágzott Zsigmond 
szlavóniai bán (megh. 1492) ós János erdélyi vajda 
(megh. 1487 táján) személyében. Az idősb bazini 
ág I. György (megh. 1426) fiaiban, V. Béla és III. 
Györgyben ismét két ágra oszlott, ú. m. az ifj. 
bazini és ifj. szentgyörgyi ágra. A család utolsó 
férfi-tagja Kristóf volt, aki 1543. halt meg. Az 
idősb szentgyörgyi ágból való volt Tamás ország
bíró (1385) és Cicelle, Rozgonyi István felesége, 
a galambóczi hősnő (1398 — 1434). V. ö. Wertner 
Mór, Die Grafen von St. Georgen und Bösing. 
A bécsi Adler folyóirat 1891. évfolyamában és 
ennek ismertetése: A Bazini és Szentgyörgyi 
grófok (Turul 1891,101). 

Bazion (gör. basion), mellső alapi pont. Az a 
pont a koponya alapján, amelybon a középső 
(médián) függőleges sík az öreg lik (foramen 
magnum) elülső szélét metszi. 

Bázis (gör), a mértanban az alapvonal v. alap-
felület; a számtanban egy hatványnak alap
száma- — B. növénytani értelemben a növény
tan alapi része, alapja, amellyel más növény
tagon ül, vagy más növénytaghoz csatlakozik. 
A bazális rész általában a bipoláris (1. o.) növé
nyeknek a csúcsi (apikalis) résszel ellentétes irány
ban levő vége. — A metrikában bevezető ütem 
valamely — daktilusi vagy choriambusi — rend 
előtt, úgy hogy atulajdonképeniritmusi rendcsak 
a B. után kezdődik; a B. legalább ós többnyire 
két szó tagból áll (az anakruzis v. iitemelőző csak 
egyből) és ereszkedő ütemfaj, alapformája tro-
chaeus, de gyakran spondeussá, daktilussá stb. 
módosul. — Az építészetben egy oszlopnak vagy 
pillérnek a talpa. L. Oszloptalp. — Kémiai érte
lemben 1. B.-ok; geodéziai értelemben: Három
szögelés ; katonai értelemben : Hadműveleti alap. 

Bázisok (aljak, lúgok), általában mindazon ve
gyületek, melyek savak hatására sókká alakul
nak. Tulaj donképeni B. a pozitív gyököknek 0, 
OH, S, SH, Se, SeH, Te ós TeH gyökökkel való 
vegyületei. B. pl. a NaOH nátrium hidroxyd. 
NajO nátriumoxid, KSH káliumhidroszulfid K2S 
kál.-szulfid. Aszerint, hogy a fenti gyökök melyi-



Bázisos sók — 732 — Beachy Head 

két tartalmazzák a B. megkülönböztetünk, oxi-, 
thio-, seleno- ós telluro B.-at, aszerint pedig, hogy 
tartalmaznak-e hidrogént vagy nem, vannak 
hidro- és anhidro B. pl.: 

Na OH natr. hidroxid, hidrooxibázis 
Na20 « oxid, anhidrooxiházis 
KSH kál.-hidroszulfld, hidrothiobázis 
K2S kál.-szulfld, anhidrothiobázis. 
A vízben oldható B. lúgos hatásnak, azaz bizo

nyos festékanyagok színét jellemző módon meg
változtatják, 1. Alkális kémhatás. A B. általános 
definíciója szerint az organikus kémiába tartozó 
számos vegyületcsoport, milyenek az aminek, 
amidószármazekok, arzinek, phosphinek, stibi-
nek, alkaloidák, melyek savak hatására sókká 
alakulnak, szintén bázis sajátságú vegyületek. 
Ezen vegyületek sajátságait részletesebben 1. a 
megfelelő címszók alatt. 

Bázisos sók, 1. Sók. 
Bazit, az eruptivkőzetekre vonatkozó régebbi 

elnevezés, 1. Acidit. 
Bazita, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, 

(1900) 295 magyar lak., u. p. és u. t. Zalaegerszeg. 
Bázna (azelőtt: Felsőbajom), nagyk. Kisküküllő 

vm. diesőszentruártoni j.-ban, (igoo) 1456 német és 
oláh lak.; gyógyszertár, takarék- és előlegező-
egylet, csendőrőrs, postahivatal és telefonállomás. 
Ág. evang. temploma 1504-ből való. Fürdője 291 
m. magasságban fekszik, kies völgyben; a XVII. 
sz. óta ismeretes; parkjában a Szikla, Merkel, 
Templom, Nándor, Károly és Bhrlich-források fa
kadnak, melyek a fürdőházban elhelyezett meleg-
fürdőt (8 kád), a 4 hideg tükörfürdőt s a két 
iszapfürdőt ellátják; nevezetessége a szénhidro-
géngáz-kiömlós. A források jód és brómnátrium 
tartalmú konyhasós vizek; kiválóan görvélyes, 
csúzos, köszvényes bajok, idült méhlobok és bőr-
bántalmak ellen használják, azonkívül 30,000 
palackot szállítanak másfelé. A fürdővendégek 
(600—1000) számára 160 szoba áll rendelkezésre. 
A fürdő a B.-i lutheránus egyházalap tulajdona. 

Bazoche, 1. Basoche. 
Bazoches-les-Hautes (ejted: bazós lezót), község 

Eure-et-Loire francia départementban 26 km.-re 
Orléanstól, közelében, Orgéres mellett történt 
1870 dec. 2. azon véres ütközet, melyben a meck-
lenburgi nagyherceg hadosztálya Aureilles de Pa
ladiné 16. és 17. számú hadtestét Artenayig vissza
szorította. 

Bázos, kisk. Temes vm. temesrókási j.-ban, (1900) 
2133 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Temesrékás. 

Bazsalikom (növ.), 1. Ocimum. 
Bazsarózsa (növ.), 1. Paeonia. 
Bazsi, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban, (1900) 8-54 

magyar lak., vasúti állomás, posta- és táviró-
hivatal. 

Baztan v. Bastan-völgy Spanyolország É.-i ré
szén, Basses-Pyrénées francia département D.-i 
szólén; a felső Bidassoa öntözi. 15 km. hosszú és 
7 v. 8 széles; elég termékeny; virágzó a marha
tenyésztése ; 14 községe, 7—8000 lak., állam az ál
lamban, külön főalcalde uralma alatt áll. Külön 
budgetje van. Főhelye: Blizondo. 

Bazzaro, Ernesto, olasz szobrász, szül. Milanó
ban 1859 márc. 29. Milanóban tanult és már 1880. 
nagy sikere volt Sordellót ábrázoló szobrával 

(Milano, Brera). Genre-szobrainak ós síremlékei
nek hosszú sorával a legkedveltebb milanói szob
rászok közé emelkedett. A legkiválóbbak: Gari
baldi emlékszobra Monzában (1884), Cavallottié 
Milanóban (1906); Özvegy kis leányával (1888, 
Róma, Museo d'Arte Moderna); A talált gyermek 
(1889); Kimerültség (1894); A fáraók utóda (1907): 
finom bronzszobrocskák; szép síremlékek a mila
nói temetőben. 

Bazzi, GiovanniAntonio, olasz festő.l. Sodorna. 
Bazzini, Antonio, hegedűművész, zeneszerző, 

szül. Bresciában 1818 márc. 11., megh. Milanóban 
1897 febr. 10. Már 1830. hangversenyzett; 1836. 
Paganini előtt játszott, ki utazásra buzdította. így 
hatolt be 1841—45. Németországban Bach és Bee
thoven művészetébe, mint Schumann barátja; 
Olasz-, Spanyol- és Franciaországot bejárva, 
1852—64. Parisban ólt. Hazatérve komponált; 
1873 óta Milanóban a zeneszerzés tanára, 1882. 
a konzervatórium igazgatója lett. Legjobb mű
vei : 3 vonósnégyes, 1 ötös, továbbá La risurre-
zione di Cristo oratórium, Senacheribbo kántáté, 
51. ós156. zsoltár, Alfieri, Saul és Shakespeare 
Lear királyához megnyitó, Francosca da Eimini 
szimfóniái költemény. Turandot c. operája a 
milanói Scalaban (1867) nem tetszett. Hegedű-
műveit virtuózok játszák (Ronde des lutins). 

Bb (zene), a két kromatikus félhanggal lejebbi-
tett h, másként heses. A zongorán összeesik az 
a-val. 

„BT. rövidítése ennek: (taffüeuc jkmXécov pas:-
B ).eú(ov fiaaiXsSm, a. m. királyok királya, ki

rályokon uralkodó (a bizánci császár címe). 
B. C. a zenében a. m. Basso continuo (1. o.). 
Bobé , növénynév mellett Bouché P. Fr. fran

cia műkertész nevének rövidítése. 
Bchst . , természetrajzi nevek mellett Bech-

stein Joh. Matthaus német ornitológus nevének 
rövidítése. 

B. C. !•, a. m. Bachelor of Civil Law, Angliá
ban a jogi fakultás első (legalsó) foka. 

Bco . , a bank szó rövidítése. 
B. D. a. m. Bachelor of Divinity, Angliában 

körülbelül azt jelenti, hogy theologiae candidatus. 
Bile l l i u m (nsv.), mézgagyanta; az indiai B. 

a Comrniphora (Balsamodendron) Boxburghii 
Északnyugat-India ós Beludzsisztánban termő fá
nak a terménye, melyet Indiában orvosságul hasz
nálnak. Az afrikai B. a Comrniphora africana Se-
negambiában otthonos fából származik s ezt az
előtt a mirrhával egyenértékűnek tartották és 
használták. 

B-dnr (olasz : Si p maggiore; franc.: Si bémol 
majeur; ang.: B fiat major), ez a skála: b, c, d, 
es, f, g, a, b. Előjegyzése 2 p. B.-akkord: b, d, f. 

B e , a berillium kémiai jele. 
B é , a Baumó-fok (1. Areométer) szokásos rö

vidített jelölése. 
Beach, baronet, 1. Hicks-Beach. 
Beachy Head (ejtsd: bicsi hedd, franc. Gap Be-

vizier), hegyfok Sussex angol grófságban, a La 
Manche csatornában, a Salisbury felől jövő mész
kőhegység vége; 145 m. magas, a Seven Cliffs 
egyikén világító toronnyal. 1690-ben a franciák 
itt diadalmaskodtak az egyesült angol-hollandi 
hajóhadon. 
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Beaconsfield (ejtsd: bíknszfíia), 1. kisk. Bucking-
ham angol grófságban, 36 km.-re Londontól,vasút 
mellett, (1901) 1570 lak., a normann időkből való 
templommal. Róla kapta Disraeli az Earl of B. 
nevet, amikor 1876. peerré nevezték ki. — 2. B., 
város a Fokföldön, Kiinberley (ettől 3 km.-nyire) 
divízióban, vasút mellett, (1904) 9378 lak., gyé-
mántbányászatíal a környékén levő Dutoit's Pan, 
Bultfontein es De Beers nevű bányákból. —- 3. B. 
(azelőtt Brandy Greek), város Tasmania brit
ausztráliai államban a Tamar torkolatához közel, 
(1901) 2658 lak., közelében aranybányákkal. 

Beaconsfield (ejtsd: bíknszffld), (Disraeli Ben
jámin) lord, híres angol államférfiú és író, szül. 
Londonban 1804 dec. 21., megh. u. o. 1881 
ápr. 18. Spanyol zsidó családból származott, 
mely 1748. Angliába költözött. Atyja, Izsák, aki 
előkelő helyet foglal el az angol irodalomban, 
1817. fiával együtt keresztény hitre tért. B. min
dig büszke volt családjára ós mint életírója, 
Proude megjegyzi, zsidó maradt mindvégig. Csak
hamar otthagyta a jogi pályát és az irodalomra adta 
magát. Első regénye, a Vivian Grey (1826), hü 
tükre a felsőbb társadalmi osztályoknak, a re
gény hőse pedig tipusa az ott érvényesülő strébe
reknek. E regény, továbbá hatásra számító fel
tűnő viselkedése ós ruházata ismeretessé tették. 
Következő regényei (Popanilla, The woundrous 
tale of Dávid Alroy, Contarini Fleming, Henri
etta Temple, Venetia) egy Keleten tett utazás 
benyomása alatt készültek. Visszatérése után 
parlamenti szók után nézett és mert radikális 
programmal nem birt mandátumhoz jutni, 1835. 
a Vindication of the English Constitution c. mű
vében a tory-k zászlaját lobogtatta és alig, hogy 
1836. egy Lloyd nevű gazdag özveggyel kötött 
házasság révén vagyonhoz jutott, 1837. Maidt-
stoneban képviselőnek választották. Szüzbeszédét 
az alsóház nem is akarta meghallgatni, de maró 
gúnyja, ólcei és nagy vitatkozó ügyessége csak
hamar itt is lekötötték ellenfeleinek a figyelmét. 
Azt hangoztatta nevezetesen, hogy az uralkodó 
whig-párt nem hü szócsöve a közvéleménynek és 
hogy Anglia korszerű újjászületése csakis a tory-
párttól várható, amelynek azonban, kilépvén 
eddigi tétlenségéből, az alsóbb, elnyomott osztá
lyok érdekében létesítendő társadalmi reformok 
keresztülvitelére kell vállalkoznia. Egy ilyen pro-
gramm majd újra népszerűvé teszi a konzervatív 
zászlót, sőt magát a királyságot is. Ez időbon 
megjelent regényei, mint a Coningsby, or the new 
generation (1844); Sybil, or the two nations (1845) 
és Tanered, or the new crusade (1847) visszatük
röztetik új politikai programmjának eszméit, me
lyeket a körülötte csoportosuló «ifjú Anglia» tag
jai is vallottak. A fontos gabonavám-kérdésben 
Bentinek George (1. 0.) barátjával hadat üzent a 
whig állásponthoz közeledő Peel-kabinetnek és 
1846. meg is buktatta, Bentinek halálakor pedig 
(1848) magához ragadta a tory-párt vezérséget. 
A büszke tory-főnemesek, bár származása ós 
múltja miatt nem szűntek meg benne idegent 
látni, mégis követték, mert a materializmussal ós 
radikalizmussal szemben megvédelmezte őket. Az 
anglikánus papságot pedig a szekták elleni fellé
pésével kötelezte hálára. Végre 1852. bejutott, 

mint kincstárnok, a Derby-kabinetbe ós ugyan
ezen állást birta 1858—59-ig ós 1866—68-ig. Ne
vezetesebb sikerei e korból: Kelet-India közigaz
gatásának átruházása a koronára (1858); a par
lament megnyitása a zsidók előtt és (1867) a 
választási reform, mely a választók számát sok 
ezerrel szaporította. Ezt a történeti alkotmány 
hívei «a sötétbe való ugrás»-nak nevezték. Derby 
visszalépése után (1868 febr.) B. lett a kabinet 
feje és eréllyel párosult gyorsasággal vitte ke
resztül az abesszíniai expedíciót. Midőn az alsó
ház az ir állami egyház kérdésében régi ellen
felének adott igazat, B. feloszlatta, ámde a vá
lasztásokban Gladstone győzött, mire B.-nek vissza 
kellett lépni (dec.). Most újra tollat fogott és meg
írta Lothair c. regényét (1870), melynek főúri 
hőse sokáig hánykolódik a katolikus világnézet 
ós a forradalmi elvek küzdelmei között, mígnem 
az anglikánus államvallásban megnyugvást talál. 

A liberálisoknak kedvező áramlat ellankadásá-
val B., ki vezéreiket kiégett vulkánok láncolatá
hoz hasonlította, mind erélyesebben intézett elle
nük támadásokat,amiért az imperialisztikus eszme 
és a brit világbirodalom külső tekintélyét és ha
talmát kellő eréllyel nem védik és oltalmazzák. 
Mihelyt 1874. a választások révén újra elnyerte 
a hatalmat, teljes erővel a külügyekre vetette 
magát. Annektálta a Fidzsi-szigeteket (1874), 
megvásárolta a Szuezi-csa torna részvényeit (1875) 
ós létrehozta a walesi herceg indiai utazását 
(1876), melynek hatása alatt Viktória királynő
nek az «India császárnéja* címével kedveskedett 
(1876), amiért a grófi rangot kapta; egy évvel 
később pedig kiterjesztette a brit világbirodalom 
fennhatóságát Transvaalra. Bámulandó, hogy e 
köszvénytől gyötört, botra támaszkodó aggastyán 
mily ifjúkori tűzzel érvényesítette Anglia akara
tát a keleti kérdés körül. Határozott törökpárti 
volt és még az orosz háború veszélyétől sem riadt 
vissza, noha saját minisztertársai sem osztották 
harcias fellépését. Midőn az oroszok 1878 febr. 
Konstantinápolyhoz közeledtek, B. Indiából hoza
tott csapatokat és az angol flottát elküldte a 
Marmara-tengerbe, Konstantinápoly megvédel-
mezésére. Nagy része volt tehát abban, hogy az 
orosz cár hadait megállította ós hogy a San 
Stefanóban a töröktől kierőszakolt feltételeket a. 
berlini kongresszuson Európa szentesítése elé ter
jesztette. Már a kongresszus küszöbén szerezte 
meg B. a szultántól a Ciprus feletti uralmat, a kon
gresszuson pedig gr. Andrássy Gyulával karöltve 
erélyesen visszaszorította az orosz követeléseket. 
Viszont ő tette meg az indítványt, hogy Ausztria 
s Magyarország Boszniát ideiglenesen okkupál-
hassa. Visszatértekor különösen London rendkí
vül ünnepelte, a királynőtől pedig a térdszalag
rendet kapta. A következő afgán- és zulu-hábo-
ruk, bár szerencsés véget értek, sok áldozatot 
követeltek és midőn B., kissé elbizakodottan, ural
mát további két évre biztosítandó, a parlamentet 
1880. feloszlatta, a választásokon megbukott. 
Ezután már csak egy — utolsó — regényét írta, 
az Endymion-t, melyben egy szegény ifjú nem 
érdemei, hanem összeköttetései révén fényes pá
lyát biztosít magának. — Hughenden Manor bir
tokánhelyezték nyugalomra, a westminsteriapát-
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ságban pedig emléket állítottak neki. Megítélé
sében azonban még az angolok maguk sem egyez
nek meg, mert míg a konzervatívok pártjuk újjá
szervezőjében oly lángószt látnak, milyennel 
Anglia ifj. Pitt óta nem dicsekedett, az ellentábor 
B.-t ma is csak kótkulacsos politikusnak és a sze
rencsétől dédelgetett charlatan-nak nézi. 

Irodalom, B. beszédei e címen jelentek meg : Chureh and 
Queen 1860—64, London 1865 ; Constitutional reform, 1863 ; 
Parliamentary reform 1848—66, 1867 ás Selected speeches, 
kiadta titkára Kebbel, 2 köt. 1882. Leveleit : Home lettére 
1830—31 és Correspondance with his sister 1886 c. alatt 
adták ki. Regényeiből 1881. jelent meg teljes kiadás, 10 
kőt. Magyarul megjelentek: Temple Henrik. Pápa 1861; 
Coningsby, Pest 1862 és Lothair, ford. Toldy Géza, Pest 
1871. Vagy 40 életrajz kering róla; a jelesebbeket Froude 
(8. kiad. 18'JO), Mill (1863), Hitchman (1885). Ewald (2 kőt.), 
Fraser (1891), Gorst (1900), Meynille (1904, 2 köt.) és Mony-
penny (The yonng Disraeii 1910) írták. Brandes német 
essayjét Halassy A. ford. le magyarra, Budapest 1910. V. ö. 
-Clayden, England under Lord B., 1880. 

Beadvány, magánszemélytől hatósághoz, és a 
felektől bírósághoz intézett irat. Minthogy a B. 
jogok szerzésének, megváltoztatásának vagy meg
szüntetésének lehet az alapja.az a közönséges irat
nál szigorúbb külkellékekhez van kötve. így azt 
•a B.-t, amelyet járásbírósághoz ügyvédi ellen
jegyzés nélkül intéznek, a félnek saját kezével 
te l i írni és aláírni, vagy két előttemező tanú je
lenlétében aláírni, vagy ugyanennyi tanú előtt 
kézjeggyel ellátni, vagy pedig hitelesíttetni (1881. 
LIX. t.-c. 11. §). Lényegében megfelel ennek az 
új polg. perrendtartásnak az ügyvédi képviselet 
nélkül benyújtott B. alakjára nézve a 134. (137.) 
§-ban kimondott szabálya. A B.-k bizonyos nemét 
csak ügyvédi ellenjegyzéssel (pl. törvényszéki eljá
rásban), másokat csak hitelesített alakban fogad
ják el. A B.-t azoknál a hatóságoknál, ahol iktató
rendszer szerint kezelnek, az iktatóhivatalban, 
ahol pedig a lajstromrendszer van meghonosítva 
(pl. járásbíróságok), az ügybeosztás szerint illeté
kes irodában, vagy a B.-ok befogadására szánt 
gytijtőszekrónyben kell elhelyezni. Oly B.-oknál, 
amelyeket egynél több példányban kell beadni, 
ha a fél a B.-t a szükséges számú példányt be 
nem nyújtja, a jegyző köteles az iratról a fél 
költségére hivatalból másolatot készíteni és azt 
hitelesíteni (Pp. 134. §.). 

B. a katonaságnál az alárendelt parancsnok
ságoktól stb. az'előljáró parancsnokhoz intézett 
oly ügyirat, mellyel vagy időszakonként, vagy 
esetről esetre bizonyos viszonyokról vagy ese
ményekről jelentést tesznek. — B.-i lajstrom, 
táblázat, amelyen ki van tüntetve, hogy mikor, v. 
milyen alkalmakkor, mely előljáró parancsnok
sághoz, mily ügyekre vonatkozólag terjesztendők 
fel beadványok. 

Beágyazás, 1. a folyóvíz medrének bemélye
dése a talajba. 

2. B. A vasúti vágányban a sinek közvetlen 
alátámasztására szolgáló talpfákat kavicsanyagba 
fektetik, ágyazzák. Ez arra szolgál, hogy a talpfák 
megterhelése egyenletesen vitessék át az alépít
ményre és hogy szilárdan alá legyenek támasztva. 
L. még Kavicságy. 

3. B. igen fontos szövettani módszer. Az emberi 
test szövetei mikroszkóp alatt csak igen finom, 
század-, ezredmilliméteres, könnyen átvilágítható 
szeletekben, metszetekben vizsgálhatók. A külön-

Beágyazott zománc 

féle szövetekből, húsból, tüdőből, agyvelőből stb. 
csak akkui' készíthetők ilyen finom metszetek, 
ha azokat előzetesen kezeljük. A kezelés két sza
kaszból áll: először a szöveteket olyan folyadé
kokban (alkohol, formalin stb.) áztatjuk, amelyek 
fokozzák azok tömöttségét, keménységét, ezek az 
u. n. keményítő eljárások; másodszor átitatjuk, 
körülvesszük olyan anyagokkal (colloidin. paraffin 
stb.), amelyek finoman szelhetök, ezek a beágyazó 
módszerek. Részletesen 1. Szövettani módszerek. 

Beágyazott zománc v. árkolt zománc (Gru-
benschmelz, email champlevó v. email en taiile 
d'épargne), úgy kó-
szül,hogy a díszítendő 
f émfelülstbe egymás
sal határos mélyedé
seket (ágy) vésnek, 
ezeknek határai ad
ják a díszítés rajzát 
s egyenlő magasság
ban fonják körül a 
mélyedéseket, me

lyekbe a különböző 
színű üvegport helye
zik s kályhákba téve 
megolvasztják, meg-

üvegesítik, majd 
egyenletes, lassú hű
tésnek teszik ki. L. 
még Zománc. 

B.&.A.K.,£íBuda-
pesti Egyetemi Atlétikai Klub nevének rövi
dítése. 

Beállító, helyesen párvonalzó (í. o.). 
B e a l t e i n e (gael és ír kif.; torz formában: 

belton, beltam), a kelták egykor híres, ma már 
csak Walesben itt-amott élő tavaszünnepe. Ren
desen május elején tartották s a hódító anglo-
normannok a szokást átvévén tőlük, germán ele
mek hozzáadásával alkották belőle a Britanniában 
szerte ismert May games-et (1. május ünnepe). 
Eredeti formája a szokásnak az, hogy emberek 
és állatok két sor égő máglya között keresztül
hajtattak (tisztulás ünnepének egy neme!), akár 
a római Paliliák alkalmával. Rokon vele az ős-
német Baldr-üane^, melyet a Rajna vidékén 
(Pf ultag v. Pulletag) hasonló tisztnlási ceremóniák 
tartásával ültek meg. 

Beaminster, kis város Dorset angol grófság
ban, a Brit kis folyó forrása közelében, (1901) 3112 
lak., zsákvászongyártással. 

B e a n u s (új-latin), a középkorban az új tanuló 
neve az iskolában, mint ma a gólya. Beanismus: 
az ilyennek ügyetlen magaviselete. 

SSear (ang., ejtsd: ber) a. m. medve; így neve
zik az angol tőzsdében az ár lemenő irányára 
számító eladókat, szemben a felmenő irányra 
üzérkedőkkel, akiknek buli a nevük (1. o.). 

Bear v. Bearhaven, kikötő, 1. Bear-lsland. 
Beard (ejtsd: Mrd), George Miller, amerikai or

vos, s^ül. Montvilieben (Connecticut) 1839 máj. 8., 
megh. New-Yorkban 1883 jan. 23. Különös elő
szeretettel foglalkozott a vülamsryógyászattal és 
az idegbetegségekkel és 1868-tól egyetemi elő
adásokat is tartott, 1873. kezdte meg híres tanul
mányait az állati delejessóg psychopathologiáját 
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és a spiritizmust illetőleg. Művei: Electricity as 
atonic; Our home physieian (1869); Stimulauts 
and narcotics (1871); Medical and eurgical elec
tricity ; American nervousness, with its causes 
and eonsequences (1880); Sexual neurasthenia 
(1884) stb. 

Beard-kór, neuraszténiát jelent, első leírója 
Beard amerikai orvos (1. o.) után. 

Beardsley(ejtsd:bördszii), Aubrey Vincent, angol 
illusztrátor, szül. Brightonban 1872 aug. 21., 
megh. 1898 mára 16. Mint rendkívül korán érett 
tehetség, már gyermekkorában jelentkezett raj
zoló tehetsége, emellett a színház is nagy hatást 
gyakorolt reá és erős hivatottságot mutatott a 
zene terén is. Sokoldalú olvasmányok és a régi 
grafika nagy mesterei műveinek tanulmányozása 
készítették elő illusztrátori művészetét, melyben 
csak igen rövid ideig képezte magát rendszeresen, 
midőn Burne-Jones hatása alatt a Westminster 
Art-Schoolban tanult. Az angol prerafaeliták mű
vészete nem gyakorolt reá tartós befolyást; ön
állóan fejlesztette ki sajátos stílusát, mely a japán, 
görög és francia művészet hatása mellett is erő
sön egyénivé fejlődött, rendkívüli tudásán, finom 
ízlésén, sajátos, szinte bizarr fölfogásán alapult. 
1803-ban aratta első nagy sikereit, ettől kezdve 
rövid élete végéig egymásután jelentek meg 
illusztrációi, Wilde Szalomé-jához (1894), saját, 
Yellow Book c. folyóiratában, Lukianos művei
hez, Poe elbeszéléseihez, Popé The rape of the 
lock c. költeményéhez, Yonson Volpone-jához, 
Aristophanes Lysistratá-jához stb., azonkívül 
egyes lapok. Legtöbb művét nagy fehér és fekete 
síkok megkapó összhatása jellemzi; vonalai fino
mak, biztosak, sokszor szinte kalligraflai módon 
díszítő hatásúak. Túlfinomult, nem egyszer nyug
talanítóan modern, egyéni ízlés jelentkezik, bó
dító érzékiség a leggyöngédebb érzéssel egyesül 
bennük. B. művészete világszerte nagy feltűnést 
keltett — rajzainak sorozata 1907. Budapesten is 
ki volt állítva — és nagy hatást gyakorolt a mo
dern grafikára, de B. utánzói inkább külsőségeit 
lestek el és nem közelítik meg az ő csodálatosan 
mély, nem mindig vonzó, de mindig érdekes, ti
tokzatos egyéniségét. 1897-ben megjelent 50 il
lusztrációjának összegyűjtött sorozata; halála 
után több, kisebb-nagyobb gyűjtemény. 

Beardstown (ejtsd: bMsztaan), Cass county szék
helye Illinois amerikai államban, vasúti csomó
pont, (1900) 4827 lak., malmokkal. Közelében híres 
litium-források vannak. 

Bear-Island (ejtsd: ber ájiand), sziget Írország 
DNy.-i partjánál, a Bantry-öbölben, Cork gróf
sághoz tartozik, hossza 10, szélessége 3 km., mint
egy 1500 lak. A tágas Bear kikötő hajóállomásul 
szolgál. 

Bear Laké (ejtsd: lék), 1. Nagymedve-tó. 
Béarn, igy nevezték Dól-íranciaországnak a 

Ny.-i Pireneusok és az Adour között levő vidékét; 
a mai Basses-Pyrónées département Oloron, Or-
thez és Pau arrondissementjait foglalja el. Fővá
rosa volt Pau. B. a benarnus gallus törzs birtoka 
volt. A római uralom megszűntével 419. a nyugati 
gótok, 507. a frankok foglalták el. Kezdetben gró
fok kormánya alatt állott. A Moncade-dinasztia ki
halása után 1290. Bemard Roger, Poix grófja 

örökölte; X. Gaston a Navarra királya címét is 
megszerezte; második utódjától, Jean d'Albrettől 
azonban Kat. Ferdinánd 1512. visszahódította Na-
varrát. Henri d'Albret nőül kapta I. Ferenc király
tól Valois Margitot. Valois Margit leánya Bourbon 
Antalhoz ment nőül. B házasságból született B.-i 
Henrik, aki IV. Henrik néven Franciaország ki
rálya lett. Bz csatolta B.-t a francia koronához, 
mellyel aztán XIII. Lajos 1620. végképen egye
sitette. A francia király ekkor csatolta egyéb cí
meihez a Navarra királya címet is. B. kiváltságai 
egy részét a nagy francia forradalomig megtar
totta. V. ö. Mazure: Histoiro du B. et du pays 
Basque (Pau 1839); Bourdeau, Ancienne Gas-
cogne et B. (1861—1863) ós Lespy, Dictons et 
proverbes du B. (1893). 

Beárnyékolás. A fák ahhoz képest, amint a te
rületet sűrűbben vagy ritkásabban ellepik, e terü
letre, valamint egymásra is többé-kevésbé sűrű 
árnyékot vetnek. Az idősebb és eszerint közönsé
gesen magasabb fák a fiatalabbakat és alacso
nyabbakat beárnyékolják. A sűrű B.-nak a talajra 
általában véve jó hatása van, mert megőrzi ned
vességét, ami kivált nyáron és déli lejtőn nagyon 
fontos, mert előmozdítja a talaj alkotórészeinek 
elmállását, fenntartja a humuszfedöt, meggátolja 
a gyomnövónyzet keletkezését, viszont azonban 
túlságosan visszatartja a napvilágosság jó befo
lyását és némelykor a nedvesség elpárolgását is. 
A fák kölcsönös B.-nak egymásra gyakorolt ha
tása részint előnyös, részint hátrányos. Vannak 
fanemek, melyek nem szeretik a B.-t; ilyenek pl. 
a vörös-, erdei, feketefenyő, égerek stb., mások 
viszont fiatal korukban oly érzékenyek, hogy csak 
beárnyékolva tenyészthetők sikerrel; ilyen főké
pen a bükk és jegenye fenyő, valamint a gyer
tyán, lucsfenyő stb. Némely fanemek csemete 
korukban megtűrik a B.-t, később azonban 
megkövetelik a szabad állást. A talaj, fekvés, 
klíma, magassági viszonyok stb. különbözőségé
hez képest a változatosság ebben a tekintetben 
oly nagy, hogy általános szabályt felállítani nem 
lehet. A tapasztalat azt mutatja, hogy minél job
ban árnyékol valamely fanem, annál több árnyé
kot tűr el maga is. Az árnyattürő fanemek cse
metéire a B. kedvező hatása abban nyilvánul, 
hogy megvonja őket egyrészt a nap közvetlen 
hatásától, mely leperzselné őket, másrészt pedig 
enyhíti a tél hidegségét és a korai vagy késői 
fagyokat. Némely gyorsan fejlődő fanem a lassab
ban növekedő fölé emelkedik, ágaival beárnyé
kolja koronájukat, s ha az elnyomott értékes f ács-
káknak erdöléssel (1. o.) segítségére nem sietnek, 
az erdő fejlődése és minősége nagy kárt szen
vedhet. 

B. a kertészetben az, midőn a növényeket beta
karják valamely takaróval, az ú. n. árnyékoló-
val, hogy ne érje őket a napvilág. A melegágyak
hoz mindig kell árnyékoló, mert az itt neveit nö
vényeket csak lassanként szabad napvilághoz 
szoktatni; az árnyékoló lehet fából, szalmából; 
legjobb a fából készült gördülő függöny. 

Bear-River, 1. Medve-folyő. 
B e a s t l o r é (ang., ejtsd: Wszt-iór) a. m. állattan, 

de nem e szó tudományos természetrajzi, hanem 
a népies babonavilág felfogása értelmében. Tehát 

Révai Nagy Lexikona. 11. köt. 47 
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u. a., amit francia műszóval Fauné Pomdaire-
nak neveznek a folklorisztikában (1. Folklóré). A 
B. magában foglalja az egyes állatok népies neveit, 
mellékneveit; a róla elterjedt népies vélekedések, 
babonák s hiedelmek összegét. Ide tartoznak még 
azok a közmondások, szólásmódok és egyéb nép
nyelvhagyományok is, melyekben az illető állat 
szerepel. Végül az állatnak az emberhez való vi
szonya, s így mindazon nép-lélektani vallomások, 
amelyek az embereknek állatoktól való szárma
zását illető hiedelmekben az emberek állatokká és 
ezeknek emberré való átváltozása hitében és sok 
más egyéb mithológiai, vagy jelkópi elemben 
nyilvánulnak. Ez utóbbiak már az állattisztelet 
és az animizmus fejezeteibe is bele vágnak. 
A B. irodalma szétszórt adalékokban már ma is 
igen gazdagnak mondható. Mintaszerű feldolgo
zás : Rolland, Fauné populaire de la Francé (Paris, 
Maisonneuve 1876—84 6. köt.). A magyar B. eddig 
gyűjtött adatai elég nagyszámban várnak rende
zésre és csoportosításra a Nyelvőr évfolyamai
ban s egyéb népköltési gyűjteményeinkben. A cso
portosítás a legcélszerűbben a következő sorrend 
szerint történhetik: 1. Házi emlősök. 2. Vad emlő
sök. 3. Házi madarak. 4. Vadon élő madarak, 5. 
Hüllők. 6. Halak. 7. Rovarok (ezek közt ismét a) 
hasznos és b) káros háziak és c) nem háziak és 
alsóbb rendűek. Kiváló figyelemben részesltendők 
a vadászat, halászat és pásztorélet szempontjából 
nevezetes fajok. 

B e á t a (lat.) a. m. boldog; a beatus szó nő
nemű alakja, B. virgo, boldogságos szűz. Szűz Má
ria gyakori jelzése; beatae memóriáé, boldog emlé
kezetű. 

Beáták (Beatas). így nevezik Spanyolország
ban a világban vagy kolostorokban (beaterios) 
élő összes terciárius nőket. L. Tertiáriusok. 

B e a t e n (ang., ejtsd: beaten, a. m. megvert), oly 
ló, amely egy vagy több versenyben résztvett, 
de győzelmet aratni nem tudott. Egyes versenyek 
(pl. B. handicap) csak ily lovaknak állnak nyitva. 
A B. fogalma többnyire egy-egy verseny időszakra 
(meetingre), de az egész versenyévre, vagy egy-
egy ló egész versenykarrierjóre is kiterjedhet. 

B e a t i c n m (lat.), középkori neve a Viaticum-
nak. L. Viaticum. 

Beat i f i ca t io , 1. Boldoggá avatás. 
B e a t i l l e s (franc.) a. m. nyalánkság, pástétom 

v. torta. 
B e a t i p o s s i d e u t e s (lat.) a. m. boldogok a 

birtoklók, vagyis jó, ha birtokában vagyunk vala
minek. 

B e a t i t u d o (lat.), megszólításban B. Vextra 
(boldogságod), régente általánosan a püspökök és 
egyházi személyeknek tiszteletbeli címe, most 
azonban csak a pápát szólítják így meg, de így 
is : Sanctitas Vestra vagy Beatissime Páter. Hasz
nálata 1159-ig vihető vissza. 

Beaton (ejtsd: bítn), Dávid, a skótok primása, 
bibornok, a protestantizmus ellenfele. Szül. 1494-
ben Skóciában; 1519—28. skót követ Parisban, 
1528. Jakab király titkos pecsétóre. Ó vezette a 
tárgyalásokat V. Jakab és a frank Magdolna s 
ennek halála után Guise Máriával való eljegyzés 
ügyében, amiért I. Ferenc francia király jutalmul \ 
1537. mirepoixi püspökké nevezte ki Languedoc- j 

ban. 1538-ban bibornok. 1539. st.-andrewsi érsek 
és prímás. 1546 máj. 28. boszubólmeggyilkolták, 
mert Wishart nevű, népszerű luth. prédikátort ki
végeztette. V. ö. HarkleszR;Cardinal B., priest 
and politician (Edinburgh 1891). 

Beatrice, 1. Dante. 
Beatrice (ejtsd : Metrisz), Gage county szókhelye 

az amerikai Nebraska államban, a Big Blue river 
mellett, vasúti csomópont, (IQOO) 7875 lak., kőbá
nyákkal. 

Beatrix, magyar királynék. 1. B. (boldog), 
II. Endre király harmadik felesége, Este Aldo-
brandin, néhai anconai őrgróf leánya. 1234 május 
14-én ment végbe az esküvő és 1235. B. már öz
vegy volt. Fiát Istvánt már külföldön szülte meg. 
Utóbb aKer. Szt. Jánosról elnevezett gimmingeni 
kolostorba vonult, ahol letette a fogadalmakat és 
felvette a szerzetesnői fátyolt. 1239-ben halt meg 
szentség hírében. Gemmingen környékén ós 
Morvaországban mint szentet tisztelik. 

2. B., Róbert Károly király második felesége, 
VII. Henrik római császár leánya. 12 éves korában 
1318. jegyeztetett el Károlynak s még ugyanab
ban az évben (nov. 19.) megesküdött vele és ki
rálynévá is koronáztatott. Egy évi házasélet után, 
1319 nov. 11-én gyermekszülésben halt meg. 

3.B., magyar királyné, Hunyady Mátyás király 
második neje, Aragóniái Ferrante, nápolyi trón
örökös és utóbb király leánya, szül. 1457 nov. 14. 
Nápolyban a Castello Nuovo kastélyban, megh. 
Capuano-ban 1508 szept. 13. Zsarnokszabású ós 
feslett életű atyja bűnei mellett lelkes híve volt 
a renaissance-művészet és tudománynak és B.-et 
is mindenben kiképeztette, úgy hogy 10 éves ko
rában már eredetiben olvasta Virgilt és Cicerót. 
Akkor már külön udvartartással rendelkezett, 
melyet atyja példájára a legfényesebben rende
zett be. A kor szokása szerint már gyermekkorá
ban jegyezték el B.-et, de első vőlegényét atyja 
nemsokára elzáratta és hosszas alkudozások után 
Mátyás királlyal jegyezte el B.-et (1474). Fényes 
követség ment el B.-órt Nápolyba, melynek több 
püspök, Mátyás sógora, Podiebrád György her
ceg és Pongrácz János erdélyi vajda voltak tag
jai. Az 1475 szept. 15. megtartott házasságkötési 
szertartáson Pongrácz képviselte Mátyást. B. 
dec.-ben érkezett az ország határára, ahol Mátyás 
anyja, Szilágyi Erzsébet fogadta. Mátyás dec. 10. 
Székesfehérvárott üdvözölte, ahol B.-et király
nővé koronázták, míg az esketés dec. 22. Budán 
ment végbe. B. szépségével és műveltségével csak
hamar lebilincselte Mátyást, aki leírhatatlan pom
pával vette körül, minden vágyát teljesítette és a 
politikában is szavára hajolt. Óhaja szerint olasz 
művészeket és tudósokat hívott udvarába. B. 
gyermeköccsét, Hippolitot, megtette esztergomi 
érseknek és többi rokonait is mindenképen támo
gatta. A magyarság ellenszenvvel, sőt gyűlölet
tel nézte az olaszok elhatalmasodását és nagy 
befolyását, B.-ben pedig csak a fnnyüző, pazarló, 
hatalomra vágyó és ármányos idegen nőt látták, ki 
ellen temesvári Pelbárt az egyszerű magyar er
kölcs és szokás nevében fel is emelte szavát. Mátyás 
jó sokáig mindezt nem látta v. nem akarta látni, 
de midőn B. inagtalansága folytán a trónutódlás 
kérdése aktuális lett és B. a Korvin János (L o.) 
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utódsága elleni cselszövényeivel és olasz összeköt
tetéseivel az amúgy is betegeskedő Mátyás utolsó 
éveit roppantul elkeserítette: Mátyás szakított 
eddigi gyöngédségével és B. családja előtt is le
leplezte nejének fondorlatait (14ft9). A hatalmi 
gőgtől elvakított B. azonban tovább baladt az ár
mányok útján, csakhogy a trónt Mátyás halála 
után magának biztosítsa. Mátyás korai halála 
után mindenkép arra igyekezett, hogy II. Ulászló 
(1. o.) őt nőül vegye. Az Ulászló-párt főurai ekkor 
tőrbe csalták. Színleg megígérték neki, hogy 
Ulászló nőül veszi, ha megválasztását támogatja, 
Ulászló pedig azt Ígérte neki, hogy titokban nőül 
veszi. Bakócz Tamás püspök tényleg össze is adta 
őket, csakhogy Ulászló az esküvő után azonnal 
távozott ós többé vissza sem tért, nemsokára 
pedig kijelentette, hogy B.-et nem tekinti nejé
nek és a házasság felbontását sürgette, melyet, 
bár B. azt minden eszközzel megakadályozni 
igyekezett, VI. Sándor pápa 1501 ápr. 3. ki is 
mondott. A gúny tárgyává lett, szegény sorsra 
sülyedt királyné még egy ideig Esztergomban 
tengődött és aztán visszatért Nápolyba, ahonnan 
azonban időközben családját elűzték volt, amiért 
aztán elhagyatottan Ischia szigetére vonult. Kí
sérletei, hogy Ulászlótól hozományát visszakapja, 
meddők maradtak. Szenvedések és hasztalan vá
gyódások közepette élte le napjait. Eltemették 
Nápolyban, a San Pietro nevű templomban. — A 
hazai írók B. emlékét sokáig kedvezőtlen színben 
tüntették fel, hibáiban nem ismervén fel a renais-
sance-kor hibáit, és elfelejtvén, hogy ezen olasz 
nő világnézete mennyire eltért az akkori ma
gyarságvilágnézetétől. Csaklegújabbankisérlette 
meg Berzeviczy Albert (B. királyné. Történelmi 
élet- és korrajz, Bpest 1908) B. tragikus alakját 
fényes korrajz keretében jobban megérthetővé és 
rokonszenvessé tenni. V. ö. még a Mátyás és 
II. Ulászlóról szóló irod. (1. o.); Fraknói Vilmos, 
Bakócz Tamás; Óváry Lipót, Ü. Ulászló házas
sága B.-szal (Századok 1890); Csontost J., B. 
királyné képei (Arch. Közi. 1888); SzinvayL., 
B. királynő pecsétjei (Turul 1.67). Pékár Gyula 
Mátyás és B. címen drámát írt róla (Bpest 1904). 

Beatrix, Viktória angol királynőnek ós Albrecht 
hercegnek legifjabbik leánya, szül. Whipprnghani 
Church-ben, Wight szigetén, 1857 ápr. 14. 1885 
július 23. neje lett Battenberg Henrik hercegnek 
(megh. 1896 jún. 20.), akitől négy fia született. 
L. Battenberg. 

Beatrizet (ejtsd: beatrizé), Nicolas, francia réz
metsző, szül. Lotharingiában 1515 táján, megh. 
Rómában 1570., hol 1540 óta dolgozott. Főműve 
a testvéreinek álmát magyarázó József, Rafael 
eredetije után, nevezetesebb metszetei: Mária 
fogantatása; Krisztus és a samariai nő; Pál meg
térése ; az Utolsó ítélet, mind Michelangelo mű
vei; antik műemlékek metszeteinek sorozata 
Speculum romanae magniflcentiae címen (1548 
-53) . 

Beatson (ejtsd : bitszen), Alexander, angol mező
gazda, 1799. a Tippu Sahib ellen viselt háborúban 
Wellington segédtisztje volt. Feltűnést keltett 
később különös gazdasági rendszerével, amellyel 
sikerült neki sussexi birtokán kötött agyagtalajon 
okszerű forgók alkalmazása mellett — szántás, 

Beaucalre de Pégulllon 

boronálás és trágyázás nélkül — eredményesen 
gazdálkodni. 1833-ban mint Szt. Heléna sziget 
kormányzója halt meg. Munkája: A new systeni 
of cultivation (London 1820). 

Beattie (ejtsd: bíti), James, skót filozófus és költő, 
szül. Lawrencekirk-ban (Kineardine grófságban) 
1735 okt. 20., megh. Aberdeenben 1803 aug. 18. 
Tanulmányait Aberdeenben végezte és ugyanitt 
lett 1760. az erkölcsbölcselet tanára. Költői hír
nevét The Minstrel c. spenseri stanzákban írt 
munkájával alapította meg, melynek első része 
1771., második része 1774. jelont meg. Mint böl
cselő, Hume szkepticizmusát igyekezett megcá
folni és az etikát az «erkölcsi érzékre» alapította. 
Kiemelendő: Essay on the Natore and Immutabi-
lity of Truth (1870) c. munkája, valamint filozófiai 
fő műve : Evidence of the Christian Religion (2 k. 
1786); továbbá Elements of Morál Science (1790 
—93). 

B e a t u s (lat.) a. m. boldog. B. ille quiprocul 
negotiis, boldog az, aki távol él a világ zajától. 
(Horatius.) 

Beatus, szent, remete, az V. sz.-ban. Eleinte 
Nantesban hirdette az evangéliumot, majd Ven-
dómeba ment, s később magányba vonult, ahol a 
legszigorúbb önmegtagadásban élt. Halála után 
testét Laonba szállították és a székesegyházban 
helyezték el, majd a még most is létező plébánia
templomot építették tiszteletére. 

Beatus Rhenanus, 1. Bhenanus Beatus. Egy
szersmind Theodor Birt német író költői álneve. 

B e á n (franc, ejtsd: bó) a. m. szép, képletesen a 
franciáknál dandy, divatbáb. 

Beau (ejtsd: bó), Paul, francia diplomata, szül. 
1858. 1883-ban a külügyi minisztériumba lépett 
ós 1898. Delcassé miniszterelnök kabinetfőnöke 
és bizalmas munkatársa lett. 1901-ben Kinába 
küldték követnek, 1902. pedig Indo-Kina kor
mányzójává tették. Onnan Brüsszelbe korült mint 
követ és 1910 nov. utóda lett Bompard nagykö
vetnek Konstantinápolyban. 

Beaucaire (ejtsd: bókér), város Gard francia dé-
partementban, a Rhone jobbpartján, a B.-ből 
Aigues-Mortesbe vezető csatorna kiinduló pont
ján, vasút mellett, (IOOG) 8764 lak., vászon- ós 
gyapjúszövéssel, kötélgyártással, hordó- ós ka
lapkészítéssel ; Franciaország leghíresebb vásá
raival. Ezen, júl. 15—28-ig tartó vásárok alapját 
1217.VI. Rajmond Toulouse grófja vetette meg; 
most mintegy 80,000 embert gyűjtenek B. falai 
közé; a forgalom fő cikkei: selyem és selyemárú, sál 
és egyéb kelme, bor, déligyümölcs és olaj. A vá
ros belseje komor, de környéke szép; legkiválóbb 
épülete a Szt. Pálról elnevezett gót templom. 
Erődjének romjai máig is láthatók. B. a rómaiak 
Ugernuma. Szép erődje, melyet Richelieu 1632. 
romboltatott le, gyakran volt a pápák lakóhelye. 

Beaucaire-csatorna, Franciaországban Beau-
caireből indul ki és Aigues-Mortesig vezet, hossza 
78 km., 2 m. mély hajók járhatnak rajta. 1828-
ben nyitották meg. 

Beaucaire de Pégtúllon (ejtsd: bóker dö pegijon, lat. 
Balcarius Peguillio), Francois, történetíró, szül. 
Crestebon (Bourbonnais) 1515., megh. u. o. 1591. 
vagy 1593. Elkísérte a lotharingiai bibornokot 
Rómába és a tridenti zsinatra. 1566-ban metzi püs-
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pök lett. Fő művében, mely 1625. Lyonban Eermn 
gallicarum commentarii c. alatt megjelent, rész-
rehajlatlansággal tárgyalja az 1461—1580-ig 
terjedő francia eseményeket. 

Beauce (ejtsd: bósz), Franciaországnak a Loire és 
Közép-Szajna közt fekvő vidéke. Külön törté
nete alig volt: területén állottak Chartres, Blois, 
Dunois, Vendőmois, Dreux stb. grófságok. B. egy
hangú, fátlan, de gazdag termékenysógű vidék; 
((Franciaország magtára». Ma Bure-et-Loire, Loi-
ret, Loir-et-Cher és Seine-et-Oise dópartementok 
közt oszlik meg. 

Beauchamp, angol nemesi család, 1. Warwick. 
Beauchamp (ejtsd: bósás), Alphonse de, fran

cia történetíró és publicista, szül.Monacoban 1767., 
niegh. Parisban 1832 jún. 1. Szard szolgálatba lé
pett, melyet azonban 1793. otthagyván, Francia
országba tért vissza, ahol a direktórium a sajtó 
felügyeletével bizta meg. Midőn Histoire de la Ven-
dée des Chouans (megj. 1806. 3 köt., 4. kiad. 1820) 
c. rövid idő alatt rendkívül elterjedt munkájában 
Fonché kegyetlenségeit nyíltan leleplezte, a kor
mány Reimsbe száműzte. Egyéb munkái: Histoire 
de la captivitó de Pie VII. (1814); Vie du général 
Moreau (1814); Catastrophe de Murát (1815); 
Histoire de la campagno de 1814 et 1815 (1816, 
2 köt.); Histoire des deux faux dauphins (1818, 
2 köt.); Histoire de la révolution de Piómont 
(1821—23, 2 köt.); De la révolution d'Espagne et 
de son dix aoüt (2. kiad. 1822); Vie deLouis XVIII. 
roi de Francé (2 kiad. 1824, 3 köt.). 

Beaucourt (ejtsd:b6kar), község a francia Belfort 
territóriumon, 7 km.-re Deliétől, vasút mellett, 
Ü906) 4158 lak., jelentékeny óraiparral, elektro
moslámpa- és gépgyárral. 

Beaucourt, GastonLouis Emánuel du Fresne, 
marquis de, francia érdemes történetíró, szül. 
Parisban 1833 jún. 7. Első műve egy röpirat, 
melyben Martin Henri francia története, neve
zetesen annak az orléansi szűzről szóló része fölött 
kritikát mondott. Követte ezt Un dernier mot a M. 
Henri Martin c. utószó (1857). Azután VII. Károly 
korának megírását tűzte ki életének feladatául. 
Miután a Charles VII. et Louis XI. d'aprés Tho-
mas Basin (1860) ós a La chronique de Mathieu 
d'Escouchy (1863—64, 2 köt.) c. előmunkálatait 
közzétette, hozzáfogott fő munkájának megírásá
hoz, mely Histoire de Charles VII. c. alatt 1881— 
1895-ig 6 kötetben megjelent. Egyéb művei még: 
Les Cartiers (1869) és Madame Elisabeth d'aprés 
sa correspondance (1864). Ó indította meg a Eevue 
des questlons historiques c. folyóiratot, 1868. pedig 
megalapította a Société bibliographique-ot. Újabb 
dolgozatai: L'entreprise de Charles VII. sur Génes 
et sur Asti (Rev. d. quest. histor. 1887, 42. köt.); 
Captivité et derniers moments de Louis XVI. (2 
köt. 1892). 

Beaufort (ejtsd: bófor), 1. város Észak-Karolina 
amerikai állam Carteret countyjában, a New-
Port torkolatánál, az Old Topsail Inlettel szemben, 
(1900)2195 lak., fa- ós terpentin importtal. — 2. B., 
város Dél-Karolinában B. countyban, a Port Royal 
folyó Ny.-i partján, (1900) 4110 lak., gyapot- és rozs
kivitellel.—3. B., Két kerület neve Dél-Afrikában 
a Fok-gyarmatban; az egyik, B.-West, a nagy Kar-
roo pusztában fekszik; területe: 16,508 km2, (1904) 

11,325 lak., főhelye B., vasút köti össze Cape-
Townnal; a másik, B.-East az ÉK.-i tartomány 
kerülete; területe 2227 km2, (1904) 15,825lak. Fő
helye Fort B., ahol az angolok a kafferek és lázadó 
hottentották fölött diadalmaskodtak. — 4. B.-en-
Vallée, város Maine-et-Loire francia dóparte-
mentban, (1906) 2318 lak., vitorlavászonkészités-
sel; Jeanne de Laval, René király feleségének 
szobrával. A B. grófok kastélya nem messze a 
várostól, egy magaslaton áll. — 5. B. Rangé, 
hegylánc Vancouver szigetén, 1509—2000 m. ma
gas, örök hóval borított hegycsúcsokkal, sok szép 
tóval. — 6. B., hegyfok Észak-Amerika ÉNy.-i 
végében a Behring-szorosbr.n. 

Beaufort, 1. Edmund, somerseti herceg, genti 
János fia és III. Eduárd unokája, 1448 óta VI. Hen
rik alatt a Franciaországban hadakozó angol se
regek fővezére, akit oly kevés szerencse kisért, 
hogy 1450—51. Calais kivételével minden fran
ciaországi birtoka elveszett, amiért Richárd yorki 
herceg árulással vádolta. 1454-ben fogságra ve
tették, de VI. Henrik közbenjárására kiszabadult 
(1455). Elesett a St. Albans mellett vívott csatában 
(1455 febr. 22.). Legidősebb fia, B. Henry, VI. Hen
rik híve, amiért IV. Eduárd 1464. kivégeztette. 

2. B., Frangois de, Vendőme hercege, szül. Pa
risban 1616., megh. 1669. Atyja Cósar do Ven
dőme (1. o.) IV. Henrik királynak és d'Estrées 
Gabriellának törvénytelen gyermeke volt. A spa
nyolok elleni hadjáratokban elfoglalta Arrast 
(1640). XIII. Lajos halála után a királyi hercegek 
felügyelője lett s azon volt, hogy magához ragadja 
a hatalmat. Mazarin ellen tervezett merénylete 
nem sikerült, amiért 1643. fogságba került. A 
fronde-zavargásokban a pártnak egyik kedveltebb 
vezére, de másrészt vak eszköze is vala. A parla
ment tábornokká és Paris kormányzójává tette; 
de a trónra lépő XIV. Lajos parancsára Parisból 
el kellett távoznia. 1665-ben megverte az algériai 
kalózokat. 1669-ben Kandia (Kréta) szigetén el
esett. 

3. B., Henry, bibornok és brit államférfiú, genti 
János fia, szül. 1380. B. kastélyban (francia földön), 
megh. 1447 ápril. 11. Előbb Lincoln, 1404. pedig 
Winchester püspöke lett. Három izben volt lord-
kancellár,1414. mint követ járt Franciaországban. 
Részt vett az 1417-iki konstanzi zsinatban s előse-
gité V. Márton pápának megválasztását, kitől a 
bíbornoki süveget kapta. VI. Henrik angol királyt 
Franciaország királyává koronázta Parisban (1431 
dec. 17.). Elnöke volt azon törvényszéknek, mely 
Jeanne d'Arcot halálra ítélte. 1435-ben az arrasi 
kongresszuson képviselte Angliát (Stephen, Dic-
tion of Nat. Biogr. IV. 41—48). V. ö. Radfort, 
H. B. (London 1909). 

Beaufort, WillemHendrik de, németalföldi po
litikus, szül. Leusdenben 1845 mára 19. Jogot vég
zett, ügyész lett. 1877-ben a második kamara 
tagja, 1897. külügyminiszter. A hágai nemzetközi 
bókekongresszus tagja. Történelmi tanulmányai 
1893. összegyűjtve is megjelentek Geschiedkun-
dige opstellen (Amsterdam, 3 köt.). 

Beaufort-féle skála, 1. Szél. 
Beaugency (ejtsd, bozsánszi), járási székhely Loi-

ret francia départementban, a Loire jobbpartján, 
vasút mellett, (1906) 5441 lak., ecet-, posztógyár-
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tással, szeszfinomítókkalés cukorgyártással. Régi, 
a XI. sz.-ból való erődjéből fennmaradt egy 40 m. 
magas, 23 m. széles négyszögletes őrtorony (Tour 
de César); egyéb régi épületei: Dunois korából 
kastély (most szegényház), a XI. sz -ból való Szt. 
István templom, renaissance izlósü városháza és 
több a középkorból való magánépiilet. B. római ka
tonai állomás volt. A VII. sz. óta saját gróf jai alatt 
élt, ezután az Orléansok, I. Ferenc korában pedig 
a francia királyok birtokába került. 1104-ben 
és 1151. zsinatot tartottak benne. Az angol-francia 
és hugenotta háborúkban ismételten elpusztítot
ták. 1870 dec. 8. a franciák és németek közti üt
közetnek volt színhelye. 

Beauharnais (ejtsd: boámé), 1. Alexandre, vi-
comte de, francia tábornok, szül. Martinique 
szigetén 1760., megh. Parisban 1794 jűn. 23-án. 
Kitüntetéssel harcolt az amerikai szabadságharc
ban. A francia nemzetgyűlésnek 1789 aug. 4-iki 
híres éjjeli ülésén a harmadik renddel a kivált
ságok eltörlése s a törvény előtti egyenlőség mel
lett szavazott. 1791 aug. kilépett a nemzetgyű
lésből, melynek két ízben elnöke volt és beállott 
mint dandárparancsnok az északi hadseregbe, 
mellyel Custine alatt vitézül harcolt. Midőn a 
konvent a nemeseket hivatalveszteseknek nyil
vánította, B. leköszönt. A rémuralom férflai mint 
«gyanust» egyik birtokára száműzték. Később 
ellenségei azzal vádolták, hogy neki is része volt 
Mainz elvesztésében, mire a forradalmi törvény
székhalálra ítélte.Nyaktilóvalkivégezték.(örande 
Bncyclopédie V., 1020.) Neje: Tascher de la Pa-
gerie Josephine két gyermeket szült, Eugéne-t és 
Hortense-t, s utóbb I. Napóleon neje lett! 

2. B., Claude, comte de, B. Panny grófné (B. 5.) 
fia, szül. 1756 szept. 29., megh. Parisban 1819 
jan. 10. Rojalista tagja lett az 1789-iki nemzet
gyűlésnek; I. Napóleon szenátorrá tette. 1814-ben 
pair lett. Első házasságából született Stefánia 
leánya Napóleon császár óhajára 1806. Károly 
Lajos badeni trónörököshöz ment nőül. 

3. B., Eugéne (Jenő), olasz alkirály, 1. Leuch-
tenberg herceg. 

4. É., Frangois, marquis de, szül. La Rochelle-
ben 1756 aug. 12., megh. Parisban 1846 márc. 4. 
Az 1789-iki nemzetgyűlésen buzgó királypárti 
volt. Ő tervezte több főnemessel a királyi család
nak szökését (1792), de tervök meghiúsult, mire 
B. külföldre menekült, ahol Condé herceg alatt 
hazája ellen harcolt. Midőn leánya, Emília Lujza 
1802. Lavalette grófnak nejévé lett, B. visszatér
hetett Franciaországba. Napóleon előbb etruriai, 
azután madridi követté nevezte ki. 1814-ben pair 
lett. 

5. B., Frangoise (Fanny), comtesse de, szül. 
Mouchard Marié Anne Frangoise, írónő, szül. 
Parisban 1738., megh. 1813 júl. 2-án. B. Claude 
gróf tengerészeti tiszt neje volt. Miután férjétől 
elvált, az irodalomnak élt. «Fanny» álnév alatt 
kiadott költeményei közül nevezendők: Mélanges 
de poésies fugitives (Paris 1772); Lettres de Sté-
phanie (1773); La fausse inconstance (vígjáték, 
1787); Lile de la félicité (bölcsészeti költemény, 
1801) és La Marmotte philosophique (1811). 

6. B., Hortense, 1. Hortense. 
7. B.. Josephine, 1. Jozefin. 

Beaujeu (ejtsd: bozsö), város Rhone francia dó-
partementban az Ardiere szűk völgyében, vasút 
mellett (i906) 2175 lak., papírgyártással, bőrcser
zéssel, a XIII. sz.-ból való templommal és egy kas
tély romjával. Környékén teremnek a beaujolaisi 
kedvelt borok. 

Beaujolais (ejtsd: bozsoié), Franciaországnak a 
Saöne és Loire közti vidékét hívták így; Beaujeu 
volt a székhelye. A B.-i hegység vonul rajta vé
gig. Helyét Rhone département Villefranche és 
Loire dép. Roanne arrondissementja foglalja el. 
A rómaiak Bellijocensis pagus-a 920. már külön 
báróság volt; 1400-ban egyesítették Bourbon her
cegséggel. Bz utóbbival együtt konfiskálták, ké
sőbb azonban az ifjabb orléansi ág kapta meg. 

B e á n Langnedoc (franc, ejtsd: bó langdok), 
márványféleség, 1. Griotte-

Beaulieu (ejtsd: bóiiő), számos francia helység 
neve: legjelentékenyebb: l.B.-sur-Dordogne,vár 
ros Corréze francia départementban, gyönyörű fek
véssel a Dordogne partján, (i906) 2132 lak., szőllő-
termeléssel, ólombányákkal, román stílusban épült 
hatalmas székesegyházzal, amelybenaXIII. sz.-ból 
való Mária-szobrot őriznek. Az 1576 máj. 6-iki bé
kéltető ediktumot itt adták ki. — 2. B. nyaraló
telep, Nice (1. o.) mellett. — 3. B., Loches (1. o.) 
külvárosa. 

Beaulieu (ejtsd.- bóiiö), l. Claude Frangois, fran
cia történetíró, szül. Riómban 1754., megh. Marly-
ban 1827. Szerkesztője volt a Nouvelles de Ver
sailles (a későbbi Assemblée nationale) mérsékelt 
monarchista lapnak (1789) és része volt a Feuil-
lants klubjának alapításában (1791). 1793 máj. 
börtönbe került, amelyből csakRobesplerre bukása 
után szabadult ki. 1797 szept. 4. a konvent monar
chikus cikkei miatt számkivetésre ítélte. Napó
leon kinevezte az Oise prefektusának titkárává. 
Alapos fő műve: Essais historiques sur les causes 
et les effets de la révolution írancaise (6 kötet 
1801—1803); Le temps prósent (1815); La révolu
tion francaise considérée dans ses effets sur la ci-
vilisation des peuples (1820). 

2. -B., Jean Pierre de, báró, osztrák tábornok, 
szül. Namurban 1725., megh. Linzben 1819 dec. 
22. Osztrák zászló alatt mint Daun hadsegéde a 
hét éves háborúban kitüntette magát, alezredes 
lett és bárói rangot kapott. A brabanti forradal
mat osztrák hadtest élén hamar elnyomta. A fran
cia forradalmi háborúk alatt többször tüntette ki 
katonai tehetségét és Albert tescheni herceggel 
megvédte a német-alföldi határt a franciák betö
rése ellen. A jemappesi csatában (1792 nov. 5.) 
a hadsereg balszárnyát vezette s a visszavonulást 
fedezte.l796-ban aggkora dacára táborszernaggyá, 
majd a felsőolaszországi csapatok fővezérévé ne
vezték ki. Montenottenál, Millesimo- és Lodinál 
vereséget szenvedett a fiatal Bonapartetói és 
végül Lombardiából kiszorult. 1796 jún. 21-én 
Wurmsert nevezték ki helyébe fővezérnek. B. 
ekkor linzi birtokára vonult vissza. 

Beaulieu-Marconnay, Kari Olivier, báró, né
met diplomata és kulturtörtónetiró, szül. Minden
ben 1811 szept. 5., meghalt Drezdában 1889 ápr. 
8. Oldenburgban lépett állami szolgálatba (1838), 
majd Szász-Weimárban felvitte az igazságügyi 
miniszteri állásig. 1849-ben leköszönt; 1853. ud-
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varmester s egyúttal a weimari udvari színház 
intendánsa lett. 1864 óta Szász-Weimart képvi
selte a frankfurti szövetségi tanácsban. 1866 után 
visszavonult. Müvei: Biogr. des sachsisch. Minis-
ters Fritzsch (1870); Der Hubertusburger Friede 
(1871); Anna Amália, Kari August u. der Minister 
von Fritzsch 1874); Kari v. Dalberg u. seine Zeit 
(2 köt. 1879). 

Beaumanoir (ejtsd: bománoar), 1. Jean, chevalier 
de, Du Guesclin Bertrandnak fegyvertársa. B. 
Blois Károly részén harcolt Montfort Jean ellen 
és Josselin városa védelmezése közben (1351) fé
nyes párbajt vívott több angollal. Az aurayi csa
tában fogságba került (1364), de a békekötés után 
kiszabadult és Bretagne marsallja lett. 

2. B., Philippe de Remi, Sire de, szül. Beau-
voisisban 1250 körül, megh. 1296 jan. 7. Szer
zője az ó-francia jog ismeretére nézve igen fon
tos Coutumes du Beauvoisis c. műnek, jegyzetek
kel ós glosszáriummal először kiadta Thaumas 
de la Thaumassiére 1690.; utóbb gróf Beugnot 
1842. és Salmon (Paris 1899 - 1900. 2 köt.); B. 
költői munkáit: Oeuvres poétiques, kiadta Suchier 
(Paris 1885. 2. köt.). V. ö. Bordier, Phil. de Remi, 
sire de B. (Paris 1869). 

Beaumarchais (ojtsd: bomársé), Pierre Auguste 
Cáron de, francia író, szül. Parisban 1732 jan. 24., 
megh. 1799 máj. 19. Órás fia volt ós 21 éves ko
ráig maga is folytatta atyja mesterségét. Vonzó kül
sejével és a zenére való hajlamával egy alantas 
udvari hivatalnok özvegyének házassága révén 
az udvarhoz jutott, s XV. Lajos leányainak hárfa-
tanitója lett. Befolyásának ügyes felhasználásá
val Paris-Duverney bankárnak szolgálatot tévén, 
ez beavatta őt a pénzügyletekbe s nagy összeget 
kölcsönzött neki, melyeken B. nemesi címet, befo
lyásos udvari hivatalokat és jelentékeny vagyont 
szerzett. 1764-ben Spanyolországba ment, testvér
húga érdekében, kinek egy Clavigo nevű főtiszt
viselő házasságot igért volt, de szavát megszegte. 
Erről szól első érzelmes színműve: Bugénie (1767), 
melyet Goethe felhasznált «Clavigo»-jához a spa
nyolországi út leírásával együtt. B darabnak, va
lamint az utána következőnek (Les deux amis, ou 
le négociant de Lyon, 1770) nem volt sikere. Duver-
ney elhaltával B. hosszas perbe keveredett a ban
kár örököseivel. Bámulatos eréllyel és ügyes
séggel tudott a bajokból kivergődni s ismételten 
vissza tudta hódltni az ellene zúdult közvéleményt. 
Mémoires du sieur B. par lui-méme (1774—78) c. 
munkájában ragyogó ékesszólással, finom hu
morral ós pompás iróniával leplezte le a kor igaz
ságszolgáltatásának hibáit s tüntette fel magát az 
elnyomott emberiség boszulójának és a jog nél
kül való harmadik rend előharcosának. Ünnepelt 
emberré lett ezáltal s nemcsak az egész főne
messég, de még az udvar is pártját fogta, és XVI. 
Lajos uralkodásának első ténye az volt, hogy a 
B.-ra sérelmes parlamenti ítéletet megsemmisí
tette. Népszerűségét még jobban növelte két hal
hatatlan vígjátéka: Le barbier de Séville, ou la 
précaution inutile, és folytatása: La folle journée 
ou le mariage de Figaro (magyarul: A szevillai 
borbély és Figaro házassága, vagy egy napi bo
londság, ford. Paulay Ede, Olcsó könyvtár). Az 
elsőt a Théátre Francais 1772. fogadta el, de csak 
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1775. adták elő, a másodikat csak nagy nehezen 
sikerült a király beleegyezésével előbb Vaudreuil 
gróf birtokán s azután 1784 ápr. 27. Parisban is 
előadatni. Bámulatos hatása volt a darabnak, me
lyet százszor adtak elő egymásután. «Figaro», 
mondotta Napóleon, «már az akcióban lévő forra
dalom volt». B. dicsőségének tetőpontja voltez.Pör-
lekedései, az emberekkel való torzsalkodásai újra 
kezdődtek. Ismételten menekülnie kellett Paris
ból, hogy a törvény keze el ne érje s utoljára Ham
burgból, hol nyomorúságban élt, csaknem egészen 
megsiketülve tért haza családjához. Gutaütésben 
halt meg, de azt is mondták, hogy megmérgezte 
magát, összes müveit kiadták: Moland (1874) és 
Fournier (1875). V. ö. Loménie, B. et son temps 
(Paris 1873, 3. kiad., 2köt.); Lintilhac, B. et ses 
oeuvres (u. o. 1888); Bettelheim, B. (1886); Bon-
nefon, B. (1887, a levelezést is tartalmazza); 
Brenellerie G., Histoire de B. (kiadta Tourner, 
Paris 1888); Hallays, B. (u. o. 1897). 

Beaumaris (ejtsd: bomerrisz), Anglesey sziget 
(Walesben) fővárosa, a Menai csatorna torkolatá
nak közelében, (1901) 2310 lak., tengeri fürdőhely, 
I. Eduárd korából való kastély romjával, élénk 
tengerparti kereskedéssel. Közelében van Báron 
Hill kastély. 

Beaume (ejtsd: bóm), Georges, francia szépiro
dalmi író, született 1861-beri Pézenas-ban. Dau-
det Alphonse modorában irt délfrancia paraszt
történeteket : Aux Jardins (1892); Les Vendan-
ges (1895); Rosiére et moi (1896); Les frois Apöt-
res (1908) stb. 

B e a u - m o n d e (franc, ejtsd: bomon), jobb kör, 
jó társaság. 

Beaumont (ejtsd: bomón), csinos városka Hainaut 
belga tartományban, a Sambre közelében, vasút 
mellett, (1900) 2450 lak., híres márványbányákkal. 
B. a XI. sz.-ban fontos grófságnak volt főhelye, 
amely a Croy-család birtokába ment át. — B., 
több francia város és helység neve; ezek közül 
jelentékenyebbek: 1. B.-de Lomagne (ejtsd: de 
íomány), város Tarn-et-Garonne départementban, 
a Gimonó szép völgyében, (ioo6) 4215 lak., gyapjú
szövéssel, kalap- ós faience-készítéssel; XIV. 
sz.-beli templommal. — 2. B.-en Ange (ejtsd: an-ozs), 
község Calvados départementban, 4 km.-nyire a 
Touquestól, (1906) 350 lak., az itt született Laplace 
matematikus emlókszobrával. •— 3. B.-le-Roger 
(ejtsd: iö-rozsé), község Eure départementban, a Rille 
és vasút mellett, (1906) 1315 lak., malmokkal, pa
mutiparral, nagy marha- s hetivásárokkal, ásvány
vízforrással ; Szt. Miklósról elnevezett templom
mal, amelyet gyönyörű üvegfestmónyek dlszlte-
tenek. — 4. B.-sur- Oise (ejtsd: szur-oáz), község 
Seine-et-Oise départementban, az Oise balpartján, 
vasút mellett, (1906) 3948 lak., bőr-, üveg és pa-
szomántiparral; XIII. sz.-ból való templommal; 
a közelében levő Carnell-erdőben megalitikus 
emlékekkel. — 5. B.-sur-Sarthe (ejtsd.- sziir szart), 
vagy B.-le-Vicomte, község Sarthe département
ban, a Sarthe jobbpartján, vasút mellett, (1906) 
1895 lak., vászon-, kalikó- és teknőkészítéssel; 
X. sz.-ból való erősség romjaival. —6.B., község 
Ardennes départementban, a Maas közelében fekvő 
dombon, Sedan arrondissementban, (1906) 935 lak. 
1870-ben a sedani csatát megelőzőleg de Failly és 



Beaumont - 741 — Beaune-!a-Rolande 

Douay francia csapatait a szász trónörökös itt 
verte meg. V. ö. Hopffgartner-Heidler, Die 
Schlacht bei B. (Berlin 1897). 

Beaumont (ejtsd: bómönt), Jefferson county 
székhelye Texas amerikai államban, a Neches 
partján, vasút mellett, (1900) 9427 lak., petróleum-
forrásokkal, fakereskedóssel, és gőzfürészekkel. 

Beaumont (ejtsd: bomóí), l.Élie de, szül. 1798. Ca-
non-ban (Calvados), megh. 3874. Parisban. Ámult 
század közepén Franciaország "leghíresebb geoló
gusa* (Cotta B.), Parisban az écolede mines egy
kori hírneves tanára. Nagy tekintélyét főleg annak 
köszönhette, hogy 1825 és 1843 közt hazája föld
jét tanulmányozta és azután Dufrenoy társasá
gában Franciaország átnézetes geológiai térképét 
hat lapon kiadta. Ez a munka minden időkre 
alapvetőnek tekinthető. 1845-ben megjelent az
után : Lecons de góologie pratique c. kézikönyve. 
1852. pedig Sur les systómes de Montagnes címen 
háromkötetes munkájában a Föld orográflai ki
alakulásával foglalkozván, a hegységek fellépését 
szigorúan geometriai ós kristallográflai alapon 
vélte levezethetni, még pedig egy a földgömbbe 
beírt szabályos ikozaéderből kiindulva. Elméleté
nek azonban, amely szerint a parallel-esapású 
hegységek korra nézve is egyenlők volnának, nem 
tudott híveket szerezni. 

2. B., Gustave de la Bonniniére de, francia pub
licista, Lafayette unokája, szül. Beaumont-la-
Chartreban 1802 febr. 16., megh. Tours-ban 1866 
ápr. 2. 1831-ben beutazta Tocqueville társaságá
ban az északamerikai Egyesült-Államokat. 1840. 
ellenzéki képviselőnek választották. Az 1848 feb
ruári forradalom után mérsékelt köztársasági 
tagja volt a nemzetgyűlésnek. Cavaignac elnök
sége alatt londoni, később bécsi követ volt. Az 
1851-iki államcsíny napján (dec. 2.) néhány hétre 
börtönbe vetették, azontúl kizárólag a tudomány
nak szentelte életet. Munkái: Note sur le systéme 
pénitentiaire (1832) és a Tocqueville közreműkö
désével megírt Traité du systéme pénitentiaire 
aux États-Unis et de son application á la Francé 
(Paris 1832, 2 köt., németül Júliustól, Berlin 
1833); Marié, ou l'esclavage aux États-Unis (1835, 
2. köt.); L'Irlande sociale, politique et religieuse 
(1839, 2 köt.). 

Beaumont (ejtsd: bómönt), .Frawras.angol dráma
író, szül. 1584. Grace-Dieuben (Leicestershireben), 
megh. 1616 márc. 6. Londonban. Tanulmányait 
Oxfordban és Londonban végezte, ugyanitt ismer
kedett meg Ben Jonsonnal és Fletcherrel. Ez 
utóbbihoz oly benső barátság fűzte, hogy szinte 
elválhatatlanok voltak, együtt írták drámáikat és 
egyes drámáknál ma már nem is tudjuk ponto
san megállapítani, hogy megírásukban melyikük
nek mennyi része volt. B. és Fletchor neve az iro
dalomtörténetben úgyszólván eggyéolvadt. John 
Fletcher (ejtsd: flecsör) 1579. szül. Rey-ben, Sussex 
grófságban. Eletéről nagyon kevés biztos adatunk 
van. Cambridgeben tanult és Londonban 1625. 
halt meg. B. és Fletcher közös drámáinak számát 
14-re tehetjük. B. halála után Fletcher mások 
közreműködésével folytatta írói munkásságát ós 
még körülbelül 40 drámát írt. Legismertebbek: 
Philaster or Lőve lies a-bleeding (1606); The Maid's 
Tragedy (1610); The Knight of the Burning Pestié 

(1611); Wit at several Weapons ós Wit without 
Money (1615); továbbá The Faithful Shepherdess, 
mely utóbbi Milton Comusára és Keats Endymio-
nára is befolyással volt. E drámák a saját koruk
ban nagyon népszerűek voltak, sőt a kortársak 
még Shakespeare műveinél is többre becsülték. 
V. ö. Macaulay, F. B., a critical study (London 
1883); Boyle, Énglische Studien (74. k.); Fleay, 
New Shakespeare Society (1880, 1886). 

Beaumontit (ásv.), válfaja a heulandit-nak Bal-
timoreról. 

Beaumont-puska, a németalföldi hadseregnél 
régebben használt hátultöltő puska. 

Beaumont-Vassy (ejtsd: bomós-vaszí), Edouard 
Ferdinánd de la Bonniniére, vicomte de, francia 
történetíró, Beaumont Gustave unokatestvére, 
szül. a La-Mothe-Souzay kastélyban 1816., megh. 
1876 júl. 25. Előbb regényírással foglalkozott. 
Svédországban tett utazása alkalmával anyagot 
gyűjtött a Les Suédois depuis Charles XII. jusqu'á 
Oscar I. történeti müvéhez (2 köt., Paris 1841). 
1851—53-ban Laon prefektje volt; pénzügyi szé
delgés miatt 1859.két évi börtönre ítélték. Egyéb 
munkái: Les salons de Paris et la sociétó pari-
sienne sous Louis Philippe (Paris 1866); Les sa
lons de Paris et la société parisienne sous Napó
leon III. (1886); Histoire authentique de la Com-
mune de Paris en 1871 (1871); Papiers curieux 
d'un homme de com (1875); Histoire intimé du 
second empire (1874) Histoire de mon temps c. 
konzervatív munkája íem teljes (6 köt.). 

Beaune (ejtsd: bón), az ugyanily nevű arrondis-
sement székhelye Cőte-d'Or francia département-
ban, a Bouzeoise forrása közelében, vasút mellett, 
(1906) 13,540 lak., posztógyártással, hordó-, ecetkó-
szítóssel ós szeszfinomitással, több tudományos 
társulattal. Jelentékeny épületei a két Notre Dame 
a XII. és XIII. sz.-ból, a pompás kórház, mely 
egyike a XV. sz. legszebben konzervált épületei
nek, Rollintól; a templáriusok egyik kastélyának 
romjai és az itt született Monge matematikus 
szobra, Eude műve. Környékén kitűnő burgundi 
borok teremnek (a B., Corton, Pomard, Romanóe, 
Volnay stb). A régi Belena vagy Belna a pagus 
Belnensis fővárosa, a XI. sz.-ban Beaunois grófság 
székhelye lett. Erődjét IV. Henrik romboltatta le. 
Dampierre generális és Monge szülővárosa. 

Beaune (ejtsd: bón), Florimond de, matematikus, 
szül. Bloisban 1601., megh. u. o. 1652. Kommen
tárt irt Descartes geometriájához; távcsöve
ket s egyéb csillagászati eszközöket szerkesztett. 
A róla nevezett feladat b,z első példája annak, 
hogyan lehet valamely görbét érintőinek egy tu
lajdonságából meghatározni. A feladatot 1693. 
Bernoulli oldotta meg az integrálszámítás segít
ségével. Munkáját Bartholin adta ki. Címe : De 
aequationum constructione et limitibus. 

Beaune-la-Rolande, város Loiret francia dó-
partementban, a Fusain völgyében, vasút mellett, 
(1906) 1915 lak., ecetgyártással, sáfrántermeléssel; 
a gátinaisi-i borok főpiaca.Temploma a XV. sz.-ból 
való. 1870 nov. 28. a francia és német hadak közt 
véres csata volt itt; a Loire melléki hadsereg egy 
része megtámadta az elsáncolt poroszokat, de kény 
telén volt jelentékeny veszteséggel visszavo nulni 
V. ö. Scherff, Die Schlacht bei B. (Berlin 1872) 
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Beauneveu (ejtsd: bonvöj, AnAté, németalföldi 
szobrász és festö, ólt 1360—1403 körül. Korának 
legsokoldalúbb művészei közé tartozott és főleg 
V. Károly francia király ós ennek Öccse, Jean de 
Berry herceg szolgálatában dolgozott. A király 
megbízásából készített müvei közül fennmaradtak 
V. Fülöp és Jó János királyok realisztikus sír
emlékei a saint-denisi apátsági templomban, míg 
festészeti tevékenységének fontos emléke a pá
risi Bibliothéque Nationaleban levő pompás zsol
táros könyv miniatűrjei. 

Beaunoir (ejtsd: bónoár), Alexandre Louis Ber-
trand, voltakép Robineau, francia vígjátékíró, 
szül. Parisban 1746 ápr. 4., megh. 1823 ang. 5. 
Különféle színpadokon 200-nál több darabot ada
tott elő, melyekben jókedv és szellemesség mellett 
sok sikamlósság is van. 1793-ban külföldre ment, 
1796. a pótervári császári színházak igazgatója 
lett, 1798. távoznia kellett Oroszországból, s aztán 
Lujza porosz királynő felolvasója volt. 1801-ben 
visszatért Parisba. Darabjaiban Napóleont és fiát, 
majd a Bourbonok visszatértét dicsőítette, s ál
lást kapott a rendőrminisztérium irodalmi osztá
lyában. Legjobb darabjai: L'amour quéteur; Jean-
not, oulesbattus ne payent pas l'amende; Jérőme 
Pointu, Fanfan et Colas. 

Beaupréau (ejtsd: bopreó), város Maine-et-Loire 
francia départementban, az Évre jobbpartján, 
vasút mellett, (1906) 2385 lak., vastartalmú ás
ványvízforrással, cholet nevű gyapjukelme- és 
vászonkészltóssel; marhavásárokkal, gyönyörű 
gót ízlésű új templommal. 1857-ig arrondisse-
mentnak volt szókhelye. 

Beaupré-szigetek, 1. Loyalty-szigetek. 
Beauregard (ejtsd: bórögir), Pierre Gustave, 

(családi néven: Toutant), az északamerikai Unió 
déli államainak tábornoka, szül. New-Orléansban 
1818 máj. 28., megh. u. o. 1893 febr. 21. Mint 
tüzérhadnagy részt vett a Mexikó ellen való hábo
rújában és 1847. kapitány lett. A polgárháború 
idején a déli (konföderált) államok fölkeléséhez 
csatlakozott és 1861 febr. dandárnok lett. Júl. 21. 
győzelmet aratott a bullruni csatában. 1862 jan. 
a Mi8szisszippi mellett működött, de ápr. 6. Shiloh 
mellett vereséget szenvedett, mire főparancsnoki 
rangjától megfosztották. Mindamellett őt bizták 
meg Charleston megvédésével, amiben 1863. sze
rencséje volt. 1864 ápr. Richmondba hívták, hogy a 
déli államok fővárosát megvédelmezze. Sherman 
tábornok előrenyomulását (1865) nem tudta meg
akadályozni. A háború befejezése után vasúti 
igazgató lett. Hadtudományi munkái: Principles 
and maxims of the war Charleston (1863) és 
Report of the defense of Charleston (Richmond 
1864). 

Beaurepaire, 1. Quesnay de Beaurepaire. 
B e á n s e x e (franc, ejtsd: bó szeksz) a. m. a szép

nem ; a nők. 
B e a n t é (franc, ejtsd: boté), szépség, szép 

asszony, híres szépség. 
Beauv . , v. P. B., növénynevek mellett Palisot 

de Beauvais Ambroise Marié Frangois Joseph 
báró, a párisi akadémia tagja nevének rövidítése. 
Szül. Arrasban 1755 okt. 28-án, megh. Parisban 
1820 jan. 21. Munkái: Essai d'une nouvelle 
Agrostographie (Paris 1812, 25 táblával); Flore 

d'Oware et de Bénin en Afrique (u. o. 1804—1807, 
két köt. 120 tábl.); Muscologie, ou traitó sur les 
mousses (Paris 1822,11 tábl.) stb. 

Beauvais (ejtsd: bővé), Oise francia département-
nak, egy arrondissementnak és püspökségnek 
székhelye, a Thérain és Avelon összefolyásánál, 
vasút mellett, (1906) 20,248 lak., régisógtárral, ter
mészetrajzi gyűjteménnyel, a lakosság készít 
posztót a hadsereg számára, vásznat, gyapjú-taka
rókat, bársonyt, paszományt; e készítményekkel 
és gabonával élénk kereskedést űz. Már a XIV. 
sz.-ban virágzó agyagipara volt, különösen kedvel
ték világos zöldmázú faience-készitményeit. Ké
sőbb domború díszítményű fehér cserépedényt is 
állított elő a gyár. Ugyanitt az állam 1664. kárpit
os szőnyeggyárat állított, melynek termékei szin
tén nagy hírre jutottak. A város régi körfalait 
1803. sétaterekké alakították át. Legérdekesebb 
épülete a befejezetlen gót ízlésű székesegyháza, 
remek 48 m. magas boltíveken nyugvó kórussal, 
Rafael és Lebrun képei után készült fali szőnye
gekkel ; jelentékeny még a Basse-Oeuvro-templom 
a VI. sz.-ból, a Szt. István templom szép üveg-
festményekkel, a városháza, amely előtt Jeanne 
Hachettenek Dubray által készített szobra áll. B., 
a régi Caesaromagus, a bellovakoknak volt fővá
rosa. A X. sz.-ban külön grófság szókhelye lett; 
a grófi méltóság a XI. sz.-ban a püspökére szál
lott át; környékén (1357) tört ki a Jacqueria-lá-
zadás. A száz éves angol háborúban (1420) rövid 
időre az angolok kezébe került. 1482-ben Bátor 
Károly fogta ostrom alá, de megvédelmezte ma
gát különösen az asszonyoknak bátorsága foly
tán, akiknek élén Jeanne Hachette állt. V. ö. La-
bande, Hist. de B. (Paris 1892); Benet, B. et le 
Beauvaisis dans les temps modernes (B. 1899). 

Beauvais, Charles Ihéodore, báron de, fran
cia tábornok és író, szül. Orlóansban 1772 nov. 8., 
megh. Parisban 1830 jan. 1797-ben mint Bona
parte főszárnysegéde Egyiptomban járt.de vissza
jövet elfogták a törökök, kik csak 1803. engedték 
haza. 1809-ben ismét hadi szolgálatba lépett és 
Spanyolországban harcolt. B. szerkesztette a 
Dictionnaire historique Biographie universelle 
classique c. müvet (Paris 1826—29, 6 köt.) és fő
szerkesztője volt a Victoires et conquétes des 
armées francaises (u. o. 1817 s köv. 28 köt.) c. 
munkának. Kiadta továbbá a La correspondance 
offlcielle et confldentielle de Napóleon Bonaparte 
(u. 0.1819—20, 7 köt.) c. müvét. 

Beauvaisis (ejtsd: bóvezí), francia vidék régi nev» 
Közép-Picardiában, mely közigazgatásilag Ue-de-
Francehoz tartozott. Főváros: Beauvais (1. 0.). 

Beauvoir (ejtsd: bovoár), több francia város és 
helység neve; köztük legjelentékenyebb B.-sur-
Mer (ejtsd: szUr mer), Vendée départementban, 4 
km.-re a tengertől, mely egykor falait mosta, a 
Cahouette-csatorna kikötője mellett, (i90«) 2675 
lak., tengeri sófőzéssel, osztriga-tenyésztéssol; 
régi vára ostrománál (1588) IV. Henrik csaknem 
életét vesztette. 

Beauvoir (ejtsd: bóvo&r), Boger de, 1. Bully. 
Beaux, Cecília, amerikai festőnő, szül. Phila

delphiában 1863. Szülővárosában aratta első si
kereit, Parisban is tanult, majd állandóan New 
Yorkban telepedett le és ott különösen női arc-
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képei által, melyek Whistler és Sargent hatását 
árulják el, a legkedveltebb művészek közé tar
tozik. 

Beaux ár t s (franc., ejtsd: bózár) a. m. szép
művészetek. 

Beauxit (ásv.), 1. Bauxit. 
Beavatkozás (interventio, nzy.). Az államok 

szuverenitásával elméletileg nem egyeztethető 
össze, hogy elismerjük a B. jogát, t. i. azt a jo
got, hogy egyik állam a másik államnak olyan 
ügyeibe beleszólhasson, beleavatkozhassak, ame
lyek elintézésére ez az állam szuverenitásából 
kifolyólag hivatva van. Ilyen nem jogosult B.-
nak kell tekinteni a szent szövetség B.-i kísér
leteit az abszolút monarchia érdekében Olasz- ós 
Spanyolországban, III. Napóleon B.-i Msérletét 
Mexikóban. A be nem avatkozás (non interventio) 
kötelezettsége az általános szabály, amely alól bi
zonyos esetekben lehetnek kivételek. Ezt ma a 
nemzetközi jogban úgy a tudomány, mint a gya
korlat elismeri s a tudományban csak arra nézve 
van eltérés, mily kivételes esetekben lehet mégis 
az állam belügyeibe beavatkozni. Általában elis
merik a nemzetközi jogi írók, hogy a B. kivétele
sen meg van engedve, ha ezt az illető állam maga 
kéri v. ha a B. joga a beavatkozó állam részére 
szerződéssel biztosítva van. (Északamerikai Egye
sült-Államok és Cuba.) Hogy ezenkívül milyen ese
tekben jogosult a B., arra nézve a nemzetközi jogi 
írók tételeiket különbözőképen formulázzák. Né
melyek szerint az önsegély, mások szerint a vég
szükség, illetőleg a szükségállapot jogosíthat 
B.-ra. Ezek a kifejezések azonban nagyon rugal
masak. Amint a történelem tanítja, sokszor igye
keztek az államok önző politikai célokra vissza
vezethető B.-ukat ezekkel a kifejezésekkel iga
zolni, így, hogy másra ne hivatkozzunk, Kopen-
hága bombázását Nagy-Britannia a szárazföldi 
tengerzár (1. o.) idején a XIX. sz. elején szintén 
a végszükség jogával igyekezett indokolni. A be 
nem avatkozás kötelezettségének elismerése csak 
a XIX. sz.-ban fejlődött ki. (L. Monroe-doktrina, 
Drago-doktrina.) 

B. (mj.), a peren kívül álló harmadik személynek 
a perbe belépése; a polgári peres eljárásban két 
külön jogintézményt jelent, ú. m. a fő B.-t és a 
mellék-B.-t. Fő bevatkozó az, aki olyan dolgot v. 
jogot, amely iránt más személyek közt per folyik, 
a maga részére követel; követelését a két peres 
fél elleni keresettel érvényesítheti a főper jogerős 
eldöntéséig (Pp. 82., 83. §-ok). Mellékbeavatkozó 
az, aki egyik vagy másik peres fél pernyertessé
gének elősegítése végett avatkozik bele a mások 
közt folyó perbe, amelynek eldöntéséhez neki is 
jogi érdeke fűződik (Pp. 84—88. J-ok). Ilyen a per
behívott is, ha a perbehívóhoz csatlakozik. (L. 
Perbehívás).— Mai peres eljárásunk (1868. LIV., 
1881. LIX., 1893. XVIII. t.-c.) csak a fő B.-t 
szabályozza; az új polgári perrendtartás (Pp.) 
azonban tüzetesen rendelkezik az egész intéz
ményről. V. ö. Baintner, Az avatkozás (Kassa 
1896); Caustein, Streitgenossenschaft und Neben-
intervention; Franche, Die Nebenparteien d. 
deutechen Zivilprocessordnung; Eckstein, Die 
Intervention nach österreichischemRechte; Nav-
ratil Á., Állami beavatkozás és egyéb értekezések 

(Budapest 1898); Somló B., kz állami beavatkozás 
és individualizmus. 

Beaver (ejtsd: Mver), folyó Ontario tartomány
ban, Kanadában: ismeretesek Eugénia nevű víz
esései, Artemisia falunál, ahol medre 1 km. hosz-
szuságban 100 méterrel lesz mélyebb; a Húron 
tóba szakad. 

Beaverdam (ejtsd: Mver demm), város Wisconsin 
amerikai állam Dodge countyjában, aB. partján, 
vasút mellett, (1900) 5128 lak. A B. vizi ereje szá
mos gépet hajt. 

Beaver Falls (ejtsd: Mver taisz), város Pennsyl
vania amerikai állam Beaver countyjában a 
Beaver partján, vasút mellett, (1900) 10,054 lak., 
virágzó vas-, üveg- és agyagiparral. 

Béb, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban, (1900 
518 német és magyar lak., u. p. Csót, u. t. Ugod. 

Bebábozódás, 1. Átalakulás és Báb. 
Bebalzsamozás, 1. Balzsamozás. 
Bebber, Wilhelm Jákob van, meteorológus, 

szül. 1841 júl. 10. Griethben, megh. 1909 szept. 1. 
Altonában. 1875-ben a weissenburgi reáliskola 
rektora lett, 1879 óta pedig a hamBurgi See-
warte 3. osztályának főnöke, mely minőségben 
a Keleti-tenger mentén szervezett viharjelzési 
szolgálatot és a Németországra vonatkozó időprog
nózis kiadását vezette. A gyakorlati meteorológia 
körül nagy érdemei vannak. A meteorológiai ele
mek eloszlása és az időjárás között megállapította 
az összefüggést és az időjárási helyzeteket típu
sokba rendezte.Az európai légnyomási depressziók 
útjait tapasztalatikig meghatározta ós azokra ala
pította az időprognózist. Nagyon gazdag irodalmi 
tevékenységet fejtett ki, különösen a szinoptikus 
meteorológia terén. Sok tanulmánya az Archív 
der Deutschen Seewarte c. kiadványban jelent 
meg. Főbb munkái: Handbueh der ausübenden 
Witterungskunde (2 rész, Stuttgart 1886); Lehr-
buch der Meteorologio (u. o. 1889); Wettervorher-
sage (u. 0. 1898). 

B é b e (franc), kis gyermek, baba. 
Bebedero, sós tó San-Luis tartományban, 

Argentína köztársaságban, az Alto-Pencoso hegy 
alján; átlag 30 km. hosszú, 15 km. széles; vizei 
a Rio Diamanteba folynak le. 

Bebeerin, bébirin,pelosin. A Nectandra Rodiae 
kérgének, a bebeeru-kóregnek, úgyszintén a Cisi-
sampelos Páréira gyökerének C18H21NOs össze
tételű alkaloidája. Színtelen kristályok; 140°-on 
megolvad. Váltóláznál a chinin helyettesítésére 
ajánlották. 

Bebek (az ókorban Chalae), helység a Boszpo
rusz európai partján, 10 km.-re Konstantinápoly-
tól, a szultán Humajun-Abad nevű kastélyával, 
kedvelt nyári tartózkodó hely. 

Bébék-család, ősrégi magyar család az Ákos 
nemzetségből, melynek eredetét a népmonda egy 
juhászra vezeti vissza, ki a Sajó és Csetnek vize 
mellett egy hegyoldalban kincset találván, abból 
Murányt, Szádvárt, Krasznahorkát és Pelsőczöt 
épltteté. Valószínűbb azonban, hogy idegen föld
ről kerültek Magyarországba és bányaművelésből 
gazdagodtak meg. Első ismert ősük Máté, kinek 
két fla Detre és Fülöp, kik 1243. IV. Bélától a pel-
söczi uradalmat, Berzéte kir. helységet és Kövi és 
Licze falvakat kapták adományban. Detre utódai 
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Bebek-család címere. 

két nagy család megalapítói lettek, Benedek fiától 
származó unokájának B. I. Domokosnak fiaitól a 
pelsőczi B.-család, másik fiától Kún I. Miklóstól szár
mazó unokáitól pedigaCsetnekyek veszik eredetü

ket. A B.-család birtokaiban 
1318. osztozkodott először, 
amikor a család az említett 
két családra oszlott. Legna
gyobb hatalomra a család 
Zsigmond király alatt jutott, 
akinek siklósi fogságát is ők 
eszközölték ki. Később a Fer
dinánd és Szapolyai közti 
küzdelemben, hol egyik, hol 
a másik pártra állva, tevé
keny részt vettek. (A család 
régibb történetére, v. ö. Ka
rácsonyi, Magyar nemzetsé
gek I. köt. 95. s köv. 1. n i . 2. 
Ákos nemzetség alatt, hol a 
család címeréről van szó; 

Nagy Iván, Magyarország családai I. 256—263). 
A már említetteken kívül nevezetesebb tagjai a 
családnak: 

1. B. Detre, György fia. Egyetlen, ki a Be-
bekek közül nádori méltóságra emelkedett. 1383-
ban Zárában ő fogadta a város hűségesküjét, 
mint Mária királyné meghatalmazottja; később 
egymásután nyerte el az ország legfontosabb 
hivatalait. 1389—91-ig tótországi, 1391. egy
úttal tót és horvát bán. 1392—93-ig Szörényi, 
1394—96-ig ismét tótországi bán. 1397—1402-ig 
nádor volt. A nádorságtól elmozdlttatván, teljes 
erejével csatlakozott Nápolyi László pártjához. 
1403 júl. le is ment Zárába, de a félénk Nápolyi 
Lászlót nem birta rávenni, hogy Székesfehér
várra jöjjön. A fölkelés megbukott; D. kibékült 
Zsigmonddal, de Szentgyörgy várát és Szikszó 
városát elvesztette. (V. ö. Fejér, Codex Diploma-
ticus; Pesty, A szörényi bánság tört. Hazai Ok
mánytár. VII.) 

2. B. Domokos. A pelsőczi B.-család meg
alapítójának, Domokosnak fia. 1349-ben eszter
gomi és egri kanonok egyszerre; 1352 eszter
gomi Szenttamás-prépost; 1357. szepesi prépost, 
1360. csanádi püspök; 1372. váradi püspök; 
megh. 1374 okt. 31. Püspöksége alatt kezdette 
meg a váradi káptalan Chartulariumának szer
kesztését. Nagy, de egészen elkopott márvány 
sírkövét 1883. ásták ki. (V. ö. Bunyitay, A vár. 
püsp. tört. I.) 

3. B. Ferenc, Istvánnak, az országbírónak 
fia. Maróthy Jánossal együtt 1397—1501-ig ma-
csói bán volt. Itt serénykedett az ország déli ré
szének megvódelmezósóben. Előbb abaujvmegyei 
főispán volt. (Századok 1875. 453—4.) 

4. B. Ferenc, 1529. mint Ferdinánd embere Se-
rédy Gáspárral Kassánál és Egernél megverte Sza
polyai seregét. A következő évben már Szapolyai 
pártjára állott és Murány várának rabló kapitá
nyával, Batóval a felső részeket fosztogatta. 1540-
ben újra Ferdinándhoz állott ós 1549. gróf Salm 
Miklóssal együtt leverte Balassa Menyhért és 
Bató csapatait, de már 1554-ben újra Izabellához 
szegődött, kit felkeresett Lengyelországban és a 
Ferdinánddal kötött szerződés felbontására igye

kezett rábírni. Emiatt Ferdinánd az országgyű
lés elé idézte, mely 1556. számkivetésre ítélte. Ezt 
megbosszulandó, B. a Szepességetkezdó pusztítani. 
Megfékezésére Ferdinánd Ditrich és Puchaim 
vezéreit küldó, kiknek ötszörte nagyobb seregét 
B. török segítséggel megverte. Izabellával össze
szólalkozván, Konstantinápolyba ments Mohamed 
szultánt Izabella ellen ingerié. Mohamed azzal az 
Ígéretével, hogy Erdélyt kezére játssza, kivitte 
B.-nek erdélyi vajdává való kineveztetését. Iza
bella 1556. B.-t a Rendiekkel s Balassa Meny
hérttel együtt kivégezteté, miután előbb az or
szággyűlés hazaárulóknak nyilvánította őket. 

5. B. György, Domokos fia, Istvánnak, az or
szágbírónak öccse. Élt 1330—1389. években. 
1346-tól kezdve heves vármegyei, 1352-től kezdve 
liptói főispán, 1365-től pedig 1389-ig a királyné 
tárnokmestere. Közben más hivatalokat is viselt; 
így 1374. makoviczai (Zboró mellett), 1375. tren-
csóni várnagy,1378. gömöri főispán volt.Részt vett 
1347. az olasz hadjáratban. 1349-ben Nagy Lajos 
követe a pápához; 1373. ő is vezérel egy csapatot 
a velencei köztársaság területére. Gyönyörű sír
köve, a klasszikus heraldika fontos emléke, a 
görgei (Abauj-Torna vm.) templomban ma is lát
ható. Az ezen sírkövön látható évszámot (1371) 
sokan az ő halála évének vélték, de hibásan. Az 
nem az ó halálának, hanem a tőle alapított gomba
szegi páloskolostor keletkezésének évét jelenti. 
(V. ö. Fejér, Cod. Dip. Anjoukori okm. tár; Pór, 
Nagy Lajos 210, 479; Gsergheö-Gsoma, Alté 
Grab-Denkmáler 13. és Csorna, B.György sírköve, 
Turul, V. 1888. évf. 159 1.) 

6. B. György, Ferenc fia, kivel együtt pártosko-
dott Ferdinánd ellen. Az országgyűlés öt is szám
űzte 1556-ban, mire B. a Szepességet kezdó pusz
títani s Kassát felgyújtotta. Ferdinánd igyekezett 
őt a maga részére megnyerni, ami ajándékokkal 
sikerült is neki. 1558-ban Szikszónál Telekesi 
Imrével győzelmet aratott a törökökön, de a kö
vetkező évben Szerencsnél megveretett; 1562-ben 
török fogságba esett, honnan Szapolyai közben
járására három év múlva szabadult csak ki. Ekkor 
az ő pártjára állott ós seregének főkapitánya lett. 
Miksa Schwendi Lázárt küldte ellene, ki Szádvárt 
kezdte ostromolni, hol B. neje és lányai voltak. 
Hogy az ostromnak ki ne tegye családját, haj
landó volt Miksa pártjára állni, de Schwendi nem 
fogadta el ajánlatát és még hevesebben kezdte 
ostromolni a várat, melyet neje hős védelem után 
csak ama feltétellel adott föl, hogy a várőrségnek 
bántódása ne legyen s férje a Rendiekkel s Ba
lassa Menyhérttel együtt kegyelmet kapjon. 

7. B. Imre. Valószínűleg Istvánnak, az or
szágbírónak fia. A János-lovagok rendjébe lépvén, 
1398—1403-ig vránai perjel és Zsigmond király
nak engesztelhetetlen ellensége volt. Zsigmond 
udvara őt tartá az 1403-iki fölkelés okozójának. 
Bizonyos, hogy ő lépett a felkelők közül először a 
nyilt ellenségeskedés terére. 1403 elején Özdögei 
Bessenyő Pál horvát bánt elfogatta s diadaljelül Ná
polyi Lászlóhoz küldötte. A fölkelés leveretvén, 
B. nem békült ki s emiatt a perjelséget elvesz
tette. Magaviseletével a János-lovagoknak nagy 
károkat okozott. Valószínűleg külföldön halt meg 
Tévedés őt a szintén B. Imre nevű országbíró-
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val egynek tartani. (V. ö. Pray: De prioratn Au-
ranae, 1773.) 

8. B. Imre, György fla, Detre testvére. Még 
hamarább kezdte meg az országos főhivatalok 
viselését, mint Detre. 1380—1383-ig horvát bán, 
1385-ben Vörös-Oroszország (Galícia) kapitánya, 
1386—92-ig országbiró, 1392—93. erdélyi vajda. 
Tévednek, akik B.-t a vránai perjel B. Imrével 
egynek tartják s még 1403. is szerepeltetik, mert 
bizonyos, hogy ezen országbiróságot viselt B. 
Imre még 1398 előtt meghalt. (V.ö. Fejér, Cod. Dip. 
Siehy es. okmánytár. Pannonhalmi levéltár.) 

9. B. Imre(pelsőczi), János fla, György unokája. 
Előbb pap volt és gyulafehérvári prépost, később 
hitet változtatva, Luther vallását vette fel. II. 
Lajos halála után, akinek titkára is volt, élete 
végéig megmaradt Szapolyai János és Izabella 
iránti hűségében. 

10. B. István. A B. (régebben Böbék-) család 
névadójának, Domokosnak, legidősebb fla. Élt az 
1330—70. években. 1346-tól hevesvmegyei, 1352-
től liptai főispán, 1360—69-ig országbiró, 1358. a 
király eskütársa a zárai békekötés megerősítésé
nél s később 1362. meghatalmazottja a német 
császárral kötendő békére. Különösen kitüntette 
magát 1352. a belzi ostromnál, mint az ország 
zászlótartója. Négy zászlót törtek össze kezében 
és súlyosan megsebesítették, de még sem tudták 
hátrálásra kényszeríteni. Csak mikor már nem 
volt több zászlaja s az sem volt, kinek lobogtassa, 
vonult vissza önként. (V. ö. Anjoukori Okm. Fejér, 
Cod. Dip. Hist. Hung. Pontes Dom. III. 162; Pór, 
Nagy Lajos, 335. 436.) 

11. B. János, közönségesen Nagy Jánosnak 
hívták. Lászlónak fla, az országbiró Istvánnak 
unokája volt. Már 1399. fölvitte a főlovászmes-
terségig, de aztán az 1403-iki fölkeléskor elvesz
tette a király kegyét. Hót óv múlva azonban újra 
szerepel ós pedig az akkoriban fontos királyi tár
nokmesteri hivatalt nyerte el s azt 1417-ig viselte. 
(V. ö. Fejér, Cod. Dip.) 

12. B. László, B. Istvánnak, az országbírónak 
fla, 1390. Abauj vármegye főispánja és a királyné 
tárnokmestere, megh. 1401-ben. A pelsőczi temp
lomban látható sírköve őt a király tárnokmeste
rének mondja. (V. ö. Nagy Iván, Magyarorsz. csa-
ládai; Csergheő-Csoma, Alté Grabdenkmáler és 
Csorna, B. László sírköve. Turul 1888 évi., 159 lap). 

13. B., Miklós, Domokosnak legifjabb fla. Élt 
1336—1400. években. Mint Domokos nevű bátyja, 
ő is az egyházi pályára lépett és egri prépost, 
1390. pedig kalocsai érsek lett. Itt érte utói a 
halál. (Anjoukori Okm. Monum. Vaticana Hung 
S. I. v. IV.) 

14. B. Péter (pelsőczi). B. Detre nádor fla; neje, 
Csáki Kata, Csáki György leánya; 1423—1426. 
székely ispán. (Századok, 1880.) 

Bebel, 1 .Ferdinánd Auqust, a ném. szociáldemo
krácia mai vezére, szül. Kölnben 1840 febr._22. 
A wetzlari polgári iskolát elvégezve, 1860. Lip
csébe ment, hol 1864 óta esztergályos üzlete volt. 
1862. csatlakozott a német munkásmozgalomhoz s 
1865. elnöke lett a lipcsei Munkásképző Egyesület
nek s választmányi tagja a német Munkás-Egyesü
letnek. Mint a lipcsei szocialista Volkstaat dol
gozótársát a glauchau-i választókerület 1867. 

az északnémet birodalmi gyűlésbe, 1871. pedig a 
német birodalmi gyűlésbe választotta. írásban 
és szóval egyaránt küzdött a szociáldemokrata 
eszmékért, megtámadta Poroszország hegemóniá
ját, a német birodalom újjáalakulását, védelmébe 
vette a párisi kommün-t és az Internationale-t. 
1872-ben felségsórtéssel vádolták, amiért a lip
csei esküdtszék őt és elvtársát, Liebknechtet, 2 
évi várfogságra, a lipcsei törvényszék pedig a 
német császár megsértése miatt még 9 havi fog
ságra ítélte. 1874-ben régi választókerületében, 
1878. Drezdában, 1884. Hamburgban választották 
he a birodalmi gyűlésbe, 1890 óta Berlinben ól 
és naggyá növekedett pártját vezeti. 1910-ben het
venedik születése napján világszerte nagy ováci
ókban részesült. B. irodalmilag is működött. Neve
zetesebb munkái: Unsere Ziele (számos kiad.); Der 
deutsche Bauernkrieg mit Berücksichtigung der 
socialen Be wegungen des Mittelalters(Leipz. 1876); 
Christenthum u. Socialismus (Zürich 1883), mely
ből a 10. kiad. e cím alatt jelent meg: Die Prau und 
der Socialismus (magyarul is: A nő és a szocializ
mus, Budapest 1907); Die mohammedanisch-ara-
bische Kulturperiode (Stuttgart 1884); Charles 
Pourier (u. o. 1888); Die Sonntagsarbeit (u. o. 
1888); Zur Lage der Arbeiter in den Báckereien 
(u. o. 1890); Akademiker und Socialismus (Ber
lin 1906); Aus meinem Lében (1. Teil, Stuttgart 
1910). 

2. B., Heinrich, német humanista, szül. 1472. 
Ingstetten württembergi faluban, megh. 1518. 
Tübingenben. Szegény parasztfiú volt. Krakóban 
és Baselben tanult s 1479 óta a költészetet és szó
noklatotadta elő a tübingeni egyetemen.Miksa csá
szár 1501. költővé koszorúzta. Legismertebb műve 
Pacetiae (1506), mely a papság ellen heves kifaka-
dásokat és anekdotákat tartalmaz. A latin nyelv
tanítás körébe eső tankönyveket is írt. Életét meg-
irtaZop/'(1802). 

Bebenbuxg, 1. Lupold von Bebenburg. 
Bebenhausen, 1181. alapított cisztercita kolos

tor, Tübingen mellett. 1807 óta királyi vadászkas
tély; egyike Württemberg legszebb műemlékeinek. 
Gót templomának gyönyörű tornya van. V. ö. 
Paulus, Die Cistercienser Abtei B. (Stuttgart 
1886). 

Bebirin, 1. Bébeerin. 
Bebizáció a. m. szolmizáció (1. o.). 
Bebizonyítás (íZemowsíraíioAellentétbenabizo-

nyítással (1. o.) azt az eljárást jelenti, mely nem 
okokból, következtetés által vezeti le a tétel 
igazságát, hanem közvetlenül a tények szemlélte
tése által deríti fel. Ez tehát feltételezi a bebizo
nyítandó dolognak szemlélhetőségét, és csak oly 
tudományokban alkalmazható, melyek érzékeink 
által észrevehető tárgyakkal foglalkoznak; ilyen 
a természettanban és vegytanban a kísérlet, a 
természetrajzban a boncolás stb. Minthogy érzé
keink tanúsága tudatunkban a legnagyobb súly-
lyal és értékkel bir, az ezekre alapított bizonyí
tási eljárásnak van a legnagyobb bizonyító ereje, 
ós annyira meggyőző, hogy az ellenkező lehető
ségnek még a gondolatát is kizárja. 

Bebra, község Kassel porosz közigazg. kerület
ben, Rotenburg (ettől 5 km.-nyire) j.-ban a B. és 
vasút mellett, U9oo) 2740 lak., cementgyártással. 
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Bebrina, adók. Pozega vm. bródi j.-ban, (1900) 
740 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. Orijovac. 

Bebrina dolnja, adók. Pozega vm. bródi j.-ban), 
(1900) 833 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. Bród. 

Bebrina gornja, adók. Pozega vm. bródi j.-ban, 
(i9oo) 674 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. Bród 
Sz./m. 

Bebujtatni (tenger., nóm. einscheeren, ol. pas-
sare, ang. to reeve), annyit jelent, mint egy kötél
nek a végét valamely lyukon, mint pl. a csiga
korong részén, macskafej-lyukon, vagy valamely 
karikán stb. átdugni. 

Bebukni, budapesti csibésznyelven annyit je
lent, hogy rajta vesztett valamin, a rendőrség elé 
került. 

Bebutov, Vaszilj Oszipovics, herceg, orosz tá
bornok, szül. 1792., megh. Tifliszben 1858 márc. 
22. A kaukázusi hadseregben szolgált, 1816. Jer-
molov herceg hadsegéde lett s annak kísére
tében Perzsiába ment, ahol mint tolmács és ka
tona működött. 1826-ben Imeretia kormányzójává 
lett, 1828. a török háborúban vezérőrnagyi ran
gotnyert s különösen Ahalzyh ostrománál, később 
pedig védelmezésében tüntette ki magát. 1843-ban 
altábornagy s 1844.Dagesztán főparancsnoka lett. 
Miután három évig Samyl ellen küzdött, 1847. a 
transkaukázusi kormány-tanács elnökévé nevez
tetett ki. Az 1853-iM török háborúban egy had
testet vezérelt s 1853 dec. 1. Kadikar mellett meg
verte Abdi pasa szeraszkirt. 1855. Grúzia védelme-
zésével volt megbízva és Omer pasát Mingreliából 
visszavonulásra kónyszerítette. — Fivére Dávid, 
tábornok, szül. 1793., megh. 1867. Varsóban. Pas-
kijevics alatt Lengyel- és Magyarországban har
colt ós 1856. Szilisztria előtt altábornagyi rangra 
emelkedett. 1861-ben Varsó kormányzója lett. 

Bee, közs. Modrus-Fiume vm. vrbovskói j.-ban, 
(i9oo) 92 lakossal; u. p. Bosiljevo, u. t. General-
ski stol. 

B e c c , növénynevek mellett Beccari Odoardo 
olasz utazó (1. 0.) nevének rövidítése. 

Beccadelli, Antonio degli, olasz humanista és 
újlatin költő, szül. 1394. Palermóban (Panor-
mus), amiért Panormitánák nevezték, megh. Ná
polyban 1471 jan. 6-án. 1430-tól Paviában a mi
lanói herceg támogatásával retorikát tanított. 
1435. Alfonso nápolyi király tanítója ós tanács
adója lett. Alfonso halála után (1458) ennek fia, 
Ferdinánd király szintén elhalmozta jóakara
tának jeleivel. Hennaphroditus c. latin epigramm-
gyüjteménye (Siena 1431 v. 1432.) nyomtatásban 
először megjelent a Quinque illustrium poetarum, 
Antonii Panormitae etc. Lusus in Venerem (Paris 
1791) e. munkában, majd mint Antonii Panormi-
tani Hennaphroditus (kiadja Forberg, Koburg 
1824). De dictis et factis Alphonsi regis Aragó
niáé c. 1455. megjelent munkája sok kiadást ért. 
Leveleit először Antonii Panormitae familiarum 
liber címmel (Nápoly 1470 v. 1471) adták ki, leg
utóbb az Antonii Beccatelli... Bpistolarum Gal-
licarum libri IV (u. 0. 1746) c. műben. 

Beccafumi, Domenico (Mecuceio, Mecarino), 
olasz festő ós szobrász, szül. Siena közelében 1486., 
megh. 1551. Rómában, hol 1510 körül időzött, 
Rafael s Michelangelo művei gyakoroltak reá 
döntő befolyást, mely hazájába visszatérte után 

festett legjobb képein is érvényesül. Ezek: Szt. 
Katalin stigmatizációja (Siena, Istituto delle belle 
arti); Mária látogatását ábrázoló freskó a sienai 
S. Maria deDa Scala kórházban; Mária eljegyzé
sét és halálát ábrázoló freskók a sienai S. Ber-
nardino oratóriumban, hol Sodomával és Pacchiá-
val együtt dolgozott. B. hímevét azonban fóleg a 
sienai székesegyház padlójának alakos márvány
burkolata (jelenetek az ótestamentumból) bizto
sltja, melyhez ő készítette a terveket. Ugyan
csak a sienai székesegyház számára készített 8 
angyal-szobrot bronzból. 

Beccari, Odoardo, olasz utazó és botanikus, 
szül. 1843 nov. 19. Firenzében; tanulmányait Pisá
ban, Bolognában és a londoni Kew-kertekben vé
gezte ; 1865—68. Donával Borneót járta be s ott 
mintegy 20,000 növényt gyűjtött. Megfigyeléseit 
a Nuovo giornale botanico italianoban tette közzé. 
1870-ben Antinori és Issel társaságában a Barka-
és Bogosföldön kutatott, 1871-ben Dj-Guineába, 
1873-ban Celebes szigetre ment, 1875-ben ismét 
Uj-Guineába, ahol az Arfak-hegységet kutatta át. 
1876-ban visszatért Olaszországba s a firenzei 
füvészkert és növénytani múzeum igazgatója lett. 
Önálló müve: Malesia, racoolta d' osservazioni 
botaniche intorno allé piante deli' Arcipelago in-
domalese e papuano (Firenze 1877—89, 3 k.). 

Beccaria (ejtsd: oekkária), 1. Cesare Bonesana, 
marchese de, olasz büntetőjogi ós közgazdasági 
író, szül. Milanóban 1738., megh. u. o. 1794. Pa
viában tanult jogot. Tanulmányai befejezte után 
több barátjával egyesült az enciklopedista irány 
művelésére, mely célból az «I1 Caffé» egyesületet 
alapították s hasoncímen lapot adtak ki 1764—65. 
Akkoriban (1761) folyt le Toulouseban a Voltaire 
irodalmi harca által híressé vált Calas-per (1. o.), 
a legborzalmasabb birói tévedések egyike. Az en
nek nyomán megindult mozgalom hatása alatt írta. 
Dei delitti e delle pene c. munkáját. Ezt az encik
lopédisták azonnal felkarolták; Morellet lefor
dította franciára, Voltaire és Diderot elmélkedé
seket (commontaires) írtak róla s B. neve hamar 
világhírű lett. Katalin orosz cárnő Szt. Pótervárra 
hívta, hogy segítségére legyen büntetőjogi re
formterveinek megvalósításában, de Kaunitz gróf 
kancellár megakadályozta B. távozását, közgaz
dasági tanári állast eszközölvén ki számára a 
páduai egyetemen. Ott tartott előadásai Lozioni 
di economia pubblica c. alatt jelentek meg (1804). 
B. főmunkája kora törvényhozására nagy hatás
sal volt. A tortura eltörlése Ausztriában, a halál
büntetés eltörlése és annak súlyos munkarabság
gal helyettesítése II. József büntetőtörvényében 
s általában a büntetések enyhítése részint köz
vetlenül, részint közvetve B. befolyására vezet
hetők vissza. Magyarországra is nagy hatással 
volt; nyomai feltalálhatók az 1790 és 1827-Í6 évi 
büntetőtörvényhozási előmunkálatokban és a ko
rát követő irodalmi tormékekben (Vuchetich). 
Nemzetgazdasági müvei is haladó szellemet mu
tatnak. A korában uralkodott merkantilista irány 
helyett a flziokraták tanát kezdette hirdetni, sőt 
közeledett Adam Smith felfogásához. B. egyéb 
munkái: Sul disordine e de remedi delle monele 
nello stato di Milano (1762); Ricerche intorno 
álla natura dello stile (1770). Fő munkája két ma-
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gyár fordításban jelent meg: Császár Ferenctől 
A bűnökről és büntetésekről, Zágráb 1834) és 
Tarnai Jánostól (Bűntett ós büntetés, Budapest 
1887). 

2. B., Giacomo Battista, olasz fizikus, szül. 
Mondoviban 1716 okt. 3., megh. Torinóban 1781 
máj. 27. Rómában szerzetes lett, később u. o., majd 
pedig Palermóban a filozófia tanszékét, 1748. To
rinóban fizikai tanszéket kapott. Nevét az elektro
mosságról irt művei tették ismertté; Dell' elettri-
cismo naturale ed artifiziale (Torino, 1753); Dell' 
elettricismo artifiziale (u. o. 1772) ós Dell' elettri-
cita terrestre atmosferiea acelosereno (u. o. 1775). 
1760-ban Canonica apáttal Piemontban fokmérést 
eszközölt, melynek eredményeit a Gradus Tauri-
nensis(Torino 1774) c. művében közölte. Cassini B. 
méréseinek pontossága felől kételyeket támaszt-
ván.B.indíttatvaéreztemagátLettered'unltaliano 
ad' un Parigino intorno allé riflessione del sign. 
Cassini sul grado Torinense (Firenze 1777)c. mun
kának megírására, melyben bebizonyítja, hogy 
a függő ón irányát az Alpok közelsége befolyá
solja. 

B e c c l i e g g i a r e (olasz, teng., ejtsd: bekkedzsáre) 
a. m. bugdálni (1. o.). 

Beccles (ejtsd: oekkisz), város Suffölk angol gróf
ságban, a Waveney partján, ennek torkolatától 
mintegy 39 km.-re; a Waveney folyó itt lesz ha
józhatóvá; (i9oi) 6898 lak., maláta-, gazdasági 
gép- és tóglagyártással, malmokkal. 

Béce v. börc, 1. Hálókötőfa. 
Becéző nevek v. becéztető nevek: családi ké

nyeztető nevek, melyekkel különösen a gyerme
keket szólítgatják. AB.rendszerint a keresztnevek 
rövidítéséből, elferditéséből v. kicsinyítő képzők
kel való megtoldásából keletkeznek, pl. Juliánná 
v. Júlia helyett Juli, Julis, Juliska, Julcsika, 
Zsuzsanna h. Zsuzsi, Zsuzsika, Zsuzsó, Ferenc h. 
Feri, Fercsi, Ferike, Károly h. Kari, Karcsi, 
Bertalan h. Berci, Judit h. Juci, Sándor h. Sanyi, 
András h. Bandi, Anna h. Panna, stb. V. ö. Szi-
lasi Móric, A becéző keresztnevek (M. Nyelvőr 
1883). 

Béchan ie l (franc, ejtsd: bésámei), vajból, liszt
es tejfelből álló étel, mely nevét feltalálójától, 
B.-től nyerte s amelyet vagy mártásnak használ
nak hús mellé, borjú-, rák- vagy haldarabkákkal 
keverve, vagy pedig mint tésztát készítenek, va
lamivel több liszt és cukor hozzáadásával. — B., 
marquis de Nointel, XIV. Lajos főudvarmestere 
volt, egyébként szakácsművész, aki Le Bas álné
ven versben írt szakácskönyvet is adott ki. 

Bechard, 1. János báró, altábornagy, szül. 
1728. Szegeden, megh. 1788 máj. 9. A hétéves há
borúban több ízben kitüntette magát; a sziléziai 
Glatz erősség elfoglalása első sorban az ő intéz
kedéseinek és vitézségének volt az eredménye. A 
bárói rangot 1761. a sch weidnitzi ütközetben tanú
sított vitézségéért kapta. Az 1788. török háború
ban Belgrád ostromát vezette, de egy kirohanás 
alkalmával halálosan megsebesült; miután még 
épen maradt balkezével jelentését aláirta, átvi
tette magát Zimonyba, hol meghalt. 

2. B. János báró, vezérőrnagy, szül. Szege
den 1762., megh. 1813 dec. 28. A francia hábo
rúkban mint mérnökkari tiszt szolgált s Valen-

cienne, Quesnoi, Maubeuge, Kehi és Alessandria 
ostrománál működött ós szerzett kiváló érdeme
ket. 1802. a Mária Terézia-rend keresztjót ós a 
bárói rangot kapta. 

3. B. József báró, ezredes, szül. Napagedlben, 
Morvaországban 17ö8.,megh. Szombathelyen 1806 
jan. 16. A török és francia hadjáratokban nevét 
mint vitéz katona tette ismertté. 

Beche (ejtsd: bics), sir Henry Ttiomas de la B., 
angol geológus, szül. Londonban 1796., megh. 
u. o. 1855 ápr. 13. 1819-ben kezdte meg Svájc, 
Olaszország, a francia tengerpart, Nagybritannia 
több kerülete stb. geológiai viszonyainak tanul
mányozását. Conybeare társaságában nyilvános
ságra hozta a plesiosaurus felfedezését a bris
toli liaszmószben, 1825. pedig Jamaika geológiai 
viszonyairól értekezett. Ő volt a gyakorlati geo
lógiai múzeum megalapítója Londonban. Művei: 
Geological notes (London 1830); Sections and 
Views of geological Phenomena (u. o. 1830); Geo
logical Manuál (u. o. 1831); Geological Observer 
(u. o. 1851) stb.; ezenkívül számos földtani tér
képet is adott ki. 

Becher, 3173 m. magas csúcs a Stubai Alpok
ban, menedékházzal. A turisták szívesen felke
resik. 

Becher, 1. Alfréd Július, az 1848-iki bécsi for
radalom egyik vezére, szül. Manchesterben 1803., 
megh. Bécsben 1848 nov. 23. Jogot tanult, aztán 
az atyja által alapított Handelszeitungot szer-
kesztó Kölnben. Majd ügyvéd lett Blberfeldben, 
utóbb zenetanár Düsseldorfban, ahol Mendelssohn, 
Immermann és Grabbe társaságában élt. 1840-ben 
Londonba, majd Bécsbe költözött, hol a zenészét! 
lapokba bírálatokat írt és négyeseket szerzett. 
Munkái: Monológé am Klavier; Jenny Lind 
(Wien 1847). 1848-ban tagja lett a demokrata kö
zépponti bizottságnak ós szerkesztője a Der 
Eadikale c. forradalmi lapnak. A felkelés elnyo
mása után Jelinekkel együtt a Neuthor előtt főbe-
lőtték. 

2. B., Jolmnn Joachim, vegyész, orvos és nem-
zetgazdász, szül. Speyerben 1635., megh. London
ban 1682. Egy ideig Mainzban érseki orvos volt, 
aztán Bécsben és Londonban élt. Ama sok tudo
mányág közt, amelyekkel B. foglalkozott, ott sze
repel a nemzetgazdaságtan is 1664 óta, s kalan
dos életében nemsokára ez játssza az egyik fősze
repet. Ebben az évben a pfalzi választófejedelem
mel tárgyalt a kereskedelem emelése tárgyában 
s nem sokkal később Münchenben telepedett le, 
hol a fejedelemnek Unvorgreifliehes Bedenken 
wegen Auffhehmen der Commerzien-Sachen c. 
emlékiratában merkantilista tanácsokat adott. 
1660-ban Bécsben császári tanácsos minőségében 
és a kereskedelmi kollégium tagjaként nagy la
boratóriumot alapított és egy indiai kiviteli tár
saságot tervezett. 1666-ban pedig merkantilista 
tanait fejté ki és azt ajánlotta, hogy az egész gaz
dasági életet az állam vezesse s regáljogainál 
fogva ragadja magához az ipar és kereskedés 
vezetését; állítson állami műhelyeket, áruraktá
rakat, bankot stb., a forgalmat pedig hatóságilag 
megállapított árszabályokkal szabályozza. Ide 
vágó művei: Politischer Discurs von den eigent-
lichen Ursaehen des Auff- und Abnehmens der 
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Stádte, Lánder und Repnbliken (1667, 6. kiad. 
1750); Gedanken und Verlauf über das Conflsca-
tions-Werck der Französischen Waaren u. Manu-
fakturen ÍH Teutschland stb.; Physica subterranea 
és Supplementum in Physicam subterraneam; 
Oedipus Chymicus (1664); Chymischer Glücks-
hafen (1682) stb. Életrajzát megírta Erdberg-
Krczenciewski (Jena 1896). 

3. B., Siegfried, osztrák statisztikus, szül. Plán
ban (Csehország) 1806 febr. 28., niegh. Bécsben 
1873 márc. 4. 1831-ben államszolgálatba lépett, 
1835-ben a bécsi műegyetemen foglalta el a törté
nelem és a kereskedelmi földrajz tanszókét; 1848. 
az osztrák kereskedelmi minisztériumba nevezték 
ki. 1852-ben nyugalomba vonult. Fő műve Das 
österr. Münzwesen 1524—1838 in historischer, sta-
tistischor und legislativer Hinsicht (2 kötet, Wien 
1838), melyet több kisebb statisztikai értekezés 
követett, főként Ausztria kereskedelmére vonat
kozók. Továbbá számos munka Ausztria kereske
delmi és vámviszonyairól. 

Bech ica (gör.-lat.), 1. Köptetőszerek. 
Bechilit (borókaiéit, hayesin, ásv.), kalcium-

hidro-borát, CaB407.4H„0. Toscanában mint a 
bórsavas lagunákból származó inkrusztáció talál
ható, azonkívül Amerikában (Coquimbo, Argen-
tinia). 

Bechin (csehül: Bechyné), város Csehország
ban, Mühlhausen kerületi kapitányságban, a 
Luschnitz közelében, (1900) 2109 lak., sörgyártás
sal, cserépárukészítéssel, vastartalmú ásványvíz
forrással, a Paar grófok kastélyával. Közelében 
vannak a B.-i sziklák. 

Bechmann, A ugust,német jogtudós, szül. Nürn
bergben 1834 aug. 16., megh. mint egyetemi tanár 
Münchenben 1907 júl. 7. Több római jogi müvet írt, 
amelyek közül legnevezetesebb : Der Kauf nach 
gemeinom Recht (Erlangen 1876—908, 3 rész). 

Bechs t . , növénynevek mellett Bechstein Jo-
hann Mattháus (I. 0.) nevének rövidítése. 

Bechstein, 1. Friedrich Kari, német zongora
gyáros, szül. 1826 jún. 1. Gothában, megh. 1900 
márc. 6. Berlinben. Miután Parisban és London
ban több nagy zongoragyárban mint vezető mű
ködött, 1856. Berlinben maga alapított gyárat és 
zongorái rövid idő alatt világhírre tottek szert; 
népszerűségét különösen a nagy mesterek, mint 
Bülow és Liszt Ferenc elismerése szilárdította 
meg. 

2. B., Johann Mattháus, német ornitológus, 
szül. 1757 júl. 11. a Gotha melletti Waltershausen-
ben. 1778—80-ig Jenában teológiát tanult, de ki
váló gondot fordított a természettudományokra 
is, különösen az erdészetnek szentelte tehetségét. 
1822 febr. 23. mint a Meiningen melletti dreissig-
ackeri erdészeti akadémia tanára halt meg. Mun
káiban az erdőkre kártékony rovarokkal, továbbá 
madarakkal ós emlősökkel foglalkozott. Ismer
tebb munkái: Forstinsektologie (3 köt., 1818); Ab-
bildungen naturhistorischer Gegenstande(8köt, 
1796-1810, 2. kiad. 1816—27); Forst- und 
Jagdwiss. nach allén ihren Teilen (1818—27, 
14. köt.); Naturgesch. d. Hof- u. Stubenvögel 
(1870). 

3. B., Ludvng, német költő, szül. Weimarban 
1801 nov. 24., megh. 1860 máj. 14. Meiningenben, 

hol udvari tanácsos és könyvtárnok volt. Sokol
dalú tehetsége a költészet ós tudomány számos 
ágában érvényesült. Verses művei közül emlí
tést érdemelnek: Die Haimonskinder (1830); Der 
Todtentanz (1831); Faustus (1833); Luther (1884) 
stb. Regényei: Das tolle Jahr (1833); Der Für-
stentag (1834); Fahrten eines Musikanten (1836); 
Grumbach (1839) stb. regényes tárgyúak, de a 
földolgozás sokszor köznapi. Maradandó becsüek 
a népköltészetre vonatkozó dolgozatai, melyek 
közül gyermekek számára irt két népmesegyüj-
temónye (először 1844 és 1856) még ma is igen 
népszerű; magyarul: «Bgyszer volt, hol nem 
volt», átdolgozta Györy Ilona (1892) és Összes 
meséi, átdolgozta Lajos bácsi (1894). V. ö. Linsch-
mann Th., L. B.-s Schriften zusammengestellt 
(Meiningen 1907). 

4. B., Beinhold, B. Ludwig fia, német filológus, 
szül. Meiningenben 1833 okt. 12., megh. Rostock
ban 1894 okt. 5., 1869 óta a német filológia egye
temi tanára Jenában, 1871-től haláláig Rostock
ban. Kiváló kutató a germán filológia terén. Fő 
művei: Aussprache dos Mittelhochdeutschen (1858); 
Zum Spiel von den zehn Jungfrauen (1866); Tristan 
und Isolt in deutschen Dichtungen der Neuzeit 
(1876) stb. Jelesen adta ki (bevezetésekkel, jegy
zetekkel) Beheim Mátyás Evangeliomát (1867); 
Gottfrid Tristanját (3. kiad. 1890); Freibergi 
Henrik Tristanját (1878); ó-német meséket, mon
dákat s legendákat (1863, 2. kiad. 1877) stb. 

• Bechtel, Fritz, indogermanista, szül. Dur-
lachban (Baden) 1855 febr. 2-án. 1875-77-ig Hei-
delbergben, Göttingenben és Strassburgban ta
nult, 1878. magán-, 1884. rendkívüli tanár lett a 
göttingeni egyetemen, 1895. a hallei egyetemhez 
az összehasonlító nyelvészet rendes tanárának ne
vezték ki. Főbb müvei: Über die Bezeichnungen 
der sinnlichen Wahrnehmungen in den indoger-
manischen Sprachen (Weimar 1879); Die In-
schriften des ionischen Dialekts(Göttingen 1887); 
Die Hauptprobleme der indogermanischen Laut-
lehre seit Schleicher (u. 0. 1891). Heves ellenfele 
Brugmann nyelvészeti irányának. Fick A.-val 
átdolgozta a Die griechischen Personennamen 
2-ik kiadását. Kisebb dolgozatai a Beitráge zur 
Kundé der indogermanischen Sprachen és Zeit-
schrift für deutsches Altertum 0. folyóiratokban 
jelentek meg. 

Bechterev, Vladimír, orosz orvostanár, szül. 
Vjotkában (Oroszország) 1857 jan. 22. Orvosi 
tanulmányait Péterváron, Lipcsében és Parisban 
végezte. 1878 ban avatták orvosdoktorrá. 1893 
óta az elme- és ideggyógyászat rendes tanára a 
pétervári orvosi akadémián. Igen nagyszámú tu
dományos dolgozatai főleg az elme- és ideggyó
gyászat terén mozognak és különböző nyelveken 
jelentek meg. Különösen fontosak és értékesek 
ideghistológiai vizsgálatai, amelyekben új, addig 
még nem ismert tényeket derített fel. Nevezete
sebb dolgozatai: Die Leitungsbahnen im Gehirn 
und Rückenmark; Die Nervenkrankheiten in ab-
gesonderten Beobachtungen; Die Bewusstsein- u. 
Gehirnlokalisation; Suggestion und ihre soziale 
Bedeutung. 

Bechtold, 1. Fülöp KristófbáTó, tábornok, szü
letett Spengelbergben.Hessenben 1747.,megh.Kő-
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szegen 1815. Mint közember kezdette meg katonai 
pályáját egy vértes ezredben s legelőször 1788. 
Belgrád ostrománál tüntette ki magát, amikor 
századossá neveztetett ki. A francia háborúkban 
1792—1809-ig vett részt s rettenthetetlen vitéz
ségének több Ízben fényes jelét adta. 1795-ben 
bárói rangot kapott, 1811. tábornoki ranggal nyu
galomba vonult. 

2. B. Fülöp báró, altábornagy, az előbbinek fia, 
született Peremartonban, Veszprém vmegyében, 
1786. Mint 15 éves flu lépett a 4. számú vértes
ezredbe s a francia háborúk folyamán századosi 
rangra emelkedett. Az 1848—1849-iki magyar
országi hadjáratban mint altábornagy vett részt 
és egy ideig ő vezette a cs. kir. sereget a szerbek 
ellen, kevés szerencsével. A szőregi csata után 
nyugalomba lépett. Katonai munkái közül ki
emelendő: Militárische Handbibliothek (Wien 
1836-40. 9 köt.) 

Bechtolsheim Antal báró, cs. és kir. lovassági 
tábornok, szül. Würzburgban 1834 dec. 13., megh. 
Bécsben 1904 jan. 25.1866-ban a custozzai csatá
ban hősies magatartásával a Mária Terézia-rendet 
vívta ki; ugyanis az olasz Forli-dandár törzsét, 
mely dandár a Cricol-magaslatról visszaszorította 
az osztrák Benko-dandárt, 3 század dzsidással hir
telen megtámadta, két tábornokot megsebesített, 
2 ágyút elfoglalt s e rohammal oly rendetlen
ségbe hozta az olasz dandárt, hogy az osztrák 
dandár győzelmesen újíthatta meg a támadást és 
lényegesen hozzájárult a diadal kivívásához. 
Mint katonai meghatalmazott az 1877—78-iM 
orosz-török háborúban az orosz főhadiszálláson 
tartózkodott. 1891-ben lovassági tábornokká ne
vezték ki s 1903. nyugalombavonulása alkalmá
val gárdakapitannyá lett. 

Becic, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban, (1900) 
149 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. Orijovac. 

Becic Ferdo (Nándor), horvát regényíró, szül. 
Przemislben (Galíciában) 1844 ápr. 15. Tanul
mányait Pozsegában, Zágrábban és Bécsben vé
gezte. Katonai pályára készült, de attól 1879. 
megvált s a volt határőrvidéken közigazgatási 
szolgálatba lépett. Mint vármegyehatósági titkár 
nyugalomba vonult. Regényei: Kletva nevjere 
(A hűtlenség átka, 1874); Montecchi i Capuletti, 
Slucaj i sudbina (Véletlen és végzet, 1876); 
Vukicev most (Vukics hídja, 1883); Zavjet (Foga
dalom, 1884). Ismertebb elbeszélései: Persa, Haj-
dukova drága; Kapetan Katinic. Számos novellája 
és kisebb elbeszélése horvát szépirodalmi lapok
ban jelent meg. 

Becikkelyezés, az a közjogi cselekmény, mely-
lyel valamely jogalkotó okmány törvénybe iktat-
tatik. Nálunk nemzetközi szerződéseket, vasúti 
engedélyokiratokat stb. szokás becitkelyezni. 

Beck, 1. Frigyes gróf, táborszernagy, szül. 
Baden-Preiburgban 1830 márc. 21.1846-ban lépett 
mint utász-hadapród osztrák szolgálatba. Végig-
küzdötte az 1848., 1849. és 1859. évi hadjáratokat 
s utóbbiban kivált Terrasa-, Candia- és Magentá-
nál, továbbá Pontenuovonál, ahol meg is sebesült, 
tűnt ki. 1867-ben a király katonai irodájának fő
nőkévé, 1874. főhadsegéddé neveztetett ki, 1878. 
pedig bárói rangra emeltetett. 1881-ben az ural
kodó bizalma a vezérkar élére állította, mely ál

lásban egészen 1906-ig maradt, amidőn az idő
közben 1906 jún. 12. grófi rangra emelt B. nyu
galomba vonulása alkalmával az első arciére-
testőrsóg kapitányává neveztetett ki. B. tábor
szernagynak az osztrák és magyar vezérkar ki
képzése ós fejlesztése terén kiváló érdemei van
nak és hosszú, 60 évet meghaladó tényleges szol
gálata alatt számtalan bel- és külföldi kitünte
tésben volt része. 

2. B. Günther, mannagettai ós lerchenaui 
lovag, szül. Pozsonyban 1856 aug. 25. Bécsben 
tanult s 1878. a cs. és kir. udvar botanikai kabinet
jének asszisztense lett. Később a bécsi herbáriumot 
kezdte morfológiai gyűjteményeivel együtt beren
dezni és felállítani s ezt 1886 végén be is fejezte. 
1889-ben a Hofmuseum ünnepies megnyitása
kor valóságos custos lett. 1884 a növényszisz
tematikának m.-tanára az egyetemen. 1885-ben 
és 1888. a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
tól államsegélyt kapott, hogy Bosznia flóráját tu
dományosan átkutassa (Flóra von Südbosnien und 
der angrenzenden Hercegovina. I—II. köt. 9. rész a 
naturhist. Hofmuseum annales-óben) s a szerajevói 
országos múzeum számára botanikai gyűjteményt 
rendezzen. Lipót főherceg megbízásából Hern-
stein flóráját és (kitűnő zoológiai kutatók segít
ségével) faunáját dolgozta ki a főherceg támoga
tásával készült díszmü részére, amely Mono-
graphie von Hernstein u. seiner weiteren Gegend 
címen jelent meg. A Flóra von Hernsteinban 
(1884) közölte B. Alsó-Ausztria mószhavasainak 
vegetációjáról évek során át gyűjtött tapaszta
latait. Fülöp szász-koburg-gothai herceg is meg
bízta, hogy az Itinera principum S. Coburgí 
II. kötetének részére (1888) a föld körül való 
utazásából eredő növénytani anyagot feldolgozza. 
1899 óta a növényrendszertan ny. r. tanára és 
kertigazgató a prágai német egyetemen. Számos 
kisebb-nagyobb terjedelmű értekezésén kívül, me
lyek leginkább a bécsi és német botanikai ós tu
dományos folyóiratokban jelentek meg, nagyobb 
munkái a következők: Monographie der Gattung 
Orobanche, 4 színes táblával és 3 térképpel (Kas-
sel 1890); Flóra von Nieder-Oesterreich (Wien 
1890—92); InulaeBuropaeae (Wien,1881); Plantae 
a Dre. J. Szyszylovicz in itinere per Cernogoram 
et in Albánia adjacente anno 1886 lectae (Szyszy-
iovicz-csal, a krakói akad. közleményeiben 1888); 
Übersicht der bisher bekannten Kryptogamen 
Nieder-Oesterreichs(Wien, 1887); Dio Nadelhölzer 
Nieder-Oesterreichs, eine píianzengeogr. Studie 
(u. o. 1889); Die Vegetationsverháltnisse der illy-
risehen Lánder (Leipzig 1901); Flóra von Bosnien 
u. Hercegovina (u. u. 1904, 1908); Vegetations-
studien in den Ostalpen (u. o. 1907—08 2 rész). 

3. B. Gyula (madarasi), báró, 1. Madarassy-
Beck. 

4. B. Hugó (madarasi), jogtudós, B. Károly 
költő unokatestvére, szül. Baján 1843 jan. 13, 
1868—92. ügyvédi gyakorlatot folytatott, 1892. 
kir. kúriai biró, 1908 nov. 8. kir. kúriai tanácsel
nök lett ós a váltó- és keresk. tanácsot vezeti. 
1895-ben magyar nemességet kapott. A szabadalmi 
tanácsnak 1896—1908. ülnöke volt, a Magyar Jo
gászegyesületnek társelnöke. Önállóan megjeleni 
munkai: Észrevételek a magyar kereskedelmi tör-
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vénykönyv tervezetének a biztosítási ügyletet tár
gyalórészére (1874); Az 1876. évi XXVII. t-c. 
Jiivatalos források alapján szerkesztve (1878); 
Törvényhozási reformok a biztosításügy terén 
(1890);' Tanulmányok a biztosítási jogból (1891); 
Törvényjavaslat a magánbiztosítási vállalatok
ról (az igazságügyminiszter megbízásából 189-í). 

5. B. János, operaénekes, szül. Pesten 1827 
máj. 5., megh. Pozsonyban 1904 ápr. 9. Ha
talmas és művészien képzett baritonjával Ham
burg, Wiesbaden, Frankfurt stb. és 1853—85. 
Bécs közönségének volt kegyeltje. — Pia, József, 
méltó utóda, szül. Mainzban 1850 jún. 11., megh. 
Pozsonyban 1903 febr. 15.; 1876. Berlin, 1880 óta 
Frankfurt operájának tagja. 

6. B. Jeromos (leopoldsdorfl), I. Ferdinánd és 
II. Miksa császárok udvari kamaratanácsosa és 
Magyarország élelmezési főbiztosa. Nagytudomá-
nyú, alapos képzettségű s főleg a keleti nyel
vekben kiválóan jártas volt. Beutazta Európa és 
Ázsia nagyrészét. Nagybecsű könyvtára és kéz-
iratgyüjteménye a bécsi udvari könyvtár tulaj
donába ment át. 

7. B. Károly, magyarországi származású né
met költő, szül. Baján 1817 máj. 1., megh. 
Bécsben 1879 ápr. 10. Magyarországból kiköl
tözött, de műveiben uralkodó a magyar elem. 
Legtöbb hatást politikai verseivel tett, melyek
ben a szegények ós üldözöttek védelmére kelt. 
Munkái: Náchte (1838); Der fahrende Poet 1838); 
Stille Lieder (1839); Gesammelte Gedichte (1844); 
Jankó, der ungarische Eosshirt (3. kiad. 1870); 
Lieder v. armen Manne (1847); Gepanzerte Lieder 
(1848); Mater dolorosa (regény, 1854). Egy kis ideig 
Pesten is lakott és szerkesztéssel foglalkozott. 
V. ö. Gragger Eob., B. és a politikai költészet, 
Budapesti Szemle 138 és 139. köt. (1909); Hein-
rich Gusztáv akad. értek. 1904 (Századok 
37., 570). 

8. B. Lajos (madarasi), orsz. képviselő, B. 
Hugó (1. o.) fla, szül. 1874 jún. 12. Budapesten. 
Ugyanitt végezte tanulmányait, s ügyvédi ok
levelet nyert. 1905-ben a körmendi választó
kerület függ. és 48-as programmal képviselőül 
választotta. Különösen gazdaságpolitikai kérdé
sekkel, nevezetesen a kivándorlás és telepí
tés, valamint a mezőgazdasági hitel kérdéseivel 
foglalkozott. 1910-ben kerülete újra megválasz
totta. Müvei: Az életbiztosításról (díjat nyert, 
Budapest 1895); Ideálok (politikai regény, u. o. 
1902); Új nemzedék (politikai regény, u. o. 1904); 
Magyar birtokpolitika (1910,1. köt.); 48 és 67 
(politikai tanulmány, 1910). 

9. B. Miksa (madarasi), báró, 1. Madarassy-
Beck. 

10. B. Nándor (madarasi), báró, 1. Madarassy-
Beck. 

11. B. Ö. Fülöp, magyar érem- és plakettmü-
vész, szül. 1873. Vágujhelyen. Első szobrászati ta
nulmányait Budapesten végezte s aztán Parisban 
és Münchenben folytatta. Először 1895. tűnt fel 
műveivel Budapesten, mikor is megbízást kapott 
az ezredévi kiállítás egyik jutalom-érmének min
tázására. Bár nagyméretű szoborművekkel is fog
lalkozott és például az 1908-iki Rákóczi-síremlék 
pályázaton egy ily műve jutalomban is részesült, 

B. munkálkodása mégis leginkább az érem és 
plakett terén vált a legtermékenyebbé és a művé
szetnek ebben az ágában hamar számottevő mes
ternek ismerték el a külföldön is, itthon pedig a 
legnagyobb elismeréssel jutalmazták kiterjedt 
munkásságát. Nagyszámú művei közül, amelyek 
egy részét a nagy európai gyűjtemények is meg
szerezték, a következőket említjük: Aratás (1899); 
Korányi Fiigyes, János bácsi (1901); Samassa 
bíboros, A Nemzeti Múzeum jubiláris plakettje, 
Spiegel János (mind a három 1902); Egy mun
kás élete (1903); Balassa, Petőfi (1905); Gyulai 
Pál (1906) stb. Parisban 1900. bronzéremmel, Mi
lanóban 1906. grand prixvel tüntették ki. 

12. B. Soma, orvos, szül. Keszthelyen 1872 aug. 
3-án. Tanulmányait a budapesti egyetemen vé
gezte és 1895. avatták orvosdoktorrá. Ezután Per
tik tanár intézetében lett tanársegéd, ez idő alatt 
bizták meg a budapesti ivóvíz naponkint vég
zendő bakteriológiai vizsgálatával. Majd két évi 
külföldi tanulmányút iáról visszatérve. 1899-ben 
a Bródy Adél gyermekkórháznak előbb rendelő, 
azután főorvosává választották, ahol jelenleg is 
működik; a csecsemő és gyermekkori bőr- ós 
bujakóros betegségek a főszakmája. 1904-ben ma
gántanári képesítést nyert. B. nagy irodalmi mű
ködést fejtett ki, dolgozatainak száma megha
ladja az ötvenet. 1903-ban nemzetközi pályadíjat 
nyert. Élénk részt vesz a hazai tudományos egye
sületek működésében, emellett több külföldi lap
nak munkatársa s a párisi dermatológiai társa
ság levelező tagja. 

13. B. Vilma bárónő, az 1848—49-iki szabadság
harc egy női kalandorának álneve, ki csakugyan 
részt vett a háborús eseményekben s Racidula 
néven kémszolgálatokat végzett úgy a magyarok, 
mint az osztrákok részére. 1850-ben Egy hölgy 
emlékiratai az 1848—494M magyar szabad
ságharcról címmel Londonban egy művet adott 
ki, melyben egy asszony élményeinek tükrében 
sajátságos visszapillantásokat vetett az 1848— 
49-iki küzdelmekre. Utóbb, midőn az emigránsok
kal való összeköttetését titkos följelentésekre 
használta fel s kitűnt, hogy a B. nevet jogosulat
lan viseli, fogságba került, hol 1851. meghalt. 
Emlékiratai Halász Sándor fordításában magya
rul is megjelentek (Miskolcz 1901). Hogy mily ke
vés hitelre méltók, kimutatta legjobban Kropf 
Lajos a Századokban (1901). 

14. B. Vilmos, festőművész, szül. Baján 1824 
máj. 17., megh. 1862 szept. 24. Kereskedőnek ké
szült, de a festészetre több hajlamot érezvén, atyja 
1837. Bécsbe küldte őt s itt több évet szentelt tanul
mányainak. Ezután visszatért Pestre, hol 1846. 
Der Zeitgeist c. képes élclapot adott ki, mely e 
nemben első volt az országban, sőt az egész osztrák-
magy. monarchiában. 1849-ben Bécsbe internálták. 
Englánder S.-el szövetkezve a Charivarit szer
kesztette ; ezért az osztrákok elítélték és két hó
napi fogság után 1850 febr. 17. Pestre internálták. 
Itt élt azután folytonosan, leszámítva azt a kevés 
időt, amit Németországban töltött. Munkatársa 
volt az Euknspkgel c. lapnak és szerkesztette a 
Lacikonylia című élclapot. 

15. B. Vilmos, operaénekes, szül. 1868. Pesten. 
1888. Parisba ment s az ottani konzervatórium-
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ban végezte énektanulmányait. Mint kész művész 
1892. a budapesti operához szerződött. 1901. a 
bécsi operához hívták meg, de 1903. Mader visz-
szaszerződtette a budapesti operához. Rövid idő 
múlva azonban megvált ez intézettől s a párisi 
nagyoperaház tagja lett; az utóbbi években pe
dig Amerikában vendégszerepelt. Jelenleg állan
dóan Parisban él. 

Beck, 1. Christian Dániel, német filológus, szül. 
Lipcsében 1757 jan. 22., megh. u. o. 1832 dec. 13. 
A lipcsei egyetemen 1770 óta magán-, 1782 óta 
rendkívüli és 1785 óta rendes tanár. Valóságos 
polihisztor volt, ki teológiai, történeti, filológiai 
előadásokat tartott és e szakokból kétszáznál több 
munkát Irt. Művei közül Aristophanes (1794— 
1834, 13 köt.) ós Pindar kiadásán (1810, 2 köt.) 
kívül legfontosabbak: Anleitung zur Kenntniss d. 
allgemeinen Welt- und Völkergeschichte (1787— 
1807, 4 köt.) és Commentarii decretorum religio-
nis christianao et formuláé Lutheranae (1851). Ó 
adta ki az általa 1784. alapított societas filologica 
dolgozatait is (1801—13, 6 köt.). Bza «társaság» 
1809. átalakult a lipcsei egyetem filológiai sze
mináriumává. B. életét latinul megírta Nobbe 
1837). 

2. 23., Heinrich, szász államférfiú, szül. Gerá-
"ban 1854 ápr. 11., előbb a porosz, majd a szász 
közigazgatási pályán szolgált ós 1896. Chemnitz 
főpolgármesterének választották. 1895-ben az első 
kamara tagja; 1908 óta szász közoktatásügyi 
miniszter. 

3. B.. Johann Tobias, német ág. evang. teoló
gus, szül. 1804 febr. 22. a württembergi Balin-
gen-ben; 1827. waldthanni lelkész, 1829. városi 
lelkész Mergentheimban, 1836. rendkívüli ta
nár Baselben és 1843. a teológia rendes tanára 
Tübingenben, hol 1878 dec. 28. halt meg. Baur 
kritikai-spekulativ iskolájával szemben a bibliai 
teozófiai irányt alapította meg. Nevezetesebb 
müvei: Binleitung in das System der christlichen 
Lehre (2. kiad., Stuttgart 1870); Die christliche 
Lehrwissenschaft nach den biblischen Urkunden 
(2. kiad. 1874); Umriss der biblischen Seelenlehre 
(3. kiad. 1873); Leitfaden der christlichen Glau-
benslehre (2. kiad. 1869), melynek folytatása a 
Christliche Liebeslehre (1872—74). Irodalmi ha
gyatékából több exegetikai munkán kívül meg
jelentek: Vorlesungen über christliche Bthik 
(188-2—83, 3 köt.) és Über christliche Glaubens-
lehre (u. o. 1886—87, 2 köt.). Életrajzát megírta 
Riggenbach (Basel 1888). 

4. B., Kari Ferdinánd, német nyelvész, szül. 
Lieserben, Trier mellett, 1775 ápril 14., megh. 
Offenbachban 1849 szept. 4., hol 1823 óta nevelő
intézete volt. Grimm Jakab történeti fölfogásá
val szemben B. a nyelvet logikus organizmusnak 
tekintette és azonosaknak vette a nyelv és az ész 
törvényeit, ami öt a nyelvtényeknek erőszakos és 
tarthatatlan magyarázatára vezette. Fő müvei: 
Das Wort in seiner organischon Verwandlung 
(Frankfurt 1833); Ausführliche deutsche Gram-
matik (2. kiad. 1870, 2 köt.); Der deutsche Stil 
(1848, 3. kiad. Lyon Ottótól 1883) stb. Nyelvé
szeti álláspontja elavult. 

5. B., Max Wladimir, báró, osztrák államférfiú, 
szül. Bécsben 1854 szept 6., az államnyomda egy

kori igazgatójának fia. 1876-ban lépett állami 
szolgálatba és 1880. a földmívelési minisztérium
ban működött, ahol nagy része volt az olasz ke
reskedelmi szerződós megújításában. Miután a 
Gautsch-félo koalíciós kabinet megbukott és Ho-
henlohe herceg minisztériuma 6 hét múlva ön
ként lemondott, a császár Ferenc Ferdinánd fő
herceg ajánlására B. bárót nevezte ki 1906 jún. 
2. miniszterelnökké. Jún. 7. elmondott programm-
beszédében B. különösen két feladat megoldását 
tűzte ki magának: az általános választójogon 
nyugvó választói reformot ós a Magyarország
gal való gazdasági szerződós megújítását. Ezt a 
két feladatot meg is oldotta. 1908 jún 11. meg
nyithatta az új reform alapján megválasztott 
képviselőházat, az első «nópparlamentet» és 1907 
okt. 5. irta alá a Wekerle-kormánnyal kötött ke
reskedelmi szerződés meghosszabbítását, melyet 
aztán az osztrák és a magyar parlament helyben
hagytak. A németek és csehek kibékítése azon
ban B.-nek ép oly kevéssé sikerült, mint elődei
nek és közvetlen utódának (Bienerth), sőt a cseh 
kérdés okozta a B.-kabinet felbomlását. Miután 
előzőleg a csehek és németek bizalmiférflai, Fied-
ler meg Prasehek miniszterek adták be lemondá
sukat, 1908 nov. 15. az egész kabinet bejelentette 
visszavonulását. A császár nov. 15-én kelt kéz
iratában azzal a fenntartással bocsátotta el B. 
bárót, hogy szükség esetén szolgálatait újból 
igénybe fogja venni. A magyar kiegyezés életbe
lépésének küszöbén (1907 dec. 31.) a Szt. István-
rend nagykeresztjével tüntette volt ki B.-et. 

6. B., Philipp Levin báró, osztrák táborszer
nagy, szül. 1700., megh. Horvátországban 1768. 
Részt vett az örökösödési ós 7 éves háborúban, ne
vezetesen a kollini diadalban és elfogta Dierke 
porosz tábornokot hadastól Meissen mellett. Ezért 
a Mária Terézia-rendet kapta. 1763 után Horvát
ország katonai parancsnoka lett. 1766-ban Mária 
Terézia bárói rangra emelte. 

Becke, l.Franz Karl,hárö, osztrák államférfiú, 
szül. Kollinetzben (Csehország) 1818 okt. 31-ón, 
megh. Bécsben 1870 jan. 15. Jogot hallgatott s 
1840. állami szolgálatba lépett. Hat évvel később 
áttért a diplomáciai pályára és egymásután a ga-
laci, alexandriai és konstantinápolyi konzulátu
soknál működött. 1862—65-ig Triesztben a köz
ponti tengerészeti hatóság alelnöke volt. 1865-ben 
kinevezték pénzügyminiszteri tanácsosnak, 1866. 
pedig osztályfőnöknek. Larisch visszalépése és a 
Magyarországgal való kiegyezés megkötése után 
(1867) közös pénzügyminiszter lett. 

2. B., Friedrich Johann, szül. .1855. Prágá
ban. Előbb a csernovitzi, majd a prágai, végül a 
bécsi egyetemen az ásványtan és kőzettan tanára. 
Főmunkássága a kristályoptikai módszerek tö
kéletesebbé tételére, a kristályok etetésére ós az 
Alpok kristályos paláinak kőzettani tanulmányo
zására terjed. Munkái főkép a Tschermak's Ml-
neralogisch-petrographische Mitteilungen c. folyó
iratban és a bécsi császári akadémia kiadványai
ban jelentek meg. 

Beckelit, ritka elemeket tartalmazó szilikát 
ásvány, Ca8(Ce,La,Di)4SisOI5; szabályos rend
szerű, sárgásszlnű, igen apró kristályokban, ne-
felin- és magnetittel együtt fordul elő Mariupoi 
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kerületben (az Azovi-tenger északi partvidékén 
Oroszországban). 

Beckenham (ejtsd: bekkenemm), London külvá
rosa Croydontól EK.-re, Kent grófságban, vasút 
mellett, (1901) 26,380 lak 

Beckenried, község Unterwalden svájci kan
tonban, az Isleten patak torkolatánál, ahol az a 
Vierwaldstátti tóba szakad, Isening kastély rom
jaival, ahol a négy őskanton időnként tanácsko
zásokat tartott. 

Beckensloer János, esztergomi érsek, ki I. Má
tyás király korában nagy politikai szerepet ját
szott. Idegen származású volt, Boroszlóban szüle
tett. Mátyásnak az idegenek iránt való vonzalma 
juttatta karrierhez. Előbb a váradi majd a pécsi 
püspöki udvarban élt, azután bekerült az udvari 
kancelláriához. Janus Pannonius támogatásával 
pécsi prépost lett, de csakhamar érdemtelennek 
bizonyult e méltóságra. 1461-ben III. Frigyes párt
jára szegődött és Mátyással nyíltan szembe szállt. 
De kegyelmet nyert és mivel a Szentgyörgyi gró
fokat a császár pártjáról a királyóra térítette, ju
talmul a pécsváradi apátságot is megkapta Má
tyástól, ki erre a cumulatio beneflciorumra B.-t 
magasztaló levélben kért engedélyt a pápától. 
Midőn 1465. Vitéz János esztergomi érsekké lett, 
a váradi püspökséget B. kapta. 1468-ban a még 
gazdagabb egri püspökséget adományozta neki 
Mátyás és politikai ügyekben is bizalmával tün
tette ki, a váradi püspökséget pedig B. egy fiatal 
rokonával, Stolcz Miklóssal töltötte be. Miután 
Vitéz Jánosnak a lengyel összeesküvés után Má
tyás megkegyelmezett és móltóságába visszahe
lyezte, B. felügyelete alá helyezte. Vitéz még 
ugyanabban az évben, 1472. meghalt, mire B. 
foglalta el örökét, az esztergomi érsekséget, meg
tartván egyúttal az egri püspökséget is. Sőt Stolcz 
korai halála után még a váradi püspökség keze
lését is rábízta a király. B. azonban erre a párat
lan kitüntetésre is méltatlannak bizonyult. 1476-
ban — azzal az ürüggyel, hogy Aachenbe za
rándokol — Frigyes császárhoz szökött. Terve az 
volt, hogy a császár, XI. Lajos francia király és 
Morész Károly burgundi herceg segítségével IV. 
Sixtus pápát a zsinattal letétesse és helyébe ma
gát választassa meg. A császár két kézzel kapott 
az ajánlkozáson és miután Rohr Bernát salzburgi 
érseket állásáról lemondatta, az érsekséget B.-nak 
adományozta. Bernát azonban lemondását meg
bánva, Mátyáshoz fordult segítségért, aki egy
részt a salzburgi órsekségi várak birtokáért, 
másrészt B. pártfogása miatt hadat indított a 
császár ellen. Egyúttal vádat emelt B. ellen 
a szentszéknél. Minthogy azonban a pápa vo
nakodott Mátyás kórelmét teljesíteni, a király 
önhatalmúlag fosztotta meg B.-t az esztergomi 
érsekségtől és helyébe Aragóniái Jánost nevezte 
ki. Az titóbbi 1480. be is vonult Esztergomba, de 
az érsekség egyházi kormányzását nem vehette 
át, mert a szentszók nem erősítette meg B. elmoz
dítását. B. évekig tartó tárgyalás után sem mon
dott le az érsekségről. Végre Mátyásnak sikerült 
rábírnia a pápát, hogy B.-t megfossza méltóságá
tól (1484). B. ezután még néhány évig élt, 1489 
-dec. 15. halt meg. V. ö. Fraknói Vilmos, Mátyás 
király (M. Tört. Életrajzok 1890). 

Becker Alajos lovag, osztr.-inagy. ellentenger
nagy, szül. Schotteseinben 1842., megh. Fiúmé
ban 1900 ápr. 17. Részt vett az 1859. és 1866-iki 
háborúkban ós 1875—76. az angol Pandora yacht-
hajóval a Hound-Sundban eszközlendő kutatások 
céljából arktikus expedíciókra indult. 1893-ban 
mint sorhajú-kapitány a Kaiserin Elisabeth cir
káló koshajónak volt parancsnoka, melyen Ferenc 
Ferdinánd főherceg tette földkörüli utazását. 1897-
ben ellentengernaggyá nevezték ki. Utoljára a. 
fiumei hadi tengerészeti akadémiának parancs
noka volt. 

Becker, 1. Adolf, finn festő, szül. Holsingfors-
ban 1831 aug. 14. Kopenhágában, Düsseldorfban 
és Parisban tanult ós azután is sokat tartózkodott 
Franciaországban. Képei egy részének tárgyait a 
párisi művészéletből merítette; mások finn ós svéd 
tárgyú népies genrekópek. Említendők: k festő és 
modellje (1867); Anyai büszkeség (1868); Ebéd 
után; A beteg (1874); Ülés után (1880); A kávé
házban (1885) stb. 

2. B., Albert, német zeneköltő, szül. Quodlin-
burgban, 1834 jan. 13., megh. 1899 jan. 10. Dehn-
nól tanult Berlinben, hol le is telepedett 1856.; 
1881 óta Scharvenkakonzervatóriumában, 1892. 
a kir. zeneakadémián tanár. 1891-ben a dóm ének
karának igazgatója. G-moll szimfónáit a bécsi 
zenekedvelök egyesülete 1861. jutalmazta. Híre
sek Wolff Gyula Tannháuser, A szilaj vadász és 
Hammelni patkánybűvölő c. epikus verseinek 
közboszött lirai verseihez írt dalai, miséje, a Re-: 
formationscantate 1883 és hasonlók; Magyaren-
klange (zongoraátirat). 

3. B., August, német festő, szül. Darmstadtban 
1822 jan. 27., megh. 1887 dec. 19. A düsseldorfi 
akadémián Schirmernek volt tanítványa, azután 
sokat utazott, főleg vadregényes, hegyes vidéke
ken, Norvégiában, Tirolban, Svájcban, Skótor
szágban stb. és leginkább zord hegyes tájképoket 
festett. 

4. B., Ernst, német csillagász, szül. Emmerich-
ben 1843 aug. 11. Berlinben tanult. 1883-ban a 
góthai csillagvizsgáló igazgatója, 1887. a csilla
gászat tanára ós obszervatórium-igazgató Strass-
burgban. 1874-ben részt vett azon expedícióban, 
mely Iszpahánból figyelte meg a Venus átvonu
lását. Főbb művei: Resultate aus Beobachtungen. 
von 552 Bradleyschen Stornen (Leipzig 1881); 
Katalog von 9208 Sternen zwischen 20° 0' und 
25° 10' nördlicher Deklination (1895); Tafeln zur 
Berechnung der Prázession (Karlsruhe 1898); 
Theorie der Mikrométer und der mikrometrisehen 
Messungen am Himmel (Breslau 1899); Katalog 
von 8204 Stornen (Leipzig 1906). 

5. B., Georges, francia festő, szül. Parisban. 
1845., megh. 1910. Gérőmenak volt tanítványa és 
kezdettől fogva nagy terjedelmű, patetikus ké
peket szeretett festeni. Ilyenek: Orestes ós a fú
riák (1870); A vértanú özvegye (1870); Respha 
fiainak hulláit védi a ragadozó madarak elől (1875); 
Vértanúság stb. Arcképei közül kiválik Gallifet 
tábornoké (1886). 

6. B., Hermann Heinrich, «a vörös B.» mel
léknévvel, német politikus, szül.Elberfeldben 1820-
szept. 15., megh. Kölnben 1885 dec. 9. Jogot hall
gatott és mint hírlapíró ós szónok részt vett az. 
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1848-iki politikai mozgalmakban, amiért több évi 
várfogságra ítélték. 1862-ben Dortmundban po
rosz képviselőnek választatott, részt vett az észak-
német és német birodalmi gyűlésben, ahol a haladó
párttal szavazott. 1875-ben Köln főpolgármeste
révé választották és azóta tagja volt az urakházá-
nak. V. ö. Hackenberg, Der rote B. (Leipzig 189w). 

7. B., Jákob, német festő, szül. Dittelsheimben 
1810 márc 15., megh. 1872 dec. 22. Düsseldorf
ban tanult és eleinte romantikus történeti, majd 
népies genreképeket festett. Ezek közül népsze
rűekké váltak: A megsebesült vadorzó (Posen, Ra-
czynski-fóle képtár); A villámsujtott pásztor 
(Frankfurt, Stadel-féle intézet); A vihar (München, 
Neue Pinakothek) stb. 

8. B., Jean, német hegedűművész, szül. Mann-
heimben 1833 máj. 11., mogh. u. o. 1884 oki 10. 
Már 11 éves korában hangversenyeken játszott; 
1858. mestere, Kettenus helyett hangverseny
mester lett otthon, de csakhamar fölcserélte ezt 
az utazó virtuóz pályájával. 1867-ben Firenzében 
Masi, Chiostri és Hilpert nevű művészekkel 
megalapította a aflrenzei quartett»-et, mely euró
pai hirüvé lett. Finnek föloszlása után már csak 
az időközben művészekké serdült gyermekeivel 
utazgatott hangversenyekre. Ezek: Jeanne, szül. 
Mannheimban 1859 jún. 9., megh. u. o. 1893 ápr. 
6., Reinecke s Bargiel zongoratanitványa; Hans, 
szül. Strassburgban 1860 máj. 12., a lipcsei kon
zervatórium hegedűtanára; Hugó, szül. u. o. 1864 
febr. 13., Kündinger, Gützmacher, Hesz, Piatti és 
De Swert gordonka-tanítványa; Frankfurtban 
konz. tanár, a Hermann-quartett tagja. Hangsze
rére szerzeményeket is írt. 

9. B., Kari, német festő, szül. Berlinben 1820 
dec. 18., megh. 1900 dec. 50. Berlinben és Mün
chenben tanult, majd párisi és olaszországi tar
tózkodása után Berlinben telepedett le. Eleinte 
történeti és mitológiai képeket festett, utóbb újabb 
velencei tartózkodásának hatása alatt a velencei 
renaissance-életből, majd a német történetből 
merített genreszorű képeket, nagy figyelmet 
fordítva a környezet és viselet korhű, színes áb
rázolására. Némely képei nagyon népszerűkké 
váltak: V. Károly Tiziannál; Dürer Velencében ; 
V. Károly Fuggernél (Berlin, Nationalgallerie) ; 
Hutten költővé koronázása (Köln, Wallraf-Ri-
chartz-múzeum stb.). A budapesti Szépművészeti 
Múzeumban van Úrhölgy ós apródja c. képe (1857). 

10. B., Kari, a német csász. statisztikai hivatal 
első igazgatója, szül. Strohausenben, (Oldenburg) 
1823 okt. 2., megh. Charlottenburgban 1896 jún. 
20. Katonai pályára lépett, de utóbb nemzetgaz
dasági és statisztikai tanulmányokat végzett s 
1855. az oldenburgi statisztikai hivatal szervezó • 
sével és igazgatásával bizták meg. 1872-ben az 
újból alakult német császári statisztikai hivatal 
igazgatójává nevezték ki, mely hivatal az ő 
1891-ig tartó vezetése alatt nagy tevékenységet 
fejtett ki. Matematikai készültségének többrend
beli elméleti dolgozat is köszönhető, így különösen 
a budapesti statisztikai kongresszusnak bemuta
tott s a halandósági táblák szerkesztésével fog
lalkozó emlékirata (Zur Berechnung von Sterbe-
tafeln an die Bevölkerungsstatistik zu stellende 
Anforderungen, Berlin 1874). 

11. B., Kari Ferdinánd, német orgonista és 
zenei író, szül. Lipcsében 1804 júl. 17., megh. u. o. 
1877 okt. 16. Első zeneoktatását Schichttől és 
Schneider Frigyestől nyerte s már 1818. föllépett 
mint zongorajátszó. Azután az orgonajátékra 
adta magát oly sikerrel, hogy a lipcsei tanács 
1825. a Péter-, 1837. a Miklós-templom orgonásává 
nevezte ki. A lipcsei konzervatórium alapítása
kor B. ennek rendes tanára lett. 1856-ban minden 
állásáról lemondva, Plagwitzba vonult, hogy ku
tató és gyüjtőszenvedélyének élhessen. Nagy bib
liográfusa volt a zeneirodalomnak és sokat írt a 
XVI—XVIII. sz. zenéjéről. Korálokat, orgona- és 
zongoraműveket adott ki. Legérdemesebb mun
kája volt a Forkel-féle Systematisch-chronolo-
gische Darstellung der Musikliteratur újjádolgo
zása (Leipzig 1836; pótlók 1839). 

12. B., Nikolaus, német költő, a híres Rajnai 
dal szerzője, szül. Bonnban 1809 okt. 8., megh. 
mint bírósági hivatalnok Hünshovenben 1845 aug. 
28. Leghíresebb műve a Rajnai dal (1840; kezdő 
sorai: Sie sollen ihn nicht habén, den freien 
deutschen Rhein), melyben a német politikai föl
fogásnak ép akkor adott népies kifejezést, midőn 
Franciaországban a túlzók pártja a Rajna mindkét 
partjának elfoglalását sürgette. E dalra azután 
Musset és Lamartine feleltek ellentétes fölfogású 
költeményekkel. B.-nek e dala rendkívüli tet
szésben részesült s a porosz király ezer tallér Írói 
tiszteletdíjat utalványozott szerzőjének, össze
gyűjtött költeményei (1841) hatás nélkül marad
tak ; kitűnt, hogy a költő igen középszerű te
hetség. Életét megírta L. Waeles (1896). 

13. B., Oskar, szül. Odesszában 1839 jún. 18., 
megh. Alexandriában 1868 júl. 16. 1861 júl. 14. 
Baden-Badenben kétszer lőtt I. Vilmos porosz ki
rályra, ki azonban csak gyengén sérült meg a 
nyakán. B. azt vallotta, hogy a királyban a német 
egység ellenségét látja. 20 évi fegyházra ítélték. 
1866-ban kegyelmet kapott azon föltétel alatt, 
hogy Németországot mindenkorra elhagyja. 

14. B., Ottó, német orvos, a szemészet tanára a 
heidelbergi egyetemen, szül. Domhofban (Meck-
lenburg-Strelitz) 1828 máj. 3., megh. 1890 febr. 7. 
1859-ben avatták doktorrá. Tanítványa, később 
asszistense volt a híres bécsi szemésznek, Arlt-
nak. 1867-ben a szemészet magántanárává képe
sítették s 1868 óta ugyanannak rendes tanára a 
heidelbergi egyetemen. Művei: Atlas der patho-
logischen Topographie des Auges; Pathologie u. 
Theraphie der Linse stb. 

15. B., Philipp August, román filológus, szül. 
1862. az elszásziMühlhausenben. 1893-ban a buda
pesti tud. egyetemon a francia nyelvészet ós iro
dalom rendkívüli, majd 1899. rendes tanára lett. 
1905 óta a bécsi egyetemen adja elő a román filo
lógiát. Budapesti tartózkodása alatt munkatársa 
volt több tudományos folyóiratnak s ő írta meg 
az Egyetemes Irodalomtörténet számára a spa
nyol irodalom történetét. B. főleg ó-francia vers
tani kérdésekkel s az ó-francia mondakörökkel 
foglalkozik. 

16. B., Beinhold, német dalszerző, szül. a szász 
Adorfban 1842 aug. 11. Drezdában tanult; sokáig 
Dél-Franciaországban volt hegedüvirtuóz, de bete
geskedése miatt kénytelen volt visszatérni hazá

ié* 
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jába. Ó- ós njnémet dalaival tette magát ismertté. 
Dalművekkel is fellépett; a Ratbold c. sikere álta
lános. B. írta át II. Vilmos német császár Sang an 
Aegir c. énekszerzeményét sokféle hangszerre; 
kidolgozta Beethoven vázlatát: Goethe Erikönig 
c. balladájának megzenésítését. 

17. B., Rudolf Zacharias, német népies író, szül. 
Erfurtban 1752 ápr. 9., megh. 1822 márc. 28. 
Fő müvei: Deutsche Zeitung für die Jugend (1784 
—96) és ennek folytatásai: Nationalzeitung der 
Deutschen és Allgemeiner Anzeiger (1791 óta vál
tozó címmel), melyek nagy elterjedésnek örvendet
tek. Még népszerűbb: Not- und Hilfsbüchlein für 
Bauersleute c. könyve (1788,2 köt.).Davoust 1811. 
Napóleon megsértése miatt elfogatta s Magde-
burgban 17 hónapig fogva tartotta. Ez élményét 
B. 1814. önálló könyvben irta meg. Életét meg
írta Burbach (1895). 

Becker, németalföldi ércöntő család, mely a XV. 
sz.-tól egészen a XlX-ig virágzott. Alexander, 
rézmetsző, szül. 1828- Berlinben, megh. u. o. 1877-
ben. A berlini akadémián tanult. — Andreas ri
gai ötvös 1700 körül. Jegye A. B. K. — Kari, 
Alexander testvére, szül. Berlinben 1827., megh. 
u. o. 1891., szintén rézmetsző, ki korabeli és régi 
mesterek műveit (Andrea del Sarto, Pálma iJ 
Vecchio, Lionardo) reprodukálta. 

Beckerath, 1. Hermáim, német politikus, szül. 
Krefeldben 1801 dec. 13., megh. u. o. 1870 máj. 
12. 1838-ban bankházat nyitott ós részt vett a raj
nai tartomány legfontosabb hitelműveleteiben. Az 
1847-iM egyesült tartománygyűlésen lelkes libe
rális szónoknak bizonyult. A német nemzetgyűlés
ben az ú. n. kaszinópárthoz tartozott (1848). Aug. 
4-től szept. 5-ig pedig pénzügyminiszter volt. So
kat fáradozott a porosz örökös császárság érdeké
ben és tagja volt azon küldöttségnek, mely a po
rosz királynak a császári koronát felajánlotta. 
Utóbb, mint a porosz második kamarának tagja 
az alkotmányos szabadság érdekében küzdött a 
Manteuffel által kezdeményezett reakció ellen. 
1851-ben visszavonult. V. ö. Kopstadt, H. v. B. 
(Braunschweig 1874). 

2. B.,Moritz, németfestő, szül. Krefeldben 1838 
máj. 2., megh. 1896 szept. 17. Düsseldorfban és 
Münchenben tanult. Festményei többnyire törté
neti tárgyúak. A legismertebb közülök: Alarik 
temetése a Busento medrében (München, Schack-
félo képtár). A pécsi székesegyház helyreállítása 
alkalmával nagy részt vett a tomplom falkép
sorozatainak elkészítésében. V. ö. Gerecze, A 
pécsi székesegyház (Budapest 1893). 

Becker-Gundahl, Carl Johann, német festő, 
szül. Ballweilerben 1856 ápr. 4. Münchenben ta
nult, majd falura visszavonulva, önmaga képezte 
tovább magát ós igen egyéni felfogású, erőtel
jes népies genreképeket festett. Legutóbb nagy 
sikereket arat a monumentális egyházi művészet 
terén és a müncheni Maximilianskirche számára 
készítettmozaiktervei.majd a müncheniSzt.Anna
templom freskói a modern szellemű egyházi fes
tészet kiváló termékei. Rézkarcokat is készített. 
1910. a müncheni művészeti akadémia tanára lett. 

Becker hamisítványok. B. Károly Vilmos ré
giségkereskedő s éremkészltő, szül. Speyerben 
1771., éremhamisltványai nevezetesek az érem

tanban ; 300 különböző ritka érem elő- és hátlap
jainak bélyegét ismerjük tőle, ezek közt néhány 
erdélyit is. B. utánzatai s eredeti kompozíciói mes
terművek s nagy értéket képviselnek. Ó készítette 
görög érmek mintájára Wiczay Mihály gróf ezüst 
emlékérmeit is. (Weszerle Tab. XXXVI. 7-10.) 
V. ö. Pinder, Die Beckerschen falschen Münzen 
(Berlin 1843). 

Beckers, Hubert, német bölcsész, szül. Mün
chenben 1806 nov. 4., megh. 1889 márc. 11. 
Münchenben tanult s Münchenben volt egyetemi 
tanár 1847 óta. Hű követője Schelling későbbi filo-
zóftájának. Művei közül említésre méltók: Denk-
rede auf Schelling (1855); Lber die negatíve und 
positive Philosophie Schellings (1855); Ober Si-hel-
ling und sein Verháltniss zur Gegenwart (1857); 
Schellings G^istesentwickelung (1857); Das gei-
stige Doppelleben (névtelenül, 1856). Utolsó műve: 
Aphorismen über Tod und Unsterblichkeit (1889). 
Egyházi énekek gyűjteményét is kiadta e cím 
alatt: Cantica spiritualia (2 köt., 1845—47). 

Becket, Thomas, canterbury-i érsek és Anglia 
prímása, szül. Londonban 1115 körül, megh. Can-
terbury-ben 1170 dec. 29. Első neveltetését Ox
fordban nyerte, majd Parisba ment. Onnan vissza
térvén, Theobald canterbury-i érsek környezetébe 
jutott, aki két ízben küldte őt Rómába. II. Henrik, 
Anglia királya, megkedvelte s 1157. az ország 
kancellárjává nevezte ki, mely móltóságban csak
hamar a legbenső baráti viszony fűzte a király
hoz, kinek érdekeit minden tekintetben megóvta, 
anélkül azonban, hogy ez által az egyház érdekét 
csorbította volna. A püspökségeket arra méltó 
férfiakkal töltötte be s nem tűrte, hogy a püspöki 
székek hosszabb időn át betöltetlenül maradjanak. 
Emellett azonban valódi fejedelmi udvart tartott 
és pazar fénnyel vette magát körül. Theobald can
terbury-i érsek halála után II, Henrik B.-t nevezte 
ki érsekké s Anglia prímásává (1162), remélvén, 
hogy ekkép teljesen szabadon folytathatja túlka
pásait az egyházi ügyekben; de csalódott, mert 
B., aki életmódját teljesen megváltoztatta ós 
durva szerzetesi ruhát öltött, az egyház jogait II. 
Henrikkel szemben a leghatározottabban megvé
delmezte. Midőn II. Henrik a clarendoni statútu
mokban (1164) az állam jogait az egyház fölé is 
ki akarta terjeszteni, B. visszavonta aláirását és 
midőn a király erre esküszegéssel vádolta, Fran
ciaországba menekült, hol a harcot II. Henrik el
len folytatta. 1170-ben ugyan látszólag megbé
kült a két ellenfél és B. visszatért Angliába, de 
II. Henrik egy megfontolatlan szavának az lett a 
következménye, hogy négy angol nemes az oltár 
előtt meggyilkolta B.-t. A királynak az izgatott 
közvéleményre való tekintotböl e véres tett miatt 
nyilvánosan vezeklenio kellett B. sírjánál. B.-t 
már 1172. a szentek sorába iktatták. VIII. Henrik 
azonban betiltotta az emlékünnepet és B. földi 
maradványait megégettette. V. ö. Materials for 
the history of the Th. B. (4 köt., 1878—81); Bé-
mont, Revuo dos questions histor. (1882), Abbott, 
L. Thomas of C. (1898, 2 köt.); Mayer Konrád 
a Der Heilige novellájában irta meg B. életét. 

Beckford. William, angol író, szül. Londonban 
1759 szép. 29., megh. 1844 máj. 2. Apjától, aki 
londoni alderman volt, nagy vagyont örökölt. Iro-
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dalmilag 1780. lépett föl Biograpliical memoirs of 
extraordinary painters c. szellemes szatírájával. 
Híressé Vathek c. arab tárgyú regénye tette, me
lyet eredetileg francia nyelven írt meg s azután 
maga angolra fordított. B regényben, melynek 
egyik epizódja nagy hatással volt Byron Man-
frédjóre, szokatlan erő, hatalmas, olykor féktelen 
fantázia és keserű szarkazmus nyilvánul meg. 
B. későbbi regényeinek kisebb az értékük. Irt 
néhány könnyed útirajzot is. V. ö. Bedding Cy-
rus, Memoirs of W. B. (London 1859, 2 köt.) és 
Gamett, Vathek, with critical essay (u. o. 1893). 

Beckíj, Iván Ivanovics, orosz főúr, szül. Stock
holmban 1701., megh. 1885. Természetes fia volt 
Trubeckoj Iván hercegnek. Mint külföldön járt 
műértő II. Katalin udvaránál nagy szerepet ját
szott. Az ő tervei szerint építették a nemes 
kisasszonyok nevelő-intézetét Szt.-Pótervárott s 
a moszkvai ós pétervári lelencházakat; ugyan
csak az ő felügyelete alatt készült Nagy Péter 
cár híres lovagszobra. 

Beckingen, község Trier porosz közigazg. ke
rületben, Merzig (ettől 7 km.-nyire) j.-ban, a Saar 
közelében, vasút mellett, (1905) 2315 lak., vas
iparral. 

Beckmann-hőmérő,l/1oo0C.-tmegmutató dupla 
higanytartóval ellátott, különböző temperaturára 
beállítható hőmérő (1. o.). 

Beckum, járási székhely Münster porosz köz
igazg. kerületben a Hönne közelében, vasút mel
let, (i906) 7037 lak., cement-, szesz- és gazdasági 
gépgyártással. 

Beekurts, Heinrich, német vegyész, szül. 
Braunschweigban 1855 aug. 23. Szülővárosában 
a műszaki főiskola tanára volt. Legfontosabb dol
gozata az, amelyben a hullák rothadásakor kép
ződő alkaloidaszerü vegyületek és növényi alka
loidák közötti különbségekről értekezik. A brucin-
nal és sztrichninnel, továbbá a nitriteknek össze
tett éterekké való átalakításával is foglalkozott. 
Hirsch Brúnóval a Handbuch der praktischen 
Pharmacie c. munkát adta ki (Stuttgart 1887— 
1890); 1890 óta Schmidt Ernővel az Archív der 
Pharmacie szerkesztője ós kiadója. 

Beckx, Pierre Jean, 1853—1884. a jezsuitarend 
generálisa. Szül. Slchemben, Belgiumban 1795 
febr. 5., megh. 1887 márc. 4. Rómában. Mint föl
szentelt pap lépett 1819. a Józustársaságba Hil-
desheimban. Működött Hamburgban, Hildesheim-
ban, Braunschweigban, 1826 óta Köthenben, 
1830—48. Bécsben, azután rektor volt Löwenben, 
1852. tartományfőnök Bécsben, 1853 júl. 2. a rend 
generálisa. 1884 máj. 15. lemondott. Okossággal, 
szelídséggel és erővel vezette rendjét a legnehezebb 
időkben is. B. egyideig a magyarországi rendtar
tomány főnöke is volt s ez idő alatt Szcitovszky 
prímás az ő befolyására kieszközölte a kormány
nál a rend újólagos meghonosítását; központjuk 
a Szcitovszky által megnyitott nagyszombati je
zsuita papnevelő-intézet lett. Művei közül legis-
meretesebb a cseh, lengyel és olasz nyelvre is le
fordított Monat Maria. V. ö. Stimmen aus Maria-
Laach (1887). 

Beömen, adóközs. Szerem vm. zimonyi j.-ban, 
(i9oo) 806 német és horvát-szerb lak., u. p. ós u. t. 
Surcin. 

Becő (n8v.), a Nyelvtörténeti szótár 194.1. szerint 
becsű (siliqua), két termőlevélből alakult és kót-
rekeszü magrejtö; belseje közepén hártyás re
keszfal nyúlik végig s a magvak ezen 
vannak. A B. hossza szélességénél 4 
vagy többször nagyobb; alulról kezd 
kétfelé fölfesleni, úgy hogy végre a 
két termőlevél leesik, a hártyás re
keszfal pedig helyben marad, mire a 
magvak leszóródnak róla. Ilyen ter-
mésök van a keresztesviráguak na
gyobb részének, mint pl. a káposztá
nak. Ha az ilyen szerkezetű ós ilyen 
módon fölrepedő gyümölcs csak kb. 
akkora hosszú mint széles, avagy nem 
feltűnően hosszabb vagy rövidebb, 
becőke vagy táska termés (silicula) a 
neve. 

Becőke v. becöcske (nüv.), 1. Táska-
termés és Becő-

Becque (ejtsd: bekiy, Henri Fran-
gois, francia drámaíró, szül. Parisban 
1837 ápr. 9., megh. ugyanott 1899 
máj. 12. 1867-ben lépett a nyilvá
nosság elé a Sardanapal című operaszöveggel, 
melyet Jonciéres zenésített meg. Későbbi mű
vei : L'enfant prodigue (vígjáték 1868); Michel 
Pauper (társadalmi dráma 1870); Les honnétes 
femmes (vigjáték 1880); Les corbeaux (vígjáték 
1882); La Parisienne (vigjáték 1885); La Navette 
(1878). Ez utóbbi szinrekerült A sajka címmel a 
Thalia színpadján 1908. 1891-ben kiadta a Que-
relles littéraires e. kritikai polémikus munkáját. 
Becque az ultra-realisztikus irány úttörőihez 
tartozik. 1908-ban leplezték le Parisban Becque 
szobrát, mely Rodin alkotása. V. ö. Dubois, Henri 
Becque, l'homme, le critique, l'auteur drama-
tique (1888). 

Becquer, Gustavo Adolfo, spanyol költő ós el
beszélő, szül. Sevillában 1836 febr. 17., megh. 
Madridban 1870 dec. 22. Hivatalt nem vállalt és 
kizárólag az irodalomnak, műtörténetnek és újság
írásnak élt. Mint prózaíró novelláival és bájos 
legendáival a legjobb spanyol elbeszélők mellé 
sorakozik, de Rimas e. alatt írt versei még ezeknél 
is értékesebbek és olvasottabbak. A költő, ki sze
gényes viszonyok között élt, híressé csak halála 
után lett. Obras de G. A. B. (3 k.) halála óta 5 
kiadást értek. Összes verseit, 4 legszebb legendá
ját, életét és esztétikai móltatását magyarul Kö
rösi Albin adta ki 1902. 

Becquerel (ejtsd: bekrei), 1. Alfréd,francia orvos, 
szül. Parisban 1814 jún. 3., megh. 1866 máre. 12. 
Doktorrá avatták 1840. Mint kórházi orvos külö
nösen vizelet-, vér-, tejvizsgálatokkal és villamos 
orvoslással foglalkozott; 1847. Professeur agré-
gévé nevezték ki. Nagyszámú dolgozatai közül 
nevezetesebbek: Séméiotique des urines, ou Traitó 
del'altórations des urines dans les maladies, etc.; 
De l'empirisme en médecine; Des hydropsies sous 
le rapport pathogénique; Conférences cliniques 
sur l'hydrothérapie. Ezen dolgozatai különböző 
francia folyóiratokban jelentek meg, a legtöbb a 
Gazette des Hópitaux-ban. 

2. B., Antoine César, francia fizikus, szül. 
1788 máre. 8. Chatillon-sur-Loingban, Loiret 
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départementban, megh. Parisban 1878 jan 18. Mi
után tanulmányait elvégezte, 1810—12-ig a spa
nyol hadjáratban vett részt; ezután a műegyetem 
tanfelügyelője lett, de már 1814. a hadsereg vezér
karához osztották be; 1815. mint a mérnöki kar 
egyik századparancsnoka kérte elbocsáttatását s 
ettőlfogva kizárólag fizikai és kémiai vizsgálódá
sokkal foglalkozott s a Musée d'histoire natu-
relle-n tanított; különösen sok ós fontos fölfede
zést köszönhet neki az elektromosság és a mág
nesség tana. Pő műve : Traitó experimentál de 
l'électrieité et du magnétisme, et de leurs phéno-
ménes naturels (Paris 1834—40, 7 köt.). Ezen
kívül, részben Edmond fiával együtt, még a kö
vetkező munkákat írta: Élements d'électro-chimie 
appliquée aux sciences naturelles et aux árts 
(1843); Traité de physique considérée dans ses 
rapports avec la chimie (1844, 2 kötet); Traité 
cpmplet du magnétisme (1845); Éléments de phy
sique terrestre et de météorologie (1847); Eésumé 
de rhistoire de l'électricitó et du magnétisme 
(1858). B. tudományos működéséből különösen ki-
emelendők a turmalin elektromos tulajdonságai
ról, a fémek vezetőképességéről, a magnetoelek-
tromosságról tett kísérletei s elektrokémiai kí
sérletei ; B. készített először oly galvánelemet, 
mely némileg hasonló volt a Danielltől föltalált 
állandó elemhez. V. ö. Bárral, Éloge biographique 
de A. C. B. (Paris 1879). 

3. B., Alexanáre Edmond, francia fizikus, az 
előbbinek fia, szül. Parisban 1820 márc. 24., megh. 
1891 máj. 13. u. o. Először asszisztens volt a ter
mészetrajzi múzeumban és 1853-tól kezdve mint 
tanár tanította a fizikát a Conservatoire des árts 
ét mótiers-en ; azonkívül, hogy atyja munkáinak 
megírásában részt vett, vizsgálatokat tett különö
sen a foszforeszkálásról és a fény kémiai és elek
tromos (f otoelektromos) áramot keltő hatásáról is. 
Ezek La lumiére, ses causes et ses effets (Paris 
1867—68, 2 köt.) c. munkájának kiváló részeit 
képezik. Megvizsgálta a különböző testek gal
vánáramvezető képességót, az áram melegítő ha
tását a folyadékokban és sok anyagnak mágneses, 
illetőleg diamagnetikus tulajdonságait. Említésre 
méltó művei még ezenkívül: Recherches sur les 
effets électriques (1852—55); Des forces physico-
chimique et de leur intervention des phénoménes 
naturels (1875). 

4. B., Antoine Henri, fizikus, az előbbinek fia, 
szül. 1852 dec. 15. Parisban, megh. 1908 aug. 25. 
Le Croisicban (Bretagne); a B.-ek közt a legna
gyobb hírnevű, mintegy folytatója és betetőzője 
apja és nagyapja tudományos kutatásainak. 1889 
óta az Institut tagja, 1892. a Musée d'Histoire 
naturelle, 1895 óta pedig az École politechnique 
tanára volt. Vizsgálatai főleg a fény polározási 
síkjának mágneses forgatására, a Zeeman jelen
ségre, a kristályok abszorpciós színképeire s a 
foszforeszkálásra vonatkoznak. A Röntgen-suga
rak keltette foszforeszkálás vezette rá a róla el
nézett B.-sugarak és a radioaktivitás felfedezé
sére (1896), amik nevét egyszerre világhírűvé 
tették s amelyekért 1903. a Gurie házaspárral 
együtt a Nobel-díjat is megkapta. Az ezekre vo
natkozó dolgozatai a párisi akadémia Comptes 
Réndus-iben jelentek meg. 

Becquerelsugarak mágneses tér 
ben. A sugarak a P ólomcsészé" 
ben levő H rádiumbromidból in" 
dalnak ki, a mágnes északi far-" 
kát a rajz síkja előtt, a délit 
mögötte kell gondolnunk, AC 

fényérzékeny lemez. 

Becquerel-sugarak, a radioaktív anyagokból 
kiinduló sugárzások, amelyeket H. Becquerel, 
francia fizikus fedezett fel 1896. Azt tapasztalta 
u. i., hogy az uránium fém és vegyületei a foto
gráfiai papirt fényáthatlan burkon keresztül is 
megfeketltik, továbbá, hogy környezetükben a 
levegőt elektromos vezetővé teszik (ionizálják), 
úgy hogy a közelükbe helyezett elektromosság
gal töltött testek (pl. elektroszkóp) töltésüket el
vesztik. Ezek a hatások, ill. az őket okozó sugár
zások, mint a további vizsgálatok kimutatták, az 

urániumércekben 
foglalt s éppen ezek 

alapján felfedezett 
radioaktív anyagok
nak (rádium, poló-
nium, aktinium, tho-
rium) tulajdonítan-
dók, amelyek e suga
rakat szakadatlanul 
kibocsájtják. E vizs
gálatok alapján há
romféle Beequerel-
sugarat különböztet
hetni meg, ezek az 
*-, p- és -^-sugarak, 
amelyek tulajdonsá
gaikra rendre meg 
egyeznek a cső, ill. 
anódsugarakkal, a katód- ós a Rördgen-sngavetk-
kal (1. o.). Az a-sugarák (1. az ábrát) minden tulaj
donsága arra mutat, hogy ezek pozitív töltésű 
atomnagyságú részecskékből állanak, mint a cső
sugarak. Sebességük a három sugárfajta közt a 
legkisebb, ezért igen könnyen elnyeletnek. Alumí
nium Viooo c m - vastagságban, levegő 8—10 cm.-
ben teljesen elnyeli őket, miközben az utóbbi erő
sen ionizálódik. Erős mágneses térben irányukból 
eltéríthetők, alkalmas anyagokon foszforeszká-
lást keltenek. Ha egy szemernyi rádiumbromidot 
f oszf oreszkáló ernyő elé tartunk s ezt nagyítóval 
nézzük, észrevesszük, hogy a foszforeszkálás nem 
folytonos, hanem itt-ott feltűnő felvillanásokból 
áll, amik egy-egy a részecske ütközését kisérik 
(Grookes spinthariskópja). A ^-sugarak azonosak 
a katód-sugarakkal, azaz negatív elektronok al
kotják őket, csak a sebességük nagyobb, kereken 
200,000 km. mp.-enként. Elektromos, mágneses 
térben eltéríthetők, mint azok (tehát az a-suga-
rakkal ellentett irányban), erős foszforeszkálást 
keltő és fotochemiai hatásuk van. Végül a -(-su
garak a Röntgen-sugarakkal (1. o.) látszanak 
azonosaknak, tehát elektromos töltést nem visz
nek magukkal; elektromos, mágneses térben el 
nem téríthetők s rendkívül áthatok, úgy hogy 1 
cm. vastag ólomlemezen keresztül is érezhető ha
tásuk van. Vannak továbbá ú. n. szekundér B. 
amelyek tulajdonságaikra a B.-kal megegyeznek 
s mindenütt keletkeznek, ahol ezek elnyeletnek. 
L. még Radioaktivitás. 

Bécs, a XVI. sz.-ban a. m. fillér; innen ez a 
közmondás : "Németnek Bécs, magyarnak Pécs», 
amely régebben igy hangzott: «Németnek becs, 
magyarnak csécs», vagyis németnek pénz, a ma
gyarnak csak csecsebecse, értéktelen holmi. — 2. 
Némely helységben a faluvéget vagy a falu mel-
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•lettidülötstb. jelentis azt mondják: N. N. a Bécsen 
lakik ; eredj vizért a Bécsbe ; kimék a Czigány-
Bécsbe (Makó egyik külvárosának vége). 

Bécs (Wien, Vindobona, Vienne, Vienna ; há
rom melléklettel: 1. B. tervrajza, 2. B és kör
nyékének térképe, 3. B.-i épületek), osztrák csá
szári íö- és székváros, Alsó-Ausztria fővárosa, a 
közösügyi minisztériumok, az alsóausztriai leg
főbb hatóságok, római katolikus érsekség szék
helye, az é. sz. 48° 13', a k. h. 16° 23' alatt, 
170 m.-nyi átlagos magasságban a tenger szine 
fölött, a Duna jobbpartján (csak a legújabban 
hozzácsatolt 21. kerület fekszik a folyam bal
partján), az Alpok ÉK.-i nyúlványain (Wiener-
wald) és a hozzájuk simuló B.-i medence síkján 
fekszik. A város egy részét a Dunának egyik ága, 
a Duna-csatorna (Kanál), továbbá a részben be
boltozott Wien-folyócska szeli. Az 1868-81. 
szabályozott Duna 13 km. hosszúságban metszi 
•a város területét; a Duna-csatornát Nussdorfnál 
hatalmas zsilip, ill. záróhajó védi a jógtorlás be
hatolása ellen. Az É. felé védetlenül álló város 
•éghajlata nagyon szeszélyes és szeles; a csapa
dékos napok száma átlag 155, a csapadékmennyi
ség 623 mm. Területe 275 km2, tehát legnagyobb 
a kontinens városaié között; ebből li°/0 esik a 
•házakra és udvarokra, 8 7 % kertekre és parkokra, 
•2-30/0 szöllöre, 15% erdőre, 46% mezőre ós rétre, 
•9% utakra és vasutakra, 5°/0 vizekre, 3°/0 
temetőkre és terméketlen területekre. 

Városrészek. B. magva az I. kerület, vagyis 
belváros, amely az óvárosból és az 1857 óta az 
erődítések helyén épült kőrútból (Ringstrasse) áll. 

•'. A Ring az egykori vársik (glacis) helyén külön
böző néven a Duna-csatorna melletti kőparttal 
{Franz Josefs-Quai) az egész régi belvárost körül
fogja. Ez útvonalon vannak a legszebb parkos 
terek és legnevezetesebb középületek, a fényes 
paloták egész sora. A belvárosban van a császári 
palota (Hofburg) is. Legélénkebb utcái a Graben, 
a Bognergasse és Kohlmarkttal, a Kárntner- ós 
Rotenturmstrasse. AII. ker. a Leopoldstadt,a Duna
csatorna és a Duna fő ága közt; e részt 1622. a 
zsidók lakóhelyéül tűzték ki és máig is itt lakik a 
legtöbb zsidó. A belváros körül koszorúként sora
koznak a belső külvárosok; K.-en a III. ker., a 
Landstrasse a központi vásárcsarnokkal; e ker. 
Ny.-i részén, a Belvedere, Schwarzenberg- és több 
•követségi palota áll, tov. a IV. ker.. a Wieden; az 
V. ker., Margareten, a kisiparosok székhelye. A 
VI. (Mariahiff) és VII. (Neubau) kerületekben erős 
•a gyáripar és a kiskereskedés. A VIII. ker., Joseph-
stadt, a tisztviselő-világ lakóhelye. AIX. kerületet, 
az Alsergrundot jellemzik az egyetemi épületek 
•és a nagy kórházak. Ezeket a külvárosokat a 67 m. 
szóles Gürtelstrasse (rajta megy végig a városi 
vasút) választja el a külső, 1892. bekeblezett kül-
városoklól. D.-re fekszik a X. ker., a Favoritén, 
jobbára cseh gyári lakossággal; DK.-en a XI. ker., 
Simmering, a városi gáz- ós elektromos müvek
kel, számos gyárral ós a központi temetővel. Az 
V. kerülethez csatlakozik a XII. (Meidling), a 
XIII. ker., Hietzing, a Schönbrunn kastéllyal; XIV. 
(Rudolfsheim) és XV. (Fünfhaus) lakossága job
bára kisiparos. Ny.-on van a XVI. ker., Ottakring, 

"•& nagy állami dohánygyárral és az országos 

tébolydával, továbbá a XVII. ker., Hernals: a 
XVIII., Wáhring és a XIX., Döbling, B. villane
gyedei. A XX. ker., Brigittenau a Duna szigetén, 
valamint a Duna balpartján fekvő XXI. kerület 
(Floridsdorf, Leopoldau, Kagran, Stadlau, Aspern 
stb.) számos gyárat és gyári munkáslakást foglal
nak magukban. Ez utóbbi kerületben sok még a 
földmlvelő is. 

Terek, utcák, emlékművek. A széles köruta
kon klvülabelvárosnaknagyobbára csak kisebb te
rei vannak; ilyenek: a Stephansplatz, ennek DNy.-i 
folytatása a Stock-im-Eisen-Platz, amely nevét 
egy szegekkel sűrűn televert fenyőtörzstől kapta ; 
e törzs 1890 óta az Bquitable-palotaszögleténvan 
elhelyezve, a rajta levő vaspánton az 1575-iki 
évszám olvasható. A Hohe-Markt közepén áll a 
Votiv-emlék, amely szűz Mária férjhezmenetelét 
ábrázolja és amelyet 1732. Fischer von Erlach 
tervei szerint készítettek. Am Hof, a legnagyobb 
belvárosi tér, egy Mária-szoborral (1667-ből) és a 
hadügyminisztérium előtt Radetzky lovasszobrá
val (1892. Zumbuschtól). A Freiung az Austria-
kúttal Schwanthalertől (1846). A Neue Marktot 
Donner Rafael remek kútja ékesíti, melyet 1739. 
ólomból öntöttek, 1873. bronzba átöntöttek. A ku
tat, fő nőalakja mellett, a Duna négy alsóausz
triai mellékfolyóját jelképező szobrok díszítik. A 
Burg föudvarát alkotó Franzensplatzon I. Ferenc
nek római imperátor alakját viselő szobra áll, 
Pompeo Marchesitől (1846). A Josephsplatzon II. 
József császár szobra Zaunertől (1807). A külső 
Burgplatzon Szavojai Eugón herceg és Károly fő
herceg hatalmas bronzlovasszobrai vannak (mind 
a kettő Fernkorn műve 1860 és 1865-ből). A Maria 
Theresiaplatzon, az udvari múzeumok nagyszerű 
keretében Mária Teréziának emlékműve Zum
buschtól (1888). Az Albrechtplatzon áll a Mozart
szobor Tilgnertől (1896), az Albrecht-kút Meix-
nertől (1869) és Albrecht főherceg emlékszobra, 
Zumbusch müve (1899). A Beethoven-tér Beetho
ven emlékével Zumbuschtól (1880). A Lugeck kis 
terén Gutenberg szobra Bitterlichtől. Nagyobb tér 
a Schwarzenbergplatz, rajta Schwarzenberg Ká
roly herceg, tábornagy lovasszobra Háhneltől 
(1867); ugyanezen a téren áll az első bécsi alpi 
vízvezeték (Hochquellenleitung) nagyszerű szökő-
kútja (1873). A Schmerlingplatzon van Anzengru-
ber népszínműíró szobra Scherpetől (1905); a par-
kozott Rathausplatzon a városháza előtt több 
márványszobor, köztük a Lanner-Strauss emlék 
Seiferttől (1905). A Liebenbergplatz a Lieben-
berg-obeliszkkel. A Rudolf-kaszárnya előtti kis 
tér a Deutschmeisterplatz a Deutschmeister-em-
lékkel Benktől (1906). A Karlsplatz Brahms 
márvány ülőszobrával Weyrtől (1908) és a kis 
vörös porfirból faragott Tilgner-kúttal. A Schil-
lerplatz a Schiller-emlékkel Schillingtől (1876), 
Lenau, Anastasius Grün mellszobrával, ós velők 
szemben a Goethe-emlékkel Hellmertől (1904). 
A Praterstern a Tegethoff-emlókkel Kundmann-
tól (1886). A Mozartplatz a Mozart-kúttal, Tamino 
és Pamina bronzalakjaival Wollektől (1905). Hie-
tzingbenaz «AmPlatz» tér Miksa mexikói császár 
bronzszobrával Meixnertöl (1871). A forgalma
sabb utak és terek a körutakon kívül a Graben, 
amely a XIII. sz.-ig B. DNy.-i határa volt, a Szt.-
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háromságszoborral, amelyet Burnacini terve sze
rint 1693. a pestis megszűnésének emlékére állí
tottak föl; a Kohlmarkt, Kartnerstrasse, Roten-
turmstrasse, Lothringerstrasse Donner szobrász 
emlókszobrával Kauffungentól (1906); a Práter-, 
Tábor-, Landstrasser Hauptstrasse, Heumarkt, 
Rennweg.Wiedener Hauptstrasse a Rainer-kúttal; 
a Mariahilferstrasse a Haydn-emlékkel Nattertól 
(1887) és a «Gánsemadchena-nel Wagnertói (1865); 
az Alser- és Wáhringerstrasse. 

Parkok. B. legnagyobb parkja a Práter (1720 
ha.), amelyet 1776. II. József császár ajándékozott 
a városnak. Szóles Hauptalleo-ja (fasora) 4 km. 
hosszú; különösen tavasszal fényes kocsisorok 
robognak rajta végig. Benne van az 1873-iki 
világkiállításból fennmaradt Rotunde, máig is ki
állítások szinhelyo; különböző mulatóhelyek, kávé
házak, mutatványos telepek, itt van a 64 m. ma
gas óriási forgó kerék is ; a népmulatságok szin-
helye a Wurstelprator. A Práter végében van 
Freudenau, a lóversenyek színhelye. A város leg
szebb parkja a Ring (körút) K.-i oldalána Stadtpark 
(145 ha., 1861—67-ből), amelyet Canon (Weyrtól 
1905-ből), Van Haanon (Tilgnortől 1901-ből), 
Schindler (Hellmertől 1896-ból), Amerling (Bőnk
től 1902-ből) és Makart (Tilgnertől 1898-ból) fes
tőknek, Zelinka polgármesternek (Pönningertől 
1877-ből), Schubert (Kundmanntól 1872.) és Bruck-
ner zeneköltőknek (Tilgnertől 1899-ből) szobrai, 
továbbá a Donauweibchon-kút(Gassertőll865-böl) 
ós a Befreiung der Quelle-nek nevezett márvány 
szoborcsoportozat (Heutól 1903-ból) végre aKur-
salon ékesítenek. A Burg előtt terülő Volksgarten 
(1823. II. Ferenc alapította) a Tilgner-kúttal (Tilg
nertől 1875-ből), a gyönyörű Grillparzer-emlékkel 
(Kundmann, ill. Weyrtől), az Ephesus-múzeumot 
magában foglaló Theseus-templommal (Mobilétől 
1823-ból) és Erzsébet császárné emlókszobrával 
(Bittei lichtől 1907-ből). A Burgtól DK.-re elterülő 
udvari kert (Kaisergarten) el van zárva. Emlí
tendő még a Belvedere-kert, az Augarten, a Rat-
hauspark Schmidtnek, a városház építőjének 
szobrával; a Karlsplatzi park Resselnek, a 
hajócsavar feltalálójának szobrával (Pernkorn-
tól 1863-ból); az Arenbergpark a Landstrasso 
városrészben; a Rennwegen a botanikus kert; az 
Estorházy-park Mariahilfben ; a Schönborn-park 
a Józsefvárosban; a Maria Josepha-park az 
osztrák-magyar államvasúti pályaház mellett; 
a Rossauban a Duna-csatoma mellett az Elisa-
both-park; a Türkenschanz-park Wahringben, 
kilátó toronnyal és végül a Schönbrunni park 
(Steckhoven és Hohenbergtől 1753—75.) XIV. 
Lajos korabeli francia ízlésben; a Neptun-kút 
(Bayertől), az úgynevezett «Schöner Brunnen» 
nyugvó szép női alakkal és egy templom mester
séges romja díszítik; vele határos a császári állat
os botanikuskert. A Dunán és Duna-csatornán 
15 vas és 4 vasúti híd vezet át. A Wienen épült 
hidakat, mivel a kis folyót jórészben beboltozták, 
nagyobbára lehordták. 

Kiválóbb épliietek. A csúcsíves korszak a 
Szent István templomot kivéve, csaknem nyom
talanul tűnt el B. fölött. VI. Károly és Mária 
Terézia idejében a barokk-stílus uralkodott, míg 
az 1848 utáni építkezéseknél a francia és olasz 

renaissance jutott túlsúlyra. A kiválóbb középü
letek és paloták: A császári palota (Hofburg) kü 
lönböző időkben készült; fő homlokzatát 1889-93. 
Fiseher v. Erlachnak megtalált tervei szerint épí
tették újjá; a fő bejárat mindkét oldalán négy Her
kules-csoport ; a sarokpaVillonokat Hellraer és 
Weyr szóborcsoportozatai (Macht zu Lande és 
Macht zur See) ékesítik; a belső udvart ÉK.-en az 
úgynevezett Reichskanzleitrakt fJoh. Bernh. 
Fischertől 1828-ból, most az uralkodó lakosztálya); 
DNy.-on a XVII. sz.-ból való Amalienhof határolja; 
ÉNy.-on van a Lipót-traktus (1668—70. újra 
építve) és DK.-en a Schweizer Hof, melynek hom
lokzatát 1536—52. I. Ferdinánd alatt újra épí
tették. Az épülettömb DK.-i szárnya a Fischer v. 
Erlach által 1726. befejezett udvari könyvtár pom
pás díszteremmel és értékes incunabulákkal meg 
kéziratokkal. A külső Burgtórről a Burgringre 
nyílik a Nobiletől dór stílusban épített külső kapur 
a Burgtor. A külső Burgtér DK.-i szélén építették 
Semper és Hasenauer tervei szerint késő renais-
sance-stílusban a császári palota újszárnyát.A Hof
burg előtt a Burgringen van a mü vészettörtónelmi 
és a természetrajzi múzeum, mindkettő renais-
sancestílusban Semper és Hasenauer tervei szerint 
(1872—79) falfestményekkel, szoborművekkel éke
sítve. A Franzensringen, ill. a hozzácsatlakozó té
ren a Schmidtől épített csúcsíves városháza (1872— 
1883) 107 m. magas tornyával, nevezetes díszter
mével, városi múzeummal ós a német mintára leg
újabban berendezett Rathskellerrel; a városháztéri 
parkkal szemben a Semper és Hasenauer tervei 
szerint épült Burgszinház (1889), gyönyörű lépcső
házzal, művészi díszítésekkel (Baechusi körmenet 
Weyrtől, Apollon-szobor Kundmanntól, Klytia 
szobra Benktöl), Charlemont, Klimt, Matsch fal
festményeivel ; továbbá a Hansentől görög stílus
ban épített parlamentpalota, az egyetem központi 
épülete Fersteltől renaissance-stílusban (1874— 
1884), híres egyetemi tanárok mellszobraival s L 
Ferenc József szobrával Zumbuschtól; a parla
menti palota mellett a Schmerlingsplatzon az 
igazságügyi palota Wiclemanntól (1875—81) Jus-
titia szobrával. Mögötte a magyar testőrség pa
lotája. Az udvari múzeumoktól K.-re az Opern-
ring és Kárntnerring határpontján áll a van der 
Nülltől és Siceardsburgtól (1861—69) épített 
operaház művészi diszítményekkel (Háhnel bronz
alakjaival, Schwind falfestményeivel); ide közel 
a Schillersplatzra nyílik a szépművészetek aka
démiája. A paloták közül még nevezetes a Belve
dere a III. kerületben, jelenleg a trónörökös lakó
helye, szép és nagy kerttel, eredetileg Szavojai 
Eugén herceg részére épült 1693—1724.; a vele 
szomszédos Schwarzenberg-palota, nagy terje
delmű kertjével; a Lobkowitz-palota 1690-ből; a 
Pallavicini-palota óriási kariatidokkal Zaunertól; 
a Montenuovo-palota, jelenleg az Anglobank 
háza, Szt. György lovasszobrával (Fernkorntól); 
LajosVíktor fhg. olasz renaissance-stílusú palotája 
(Fersteltől); a Liechtenstein hercegi palota (Marti-
nellitől 1712) képtárral; a magyar és erdélyi kir. 
kancelláriák palotái; az ú. n Magyar ház a Bank-
gasseban, az ő felsége személye körüli miniszté
rium székhelye, melyben a magyar delegáció is 
üléseit tartja; közel hozzá az Osztrák-magyar 
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Udvari művészettörténeti múzeum (ép. Hasenauer báró). 

Parlament-épület (ép. Hansen Thoofil). 

Fogadalmi templom (ép. Ferstel Henrik). 

Tudományegyetem (ép. Ferstel Henrik). 
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bank palotája; a Ballplatzon a közös külügymi
nisztérium, a Johannesgasseban a közös pénzügy
minisztérium palotája, Fischer v. Erlach szép al
kotása. Terjedelmére nézve is igen jelentékeny 
épület az arzenál a hadtörténeti múzeummal. Hót 
fő pályaháza: Osztr.-magyar államvasút, Déli 
vasút, Aspangbahn, Nordbahn, Nordwestbahn, 
Kais. Pranz Josefbahn ós vVestbahn. 

Templomok. B. templomai közül legrégibb 
és kiválóbb a Szt. István székesegyház, mely kü
lönböző korszakból eredő részei ellenére is im
ponáló benyomást kelt. Híres déli főtornya 139 m. 
magas, tehát a világ legmagasabb építményei 
köze tartozik. É.-i tornya nincs kiépítve. A temp
lomot 1144. mint kis román templomot szentelték 
föl; többször pusztulás érte. Mai alakjában három 
különböző korszakból ered; utolsó csúcsíves stí
lusban való restaurálását (Schmidt vezetése alatt) 
1902. fejezték be. Hossza 108, szélessége 35 m., 
a kereszthajóban 70 m. Ny.-i homlokzatán van az 
óriás kapu (1230-ból); az ÉK.-i oldalán levő szó
székről prédikált 1456. Kapisztrán János, midőn 
a törökök elleni keresztes hadjáratra buzdított. 
A templom belsejének érdekesebb részei: a ke-
resztkapolna, pompás barokk vasráccsal és Sza-
vojai Búgén síremlékével, fölötte van az ereklye-
gyűjtemény; az apostol-, ill. Thekla-kórusban 
III. Frigyes síremléke, a D.-i kereszthajóban az 
1683-iki török ostrom-emlék Hellmertől( 1894-ből), 
amely alatt a Starhemberg-emlók látható; a fő
oltár fekete márványból (Bock Jakabtól 1657-ből) 
egy oltárképpel, amely Szt. István ruegkövezteté-
sét ábrázolja (Bock Tóbiástól). A templom alatt ki
terjedt katakombák ágaznak szét. Egyéb kiválóbb 
templomok: az Augusztinusok temploma (1339. 
csúcsíves Ízlésben épült) erősen modernizált belső
vel, jobb oldalhajójában Mária Krisztina hatásos 
síremlékével (Canovától 1805-ből) ós az 1627. 
épült Loreto-kápolnával, amelyben az elhunyt 
Habsburgok szíveit őrzik; a Szt. Mihály templom 
keresztalakú oszlopos bazilika, csúcsíves torony
nyal és kórussal; a kapucinusok temploma 
(1622—1632. barokk-stílusban épült) a Habs
burgok kriptájával, ahová Mátyás óta temetkez
nek (II. Ferdinánd kivételével); a kolostor kincs
tárában őrzik Szt. István király bursáját és sip
káját; a minorita-templom, másként olasz temp
lom (1330-ból), háromhajós csúcsíves templom 
Lionardo de Vinci Utolsó vacsorájának mozaik 
kópiájával és Metastasio síremlékével; a skót 
bencések temploma (1638—42) Fersteltől való fő
oltárral, Starhemberg Rüdiger sírjával és Jaso-
mirgott Henriknek a templom külső falán el
helyezett síremlékével; a Salvator-kápolna (a régi 
városházában) a legrégibb renaissance-templomok 
egyike német földön; Maria-Stiegen csúcsíves 
templom (1340—1427) igen érdekes 57 m. magas 
hatszögletű toronnyal; a Karlskirche (1715—37) 
hatalmas kupolával (Fischer v.Erlachtól), 6 korin-
thusi oszlopon nyugvó előcsarnokkal, 33 m. magas 
két toronnyal, amelyeket a Traján-szobor mintá
jára Mader ós Schletter készítette reliefek ékesite-
nek.freskókkal Rothmayertől ós Szt. Erzsébetet áb
rázoló oltárképpel Grantól; a Szt. Péter-templom, 
B. egyik legrégibb temploma, amelyet Arno salz
burgi püspök (790—803) alapított és Fischer v. 

Erlach (1702—13) épített, K.-i külső falán N. Ká
roly császár relief-emlékével (Weyrtől 1906-ból), 
belsejében freskókkal Rottmayrtól (1714-ból); a 
Szt. Ruprecht-templom, a hagyomány szerint B. 
legrégibb temploma; a fogadalmi templom (Votiv-
Klrche), amelyet annak emlékére, hogy Ferenc Jó
zsef az 1853. elleno elkövetett merényletet szeren
csésenkikerülte, 1856—79.Ferstel csúcsíves stílus
ban épített, két 99 m. magas toronnyal ós gazdag 
szobordlszitéssel, 78 üvegfostménnyel, melyek kö
zül több ablakot magyar főpapok és főurak aján
lottak fel, Salm Miklós renaissance márvány sír
emlékével: az altlerchenfeldi plébánia-templom, 
előcsarnokában az utolsó ítéletet ábrázoló fres
kókkal Führichtől. A fent említetteken kívül még 
több róm. kat. ós egyéb felekezetek templomai 
ékesítik B. különböző városrészeit. 

Lakosság. B.lakosainak száma 1890.móg csak 
817,299 volt; 1900. (minthogy 1892. a szomszédos 
községeket a városba bekebelezték) 1.727,073-ra 
és 1910-ben 2.030,834-re emelkedett. Az 1890-iki 
lakosok között 48-3°/0 fórü ós 51-7% nő; 626,230 
B.-i honos, 191,206 egyéb alsóausztriai községből, 
669,846 egyéb ausztriai tartományból, 140,280 
Magyarországból, 2240 Bosznia-Hercegovinából 
és 35,155 külföldről való; vallásra nézve 1.461,891 
róm. kat., 54,364 evang., 146,926 zsidó ós 11,776 
egyéb felekezethez tartozó vagy felekezetnélküli; 
társalgási nyelvre nézve 1.386,115 német, 102,974 
cseh ós tót, 4346 lengyel ós 3847 egyéb. 

Ipar és k e r e s k e d e l e m . Ipar és kereskedelem 
terén B. az Osztrák-magyar monarchiában az első 
helyet foglalja el. Legvirágzóbb iparágak: a vas
ipar (gépek, szerszámok); bronz-, cinn-, arany- és 
ezüstnemüek készítése; a selyem-, len-, gyapju-
és pamutipar (divatkelmók, ruhák, butorkelmók, 
szőnyegek); bőr- ós bútoripar; kémiai ipar ós sör
gyártás. 1719 — 1863 virágzó porcellán-gyártása 
is volt. Az 1902-iki összeírás szerint agyag- és 
üvegiparral foglalkozott 8601, fémfeldolgozással 
37,005, gép- és szerszámgyártással 34,595, fa-, 
fonott ós esztergályozott tárgyak előállításával 
30,471, kaucsuk ós celluloiddal 1488, bőriparral 
6328, szövőiparral 13,475, ruházati ós pipere
cikkekkel 85,726, kárpitosiparral 2784, papíripar
ral 9492, élelmiszerek és élvezeti cikkek készíté
sével 28,562, vendéglői iparral és italmóréssel 
30,833, kémiai iparral 7608, építőiparral 44,968, 
grafikai ós sokszorosítóiparral 14,256. A kereske
delem előmozdítására szolgálnak nemcsak a Duna 
és az Osztrák-magyar monarchia minden részébe 
szótágazó vasúti vonalak, hanem az egész 
monarchia tőkében legerősebb pénzintézetei is. 
A helyi személyforgalmat a Városi vasút (Stadt-
bahn) bonyolítja le. Kettős vágányú fővonala 
Hütteldorf'-tól kiindulva a Wien folyó, majd a 
Dunacsatorna mentén, végül a régi sáncok he
lyén nyitott körúton (Gürtelstrasse) fekszik és 
hurkot képezve Hütteldorf felé, önmagához csat
lakozik. Úgy a Dunacsatorna mentén, valamint 
a körúton fekvő vágányokból egy-egy elágazás 
vezet Haligenstadt állomásra. Harmadik főállo
más a Fövámház. A fővonal részbon nyilt v. bol
tozott bevágásban, helyenként a Dunncsatorna 
felé boltíves nyílásokkal, részben boltozott via
dukton fekszik. A vonatok Hütteldorf-tól kiin-
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dúlva, váltakozva mindkét irányban körülfutnak 
a hurkon és ugyanoda térnek vissza. A fővonalról 
átszállással jutunk egy, részben már a hegyek kö
zött, részben a Duna partján fekvő teljes körva
súira és egyéb mellékvonalakra, melyek teherfor
galmi célokra többnyire már régebben épültek. A 
Városi vasút az államvasutak tulajdona. A for
galmat 5—10 percenként gőzlokomotivos vona
tokkal bonyolítják le. A Városi vasút első vonalát 
1898 ban nyitották meg. Teljes hossza 89 km., 
melyből 40 km. 138 millió kor. beruházással esik 
az újabb kiegészítésekre. 

Gyűjtemények és közművelődési intéze
tek . A gyűjtemények közt a legkiválóbbak az ud
vari múzeumok; a mútörténelmi udvari múzeum, 
amelynek lépcsőházát Canova hatalmas Theseus-
szobra, Munkácsy, Makart és mások freskói díszí
tik és amely 1889 óta a császári ház összes 
műkincseit tartalmazza; alsó földszintjében van
nak az antik faragványok (különösen a gjölbasii 
heroon), feliratos kövek ós a múzeumi könyvtár, 
magasföldszintjén az egyiptomi, a görög, etruszk 
ós római régiségek, a pénz- és éremgyüjtemény, 
a műiparcikkek gyűjteménye (a többi közt Benve-
nuto Cellini híres saliera-ja, vagyis sótartója) és 
a fegyvergyűjtemény, az 1. emeleten a képtár, 
amely leggazdagabb a velencei mesterek, Dürer 
és Rubens, továbbá modern osztrák festők remek
műveiben. Nevezetes magyar műkincsei is van
nak : Kálmán püspök (Károly Róbert fia) kardja, 
több tárcsa-pajzsa, egy kard Hunyadi Mátyás 
király korából, Mátyás ós Beatrix királyné már
ványba vésett domború arcképei; II. Lajos király 
hadi páncélja; Zrínyi Miklós bán sisakja, men
téje ; II. Apafi Mihály zászlaja, sisakja; a nagy
váradi várban 1775. talált korona valamelyik 
királyunk sírjából; Báthory István fejedelem hadi 
dlszvértje ; II. Rákóczi Ferenc egy zászlaja; sok 
magyar fegyver, szerszám, a nevezetes nagyszent
miklósi aranykincs (Attila kincse) stb. A termé
szetrajzi múzeum magában foglalja a petro-
gráflai, a geológiai és paleontológiái, a pre
hisztorikus, az etnográfiai, a zoológiai és botanikai 
gyűjteményeket. Ebben a múzeumban is sok 
magyarországi származású tárgy van; őskori lelet, 
meteorkövek stb. E múzeumokon kívül kiválóbb 
gyűjteményeket tartalmaznak a képzőművészeti 
akadémia (kiváló németalföldi és újabbkori mes
terek műveivel); az osztrák mű- és iparmúzeum; 
B. városának történelmi múzeuma, melynek ma
gyar vonatkozású emlékei Mátyás király egy 
pajzsa, tárcsa-pajzsok Mátyás korából, vértek, 
kardok, 1686. Magyarországon zsákmányolt török 
zászlók stb.; a császári kincses kamara (Schatz-
kammer)a Hofburgban, amelyben a császári család 
ékszerei.többi közt a firenzei gyémánt és a német
római császárság koronázási jelvényei vannak el
helyezve, ugyanitt őrzik Bocskay István koronáját, 
egy magyar címert feltüntető képet a XVI. sz. 
elejéről; az állami modern képtár a Belvedere-
ben; a Liechtenstein-féle, a Harrach-, Czernin-, 
Schönborn-féle képtárak; Frigyes főherceg réz
metszet- (több mint 220,000) és kézi rajzgyüj-
teménye, a híres Albertina; a hadi múzeum 
az arzenálban, végül a kereskedelmi múzeum. A 
közművelődési intézetek közt első helyen áll az 

1365. alapított tudomány-egyetem négy fakultás
sal (1909 - 10-iki téli félévben 629 tanárral és 9483 
hallgatóval); továbbá a műegyetem ; a mezőgaz
dasági főiskola; a képzőművészeti akadémia; 
az evangélikus és az izraelita teológiai fakultás; 
a konzuli akadémia; a Theresianum; a magyar 
Pazmaneum; végül számos közép-, alsóbbfokú 
szak- és népiskola. A tudományos intézetek élén 
áll a tudományos akadémia ; más hasonló inté
zetek közül a jelentékenyebbek: a geológiai, a 
katonai földrajzi, a meteorológiai, a statisztikai 
és archeológiai intézetek; a nemzetközi föld
mérés osztrák kommissziója és számos más tu
dományos egyesület. Nagy számban vannak még 
a nyilvános és magánkönyvtárak. Ezek közt leg
kiválóbb a cs. és kir. udvari könyvtár, ebben őr
zik a többi közt a Magyarországra nézve fontos 
B.-i képes krónika (1. o.) kéziratát, a B.-i kódexet, 
több Korvinát; a császári házi és udvari levéltár. 
A szinházak száma 13. Van igen sok jótékony
sági, közművelődési és közegészségi egyesülete is. 

Közigazgatás. B. város képviselőtestülete 165 
tagból áll, akiket 6 évre választanak; a képvi
selőtestület választja 6 évre a 3 alpolgármestert 
és a polgármestert, akinek hivatalba lépése azon
ban a császár jóváhagyásától függ. A polgár
mester feje az elöljáróságnak és az összes élet
hossziglan kinevezett városi tisztviselőknek, akik
nek száma 6652. A képviselőtestületen és elöljá
róságon kívül még végrehajtó hatalmat gyakorol 
a városi tanács (Stadtrat), amely a polgármes
terből, a 3 alpolgármesterből és 27 képviselőtes
tületi tagból áll, akiket a képviselőtestület a maga 
kebeléből delegál. A városi vagyon 684'6, az 
adósság 588'7 millió korona. 

B. környéke.Budapestetkivéve,kevéseurópai 
fővárosnak van oly szép környéke, mint B.-nek. 
A B.-i erdő magaslatai: a Kahlen- és Leopolds-
berg (ezek mögött Klosterneuburg^), a Sophien 
alpe és a Hormannskogel a város E.-i és ENy.-i 
részeiben gyönyörű kilátást nyújtanak a városra 
és az Alpok egy kis részére. A Kahlonbergre a 
meglevő fogaskerekű vasúton kívül nagyszerű, 
29 km. hosszú szorpentin-utat építenek. DNy.-on 
van a Brühl romantikus völgye, Laxenburg pom
pás parkjával. Kedvelt kirándu'ó hely a távolabbi 
Baden (1. o.), a regényes Semmering szállóival, 
gyógyintézeteivel és téli sporttelepeivel, aRaxalpe 
és a Schneeberg. V. ö. Förster, Touristenführer in 
Wiens Umgebung (Wien 1906); Rothaus, Karte 
d. Umgebung v.Wien 1: 30,000 (6 lap, u. o. 1905); 
Karte v. Wien 1:25,000 (4. kiad., 1909). 

Tör ténete . A rómaiak idejében B. Vindobona 
néven határerőssóg volt a markomannok és qua-
dok ellen. Marcus Aurelius császár 180. itt halt 
meg. N. Károly környékét elfoglalván az avarok
tól, felállította az Ostmarkot; 907. azonban e határ-
grófság a magyaroké lett. I. Ottó a 955-iki Lech
mezei csata után az Ostmarkot, mint német határ
őrgrófságot megújította és II. Ottó 976. Baben-
bergi I. Lipótnak adományozta. 1030-ban Szt. Ist
ván elfoglalta a Konrád császár elleni háborúban, 
de 1031. visszaadta a Babenberg-családnak, mely
nek ötödik tagja, Jasomirgott Henrik (1141—77) 
B.-be tette át székhelyét, amelyet az okiratok 1030. 
Viennis-nek, 1137.Viennensis locus-nak neveznek 
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1221-ben B. városi jogokat kapott. A babenbergi 
család kihalta után Ottokár cseh király foglalta 
el és 1274. falakkal fogta körül, amelyeket csak 
1857. romboltak le. Habsburgi Rudolf Ottokárt 
1278. a magyarok segítségével legyőzvén, B.-et 
a Habsburg-család szókhelyévé tette. IV. Rudolf 
1365. az egyetemét alapította. 1480-ban püspöki 
(1723. érseki) székhellyé lett. 1485—90-ig Hunyadi 
Mátyás király tartotta elfoglalva. Halála után 
Miksa, III. Frigyes császár fia visszafoglalta. 1529 
szept. 22-től okt. 15-ig Szulojmán hadai ostro
molták a Salm Miklóstól védelmezett várost. A 
30 éves háborúban Thurn Mátyás és későbben 
Torstenson hadai kísérlettek meg elfoglalását. 
1683 júl. 14-től szept. 12-ig Kara Musztafa 
200,000 főnyi hada ostromolta; védelmét akkor 
Starhemberg Rüdiger gróf vezette. A II. Rákóczi 
Ferenc kurucai ellen 1704. sáncokat, az ú. n. 
Linienwallt építették, amely 1893-ig a belső kül
városokat a külsőktől választotta el. VI. Károly 
ós Mária Terézia uralma alatt B. Ausztria ós Ma
gyarország társadalmi és politikai központjává 
lett; lakóinak száma 80,000-ről 195,000-re emel
kedett ; zenei hírnevét Gluek, Haydn, Mozart, Bee
thoven, Bruckner és Brahms alapították meg, 
míg az Európaszerte népszerűvé vált B.-i tánc
zenét Lanner és a Strauss-család emelték naggyá. 
A hálás B. mindegyiknek szobrot emelt. 1804-ben 
I. Ferenc az osztrák császárság fő- és szókváro
sává tette. Az austorlitzi és wagrami csaták 
titán rövid ideig Napóleon tartotta megszállva. 
1814—15. itt tartották a B.-i kongresszust. 1848. 
a B.-i forradalom, bár későbben Windischgrátz és 
Jellacsics fegyveres erővel elnyomták, megdön
tötte a Metternich-féle uralmat. 1873-ban világ
kiállítás székhelye volt. 1892-ben egyesítették a 
vele már akkor összeépült helységekkel, miáltal 
megteremtették Nagy-B.-et, 1904. pedig a Duna 
balpartján levő egész sor helységet csatoltak 
hozzá, mint XXI. kerületet. Lueger Károly pol
gármester (megh. 1910) igen sokat tett az utóbbi 
évtizedben a város fejlesztése érdekében. 

Irodolom. Suess, Der Boden d. Stadt Wien, Wien 1862; 
Schaffer, Geologie v. Wien, u. o. 1904—6 ; Petermann, Wien 
im Zeitalter Kaiser Franz Josephs I., díszmü, n. o. 1908; 
Guglia, Wien, ein Führer durcti Stadt n. Umgebung, u. o. 
1908; Fried. Wien—Berlin, ein Vergleich, u. o. 19C8; 
Guglia, Gesch. d. Stadt Wien, n. o. 1892: Schimmer, Alt-
u. Nen Wien, n. o. 1904, 2 köt.; Quellén zur Gesch. d. 
Stadt Wien, 1895— 19C6 : Gesch.d Stadt Wien, 1897-1911 
(mindkettőt kiadta az Altertumsverein zu Wien); Levetus, 
ímperia! Vienna, acconnt of itá history and traditions, 
London 19<)4; Szendrei János, Magyar hadi ereklyék, Buda
pest 1896; Korda Dezső, Az arzenálban őrzött magyar szár
mazási fegyverek (l.ud Akad. Közi., 1886—87); Boeheim 
Wundelin, üie Kunsthistorischen Sammlungen des aller-
höchsten Kaiserhauses, Wien 1889: Takáts Sándor, A ma
gyar és erdélyi udvari kancelláriák palotái Bécsben (Szá
zadok 40, 781); Boeglin E., Vienne, Paris 1910: Lech ers 
Plán d. Stadt Wien 1 :10,000, Wien 19C6, és 1: 25000 (19C9), 
meg a különféle hivatalos, főképen statisztikai kiadványok. 

Bécs (Bucs), Petru, az 1784. Arad vmegye te
rületén fellázadt jobbágyok vezére, Kloska és 
Hóra társa. Forray András alispán éberségének 
köszönhető, hogy Arad vmegyében a pórok ha
marább rakrák le fegyvereiket, mint a szomszé
dos Erdélyben. B.-et elfogták és 1785 febr. 28. 
Aradon lefejezték. V. ö. Márki Sándor, Arad 
vármegye és város monogr. és Századok 28., 609. 
és 714.1. 

Becsapódószög (JMvfallstvinkel), az a szög, 
mely alatt a kilőtt lövedék a céltárgyat találja. 

Becsár v. becsüár, becsérték, valamely tárgy
nak becslés útján (1. o.) megállapított értéke; a 
B. a tárgy természete szerint vagy a tárgy csere
értéke szerint állaplttatik meg (ingó tárgyak
nál), vagy a tárgy jövedelmezősége szerint (tel
keknél és házaknál), vagy pedig, ahol ezek a tám
pontok hiányzanak, az illető tárgy előállítási 
költsége szerint (fiatal vetés). 

Bécs-berlini távlovaglás. A B.-t 1892 októ
berében tartották meg s benne az osztrák és ma
gyar, illetve a német hadsereg tisztjei vettek 
részt, Bécsből Berlinbe, illetve Berlinből Bécsbe 
lovagolva. A táv kb. 560—580 km. A megoldandó 
feladat ez volt: ki tudja a megjelölt vonalat leg
gyorsabban végiglovagolni. A B.-on 97 osztrák 
és magyar, 120 német tiszt vett részt. A mérkő
zés győztese Starhemberg Vilmos gróf, es. és kir. 
huszárfőhadnagy lett, aki Athos nevű lován (apja 
Mars angol telivér, anyja egy félvér-kanca, For-
gách László gróf nevelése) 71 óra 26 perc és 59 
mp. alatt ért a célhoz. Második Reiizenstein báró 
porosz hadnagy lett 73 ó. 6 p. és 55 mp., harma
dik Miklós Aladár cs. ós kir. huszárfőhadnagy. 
80 órán belül 14-en érkeztek a célhoz. A távlo
vaglás azt igazolta, hogy a ló teljesítőképessége 
nagyobb, mint azt róla addig hitték. 

B e c s - d e - c o r b i n (franc, ejtsd: bek-dö-korben), 
francia testőrök, 1. Qent-gardes. 

Becse, közs., 1. Obecse, Szigetbecse és Török
becse-

Becse-Gergely nemzetség, egyike Magyaror
szág legnevezetesebb nemzetségének. Kézai és a 
Képes Krónika szerint a nemzetség Franciaor
szágból származott volna és a XIII. sz.-ban ólt 
Cornes Vilmos lovaggal volna rokon, aki Anjou 
Károly nápolyi királynak tengerésze gyanánt em
líttetik. A nemzetség idegen származása azonban 
nem valószínű, ha mindjárt a rokonság nevezett 
Cornes Vilmossal (Guillaume le Cornu) meg is 
engedhető. Kézai szerint a nemzetség ősei, Becse 
és Gergely, III. Béla királyt a görög császári ud
varban tartották, ami arra enged következtetni, 
hogy ők elkísérték Görögországba s talán udvar
mesterei vagy nevelői voltak. A család XIII. sz.-
beli szerepléséről kevés adat maradt reánk. Nagy 
érdemeket szereztek a nemzetség tagjai maguk
nak kolostorok alapításával, így az eszényi pálos 
kolostor a nemzetségből származó I. Apának ala
pítása, továbbá érdomei voltak a nemzetségnek 
Magyarország keleti részeinek benépesítésében, 
úgyszintén Erdélyben is. Birtokai a Körösközben, 
Apatelek és Sarkad között feküdtek, továbbá bir
tokoltak Komárom vmegyében, a Csallóközben, 
Esztergom vmegyében, a Csepelszigeten, Tolna 
vmegyében, Beregben stb. Legnagyobb birtok
tömegük a Nagyszamos és Nagyküküllő mentén 
feküdt. B^tokaikon a nemzetségi tagok 1305. 
osztozkodtak meg. A nemzetségnek két nagy ága 
van, ú. m. a Bethlen-ág, melynek őse I. Ant, ebből 
az ágból származnak : az Almakeróky-család, 
őse I. Miklós, a bethleni Bethlen- és Apafi-csalá
dok, továbbá a Léti és Tóti-családok, mely utób
biaknak őse III. János (1258). A Somkeréki ágnak 
őse I. Becse, ebből az ágból származnak a Neme-
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gyey-, Somkeréky- ós Virágosberky-családok. A 
nemzetség cimere valószínűleg a cölöpösen álló 
kígyó, szájában az országalmával. V. ö. Kará
csonyi János és Wertner Mór munkáit a Ma
gyar Nemzetségekről, valamint a Turulban meg
jelent, különböző nemzetségi kutatásokkal fog
lalkozó cikkeket. Csorna József, a Dorozsma és 
B.-nemzetsóg címere (Turul 1902. évf. 7.1.). 

Becsehely, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (i9oo) 
1373 magyar lakossal; postahivatal, u. t. Le-
tenye. 

Becsepegtetés (lat. instillatio), gyógyszerek
nek igen kis mennyiségben való alkalmazása. B 
célra szolgálnak egyrészt cseppentő készülékek, 
ha szabadon fekvő testrészekre alkalmaztatik a 
gyógyszer (pl. sebekre, a szembe, orrba stb.); más
részt alkalmas csővel felszerelt kis térfogatú 
fecskendőkből bizonyos szabályozó készülékek 
alkalmazása mellett vihetők be gyógyszerek csep-
penkónt zárt testüregekbe is, pl. a gégébe, húgy-
csőbe, húgyhólyagba stb. 

Becsérték, 1. Becsár. 
Becsey, 1. Imre, Róbert Károly egyik hü em

bere s a XIV. sz. elején hirtelen meggazdagodott 
főúr. Megh. 1334 előtt. Szerencsés házasságkötése 
révén jutott a csepelszigeti Becse faluhoz; majd 
a király udvarába állott és ott sokáig szolgált, 
mint királyi főszekerészmester, 1324—31-ig lévai 
várnagy és barsi főispán volt. Tőle származik a 
Báthmonostori Töttös- és a Zselizi Vesszős-család. 
(Anjuk. okm. ós Zichy cs. okm.-tára.) 

2. B. István, voltai báró, szül. Szegeden 
1804. Katonai pályáját mint közember kezdte, s 
1828. hadnaggyá lépett elő. A hosszas békeidőt, 
mely a francia háborúk után következett, isme
reteinek gyarapítására használta föl s oly tudo
mányos műveltségre tett szert, hogy több olasz 
tudós társaság tagjai közé választotta. Az 1848-
iki szabadságharc kitörésekor százados volt s részt 
vett az 1848—49-iki olasz hadjáratban; Cus-
tozza-, Goito-, Mortara- ós Novaránál tüntette ki 
magát s jutalmul a Mária Terézia-rend lovag
keresztjén kivül osztrák báróságot kapott della 
Volta előnévvel; 1850. alezredessé nevezték ki 
s e rangban halt meg az 1860-as évek végén. 

Bécsi béke alatt rendszerint azon békekötést 
értjük, mely a protestánsok szabad vallásgyakor
latát a katolicizmus sérelme nélkül biztosította s 
törvényes rendszerbe foglalta azt az elvet, hogy 
Magyarországot alkotmányellenesen nem szabad 
kormányozni. B béke, melyet Bocskay vívott ki, 
1606 jún. 23. köttetett meg. Okirattárát Majláth 
Béla adta ki 1886. A világtörténelemben azonban 
szintén B. neve alatt ismeretes a következő 4 ne
vezetesebb békekötés: 

1. VI. Károly császár és XV. Lajos francia király 
között a lengyel örökösödési háború után létrejött 
békeszerződés, mely szerint Leszczynski Szaniszló 
a lengyel koronáról lemond, de megkapja Lotha-
ringia és Bar hercegségeket; Ferenc, a lotharin-
giai herceg Toscanát kapja kárpótlásul; VI. Ká-
rolyé lesz Panna és Piacenza, Szicília és Nápoly 
pedig secundo genitura gyanánt száll a spa
nyol Bourbonokra. Viszont Franciaország elis
meri a pragmatika szankciót, elismeri III. Ágost 
szász választót Lengyelország királyának. 

2. B., de gyakran schönbrunni béke néven is 
említtetik a II. Ferenc császár ós I. Napóleon kö
zött 1809 okt. 14. kötött béke, mely szerint a 
császár Bajorországnak engedte át Salzburgot, 
Napóleonnak Krajnát, Karinthiát, Görzöt, Friault 
és Triesztet, a varsói hercegségnek Galíciát. 

3. Egyfelől Ausztria és Poroszország, másfelől 
LX. Keresztély dán király között 1864 okt. 30. 
Bécsben kötött béke értelmében Dánia Schleswig-
Holstein és Lauenburg hercegségekről Poroszor
szág és Ausztria javára lemondott. 

4. Az 1866 okt. 3. kötött bókében Ausztria el
ismerte az olasz királyságot s ennek számára át
engedte a velencei királyságot a várnégyszöggel 
együtt. 

Bécsi-erdő (Wiener Wald), a keleti Alpok ága 
Alsó-Ausztriában; a Traisen- és Triesting-völgy
től ÉK. felé a Dunáig nyúlik; ÉK.-i részében Szár-
hegységnek (Kahlengebirge) is hívják; nagyob-
bára homokkőből áll; csakis DK.-i részében for
dulnak elő régibb képződmények: triász és jura. 
A nagyobbára erdőkkel borított, szelid lejtőjű 
hegység az 1000 m. magasságot sehol sem éri 
el; legmagasabb csúcsai: a Schöpfelhegy (893 
m.), a Hermannskogel (542 m.) és a Dunánál álló 
meredek lejtőjű Lipóthegy (423 m.); a nyugati 
vasút Rekawinkelnél egyik nyergén visz át; 
a hegységben számos nyaraló és kirándulóhely 
van. V. ö. Förster, Der WienerWald (herausg. v. 
Österr. Touristen-Club, Wien 1905). Térképe: 
1:75,000 a bécsi katonai földrajzi intézetből (u. o. 
1907). 

Bécsi érték, a XIX. sz. első felében az osztrák 
állami papírpénz törvényes értéke; a közéletben 
a papír jegyek német nevéről, Einlösungsschein ós 
Antizipationsschein, sajnpénznek is nevezték. 

Bécsi fillér, a verés főhelyéről elnevezott apró 
ezüstpénz, amely a XIII. sz. közepétől egészen a 
XV. sz. közepéig Ausztriában, Magyarországon 
s a szomszédos tartományokban volt forgalom
ban. Majdnem négyszögletes, felirat nélkül és na
gyon tökéletlenül vert pénzek voltak. 

Bécsi homokkő. Finomszemű homokkő, mely 
a keleti Alpokban, különösen a Wiener Waldban 
a krétakort ós az óharmadkort képviseli. 

Bécsi kék, 1. Kobaltkék. 
Bécsi Képes Krónika (Márk krónikája, Chro-

nica de gestis Hungarorum), a bécsi csász. udv. 
könyvtár kézirata. A pompás munka címlapján 
Nagy Lajos arcképe s az Anjouk liliomos címere 
látható, magát az egész müvet 142 miniatűré-
festmény díszíti, maga a szöveg pedig a magya
rok történetének előadása 1330-ig, különösen an
nak a régibb, V. István korabeli krónika-szerke
zetnek alapján, melyet a Xin. sz. végén Kózai 
Simon s utóbb még a Budai Krónika szerzője for
gatott. Alkotójának (Baranyai Decsi János egyik 
müvére, a Syntagma institutionum juris impe-
rialis címűre támaszkodva) már Horvát István 
bizonyos Márk nevű barátot tartott, akit utóbb 
mások a budai ferencrendiek közé soroztak. A 
B. fő fontossága, hogy legművészibb króni
kánk s régi mondáinknak legbőségesebb tárháza. 
1867 ben Toldy Ferenc rendkívül fényes kiadás
ban rendezte sajtó alá (Marci Chronica de Gestis 
Hungarorum, Pestini), melyhez a szöveg magyar 



Bécsi kódex — 763 _ Bécsi kongresszus 

fordítását Szabó Károly, a többrendbeli hasonmá
sokat pedig Emieh Gusztáv müintézete szolgál
tatta. Újabban közrebocsátotta Mátyás Flórián a 
Fontes domestici II. kötetében. Magyarra ford. 
Szabó Károly, 1867. Legtöbbet foglalkoztak vele 
újabban Kainál, Pauler Gyula (A magyar nem
zet történ., kül. II. köt. 769) és Domanovszky 
Sándor (Századok 1902, 1905 és 1907). V. ö. 
Vértesy Jenő, A B. irodalmi jelentősége (Szá
zadok ltfOö). 

Bécsi kódex (v. Bévai-kődex is, mert Révai 
Miklós másolta le először a bécsi ndvari könyvtár
ban), a XV. sz.-ból való nagybecsű magyar nyelv
emlék s az ú. n. ferenciek bibliafordításának egy 
töredéke (melynek egyéb töredékei a Müncheni 
s az Apor-kódexben maradtak fenn, 1. o.). A 
fordítás a XV. sz. közepe táján Moldvában ké
szült, s a fordítók Tamás és Bálint feroncrendi 
szerzetesek voltak, kiket a pápai inkvizíció üldö
zött el 1440 táján Szlavóniából. A B. alakja 
hosszúkás 4-r., anyaga papiros, irása részben kap
csolt barát-gót, a fejezetek kezdő betiii festettek; 
három kéz irása, melyek fölváltva dolgoztak rajta 
s az ó-szövetség kisebb könyvei vannak benne. 

A ferenciok bibliáját a nyelvtörténetre nézve a 
következetes, egyszerű és célszerű helyesírás te
szi becsessé. Legnevezetesebb ebben, amivel mai 
írásunkat is fölülmúlja, hogy minden hangot 
egyszerű jeggyel ír, pl. az úgynev. jós hango
kat így: V, n, t', a <:s hangot így: t,. Kétféle 
hosszú é-hangot különböztet meg, mint később 
Heltai s mint ma is sok nyelvjárás (1. É). A szó
végi e-t, ha az előző szótagban ö v. ü van, ö-re 
változtatja: elöttö, betöltöttö, öszvö, űztö stb. A 
-szer rag még nem illeszkedik: hányszer, három
szer. Ellenben két alakja van még a mai nélkül-
nek: törnél-kül és rúdnál-kül. Az értelem, veszte-
gel-féle szótőket így írja: érteim, vesztegl. A föl
szólító módot így: emlékezjél, vadászja. Az -ít-
fóle igék így végződnek: -ojt, -ejt, -ojt, s ezeknek 
fölszólitója A-val van, pl. szabadojt: szabadoh, 
szabadokon stb. Nevezetes a ható igének ez a 
formája: Nem hatsz egy fürtöt fejérré tenned e 
h. nem tehetsz. Sajátságos szók: beléndezkedik 
fajtalankodik, himlet elhintés, rütet eksztázis, 
venerék ital, valál birtok, csajva cserebogár, man
nái mintegy stb. 

A B. kiadásai: Régi Magyar Nyelvemlékek 
I. k. (Döbrontei tanulmányával és szótárával) és 
Nyelvemléktár I. k. V. ö. Simonyi, A magyar 
nyelv (2. kiad. Budapest 1905). 

Bécsi kongresszus. Az első (1814 máj. 30. kö
tött) párisi békeszerződés utolsó cikkének értel
mében mindazon hatalmak, melyek az I. Napóleon 
ellen folytatott háborúban részt vettek, a politi
kai és területi viszonyok rendezése végett Bécsbe 
küldték követeiket a kongresszusra, moly 1814 
szept. nyilt meg. Személyesen megjelentek: 
Oroszország, Poroszország, Bajorország, Würt-
temberg, Baden és Dánia uralkodói. Ausztriát 
Metternich herceg és Gentz képviselték, Oroszor
szágot Nosselrode gr. és Razumovszky, Angolor
szágot Castlereagh lord s utóbb Wellington, Po
roszországot Hardenberg és Humboldt Vilmos, 
Franciaországot pedig Talleyrand képviselte. I 
Összesen száznál több államférfiú jelent meg | 

Bécsben. Jó sokáig fényes mulatságok közt foly
tak a napok (Ligne herceg szavai: «A kongresz-
szus táncol»).Végre a két fő feladat megoldására 
került a sor: 1. az európai államrendszer s a politi
kai egyensúly helyreállítása, 2. Németország belső 
viszonyainak rendezése. Nehézséget főképen a len
gyel kérdés okozott: Poroszország lengyel birtok
részeiről csak Szászország egész birtokáért akart 
lemondani, I. Sándor cár pedig magának követelte 
a varsói hercegséget, hogy abból orosz protektorá
tus alatt lengyel királyságot alakíthasson. B ter
veknek Anglia ós Ausztria ellene szegült. A pártok 
a lengyel-szász kérdésben oly mereven állottak 
egymással szemben, hogy Európát 1814 dec. havá
ban újabb háború veszedelme fenyegette. Talley
rand csodált ügyességével egymásnak uszította 
az ellenfeleket s 1815 jan. 3. titkos szövetséget 
hozott létre Anglia, Ausztria és Franciaország 
között, melynek éle Poroszország és Oroszország 
lengyel-szász tervei ellen irányult. Csak nehezen 
sikerült Metternichnek az ellentóteket áthidalni és 
kompromisszumot létrehozni. Poroszország meg
elégedett végre Szászországnak északi részével. 
Természetes, hogy a Pozsonyban internált Frigyes 
Ágost szász király e megoldást csak nyakas ellen
állás után ismerte el (1815 máj. 18.). A varsói 
hercegséget pedig szintén két részre osztották: 
a nyugati részt (Nagy-Lengyelországot, vagyis 
Posent) Thorn városával Poroszországnak enged
ték át; a többi rész pedig a lengyel királyi címmel 
együtt Sándor cárra szállott. Áz erről szóló szer
ződéseket, valamint a parányi krakói köztársa
ságnak viszonyát meghatározó szerződést 1815 
máj. 3. írta alá a három érdekelt nagyhatalom. 

Ausztria és Poroszország területét a követke
zőkben állapították meg a Deutsche Bundesakte-
ban (1815 jún.): Poroszországnak jutott: Kleve, 
Berg, a Rajna balpartjának legnagyobb része, 
továbbá Danzig, svéd Pomeránia Rügen sziget
tel és Neufchatel; ezek fejében Hannovernak, 
Bajorországnak s Dániának átengedtek egy-egy 
kisebb porosz területet. Poroszország az 1805-diki 
állapotához viszonyítva egészben véve 33,000 
km2-t vesztett, de fél millió lakost nyert. — Angol
ország Hollandiának ós (az osztrák birtokban volt) 
Belgiumnak egy királysággá való egyesítését 
eszközölte ki az orániai ház jogara alatt, — maga 
pedig megtartotta a hollandi gyarmatok jórészét. 
Máltát és Helgolandot és az ióni szigetek fölötti 
védnöki hatalmat is megkapta. — Németalföld új 
királya, I. Vilmos, Nassau helyett a luxemburgi 
nagyhercegséget kapta kárpótlásul, miáltal a né
met szövetség tagja lett. Dánia, mely 1813. 
Angliának Helgolandot, Svédországnak pedig a 
svéd Pomeránia reményében Norvégiát engedte 
volt át, Pomeránia helyett Lauenburgot és 
két millió tallért kapott Poroszországtól. Svéd
ország megtartotta Norvégiát, de lemondott Finn
országról és a volt pomerániai birtokáról. Sváj
cot 22 kantonból álló szövetségnek nyilvánították 
és semlegességét újabban is ünnepélyesen biztosí
tották. 

Olaszországban a kongresszus betüszerint al
kalmazta azt az elvet, hogy a forradalom előtti 
állapotok helyreállíttassanak s a legitim uralkodó 
családok trónjaikat megint visszakapják. Eszerint 
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Ferdinánd főherceg visszakapta Toscanát és rá
adásul Piombinót s Elbát; Luccát ellenben Károly 
Lajos spanyol hercegnek kellett átengedni addig, 
míg a pármai trón megürül. Pármát ugyanis a 
szövetségesek még 1814 ápr. 11. élethossziglani 
birtokul Mária Lujza főhercegnőnek, Napóleon 
nejének biztosították volt. Modenát Ferenc estei 
herceg kapta; Genovát pedig a helyreállított 
szard királysághoz csatolták. — Talleyrand azon 
volt, hogy Murát helyett IV. (sziciliai) Bourbon 
Ferdinánd helyeztessék vissza Nápoly trónjára, 
míg Ausztria és Angolország ettől idegenkedtek, 
mivelhogy ók a nápolyi koronát, még Napóleon 
bukása előtt, Murainak biztosították volt. De 
midőn Murát a száz nap idején fegyveres kéz
zel kisértette meg trónját visszafoglalni, a kon
gresszus Nápolyi végképen odaítélte a Bourbonok
nak. Az Egyházi államot nagyjából előbbi terje
delmében állították helyre. Ausztria visszakapta 
egész Lombardiát s a velencei királyságot, Friault, 
Isztriát és Dalmáciát. Megjegyzendő, hogy Dal
mácia értelmisége arra törekedett, hogy az or
szág Magyarországhoz csatoltassék, de Metternich 
ezt meghiúsította. Tirol és Vorarlberg, Salzburg 
és Galicia is visszakerült Ausztriához. 

Jóllehet, hogy Napóleon Elba szigetével (lát
szólag) beérte, a hatalmak mégis azzal foglal
koztak, hogy a nagy «békezavarót» távolabbi 
vidékre vitessék. A tárgyalások javában folytak, 
midőn 1815 mára 6. hire érkezett Bécsbe, hogy 
Napóleon Elbát titkon elhagyta; nemsokára pedig 
a meghökkent kongresszus arról értesült, hogy a 
Provence-ban kikötött és Paris felé nyomul. E 
válságos pillanatban az eddigi ellenfelek sérel
meikkel felhagytak és egyértelmüleg azt hatá
rozták, hogy együtt maradnak, Sándor cár és 
Metternich javaslatára (március 13.) az 1814 
ápr. 11. Napóleonnal kötött szerződóst semmis
nek nyilvánították, mivelhogy Napóleon az 
európai békét újból megzavarta. Márc. 25. pedig 
Ausztria, Anglia, Orosz- és Poroszország Napó
leon ellen új szövetséget kötöttek, melyhez a 
Bourbonok és a többi államok is hozzájárultak. 
A hadi ügyeket és előkészületeket külön bizott
ságra bízták, — a diplomácia pedig a tárgyalá
sok gyors befejezésére törekedett. A helyzet ko
molysága azt hozta magával, hogy a német ügyek 
(tervezett) rendezése most csakhamar sikerült, 
csakhogy a királyság rangjára emelt Hannover, 
továbbá a kisebb német államok kárpótlási igé
nyeinek elintézését későbbre halasztották. (Ezen 
ügyeket a frankfurti területi bizottság 1819 júl. 
20. szabályozta.) Emlékezetes még az a körül
mény, hogy a nyolc hatalom Anglia sürgetésére 
1815 fobr. 8. egyhangúlag a rabszolgaság és 
rabszolgakereskedés ellen nyilatkozott. 

1815 január 9-ón az összes, 121 cikkelyt fel
ölelő B.-i vagy ú. n. záróhatározatokat (Schluss-
akte) 8 nagyobb állam képviselői aláírták. Spa
nyolország és a pápa, kik a kongresszus hatá
rozatai által megkárosítva érezték magukat, ez , 
okirat ellen tiltakoztak, de szavuk elhangzott. Az 
orosz, osztrák és porosz fejedelmek pedig szept. 
26. a szent szövetséget (1. o.) kötötték meg egymás
közt. A B. határozatai a szövetségesek Waterlooi 
győzedelme és a második párisi béke (1815 nov. 

20.) következtében több emberöltőre életbe lép
tek. A záradék csak annyiban szenvedett válto
zást, amennyiben Franciaország kénytelen volt 
a II. párisi békében Szavoját, Landaut s a Saar-
vidéket ellenségeinek átengedni. 

Irodalom. Klüber, Aktén des Wiener Kongresses in den 
Jahren 1814 und 1815, Erlang. 1815—35, 9 köt. és Über-
sicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener 
Kongresses, u. o. 1816; Lagarde, Fétes et souvenirs du-
Congres de Vienne, Paris 1843, 2 köt. ; Flassan, Histoire 
du Congrés de Vienne, n. o., 1829, német, Leipzig 1830, 
2 köt. : Comte Angeberg, Le Congres de Vienne et les 
traités de 1815, Paris 1864, 4 köt. ; Martens, Recueil des 
traités et conventioos couclus par la Russie avec les 
puissances étraugéres, Szt.-Pétervár 1874—1902, 1 -13 
köt.; Castlereagh, Wellington, Talleyrand és Gentz hivat-
jelentései: Corrispondenza dei Cardiuali Consalvi e Pacca 
nel tempó del Coogresso di Vienoa 1814—1815, kiadja 
Rinieri, Turin 1903 ; Polovtzoff, Correspoudance diploma-
tiqtie des ambassadeurs et ministres de Russie en Francé 
et de Francé en Russie 1814 -1816, Paris 1902 ; Stein, 
Gentz, Hardenberg, János főherceg, Nesselrode, v. Qa-
gern, Varnhagen von Ense naplói. Az említett államférfiak 
életrajzai. 

Bécsi korom, festőanyag, melyet úgy készí
tenek, hogy gyanta-tartalmú fát égetnek el s a& 
elszálló kormot e célra berendezett kamrákban 
felfogják. Ebből hevítés útján a finomabb, párolt 
kormot nyerik. 

Bécsi kömény (növ) a. m. PimpinellaAnisuml*. 
Bécsi lakk, 1. Festéklakk. 
Bécsi légió, az 1848 októberi bécsi forradalom 

leverése után nagyi-észt egyetemi polgárokból 
alakult csapat, mely Magyarországra menekülve,, 
végigharcolta a szabadságharcot. Számuk körül
belül 100-ra tehető. Jelszavuk volt: ("Magyar
ország szabadsága Ausztria szabadsága». A B. a 
Bem vezetése alatt álló erdélyi hadsereghez tar
tozott. 

Bécsi medence, a geológiában ama fiatalabb 
harmadkorú — neogén — képződmények al
kotta mélyedés Bécs körül, melyet K. ről a Kár
pátok, a Lajta és Rozália hegység, D.-rőí 
az északi Alpok K.-i nyúlványai és Ny.-ról a 
Cseh-morva hegység K.-i széle zárnak körül. A 
B.-t geológiailag igen behatóan tanulmányozták 
és nagy irodalma van. Az idevágó irodalom is
mertetése megvan Schaffer A. munkájában' 
(Geologie von Wien, I—III. Theil, Wien 1904-
1906), amely egyúttal a legújabb összefoglaló mü 
a B.-t illetőleg. L. még Belvedere-rétegek. 

Bécsi mész, az a tiszta fehér mész, amelyet 
a Bécs mellett előforduló mészmárgábúl égetnek. 

Becsinált néven nevezik mindazokat a leveses 
húsféléket, melyeket rántásban (azaz forró zsírban 
pirult lisztben) abálnak s miután saját levők elfőtt̂  
mindannyiszor forró vizet öntenek utána. A bete
gek számára készült B. egyetlen fűszere a só, 
legfeljebb egy kevés citromlé, azonban egészsége
sek számára néha borecet is szolgál fűszerül. Ily 
alakban készítik a csirkét, borjút, nyúlaprólékot.. 
A B.-at inkább vacsorára adják, mint délben, ami
kor is azt a szokásos leves fölöslegessé teszi. 

Bécsi öl, a méterrendszernek nálunk 1874. tör
tént behozataláig, sőt a földmérésben s a fakeres-
kedésben még azontúl is Ausztriában és nálunk 
használatban volt hivatalos hosszúságmérték. 
1 B. = 1-89648 m. Feloszlott 6 lábra á 12 hüvelyk. 

Bécsi porcellán. A hollandiai származású Drs 
Paquir a meisseni gyár Stencel nevű egykori 
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munkavezetőjének segítségével 1718-ban Bécsben 
porcellángyárat alapított, melyet 1744. átvett az 
állam és amely 1863. megszűnt. B gyár termékeit 
nevezzük B.-nak. A gyár eleinte a meisseni irányt 
követve, a kinai és a japáni porcellánt utánozta, 
majd a rokokó-formákra tért át és amellett szob
rocskákat és csoportokat is készített. Később, 
178 í-tői kezdve Sorgenthal vezetése alatt önálló 
irányt követett. Bzidőből való termékei a leg-
becsesebbek; ezeket értjük a régi B. elnevezés 
alatt. Jellemző sajátságai: az antikizáló formák, 
a gondos, szabatos festés, továbbá a Leitner József 
vegyésztől feltalált domború aranyozás, mely vál
takozva majd tompa, majd csillogó fényű. A gyár 
virágzási kora mintegy 1820-ig tartott, ez idő után 
a gyár végleg szakított a művészi iránnyal. 
1744-től az osztrák két pólyás címerpajzs fehé
ren bepréselve, utóbb u. e. kék festékkel festve a 
máz alatt, 1784-től kezdve a kékkel festett címer
pajzs és a bepréselt évszám, végül ismét a bepré
selt cimerpajzs volt gyárjegye. 

Bécsi szerződés (Wiener Tráktat), az az egyes-
sóg, melyet Ripperda spanyol miniszter Ausztriá
val 1725 ápr. 30. kötött. Spanyolország elismerte 
III. Károly pragmatika szankcióját, míg Ausztria 
eddigi szövetségeseivel, Angliával és Hollandiával 
szakított. Válaszképen Anglia, Franciaország meg 
Poroszország a herrenhauseni szövetség (1. o.) 
alapján Ausztria ellen fordultak. A B. akkor vesz
tette el hatályát, amidőn VI. Károly Poroszor
szággal (1726) a wusterhauseni szerződést kötötte. 

Bécsi vörös, 1. Vörös falakk. 
Bécsi zöld, 1. Schweinfurti zöld. 
Becske, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban, (1900) 

937 magyar lak.; régi templomában 1532-ből való 
harang. Határában az Anna, Amália ós József 
barnaszónbányaművek vannak, jelenleg üzemen 
kívül. Postahivatal, táviró- ós vasúti állomás. 

Becsked, Karcsához tartozó puszta Zemplén vm. 
bodrogközi j.-ban, (1900) 219 lak., báró Sennyey-
fóle gulyával. 

Becskeháza, kisközs. Abauj-Torna vm. tornai 
j .-ban, (i9oo) 238 magyar lak.; u. p. Hidvégardó, u. t. 
Boldvavendégi. 

Becskerek, 1. Kisbecskerek ós Nagybecskerek. 
Becsky (tasnád-szántói). A gr. Csákyakkal kö

zös eredetű régi magyar család, mely elágazott 
Szabolcs, Szatmár, Szilágy ós Ugocsa vmogyék-
ben. A két család származását illetőleg régebben 
a gr. Csákyakat a névhasonlóság után a Csák 
nemzetség ivadékainak vélték,, a B.-eket pedig — 
s utóbb a Csákyakat is —• az Ákus nemzetségből 
származtatták. Ez a nézet azonban téves, a két 
család az Akus nemzetségből nem származott, 
ennek főleg a címerek különbözősége mond ellent. 
Valószínű, hogy a két család a Zsidó (Ziday) nem
zetségből veszi eredetét. A közös ős neve ismeret
len, líárom fia volt, Adás, I. László, a gr. Csáky-
család őse, Pető, kinek István és János fiaitól a 
Szántai Petőfyek és I. Becsk, kitől a B.-ek szár
maznak. A Csáky- és B.család 1359-ig osztatlanul 
birta birtokait, 1359. az osztozkodás megtörtént, 
a XV. sz. elején pedig a Szántai Petőfyek magva
szakadta után ezek birtokai, köztük Szántó is, a 
két rokon család kezére jutott. A Becski, Becskfy 
névvel a család tagjai már a XIV. sz. utolsó évei

ben neveztetnek. Péter 1465. Komlódújfalut kapta 
adományba. A XVI. sz. közepén élt B. Sebestyén^ 
kitől a család egyenes ágon származik. 1622-ben B-
Tamás Szatmár vm. követe az országgyűlésen. B. 
György 1693. szatmárvármegyei alispán ; hason
nevű fia elébb szatmári főszolgabíró, 1738. pedig 
alispán ; ö építtette Peleskén a családi sírboltot. 
B. László 1738. főszolgabiró, 1745. másod-, 1765-
76-ig pedig első alispán Szatmár vármegyében. A 
család két ágra oszlik, ú. m. nagypeleskei és kis-
peleskei ágra, megalapítói az 1738. szatmári al
ispán B. György fiai, György és Ferenc. V. ö. Ka
rácsonyi J., A gr. Csákyak és B.-ek ősei (Turul 
1893, 105.) ós Magyar Nemzetségi Zsebkönyv 
Nemes családok (I. köt.). 

Becslés, a dolog csereértékének megállapítása 
oly célból, hogy ez a kártérítés iránt hozandó bí
rói határozat alapjául szolgáljon, v. hogy termé
szetben meg nem osztható közös dolgokra nézve 
az osztás lehetővé váljék, v. hogy a dolog értéke, 
később netalán felmerülő kérdések eldöntése te
kintetéből előre meghatároztassék. Perben a birói 
B. a birói szemlére vonatkozó szabályok alkalma
zásával történik. A kisajátítási eljárásban a B.-t 
a felek által megnevezett és a biró által kijelölt 
egy-egy szakértőből álló bizottság (1881. XLI. t.-c. 
49., 51. §§); a végrehajtási eljárásban majd be
csüs, majd maga a végrehajtó teljesiti; ingatla
nokra intézett árverésnél pedig a becsértéket he
lyettesítő kikiáltási ár rendszerint az államad6 
alapján állapíttatik meg (1881. LX. t.-c. 71., 148., 
203. §§); a katonai házassági óvadék céljaira 
szolgáló B.-t 1. Házassági óvadék. (V. ö. Becsű.) 

Kereskedelmi törvényeink értelmében minden 
kereskedő a számadási időszak végén az üzleti 
vagyonához tartozó összes ingatlan és ingó va
gyonát, tartozásait és követeléseit azon érték
ben tartozik összeállítani, amellyel azok a leltá
rozás napján birnak. Értékmegállapítási szem
pontból figyelembe jöhet a tőzsdei érték, a piaci 
érték, v. napi ár, a használati ár ós a tiszta jöve
delem alapján megállapított érték. 

Becsléstan, a mezőgazd. tudományok azon ága, 
mely a mezőgazd. vállalatokban szereplő tárgyak, 
nevezetesen telkek, épületek, telkesítések, gazd. 
felszerelvónyok és gazdasági termények érték
meghatározásával foglalkozik. Legfontosabb ré
sze a birtokbecslés (1. o.); azonkívül kiterjed a gazd. 
előszámitásQk és előirányzatok készítésére is. V. ö. 
Sporzon Pál, Gazdasági B. (Magyaróvár 1885); 
Hensch Árpád, Mezőgazdasági üzemtan (II. köt.) ,-
Mezőgazdasági becslés és előszámítástan (III. kiad. 
Magyaróvár 1906). 

Becslő v. becsüs, oly egyén, akit jószágok és 
károk értékmeghatározásával bíznak meg; van
nak birtok-, tűzkár- és jégkár-B.-k stb. 

Becslőeskü (juramentum in litem), római jog 
szerint a vagyoni értéknek eskü alatti megbecs
lése a peres fél által, ha az ellenfél az őt megté
rítésben, vagy kiadásban marasztaló határozat 
dacára a teljesítést megtagadja, v. lehetetlenné 
teszi; a biró azonban mindig meghatározhat egy 
összeget, melyen túl az eskü nem terjedhet. Né
mely törvény B.-t csak akkor enged, ha az el
lenfelet dolus, v. culpa lata (csel v. lappangó bűn> 
terheli: más ismét mindannyiszor megengedi, va-
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lahányszor az értéket máskép meghatározni lehe
tetlen. Magyar jog szerint (1868. LIV. t.-e. 237. §) 
B.-t Ítélhet a biró, ha kártérítési vagy valódiságra 
nézve kétségen felül álló más követelés összege 
be nem bizonyítható. A mai sommás eljárásban 
-és az új polgári perrendtartásban a B.-t helyette
síti a kár vagy elmaradt haszon mennyiségének 
megállapithatására engedett eskü alatti kihallga
tása a félnek. 

Becslőtál. Olyan tógazdaságokban, amelyeknél 
az ivásra használt tavakból a halak már poronty 
korukban kivétetnek, hogy a növedókhalak tavába 
áthelyeztessenek, a B. szolgál a halak számának 
megállapítására; a becslőtál közönséges porcel
lán, vagy fehórzománcú tál, amelyet színültig 
töltenek porontyokkal, s megolvasván, hogy hány 
fér bele, a további mérést már tálankint eszközöl
hetik. 

Becsó, kisk. Zólyom vm.beszterczebányai j .-ban, 
(1900) 92 tót lak.; u. p. Felsőmicsinye, u. t. Besz-
terczebánya. 

Becsomózás (irrotulatio, rotulus, a bírósági 
ügyiratok csomója), az írásbeli perben gyűjtött 
ügyiratok összeállítása és feljegyzése; a B. vagy 
az ítélet alá terjesztés, vagy az iratok elküldése, 
vagy ezeknek kiadása előtt történik. A magyar 
törvénykezés, az írásbeli per pertári kezelése mel
lett B.-t nem ismer. 

Bécsország, Ausztria megjelölésére régebben 
gyakran használt kifejezés, amelyet a törökök is 
átvettek. Király Pál szerint Bécs valaha olyan he
lyet jelölhetett, mely valamely terület határvo
nalától oldalt, félre, széltíil esett, de úgy, hogy a 
főterülethez tartozott, mint annak alárendelt pót
léka. (Btnographia 1892. 92-93.1.) 

Becstelenség, vagy tényleges (ínfamia facti), a 
jó hírnévnek tényleges csorbulása, aminek jogi 
következményei is lehetnek (pl. az 1877: XX. t.-c. 
szerint a botrányos életmódot folytatók gyámságot 
és gondnokságot nem viselhetnek), vagy jogi(infa-
mia juris), mely jogkorlátozást von maga után. A 
római jogban a polgári jog teljes élvezésének fel
tétele a polgári becsület. A becsület kisebbedést 
szenvedhet a hibás viselet következtében. A cen
zor jelölte meg azokat a cselekvónyeket (turpi-
tudo), melyeknek elkövetőit nem veszi be a ta
nácsba vagy a lovagok közé. A választást vezető 
konzul nevezte meg azokat a cselekvényeket, 
amelyeknek elkövetőit kizárta a választhatók 
sorából. A praetor hirdette ki, hogy milyen cse
lekvények elkövetőitől vonja meg a perben állha-
tási jogot. Némely vétség önmagától becsteleníti 
a tettest (infamia immediata), pl. a lopás, csalás, 
esküszegés, Diocletianus óta az uzsoráskodás. Né
hány szerződés (contractus sancti), pl. a letéti, meg
bízási, társ. szerződés gonosz szándékú megszegése 
miatt való elmarasztaltatás becstelenit (infamia 
mediata'. Az infamiától való félelem sokáig vitte 
a fékező és nevelő hatalmat a társadalomban. Ér
demes, tartós, jó viselet alapján visszaszerezhető 
a becsület {restitutio famae). A Justinianusi jog ér
telmében a becstelen alkalmatlan a tanúskodásra, 
gyámságra és más közhivatalra. A középkor
ban infamia (a. m. B.) szóval jelölték meg a jog-
•és becsületvesztést, amely büntetésként érte a 
.gonosztevőt, aki tettéért a törvény elé állani 

vonakodott; a büntetés az összes polgári jogok 
elvesztése volt, úgy hogy a be<-sületvesztettet 
(hazai kifejezéssel «proscriptus») úgy tokintet
ték, mintha halott lett volna. Hazai törvényeink 
szerint becstelenekké váltak: Verbőczi szerint: 
a vértagadók, álarcosok, hamis okiratok ké
szítői, hamis esküvők, kiket aucariusoknak ne
veztek, amelyekhez későbbi, XVI. s XVII. sz.-
beli törvényeink még több más esetet csatoltak, 
a melyek azonban inkább exemplittkativ s nem 
taxativ jelentőségűek. A B.-et bíróilag kellett ki
mondani, a jogkorlátozások pedig abban állottak, 
hogy a bíróilag becstelennek nyilvánított hivatalt, 
gyámságot nem viselhetett, tanú nem lehetett, be
csületsértés miatt nem perelhetett.A B.-et perújítás 
útján nyert kedvező ítélet, vagy királyi kegyelem 
szüntethette meg. Az újabb kornak jogfejlődése a 
B. ellen irányul s nálunk már az 1840. évi btkv.-i 
javaslat kimondotta, hogy a büntetéseknek ma
gukban becstelenítő következéseik nincsenek. Ezt 
az álláspontot foglalja el a most érvényben levő 
btkv. is, melynek jogkorlátozást tartalmazó mel
lékbüntetései, a hivatalvesztés s politikai jogok 
gyakorlatának felfüggesztése nem a B. szem
pontja alá esnek s indokukat nem a B.-ben, ha
nem abban találják, hogy bizonyos büntetendő 
cselekmények azoknak elkövetőit a büntetésül el
vont jogok gyakorlatához szükséges közbizalomra 
érdemetlenekkéteszik. AB. fogalmával való teljes 
szakítás kifejezésre jut abban is, hogy a most em
lített mellékbüntetések sohasem szólhatnak élet-
hossziglanra. 

Becsuánok. Dél-Afrika belsejében a 28°—16° 
közt lakó, nagyon elterjedt (12 keleti és 11 nyu
gati, összesen tehát 23 törzsből összetett) népség
nek a neve A keloti törzsekhez tartoznak: a bá-
szutók, bátáuk, báputik, mákolokuék, baflringek, 
likhoyak, bákhlokoák v. bamálitik. bámápélák, 
bátluneok, báperik, bácécék es báfukengek. Nyu
gati törzsek: a bárolongok, bálilápik, bámerik, 
báinátláruk, bákhátlák, bákvénák, iiángvákécók, 
bátávánák, báhuiucók, bámángvatók es bálálák 
vagy bákáláhárik. Az egyes törzsek külön tözs-
fők uralma, de angol fennhatóság v. protektorátus 
alatt élnek. (L. Becsuánok földje.) Bőrük színe vi
lágos rézbarna, kisebb termetűek, arcvonásaik sza
bályosak, arckifejezésük szelid, szemük és foga
zatuk szép, hajuk kurta és gyapjas, mint a valódi 
négereké. Értelmiségre nézve a kaffereket ugyan 
nem múlják felül, de tanulékonyabbak, dolgosab
bak ; nevezetesen igen ravasz kereskedők, tolvaj-
természetüek, perpatvarkodók ós boszuállók. Leg
jellemzőbb ruhájuk, a bőrökből összevarrt köpeny 
«károsz», melyet vállra vetve viselnek és pedig 
férfiak, nők egyaránt. Ezenkívül az ágyék körül a 
férfiak övet, a nők kötényt v. kurta szoknyafélét, 
a lábukon pedig bivalybőrsarut viselnek. A B. 
szerfelett kedvelik a burnótot, a dohányt két kő 
közt széjjelmorzsolják és fahamuval összekeverik, 
s a nyakról lelógó kanálkával a burnótot addig 
tömik az orrlikaikba, miga könnyük kicsordul. Ne
vezetes, hogy a férfiak inkább a burnótozást.a nők 
pedig inkább a dohányzást kedvelik. A B. rendsze
rint hajadonfővel járnak, testüket vajjal v. zsírral, 
némely törzsek veres okkerfölddel v.acsillámpala 
porával bedörgölik. A férfiak rendszerint fegyve-
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résen járnak. Minden fegyverüket ők maguk és 
pedig igen ügyesen készítik. Egész Dél-Afriká
ban mint ügyes fegyver- és szerkovácsok híresek. 
A B. kisebb-nagyobb falvakban laknak, kerek
ded házaikat náddal födik. E lakások területének 
a központján van a közös tűzhely (kotla), ahol 
együtt főznek, ebédelnek és tereferélnek. A sze
gény embereket szívesen hijják a kotlához. Amint 
az egyes családoktól lakott területek közepén van 
egy-egy kotla, nemkülönben az egész helységnek 
a közepén is van egy nagyobb szabású kotla. A B. 
fő gazdasága a tehenészet, a férfiak gondozzák és 
fejik a teheneket. A nők f öldmíveléssel és a házi 
teendőkkel foglalkoznak. Az egynejüség az álta
lános szokás. Háremet csak a gazdagok tartanak. 
A suhanckorba lépő fiukat körülmetélik és a fia
tal embereket ilyenkor ünnepélyesen avatják fel; 
szokásban van, hogy a felserdülő leányokat is ünne
pélyesen felavatják. Állami életük a királyságon 
alapul. Minden törzsnek van egy örökös királya ; 
nemkülönben minden egyes falunak van elöljárója 
s ezek az elöljárók teszik a nemességet. A király 
ugyan igen nagy hatalommal bir, csakhogy még
sem egészen korlátlan, mert a fontos állami kér
désekben az elöljárók legöregebbike, valamint a 
«pitsó» (olyan országgyűlésféle, ahol mindenki 
szabadjára szólhat) bizonyos ellenőrzést gyakorol. 
Vallási szertartásaik és szent hagyományaik nin
csenek, az istenségre sincs szavuk. Ujabb idők óta 
a protestáns egyház meglehetős hódítást tett ná
luk s a keresztény istentiszteletet meg a keresz
tény iskolákat szorgalmasan látogatják. A B. 
nyelve az ú. n. szicsvána nyelv egyik tájszólama, 
a bantu nyelvvel rokon. 

Becsuánok földje, Dél-Afrikának az a része, 
amely a tulajdonkópeni Fokgyarmat, Transzvál, 
Dél-Rhodesia és Nómet-DNy.-Afrika közt terül 
el. A túlnyomóan sík felföldet D.-en fokföldi réte
gek alkotják, középen és É.-on pedig a Kalahári-
plató gnájsz, gránit és üledékes kőzetei terülnek 
el. A Kalahari-plató völgyekkel áttört szélein 
számos patak folyik, de ennek dacára a B. vízben 
szegény; a vidéken átfolyó Molopo az egyedüli 
folyó, amelyben állandóan van víz; a többi ki
sebb mellékfolyója az Oranjenek nyáron ki-kiszá
rad. A sósvizű medencék (pan's) száma nagy. Az 
éghajlat egészséges; a nyár forró és száraz, a tél 
hűvös; sok helyen 0° alá sülyed a hőmérő. A 
földben, ahol elég a nedvessége, bőven megterem 
a kukorica és a szerecsenköles; a pamut és indigó 
vadon is nő. A B. legnagyobb részében azonban 
az állat-, különösen a szarvasmarha-tenyésztés 
a lakosok főfoglalkozása. Arany-, ólom-, ezüst-, 
vasérceket és szenet is több helyen találtak, de 
mindeddig nem igen bányásszák. Politikailag a 
B. két részre oszlik: Brit-B.-re és a B. protek
torátusra. Amaz a Molopótól D.-re fekszik. Terü
lete 73,160 km2, lakóinak száma (i904) 84,472, akik 
közt 9368 a fehér bőrű és 84,472 a színes. Kerü
letei : Vrijburg, Mafeking, Taungs, Kuruman ós 
Gordonia. A protektorátus a Molopótól a Zambe-
ziig terjed; területe 320,000 km2, lakóinak száma 
(1907) 132,000 bennszülött és 1100 fehér bőrű. 
Egyes törzsfők kormányozzák; leghatalmasabb 
törzs a bámángvátó Kháma uralma alatt, akinek 
székhelye Serowe (17,000 lak.), azután a bákhát-
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Iák Lencsve alatt, a bákvónák Szebele alatt, a 
bángvákécék Báthoen, a bátávánák Máthibi, vé
gül a bámálitik Báitlotle alatt. Az uralkodó törzs
fők az angol Resident Commissioner ellenőrzése 
alatt állanak, aki mellé a Gaberonesben és Fran-
cistownban lakó assistant eommissionerek van
nak rendelve. A bevitel értéke 1908-ban 90,838, 
a kivitelé 64,538 st. volt; azonkívül kivittek 
nyers aranyat 20,188 ós szarvasmarhát 25,000 
font értékben. A protektorátust K.-i részében 
vasút szeli át. Az angol uralom megalapítására 
1884. az ok a becsuána törzsfők egymással való 
versengése volt. V. ö. Hepburn, Twenty years 
in Khama's Country (London 1895); Maekemie, 
Life of John Mackenzie (u. o. 1902); Passarge, 
Die Kalahári (Berlin 1904). 

Bécsújhely (Wiener-Neustadt v. egyszerűen 
Neustadt), régi magyar nevén Német-Ujhely, vá
ros Alsó-Ausztriában, a Fischa és vasút mellett, a 
magyar határ közelében; (1900) 28,700 lak., az 
1834-iki tűzvész után, amely csak 14 házat ki
méit meg, egészen újra épült; ma egyike Alsó-
Ausztria legnagyobb városainak. Legjelentéke
nyebb épülete: a plébánia-templom kettős tor
nyával ; román stílű hajója a XIII., kórusa ós (gót) 
kereszthajója a XIV. sz.-ból való; érdekes farag
ványok (Szt. Sebestyén a XVI. sz.-ból) és sírem
lékek (Khlesl bibornokó, megh. 1630.) láthatók 
benne. A város DK.-i szögletében van a babenbergi 
hercegi kastély a XII. sz.-ból (a XV. és XVIII. sz.-
ban átalakították); gót stilü kápolnájában három 
pompásan festett ablak, főoltárán pedig egy Szt. 
Györgyöt ábrázoló igen szép ércszobor van (a 
XV. sz.-ból); a kastély ndvarában III. Frigyes cí
mertáblája és szobra (1453-ból), végül tágas kert
jében Mária Terézia szobra és az elesett akadé
miai növendékek emlékét hirdető emlékoszlop lát
ható ; a kastély 1752 óta katonai akadémiául szol
gál. A város K.-i részén van a Neuklosterkirche, 
III. Frigyes császár nejének Eleonórának síremló-
kével.továbbá a városháza.kisrégiséggyüjtemóny-
nyel, amelyben a többek közt egy emaillal ellátott, 
aranyozott ezüstserleg, az ú. n. Korvin-billíkom 
látható (082 m. magas), melyet állítólag Mátyás 
király adott a városnak Frigyes császárral törtónt 
kibékülésekor. 1903-ban épült a siketuémák új 
intézete. B.-nek virágzó ipara is van; van 
motorkocsi-, lokomotivgyára, sör-, gép-, drótszeg-, 
bőr- és gyufagyára, harangöntője; készít kemé
nyítőt, agyagedényeket, kocsikenőt, selyem- ós 
bársony-szalagokat, csipkét, papirt, vattát ós kát
ránytermékeket. Azonkívül marhával ós gaboná
val is élénk kereskedést űz. Közelében Ny.-ra a 
Grössenberg lejtőjén van Fischau,falu Eajner fő
herceg kastélyával ós 1222 lak. ÉNy.-ra pedig a 
Piesting és vasút mellett Wöllersdorf, lőszer-, 
pléh- és kémiai gyárral, kőbányával és 1833 lak. 
B.-U192. VI. Lipót herceg alapította. 1529-ben és 
1683-ban a törökök ostromolták. 1892-ben ülte 
meg a város kiváltságos állásának 700-ik évfor
dulóját. 

E határszéli város három ízben szerepelt tör
ténelmünkben. Mátyás király 1487 jan. 13. in
dult meg Bécsből az e várost vívó táborba s aug. 
17-én egyezség útján el is foglalta. Mátyás ki
rály alkalmasint ez alkalommal ajándékozta B. 

i» 
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polgárainak az úgynevezett «Korvin-billikomot», 
melyet a császári ós a magyar királyi jelvények
kel díszítve, III. Frigyes császár még 1463-ban ké
szíttetett a Mátyással kötött béke emlékére. Ezen 
aranyozott ezüstserleg most is megvan B. városi 
levéltárában; képe legújabban Fraknói: Mátyás 
király c. művében jelent meg (Magy. Tört.Elet-
rajzok,1890,VI. köt.); szakszerű leírását dr. Mayer 
J. adta az Archaeolog. Értesítő 1891. óvf. 26. lap
ján. Ugyanott őrzik e korból Mátyás király arc
képét, valamint azt a nyerget ós teljes lószerszá
mot, melyet szintén Mátyás ajándékozott a vá
rosnak. Mátyás halála után Miksa (III. Frigyes 
fla) B.-t 1Í90 augusztus 10-én visszafoglalta. 
Másodízben 1671-ben játszik szerepet B. törté
nelmünkben. Azon év ápr. 30-án az itteni fegy
vertárban fejezték le Zrinyi Pétert ós Frange-
pán Ferencet. A szomorú tény helyét máig mutatja 
egy gondosan megújított folirat a régi fegyvertári 
épületen. A plébánia templom falán a torony alatt 
ily feliratú sírkő látható: Hoc in tumulo jacent Co-
mes Petrus Zrinyius Banus Croatiae, et Marchio 
Franciscus Frangepan, ultimus familiae. Qui quia 
coecus ccecum duxit, ambo in foveam occidere. Ez 
után egy palloson nyugvó két halálfej van kivésve, 
mely alatt e sorok: Discite mortales, casu discite 
nostro observare fldem Regibus atque Diis. Anno 
DommiMDCLXXI. DieXXX. április, hóra IX. — 
Harmadízben 1701-ben jelenik meg évkönyveink
ben e város neve. Akkor ugyanisll. Rákóczi Ferenc 
Sároson elfogatván, ide hurcoltatott ugyanabba 
a börtönbe, melyből 30 évvel azelőtt nagyatyja, 
Zrínyi Péter a vérpadra került. Rákóczi a bör
tönből Lehmann Gottfried császári kapitány se
gélyével még ugyanazon óv nov. 7-én megszök
vén, Lengyelországba menekült, honnan másfél 
óv múlva egy hadcsapat élén vonult be hazánkba. 
B.-ben ólt és működött Mikó János, neves ma
gyar festő (meghalt 1478). A városi múzeum
ban négy üvegfestményei őrzik. V. ö. Böheim, 
Chronik von Wiener-Neustadt (Wien 1863); 
Hinner, Wanderbilder aus d. Gesch. Wiener-
Neustadts (1892). 

Becsű (aestimatio rerum et bonorum) a régibb 
magyar jog szerint a dolgoknak törvény által 
pénzben megszabott értéke. Törvényes B. két
féle volt: köz-B. (aest. communis) és örök-B. (aest.. 
perennalis). Az előbbi a törvény által meghatáro
zott érték, az utóbbi ennek tízszerese. A törvé
nyes B.-n kívül volt még az igaz B. (aest. con-
digna), amely a dolgoknak közönséges értéke v. 
valóságos ára. Az újabb jogunk is ismeri bizonyos 
esetekben a törvényes B.-t, de csak mint a tör
vény által meghatározott érték becsét (pl. 1887. 
XLV. t.-c. 4. § a vagyonátruházási illeték szem
pontjából). L. Becslés. 

Becsület (honor, eocistimatio) jelenti elismeré
sét az ember erkölcsi értékének, szellemi tulajdon
ságainak, társadalmi állásának és mindama saját
ságainak, melyek benne becsiilósre méltók. Kü
lönböző egyénekben az említett tulajdonok külön
böző mértékben lóvén meg, különböző lesz az 
az elismerés, mellyel irántuk embertársaik vi
seltetnek, vagyis különböző lesz a B.-ük. Van
nak azonban bizonyos sajátságok, amelyek az 
ember méltóságát teszik s a melyeket egyfelől 

minden embertől megkövetelünk, másfelöl min
den emberben elismerünk. Ez az általános em
beri B. fogalma. Ezzel szembon a polgári B. azon 
tulajdonságok fenforgását, illetve elismerését je
lenti, melyek szükségesek ahhoz, hogy valaki egy 
bizonyos emberi társaság, nevezetesen az állam 
tagja lehossen. A polgári tulajdonságok elismerése 
egy és azonos a jogképesség fogalmával. Végül 
egy bizonyos társadalmi osztályba tartozással v. 
hivatással bizonyos tulajdonságok kell, hogy jár
janak s ezeknek az elismerése az ú. n. osztály-B. 
Ide tartozik némileg a nöi B. is, mely bizonyos, 
éppen csak a nőtől megkövetelt ós főleg a nemi 
életbe vágó tulajdonságok elismerését jelenti. 
Igazi osztály-B. a katona, pap, kereskedő stb. B.-e. 
Sőt bizonyos hivatalokkal is járhat bizonyos kü
lönös B. 

B. A római jogban a római polgárt megillető 
móltóságnak csorbítatlan élvezete (status illaesae 
dignitatis), melyet a szociális élet nyújt és apre-
ciál. A polgári méltóság érintetlenségével együtt 
járt, sőt egybevágott a B. A rómaiak elengedhe
tetlennek tartották minden polgárban a bátorsá
got, akiben ez hiányzott, azt kilökték a seregből, 
de a B.-hez több is kell, mint a bátorság. Ezért 
fegyverrel, párbajjal nem lehetett eldönteni a B. 
kérdését. A B. elvesztője köz- és magánjogi hát
rányokat szenvedett. Ezért van a B.-nek nemcsak 
társadalmi és etikai, hanem jogi jelentősége is. 

Becsületbíróság, olyan bíróság, amely becsü
letbeli ügyek megvizsgálására ós elintézésére ala
kul s egyúttal hivatva van oda hatni, hogy a pár
bajt lehetőleg mellőzzék. A B.-ok, mint szerződés
szerű intézmény, legkorábban a nemességnél for
dulnak elő (judicia heroica, equestria). Ezek ké
sőbb megszűntek, de újabban társadalmi úton 
szokás kétséges esetekben bizonyos becsületbeli 
ügyek elbírálására B.-ot alakítani. A B. íté
letére bízott kérdés kétféle lehet: vagy arról van 
szó, hogy vm. testülethez tartozó személy, saját 
cselekményével megsértette-e a kar becsületét, v. 
hogy a karhoz nem tartozó harmadik személy 
cselekménye által meg van-e sértve valakinek, 
mint a kar tagjának a becsülete. Az első esetben 
a B. elé tartozó cselekmények csak olyanok lehet
nek, amelyek az általános jogszabályok szerint 
nem büntetendők; és ha a B. az e jogszabályok 
szerint büntetendő cselekménnyel foglalkozik is, 
ezt nem az arra meghatározott büntetés kiszabása, 
hanem avégett teszi, hogy megállapítsa azt, ami
nek a karbeli becsület fenntartása erdekében tör
ténnie kell. Katonai szempontból 1. Becsületügyi 
eljárás. 

Becsület-büntetések főleg a római és a régebbi 
német jogban szerepeltek. Céljuk a megszégyení
tés, a meggyalázáe vagy pedig a becsülettől való 
teljes vagy részleges megfosztás volt. Ilyen bünte
tések voltak: a pellengérre állítás, a megbélyeg
zés, a nemesi címernek nyilvános széttöróse stb. 
A becstelenitő büntetés, mely abból állott, hogy az 
állam bizonyos bűntettek elkövetőit becstelenek
nek nyilvánította, különösen ellenkezik az emberi 
méltósággal. A B. ilyen értelemben a mai jogélet
ben nem fordulnak elő s ha a bűnös a polgártársai 
előtt való becsületéből veszít is, ez nem a bünte
tésnek törvényszerű következménye, hanem ae 
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elkövetett bűnnek természetes hatása (non poena, 
sed factum infamat). A modern állam a becsüle
tet érintőleg csak annyiban avatkozik be, hogy 
bizonyos bűncselekmények elkövetőit politikai 
jogaik gyakorlásától időlegesen megfosztja, mert 
az illetők a bűncselekmény folytán érdemetlenné 
váltak arra a közbizalomra, amelynek alapján a 
polgárok ezeket a jogokat gyakorolhatják. Ezek 
a büntetések nem önálló, hanem járulékos bünte
tések ; ilyenek nálunk a hivatalvesztés, a viselt 
hivatal elvesztése és a politikai jogok gyakorla
tának felfüggesztése (1. o.). A Bn. által nálunk leg
utóbb meghonosított dorgálás (1. o.) is a B. egyik 
fajának tekinthető. 

Becsületérzés, az öntudattal, önérzettel együtt 
járó érzelem. Az ember ismeri saját belső értékét, 
megkívánja, hogy mások is elismerjék; ezért a 
másokét ő is elismeri, de a magáét az elismerés
től nem teszi függővé. Minél fejlettebb a B., an
nál szigorúbb bírája az ember önmagának (meg
becsüli magát) s igyekszik nem szolgáltatni okot 
jogos szemrehányásokra; de annál érzékenyebb 
a másoktól jövő sértések iránt, ha öntudata meg
nyugtatja is. A B. mindig a környezet hatása 
alatt fejlődik, ez adja meg az irányát s az ember
nek a mértéket is. Éppen e miatt érdemel a B. a 
nevelésben nagy figyelmet s ezért kell a szülők
nek és nevelöknek tudatosan arra ügyelniök, 
hogy a B. ne váljék csak színlegessé, sem a 
megalázó bánásmód el ne tompítsa (tehát a gyer
meket mások véleménye iránt érzéketlenné ne 
tegyék); a kötelesség teljesítésének ne a jutalom 
legyen az indítója, hanem fejlődjék ki a lelki 
megnyugvás vágya. Nagyobb gyermekekben a 
B. sokszor hamisan nyilatkozik: nem tűrnek el 
intést, holott hibát nem kellene elkövetniök tuda
tosan vagy könnyelműségből. E kérdésben a ne
velő feladata éppen abban áll, hogy a B.-t ne en
gedje külsőségekben nyilatkozni, de viszont má
sok véleményének számbavételére, önbirálatra 
szoktasson. 

Becsületes alkusz (ehrlicher Mahler), Bis
marck herceg által 1878 évi febr. 19., a német bi
rodalmi gyűlésben használt s közmondásossá lett 
kifejezés. A vaskancellár ezzel a német biroda
lomnak a keleti kérdésben, különösen a tervezett 
berlini kongresszuson követendő szerepét jelle
mezte. 

Becsületjel. 1. Oly jelvény (pl. rendjel, cím v. 
címer), mely tiszteletet és külső tekintélyt ad an
nak, akit kitüntetnek vele. — 2. Alsóbbrendű jel
vény oly egyének számára, kik kitüntetést érde
melnek, de állásuknál fogva nem alkalmasak va
lódi érdemrend elnyerésére; ezek vagy érmek, v. 
keresztek, aminőket polgári és katonai érdemek 
kitüntetésére majd minden államhasznál. Jelenleg 
csaknem kivétel nélkül az államfők alapithatnak 
és adományozhatnak ilyszerű jelvényeket. 

Becsületjogok, a polgári becsület teljességé
ben foglalt jogosítványoknak összessége, melyeket 
az ember, mint egyén s mint állampolgár igé
nyelhet ; e jogoknak büntetéskép, a törvény által 
meghatározott esetekben, büntető ítélet által való 
teljes és végleges elvonásáról ma már alig lehet 
szó, mert a római jog infámiájának megfelelő 
teljes becsülethiányt a mai humánus irányzat 

végleg elejtette (1. Becsület-büntetések). Sőt azok 
szempontjából is, akiknek becsület jogait valamely 
büntető bírói ítélet érintette,a modern törvényhozá
sok igyekeznek oly orvoslást találni, amely an
nak diffaináló hatását bizonyos időhatáron túl el-
enyésztesse. L. Rehabilitáció. 

Becsületrend. Az egyetlen fennálló francia 
rend, melyet I. Napóleon még konzulsága idejé
ben, 1802 máj. 19-ón alapított, katonai és polgári 
érdemek jutalmazására. Az első rendjelkiosztás 
XII. év messidor 22. (1804 júl. 11.) történt a 
Bastille bevételének emlékére, amidőn e rendjel
vény skarlátveres, vízsávos szalagon függő fehér 
zománcos ötágú csillag volt, elől I. Napóleonnak 
tölgy- és babérkoszorúba foglalt mellképóvel, ((Na
póleon Empereur des Francais» felirattal, hátlap
ján karmai közt villámokat tartó sas, «Honneur 
et Patrie» jeligével. I. Napóleon bukása után 
XVIII. Lajos 1814 júl. 6. és 1816 márc. 26. ren
deletei alapján a B. lovagrenddé alakult. Napó
leon arcképe helyére a IV. Henrikét, a sas he
lyére a liliomokat tették s a rendjelet csillagke
resztnek nevezték. A júliusi forradalom a liliomo
kat ismét elvetette s helyébe két háromszínű 
zászlót s a csillagra királyi koronát helyezett; 
egy 1848 szept. 10-iki végzés viszont a királyi 
koronát mellőzte, a csillag előlapján ismét I. Na
póleon mellképót alkalmazta «Bonaparte premier 
Consul XIX. mai. 1802.» felirattal, hátlapján meg
hagyta a zászlókat, «Rópublique francaise» fel
irattal. Egy 1852 jan. 1-i határozat a rend jelvé
nyét eredeti állapotába helyezte vissza. III. Napó
leon bukása (1870) s a francia köztársaság kikiál
tása után a rendjelvény ismét változott. Előlapján 
I. Napóleon mellképe helyét a köztársaságé fog
lalta el : «République francaise» s hátlapját a 
zászlócskák «Honneur et Patrie» felirattal. A 
jelvények ezen gyakori változásával a B. szer
vezete is mindig változott: jelenleg öt osztályra 
oszlik, mindenik határozott számú tagokkal, ú. m. 
a nagykeresztesek 70, a főtisztek 200, parancs
nokok 1000, tisztek 4000, lovagok 25,000. Az 
érdemrendnek s/6 része katonai, -jb része polgári 
állású egyének közt osztatik ki. Külföldi ta
gok ezen számba nincsenek beleértve. Az első 
osztály fizetése 3000 frank, a másodiké 2000, a 
harmadiké 1000, a negyediké 500, az ötödiké 
250 frank. Intézeteik: Maison Nationale de Saint-
Denis, hol a rendtagok leányai neveltetnek, ennek 
fiókja Parisban a rue Babette-en, s a Maison des 
Loges a st.-germaini erdőben, összesen 400 ingye
nes növendék számára. Rajzát 1. a Rendjelek 
táblán. 

Becsületsértés. A magyar btkv. 261. §-a sze
rint az bűnös a B.-ben, aki más ellen meggyalázó 
kifejezést használ, vagy meggyalázó cselekményt 
követ el. A törvény eszerint magának a becsü
letnek fogalmát nem határozza meg és nom az 
etikai értelemben vett s az ember belső értéké
ben rejlő, más által tehát meg nem is sérthető 
becsületet védi, hanem az ú. n. polgári becsületet 
Ez a becsület az embernek polgártársai előtt ki
érdemelt külső értékét jelenti; ha a kifejezés 
vagy a cselekmény alkalmas arra, hogy az em
bert ebben a külső értékében, tekintélyében ki
sebbítse, az B. Bár a B.-nek tárgya: a minden 
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tisztességes magaviseletű polgárnak egyaránt ki
járó polgári becsület, mégis bizonyos viszonyla
gosság itt is érvényesül, mert kétségtelen, hogy 
a véleménynyilvánítás becsületsértő lehet X-ol 
szemben, de nem az Y-al szemben, akinek a maga 
hivatása teljesítéséhez nincs arra a tulajdonságra 
szüksége, amelyet a véleménynyilvánítás sért 
vagy kétségbe von. Azt, hogy a kifejezés adott 
esetben meggyalázó-e, a bíróság dönti el a fenn
forgó minden körülmény figyelembe vételével. 
A B. a magyar btkv. szerint, mint láttuk, kétféle 
módon követhető el: meggyalázó kifejezéssel 
(injuria verbális), vagy meggyalázó cselekmóny-
nyel (injuria reális). Ha a meggyalázó kifejezés 
határozott és becstelenitő tény állítását tartal
mazza és ez az állítás nyilvánosan történt: rá
galmazásról (1. o.) szólunk. Ha pedig a meggya
lázó cselekvény egészségháborítást vagy sérü
lést is okoz: a cselekmény testi sértéssé (1. o.) mi
nősül. A B. büntetése nálunk 1000 K-ig terjed
hető pénzbüntetés; ha azonban a meggyalázó ki
fejezés nyomtatvány vagy nyilvánosan kiállított 
képes ábrázolat által tétetett közzé v. terjeszte
tett : a büntetés 3 hónapig terjedhető fogház és 
1000 K-ig terjedhető pénzbüntetés. Még súlyosabb 
a büntetés (1 évig terjedhető fogház és 4000 K-ig 
terjedhető pénzbüntetés) akkor, ha a B.-t a tör
vény által alkotott testületek, hatóságok, vagy 
küldöttségeik, tagjaik ellen nyilvánosan — habár 
nem is nyomtatvány útján — követik el. B. miatt 
a bűnvádi eljárás rendszerint csak a sértett fél 
indítványára indítható meg. Vannak azonban 
esetek, amikor az eljárás hivatalból indítandó 
meg, de ilyenkor is szükséges erre való felhatal
mazás, amelynek megadására feljogosított sze
mélyek vagy hatóságok a törvényben vannak 
meghatározva. Holtak ellen elkövetett B. eseté
ben a meghalt gyermekei, szülei, testvérei v. há
zastársa indítványozhatják az eljárás megindítá
sát. A vádlott az eljárás során az állított tény 
vagy kifejezés valódiságát bizonyíthatja, s ha a 
bizonyítás sikerül, ez a vádlott felmentését ered
ményezi. Ez intézkedéssel a törvény az igazmon
dás szabadságát akarta biztosítani. Minthogy 
azonban némely állítás valódiságának bizonylt-
hatása sok esetben nagy érdekek sérelmével 
járna, a törvény kénytelen volt megállapítani 
azokat az eseteket, amelyekben a valódiság bi
zonyítását megengedi s viszont azokat is, ame
lyekben e bizonyításnak nincs helye. Pl. nincs 
helye a valódiság bizonyításának, ha az állítás 
vagy kifejezés a családi élet viszonyaira vonat
kozik, vagy a női becsületet támadja meg. Nyom
ban viszonzott, kölcsönös B. esetében a bíróság
nak jogában áll a bűnösségnek megállapítása mel
lett a büntetés alól mindkét felet, vagy azok egyi
két felmenteni. 

Becsületszó, a becsületre való hivatkozás, az
után ennek kíséretében tett Ígéret vagy állítás. 
Régi hazai jogunkban a B.-val megerősített Ígé
ret (pl. fizetési) alapján a király lovagi becsület-
bíróságához (curia militaris) lehetett fordulni, ahol 
a fő bizonyítási eszköz a bajvívás (1. o.) volt. A kö
zépkorban a szerződéseknek esküvel való megerő
sítése gyakori volt, de ép oly gyakran megesett 
azután az is, hogy a pápa az eskü alól az esküt 

tett szerződő felet feloldotta. Ma már nem igen 
van jogi jelentősége, csak hadi foglyoknál fordul 
elő, kiket, különösen tisztekot, B. mellett szabad
lábon s kardjuk birtokában meghagyni szokás. (L. 
Háború.) 

Becsületügyi eljárás, katonaságnál oly ügyek 
elintézésére, melyek sem fegyelmileg el nem in
tézhetők, sem pedig a büntető törvények szerint 
birói eljárás alá nem esnek ugyan, mindazonáltal 
a helyes becsületérzéssel és a tiszti állás viszo
nyaival ellentótbon állanak és így kérdésessé te
szik az illető egyénnek a tiszti rendi fokozatban 
való megmaradhatását. A B. négy részből áll: 
az előleges tárgyalásból, a vizsgálati eljárásból, 
a végtárgyalásból és az esetleges felebbezós ese
tén való eljárásból. Tisztek és hadapródok közt 
előforduló becsületbeli ügyekről az illetők meg
bízottjai — ha az ügy békés úton el nem intéz
hető — az elől járó parancsnoknak jelentést tenni 
tartoznak, aki aztán gondoskodik az ügynek mi
ként való elintézéséről, mi ellen felebbezósnek 
helye nincsen. 

Becsüs, 1. Becslő-
Becsva, a Morva baloldali mellékfolyója Morva

országban ; a Beszkidekben a Kindarova hegyen 
fakadó Felső- és a Viszokahegyen eredő Alsó-B. 
összefolyásából keletkezik. 122 km. hosszú folyás 
után Kremsirnél torkollik; Wsetintől kezdve tu-
tajozható. 

Becsvágy. Az érvényesülésre és mások becsü-
lósének fokozottabb elnyerésére irányzott törek
vés. Ha saját való értékünknek elfogulatlan mér
legelésén alapszik, s komoly, nemes célokra tör, 
jótékony lelki mozgalom, mely minden haladás
nak hatalmas tényezője. Ha azonban magunkat 
az önszeretet elfogultságában túlbecsüljük, s az 
eszközökben nem válogatva, mindenáron érvé
nyesülni akarunk, a hamis B. beteges elfajult-
sága romlásra vezet. A kudarc kevésbbó jelenté
keny esetekben komikus, ha azonban következ
ményei súlyosak, félelmetessé válik s tragikai 
erővel megráz. A túlzott B., vagy hatalomvágy 
ilyenkor tragikus vétség gyanánt szerepel. így 
Macbeth-ben ós Wallenstein-nál. 

Becz Pál, 1571. a Báthory István ellen fel
lázadt székelyeket megverte. Vitézségeért Bá
thory István nagyon kedvelte s Lengyelországba 
is magával vitte. B. őse a ma is élő Tassy Becz-
családnak. 

Bécz, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (1900) 564 
magyar lak., u. p. és u. t. Letenye. 

Beczefa, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi j.-ban, 
(i9oo) 319 magyar lak.; u. p. Nagypeterd, u. t. Szi
getvár. 

Beczka (ejtsd: becska), régebben lengyel folya
dékmérték = 25 garnec = 100 kwarty = 100 1. 

Beczkó, kisk. Trencsén vm. trencséni j.-ban, 
a Vág balpartján, (1900) 1481 tót, német és magyar 
lak.; postahivatal és telefonállomással. A köz
ség mellett emelkedő s a Vág lapályából magá
nyosan kimagasló hatalmas sziklatömegen lát
hatók B. várának érdekes romjai. A monda sze
rint Stibor épitó e várat, amely udvari bolondjá
ról, Buczkóról vagy B.-ról vette volna nevét; 
de már Béla király névtelen jegyzője említi Blun-
dus név alatt s neve soká maradt Bolondos vár 
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v. Bolondócz. B. tehát valószínűleg már a mara-
hánok határvára volt. Okleveleink 1228. említik 
először, mint királyi várat, később Csák Máté ke
zébe került, ennek halála után ismét királyi birtok 
lett s mint ilyent Nagy Lajos 1379. Bánffy Mik
lósnak adományozta a nápolyi hadjárat alkalmá
val tanúsított vitézségéért; 1388. Zsigmond ado
mányából Stibor erdélyi vajda tulajdona volt, aki 
innen zsarolta a vidék lakosságát, de a monda 
szerint szemét egy kigyó kimarván, a meredek 
sziklaoromról a mélységbe zuhant, ekként lakolva 
egy ártatlan jobbágy haláláért, akit ugyané szik
láról a mélységbe dobatott. Stibor unokája, Kata
lin, alsólindvai Bánffy Pál kir. főlovászmesterhez 
menvén férjhez, a vár e család birtokában 1646-ig 
maradt; 1599. a törökök nem vehették be s így 
Bocskay és Bánffy idejében biztos menedékhelyül 
szolgált; a Bánffy-család kihalta (1646) után a B.-i 
uradalom felosztatván, a vár is romlásnak indult. 
1707 okt. Ocskay, II. Rákóczi Ferenc vezére fog
lalta el a várat. 1727-ben tűzvész pusztította el 
s azóta romokban hever. A mostani kórház ud
varán az if j. Stibor által 1430. alapított pálos ko
lostor romjai láthatók. Most ferencrendi társház 
van B.-n, melyet 1690. Haskó Jakab nyitrai püs
pök építtetett. A községben urasági kastély van; 
határában savanyú bor terem; ez a Vág völgyé
nek legészakibb bortermő helye. V. ö. Lovcsányi 
Gyula, A Vág és vidéke (Budapest 1881, 137— 
141.), Pechány Adolf, Kalauz a Vág völgyében 
(u. o. 1888); Szombathy Ignác cikke a Turulban 
(1892); a B.-i várra vonatkozó irodalmat 1. Ge-
recze Műemlékeiben (II. 918—19). 

Beczkókisfalu (azelőtt Vieszka), kisk. Tren-
csén vm. trencséni j.-ban, (1900) 203 tót lak.; u. p. 
és u. t. Kocsócz. 

Béd, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, (1900) 334 
magyar lak.; u. p. Szalakusz, u. t. Felsőelefánt. 

Beáa.Venerabilis(a. tiszteletremél tó),szent, egy
házatya, szül. Monktonban 673 körül, megh. Jar-
rowban (Northumberland) 735 máj. 26. Hét éves 
korában a vormouthi Szt. Péter-iskolába került, 
innen pedig a jarrowi szentbenedekrendi zárdába 
ment mint szerzetes. Itt maradt élete fogytáig, 
ahol a tudomány minden ágának müvelése mel
lett még tanítással is foglalkozott s híre az egész 
világon elterjedt. XIII. Leó 1899 nov. 13. a Doetor 
ecclesiae címmel tüntette ki és ünnepét (máj. 27.) 
az egész egyházra kiterjesztette. Müvei: Histó
ria ecclesiastica gontis Anglorum, melyben az an
gol egyház történelmét 731-ig a hazai krónikások 
nyomán írja le; Chronicon de sex mundi aetati-
bus. Ezenkívül több matematikai és csillagászati 
művet irt. Művei több kiadást értek. Ujabban Gi-
les (London 1843,6. köt) és Migne (1858, 90—95 
kötet) adták ki teljes műveit. V. ö. Werner, B. 
der Bhrwürdige (Wien 1881, 2. kiad.). 

Bédarieux (ejtsd: bedariő), iparos város Hérault 
francia départementban, az Orb bal partján, vasút 
mellett, (1906) 6131 lak., építő- és rajziskolával, 
gyapjuiparral, festő-, üveg-, bőrgyárral, vas- és 
rézöntővel, szeszfinomítással. 

Bedburdyck, közs. Düsseldorf porosz közig, 
kerület Grevenbroich j.-ban, (1905) 2315 lak., szép 
kastéllyal, amely a Salm-Reifferscheidt-Dyck her
cegek tulajdona. 

Bedburg, közs. Köln porosz közig, kerület 
Bergheim (ettől 7 km.-nyire) járásában, vasút mel
lett, (1905) 4872 lak., cukorgyárral ós gyapjuipar
ral, barnaszénteleppel. 

Bedda,l. Vedda. 
Beddoes (ejtsd: beddósz), Thomas Lövell, angol 

költő, szül. Cliftonban 1803 jul. 30., megh. Basel
ben 1849 jan. 26. Munkái: The improvisator (köl
temények, 1822); The bride's tragedy (drámai köl
temény 1822); Death's jestbook, on the fool's tra
gedy (dráma), melyekben meglepő erő és szellem 
nyilatkozik. Összegyűjtött munkái: The posthu-
mous and collected poems of T. L. B. c. alatt je
lentek meg (2 köt. 1851). 

Bedé, kisk.Maros-Torda vm. marosi alsó j.-ban, 
(1900) 283 magyar lak.; u. p. és u. t. Nyárádsze-
reda. 

Be t l e (Bete, Bitté ném.), az adózás bizonyos 
neme, melyet a XIII. sz. óta a német fejedelmek 
szedtek. Formájára nézve leginkább mint földadó 
és házadó fordult elő. A B. a községekre vettetett 
ki, míg ezek ismét azt a B.-köteles lakosoktól 
hajtották be. A vámot nem tekintve, ez a legré
gibb német adó. A B.-t a XIX. sz. modern adó
rendszerei megszüntették. A B.-hez hasonló adó
nem Franciaországban (taille) ós Olaszországban 
(fodrom) is van. 

Bedé Jób, író, szül. 1868. Szilágysomlyón. 
Kolozsvárott végezte a ref. kollégiumban a gim
náziumi s ugyancsak Kolozsvárott egyetemi ta
nulmányait. 1895 óta különböző fővárosi lapok
nak politikai cikkírója és tárcaírója. Önállóan 
megjelent elbeszélő művei: Trifolium, Tárcák, 
Novellák, Elbeszélések. Elbeszélő müvei élénk 
megfigyelésen alapuló jellemrajzzal és eleven le
író részleteikkel válnak ki. 

Bedeau (ejtsd: bedó), Marié Alphonse, francia tá
bornok, szül. Vertouban 1804 aug. 10., megh. 
Nantesban 1863 okt. 30.1825-ben mint tiszt lépett 
a hadseregbe, 1831. Gérard tábornok segédje lett 
és 1832. részt vett Antwerpen bevételében. 1836-
ban Algériába ment, hol dandárnokká lett. 1847 
júl. 1. Algéria főkormányzója.ugyanezéviaugusz-
tusban a becsületrend nagy keresztese lett. Az 
1848-iki februári forradalom kitörésekor B. Pa
risban vezényelt csapatokat. A nemzetgyűlésbe 
választották, melynek első alelnöke lett. Az 
1851-iM államcsíny alkalmával B.-t is elfogták és 
Ham várába vitték. Később azon föltétel alatt bo
csátották szabadon, hogy elköltözik Franciaor
szágból. Belgiumból csak a közbocsánat kihirde
tése után tért vissza hazájába. 

Bedecs, kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi j.-ban, 
(1900) 996 oláh lak.; u. p. és u. t. Magyargyerő-
monostor. 

Bedeg, kisk. Tolna vármegye tamási j.-ban, 
(1900) 1049 magyar lakossal, postahivatallal; u. t. 
Tab. 

Bedeguár, a rózsa-gubacsdarázs (Cynips ro-
sae) szúrása által a rózsán előidézett, sokszor 
ökölnagyságú, bozontos külsejű, többrokeszű gu-
bacs. Eégen orvosságnak használták s gyerme
keknek adták álomhozószorképen. 

Bedekovcina, adók. Várasd vm. zlatari j.-ban, 
(1900) 1854 horvát-szerb lak.; vasúti állomás, 
posta- és táviróhivatal. 
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Bedekovcina dolnja, közs. Várasd vm. zlatari 
j.-ban, (1900) 557 horvát-szerb lak.; vasúti állomás, 
posta- és táviróhivatal. 

Bedekovcina gornja, közs. Várasd vm. zlatari 
j.-ban, (1900) 1060 horvát-szerb lak,; u. p. és u. t. 
Bedekovcina p. u. 

Bedekovich-csaZód (komori báró és nemes). 
Régi horvát család, melynek első ismert őse, Ta
más, IV. Béla Íródeákja volt s János testvérével 
1267-ben Kumur földét nyerte adományul. Ezek 
valamelyikétől a XVIII. sz.-ban leszármazott Fe
rencnek (1. o.) nejétől Nóvák Erzsébettől gyerme
kei : János (megh. 1837), cs. és kir. kamarás és al
ezredes ; Lajos, a szabadságharc előtt körösi főis
pán és alkancellár. A bárói ágnak B. Kálmán báró 
halálával 1889. magva szakadt. A nemesi ágnak 
végső tagja Kálmán (1. o.) volt. 

1. B. Ferenc báró, szül. Varasdon 1755 febr. 
6., megh. 1827. Előbb a kancelláriánál, utóbb 
1785 óta a m. helytartótanácsnál szolgált. Részt 
vett az 1790-iki országgyűlésen, hol az auliku-
sokhoz tartozott. 1795 óta a kancelláriának volt 
tanácsosa. A háborús időkben mint a horvát ban
dériumok referense, majd mint hadi élelmezési 
biztos érdemelte ki Ferenc császár kegyét és 1807. 
az államtanácsnak lett tagja, 1809. bárói rangra 
emelték és 1814. a Szt. István-rend középkereszt
jét nyerte. Előbb Békés vármegyének, halála évé
ben Várasd vmegyének volt főispánja. 

2. B. Kálmán, az első magyar-horvát minisz
ter, született Vas vmegyében 1818 okt., meghalt 
1889 augusztus 10. A Horvátországban rég meg
telepedett B.-család azon ágából származott, mely 
nem nyert báróságot, de várasd vmegyei tekin
télyes birtokai miatt nagy tiszteletben állott. Isko
láit Győrött végezte, azután Zágráb vmegyét, 
majd a kir. kancelláriát szolgálta. 1842. a zágrábi 
kir. tábla tiszteletbeli ülnöke lett, de már 1845. 
leköszönt. Az abszolutizmus idejét tanulmány
nyal és utazással töltötte. Az alkotmány helyre
állításakor Várasd vármegye alispánjának vá
lasztotta és e tisztében, valamint az 1861-iki zág
rábi gyűlésen erélyesen küzdött az unió mellott. 
Tag j a volt a horvát regnikoláris bizottságnak.mely 
a magyarral együtt a magyar-horvát egyezséget 
(1868. XXX. t.-c.) megalkotta és midőn a törvényt 
elfogadták, belépett Andrássy minisztériumába 
mint horvát-dalmát-szlavon miniszter. B. Rauch 
visszalépése után egy ideig bán is volt. Az unio-
nista-párt bukásával vissza kellett lépnie, de ké
sőbb mint horvát miniszter újra belépett a Tisza
kabinetbe. A legnehezebb viszonyok közt is meg
mutatta ragaszkodását Magyarországhoz és bölcs 
mérsékletét. 

3. B. Kázmér, zágrábi kanonok, született 
Szigethen 1728 március 1., meghalt Bécsben 
1781 márc. 4. (mások szerint máj. 14.) Bécsben 
1743. a jozsuita rendbe lépett, azután a böl
cseletet Zágrábban, a történelmet Nagyszombat
ban, a teológiát Zágrábban és Győrött tanította. 
A rend feloszlatása után zágrábi kanonok és a 
bécsi horvát kollégium igazgatója lett. Több egy
házi, filozófiai müvet irt. V. ö. Szinnyey, Magyar 
frók. 

4. B. Lajos, horvát író, csász. kir. kamarás, 
tabulae regiae judiciariae praeses, Körös vmegye 

főispánja.Nyomtatásban megjelentek szónoklatai: 
Govorenye vu velikem zpravischu. Vu Varaz-
dinu 1827; Allocutio ad Status et Ordines Com. 
Crisiensis, croatico idiomate pronunciata. Zagra-
biae 1832. 

Bedel, török szó, jelentése: csere, megfelelő 
érték. B. a neve annak a török adónak is, mellyel 
a katonaság alól úgy váltják ki magukat az em
berek, ha maguk helyett más valakit küldenek 
oda. E kiváltás különben pénzzel is történhetik ós 
ez adónemet B.-i ászkerinek hívják. B. bárminemű 
kötelezettség alól való kiváltást is jelent. 

Bedellő, kisk. Torda-Aranyos vm. toroczkói 
j.-ban, (1900) 881 oláh lak.; u. p. ésu. t. Toroczkó; 
a Pliásza alján elnyúló völgyben fokszik, hatá
rában cseppköves barlang (Klára-barlang) van, 
melyet Téglás Gábor vizsgált meg; a barlang 
hatalmas cseppkőképződményeit az oláh pászto
rok nagyrészt tönkretették; a talajból barlangi 
medve (Ursus spelaeus) csontmaradványai kerül
tek ki. V. ö. Téglás Gábor, A B.-i és petroszi csont
barlangok (Földr. Közlem. XV.568—576, X. 464): 
Egy új csontbarlang Toroczkó vidékén a B.-i ha
tárban (Magy. tud. akad. Mathem. és Természet
tud, közlemények. XVIII. 1882, 57—65); Föld
tani Közlöny (1886); Bielz, Beitráge zur Höhlen-
kunde Siebenbürgens (Jahrb d. Siebenbürg. Kar-
pathenvereins IV. 1884, 151); Fenichel cikkei az 
Arch. Ért.-ben, 11., 65. ós 160. 1. 

B e d e m n n d (nem.), a középkorban Német
országban a jobbágytól a földesúrnak fizetett díj 
azért az engedélyért, hogy házasságot köthessen; 
noha az engedély nélkül kötött házasság nem volt 
érvénytelen. így nevezték továbbá azt a bírságot 
is, melyet egy jobbágynőnek házasságon kívül 
való teherbe ejtése miatt kellett leróni. Más nevei 
e díjnak: bumede, bunzengroschen, schürzengeld, 
frauenzins, melyek mind a nőért fizetett díjra vo
natkoznak. 

Bedenec, község Várasd vármegye ivaneci 
j.-ban, (i9oo) 947 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. 
Ivanec. 

Bedenica, adók. Zágráb vm. szentivánzelinai 
j.-ban, (i9oo) 1131 horvát-szerb lak.; u. p. ós u. t. 
Sveti-Ivan-Zelina. 

Bedenicka, adók. Bolovár-Körös vm. belovári 
j.-ban, (1900) 372 horvát-szerb lak; u. p. Bedenik, 
u. t. Grdjevac. 

Bedenik, adók. Belovár-Körös vm. belovári 
j.-ban, (i9oo) 1700 magyar, horvát-szerb és cseh 
lak., postahivatal; u. t. Grdjevac. 

Beder, közs. Zágráb vm. samobori j.-ban, U9oo) 
176 lak.; u. p. és u. t. Samobor. 

Bedesztán vagybezesztán, perzsa eredetű török 
szó, mely a keleti nagy bazároknak azt a részét 
jelenti, ahol az értékesebb régiségeket, úgymint 
drágaköveket, fegyvereket, régibb bútordarabokat 
stb. árulják. A keleti bazárok egyik leghíresebb 
B.-ja a sztambuli, melyet II. Mohamed szultán 
építtetett; híres B.-ja van még Brusszának, Kai
rónak és Damaszkusznak. A B.-beli tárgyak el
adása ós vevése rendesen kikiáltók (tellál) útján 
történik, akik a nyilvános árverés egy formáját 
használva, közvetítik a kereskedést. 

Bedeus Jozse/^scharbergi báró), erdélyi szász 
| történetíró és kormányfórfiú, szül. Nagyszebenben 
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1783 febr. 2., megh. u. o. 1868 ápr. 6. Nagy uta
zásokat tett, mielőtt 1827. az erdélyi udvari kan
cellária (Bécsben) szolgálatába lépett. Ott las
sankint emelkedett, 1837. Erdély kormányszéki 
felügyelőjévé, 1848. pedig belső titkos tanácsossá 
lett. A szabadságharcban egészen a császári pár
ton állott, Puchner tábornokhoz szított ós a 
kormányszék pénztárával Oláhországba mene
kült. Kétségbevonhatatlan érdemeket szerzett ma
gának tudományos kutatásai által, melyek főké
pen az erdélyi nagyfejedelemségnek s különösen 
a szászoknak történetét s alkotmányát tárgyal
ják. Munkái: Histor.-genealogischer Atlas zur 
Gesch. des ungar. Reiches (Nagyszeben 1845 és 
köv.); Die Wappen und Siegel der Pürsten von 
Siebenbürgen u. einzelner Stándischer Nationen 
dioses Landos (u. o. 1838); Die Verfassung des 
Fürstentums Siebenbürgen (Wien 1847). V. ö. 
Friedenfels Eugen v., J. B. v. Scharberg (Wien 
1876, 2 köt.). — Pia, József, szül. 1826 júl. 22., 
megh. Nagyszebenben 1901 ápr. 21. Tanulmányai 
végeztével állami szolgálatba lépett. Több nem
zetgazdasági munkát írt német nyelven, melyek 
Nagyszebenben jelentek meg. 

Bedford, 1. grófság Anglia középső részében 
Northampton, Huntingdon, Cambridge, Hertf ord és 
Buckingham közt, 1195 km2 ter., (i9oi) 171,707 
lak. — 2. B., az ugyanily nevű angol grófság 
székhelye az Ouse balpartján,aholhajózhatóvá lesz, 
vasút mellett, (1901) 35,144 lak., csipke- és szalma-
fonatkészltéssel; a Howard-féle Britannia Irón 
Works gazdasági gépeket és iparvasutakat készí
tenek. Élénk a gabona-, szén- és fakereskedós. 
Nagyobb épületei a gabonatőzsde, a grófság-háza, 
a rógiségtár és néhány iskola. 1874 óta Bunyan 
(1. o.) ércszobra ékesíti. — 3. B., a brit-afrikai 
Fokgyarmat egyik kerülete annak K.-i részében, 
3173 km2 területtel, (1904) 15,795 lak., akik között 
mintegy 2500 fehérbőrű, a többi bántu-néger és 
hottentotta. Hegyek takarják, de völgyei termé
kenyek. Szókhelye B., 1235 lak. — 4. B., város 
Massachusettsben, 1. New Bedford. 

Bedford, John Plantagenet, B. hercege, IV. Hen
rik angol királynak harmadszülött fia, született 
1389 jún. 20., megh. 1435 szept. 14. Kiváló had
vezér és államférfiú. Atyja Berwick kormányzó
jává s Franciaországban hadakozó testvére, V. 
Henrik, Anglia helytartójává tette. A király halála 
után (1422) a kiskorú VI. Henriket kiáltá ki Anglia 
és Franciaország királyának s mint Franciaország 
kormányzója, Calaisba sietett.Útközben megverte 
a francia hajóhadat s szövetséget kötvén Burgun
dia és Bretagne hercegével (1423), nemsokára 
Franciaország nagyobb részét elfoglalta. De az or-
leansi szűz fellépése, a franciák elszántsága és a 
burgundi hercegnek viszálya Gloucesterrel, B. 
testvérével, más fordulatot adott a dolgok mene
tének. B. 1435-ig valahogy tartotta magát, végre 
azonban kénytelen volt Rouenban békealkudozáso
kat kezdeni, de még a béke megkötése előtt meg
halt. A B.-i hercegi címet IV. Eduárd Neville 
Györgynek (1469), VI. Henrik pedig nagy
bátyjának, Tudor Jaspernek, Pembroke grófjának, 
adományozta. Miután ez 1495. gyermektelenül el
halt, a Russel-család kapta előbb a B. grófi (1550) 
s utóbb (1694) a B. hercegi címet. L. Russél. 

BedJord-Level, mocsáros, de termékeny vidék 
Angolországban, a Wash-öböltől DNy.-ra Pens-
nek is hívják. A XIII. sz.-ban még tenger takarta. 
A XVII. sz.-ban csatornák építésével kezdték ki
szárítani. 

Bedidlik, 1839 óta egyiptomi aranypénz, á 100 
piaszter; súlya 8'556 g., finomsága 0-874, értéke 
K 2444. 

B e d l a m (ang., qjtsd: bediem, a «Bethlehem» szó 
népies rövidítése), London egyik régibb elmegyó-
gyító intézetének neve, melyet VIII. Henrik 
1547. a bethlehemi Mária tiszteletére elnevezett 
«Bethlem Hospital»-ból alakított át (Pándy). 
1814-ben újjáalakították s ma is használják. 

Bedlington (ojtsd: bediingtn), város Northumber-
land angol grófságban, a Blyth mellett, 61/, kni.-
nyire Morpethtől, (1901) 18,768 lak., szénbányák
kal, vasművekkel. 

Bedlisz, 1. Bitlisz. 
Bednár-afta, 1. Afta. 
Bednik, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, (1900) 

379 horvát-szerb lak.; u. p. Blinja, u. t. Hrasto-
vica. 

Bednja, adók. Várasd vm. ivaneci j.-ban, (i9oo) 
3389 horvát-szerb lak., hitelszövetkezettel, posta
hivatallal ; u. t. Lepoglava. 

Bednjica, község Várasd vm. ivaneci j.-ban, 
(1900) 262 horvát-szerb lak.; u. p. Bednja, u. t. 
Ivanec. 

Bednya, folyócska Horvát-Szlavonországban, a 
Trakoscsáni tóból ered s Légráddal szemben Gye-
lekovec közelében a Drávába szakad. 

Bedoazin, 1. Béhanzin. 
Bedobás. A labdarugójáték egyik műszava. 

Ha valamelyik játékostól az oldalvonalon át jut 
ki a pályáról a labda, akkor az ellenpárt vala
melyik tagja bedobja a játéktérre az oldalvonal 
azon pontjáról, melyen át a labda kijutott 
a pályáról. A bedobó játékosnak az oldalvonalra 
kell állnia, arccal a pálya fele fordulva, s feje fe
lett tartva mindkét kezével kell a labdát a pályára 
dobnia, bármely irányban. A bedobó mindaddig 
játékon kívül marad, míg valamely más játékos 
nem érintette a labdát. 

Bedő, nagyk. Bihar vm. mezőkeresztesi j.-ban, 
(1900) 630 oláh és magyar lak., u. p. Nagykereki, 
u. t. Mezőkeresztes. 

Bedő, 1. Albert (káinoki), szül. Sepsikőrispata-
kon (Háromszék vmegye) 1839 dec. 31. Selmeez-
bányán tanult s miután letette az erd. államvizsgát, 
az orsz. erdészeti egyesület titkárává választot
ták, 1868. pedig állami szolgálatba ment, melyben 
kiváló érdemei folytán szokatlanul gyors előmene
telt tett. Már 1880. miniszteri tanácsos s az erdé
szeti szolgálat újjászervezése után 1881. főerdó-
mester lett. Divald Adolf és Wagner Károly mellett 
leginkább B.-nek vannak nagy érdemei az erdé
szetünkben korszakot alkotó,a müveit külföld által 
is kitűnőnek elismert 1879-iki erdőtörvény létre
hozásában és határozatainak végrehajtása az ő 
szakavatott vezetése mellett vette kezdetét. Mint 
az Erdészeti Lapok szerkesztőjének jelentékeny 
szerepe jutott az orsz. erdészeti egyes, újjászerve
zésében, melynek később alelnöke lett. 1880-ban 
a M. Tud. Akad. lev. tagjává választotta. 1896. 
államtitkári címmel és jelleggel nyugalomba ló-
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pett s ekkor a kolozsvári egyetem bölcsészet-dok-
tori oklevéllel tisztelte meg. Mint szakbeli író igen 
termékeny. Nagyszámú műveiből különösen meg
említhetők : Erdészetünk leírása (Budapest 1874); 
Erdő-őr vagy az erdészet alapvonalai kérdések-
len és feleletekben (u. o. 1874); A magyar kir, 
államerdők gazdasági és kereskedelmi leírása 
(u. o. 1878, francia és német nyelven is megjelent); 
A magyar áüam erdőségeinek gazd. és keresk. le
írása (u. o. 1885,3 nagy kötet, nagy térképmellék
lettel) ; Magyarország erdőségei (u. o. 1885); Az 
erdömívelés jelentősége hazánkban (u. o. 1887). 
Utóbbi kettőt a tud. akadémia adta ki. 

2. B. Béla (káinoki), író, szül. 1874 nov. 4. 
Budapesten. Az államtudományi államvizsgálat 
letét le után Liptó vármegyében szolgabírói hi-
vata t vállalt, de hivataláról három év múlva le
mondván, 1902 februárban Afrikába utazott s 
négy év alatt két Ízben áthatolt a Szaharán, elő
ször Tuniszból Ghasig, azután Szudánból Bl-
Goleán keresztül a Földközi-tengerig. Afrikai út
járól számos tárcacikket írt több lapba. 1907-ben 
a Pester Lloyd belmunkatársa lett, 1909 jan. 
Szana Tamás utódjául az Uránia tud. színház 
igazgatójává választották. Önállóan megjelent 
művei: Idegen világból (Budapest 1910); Az 
aranypók (u. o. 1910). 

3. B. Pál (bölöni), előkelő székely családból 
származott unitárius lelkész ós szuperintendens. 
Iskoláit Kolozsvárt végezte, hol az iskola széniora 
is volt, 1672—76-ig külföldi egyetemeken volt; 
hazajőve, az óvári unit. iskola tanítója lett; 1686. 
pappá szenteltetett, 1689. szuperintendenssé vá
lasztották, megh. 1690 nov. 6. Lefordította Jokha-
nánnak zsidó nyelven írt könyörgését 1686., ezen
kívül kéziratban több munkája maradt. 

Bedöháza, kisk. Máramaros vm. taraczvizi 
j.-ban, (1900) 2201 rutén és német lak., vasúti 
állomás, u. p. ós u. t. Técsö. 

Bedőházi János, tanár ós író, szül. 1853 júl. 
27. Szászvesszősön, Kisküküllő vm. A műegye
temen vegyészeti pályára készült, majd tanári 
pályára lépett s oklevelet nyert a kolozsvári egye
temen. 1880-ban meghívták Maros-Vásárhelyre a 
ref. kollégiumhoz tanárnak. Huszonkét éven át 
tanított s huzamosabb időn át igazgatója volt a 
kollégiumnak. 1901-ben az időszaki, majd az ált. 
választáson képviselővé választották. Irodalmi 
müvei: Metomeria a rhodon és isorhodon vegyü
letek közt (1878); A természettudományok mód
szeréről (1881); Anakreoni dalok (ford., 1886); 
Mi tartott meg ezer éven át ? (millenniumi emlék
beszédek, 1896); Költemények (1895); Tréfás 
történetek (1897); A két Bolyay (élet- ós jellem
rajz, 1898); Ki a vallásos ember ? (1903). 

Bedöngölés (kohászat). A lángkemencék tűzhe
lyének belső részét ós különösen alját nagy gond
dal kell tűzálló ós tüzes állapotban meg nem 
repedező anyaggal beburkolni; e végre a burkoló 
anyagot megmelegített vasbunkókkal keményre 
döngölik. A burkoló anyag a lángkemencében el
érni kivánt kémiai hatáshoz mérve különböző; 
a leűzö tűzhely burkolata márga- és hamukeve-
rók; a kavaró pesteket ós bessemerkörtóket a fel
dolgozandó nyersvas minőségéhez képest savanyu 
vagy alji hatású anyagokkal kell beburkolni. 

Bedörzsölési gyógymód. Bőrünk mélye (cutis) 
erekben igen gazdag, és így nagyon alkalmas 
lenne gyógyszerek felszívására, ha külső szaru
rétege (stratum corneum) nem volna cholesterin-
szerú zsírokkal átivódva és faggyúval bekenve. 
Ha ez nem lenne így, tengeri fürdőben sómórge-
zóst, folyóvízben sóvesztést szenvednénk el ós 
nem lehetne heteket és hónapokat tölteni vízben 
(1. Vízágy) a szarurétegnek. Ezt az ellenállását 
nagy nyomással vagy villamos árammal (1. Ka-
taforézis) le lehet ugyan győzni, a bőrön át való 
gyógyításra azonban egyszerűbb oldatok helyett 
zsíros kenőcsöket használni. Ezek között a legjobb 
a lanolinos, mert ez áll az emberi bőr zsiradéká
hoz a legközelebb. Olyan anyagok tehát, melyek 
lanolinban oldhatók, mint a jód, kén, higany, 
ólomoxid, vasklorid (Pilehne), lanolinnal a bőrre 
kenve, előbb-utóbb felszívódnak. Ez a felszívódás 
azonban lassú, ós minthogy a bőrnek rengeteg 
sok pórusa van, amelyek hámja vékonyabb, irá
nya pedig egyenesen az erek felé vezet, előnyö-
sebb, ha a kenőcsöt a pórusokba dörzsöljük, 
mintha csak a bőr felületére kenjük. E bedörzsö
lési gyógymódok között a legnevezetesebb az, 
melynél szifllis, fertőzések, orbánc gyógyítására, 
izzadmányok felszívására higanykenőcsöt hasz
nálunk (Schmierkur). Az ilyen kezelés (kúra) 4—6 
hétig tart (4—6 tourból áll). Mielőtt elkezdenők, 
szigorú szájtoilettet kell végeztetni: rendbe ho
zatni az összes rossz fogakat, elhagyni a dohány
zást, minden evés után puha kefével és jó fog
porral kimosni az egész szájat, megnyírni a sző
rös részeket, begyógyítani a sebes, pattanásos 
bőrterületeket, azonkívül közvetlenül minden ke
nés előtt jól megmosni a kezeket és a bekenendő 
részt. Erre egyenletesen szétosztjuk a kenöcsada-
got a bekenendő területen, azután nyugodtan, kí
méletesen, türelemmel bedörzsöljük azt 15—20 
percen keresztül. A kúra azóta, hogy az arab or
vosok a XI. sz.-ban először alkalmazták, szám
talan alakon ment keresztül. A legegyszerűbb 
módja az, ha mindon tour egy hétig tart: 1. nap 
bekenjük a karokat, 2-on a mellet, 3-on a hasat, 4-en 
a combokat, 5-en azalszárakat. A 6. és a 7. napon pi
henünk és rajtahagyjuk mindenütt a már felkent 
kenőcsöt. A következő hét első napján fürdünk és 
megint elkezdjük a karokkal. 4—6 toura ad egy 
kúrát; 8—12 kúra, 3—4 év folyamán szokott 
szükséges lenni a szifllis gyógyításához. 

Bed Pak Dala (a. m. éhség pusztája, oroszul 
Oolodnaja sztep), mintegy 450 km. hosszú és 70— 
100 km. széles, kietlen és terméketlen vidék orosz 
Közép-Ázsiában, a Balchas-tó ós a Csú folyó kö
zött, Akmolinszk és Szemipalatinszk nevű tarto
mányoknak déli részében; csak tavasszal alkal
mas legelőnek, egyébként tüskés bozót és üröm 
borltja. 

Bedr (Bedr el Honéin), arábiai város Hed-
zsaszban, 150 km.-rel DNy.-ra Medinától, datolya-
ligetek között, látogatott zarándokhely. Közelé
ben vívta ki Mohamed az első győzelmet a koreis-
törzs fölött (624), amiért is az arab költők sokszor 
megénekelték a helyet. 

Bedretto (Vál B.), a Tlcino felső völgye Tessin 
svájci kantonban, a Szt. Gotthard és Tessini-Alpok 
közt, 20 km. hosszú; gyakran tettek benne a lavi-
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nák rombolást. Nevét a Nufenen-hágó aljában 
Airolótól 8 km.-nyire fekvő B. falutól (248 lak.) 
kapta. 

B e d s I d e - b O O k S (ang., ejted: beddsaajdbiksz), kis 
alakú könyvek, szépirodalmi tartalommal; Angol
országban szokásos ilyen könyveket állvánnyal 
együtt az ágy mellett tartani. 

Beduin (az arab bedávi: «puszták lakói» szó
ból). Arábia, Szíria és Észak-Afrika nomád lakói. 
Hazájuk Nedzsd (Arábia) A szíriai, határokon bírják 
az Aleppo-Damaszkusz és Bagdad-Baszrába vezető 
karavánutat. Palesztinában Róma—Jeruzsálem 
között tanyázván.az egykori edomiták, midianiták 
stb. helyét és szerepót töltik be. Észak-Afrikában 
Bengasziós Tri polisznak csaknem egyedüli lakói, 
de Tunisz, Algéria, Marokkóban is számot tevők. 
Végül berberekkel keverve, mint mórok birják 
Szahara Ny.-i részét, Marokkó és Szenegál között. 
V. ö. Niebuhr, Burckhardt, Maltzan, Sprenger, 
Huber, Zehme műveit az «arabokról». Hill G., 
With the beduins (London 1890). L. Arábia. 

Bedwelty, város Monmouth walesi grófság
ban, 11 km.-nyire Pont-y-Pooltól, a Monmouth-
csatorna mellett, (i9oi) 9919 lak., szónbányákkal 
ós vaskohókkal. 

Bedworth, gyárváros Warwick angol grófság
ban, Angolországban, Birminghamtől K.-re, vasút 
mellett, (190D 7169 lak., szénbányászattal ós vas
művekkel. 

Bédy-Schwimmer Rózsa, írónő, a magyar fe
minista-mozgalom vezetője, szül. Budapesten 
1877 szept. 11.1897-ben a Nőtisztviselők Orszá
gos Egyesületében kezdte szervezni a nőmozgal-
mat. A külföldi lapokban megjelent feminista, 
pedagógiai, szociálpolitikai cikkei révén a nem
zetközi nőmozgalomban is fontos szerephez jutott. 
1905-ben a hazai nőmozgalom több kiváló mun
kásával együtt szervez teafeministák egyesületét. 
Megjelent munkái: A nő gazdasági helyzete, 
Charlotte Perkins Gillmann: Women and Eco-
nomies fordítása (Budapest 1905); Eheideale u. 
Idealehen (Berlin 1906); A magyar nőmozgalom 
régi dokumentumai (Budapest 1907); Central-
haushaltung (Leipzig 1907); Staatlicher Kinder-
schutz in Ungarn (u. o. 1908); Üeue Heimkultur 
(u. o. 1908). 

Bedzsa (beduán, bisarin, a. m. pusztalakó), a 
Nílustól K.-re fekvő országok lakói egész Abesz-
sziniáig; néprajzi viszonyaik még nincsenek kellő
képen földerítve. Középnagyságú, karcsú terme
tűek, aránylag világos bőrűek, hajuk ritka és 
barna; igen tisztátalanok, bőrüket a rovarok el
len vajjal és ürüfaggyuval kenik be; erkölcsi éle
tük elég laza. Mint nomádok tevét, lovat, púpos 
tulkot, juhot és kecskét nevelnek, szántás-vetéssel 
alig foglalkoznak. Nyelvük, a to-bedzsanijeh v. 
tu-bedavi, a hamita nyelvek etiópiai csoportjához 
sorolható, de keverve van arab és néger elemek
kel. A középkor elején a B. nép a Kék Nilus mel
lett Aloa néven külön államot alkotott, mely 
azonban megszűnt. 

Beecher (ejtsd: bícser), 1. Lyman, szül. Newha-
venben, Connecticut államban 1775 oki, megh. 
Brooklynban 1863. Teol. tanulmányai bevégezte 
ntán több helyen volt lelkész, Cincinnatiban teol. 
igazgató s élte végén 1856-tól brooklyni lelkész. 

Sokat írt a mértékletességről, s írói nevét is éppen 
a Mértékletességről való prédikációk c. művé
vel szerezte meg, s irt a rabszolgaságról is. Eze
ken kívül több teológiai müve maradt fenn. Müvei 
három kötetbe gyűjtve Bostonban jelentek meg 
1852. Autobiography c. műve pedig New York
ban 1865. 

2. B., Henry Ward, az előbbinek fla, szül. 
Litehfleíden, Connecticut államban 1813 jún. 24., 
megh. Brooklynban 1887 márc. 8. Sokáig lelki
pásztorkodott Indiana állam két egyházában, majd 
new-yorki lelkész lett az ottani ortodox kongre-
gacionálisták között.Az övé volt az északamerikai 
Egyesült-Államokban a legnagyobb gyülekezet, s 
ő a maga népszerűségét nyilvános felolvasások 
által is növelte. Erős ellenfele volt a rabszolga
tartásnak s buzgó harcosa a mértékletesség és 
nőemancipáció ügyének. Kiadója volta New York 
Independont c. vallásos lapnak, majd 1870 óta az 
ugyanilyen irányú Christian Unionnak. Megláto
gatta Európát kétszer, 1863. ós 1864. Mint maga 
mondja, szerzője egy sereg könyvnek, melyek 
számát ő tudja legkevésbbó, de azok mindenféle 
fajtából vagy 30—40-ro mehetnek. E művei közül 
felemlíthetők: Lectures to Young Men (Felolvasá
sok ifjú emberek számára), New York 1850, mely 
több kiadásban jelent meg; Life of Christ (Krisztus 
élete, 1 kötet, 1871); Yale Lectures on Preaching 
(Yale — alapítványi — felolvasások a pródikálás-
ról, 1872—74,3 kötetben). Életrajzát még életében 
megírta Abbot ós Halliday (New York, 2-ik ki
adás 1887) és Vilmos nevű fla (2. kiadás 1891). 

3-B;Harryetfflisabeth,Stov/ea,sszony, 1. Stowe-
Beechey (ejtsd: bícsi), 1. Frederick William, ang. 

utazó, szül. Londonban 1796 febr. 17., megh. u. o. 
1856 nov. 29. 1818-ban részt vett Franklin spitz-
bergi expedíciójában, 1819. mint hadnagy Parry 
expedíciójában. 1821-ben testvérével a tripoliszi 
partot kutatta át ós térképezte. 1825-ben az an
gol tengerészeti hivatal mint a Blossom élelmezési 
hajó kapitányát a Behring-szoroshoz küldte, hogy 
ott várja Parry és Franklin expedícióinak meg
érkezését. B. 1826 júl. 25. a Kotzebue-sundhoz ért, 
s onnan a Jógfokig hatolt, ahol 1779. Cook is járt. 
Onnan tovább nem juthatván, aug. 23. Elson-t 
küldte előre dereglyén, amellyel ez a Barrow-
fokig jutott. A telet B. a Kotzebuesundban töltötte 
és onnan anélkül, hogy Franklinnal találkozott 
volna, 1827 okt. 22. hazavitorlázott. 1837—47-ben 
B. a Bristoli-csatorna és Ir-csatorna fölvételét 
végezte. 1847-ben a kereskedelmi iroda tengeré
szeti osztályának vezetését bízták rá. 1854-ben 
ellentengernagy, 1855. a londoni földrajzi társa
ság elnöke lett. Nevezetesebb müvei: Proceedings 
of the expedition to explore the northern coast of 
Africa (1828, új kiad. 1843); Narrative of a voyage 
to the Pacific and Behring's Strait (1831, két köt.); 
Voyage of discowery towards the North Pole 1818 
(1843). 

2. B., William, sir, angol festő, szül. Burford-
ban 1753 dec. 12., megh. 1839 jan. 28., a legked
veltebb angol arcképfestők egyike volt, ki az ud
var számára is sokat dolgozott. Híres kortársainak 
arcképein kívül különösen ismert a III. György 
király díszszemléjét ábrázoló festmény (London, 
Kensington Palace). 



I 
Beechey-sziget — 776 — Beér 

Beechey-sziget (ejtsd: bicsi), kis sziget az Északi-
Jeges-tengerben, Barro w-szorosban, a Wellington-
csatorna bejáratánál. Franklin (1. o.) 1845. rajta 
töltötte a telet, aminek emlékére márvány-oszlo
pot emeltek. 

Beeck, 1. község Aachen porosz közig, kerület
ben, Brkelenz j.-ban, (1905) 3315 lak., gazdasági 
gépgyártással és gőzftlrésszel. — 2. B., község 
Düsseldorf porosz közig, kerületben, 1905. Duis-
burggal (1. 0.) egyesítették. 

B e e f (ang., ejtsd: Mf) a. m. marhahús; beef-
eaters, marhahúsevők, az angolok csitfneve, kü
lönösen azé a száz testőré, akik a Towerben 
XVI. sz.-beli öltözetben őrt állanak; beefsteak, 
marhapecsenye félig kisülve; beeftea, apróra 
vagdalt marhahúsból főzött, nagyon erós húslé 
betegek és lábbadozók számára. 

Beeger, Július, pedagógus, szül. Grossgrabe-
ban (Oberlausitz) 1829., megh. Niederpoyritzban 
1899. 1857—93-ig lipcsei néptanító volt. Egyik 
alapítója a német tanítóegyesületnek. 1871-ben 
a lipcsei tanítóegyesületben indítványozta köz
ponti pedagógiai könyvtár létesítését s ezzel ala
pítója lett a hatalmassá fejlődött Comenius-Stif-
tungnak. Ily tárgyú müve: Die padagogischen 
Bilbliotheken, Schulmuseen und Lehrmittelaus-
stellungenderWelt(Leipzig 1893). Kiadta németül 
Comenius Nagy Oktatástanát. 1895-ben megin
dította a Pádagogische Revuet. 

Beegerit (fcv.), ólombiszmutszulfíd, Pb6BijSe; 
szabályos rendszerbeli sötét ólomszürke ásvány 
Coloradóból (Baltic-telér). 

Bee l i ive (ejtsd : M-hejf, a. m. méhkas), az ame
rikai Egyesült-Államok National parkjának egyik 
legnevezetesebb gejzere, mely minden 8 órában 
kb. 70 m. magas forró vízsugarát lövel fel. 

Beékelés (gomphosis), csontok illeszkedésé
nek az a módja, amikor az egyik csont ék alakjá
ban van a másiknak megfelelő vályulatába il
lesztve. Másnéven ékizülésnek, merevizülésnek is 
hívják. Ily módon illeszkednek a fogak az állcson
tokba. 

Beél, község, 1. Bél. 
Beelen, község Miinster porosz közig, kerület

ben Warendorf (ettől 9 km.-nyire) j.-ban, vasút 
mellett, (1905) 2035 lak. kolbászkészítóssel. 

Beelitz, város Potsdam (ettől 18 km.-nyire) 
porosz, közig, kerületben, vasút mellett, (1905) 
4256 lak., konyhakertészettel. 

Beély (Bridl)Fidél József, Szent Benedek-rendi 
áldozópap és a M. Tud. Akad. tagja, szül. Székes
fehérvárott 1807 júl. 5., megh. Kőszegen 1863 
jún. 20. A középiskolai osztályokat szülőföldjén, 
a bölcseleti tanfolyamot Győrött és 1822. belép
vén a szt. Benedekrendbe, a teológiát Pannonhal
mán végezte. Pappá szentelték 1830. 1832-ben 
Pannonhalmán segédlelkész volt s még ugyanab
ban az évben Bakonybólbe helyezték át, hol a 
nevelés, széptan és oklevéltan tanára volt. 1839-
ben akadémiai taggá választották. 1855 óta Kő
szegen a szerzetház főnöke s a gimnázium igaz
gatója volt haláláig. Munkái: Költészeti képek 
(Pest 1837—38,1—2 k. Vaszary Egyeddel); Guz-
mics Izidor életrajza (u. 0. 1839); Alapnézetek a 
nevelésről ós a leendő nevelő és tanítóról (Pozsony 
1848). 1849-től az Egyházi Tárt is szerkesztette. 

Beelzebub, 1. Belzebub. 
Beemster, nagyk. Észak-Holland tartomány

ban, Hollandiában: Purmerendótől É.-ra, (1900) 
4432 lak., állat- (különösen juh-) tenyésztéssel, 
sajtkészítéssel, körülte van a nagy B.-polder; ez 
7200 ha. felületű; azelőtt tó volt; 1608—12-ben 
kiszárították; most kitűnő rétekből ós kertek
ből áll. 

Beépítési terv. Városok régente ötletszerűen 
fejlődtek, bár a tervszerű, előre megkoncipiált 
városrendezésre is találunk, főleg a görögöknél ós 
rómaiaknál, bőséges példákat. Ujabban valóságos 
tudománnyá fejlődött a városépítés művészete, 
mely a fokozódó igényeknek megfelelően, meg
lévő városrészek átalakítására ós a még beépítet
len puszta területek tervszerű beépítésére törek
szik oly módon, hogy a szépészeti, közegészség
ügyi, pénzügyi és forgalmi igények nemcsak a 
jelen pillanatban, hanem lehetőleg a messze jö
vőben is kielégítést találjanak. A városok fejlő
désének tehát előre kell medret ásni s erre szol
gál a több évtizedre előre megállapított várossza
bályozási terv (1. o.). Ezen terv rögtönösen nem 
vihető keresztül, hanem annak okszerű végre
hajtása megállapított sorrendben, fokozatosan 
hajtandó végre. Erre a célra szolgál a B., mely 
nemcsak a lakóházakra, hanem utakra, vízveze
tékekre, csatornázásra, légszeszre, középületekre, 
szóval az összes közművek létesítésére is vonat
kozik. Minthogy városépítés a magán tevékeny
séggel, t. i. az építési kedvvel szorosan összefügg, 
annak irányítása sokszor törvényhozási intézkedé
seket tesz szükségessé. Ilyenek: az adómentesség 
(12—15—30 évre) vagy más előnyök biztosítása. 
Ugyancsak elősegíti az e célra kijelölt városi te
rületek gyorsabb beépítését újabb forgalmi vo
nalak megnyitása, a közmüvek előre való elké
szítése, iskolák oda telepítése, stb. 

Beér, 1. Adolf, osztrák történetíró és politikus, 
szül. Prosnitzban 1831 febr. 27., megh. Bécsben 
1902 máj. 7. 1853—57-ig mint gimnáziumi tanár 
működött több osztrák városban, 1857. kinevezték 
a nagyváradi jogakadémiához az osztrák történe
lem tanárává, de már a következő évben a bécsi 
kereskedelmi akadémiához hívták meg, s 1868— 
1901-ig a bécsi műegyetem rendes tanára volt. B. 
egy ideig a közoktatásügyi minisztériumban is 
működött az 1869. liberális elemi népoktatási tör
vény létrejötte körül. 1873 óta tagja volt a kép
viselőháznak, 1897 óta pedig az urakházának, hol 
a német alkotmánypárttal szavazott ós a dualiz
musnak egyik szószólója volt. Pénzügyi és nem
zetgazdasági kérdésekben kiváló tekintélynek ör
vendett. Főbb művei: Geschichte des Welthandels 
(4. köt. 1860—84); Die Aufzeichnungen des Grá
fén W. Bentinck über Maria Theresia (1871); 
Die erste Theilung Polens (3. köt. 1873); Joseph 
II., Leopold II. und Kaunitz. Ihr Briefwechsel 
(1873); Leopold II., Pranz II. und Katharino n. 
(1873); Die Finanzien Oesterreichs im 19. Jahr-
hundert (Prag 1877); Zehn Jahre österreichischer 
Politik 1801—1810 (Leipzig 1877); Der Staats-
haushalt Österreich-Ungarns sejt 1868 (Prag 
1881); Die orientalische Politik Österreichs seit 
1774 (1883); Joseph II. und Gráf Cobenzl. Ihr 
Briefwechsel (1901, 2 köt.). 
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2. B., Anton (B.-Walbrunn néven is), bajor 
zeneköltő, szül.Weiden mellett Kohlbergben 1864 
jún. 23. Tanító és Eichstadtben székesegyh. orgo
nás volt, mikor növendékül lépett a müncheni 
konzervatóriumba, melynek 1901. zeneelmélet
tanára lett. Karének és zenekari stb. műveket irt, 
szimfóniát, Don Quixote c. operát (1908). 

3. B., Georg Josef, híres bécsi szemész, szül. 
Bécsben 1763., megh. 1821.1786-ban promoveál-
tatott doktorrá és néhány év alatt Bécs leghíre
sebb szemorvosa lett. Orvosok nagy száma sereg
lett köréje, mint Walther, Graefe, Eosas, Che-
lius, Flarer, Jaeger Frigyes, kiké század leghíre
sebb szemorvosai lettek. A bécsi kormány 1812. 
szemészeti tanszéket állított föl számára, melyen 
azonban betegsége miatt csak 1819-ig működhe
tett. B. nemcsak szemészeti irodalmi működésé
vel szerzett érdemeket, de azáltal is, hogy a szem
operációkat több új módszerrel gazdagította. Mun
kái egy szemészeti tankönyvön kívül nagy szá
mnak. 

4. B., Jákob, zeneszerző, 1. Meyerbeer. 
5. B-, Max Josef, német zeneszerző, szül. Bécs

ben 1851 aug. 25., megh. u. 0.1908 nov. 26. Operái 
közül A kovácsok sztrájkjá-t (1 felv.) 1899-ben 
a budapesti kir. opera is előadta. Irt azonfelül 
több oratóriumot: A bűvös vadász; A kevlaari 
búcsújárás; továbbá dalokat, egy Alföldi hangok 
Magyarországból c. zenedarabot és egy Harald c. 
nyitányt, mely a budapesti filharmonikusok 1877. 
évi műsorán szerepelt stb. 

6. B., Michael, német drámaíró, Meyerbeer Já
kob (1.0.) híres zeneszerző testvére, szül. Berlinben 
1800 aug. 19., megh. Münchenben 1833 márc. 22. 
Első darabjai: Klytámnestra (1819) és Die Bráute 
von Aragonien (1822) nem keltettek nagy figyel
met, bár az előbbi érdekes költői alkotás. Annál 
nagyobb föltűnést keltett Pária (1823) c. egyfelvo
násos tragédiája, melynek magvát a zsidók eman
cipációja teszi és nagy tetszésben részesült Struen-
see (1827) c. szomorújátéka, melyhez testvére, 
Meyerbeer szép zenét irt. Utolsó darabjai: Schwert 
und Hand(1831)és Nenner und Záhler (1832) nem 
arattak sikert. Összes műveit kiadta Schenk Ede 
(1836). Érdekes Immermannal és Schenkkel foly
tatott levelezése (1837), mely nemes jelleméről és 
komoly művészi irányáról tanúskodik. Ifjúkorát 
és fejlődését tárgyalta G. F. Manz (1891). 

7. B., Wilhelm, Meyerbeer Jákob zeneszerző 
testvére, német bankár és csillagász, szül. Ber
linben 1797 jan. 3., megh. u. o. 1850 márc. 27. 
Saját költségén kis csillagvizsgáló tornyot építte
tett, melyen Madlerrel először a Mars bolygót 
figyelte meg. Fontosabb volt ugyancsak Mádlorrel 
megejtett holdfelvétele, mely a hold első teljes 
és megbizható térkópét szolgáltatta. Címe: Mappa 
selenographica totam Lunae haemisphaeram visi-
bilem complectens (Berlin 1836). A francia Aka
démia e művet a Lalande dijával tüntette ki. 

Beerbachit, finoman szemcsés-tömött, fényte
len, szűke színű teléres kőzet, mely bytownit, 
diallag, hipersztén és magnetit v. illmemt keve
rékéből áll; előfordul a Frankenstein gabbrojában, 
a Radau-völgyben Harzberg mellett stb. 

Beerberg, a Thüringiai-erdő legmagasabb csúcsa 
(984 m.) Sachsen-Koburg-Gotha hercegségben; la

pos kúp, kilátást nem nyújt. Vasúti alagút visz 
keresztül rajta. 

Beerdösítés alatt valamely területnek mes
terséges úton erdővé alakítása értendő. B.-ről szól
hatunk akkor is, ha az erdőt kivágták, de azt ha
ladéktalanul újra betelepíteni szándékoznak; leg
inkább azonban akkor használtatik e kifejezés, 
ha erdőtlen, kopár, v. másnemű gazdasági mive-
lós alatt álló területek erdővé alakításáról van szó. 
Erdőtörvényünk a kopár területek B.-ét nemcsak 
minden lehető kedvezménnyel előmozdítja, hanem 
azt bizonyos esetekben egyenesen elrendeli s a B. 
kötelezettsége első sorban azokat terheli, a kik
nek a birtoka ezáltal megvédelmeztetik. Az illető 
terület tulajdonosának jogában áll, hogy az erdő
sítést kizárólag saját erejéből végezze, de ha e 
jogával élni nem kivan, akkor az érdekelt birto
kosokkal szövetkezve, köteles azokkal társulattá 
alakulni, melynek szervezetéről az erdőtörvény 
határozatai alapján a magyar királyi földmlve-
lési miniszter intézkedik. Az erdőtörvény egye
lőre csak oly területek birtokosait kényszeríti 
B.-re, melyeken hegyomlások, hó- vagy kőgörge-
tegek keletkezése, szélvészek és vizek rombo
lása, vagy a futóhomok tovább terjedése gáto
landó meg. A B. előmozdítása céljából az állam 
részéről nyújtott kedvezmények közül kiválóan 
jó hatású azon intézkedés, hogy az ország min
den részében állami költségen csemetekertek léte
síttettek, melyeknek összes kiterjedése az 1908. 
óv végén 7661 ha.-t tett ki. Ezekből a csemete
kertekből kopár területek B.-ére évente mindig 
több és több csemetét osztanak ki. így míg az 
1883. évtől 1889. óv végéig összesen 66.164,000 
darab vagyis évente átlag 9.437,700 darab külön
böző fajú csemetét adtak ki ingyen kopár, vízmo
sásos, kőgörgetegos és futóhomokterületekB.-ére, 
amellyel az említett időszak alatt évente átlag 
94.7-4, ha. terület erdősíttetett be, addig az utolsó 
tíz óv alatt (1889—1908. években) erre a célra 
kerek összegben évente átlag már 38.200,000 drb 
csemete adományoztatott ingyen, amellyel évente 
átlag 4767'6 ha. kopár terület erdősíttetett be. Az 
adományozott facsemetékért az illető birtokosok 
csupán a kedvezményezett vasúti szállítási költ
ségeket fizették a sajátjukból. Az állam nemcsak 
ingyen facsemeték adományozásával, hanem még 
erdősítési jutalmakkal is igyekszik a birtokosokat 
a kopárok B.-ére serkenteni. Ebből a célból éven-
kint három egyenkint 1000 koronás, négy egyen
kint 800 koronás, négy egyenkint 600 koronás 
nagy jutalmat, öt egyenkint 500 koronás, öt egyen
kint 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat, öt 
egyenkint 300 koronás és négy egyenkint 200 ko
ronás másodrendű elismerő jutalmat szokott a 
földmívelésügyi minisztérium azok közt a jutal
makért versenyző birtokosok (bérlők) közt kiosz
tani, akik az 1879. XXXI. t.-c. 165. §-ában kö
rülírt kopár, vízmosásos vagy futóhomokterüle
teken állami pénzsegély igénybevétele nélkül köz
gazdasági jelentőséggel biró erdősítéseket eszkö
zöltek. Ily messzemenő anyagi és erkölcsi támo
gatás mellett remélhető, hogy a már is szép fejlő
désnek indult B. még nagyobb arányokat fog 
ölteni és ez a nagyfontosságú közgazdasági kér
dés kedvező megoldást fog nyerni. Ausztriában, 
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Németországban, Svájcban, de különösen Francia
országban a B. nagy buzgalommal történik s már 
eddig is feltűnő eredményeket értek el vele. 

Beeren (Baren), sziget Norvégia és a Spitz-
bergák közt, az európai kontinentális talapzat 
peremén. Teljesen dezolátus, lakatlan sziget, 
amelyen csak cetvadászok szoktak kikötni. 

Beeresztő véső ,20—25 mm. szól es, lapos kereszt
metszetű egyenes éllel fölszerelt nyeletlen véső-
szerű szerszám, amelyet beeresztő szárnyas pán
tokkal való vasalásnál (ajtó, ablak) a pántszár
nyaknak szükséges rés előkészítésére használnak. 

Beerfelden, község Hessen nagyhercegségben, 
Starkenburg tartományban, az Odenwald K.-i lá
bánál, (tB05) 2285 lak., faiparral, posztókészítéssel. 

Beernaert, Auguste, belga államférfiú, szül. Os-
tendében 1829 júl'. 26. Mint brüsszeli ügyvéd egy
úttal a szabadelvű Étoile Belge munkatársa is 
volt. 1872-ben azonban a klerikális párthoz szegő
dött és 1873. belépett mint a közmunkák minisz
tere a Malou-kabinetbe, melynek 1878-ig tagja ma
radt ós a belga vasutak nagy részét államosította. 
1878—84-ig a Prére-Orban liberális minisztérium 
ellen küzdött a kamarában. 1884-ben pénzügy
miniszter lett s különösen az államadósság kon
vertálása és a Kongó-vasutak létesülése érdeké
ben működött. A vlam kérdésben (1889) elismerte 
a vlámek kérelmeinek jogosultságát. 1894 végén 
leköszönt és 1895— 1900-ig a képviselőház elnöke 
volt. A hágai békekonferenciáknak buzgó tagja 
ós ez irányú működéseért 1909. neki Ítélték oda 
a Nobel-alapítvány békedíjának felét. Főbb mun
kája: De l'ótat de l'enseignement du droit en 
Francé et en Allemagne (Bruxelles 1854). 

Beérnem, község Nyugat-Flandria belga tar
tományban, Bruges járásban, vasút mellett, (1900) 
4667 lak., leányjavltó-intózettel. 

Beér Poortugael (ejtsd: —gai), Jacobus Cathari-
nus Corwefts,németalföldi tábornok, szül. Leyden-
ben 1832 febr. 1. 1879-ben hadügyminiszter lett, 
1899. és 1907. pedig a kormány képviselője
ként vett részt a hágai békekonferenciában. 
Irt holland nyelven munkát a tengeri jogról és 
Hollandiának semlegességéről. 

Beers, Jan van, flamand költő, szül. Antwer
penben 1821 febr. 22., megh. u. o. 1888 nov. 14., 
mint a királyi Atheneum tanára. Legkiválóbb 
müvei, melyeket meleg érzés, élénk fantázia és 
dallamos nyelv jellemez, a következők: Jonge-
lingsdroomen (Antwerpen 1853); Levensbeelden 
(u. o. 1858); Jacob van Maerlant (Gént 1860); Ge-
voel en leven (Amsterdam 1869); Rijzende blaren 
(Gént 1883). Életét megírta Stecher J. az Annuaire 
de l'Acadómie royale de Belgique-ben (1890). 

Beer-Walbrunn, 1. Beér, 2. 
Beesési szög az, melyet valamely felületre eső 

fénysugár iránya a beesés pontjában a felületre 
emelt merőlegessel, az ú. n. beesési merőlegessel 
alkot. A fénysugár iránya és a beesési merőleges 
által meghatározott sík a beesés síkja. 

Beeskow, járási szókhely Potsdam porosz kerü
letben, a hajózható Spree partján, vasút mellett, 
(1905) 4083 lak., keményítőgyárakkal. 

BeeBton (ejtsd: bisztn), város Nottingham angol 
grófságban, 20 km.-nyire Derbytől, a Trent mel
lett, (i9oi) 8950 lak., kerékpár-és csipkekészítéssel. 

Beethoven, Ludicig van, egyik legnagyobb 
német zeneköltő, szül. Bonnban 1770 dec. (való
színűleg 16.), megh. Bécsben 1827 mára 27-én. 
Zenészcsalád sarja; nagyatyja, Ludivig, Antwer
penből Bonnba elszármazott németalföldi, itt 1761 
óta udvari karnagy volt (megh. 1773); atyja Johann 
pedig tenor a választófejedelem énekkarában 
(megh. 1792 dec. 18.), jó ember, de iszákos és 
indulatos volt, képtelen, hogy magába vonult 
fiának kedélyét, lelkét jótékonyan nevelje. Jó
ságos, derék anyját 1787. elvesztette a serdülő 
fiú. Apja korán felismerte benne a nagy tehet
séget s törekedett ezt mentől előbb kenyérkere
setre használni; ezért gyakran változtatta zene
oktatóit (kik közt Neefe udv. orgonás volt a leg
kiválóbb) ; B. ezt később gyakran panaszképen 
hozta fel. Mint zongorázó és rögtönző már fiatalon 
csodálatot keltett; 1781. Németalföldön utaz
gatva, nyilvánosan kellett játszania. 1782-ben és 
1783. jelentek meg első zeneművei, változatok és 
3 szonáta zongorára; 1785. következett3 zongora
négyese. Tudományos képzettségóról azonban 
alig gondoskodtak. 1784-ben alig 13 éves korában 
udv. másodorgonássá nevezték ki. 1787-ben Bécs
ben időzött, hogy Mozarttól tanulhasson, aki nagy 
nevet jósolt neki. Még otthon megismerkedett 
Waldstein gróffal, akinek barátsága sokáig támo
gatta, s Breuning udvari tanácsossal, akinek csa
ládja pótolta kósőbb számára az édes otthont. 
Bonn jeles udvari zenekarában a brácsát játszotta; 
a zongorán is mindinkább tökéletesítette magát; 
sokat alkotott, de mindent egyelőre kiadatlanul 
hagyott. 1792-ben Bonnba látogatott Haydn, kit 
ekkor Mozartnál is többre tartottak és szintén 
buzdította B.-t, kit ambiciója végre is 1792 no
vemberében Bécsbe űzött. Itt állandóan letelepe
dett, s tehetsége és összeköttetései megnyitották 
előtte a császárváros első házait; Van Swieten 
b. ós Lichnowsky hgnő különösen pártolták. Mint 
kész zongoraművész 1795. lépett fel először, elő
adván I. zongora-versenymüvét; mint zeneszerző, 
1. műnek nevezett 3. zongora-hármasát és 
Haydnnak ajánlott első 3 zongora-szonátáját adta 
ki legelőbb. Ami feltűnést ezek keltettek: ha le
het, még fokozódott Prágában, Drezdában és Ber
linben, ahol B. körülutazott 1796.; Berlinben erő
sen marasztalták, de ő Bécshez ragaszkodott, ahol 
lelke is ki volt elégítve; társadalmi állása és ke
nyere is biztosítva volt. Művészi körútjának foly
tatását lehetetlenné tette 1798. kezdődött fülbaja, 
mely lassanként teljes süketségbe ment át. Ez a 
csapás tette őt virtuóz helyett végkép zeneköltővé. 
1800 óta már a telet a társasélet közepette, müvei 
előadásának szentelte, nyaranta pedig a Bécs kö
rüli falvakban műveit dolgozta ki; a monarchiá
ban is tett utazásokat, volt Magyarországon is 
(1806) Marton vásáron, a Brunswick grófok fehér
vármegyei birtokán. A bécsi kongresszus (1814) 
magas külföldi vendégei meghódoltak előtte; ez 
volt utolsó szereplése. Siketsége és altesti fáj
dalmai hipochondrikussá tették őt, ki különben 
is melancholiára hajlott, családi viszálykodások 
(bátyja özvegyével, kinek fia fölött gyámkodott) 
szintén bántották, de ez nem csökkentette alkotó
erejét, hanem erős sajátos jelleget adott müvei
nek. Vlzkórság oltotta ki életét; Bécs impozáns 
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menetben temette el. Bonnban bronz szobra 1835 
óta áll (Hahnel műve), Bécsben 1880 óta (Zum-
busch remeke). 

Mint zeneszerzőnek rendkívüli nagy érdeme, 
hogy az abszolút (hangszer-) zenével, mely addig 
csak általános érzelmek kifejezője volt, meghatá
rozott költői tartalmat ábrázolt, formáit és kife
jezési eszközeit addig nem sejtett arányokra és 
gazdagságra fejlesztette. S mégsem helyezkedett 
ellentétbe a régi mesterekkel: Haydn és Mozart 
művészetét folytatta, azonban korántsem tette 
túl magát művészete törvényein, s a szintén nagy 
Haydn és Mozart fölé főleg az emeli, hogy a tar
talmi gazdagsághoz mérten a formákat is bőví
tette. 

B. fejlődósében három korszakot lehet meg
különböztetni. «0pus» névvel (a mű idősor sze
rinti f olyószámával) 138 alkotása van jelölve, köz
tük 9 szimfónia, 7 versenymű, 1 hetes, 2 hatos, 3 
ötös, 16 vonósnégyes, 36 zongora-szonáta, 16 szo
náta zongora-kísérettel, 8 zongora-hármas, 1 
dalmű, 2 ünneplő játék, 1 oratórium, 2 nagy mise 
és számtalan egy- v. többszólamú ének- és kisebb 
zongoradarab. Élőkészítő korszaka szokatlanul 
hosszú volt, pl. egy Mozart rohamos fejlődéséhez 
képest; 1795-tel zárhatjuk ezt le, mert csak ebben 
az évben jelent meg olyan müve, melyet ő már ki
adásra méltónak Ítélt. Ifjúkori kísérletei: 3 zon
goraszonáta (1782—3), 3 zongora-négyes (1785), 1 
hármas, dalok, több csokor-változat (zong. már 
igen szép éssajátságosaEmghini«VieniAmore»-je 
fölött irott) s egy kiadatlan zongora-versenymű, 1 
zongora- és fuvola-szonáta stb. Lépésről-lépésre 
kisérhető, s igen érdekes, hogyan halad (Neefe 
útmutatása nyomán) Mozart irányában, de az 
önállóság felé; egyelőre a formatökélyre, az ed
digi vívmányok elsajátítására törekszik, kor
látokat át nem törve, de a rideg tan keretében 
szívét is megszólaltatva. Ekkor fogamzott meg 
nem egy műve, mely megérlelve, már az igazi 
első korszak sziilötte lett. Itt már egyéniség nyi
latkozik, do a dallamvezetés, összhangozás (har
monizálás) még a Mozarté, sőt Haydné; csak B. 
legsajátabb terén, a zongoraművekben, úttörő: 
szonáták és variációk formáját, szerkezetét, sza
bását újította (gl. Sonata quasi una fantasia) s 
törekedett már egységes tartalomra. 1795-tel kez
dődik e korszak, 1. műnek nevezett 3 zongora-hár
masa kiadásával; végződik 1800—2 körül; kere
tébe tartoznak: a 2., 7., 10., 13—28. sz. művek (zon
gora-szonáták), az 5.,12.,17.,23., 24. sz. művek (szo
náták zongora-kisérettel), a 20. mű (hetes, 1800-ból) 
az 1. szimfónia, 21. mű fC-dur hangrendben), a 6 
első vonósnégyes (18. mű, 1799—80), a 16. mű ötös 
zongorára és fúvó hangszerekre, az első zongora
versenyművek (15. és 19. müvek), Prometheus te
remtményei (ballet, (1800), »Ah perfldo», jelenet 
(1796), Adelaide c. dal (1796) és sok kisebb mű. 
A második korszak 1800—2 táján kezdődik; meg
erősödött művészi személyiségének ez a teljes, 
gazdag termékenységű fejlettsége; mindegyik 
műve dús érzés világ, s a tartalom és alak legszebb 
harmóniája. Ide tartozik a szimfóniák imponáló 
sora: a II. Z>-dur, élet-örömtől sugárzik (1802); 
III. Es-áai, Broica c. Bonaparte Napóleont dicsőí
tette ; a IV. B-áuT (1806); az V. C-moll, a sors 

erőhatalma ellen fellázadt indulatot tolmácsolja 
(1807); a VI. Pastorale, .F-dur (1812); a VH. 1-
dur, az öröm minden fokán, a csendes álmodozás
tól a ditirambusi lelkesedésig, vezet keresztül 
(1808); a kedves VIII. F-iur. Bpp ily tökéletesek 
a maguk nemében: 3 vonósnégyes (Rasumovsky 
gr.-nak ajánlva, 1806), azután a 74. és 95. sz. mű
vek (1809—10); továbbá zongorára versenyművei 
C-moll, G-dur, JSs-iuv (e legnagyszerűbb 1809-ből 
való); szonátái közül 30., 53., 54., 57., 78., 81. he-
gedüszonátái: 39., 47. (a Kreutzer Rudolf hegedű-
virtuóznak ajánlott és Tolsztoj regényének motí
vumul szolgált mű 1803); gordonka-szonátái: 69. 
és 96. mű; triók, op. 70 és 97; a hármas versenymű 
(zong., heg., górd., 56. mű); az ének- és zenekarra, 
zongoraszólammal, szerzett ábránd (1808) stb. 
Ehhez a korszakhoz tartoznak B. első karónekei: 
Krisztus az olajfák hegyén, oratórium s az enyhü-
letes és amellett méltóságos kisebb mise, kemény 
C-hangsorban (1807) és (sajnos) egyetlen operája, 
Pidelio, mely háromféle átdolgozásban került 
színre (1805—6—14), egészen a Mozart-i keret
ben maradva, zenéje csak annyiban gazdagabb és 
mélyebb, hogy igazi emberi érdeklődést keltő szö
vege át meg áthatotta B. lelkét. Más szinpadi mű
vei : Goethe Egmont-jának zenéje (1810) s 2 ün
neplő alkalmi darabé: István király (a pesti német 
színház megnyitására) s Athén romjai. A Goethe 
Egmont-jához, Collín Coriolan-jáhozs Fidelio-hoz 
irt megnyitó zenéje különösen értékes. Néhány 
dala is (Szív, te szív! Ismered a hont ?) fölötte be
cses, egyszerűségében megragadó. Átmeneti kor
szakában egy londoni kiadó részére skót, ir stb. 
dalokat dolgozott fel, karónekeket stb. írt. 1814— 
1818. alig tudott valamit dolgozni. A «távoli ked
ves;) c. dalciklus stb., gyéren tűnnek föl, betegség, 
családi keserűség korlátozták képzelmót. Végre 
átlábolva a szenvedéseken, új erőre kapott, de 
némileg megváltozva. A külvilágtól mindinkább 
elzárva, kénytelen volt magába mélyedni s a tar
talom és alak egyensúlya helyett amabban a 
szubjektiv elem túlnyomó. Harmadik korszaká
nak dicsősége a Missa solemnis (1818—22), Ru
dolf főhg. olmützi püspökké avatására; nemes és 
szép zenei gondolatok, melegség, őszinteség s a 
szöveg felfogása tekintetében eszményi mű; B. 
maga legtökéletesebb alkotásának tartotta; to
vábbá a IX. szimfónia (D-áur, 1823—24), mely
nek hangja egy szív küzdelmeit fejezi ki, amint 
sok gyötrődés közt az öröm sugara után vágyó
dik ; az egyórahosszat tartó mű nagy befejezésébe 
énekkar szövődik: Schiller verssorai: An die 
Freudé. Ide tartoznak még: az utolsó zongoraszo
náták (106—111. mű, 1818—22) és vonósnégyesek 
(127—135. mű, 1824-26), melyeket csak az újabb 
kor volt képes megérteni, s néhány apróság és 
sok vázlat, X. szimfónia stb. terve. 

Hagyatékából 1897 nov. került napfényre a 
Goethe Erikönig e. balladájához tervezett ének
szerzemény vázlata; legföljebb 1810-ből való. A 
lipcse-newyorki Schuberth és társa cég kiadta 
facsimilében és egyszersmind Becker Reinhold 
zongoraátiratában. 1901. pedig Polonaise (Baden 
1810) című darabjának kéziratát találták meg, Pa
risba, a zenei autográf gyűjteménybe került Fuchs 
Alajos (1799—1853) zeneszerző hagyatékából 
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1907-ben 11 német táncdarab kéziratáról derült 
ki, hogy B. müvei; Riemann kiadta. 

B. zenemüveinek teljes kritikai kiadását a lip
csei Breitkopf és Hártel cég eszközölte 24 soro
zatban, először 1861—1865. (Rietz, Nottebohm, 
Reinecke, Hauptmann.David stb. felügyelete alatt; 
leveleit Nohl Lajos adta ki 1865 és 67. (2 kötet, 
733 levél); továbbá Köchel (86 neu aufgefundene 
Briefe B.'s); Schöne (1867), Briefe B.'s an Gráfln 
Brdödy u. Mag. Brauchle; de más könyvekben is 
találhatók: Pőhl Rich., Die Gesellschaft der Mu-
sikfreunde in Wien (1871); Frimmel, Neue Beet-
hoveniana (bővített kiadás, Wien 1892); Kali-
scher, Beethoven's Unsterbliche Liebe, Gráfln 
Guicciardi... . (1891). 

Irodalom. A B.-irodalom tekintélyes; befejezve még 
koránt sincs. A közönséget azunban teljesen kielégíthetik 
a következő müvek: Marx. B.'s Lében und Schaffen, 2 köt., 
4. kiad. Berlin 1884; Thayer, Ludw. B.'s Lében, 5 köt., még 
nincs befejezve. Nohl, B.'s Lében, 3. köt., 1864—77; Lenz, 
B., eine Kunststudie, 6 köt. ; Wagner Reich, B., Nohl. B. 
und die Kimst dei Úegenwart, Wien 1871 ; Elterlein, B.'s 
Klaviersonaten és B.'s Symphonien nach ihrem idealen Ge-
halt, 3. kiad. Dresden 1870; Alberti, B. als dramatischer Ton-
dichter, Stettin 1859 ; Marx, Anleitung zum Vortrag B.'scher 
Klavierwerke, 2. kiad. Berlin ; Nottenbohm, B.'s Skízzenbuch, 
Leipzig 1865; u. az, Eiu Skízzenbuch von B, aus dem Jahr 
1803 ; u. az, Beethoveniana, u. o. 1872. és B.'s Studien ; Ger-
hardt a., B. (Berl. 1892); Frimmel T., B.'s áussere Erschei-
nung és Danhauser u. B. (Wien 1892); Blaze da Bnry, Goettio 
et B. (Paris 1892); Kalischer és Prelinger B.-levél-kiadásai; 
Wolfjr. Thomas-Sangatli, B.'s cunsterbliche Geliebte* Ama-
lie Sébald (München 1911). Első életírói Wegeller, Eies, 
Schindler voltak. Miivészi benyomások Rembrandtéi Beet
hovenig, irta Dumesnil Alfréd. Franciából ford. De Gerando 
Antónia, Kolozsvár 1893, a Teleki Blanka kör kiadása. 

Beets, Nicolaas, németalföldi író, szül. Haar
lemben 1814 szept. 13., megh. 1903 márc. 14-ón 
Utreohtben. Teológiát tanult, 1854-töl utrechti 
prédikátor, 1875—84-ig u. o. az egyetemen a teo
lógia rendes tanára volt. Első költeményei Muzen 
(Múzsák) címmel már 1834. jelentek meg, tele 
byroni világfájdalommal. Hildebrand álnév alatt 
(1837) írta Camera obscura címen kezdett prózai 
életképeit, melyeket a kritika az újabb holland 
irodalom legklasszikusabb termékeinek tart. Poé
tái munkái összegyűjtve Dichtwerken címmel öt 
kötetben jelentek meg (Leyden 1886—91). Szá
mos teológiai és vallásos munkát írt, pl. Paulus 
in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven 
(3. kiad. 1887); Stichtelijke uren (Áhítat órái, új 
kiadásban 1872—84-ig, 9 köt.). B. életrajzát meg
írta Simons (Gént 1905). Magyarul érdekesen ír 
róla Nagy Zsigmond (Egyetemes Irodalomtörténet 
m., 384.1.). 

Beetz, Wilhelm, német fizikus, szül. Berlinben 
1822 márc. 27., megh. Münchenben 1886 jan. 22. 
Berlinbon magántanár, majd 1868. a müncheni 
műegyetem tanára, 1874—77-ig rektora volt. 
Legkiválóbb vizsgálódásai a galvanizmusra vo
natkoznak, így különösen a galván-poralizációra, 
a gázbattóriák erejére, a folyadékok vezetési el
lenállására stb. 

Befalazás, a régi időkben a halálbüntetés végre
hajtásának neme. A romaiak azokat a vesta-pap-
nőket falazták be elevenen egy sírba, akik szü
zességi fogadalmukat megszegték; a középkor
ban ugyanezért így büntették az apácákat. Elter
jedt szokás volt az is, hogy ház v. kapu építése
kor valakit áldozatkóp falaztak be elevenen a ház 
alapépítményébe. 

Befana, a vízkereszt (jan. 6.) napja, gör. epi-
fcmia (1. o.) nevének olasz, népies Befania ejté
séből elvont és személyesített, még pedig a szent-
történeti Herodiasszal egynek képzelt alak, kinek 
a bolygó zsidóéval és a germán zord vadászóval 
(der wilde Jager) egyenlő halál utáni sorsa egyik* 
a középkor legelterjedtebb legendái tárgyainak. 
Velencében Dona Bruta, Bresciában Berola, a 
Priaulban Redodese v. Aredodese a neve. A monda 
szerint az ablakhoz hittak, mikor a napkeleti há
rom király ép arra ment, de azzal felelt a hívásra, 
hogy most nem ér rá, a szobát kell söprenie, majd 
megnézi őket, ha visszajönnek. Ezért követik a 
B. képét jan. 5-én este körülhordozó kocsit Firen
zében égő söprükkel, vagy magát a B.-t ábrázoló 
bábot állítják, kezében söprüvel, az ablakba. Olasz
országban a gyermekek számára ma olyanféle 
szerepe van, mint nálunk a Mikulásnak, ki a jók
nak éjjelre kitett cipőit mindenféle játékszerrel 
s nyalánksággal rakja meg, a rosszaknak azon
ban botot vagy korholó levelet hoz. 

Beiásítás alatt, megkülönböztetésül a beerdő-
sítéstől (1. o.) oly faültetést értenek, melyben a fák 
nem alkotnak összefüggő tulajdonképi erdőterü
letet. Ha legelőtérségeket vagy utak széleit ár
nyék adása, fahaszon szolgáltatása vagy akár 
csak szópségi tekintetekből fákkal ültetnek be, 
mi mellett f öltételeztetik, hogy a fák a legelötér-
ségeu ritkásan, illetve az utak szélein sorban v. 
keskeny pasztában vannak elhelyezve, akkor a 
B. kifejezését használják és legolők, útszólek 
stb. B.-áról beszélnek, holott ily területek, pl. 
legelő-térség beordősítéso azt jelentené, hogy az 
erdővé alakíttatik át, melyen a fák sürün foglal
ják el a helyet. — A vasúti töltések és bevágások 
rézsűit a fenntartás céljából be szokták fásítani, 
ha bogyeposítésük nem volna lehetséges a talaj 
rossz minősége miatt. Nagyobb, öregebb fákat 
nevelni rajtuk nincs megengedve. A párhuzamos 
utakat, az útátjárók szóleit élősövónnyelós fásítás
sal szokták határolni. Fenyőfaerdőknek a moz
donyszikrától való megvédésére a vasút mentén 
lombfákból álló fásítást szoktak alkalmazni. Hó
fúvások ellen való védekezés céljára fenyőfafásí
tást alkalmaznak. 

Befecskendezés (injectio). Tiszta víznek vagy 
gyógyszeres folyadékoknak a bőr alá, vagy a ter
mészetes testüregekbe (has, mollhártyaüreg, vég
bél, gyomor, fül stb.), avagy végül a különféle 
szervek állományába (paronchiniájába) való fecs-
kondezóse, ezen üregeknek kitisztogatása, fertőt
lenítése vagy közvetetten gyógyítása céljából. 
A testüregek ilyen B.-e gyakori alkalmazást nyer 
a gyomormosásban (1. o.), melynek ugyan már • 
század elején, a 20-as ós 30-as években is megvol
tak a maga szószólói (Renant, Arnolt és de Somer-
ville, Blatin), de mai kiterjedt és hosszas alkalma
zása Kussmaultól (1867) ered. 

A B.-nek másik gyakran használt alakja a klisz-
tór (klysma). A klisztérrel folyadékokat viszünk a 
végbólbe.mikor indokolva van.hogy az ebben levő 
bélsár az egész bélesőnek izgatása nélkül távolit-
tassók el, különösen ha a beteg állapota is tiltja a 
felüióst ós a székeléssel járó megerőltetést. De ad
juk azokat táplálás céljából is (ú. n. tápláló kliizté-
reh), ha a beteg nem képes a táplálókot lenyelni. 
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vagy a gyomra nem fogadja azt magába. Kiürítés 
céljából rendesen elég 400—500 g. langyos v. hű
vös vlzravagy kamilla-tea, melyek hatását még fo
kozhatjuk, ha 1—2 kávéskanál konyhasót, keserű v. 
glaubersót is adunk hozzájuk.Ha olajat is akarunk 
a klisztérhez keverni, akkor előbb egy evőkanál 
olajat fél kávéskanál szappanreszelékkel célszerű 
eldörzsölni, s úgy a mosófolyadékhoz adni. A klisz-
tór csövének bevezetésekor különösen arra kell 
ügyelni, hogy csúcsát ne irányozzuk nagyon hátra
felé s különösen, hogy ez ne történjék erőszak
kal, mert különben a végbél hátulsó fala gyu-
ladásnak, sőt fekólyesedósnek van kitéve. A hó-
lyagnak, húgycsőnek, hüvelynek és az anyaméh 
üregének gyógyszeres folyadékokkal való kifecs-
kondezóse céljából szintén erre alkalmas fecsken
dők vagy elvben a gyomormosásra szolgáló esz
közzel megegyező, rezervzárral ellátott csövek 
szolgálnak, melyeken keresztül fertőtlenítő v. 
összehúzó, gyuladásellenes és vérzéscsillapító 
orvosságokat szokás befecskendezni. 

A bőr alá fecskendezést Wood edinburgi orvos 
alkalmazta először 1853-ban, s a 60-as évek eleje 
óta a gyógyszerek alkalmazásának e módja min
dennapi ós gyakran megbecsülhetetlen használa
túvá lön az orvosi gyakorlatban. B módszernek 
kiváló előnyei, hogy a bőr alá fecskendett orvossá
gok sokkal biztosabban és gyorsabban hatnak, mint 
amikor azok a gyomorba kerülnek, mert a gyo
morba felvételnél a vérkeringési viszonyok, a gyo
mor telt vagy üres volta, borító hámjának ós ideg
rendszerének állapota, a májnak szerepe stb., mind 
közbejátszanak a gyógyszerek felszívódásánál. A 
B. az ú. n. Pravaz-féle fecskendővel történik 
akkópen, hogy a bőrt a B. helyén redőbe fogva 
fölemeljük ós a tűt a bőr alatti kötőszövetbe 
szúrva, a fecskendő tartalmát (rendesen 1 cm3 

folyadék) lassan kiürítjük. A B. maga a legtöbb 
anyagnál nem jár fájdalommal; azon fájdalmas 
kelések is, melyek a B. helyén olykor fejlődnek, 
inkább a fecskendő tisztátlanságának a követ
kezményei. Ezért fontos, hogy a fecskendő ós a 
befecskezendő folyadék kifőzéssel csíramentessé 
(sterillé) tétessék a B. előtt. Hogy a test mely he
lyén történik a B., az rendesen közömbös, bár ta
gadhatatlan, hogy azon testtájakon, melyek vér
erekkel bővebben vannak ellátva, a gyógyszer 
felszívódása is gyorsabb ós tökéletesebb; így gyor
sabb a felszívódás a halántékon és a mellen, mint 
a háton, a kar ós a láb belső felületén, mint a 
külsőn, stb. A B.-t végezhetjük közvetlenül a vér
áramba is (ritkán a verőérbe, rendesen a gyüjtő-
órbe). A B. ezen módját különösen ott alkalmaz
zák, ahol az orvosságnak gyorsan kell a kerin
gésbe jutnia (pl. szívgyengeség ellen digalen vagy 
strophantin alakjában), vagy ahol a szer egyenle
tes elosztódása kívánatos (pl. a sal varsán B.-nól). 
A gytijtőórbe fecskendünk be élettani konyhasó
oldatot pl. el vérzés súlyos eseteiben. Parenchimás 
szervekbe való B.-től (golyvába, lópbe stb.) veszé
lyességük miatt mindinkább elállnak a sebészek. 

Befedés, 1. Betakarás. 
Befejezés, a beszednek, értekezésnek, levélnek 

és más irásmünek végső része, mely a megbeszé
lés eredményét összefoglalja, hathatósan kiemeli 
s a közönséggel elfogadtatja. A B.-t a szóló vagy 

író a szükséghez képest sokfélekép alakithatja. 
Külön formaszerű B.-re nincs mindig szükség, 
gyakran elég B.-t ád a tárgyalás olyan elrende
zése, mely a legnyomatékosabb pontban végződik; 
legszabadabb a B. — mint általán a szerkezet — a 
levélben, hol összefoglalás igen ritkán történik, s 
a záradék inkább hangulati, mint logikai gyűjtő
pontul szolgál; legszabályszerübb és fontosabb a 
B. a szónoki beszédben. 

B., költői művekben, eposzban (regényben) és 
drámában a kibonyolódás, a küzdelem vége. A 
hős legyőzte az akadályokat s győzedelmesen ke
rült ki a harcból, vagy gyengének bizonyult s a 
nálánál hatalmasabb ellonáramlatnak áldozata 
lesz (katasztrófa). A B. szervesen összefügg az 
előzményekkel, belsőleg megokolt s előkészített. 
Sok költő azonban a hatás kedveért meglepetés
szerű B.-t kedvel, melyben az előre nem látott 
külső okoknak, a véletlennek nagy szerep jut. 
A B.-nek ilyen faja a gépies megoldás is, midőn 
az összebogozott csomót valamely isten megjele
nése vágja ketté (Deus ex machina: isten gépezet 
segítségével száll alá a színpadra). Ezt találjuk 
a görög tragédiában Euripidesnél. Még Voltaire 
is használja a Henriade című eposzában. 

Befektetés, 1. Beruházás-
Befellegzett! Közmondásban használatos kife

jezés, pl.: Úgy elment, azt se mondta, B., t. i. hír 
nélkül, köszönés nélkül távozott. 

Befenekelés az, midőn a kádár a hordó fenekét 
beilleszti. 

Bef lro i (franc, ejtsd: beffroá), a régi váraknak 
főtornya, őrtorony, mely egyszersmind védelmül, 
végső menedékül szolgált; így nevezik a város
házak tornyát, valamint a magánosan álló harang
tornyokat is. 

Befoglalni (ném. leiken), általában beszegni; 
a tengerészetben a. m. a vitorla széleinek kötél
lel való beszegése. 

Befogó, 1. Derékszögű háromszög. 
Befőzés. Nyers állapotban el nem tartható 

gyümölcsöket ós konyhakerti terményeket befő
zéssel állandósítunk, vagyis konzerválunk. A 
gőzbe-fözés abban áll, hogy a félig érett v. érett 
gyümölcsöt ós megtisztogatott konyhakerti ter
ményeket egészben v. felaprítva, egyeseket meg 
is hámozva tágas szájú üvegedényekbe, v. gyári 
üzemnél ónozott vasbádog-dobozokba rakjuk be, 
azután tiszta répacukorból és kétannyi vízből fő
zött cukoroldatot töltünk reá, hogy ellepje ós az 
üveget kettősen vett pergament-papirossal szoro
san lekötözzük vagy helyesebben: gumigyűrű ós 
üvegfedő rászorltásával levegőmentesen lezárjuk; 
a dobozokat pedig a tető ráforrasztásával vagy 
gumigyűrű közzészorításával szintén levegőmen
tesen lezárjuk. A zárt edényeket gőzben vagy 
vízbe állogatva ijt—1/2 órán hevítjük a forró víz 
hőmérsékletén. Némely gyümölcsöt sűrű cukor
oldattal ismételten leforráznak és főznek, míg vé
gül egészen sűrű cukoroldatba kerülnek. Az ilyen 
cukrozott gyümölcsöket később, több hót múlva, 
kristályosodó cukoroldatba téve: kristályos cukor
mázzal vonják be; ez a kandirozott gyümölcs; 
vagy pedig fonalas próbáig főzött forró cukorba 
teszik pár percre, ahonnan kivéve rácsra kerül 
ós a kihűlés után meleg szárító kamarába — ez 
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lesz a szugatozott gyümölcs. A konyhakerti termé
nyeket pedig sós vízzel megforrázva rakják el és 
gőzölik ki a gőzben főzött gyümölcs mintájára. 
De lehet a gyümölcsöket cukorral vagy anélkül 
is pépessé összefőzni ós keverés közben vastagra 
besűríteni; ezek az ú. n. gyümölcsízek (lekvárok, 
marmeládok, sajtok stb.). 

Befutó, sportszó, kettős értelme van. B.-nak 
nevezzük a versenytérnek az utolsó fordulótól a 
birói páholyig terjedő részét és B. a versenynek a 
helyezettekre vonatkozó nyers eredménye. Pl. 
valaki megfogadja a B.-t, azt teszi, hogy az illető 
előre megmondja a lovak beérkezésének helyes 
sorrendjót {A első, B második, G harmadik) ós 
erre fogadást köt. 

Befuttatás alatt értjük a fémek felületi oxidá
cióját. L. Barnttás ós Fémek (színezése). 

Befúvás (insufflatio), finom, poralakú gyógy
szereknek az orr-, torok- és gégeüreg nyálkahár
tyáira való juttatása. B célra főként antiszep
tikus gyógyszereket (acid. boricum pulv., calomel, 
jodoform pulv., acid. tannic. pulv. stb.) haszná
lunk, melyeket a porbefúvóval (insuffiator) a 
megfelelő helyre reáfúvunk. A porbefúvó gumi
labdából ós megfelelő kemény kaucsukcsőből áll. 
A B.-t a labdára gyakorolt nyomás által eszközöl
jük. Fülbetegségeknél levegőt fuvunk a tuba Eus-
tachii-n át a dobüregbe váladék kifuvása és a 
hallás javítása céljából. Újszülöttek asphyxiájá-
nál szintén levegőt fujhatunk puha katéter se
gítségével a gégén át a tüdőbe ; de jobb ennél a 
mesterséges lélegzés. 

Befüvesítés (kertekben). Szép kerti pázsit ké
szítésére vidékenként más és más fümagkeveré-
ket kell alkalmazni. Mindezeknek fő alkatrésze a 
Lolium perenne, vagyis angol perje, amely az első 
évi szép pázsitot adja ; továbbá: az Agrostis sto-
lonifera, a Poa pratense, a Cynosurus eristatus, a 
Pestuca rubra stb., amelyek a Lolium kipusztu
lása után alkotják az állandó pázsitot. A pázsit
nak szánt területen a gaz kiirtása végett 1—2 
évig ajánlatos kapás növényeket termeszteni; az
után ősszel 50 cm. mólyen a földet — trágyázással 
kapcsolatosan—megforgatni, tavasszal simára ge
reblyézni, laza talajon letaposni, egyenletesen be
vetni, gereblyével beveregetjük és taposó desz
kával lenyomkodjuk. A kikelés után öntözzük ós 
ha 8—10 cm. magas lett, már levágjuk: kaszá
val, sarlóval vagy fünyiró géppel, a széleken fü-
nyiró ollóval. A füvágást kéthetenként ismételjük. 
Az őszi utolsó vágás után a fagyok beálltával 
korhadt istállói trágyával beteregetjük; tavasszal 
legereblyózzük a trágyát, a pázsitot pedig lehen-
gerezzük. Gyakori öntözés a meleg nyári időben 
nélkülözhetetlen. 

Befüzőgép, keretes himzőgópek tűinek befűzé
sére. Ily himzőgópek egyidejűleg több száz tűvel 
dolgoznak. A tűk befűzése kézzel költséges, ameny-
nyiben egy munkás naponként legfeljebb 5000 tűt 
fűzhet be, holott egy B. 25,000-et s 4 B.-hez csak egy 
munkás kell. A gép lényege abban áll, hogy egy
idejűleg pl. 25 tű oly kép lesz befogva, hogy egymás
tólhatározotttávolságra jussanak s hogy a szemek 
is párhuzamosak legyenek. Már most e szemeken 
horogtűket szúrnak át, amelyek visszamentükben 
az elejükbe helyezett fonalat a tűbe fűzik. 

Bég, a bei szónak régies, ma már elavult kife
jezése. L. Bej. 

Bega, Cornelis, hollandi festő, szül. Haarlem
ben 1620., megh. 1664 aug. 27. Adriáén van Os-
tadenak volt tanítványa, Németországban ós 
Svájcban, talán Olaszországban is utazott, 1654. 
Haarlemben telepedett le. Többnyire a parasztok 
életéből merített genrekópeivel néha megközelíti 
mesterét (pl. amsterdami, bécsi múzeum), de be
csesebbek szép rézkarcai és rajzai. 

Béga (helyesebben Bega, hajdan Böge), a Tisza 
baloldali mellékfolyója, ered Krassó-Szöróny vár
megyében a Pojana Ruszka hegység ÉNy.-i olda
lán, a Bágyeshegy É.-i aljában, eleintén É.-nak 
tart, majd Kurtyánál felvéve a Pojéni (vele 
egyenlő nagyságú) patakot, tágasabb lapályra jut 
s ezen Pacset és Bálincz mellett elfolyva Ny.-nak 
tart, Nagytopolovecz mellett a Temes közvetlen 
közelébe ér s azzal két csatorna által össze is van 
kötve; Temesvárnál DNy.-nak fordul s ez irányt 
Nagybecskerekig megtartja, itt D.-re kanyaro
dik s Perlaszon alul, Titellel szemben terjedel
mes posványok közt (Fehértó) a Tiszába öm
lik. Egész hossza 254 km., forrása és torko
lata közt az egyenes távolság 174 m., vízkör-
nyéke 2878 km2. Esése Temesvártól Klekig 
1: 6266, innen Titelig csak 1: 7384. Temesvártól 
a torkolatáig (114 km.) kisebb hajókkal járható. 
Még a XVIII. sz.-ban szilajon barangolta be To
rontál és Temes vmegyék lapályait, kiöntéseivel 
nagy károkat okozva; egész torontálmegyei fo
lyása óriási (több mint 120,000 hektárnyi) posvány 
volt, mely hasznot alig hajtott. Mercy Ferenc 
kezdte 1718. e mocsarakat lecsapolni s a folyót 
Facsettől Temesvárig szabályozni, hogy rajta fát 
lehessen úsztatni; egyúttal Temesvártól Klekig 70 
km. hosszú (hajózási) csatornát ásott; meghagyván 
azonban a régi medret is, mely ezentúl főleg a 
Beregszó vizét vezette le; minthogy azonban az 
új csatorna száraz időben nem volt hajózható, 
Mária Terézia idejében Kostély mellett 10 km. 
hosszú tápcsatorna által a Temessél összekapcsol
ták, viszont a Béga tavaszi árvizeinek csökkenté
sére Topolovecz mellett a Temesbe árapasztó csa
tornát húztak. A B. ezáltal hajózhatóvá válván, 
immár az árvódelem ügyével kezdtek foglalkozni, 
de a XIX. sz. közepén o műveket elhanyagol
ták s a B. vidéke oly állapotba jutott, mint Mercy 
ideje előtt. Ezért alakult 1871. a Temes-béga-
völgyi vízszabályozási társulat, melynek műkö
dése azonban pénzügyi nehézségek miatt az ár
apasztó csatornának kiigazításán kivül csak a 
meglevő töltések fenntartására és erősítésére szo
rítkozott. A B. szabályozásának, illetve ármente-
sitésének végleges befejezése céljából az orsz. 
vlzépit. és talaj jav. hivatal egy részletesen kidol
gozott tervet ajánlott 1891. elfogadás és végre
hajtás végett a társulatnak; mely szerint a B. 
árvizeinek fölöslege Kiszetó és Temesvár között 
részint a Temesbe vezettetnék át 6 árapasztó csa
tornán ; részint az ezen csatornák közt e célra 
berendezendő területen raktározódnék; úgyhogy 
a hajózó csatornába a legnagyobb árvíz alkalmá
val is csak annyi víz jutna, amennyit ez kár nélkül 
levezetni képes. A B. alsó szakaszának Nagybecs
kerekig való szabályozása céljából két duzzasztó-
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gát és kamarazsilip készült, melyek segítségével a 
hajózás Becskerek és a Tisza között még kis víz 
idején is biztosíttatott. Ezenkívül az 1902. XXII. 
t.-c. intézkedik a B. szabályozásáról az árvizek 
szempontjából. B terv szerint a B. árvizének leg
nagyobb része árapasztó csatorna segítségével 
Temesvár fölött a Temesben nyerne levezetést, 
úgy, hogy a B. legfölebb csak 100 m» vizet fo
gadna magába árvízkor másodpercenként. A B. 
hajózása ós vizének ipari s mezőgazdasági hasz
nosítása céljából a hegyvidéken völgyzáró gáta
kat terveznek, melyek a B. vizét tározzák. A 
B.-nak csak egy jelentékenyebb mellékvize van, 
a Beregszó (1. o.), mely jobbfelől ömlik bele. V. ö. 
Hunfáhry János, Magy. birod. természeti viszo
nyainak leírása (III. 446—450); Egyetemes föld
rajz II. 259—262; Zawadowski Alfréd, Magyar
ország vizeinek statisztikája; Maurer Gy., Az 
Alsó-Bega csatornázása,Viziigyi Közi. XXIX. k. 

Bégafö (azelőtt Klekk), nagyk. Torontál vm. 
nagybecskereki j.-ban, (1900) 1354 német és oláh 
lak.; két hitelszövetkezet, vasúti állomás, posta-
és táviróhivatal, telefonállomás. 

Boga lecsapoló társulat. Alakult 1882. oly 
célból, hogy Bács-Bodrog vármegyében Ókor, 
Petrovácz és Glozsán községek határában 4235 
kataszt. hold terjedelmű mocsaras helyet lecsa
poljon. Árkainak hossza 63-65 km., melyből 21'5 
km. főcsatorna. 1905 végéig befektetett építés-
tőkéje 32,446 K. 

Begarelli, Antonio, olasz szobrász, szül. Mode
nában a XV. sz. vége felé, megh. 1565 dec. 28. 
A modenai szobrászat hagyományaihoz híven ki
zárólag agyagmintázással foglalkozott és főleg 
szülővárosának templomai, utóbb más városok 
számára is igen nagy számmal készített terra
kotta-szobrokat ós csoportokat, melyek hatását 
finom, olykor aranyozott és színezett stukkóróteg-
gel fokozta. Müvei, melyek Rafael művészetének 
erős befolyását árulják el, sokszor megkapó, drá
mai hatásnak ós Modenában a XVI. sz. szobrásza-
tának legkiválóbb alkotásai. Különösen kieme-
lendők: Krisztus siratásának csoportja (Modena, 
S. Agostino, 1524); Jézus születése ós a pásztorok 
imádása (modenai székesegyház, 1527); Madonna 
a kis Jézussal és Ker. Jánossal (Modena, Museo 
Civico, 1527); Krisztus levétele a keresztről (Mo
dena, S. Francesco 1531), B. legnagyobb és leghatá
sosabb müve; Krisztus siratása (Modena S. Pietro, 
1546); 32 agyagszobor a Mantova melletti S..JBe-
nedetto Po apátság számára stb. — Műhelyében 
dolgozott unokaöccse, B. Lodovico is, kitől ön
álló müvek is maradtak fönn. 

Begas, 1. Adalbert, német festő, id. B. Kari 
na, szül. Berlinben 1836 márc. 5., megh. 1888 jan. 
21., eleinte rézmetsző volt, utóbb Parisban, Ber
linben és Olaszországban festőnek képezte ki ma
gát és tetszetős, idealizált női képeivel, képmásai
val ós olaszországi genreképeivel némi népszerű
ségre tett szert. 

2. B., Kari, az idősb, német festő, szül. Hains-
bergben, Aachen mellett, 1794 szepjt. 30., megh. 
1854 nov. 23. Eleinte Parisban, Gros műtermé
ben tanult, majd Németországba visszatérve az 
ó-német festészet hatása alá került, 1822. pedig 
Olaszországba utazván, Giotto freskói annyira 

föllelkesítették, hogy az ú. n. nazarénusok 
archaizáló irányához csatlakozott. 1824-ben Ber
linbe visszatérve a romantikus iránynak lesz híve, 
majd realisztikus jellegű műveket fest. Vallásos 
és genreszerü képeinél — a legismertebb a berlini 
nemzeti képtárban levő Szerecsenmosás (1843)— 
maradandóbb értékűek arcképei, melyekkel hires 
kortársainak hosszú sorát örökítette meg (Berlin, 
Hohenzollern-múzeum). 

3. B., Kari, az ifjabb, német szobrász, az előb
binek fia, szül. Berlinben, 1845 nov. 23., Berlin
ben és Rómában tanult, 1889 óta a kasseli mfiv. 
akadémia tanára. Dekoratív ós monumentális 
müveinek hosszú sorából kiemelendők: Silenus a 
kis Bacchusszal, A testvérek, Hans von Marées 
festő mellszobra (mindhárom Berlin, nemzeti 
képtár); rv. Ottó és IV. Frigyes Vilmos emlékei 
a berlini győzelmi fasorban; II. Vilmos császár 
szobra a barmeni emlókcsarnokban ; Vadkan-va
dászat a berlini Tiergartenben stb. 

4. B., Oskar, német festő, az előbbinek bátyja, 
szül. Berlinben 1828 júl. 31., megh. 1883 nov. 10., 
atyjának tanítványa, főleg arcképeket festett ós 
sok híres kortársát örökítette meg (I. Vilmos, 
Moltke stb.). 

5. B., Beinhold, német szobrász, az előbbinek 
öccse, szül. Berlinben 1831 júl. 7., a berlini aka
démián Rauch tanítványa volt ós már 1852. sikert 
aratott Hágárt ós Izmáéit ábrázoló szoborcsoport
jával. 1856—58-ban Rómában tartózkodott ós itt 
Böcklinen kívül Michelangelo müvei, de főleg a 
bárok művészet emlékei hatottak erősen fejlő
désére. A hatvanas ós hetvenes években hosszú 
sorát alkotta meg a kisebb-nagyobb, olykor erő
sen exotikus dekoratív müveknek ós mellszobrok
nak. 1874-ben mintázta a budapesti közvágóhíd 
bejáratát díszítő két szép csoportot (bika és bivaly), 
melyet Sommer bécsi szobrász faragott ki. Emel
lett mindinkább alkalma nyílik nagy, monumen
tális feladatok megoldására. 1871-ben leplezik le 
a berlini Schiller-szobrot, 1888- készíti el III. Fri
gyes császár síremlékét a charlottenburgi mauzó
leum számára, 1891. készül el legnagyobb müvei
nek egyike, a berlini kir. palota előtt levő pompás, 
sok alakkal díszített szökőkút. 1897-ben fejezi be 
I. Vilmos császár nagy lovas omlókét, 1901. Bis
marcknak a berlini országgyűlés palotája előtt 
felállított emlékét, továbbá Frigyes császárné sír
emlékét a charlottenburgi mauzóleumban, Bis
marck síremlékét a berlini dómban stb. B. rend
kívül termékeny, hatásos művészete igen nagy 
tudásról, leleményességről, dekoratív erőről ta
núskodik, de a legnagyobb eszközök alkalmazása 
mellett is híjával van a monumentális vonásnak, 
miért népszerűsége mellett is mindinkább nyilván
való, hogy nem volt hivatva ama nagy munkák 
kivitelére, melyeket főlegII. Vilmos császár kegye 
juttatott számára. 

Begassa vagy bagassa, 1. Cukor. 
Bégaszentgyörgy, nagyk. Torontál vm. nagy

becskereki j.-ban, (1900) 3077 német ós szerb lak.; 
gyógyszertár, községi takarékpénztár, tej-, tojás
os baromflórtékesítő szövetkezet, gőzmalom, vas
úti állomás, posta- és táviróhiv., telefonállomás. 

Begecs, nagyk. Bács-Bodrog vm. újvidéki j.-ban. 
(i90o) 2244 szerb és német lak.; szerb földmíves 
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szövetkezet, u. p. és u. t. Ófutak. Határában 
Kuvavár dűlőben Onagrinum nevű castellum tör
melékei. V. ö. Fróhlich Róbert: Castellum Onag
rinum (Arch. Ért. 1889, 98—107 és 187). 

Begga, szent, valószínűleg landeni Pippin leá
nya, szül. 615 körül, megh. 694. Férje Ansegisil 
volt, Arnulf metzi püspök fla, kitől heristali Pippin 
született. llyformánB. Kis Pippin ősanyja. 694-ben 
Andane kolostort alapította a Maas mellett. Em
léknapja dee. 17-ike. Századok múlva teljesen 
indokolatlanul összeköttetésbe akarták hozni a 
beguinok felekezetével. 

B e g g i a t o a Trev. (nSv.), a hasadó gombák 
(baktériumok) génusza. Hosszú, tagolt fonalak, 
számos kénszemcsókkel telve, ós mint a rokon 
Osciüatoriák, a vízben bimbálódnak. Leggyako
ribb faja a B. álba (Vaueh.) Trev., poshadó vizek
ben, bűzös árkokban, a cukorgyárak levezető csa
tornáiban, különösen pedig kéntartalmú ásványos 
vizekben és meleg fürdőkben él és a meder fenekét 
mint nyálkás tömeg vonja be, v. a vizben úszkál, s 
baregin, glairin, wogein v. tJieiothermin a neve. 
Cohn véleménye szerint ezek az organizmusok 
eszközlik az ilyen kénes melegvizek kónhidrogén-
képződését, mert a kénsavas sókat felbontják. A 
B. roseopersicina Zopf. az édes és sós vizek he
lyein, ahol növény, vagy állat rothad, a vizet vér-
színre festi. A B. a tenger fenekét is bevonja, pl. 
a kieli-öböl tisztátalan fenekén. 

Beghardok, 1. Beghinák. 
Beghinák és beghardok. Beghinák neve alatt 

olyan jámbor nők értendők, kik szerzetesi foga
dalom nélkül ú. n. Beghina-udvarban (kisebb há
zak, templommal és kórházzal és fallal körülvéve, 
franciául Beguinage) laktak és kezük munkájá
val, betegápolással v. más hasznos foglalkozással 
tartották fenn magukat. Alapítójuk Lambert le 
Béghe lüttichi híres hitszónok, aki 1180 körül ala
pított Lüttichben beghina-udvart. A B. azonban 
később eretnekségbe estek, úgy hogy a kölni zsi
nat (1306), sőt a vionne-i egyetemes zsinat (1311) 
is több eretnek tótelüket kárhoztatta. Rzórt V. Ke
lemen pápa 1311 óta üldözte őket, több beghina-
udvart eltörölt, mások ismét csak úgy tarthatták 
fenn magukat, hogy a ferenciok vagy domonko
sok harmadik rendjét fogadták el. XXII. János 
pápa azonban újból pártfogásába vette őket, vala
mint V. Miklós pápa is. Később a protestantizmus 
megszünteté a beghina-udvarokat, úgy hogy a 
XVI. sz.-ban úgyszólván teljesen kipusztultak. 
Jelenleg létezik Belgiumban 13 beghina-udvar, 
körülbelül 1200 lakóval, Hollandiában pedig 2. 
A begliardok e női társulathoz hasonló férfi-tár
sulatok, hasontó szervezettel, későbbi eredettel, 
utolsó maradványaikat Ince pápa szüntette meg 
1650. V. ö. Hcdlmcmn, Gesch. u. Urspr. der bel-
gischen Beghinen (Berlin 1843); Mosheim, De 
Beghardis et Boguinabus; Keller, Die Reforma-
tion u. die álteren Reformparteien (Leipzig 1885). 

Bégler bég, 1. Bejler bej. 
Bégles (ejud: bégi), francia város Gironde dépar-

tementban, a Garonne ós vasút mellett, élénk ki
kötővel, (1905) 12,588 lak., kénes forrással, szesz-
égetéssol és bortermeléssel. 

Begna-elv, folyó Norvégiában, a Pilofjeldon 
ered, Vangsmjösen, Strandefjorden és Spirilen 

tavakon át folyik, a Hönefos vízesést alkotja, föl
veszi a Hallingot ós 263 km. hosszú folyás után 
Dram-elv néven Dramennél a Kristianai-fjord 
melléköblébe torkollik. 

B e g o n i a L. (növ.), a Begoniaceae-család gé
nusza, melynek 400-nál több faja trópusi vidéke
ken ól. Leggazdagabban Dél- és Közép-Ameriká
ban van képviselve, Ausztráliából hiányzik. Cser
jék, félcserjék vagy füvek, gyakran gumós vagy 
kúszó-rhizomás növények. Viráguk egylakú, leple, 
mely nem különül el csészére és pártára, 2, 4 v. 
több színes levélből áll. A himvirágban sok porzó 
van, ezek szabadok; a nővirág magháza alsó ál
lású, legtöbbször 3 üregű, minden üregben sok 
magkezdeménnyel, ezeknek két integuma van. 
Bibeszál 2—3, többnyire villásan elágazók. A ter
més többnyire tok, mely gyakran 3 szárnyat v. 
legalább hosszanti bordát visel. Válaszfallal (locu-
licid) kovád. A magvak igen aprók, érett állapot
ban nem tartalmaznak tápláló szövetet. A levél 
többé-kevésbé aszimetrikus, karólyos, fogas vagy 
épszélü; erezete tenyeres. A virágzat bogas. Szá
mos, különösen délamerikai faj rhizomája gyógy
szer, amennyiben részint belső vérzések ellen, ré
szint láz és luesz ellen, majd pedig izzasztó sze
rül használják. Egyesek hashajtó gyanánt is, 
mások mint skorbut elleni orvosság szerepelnek. 
Mindezek alkalmazásával azonban csak a benn
szülöttek élnek. A B.-fajok legnagyobb jelentő
sége abban nyilvánul, hogy igen elterjedt ós ked
velt dísznövények. Sok faja van a trópusi vidéke
ken, melyekot általában melegházakban tenyész
tenek ; némely perui és boliviai hegységeken te
nyésző fajok azonban hidegházakban tartatnak. 
A fajok egy részét díszes leveleik miatt, másokat 
azonban virágaik miatt kedvelik, szobai növények 
gyanánt is. A kiválóbbak a következők: B. rex 
J. Pz. Kelet-Indiából, melynek természettől gyö
nyörű tarkázatú levelei a kultúra folytán nagyon 
sokféle változatban ismeretesek. E fajt keresztez
ték a B. incarnata-val és B. discolor-r&l is. B. 
impericúis Lem. ós ennek var. smaragdina Lem. 
változata szintén remek levól-B.-k. Kiváló virágú 
B.-fajok ezek: B. Lubbersi Morr., B. Schmidtiaiia 
Rgl., B. metallica Q. Sm., B. semperflorens Lk., 
B. incamata Lk. et Ottó. Ami a gumós B.-kat 
illeti, csak kevés növóny-génusz van, melyek a 
kerti kultúra folytán olyan alakbeli gazdagságot, 
változatosságot árulnak el, egyszerű ós telt virá
gokkal egyaránt, mint ezek; különösen szerepel
nek e téren: a B. boliviensis DC, B. Da-
visii Hook. ül., B. Froebeli DC, B. Veitchi 
Hook. ül. 

B e g o n i a c e a e (LÖT.), a kétszikűek változatos 
alakú családja a Parietales sorozatban. 4 génusza 
van, összesen 420 fajjal, amelyek közül 400-nál 
több a Begonia génuszra esik. Mind trópusiak, 
Ausztráliában nincsenek meg. A B.-család jellem
zése nagyjából a Begonia gónuszával azonos, 
ezért 1. o. 

Begovac, közs. Modrus-Piume vm. slunji já
rásában, (i9oo) 333 horvát-szerb lak.; u. p. Valii 
selo, u. t. Slúnj. 

Begovaőa dolnja, közs. Belovár-Körös vm. 
garesnicai j.-ban, (íeoo) 12ö horvát-szerb lak.; u. 
p. Ivanska, u. t. Belovár. 
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Begovaca gornja, közs. Belovár-Körös vm. 
garesnicai j.-ban, (1900) 92 horvát-szerb lak.; u. 
p. Ivanska, u. t. Belovár. 

Begovic Milán (ejtsd: —ics), horvát költő, szül. 
1876 jan. 19. Vrlikában, Dalmáciában. Zágráb
ban és Bécsben tanult, aztán tanár lett a spalatói 
reáliskolán. Első költeményei: Pjesme 1896. je
lentek meg Zágrábban. Teljes elismerést és köl
tői hírnevet szerzet Knjiga Boccadoro c. szonott-
gyüjtemónyóvel, melyet Xeres de la Marája írói 
álnév alatt 1900. Zágrábban adott ki. 1904-ben 
az orosz-japán háború hatása alatt megírta a 
Zivot za cara (Életet a cárért) című szonett-ciklu
sát. Mint drámaíró B. előkelő helyet foglal el a 
horvát irodalomban. Drámái: Myrrha (Prága 
1902); Venus Victrix (Spalato 1906); Gospogja 
Walewska (Zágráb 1906); Stana (1908). Ezeket 
sikerrel adták Zágrábban, Laibachban és Krakó-
ban. A zágrábi országos nemzeti színház számára 
fordította Ibsen Kísértetek; Grillparzer Arany
gyapjú és Goldoni Locandiera c. drámáit. 1910 
óta a hamburgi Deutsches Schauspielhaus drama
turgja. 

Begovici, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, 
(i9oo) 288 horvát-szerb lak.; u. p. ós u. t. Kral-
jevcani. 

Begovo brdo, közs. Zágráb vm. jaskai j.-ban, 
(i9oo) 135 horvát-szerb lak.; u. p. Kostanjevac, 
u. t. Krasic. 

Begovo Razdolje, adók. Mődrus-Fiume vm. 
delnicei j.-ban, (1900) 763 horvát-szerb lak.; u. p. 
és u. t. Mrkopalj. 

Begöngyöléa (az árúk begöngyölése). A ke
reskedelmi törvény 1876. XXXVII. t.-c. 398., 
423., 425. és 437. §-aiban előforduló kifejezés. 
Ugyanezt a kifejezést használja a vasúti árufu
varozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény (N.E.) 
is (9 és 31. cikk), míg ellenben a vasúti üzletsza
bályzat 62 és 86. §-ai, melyek a k. t. ésN. E. em
lített szakaszaival egyébként összhangban álla
nak, a csomagolás kifejezést használja. B. tehát 
egyértelmű a csomagolással, Bővebben 1. Csoma
golás. 

Begtez, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, 
(i9oo) 420 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. Kutjevo. 

Begubózás, 1. Gubó-
Bégueule (franc, ejtsd: begai), piperós, cicomás-

kodó nő ; beguelerie, cicomáskodás. 
Béguine, Michel Iéonard, francia szobrász, 

azül. Uxeauban 1855 aug. 9. Műveinek hosszú so
rából a legkiválóbbak: Charmeuse (1887); Első 
ékesség (1902, mindkettő Paris város szépmüv. 
múzeumában); Corot festő síremléke a párisi Pöre 
Lachaise temetőben (1899); Ernest Roueselle om
lókszobra Parisban (1901); Harcosemlék Bourbon-
Lancyban (1904) stb. 

Begum a. m. indiai főrangú hölgy. 
Begonok v. bjegunok, 1. Raszkol. 
Begy (ingluvis), a nyelőcső (oesophagus) zseb

vagy zaeskóalakü tágulata. Előfordul a madarak
nál és a rovaroknál. A madarak begye mirigyek
ben igen gazdag, váladéka a táplálékot részben 
előzetesen megemészti; a galamboknál költés ide
jén tejszerű folyadékot választ el, amellyel néhány 
napig flókáikat etetik. A rovarok körébon a szívó 
ós rágó szájrészüeknek van begyük, moly a táp-

Behaim 

lálék összegyűjtésére való. — B.-nek nevezzük a 
madarak melltáját is, innét a veres-, kék-, arany-
B. stb. elnevezések. 

B.-betegségek a tyúkfélék és a galambok kö
zött fordulnák elő. B.-hurut emészthetetlen vagy 
erjedő, rothadó anyagok, hegyes idegen testek ós 
szúrós, száraz magvak fölvétele után keletkezik. 
A B. tájékán lágy kiemelkedés támad (lágy B. köz
nyelven), ami érzékeny. A beteg étvágytalan, bá
gyadt, nyújtogatja a nyakát és nehezen nyel. 
Nyomogatásra kellemetlen szagú gáz, néha zava
ros folyadék ürül ki a csőrön keresztül. Később 
lesoványodnak, sőt el is hullanak a betegek. Ha 
pedig sok száraz eleséget, faleveleket és más nö
vényi résseket vagy csontot, üveget, sok kavi
csot stb. szednek fel, vagy élősködők telepednek 
falába, úgy B.-elzáródás illetve tágulás támad, 
ami hasonló jelenségekkel jár. A B. fala tágult, 
tapintata kemény (kemény B.) vagy lágy, a tar
talom szerint. A nyálkahártyán mind a két eset
ben hurut van. Orvoslás céljából célszerű óvato
san nyomogatni a száj felé a B.-et, hogy tartalma 
a szájon át kiürüljön; makacs esetekben felmet
szése, kiürítése, a sebszélek gondos összevarrása 
és kollódiummal való bekenése ajánlható. Lágy 
B. esetén azonkívül gyenge fertőtlenítő szereket 
(2"/0-os bórsavat, l"/o-°s vasgálic-oldatot) kell 
kávóskanalankint adni. 

Begyes galamb, 1. Golyvás galamb. 
Beh, súlymérték aranyra, ezüstre Birmában, 

a. m. 1*036 g., feloszlik 4 nagy ós 8 kis ruéh-ra. 
Bébi, Állán, BeháUák, 1. Bábi. 
Behadur, Indiában a 3-ik nemesi osztály címe. 
Behaghel, Ottó, német germanista, szül. Karls-

ruheban 1854 máj. 3-án. 1878-ban magántanárnak 
habilitáltatta magát a heidelbergi egyetemen, 
melynek 1882. rendkívüli tanárává nevezték ki. 
1883-bana baseli,1888.agiesseni egyetem.rendes 
tanára lett. Szövegkiadásai: Heinrichs vőn Vel-
decke Eneide (Heilbronn 1882); Heliand (Halle, 
1882); Hebels Werke (Berlin és Stuttgart 1883) 
und Briefe (Karlsruhe 1883). Önálló müvei: 
Die deuteohe Sprache (4. kiadás 1907) ;'Ge-
sehichte der deutschen Sprache (Strassburg 1898, 
2. kiad); Der Gebraueh der Zeitformen im kon-
junkt. Nebensatz des Deutschen (Paderborn 1899). 
B. Neumann P.-el együtt kiadja a kettejük által 
megalapított Literaturblatt f. germanische und 
romanische Philologie című folyóiratot. 

Behaim, l.(Behomus), Martín, lat. Martinus de 
Boemia, kozmográfus, szül. Nürnbergben 1459., 
megh. Lissabonban 1506. 1477-ben a posztóke-
reskodóst tanulta Mechelnben, Flandriában. 1479-
ben Anversbe s a következő évben Lissabonba 
ment, ahol Kolumbusszal ismerkedett meg, 1483. 
II. János király öt is kinevezte abba a bizottságba, 
amely egy asztrolábium készítésével volt meg
bízva. 1484-ben Diego Cao admirálissal fölfedező 
útra indult Afrika nyugati partja mentén. Vissza
térvén, 1486. az Azori-szigetre, Fayalra utazott, 
ahol akkor flamand telep volt, melynek kormány
zója, Hurter Jobst B. apósává lett. 1490-ig lakott 
ott B. A következő három évet Nürnbergben töl
tötte, ahol köztiszteletben részesült és meggaz
dagodott. Ottlétének emléke a tőle készített és 
még most is meglevő híres földgömb, amely 
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az akkori ismeretekhez képest is elég tökéletlen 
ós amelynek több képe ós leírása (pl. Doppelmayr-
tól Nürnberg 1730) jelent meg 1493. V. ö. Ghil-
lány, Geseh. d. Seefahrers Ritter Martin B. (Nürn
berg 1853); Günther, Martin B. (Bamb. 1890). 
V. ö. Mihalik József, B. befolyása a magyar mű-
iparra (Arch. Ért., 18. köt.). 

2. B., Michael, német mesterdalnok, 1. Be-
heim. 

Behajózás, a német ánschiffen szószerinti for
dítása, tulajdonkópen a. m. hajóra szállani, be
szállítani, a hajóba berakni stb., 1. Hajó. 

Behajtás 1. (invagiatio). Ha a marha másnak 
földbirtokán való legeltetés, a vetés vagy a fű 
legázolása és rongálása által kárt okoz: a káro
sult fél vagy a mezőőr jogosítva van a kárban 
talált marhát behajtani. A behajtott marha zálo
gul szolgál a károsítottalak a kártételből eredő 
követelésére nézve, a behajtó köteles azonban 
kárát hiteles személyekkel megbecsülteim és a 
becsüt az ellenféllel közölni. Ha három nap alatt 
senki sem jelentkezik a behajtott marha tulaj
donosául, az esetben köteles a károsult vagy a 
behajtó az ilynemű bitang marhát a községi elöl
járóságnak átadni. Ha 8 nap alatt a károsult ká
rát nem érvényesiti, a marha tulajdonosának ki-
adatik, ha érvényesiti, a községi előljáró egyez
séget kísérel meg, ha nem sikorül, a marhát biz
tosítók ellenében tulajdonosának kiadja. Ha 15 
nap alatt senki sem jelentkezik a behajtott marha 
tulajdonosául: a marha kellő közhirrététel után 
nyilvános árverés útján eladható. A károsított 
fél követelheti kárának, költségének ós az úgy
nevezett hajtópónznek megtérítését, mely az 
egyes marhafajok után különböző összegbon van 
megállapítva. Mindezt tüzetesen szabályozza a 
mezörendőrsógi törvény (189*. XH. t.-c. 88—90., 
104., 105. §-ai). 

2. B., behajtóüzlet (incasso), a bankok kisebb 
üzleteinek egyik ága, a lejárt váltók értékének 
beszedése idegen számlára. A váltót arra, akit 
B.-ával megbízunk, B. végett forgatni kell. Szük
ségessé válik ez a megbízás, ha a birtokunkban 
levő váltó lakóhelyünktől távoleső piacon fize
tendő. A B.-sal megbízott, ha erre nézve más uta
sítást nem adnak neki, a váltó ki nem fizetése 
esetében óvást köteles felvétetni, kifizetés eseté^ 
ben pedig a kapott összeget, a kialkudott vagy 
szokásos behajtó jutalók levonásával, tartozik a 
megbízónak megküldeni, vagy állandó- össze
köttetés esetében máskép számolja el vele. A na
gyobb bankok külön tarifát szoktak közrebocsá
tani, amelyben a űzető piacok szerint rendesen 
»/„—YJ0/,, között változó jutalékot, valamint aB. 
egyéb feltóteleit feltüntetik. 

Behajthatatlan az a követelés, pénzbírság v. 
pénzbüntetés, melyet az adóstól szegénysége v. 
más legyőzhetetlen akadály miatt megkapni 
nem lehet. A pénzbüntetéseket az 1878. V. t.-c. 53. 
és az 1879. XL. t.-c. 22., 23. §-ai rendelkezése 
szerintbehajthatatlanságuk esetében fogház-, ille
tőleg elzárásbüntetésre változtatják át. 

Beham (Peham), 1. Barthel, német festő és 
rézmetsző, szül. Nürnbergben 1502.,tnegh. 1540. 
1525-ig Nürnbergben, azután Münchenben élt, hol 
a bajor udvar főleg arcképmegrendelésekkel fog

lalkoztatta. 1530-ban V. Károly császár és I. Fer
dinánd magyar királynak Münchenbe való bevo
nulása alkalmából elkészítette a két uralkodó 
arcképeit, amelyek azonban csak metszetekben 
maradtak fönn. Festményei közül a legkiválóbb 
A kereszt csudája (1530, München, Pinakothek). 
Mint rézmetsző, Beham a német ú. n. «kis-
mesterek» közé tartozik és közvetve Dürer ha
tása alatt, olasz renaissance formák alkalmazá
sával metszette kis méretű, igen gondos kivitelű 
metszeteit. 

2. B., Hans Sebald, német festő ós grafikus, az 
előbbinek bátyja, szül. Nürnbergben 1500., megh. 
1650 nov. 22. Dürer hatása alatt képezte ki ma
gát, 1525-ig Nürnbergben élt, azután fölváltva több 
városban, 1531. Frankfurtban telepedett le és ott 
főleg Albrecht von Brandenburg bíboros és Chris-
tian Bgenolph könyvkiadó számára dolgozott. 
Festményeiből kevés maradt fönn. A bíboros szá
mára festette a Dávid király életét ábrázoló ké
peket asztallapra (Paris, Louvre). B. a legtermé
kenyebb német grafikusok egyike. Kis méretű 
rézmetszetei és fametszetü könyvillusztrációi a 
«kismesterek» közé sorozzák, de faldísznek szánt 
nagy fametszotekhez is készített rajzokat. Met
szeteit sokszor egészséges realizmus és humor 
jellemzi; díszitményes metszetei a német reuais-
sance-iparművészetre erős hatást gyakoroltak. 

Béhanzin, másként Bedoazin («a cápa fla», «a 
világ tojása»), dahomei exkirály, kit a franciák tö
meges gyilkosságai miatt ismételten haddal tá
madtak meg, fővárosából elűzték és 1893 jan. 25. 
elfogták. Dodds tábornok a fogoly t Saint Louisba, 
1898 végén Martinique szigetre küldte szám
kivetésbe, [ahonnan csak 1905. térhetett Algé
riába. Itt 1906 dec. 9. meghalt. 

Behar (Bahar v. Bihar), angol tartomány 
Bengália kormányzóságban, Indiában, Nepál ki
rályságtól D.-re.Területe 114,315 km8.Földje róna: 
középső, nagyobb részében igen termékeny. A Gan-
gosz majdnem közepén foly rajta keresztül szá
mos mellékfolyóval, ezek közül nagyobbak balról: 
a Gandak, a Bagmatti, a Gagri, a Koszi, a Panar 
stb.; jobbról: a Karamnassza, Szona, Murchar stb., 
amelyekhez még az 1792 km. hosszú öntöző és 

t50 km. hosszan hajózható B.-csatorna járul. 
Ighajlata aránylag kellemes.Fő terméke az ópium, 

azonkívül az indigó, rizs, cukornád, köles stb. La
kóinak száma 25.060,180 (1901); ezek nagyobbára 
hinduk (14°/o mohamedánus). A tartomány két 
kerületre (Patna ós Bhagalpur) és 12 distriktusra 
oszlik. Az ősidőkbon B. két független királyság
ból állott: Mithilából és Magadhából; ez utóbbi, a 
Gangesz D.-i partján, Kr. e. a VI. sz.-ban a buddhis
ták legszentebb helyóvó lett; a dzsainák máig is 
elzarándokolnak ide. B.-ban ekkor igen számos 
buddhista-kolostor (szanszkr. Vihara) volt, ma is 
sok zarándok látogatja. Virágzás-korát Kr. e. III. 
sz.-ban élte. Első ismertetője Szeleukosz Nikator 
helytartója, Megaszthenész volt, akinek munkája, 
az Indika, sajnos, csak töredékesen maradt meg. 
1202-ben a mohamedánusok foglalták el, 1795. 
pedig az angol Keletindiai társaság kényszerí
tette lemondásra Alám sah nagymogult. Fővárosa 
B., 44,984 (íMi) lak., ezüst- és aranyszöveteiröl 
híres. 

\ 
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Behar, súlymérték a keletindiai szigeteken, 
a. m. baharQ. o.). 

Beharangozás, 1, Harangozás. 
Behárialu, kisk. Liptó vm. liptószentmiklósi 

j.-ban, (Í9OO) 173 tót lak.; u. p. Liptótarnócz, u. t. 
Liptószentmiklós. 

Beharia, B.-csapatok, 1903. Algériában és Tu
niszban újonnan szervezett tengerészcsapatok. 
A tisztek és az altisztek franciák* a legénység 
bennszülöttekből áll. A B.-csapatok különösen a 
partvidék vódelmezósére vannak hivatva. 

Behári nyelv. Az indiai Bihar v. Behar, ere
deti szanszkrit alakjában Vihara tartománytól 
vette nevét. A hindivel és hindosztánival közel 
rokon árja nyelv. V. ö. Grierson, The modern 
vernacular literatnre of Hindnstan (Kalkutta 
1889). 

Beharócz, kisk. Szepes vm. szepes vár aljai 
j.-ban, (i9oo) 227 tót lak.; u. p. és u. t. Szepesvár-
alja. 

Behasitás (bánya). A kőszéntelep fejtésénél arra 
törekszik a munkás, hogy a kőszenet minél na
gyobb darabokban fejthesse ki; e végre mindenek
előtt rést koszit, a telep legkönnyebben kivájható 
részét 10—15 cm. vastagságban, 50—60 cm. mély
ségig kivájja, azután a rés irányára merőlegesen 
a munkahely mind a két oldalán hasonló széles
ségű ós mélységű hasítékot vág; a kőszéntelep 
többi részét azután ékekkel és feszltöruddal nagy 
darabokban letördelheti. 

Beható-eset, a névszónak ba be-tagos alakját 
nevezték igy; latin műszóval: ülotivus. 

Behegedés (növ.), 1. Havadás és Paraszövet. 
Beheim(Behaim, Beham, Behm), Michael, né

met mesterdalnok, szül. Sulzbachban 1416 szept. 
27., meghalt ugyanott 1474. Előbb atyja takács
mesterségét űzte, de csakhamar katona és dalnok 
lett. Urai egymásután Weinsbergi Konrád, Al
brechtbrandenburgi határőrgróf, Albrecht osztrák 
herceg, Cilley ülrik gróf, I. Ulászló, V. László 
magyar király (1456), III. Frigyes német császár 
és Frigyes palotagróf voltak. Végre visszatért 
szülővárosába, melynek bírája lett. Szókimondó 
természetével annyi ellenséget szerzett magának, 
hogy mindenütt csak rövid maradása volt. Leg-
becsesebbek történeti költeményei, melyekben a 
kornak oly fontosabb eseményeit tárgyalja, me
lyeknek szemtanuja vagy részese volt. Fó műve: 
Buch von den Wienern (a bécsiek lázadása III. Fri
gyes ellen), kiadta Th. v. Karaján 1843, aki még 
tiz költeményét tette közzé: Zehn Gédichte zur 
Geschichte usterreichsund Ungarns (1848). Adatai 
megbízhatók, előadása elég vonzó; megfigyelő te
hetsége és egyenes jelleme értékes történeti forrá
sokká teszik műveit, a szerző alanyi álláspontja 
ellenére is. V. ö. róla Heinrich G. Német iroda
lomtörténetét II, 146; Bhyer 3., B. élete és mun
kái magyar történeti szempontból (Századok 36). 

Beheim-Sclrwarzbach, Max, német költő és 
történetíró, szül. Berlinben 1839 ápr. 15., megh. 
Münchenben 1910 júl. 25. Halléban ós Berlinben 
tanult és az apja által Ostrauban alapított peda-
gogium egyik igazgatója volt. Történeti müvei: 
Friedrich d. Gr. als Gründer deutscher Kolonien 
(1864); Hohenzollernsohe Kolonisationen (1874); 
Die Zillerthaier in Schlesien (1875); Friedrich 

Wilhelms I. Kolonisationswerk in Litanen (1879); 
Die Besiedelung von Ostdeutschland durch die 
zweite germanische Völkerwanderung (1882); 
Die Mauseturtnsage von Popiel und Hatto (1888). 
BÖheimb név alatt írt drámái: Deutschlands 
Morgenröte (1876); Von Prag bis Schweidnits 
(1877); Herzog und Schöppenmeister (1878). Vers
kötetei: Eheglück (1878); Deutsche Lieder und 
Gédichte (1884); König Sebastian (eposz, 1890). 

Behemót (az ó-egyiptomi P-ehe-mau, a. m. 
vízi ökör), hatalmas állat, melyről Jób könyve 
(40. fej. 15—32) szól; valószínűleg a vízi ló (Hip-
popotamus). 

Behen-dió, 1. Moringa. 
Behen-olaj .más néven ben-,szoringa-, szorinja-

v. moringa-olaj. A Moringa pterygospernut G. 
gyümölcséből Kelet-Indiában és a forró égövi Ame
rikában sajtolt zsíros olaj. Színtelen, szagtalan 
és íztelen, fajsúlya 0-912. Más glycerylek mellett 
behensavas glycerylt (C9,H4S.COO)aCsH5 is tartal
maz. Nem gyantásoclíi:, nem avasodik és nem 
szárad, miért is finomabb kozmetikai készítmé
nyek előállításánál, úgyszintén finom gépezetek, 
pl. órák kenésére is használják. 

Behensav, az egybázisú zsírsavsorozatnak 
CJJH^.COOH összetételű tagja. Olvadáspontja 
78°. tílycerilétere a behen-olaj alkotórésze; ebből 
elő is állítják. 

Behera, Alsó-Egyiptom tartománya a Nilus 
roséttai ága és a Libiai-sivatag közt. Területe: 
10,780 km., (1907) 798,473 Iák. A Mahmudie-esa-
torna szeli át. Székhelye: Damanhur. 

Bebisztun, szikla Kermansah városának köze
lében, az ókori Média határán, I. Dárius perzsa 
király idejéből való azon fontos dombormű és ék
írásos felirat miatt nevezetes, amely az ékírás 
megfejtéséhez (L o.) a legérdekesebb ós legérté
kesebb támpontot nyújtotta. Az angol Henry Raw-
linson volt az, aki 1835-ben ezt a feliratot fel
fedezte és megfejtette. 

Behívás, a szabadságolt tartalékos katonának 
tényleges szolgálatra való beidózóse. 

Behívó jegy, okmány, mellyel a szabadságolt 
egyéneket, tartalékosokat,, tényleges szolgálat tel
jesítésére beidézik. 

Behla, Róbert, német orvos, szül. Lúckauban 
1850 jún. 2. Orvosi tanulmányait Lipcsében, Ber
linben, Prágában és Bécsben végezte. 1874-ben 
avatták orvosdoktorrá. Szülővárosában körorvos 
lett s 1893. egészségügyi tanácsossá nevezték ki. 
Eészt vett az 1870—71-iki német-francia háborúi 
ban. 1902 óta Potsdamban él. B. sokat foglalko
zott az akut kiütéses betegségekkel, phy to- ós zoo-
patológiával, ezenkívül antropológiával is. Művel: 
jDer Erreger der Klauen und Maulseuche nebst 
Bemerkungen ueber die akutén Exantheme beim 
Menschen; Ober das Vorkommen von Masern bei 
Tieren; Die Carcinomliteratur bis 1900; Die vorr 
geschichtlicheh Rundwálle im östlichen Deutsch-
land. 

Behm, 1. Eduárd, zeneszerző, szül. 1862 ápr. 8. 
Stettinben. A lipcsei és berlini konzervatóriumok
ban nyerte kikópeztetését. Több szimfóniája és 
zongora-hangversenymüve pályadíjat nyert. Der 
Schelm von Bergen c. operáját 1899. Drezdában, 
Marienkind c. operáját ugyanott 1902. adták elő. 
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2. B., Ernst, földr. író, szül. 1830. Gothában, 
megh. u. o. 1884.1856-ban a hires gothai Perthes-
fóle intézetbe lépett, ahol a Petermann-fóle Mit-
toilungenegyikfőmunkatársa,majdl878.szerkesz-
tóje volt. Ott már 1872. tudományosan kimutatta, 
hogy a Lualaba voltaképen a Kongó felső folyása. 
1877-ben Stanley győződött meg legelőször B. 
e nézetének helyes voltáról, holott első utazása 
alkalmával éppen B. ellen nyilatkozott. B. 1866. 
a Googr. Jahrbuch-ot alapította, 1872 óta attól el
különítve mint a Mittheilungen pótfüzeteit bocsá
totta közre (Wagner Hermannal) Die Bevölkerung 
der Erde c. dolgozatait ós 1875 óta 6 szerkesz
tette a gothai Hofkalender statisztikai részét. 

Behn, Aphra, szépségéről, szellemességéről ós 
kalandjairól híres angol költőnő, Johnson szuri-
nami kormányzó leánya, szül. 1644. Canterbury-
ben, megh. 1689. Nyugat-Indiában nevelkedett, 
megismerkedett Oroonoko néger herceggel s ezt 
egy Oroonoko or tho royal slave c. regényben 
irta le, melyben lelkesen foglal állást a négerek 
emancipációja érdekében. Azután egy ideig Ant
werpenben ólt, mint II. Károly angol király tit
kos megbízottja; férjhez menve Q. hollandi keres-
kedőhöz,Londonba költözött s ott a szellemes.de ra
koncátlan társaságok ismert alakja lett. Ó benne 
mintegy megtestesült kora elegáns frivolsága. 
Költeményeit friss könnyedség jellemzi. Elbeszé
lései közt (Histories and novels, London 1696) leg
érdekesebb az Oroonoko hercegről szóló. Színda
rabjai (Plays.London 1702) szellemesek, de inven
ciójuk nem eredeti. Müveit újabban 1871. adták ki 
(Londonban, 6 kötetben).V. ö. Oibber Th., Líves of 
the poets of Great Britaín (London 1763). 

BehomuE, 1. Behaím 1. 
Behordás alatt a letakarított, levágott s ennek 

megtörténte után megfelelő kezelésnek alávetett, 
pl. megszárított mezőgazdasági növények, neveze
tesen a gabonanemüeknek a majorba, a csűrbe, 
v. a pajtába, a szérűskertbe vagy a csóplőhelyre 
oly célból való szállítása értendő, hogy ott asz-
tagba, csűrbe- vagy pajtába rakassanak vagy más
ként a romlás ellen mindaddig megőriztessenek, 
mig további kezelesük sorra kerül 

Behozás, az indukció szószerinti magyar for
dítása. L. Indukció. 

Behozatal (import), külföldi árúknak a saját 
ország területére való szállítása akár ott történő 
eladás, akár ipari feldolgozás vagy átalakítás cél
jából. B.-nak nevezzük az ország területére bizo
nyos meghatározott időszak alatt behozott kül
földi árúk összes értékét is, amelyet a behozó or
szág vagy a külföldre kivitt árúk értékével vagy 
ha ez amannál kisebb, pénzzel fizet meg A B. és 
a kivitel össze- és egymással szembe való állítá
sát kereskedelmi mérlegnek mondjuk (1. o.). BA 
tilalmakkal, azaz bizonyos árúknak az ország 
területére be nem bocsátásával, a merkantilista 
politikát követő államokban egészen a leg
újabb időig találkozunk, Így különösen Francia
országban egészen 1860-ig, Ausztria-Magyaror
szágban (63 féle árúcikkre nézve) egészen 1851-ig. 
A ma uralkodó kereskedelmi politika, törvénnyel 
vagy ideiglenes kormányrendelettel, B.-i tilalmat 
csak különös célból rendel el. Megtiltja pl. erkölcsi 
okokból pornografikus iratoknak, a jogbiztonság 

1 érdekében meg nem engedett utánnyomatoknak 
vagy hamis jelzéssel ellátott árucikkeknek, köz-
ós állategészségi szempontból állatoknak ós állati 
termékeknek (trichinás sertéshúsnak, fllloxórás 
venyigének stb.) B.-át. Pénzügyi szempontból B.-i 
tilalom alá ősnek azok az árúk, amelyek benn 
az országban állami monopólium tárgyai, mint 
pl. Ausztria-Magyarországban a dohánygyártmá
nyok. A behozott árúk után a behozó ország pénz
tárába rendesen vámot (1. o.) kell fizetni. Régebben 
előfordultak B.-i jutalmak is, azaz a'bizonyos 
árúcikkeket behozó kereskedőnek az állam pénz
tárából fizetett díjak, amelyekkel az állam ösz
tönt akart adni bizonyos árúknak, így különösen 
szűk termés idejében gabonának (Franciaország
ban 1775., 1789. és 1817., Angolországban 1795.) 
B.-ára. Ma ezt a célt inkább a B.-i vámoknak ós 
a fuvardíjaknak mérséklésével törekszenek szük
ség esetében elérni. 

Behozatali dlj, tőzsdei kifejezés, mely a buda
pesti árú- ós értéktőzsde árúüzleti szokásai szerint 
azokat a munkakiadásokat foglalja magában, me
lyek az árú átvételével, illetőleg átadásával jár
nak, beleértve a mérési ós felrakodási dijakat is. 
Ha a kötés nem «költségmentesen» törtónt, a ga-
bonanemüeknél két harmadrészben a vevő, egy 
harmadrészben az eladó viseli ezt a díjat. Más ter
ményeknél az eladó az árút saját költségén csu
pán a mérleghez földszintre tartozik állítani. 

Behozatali igazolvány, a vámhivatal részéről 
kiállított okirat, amely a bizonyos árúk után járó 
behozatali vám lefizetését igazolja s amelynek 
tulajdonosa a lefizetett vámot bizonyos időn belül 
visszakövetelheti, ha közelebben meghatározott 
árúkat ismét külföldre szállít. L. Kikészítő eljá
rás ós őrlési forgalom. 

Behozatali jutalom, 1. Behozatal. 
Behozatali tilalom (azkj.). Az állam szuvereni

tásából következik, hogy az állam bizonyos árúk 
behozatalát, kivitelét vagy átvételét megtiltja. B 
tilalom felállításának okai igen különbözők lehet
nek. Lehetséges, hogy az állam a behozatali tilal
mat azért állítja fel, hogy kereskedelmét és iparát 
megvédje, de lehetséges az is, hogy általános poli
tikai, földmivelésügyi, honvédelmi, egészségügyi 
vagy rendőri szempontok játszanak szerepet e 
tilalmaknál A kereskedelem ós ipar védelmére 
szolgáló behozatali tilalmak rendszerint a keres
kedelmi szerződésekben (1. o.) szerepelnek. Az ál
lami egyedárúság tárgyának behozatala általában 
tiltva van. Nagybritannia 1897. törvénnyel til
totta meg oly tárgyak behozatalát, amelyek letar-
tóztatási intezetekben készültek (1. Egészségügyi 
egyezmények, Elviteli tilalom). A hágai második 1 bókeórtekezleton létrejött ötödik egyezmóny,amely 
a semleges államoknak a szárazföldi háborúban 
való jogairól ós kötelességeiről szól, nem teszi az 
ily semleges állam kötelességévé, hogy beho
zatali tilalmat állítson fel a fegyverekre, lősze
rekre és azokra a tárgyakra, amelyek valamely 
hadsereg vagy hajóraj használatára szolgálhat
nak, azonban a 9-ik szakaszában kimondja, hogy 
ha valamely semleges állam ilyen behozatali ti
lalmat kimondott, akkor ezt a tilalmat tartozik 
mindegyik hadviselő féllel szemben egyformán 
alkalmazni. L. Semlegesség. 
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Behozatali vám, 1. Behozatal és Vám. 
Behr, 1. Johann Heinrich von, szász állam

férfiú, szül. Freibergben 1793 nov. 13., megh. 
Drezdában 1871 febr. 20. 1849 máj. elvállalta a 
pénzügyminiszteri tárcát; 1858—66-ig pedig igaz
ságügyminiszter volt; a szász polgári törvény
könyv az ő alkotása. Pia Kamill: Genealogie 
der in Európa regierenden Fürstenháuser e. mun
kának a szerzője (Leipzig 1870, Pótlék 1890 ós 
1892). 

2. B.,Wilhelm Josef, német publicista és jog
tanár, szül. Sulzheimban 1775 aug. 26., megh. 
Bambergben 1851 atfg. 1. 1799-1821-ig az ál
lamjog tanára volt Würzburgban, de előadásait a 
kormány betiltotta; erre polgármesternek válasz
tották. Mivel a bajor országgyűlésen is az alkot
mányos elvek mellett küzdött, felségsórtéssel vá
dolták (1832), polgármesteri állásától megfosztot
ták ós 1836. várfogságra Ítélték. 12 évig volt rész
ben fogva, részben internálva. Az aggastyán csak 
az 1848-iki közbocsánat folytán nyerte vissza sza
badságát. A bajor képviselőkamara egyúttal 10,000 
frtnyi kárpótlást szavazott meg neki, a nép pedig 
a frankfurti nemzetgyűlésbe választotta, de ereje 
már meg volt törve. Müvei: Darstellung der Be-
dürf nisse.Wünsche und Hofmungen deutscher Na-
tion (Aschaffenb. 1816); Die Verfassung und Ver-
waltung des Staats (Nürnberg 1811—12, 2 köt.); 
Lenre von der Wirthschaft des Staats (Leipzig 
1822). 

Behrend, Jákob íriedrich, német jogtudós, 
•zttl. Berlinben 1833 szept. 13., megh. u. o. 
1907 jan. 9. 1870-ben rendkívüli, 1873. rendes 
tanár lett a greifswaldi egyetemen, 1888. pedig 
a lipcsei Reichsgericht tagja lett. Legnevezete
sebb műve: Lehrbuch des Handelsrechts (Berlin 
1880—96,1 köt.). 

Behrens, Péter, német építész, festó ós ipar
művész, szüL Hamburgban 1868 ápr. 14., Mün
chenben tanult, 1900. a darmstadti modern mű
vésztelep tagja, 1903. a düsseldorfi iparmüve-
szoti iskola igazgatója lett. 1907-ben lemondott 
állásáról ós Berlinben az Általános Villamossági 
Társulat művészeti szakértője lett. B. rendkívül 
sokoldalú tevékenységet fejtett ki az iparmüvó-
szotnek úgyszólván minden terén. A modern 
művészetnek legsikeresebb és legbefolyásosabb 
képviselői közé tartozik Németországban. Az ál
tala rajzolt betűtípus B.-tipus néven általánosan 
ismertté vált. Híres müve a B,-fóle ház Darm-
stadtban, melynek egész berendezését is B. ter
vezte. Legújabban a berlini villamossági társa
ság óriási turbinacsarnokát, Berlin legnagyobb 
vasépületét tervezte sajátos, az építési anyag 
természetének megfelelő módon. Figyelemremél
tóak kísérletei, melyekkel a gyakorlati célú tár
gyaknak, gépeknek is tetszetős formát igyekszik 
adni. 

Behring, 1. Bering. 
Behring Emü von, szül. 1854 márc. lö.Haus-

dorfban (Nyugat-Poroszország). A katonaorvosi 
iskolát végezte Berlinben s mint katonaorvos kü
lönböző helyeken fordult meg. 1891-ben az Insti-
tut für Infectionskrankheiten asszisztense Berlin
ben. Eleinte Halléban, majd 1896-töl Marburgban 
professzor. 1901-ben elnyerte az orvosi Nobel-

dijat. Felfedezője a diftériaszérumnak és megala
pítója a vérsavóterapiának. A B.-fóle tétel ki 
mondja, hogy azon emberek vérsavója, akik valami 
úton-módon immunitást nyertek bizonyos fertőző 
betegséggel szemben, átoltva másokra, azoknak 
is immunitást ád. 1902-ben a bovovaceint állítja 
elő szarvasmarha-tuberkulózis ellen, majd a tu-
laset emberi srümőkór ellen. Míg a Koch-Cornet-f éle 
felfogás szerint a tuberkulózis belélegzés útján 
terjed, mindig tüdőinfekció a kiinduláspont, addig 
B. azt vallja, hogy a táplálkozás, tehát a bél út
ján jön létre a fertőzés és különösen a tej vesze
delmes voltát hangsúlyozza. 

Behríng-íéle fecskendő, nagyobb, kb. 10 
cms-t befogadó fecskendő gyógyító savónak 
(szérumnak) bőr alá való fecskendezósére. 

Behrisch, Ernst Wolfgang, Goethe ifjúkori 
barátja, szül. Naunhof szász faluban 1738., megh. 
mint udvari tanácsos Dessauban 1809 okt. 27. A 
XVIII. sz. hatvanas éveiben nevelő volt Lipcsében 
s ez időben nagy befolyást gyakorolt Goethére, ki 
Lipcséből távozását (1767) három ódában tár
gyalta s önéletrajzában is kegyelettel emlékszik 
meg róla. Dessauban főleg Basedow (1. o.) peda
gógiai törekvéseit pártolta s irogatott is, de na
gyobb tehetség nélkül. Életét megírta Hosaus 
(1883). 

Behúzás és sorrendje. A szövés gyorsabb ki
vitele céljából minden egyes láncfonal külön-
külön nyüst szembe lesz behúzva. Ha a minta
elemben (1. Alapkötés) levő láncfonalak száma 
15-nél kisebb, a nyüstszomek pálcákon lógnak, 
azaz nyüstöket alkotnak, nagyszámuk esetén pe
dig minden egyes nyüstszem külön súllyal lesz 
ellátva (1. Jacquard-gép). Azt, hogy egy bi
zonyos láncfonal melyik nyüstbe húzandó be, a 
behúzás sorrendje állapítja meg, amelyet a minta
rajz alapján szerkesztenek meg. 

Beibarsz, 1. Bibarsz. 
Beidegzés (innervatio), a szervezet egyes ré

szeinek idegekkel való ellátása. Ezek az idegek 
kétfélék: egyik részük a szervek állapotáról, a 
bennük történő változásokról visz hírt valamely 
magasabb idegközpontba (centripetális idegek), 
másik részük pedig a központban a hlrtvivő ide
gek hatására létrejövő, különböző előző hírek 
visszamaradt emlékei által módosított izgalma^ 
kat vezetik a szervekhez (centrifugális idegek), 
hogy azoknak működését az egész szervezetével 
összhangzóvá, élettanilag célszerűvé tegyék. A 
B. teszi tehát lehetővé azt, hogy szervezetünk 
egységesen működhessék. Mivel nincsen szer
vünk, amelynek működését az idegrendszer a 
legfinomabb részletekig ne befolyásolná, könnyft 
belátni, hogy a B. zavarai a szervek működé
sében milyen mélyreható változást okozhatnak. 
Az egyes szervek B.-ét 1. a megfelelő címszók 
alatt; 1. még Idegrendszer. 

Beidegzési neurózisok, mindazon ideges bán
talmak, melyekben a szerveknek idegingerekkel 
való ellátása megzavart, az egyes szervek mft-
ködésót szabályozó idegbehatás hibás, ellentót
ben az indulatneurózisokkal (L o.). 

Beidem&nn,Alexander Jegórovics, orosz festő, 
szül. Szent-Póterváron 1826 aug. 17., megh. 1869 
febr. 27. A szentpétervári akadémián Markofmak 



Belderwles — 790 — Beírás 

volt tanítványa, majd hosszabb időt töltött kül
földön. 1861-ben a szentpétervári akadémia ta
nára lett. Müvei többnyire bizánci stílusú, egyházi 
nagy képsorozatok (Szt. Izsák temploma, Szent-
Pétervár ; livádiai templom stb.). 

Beiderwies, község a bajorországi alsó-bajor 
kerületben, az Inn mellett, (1905) 2062 lak., por
cellángyárt áseal. 

Beierfeld, község a szász királyság Zwickau 
kerületében, 3 km.-nyire Schwarzenbergtől, vasút 
mellett, (1905) 2516 lak.; csipke- és bádogárúkészi-
teseel. 

Beiertheim, község Baden nagyhercegségben, 
2 km.-nyire Karlsruhetól az Alb és vasút mellett, 
(1805) 2172 lak.; 1907. beolvasztották Karlsruhóba. 

Beige (ír., ejtsd bejas), könnyű női ruhakelme. 
Kötése 4 fonalas kettős sávoly (1. Alapkötés), 

• sűrűsége !8/s, pro cm., fonalainak finomsága ^/^ 
fesüsgyapjú. 

Beigesatim (fr., ejted.- bejzs-siatén), könnyű, női 
ruhakelme. Kötése 6 fonalas satin (1. Alapkötés), 
sűrűsége 36/ss P ro cm-» fonalainak finomsága <°/4o 
fesüsgyapjú. 

Beijeren (Beyeren), Abráham van, hollandi 
festő, szül. Hágában 1620..V. 1621., megh. 1676 
körül. Hágában, Delftben, Amsterdamban és Alk-
maarban élt és leginkább csendéletet festett, oly
kor tengeri képeket is: A. budapesti szépművé
szeti múzeumban három festménnyel van képvi
selve és Nemes Marcell budapesti gyűjteményé
ben is van két jellemző képe. 

Beijerland, az Oude Maas, a Kii, Hollandsch 
Diep és a Spui által alkotott lapos sziget Dél-Hol
landiában. A 25 km. hosszú és 14 km. széles szi
geten a nagyobb helységek: Oud-B., Strijen, 
's Gravendeel és Nieuwe-B. 

Beiktatás, hivatalba, főleg egyházi hivatalba 
való behelyezés (installáció, investitura, 1. 0.). 
B.-nak nevezzük a birtokba vezetést is (1. Ikta
tás, Statutío, Immissio). B.-nak nevezzük végre 
a hivatalos ügykezelésben azt a cselekményt, 
amelynél fogva minden beadvány, átirat, megke
resés, jelentés ós jegyzőkönyv a beérkezés sor
rendjében számmal (iktatói szám) megjelöltetik 
ós ezalatt az érkezés idejének kitételével ós 
többnyire a tárgy rövid kivonatával is, külön 
könyvbe (iktató könyv) bevezettetik. A bead
vány stb. elintézése ugyancsak az iktató szám 
alatt történik és úgy a beadvány, mint elin
tézése ugyané szám kitételével láttatik el. 

Bei lbr ief (ném.) a. m. hajókölcsönlevél (L o. 
és Bodmerei). ugyancsak B.-nak nevezték ré
gebben azt a hatósági iratot is, amely valamely 
hajónak szabályszerű építését és méreteinek hi
vatalos megállapítását igazolta. 

Beillesztés a. m. valaminek eredeti helyére v. 
állásába visszahelyezése. így nevezzük a tört 
csontok rendes helyükre visszahelyezését (mű
nyelven: repositio). L. Csonttörés és Ficamo-
dás. 

Beilstein, jEViedrich Konrád, szül. Szt.-Péter-
váron 1838 febr. 17., megh. u. 0. 1906 okt. 18. 
1866-ban a szentpétervári technológiai intézetben 
a kémia rendes tanára lett s 1896. nyugalomba 
vonult. A szénvegyületek kémiájával foglalko
zott. A Handbuch der organischen Chemie össze

foglaló nagy munkája — mely organikus kémiai 
kutatásoknál nélkülözhetetlen — 1881—1883. 
jelent meg. (UI. kiadása 4 kötetben 67,083 ve
gyület leírását tartalmazza.) Ehhez a német ké
miai társaság, melynek B. a szerzői jogot átadta, 
még 4 pótkötetet adott ki, úgy hogy e mű az ez-
ideig jobban ismert összes organikus vegyületek 
leírását tartalmazza. 

Beira, 1. Portugália egyik tartománya Bntre 
Douro e Mirho, Traz os Montes, Spanyolország, 
Estremadura, Alemtejo és a tenger között; 23,942 
km* területe B. Alta (magas), B. Baixa (alacsony) 
és B. Mar-ra (tengermellékfyoszlott. B. Alta helyét 
ma Vizeu ós Guarda, B. Baixaót Castello Branco, 
B. Marét pedig Aveiro és Coimbra kerületek fog
lalják el. Lakóinak száma (1900) 1.515,834. 

2. B., kikötőváros és vasúti végpont a portu
gál keletafrikai birtokokon, a Pongoe és Buszi 
torkolatánál, 40 km.-nyire Szofalától, (1900) 3420 
lak. (akik közt 738 fehér bőrű) Innen indul ki a 
B.-vasút, mely 1899 máj. 1. óta van üzembea. 
Hossza 204 angol mérföld, folytatása van azután 
a brit területen Bulavayoig; azonkívül telegráf 
köti össze a Mashona-földön fekvő SaJisburyval 
és Lourenco Marques-zel. A nagyobbára primitív 
házakból álló városnak élénk kereskedelmi for
galma van. A kereskedés nagyobbára a Mozam
bik-társaság kezében van, amely 1891-től kezdve 
60 éven át a kormány gyeplőit is a kezében 
tartja. 1908-ban a behozatal értéke 310,488, a 
kivitelé 296,084 sterling font volt; amaz főképen 
vas- és pamutárúkból, szesz-, sör- és borból ál
lott ; emez kaucsuk, különféle ércekből és ele
fántcsontból. 1808-ban 381 hajó evezett be a ki
kötőjébe 884,499 t tartalommal. A német kelet-
afrikai hajóstársaság rendes összeköttetést tart 
fenn vele. A Masszikesszi kerületben, amelyet 
vasút köt össze B.-vel, aranyórcekre bukkantak 
ós bár a rendes bányászat még csak a kezdetén 
van, egyetlen bánya havonként 1000—1200 uncia 
aranyat termel. 

Beirám, 1. Bairám. 
Beirányzas, puskának, lövegnek beigazítása a 

célpontra. 
Beirás (inscriptio), a régibb magyar magán

jog szerint fekvő birtoknak ideiglenes, vagy 
örökös átruházása személyes érdemek és hű szol7 
gálatok elismerése és jutalmazása céljából. A 
beirt összeg vagy csupán az volt, amit az ér
dem díjazásául szántak, vagy ehhez hozzájá
rult még az érdemdijazott által az órdemdljazó 
részére fizetett pénzösszeg. Az első esetben 
a B. tisztának, az utóbbi esetben pedig ve
gyesnek neveztetett. Az ideiglenesen inskribált 
birtok visszaváltása most már csak azon korlá
tok között történhetik, melyeket az 1852. évi nov. 
29. kibocsátott ősiségi nyilt parancs a zálogos 
birtokra (1. Zálogbirtok) vonatkozóan megállapít; 
jövőre nézve hasonló díjazási szerződésnek nem 
lehet hatálya: ha általa tnlajdonképen zálogszer
ződés elburkolása célozta tik. — Az örökös B. egy 
neme volt az örökvallásnak (1. o.), amennyiben 
általa a fekvő birtok vissza nem vonható tulaj
dona ruháztatott át. A B. tárgya úgy ősi mint 
szerzeményi vagyon lehetett. Ha azonban ado-
mányos jószág forgott kérdésben: a B. nem vál-
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hatott az ú. n. királyi jog sérelmére és az ado-
mányos magszakadása vagy hűtlensége esetén 
hatályát vesztette (1. Adományrendszer). — A 
jogrendszernek újabhi átalakulásával, melynek 
következtében a tődajdonos rendelkezési jogosult
ságának a javak természetéből eredő korlátozásai 
elestek, a B. intézménye elvesztette gyakorlati 
jelentőségét. 

Beiratási díj, a tanulóktól az iskolába fölvétel
kor, egyesületek tagjaitól a belépéskor szedett dlj. 
A sportban egy versenyre nevezett lóért fizetett 
összes tételeket jelenti; emellett B.-nak szokás 
azonban nevezni nagyobb díjaknál az első befize
tett tétet is. 

Beireia, Gottfried Ghristof, ném. tudákos poli
hisztor, szül. Mühlhausenben 1730 febr. 28., megh. 
Helmstedtben 1809 szept. 18., hol a fizika és ki-
rurgia tanára volt. Titokban tartott vegyészeti ta
lálmányaival (indigókék festék stb.) sok pénzt 
szerzett, melyen mindenféle ritkaságot gyűjtött. 
Életét megírta Heister (Berlin 1860). 

Beírat (Bairut), a hasonló nevű török vilajet fő
városa Szíriában, a Földközi-tengerpartján. Gyö
nyörű fekvése van, egy része a parti síkságon, má
sik a Libanon lejtőin épült s hátteréül a hegység 
havas csúcsa szolgál. A város külseje egészen kele
ties, keskeny, görbe utcáit, apró házait nagy kitor-
jedósű kertek veszik körül, s habár évi közepes hő
mérséklete 21-2° C, a partvidék legegészségesebb 
városa. Évi csapadékmennyiség 904 mm. 120,000 
lakosa közül egyharmad mohamedánus, a többi 
keresztény. Lakói szőlőműveléssel, selyemher-
nyótenyésztóssel, selyem ós gyapjúszövéssel fog
lalkoznak, éltető elemük azonban a kereskedelem. 
Szíriának első kikötője 1906. 858 gőzös (köztük 
98 osztrák-magyar) és 2238 vitorlás, 1.202,024 t. 
tartalommal fordult meg a kikötőjében. Vasút ós 
országút vezet a Libanonon keresztül Damasz
kuszba. Legfontosabb kiviteli cikk a nyersselyem, 
(17 mill. frank), árpa (23,5201.) búza (15,614 t), 
kukorica, déli gyümölcs stb. 1893 óta új kikö
tője van, amelyet egy francia társaság épített 
ki. B. helyén az ókorban Beritus állott, a fö
níciaiak kikötővárosa, előbb független király
ság volt, majd Gebal (Byblos) alattvalója. III. 
Antiochos egyiptomi király Szíriával együtt sa
ját birodalmához csatolta. A rómaiak idejében 
Júlia Augusta Félix Berytus néven római katonai 
kolónia, jogi iskolája igen sokáig virágzott, még 
azután is, hogy a IV. sz.-ban a földrengés egészen 
romba döntötte. 635-ben az arabok kezébe került. 
Az I. keresztes háborúban I. Balduin foglalta el, 
ebből az időből maradt fenn egy négyszögletes 
torony, amely a város védelmére épült, de már 
1187. Szaladin visszafoglalta. A XVII. sz.-ig drúz 
emirek tartották itt udvarukat, 1763. ottomán 
fennhatóság alá került. 1840-ben B. bombázá
sával indult meg az angol-török háború. 

Beisehr (Beisehir), Konia ázsiai török szand-
sák egyik járásának főhelye az 50 km. hosszú 
Kiriligöl (-tó) (az ókorban Karalitis Limne) DK.-i 
végében, ahol a Kizil Irmák folyik ki belőle, 3000 
lak.. Icserser nevű külvárosában néhány szép 
szeldzsuk-korbeli épület látható. 

BeiBlet.Hermann, bajor államférfiú, szül. Bens-
heimben 1790., megh. Münchenben 1859 okt. 15. 

Miután 1809. Tirolban és 1814. a franciák ellen 
harcolt, a közigazgatási pályán felvitte a kormány-
elnökségig. 1847-ben igazságügyi miniszter, 1848 
dec. 31-tŐl 1849 márc. 5-ig belügyminiszter volt, 
közben pedig a frankfurti nemzetgyűlés tagja. 
Munkái: Betrachtungen über Staatsverfassung u. 
Kriegswesen; Über Gemeindeverfassung (1831). 

Beismerés (confessio), 1. A római jog klasz-
szikus perjoga szerint az eljárás két főrészből 
állt. Az első a magisztrátus előtt (in iure), a másik 
a bíróság előtt (in iudicio) folyt le. Bhhezképest a 
B. kétféle, ú. m. a magisztrátus előtti B. (con
fessio in iure) és a bíróság előtti B. (confessio 
in iudicio). A bíróságon kívüli B. maga is bi
zonyításra szorul. Ha az alperes a magisztrá
tus előtt a felperes iránti tartozását beismeri 
(confessio in iure), úgy tekintetik, mintha el 
volna marasztalva (confessus habetnr pro iudi-
cato), az ügy in iure be van fejezve, át se megy 
a bírósághoz. Ellenben, ha a B. a bíróság előtt tör
ténik (confessio in iudicio), ez a bizonyítást feles
legessé teszi ugyan, de az ügyet Ítélet alá tereli. 
A B.-től különbözik az elismerés. Az elismerés a 
jogokra, a B. a tényekre vonatkozik. A B.-nok 
van rendelkező része, t. i. felmenti az ellenfelet a 
bizonyítás terhe alól; van továbbá konstatáló ré
sze is, konstatálja az ellenfél állításáról való tu
domást. V. ö. Yécsey Tamás, Római jog (1907, 
244. és 247.1.). 

2. B., a bűnvádi eljárásban a terheltnek vagy 
vádlottnak minden oly nyilatkozata, mellyel rá
nézve hátrányos körülmény valóságát elismeri. 
Szorosabb értelemben a bűntett elkövetésének be
vallása. A gyakorlat bizonyltja, hogy a B. nem min
dig felel meg a valóságnak. A btő jog vagy igaz
ságszolgáltatás, melynek feladata, hogy a bűnöst 
igenis, de csakis a bűnöst büntesse, a B.-ben nem 
nyughatik meg mindig. Az újabb bűnv. eljárá
sok ezért ki szokták mondani, hogy pusztán ma
gával a B.-sel a nyomozást vagy vizsgálatot ve
zető közegnek beérni nem szabad, hanem köte
lessége más bizonyítékokat is beszerezni, melyek 
a bűnösség mellett tanúskodnak. A középkori in-
quizitorius per helyesen felismervén a B. kiváló 
bizonyító erejét, — confessio regina probationum 
— minden igyekezetét a B. kicsikarására fordí
totta, s ily úton a kínvallatás — tortura — intéz
ményére jutott. A B. bizonyító erejének mórle
gelésénél különösen a következők jönnek tekin
tetbe: 1. annak teljes önkéntessége, tehát a vallo
mást tevőre gyakorolt kényszer gyanújának is ki
zárása. Ezért legértékesebb az ítélőbíró előtt tett 
B.. mint amelyben a biró legjobban megnyug-
hatik; 2. teljes megnyugvás abban, hogy a be
ismerő akarta és képes is volt az igazat vallani. 
A szándékosan hamis B.-nek — melynek indító 
okai sokfélék lehetnek, szeretet, barátság, nye
reségvágy, életuntság stb. — példái éppen nem 
ritkák, ép oly kevéssé, mint a jóhiszemű tévedés
nek esetei. Különösen azokban az esetekben, me
lyekben az okozati összefüggés felismerése szak
ismereteket tételez fel, mikkel a beismerő nem 
bir; 3. a B.-nek határozottnak, kifejezettnek és 
világosnak kell lennie, ezért az intézett kérdé
seknek egyszerű igenlése alig birhat értékkel s 
annál kevésbbé a hallgatólagos B. vagy annak 
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minősíthető konkludens magatartás; 4 a B.-nek 
a kiderített s megállapított ténykörülményekkel 
egyeznie s azok által támogattatnia kell; 5. a 
B. önmagában btő ítélet alapjául nem szolgál
hat, ahol a bűntetteknek akár materiális, akár az 
emberek emlékezetében élő legalább ideális nyo
mai teljesen hiányzanak, a B. érdemleges való 
lehet ngyan, de sokkal aggályosabb, semhogy meg
nyugvással elfogadható lenne; 6. visszavonás ese
tében a B.-t támogatni alkalmas körülmények is fo
kozott figyelmet igényelnek; 7. az ú. n. minősített 
B.-nél a legvégzetesebb tévedés lenne annak a 
vádlottat terhelő részeit elfogadni, a vádlott mel
lett szóló részeit pedig mellőzni. Példa: a vádlott 
beismeri, hogy az elhunytat ő ölte meg, de arra hi
vatkozik, hogy ezt jogos önvédelemben tette, s ezt 
a védekezését megcáfoló körülmények pedig hi
ányzanak. (L. Terhelt kihallgatása.) A büntető 
eljárást BZ&Míyozó 1896. XXXIII. t.-o. a terheltet 
ügyfélnek s nem bizonyítási eszköznek tekinti s 
a B.-ről, mint bizonyítókról külön nem rendelke
zik. A terhelt a bíróság előtt bármikor nyilatkoz-
hatik s ott bűnösségét beismerheti. Alkalmat ad 
erre a törvény azáltal, hogy a terhelt kihallgatá
sát mindjárt a per elején irja elő s terhelt vallo
mását, feltéve, hogy az teljesen kimerítő, hitelt 
érdemlő, s az eljárás egyéb adataival összhang
zásban áll, bizonyítékul elfogadja. De a B. egyma
gában nem elég a bűnösség megállapítására s 
ezért a törvény rendeli, hogy B. esetén is meg kell 
szerezni a terhelt bűnösségének egyéb bizonyító
kait. A per lefolyását a B. annyiban könnyíti, hogy 
kimerítő s az eljárás egyéb adataival egyező B. 
esetében a további nyomozás vagy vizsgálat telje
sítése a vádló indítványától függ s hogy végül, 
ha a B. bíróság előtt történt, a fötargyalásra való 
közvetlen idézésnek (1. o.) van helye. 

3. B. a polgári perbennem bizonyítási eszköz, 
hanem feleslegessé teszi a bizonyítást. A polg. per
rendtartás kimondja, hogy oly tényállításokat, me
lyeket az ellenfél a szóbeli tárgyaláson v. a kikül
dött v. a megkeresett biró előtt beismer, bizonyítani 
nem szükséges. A B. ós az elismerés (1. o.) egymás
tól különböző fogalmak, mert a B. tényállításra, 
az elismerés jogra vonatkozik. A B. visszavonható 
s a bíróság mórlegeli a visszavonás hatályát. A 
jogelismerés azonban, mint oly jogi tény, mely 
magát az igényt alapítja meg, vissza nem von
ható. A B. visszavonásának még a fellebbezési 
bíróság előtt a szóbeli tárgyaláson is helye van. 
A bíróságon kívül tett B.-re nézve nincs bizonyí
tási jogszabály, miért is a bíróságon kívüli s így 
a más perben is tett B., mint bármely más bizonyí
tási adat, a bírói meggyőződésnek s a szabad mér
legelésnek tárgya, valamint az is, hogy az ellen
fél tényállítását módosító nyilatkozat B.-nek v. 
tagadásnak tekintendő-e. A B.-t nem befolyásolja 
az, ha önálló v. beismert állítással nem ellenkező 
állítás van hozzákapcsolva. A polg. perr. hallgató
lagos B.-t nem ismer és csak akkor tulajdonit a 
tényállításra való nyilatkozat elmulasztásának 
hatályt, ha a biró az ellenfelet is nyilatkozásra 
felhívta. (Polg. perr. 263—266. §§.) ugyanígy sza
bályozza a mai sommás eljárás is a B.-t (1893. 
XVIII. 68—63. §§.), a rendes eljárásban azonban 
hallgatólagos B. az, ha az ellenfél közvetlenül 

következő periratában nem tagadja az állítást 
(1868. LIV. t-e. 159. §). 

Beiszapolas, 1. Iszapolás-
Beitatás, 1. Cserzővargaság. 
Beit-el-Fakih (a. m. a tudós háza), város Jemen

ben, Dél-Arábiában, a Tehamahn, a Vörös-tengert 
határoló síkságon, 8 órányira a parttól; kb. 7000 
lak., erőddel. Régebben az Arábia belsejéből jövő 
mokka-kávé főpiaca volt. Nyáron a napon 60° C-t 
is mutat a hőmérő. 

Beithlam, 1. Bethlehem. 
Beitzke, Heinrich Ludwig, német történetíró, 

szül. Muttrinban (Pomeránia) 1798 febr. 15., niegh. 
Köslinben 1867 máj. 17. Mint önkéntes részt vett 
az 1815-lkl francia hadjáratban. A béke megkö
tése ntán ahadi iskolát végezte és 1823—26-iga tá
borkarban szolgált, 1828—36-ig pedig mint tanár 
a stargardi hadi iskolában működött. 1845-ben őr
nagyi ranggal kilépvén, irodalommal kezdett fog
lalkozni. Mint a porosz képviselőháznak tagja a 
katonai kérdésekben szokott felszólalni. Munkái: 
Geschichte der deutschen Preiheitskriege 1813— 
1814. (Berlin 1855,4. kiad., 1882); Geschichte des 
russischen Krieges 1812* (u. o. 1856): Geschichte 
des Jahres 1816 és Das preussische Heer vor und 
nach der Reorganisation, seine Starke und Zusam-
mens6tzung im Kriege 1866 (u. o. 1867). 

Beivás v. beivódás (imbibüio), folyadékoknak 
szilárd testekbe való jutása. A gipszlemez lika
csaiba a víz benyomul a hajcsövessógnól fogva, 
amidőn a likacsokból a levegőt kiszorítja, a gipsz
lemez térfogata azonban nem változik. Ezzel el
lentótben számos organikus anyag, így a sejtfal 
és a protoplazma is vizet vesz magába és pedig 
nemcsak a likacsokba, hanem és kivált a mole
kulacsoportok, a Nagelí úgy nevezte micellák 
közé, aminek folytán az anyagok térfogata meg
változik, az anyagok, illetőleg az anyagalkotta 
test megdagad. L. Átszivárgás. 

Bej, régiesen bég, mai jelentése úr, voltakópen 
eim, mely a pasák flivadókait és az ezredesi rang
fokozatot nyert katonai ós polgári hivatalnoko
kat illeti; az előkelőbb európaiakat is megtiszte
lik néha e címmel, aminthogy minden fiatal 
sztambnli efendi szintén elvárja, hogy B.-nek ti
tulálják. Eredetileg fejedelmi méltóság volt a B. 
cím és a szeldzsuki időkben az egyes törzsek urai 
nevezték így magukat. Sőt még mai nap is B. a 
hivatalos címük az európai kisebb fejedelmeknek 
és hercegeknek, nemkülönben a cserkesz és 
tatár hercegek utódainak is. A régi időkben 
az úgynevezett dere _B.-ek (völgy-B.-ek) egy-
egy területnek voltak független urai, és az első 
szultánoknak soká kellett a kisázsiai B.-ékkel 
harcolni, mlg uralmukat megszüntethették. Ké
sőbb már nagyobb udvari méltóságokkal volt 
e cím kapcsolatban, ma már mindinkább kezd 
veszteni jelentősegéből, összetételekbeu is gya
kori a B. szó, aláj-B. a csendőrség ezredese, 
mir-aláj-B. ezredes, stb. Mint helynév előfordul 
a B.-oglu (Bej fia) szóban, mely a sztambnli euró
pai negyednek, Perának a török neve. 

Beja (ejtsd: bésa), az ily nevű kerület ós püspök
ség székhelye Alemtejo portugál tartományban, 
a Campo de B. nevű fátlan síkságon, vasút mel
lett, (íMo! 8896 lak., olajkészltéssel, bőrcserzéssel. 
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A várost régi erőd védi. Szomszédságában vannak 
a Pax Júlia római telepnek maradványai, 

Bejár (edtsd: beh&r), kerületi székhely, gazdag 
iparűző város Salamanca spanyol tartományban, 
65 km.-re Salamancától, a B.-hegyek É.-i lábánál, 
meredek esésű fennsíkon, melynek alját a Rio-
Prio öntözi, vasút mellett, (i»oo) 9488 lak., a kik 
finom posztót, vásznat és köteleket készítenek. 
A B.-i sonkák híresek. Régi falai és hercegi palo
tája még most is fennállanak. 

Bejárás. Közigazgatási és műszaki értelemben 
valamely közcélra Bzolgáló építménynek, mint 
pl. a vasút, közút, nagyobb hidak, alagutak, víz
művek, csatornák, gyártelepek s egyéb közmű
veknek az engedélyezését és forgalombahelyezé-
sót megelőző bizottsági megvizsgálása és hely
színi tárgyalása. A közigazgatási B. megelőzi az 
ópitő engedélyt s azon a kereskedelemügyi minisz
ter képviselőjének és műszaki megbízottjának 
vezetése alatt részt vesznek a földmlvelésügyi s 
hadügyminiszter képviselői; a közigazgatási ha
tóságok ; a községi elöljáróságok s az egyes érde
keltek, valamint a közmű engedményeseinek és 
későbbi üzletkezelőinek a képviselői. Ez a bizott
ság a benyújtott tervek, az esetleg szükséges 
helyszíni szemle és az érdekelt felek nyilatkozatai 
alapján megállapítja mindazokat az intézkedése
ket, amelyek a közmö ópitése folytán a vízlefo
lyások és útvonalak, továbbá a köz- és magán
érdekek megóvása céljából és az üzem biztossága 
szempontjából szükségesek. Nevezetesen meg
állapítják a hidak, áteresztők elhelyezését és nyi
lasaik nagyságát; az útátjárók, párhuzamos utak 
helyét ós szólességót; vasutaknál az állomások 
elhelyezését, nevét ós az azokhoz vezető hozzá
járó utakat. A mütanrendőri, vagy műszakrend
őri B. valamely középitmónynek a forgalomba 
helyezését előzi meg s főképen az újonnan épült 
vasutak megnyitásánál vagy új vágányok hasz
nálatbavételénél van jelentős szerepe. A bizottság 
a helyszíni megvizsgálás alapján megállapítja, 
hogy a pálya ós tartozókai megfelelnek-e a tör
vényerővel bíró vasútüzleti rendtartásban a for
galom biztossága és akadálytalan lebonyolítása 
érdekében, valamint egyéb köztekintetekböl elő
írt követelményeknek. A bizottság a végrehajtott 
építés, a szükséges felszerelések ós személyzet 
megvizsgálása alapján határoz az iránt, vájjon a 
vasút megnyítható-e vagy sem. 

Bejárati jelzők, 1. Jelző berendezések. 
Bejárati vágány. A vonatoknak az egyes állo

másokba való behaladására nézve minden idő
szakos menetrendváltozás életbeléptetése alkal
mával — tehát már előre — meghatározott vá
gányuk van. Oly kivételes esetekben, amidőn nem 
erre, hanem más állomási vágányra történik a 
vonat bejárása, erről a körülményről az előző 
állomás idejekorán értesíttetik, hogy az onnét in
dítandó vonat vezetője már előre tájékozva legyen 
a következő állomás kivételes állapotáról. 

Be já r t a Mutis (n.uv., andesrőzsa), az erika-
féléknek gyakran tövises kis fája \r, cserjéje, 16 
faja Észak- és 1 él-Amerikában az Andokon terem 
s itt az európai Hhododendron-t pótolja. Levele 
kemény, bőrnemű, a visszája kékes-szürke, azon
felül barna serte borítja. Nagy és szép virága 

laza fürtté vagy sátorvirágzattá egyesül, tokja 
sokmagu, 

Bejárni (teng.) a. m. hajóval a kikötőbe befutni. 
Bejáró, az épületben az utcáról az udvarba, 

vagy a lépcsőházba vezető szélesebb, gyakran dí
szesebb, boltozott folyosó. 

Bejáró, Óbeszterczóhez tartozó telep/Trencsén 
vm. kiszuczaújhelyi j.-ban, (1900) 729 lak., u. p. 
Óbesztercze, u. t. Csacza. 

Bejász (török) a. m. fehér, a török pénzrend
szerben az ezüstérmek elnevezésében fordul elő, 
pl. bejász-beslik, bejász-jirmlik, bejász-jüszlik, L 
a föszók alatt. 

Bejásd, mohamedán szekta, 1. Kháridzsüák, 
lbádhiták. 

Bejcz, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, {1900) 578 
magyar lak., u. p. Nyögór. u. t. Ikervár. 

Beje, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. tornaijai 
j.-ban, (i9oo) 508 magyar lak., u. p. ós u. t. Tor
naija. B. a múlt sz.-ban jeles gyümölcstermő hely 
volt; ref. temploma 1442. épült. 

Bejegyzés, 1. anyakönyvi B., az állami anya
könyvekről szóló 1894. XXXIII. és 1904. XXXVL 
t.-c. értelmében az anyakönyvekben teljesített 
első bevezetések, alap-B.-ek ós a helyesen be
vezetett a p-B.-eken az utólag törtónt változá
soknak (pl. vallás, családi név, stb.) megfelelően 
tett változtatások, utólagos B.-ek, Az utólagos 
B.-ektől meg kell különböztetni az ú. n. anya
könyvi kiigazításokat, amelyeknek akkor van 
helyük, ha valamely B. az akkori állapotok
nak meg nem felelően teljesíttetett és amelyeket 
csak a felügyelő hatóság vagy bíróság rendeletére 
lehet teljesíteni, 

2. Nyüvánkönyvi (telekkönyvi) B., a tulajdon 
szerzésének vagy joggal terhelésének, e jog át
ruházásának s további megterhelésének és a ter
helő jog megszűnésének a nyilvánkönyvbe való 
beiktatása, amely rendszerint szükséges ahhoz, 
hogy a felek megegyezésével, olykor egyoldalú 
nyilatkozatukkal törtónt jogváltozás jogilag, do
logi hatállyal létesüljön. Alakilag a B. birói in
tézkedés alapján foganatosít tátik és erre ismét 
— hatósági megkereséstől eltekintve — kérvény 
szolgáltatja az alkalmat, amelyet nemcsak az ad
hat be, aki a B. által mint jogosított, hanem az 
is, ki mint kötelezett van érdekelve; sőt bizonyos 
előfeltételek alatt beadhatja valaki más nevében 
is, anélkül hogy erre felhatalmazás volna szük
séges. A B. hatálya attól az időponttól kezdődik, 
amelyben a kellően felszerelt kérvény a telek
könyvi hatóság iktatói hivatalába érkezett. A kér
vényhez csatolandó az eredeti okirat, amely a 
jogváltozást tanúsltja. Szükséges továbbá, bogy 
a bejegyzendő változás érvényes jogalappal bírjon 
és hogy vagy önjogú személy, vagy a jogi személy 
törvényes képviselője által legyen kiállítva. A B. 
iránti kérvényt a telekkönyvi hatóság megengedő, 
vagy elutasító végzéssel, rendszerint az ellenfél 
meghallgatása nélkül intézi el. A B. kétféle mó
don történik: bekeblezés vagy előjegyzés útján 
(1. 0.). A feljegyzés intézménye más tekintet 
alá esik. Akár bekeblezés, akár előjegyzés csak 
az esetben rendelhető, ha az, aki ellen a jog szer
zése, átváltoztatása, vagy megszüntetése kiesa-
közlendő, a kérvény beadásakor mint tulajdonos, 
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vagy mint hitelező bekebelezve, vagy előjegyezve 
van, vagy ha legalább egyidejűleg bekebelezik, 
vagy előjegyezik. Ez aluli kivételként az örö
kös elleni követelés biztosításául bejegyezhető a 
zálogjog az örökhagyó nevén álló ingatlanra, vagy 
az alzálogjog az örökhagyó javára bejegyzett zá
logjogra, mihelyt az örökös öröklési joga meg
nyílt. Az ilyen B.azonban csak azzal a fenntartással 
engedtetik meg, hogy a hagyatéki tárgyalásnál 
előforduló igényekre sérelmes ne legyen, és ha
tálytalanná válik, ha a zálogjoggal terhelt ingat
lan, vagy jog az adóson kivüli más személynek jut 
örökségül. Magát a B.-t a telekkönyvben a telek
könyvi iroda foganatosltja. 

3. B., a kereskedő nevének, cégének a hivatalos 
cégjegyzékbe történő bevezetése; innen bejegy
zett kereskedő, bejegyzett cég, 1. Cég. 

Bejegyzett kereskedő, 1. Cég. 
Bejelentés, 1. a házassági jogban (1894. XXXI. 

t-e. 68. §) a házasság megtámadásának alakja 
'abban az esetben, midőn a házasság a megtáma
dásnak keresettel való érvényesítése előtt a meg
támadásra nem jogosult házastárs halálával meg
szűnt. Minthogy a megtámadható házasság érvé
nyessége a megtámadás megtételétől függ, a tör
vény a B. által Mván erre módot nyújtani. A B. 
joghatálya az, hogy megtörténte után a házas
ságot úgy kell tekinteni, mintha meg sem kötte
tett volna. 

2. B. Csőd esetében az az eljárás, amellyel a 
csödaitelezök követeléseiket a csődtömeg iránt 
érvényesitik. A B. határidejét a csődbíróság álla
pítja meg ós teszi közzé. Ugyancsak a csődbíró
ságnál történik a B. is, még pedig az állam hiva
talos nyelvén két példányban szerkesztett bead
ványban, amely magában foglalja a bejelentő 
nevét ós lakóhelyét, a követelés mennyiségét ós 
jogcímét és azt a kérelmet, hogy a követelés va
lódisága elismertessék és a csődkövetelések meg
felelő osztályába besoroztassék. A követelést iga
zoló okiratokat a B. első példányához eredetiben, 
a másodikhoz pedig másolatban kell csatolni. 
A csődbíróság a B. első példányát a csődbiztosnak, 
a másodikat a tömeggondnoknak adja ki, akiknél 
a B.-eket bárki megtekintheti. A további eljárásra 
nézve 1. Csőd. 

3. B., orvosi értelemben Az orvos köteles a 
hatóságnak bejelenteni bizonyos fertőző beteg
ségeket (1. o.), továbbá minden abortuszt (1. o.) és 
halálesetet. Az erre szükséges nyomtatott blan-
ketták bármely gyógyszertárban kaphatók. 

Bejelentési kónysasejr, az a kötelesség, mely- újvidék, Versecz és Zilah városokban 
Al f n / v x r a \\ir7r\-n-rrr\a oAa4v\\r o l i o + A n A í » / v l m n V 4-nAn *!.. D A Í I A U T * A « ^inlTr/inn1^>uvn X*M1S*AA TIAAV /1 nél fogva bizonyos adatok a hatóságoknak tudo

mására hozandók. B. van pl. adó- és vámköteles 
tárgyaknál, a pénzügyi igazgatás terén, lakvál
toztatásoknál, a rendőri igazgatás terén (1. Be
jelentő hivatal, Lakásbejelentési kötelezettség), 
bizonyos betegségeknél, az egészségügyi igaz
gatás terén stb. Bejelentés nélkül nyilvános gyű
léseket tartani, az utcán v. más nyilvános téren 
előadásokat, mutatványokat, táncvigalmakat.fák-
lyásmenetet, felvonulásokat stb. rendezni tilos. 

Bejelentési kötelezettség, 1. Anyakönyv. 
Bejelentési rendszer, a szabadalmi jogban az 

a rendszer, mely szerint a szabadalom kiadatik 
anélkül, hogy a találmány újdonsága megvizs

gáltatnék. A B. előnyei az egyszerűség, gyorsa
ság és a szabadalmat kérővel szemben elkövet
hető igazságtalanság teljes kizárása. Ellenben 
hátránya az, hogy ily módon szabadalmat nyer
het egy már a mindennapi forgalomban levő tárgy 
is, ami csak a megsemmisítési perek számát sza
porítja. AB. , mely Magyarországban a talál
mányi szabadalmakról szóló 1895. XXXVH. t.-c. 
hatályba léptóig, azaz 1896 márc. l-ig volt ér
vényben, Francia-, Olasz-, Spanyolországban, Por
tugáliában és Törökországban ma is érvényes. 
V. ö. Lévy Béla, A magyar szabadalmi jog rend
szere (1898). 

Bejelentő eljárás, 1. utalási eljárás. 
Bejelentő helyek (állomások), Németország

ban és Ausztriában azok a hivatalok, melyeknél 
az árúf«galmi statisztikáról szóló törvény értel
mében Mindazokat az árúkat, melyeket az ország 
vámterületére behoznak ós innen ki-, vagy átvisz
nek, az árúk minősége, mennyisége, származási 
és rendeltetési helyük szerint be kell jelenteni. 
Nálunk az árustatisztikáról szóló 1881. XIII. és 
1895. XVIII. t.-cikkek értelmében az árúbevallás 
a közlekedési vállalatok állomásain, továbbá az 
összes posta- és vámhivataloknál történik. 

Bejelentő hivatal. Budapest sz.-főváros lako
saira az1879. XXVIII. t.-c. mondotta ki a lakásbe
jelentés kötelezettségét és ezzel kapcsolatban a 
bejelentések nyilvántartására a B. szervezését, 
még pedig az állami rendőrség keretében. Ezen 
t.-c. rendelkezése folytán 1880 máj. 1-ón megkez
dődött a népszámlálás, mely 10 napig tartott 
összeírtak mindenkit, akit Budapesten találtak s 
ez az anyag képezte a mai B. alapját. Jelenleg a 
B. törzsanyagának négy főrésze van, úgymint: 
1. az állandó lakosok nyilvántartása; 2. az ideig
lenesen itt tartózkodó egyének nyilvántartása; 
3. a cégek nyilvántartása, &. a külföldiek nyil
vántartása. Utóbbi az 1903. V. t.-c. szerint. A B. 
ezen nyilvántartásaiból nemcsak a hatóságok, de 
kérdőlapokon vagy végzések útján mérsékelt díj 
melleÖ magánosok is kaphatnak felvilágosítást. 
A fenlemlített 1879. évi törvény felhatalmazta a 
mindenkori belügyminisztert, hogy a B. kötele
zettségét esetről esetre, a szükséghez képest, más 
városi törvényhatóságokra is kiterjeszthesse. így 
van B. ma már a következő helyeken is: Arad, 
Bazin, Brassó, Debreczen, Győr, Kaposvár, Kassa, 
Losoncz, Munkács, Nagyszeben, Nagyszombat, 
Pancsova, Pozsony, Sopron, Szatmárnémeti, Szé
kesfehérvár, Szentgyörgy, Szombathely.Újbánya, 

p Bejler bej, helyesebben bejler beji (bejek beje), 
JVagy régiesen bégter bég. Veziri rangon álló ma
gas hivatal. Két üy bégje volt a török birodalom
nak ; az egyik Rumili B. (a ruméliai, vagyis az 
európai birtokok fő B.-je), a másik ánádolu B.-i 
(a kisázsiai birtokok fő B.-je). Ma már e hiva
tal megszűnt, mint helységnév megmaradt a Bosz
porusz kisázsiai oldalának egyik községében, mely
nek B. a neve. Ugyanilyen nevű márványpalota 
is van benne (B. szeraji), melyet Abdul-Aziz szul
tán építtetett magának; most főleg az európai fe
jedelmi vendégeket szállásolják el benne; a mi 
királyunk is ebben a palotában volt a szultán ven
dége. 



BÉKÁK I. 

1. Jáwii iu|jü;übuic;i (RJiacophorus remwarelUi) 1j2. — 2. Díszes szarvasbéka (Ceratophnjs ovnnt"} ^ — ;i, Ri-dei 
béka [Rana agilis) :í/4. — 4. Gyepi béka (Rana f-iisca) s/4. — 5. Mocsári béka (Rana arv.alis) *'IA. — 6. Kecske
béka {Rana esculenta) ll%. — 7. Békapeték. — 7a Béka lárvák (ebihalak) a fejlődés különböző szakán. 





BÉKÁK II. 

1. Tarka leveli béka (Hi/la leuenpiiyllata) ' , . — 2. Erszényes béka (Xalnlremn mnrsvpiatum) 1/1 • — 3. Leveli 
béka {Hyla arborea) V,. '— 4. Zoli vara>béka (Bufo viridis) 3/4. — 5. Bábabéka (Alytes obstetricans) '/,. 

6. Vörösliasú unka (Bombinator igneus) >/,. — 7. Ugyanaz hasoldalról. 





Bellik 

Bejlik, a török bej szó származéka, jelentése 
a bejhez vagy úrhoz tartozó vagyon, birtok. Újab
ban a szultán, ós általában a kormány vagyonát, 
főleg pedig a katonai birtokokat nevezik B.-nek; 
B. kálemi (bejségi iroda) az a hivatal, ahol a for
mánokat és egyéb császári iratokat őrzik s diván 
káleminek is hívják. B szó származéka a Bejlikesi, 
az államügyész, főnöke a B. káleminek, államtit
kár. Nevezik még Bejlikesi efendinek is, aki a 
külügyminisztérium alárendeltje ós főfoglalko
zása a f ontosabb okmányok és formánok kiállítása 
és megszerkesztése. B hivatal ma már mindinkább 
önállósul. 

Bejrám, 1637. nagyvezir, előzőleg pedig egyip
tomi, ruméliai s két ízben (1631. és 1634.) rövid 
ideig budai pasa. 1638-ban midőn a török seregeta 
perzsák ellen Bagdad felé vezette, meghalt út
közben. 

Béka, 1. Békafélek. 
Béka, nyír, szarubéka v. szarugesztenye (ál

latorvostan). A ló patájának talpi felületén három
szög alakjában beékelődő, nyílhoz hasonló sza-
rukópletet nyírnek, népiesen B.-nak nevezik. 
Ezen képlet a testsúly reánehezodósekor mint 
rúgó hat, a pata tágulásánál nagy jelentősége 
van. B.-nak nevezik továbbá azokat a lapos, 
tojásdad vagy gesztenyealakú szaruképletéket, 
melyek az elülső lábakon a lábtő fölött a belső 
oldalon, a hátulsókon a csánk alatt szintén a 
belső oldalon fordulnak elő. Nehéz, nyugoti faj
tájú lovakon erősebben fejlettek, különösen az 
elülső lábakon levők, melyek általában nagyob
bak. Szerkezetük nagyjában a pata szarujáéhoz 
hasonló, ezért régebben az öregujjak szarutokjá
nak csökevényét látták bennük, újabban a talpon 
járó állatok felső (carpalis ós tarsalis) talpi szaru
párnájával azonosítják. A szarugesztenyók a sza
már hátulsó lábain, a zebrának pedig mind a 
négy lábán hiányzanak. 

Bekáa-el-Aziz (a régiek Köle-Szíriája), a Liba
non és Antilibanon közt fekvő völgy, amelynek 
É.-i részét az Orontesz, a D.-it a Leontesz öntözi; 
a kettö közt a vízválasztó 2 órányira van. A völgy 
2—3 óra járásnyi széles. Drúzok lakják. Legjelen
tékenyebb városa Heliopolisz, ma Baalbek, amely 
már a szemita ókorban is szerepelt. 

Békabogyó (n»v.), 1. Actaea. 
Békabuzogány (n8v.), 1. Sparganium. 
Békadaganat (ranula), a nyelvalatti nyálmi

rigyek kivezető csövének elzáródása ós ennek 
folytán a nyál megrekedése által keletkező töm
lős daganat a szájfenóken. A félgömb formájában 
a nyelvet eltoló és felemelő daganat miatt a be
teg száját nyitvatartja, állalatti tájéka kiduzzad, 
ami a bóka formájára emlékeztető kifejezést ad 
a betegnek. Innét az elnevezés. Gyógyítása vagy 
a kivezető nyílás helyreállításából (bometszóssel, 
kiszegéssol) vagy a tömlő teljes kimetszéséből áll. 

Békaegórharc, 1. Batrachomyomachia. 
Béka-erek (artéria és véna ranina, v. pro-

funda lingmé). Az artéria, a nyelv-verőór — mely 
a külső fejverőórből (carotis externa) ered — fő
ágát képezi; a nyelv izmai közt kanyarogva fel
felé, majd a nyelv csúcsa felé halad; a nyelvfék 
(1. Nyelv) felett vékony ágak által közlekedik a 
túloldalival (arcus raninus). A gyüjtőór a nyelv | 

Békafélétc 

csúcsán ered, s eleinte a nyelv alsó felszínén, 
egészen felületesen halad, úgy hogy kékesen át* 
tűnik. Ebből eresztettek a régiek veszett ebek 
által megmartaknál vért (azért venae lyssae, v. 
venao contra rabiem caninum volt a nevök). 

Békaeső, eső után az állóvizekhez közel levő 
rétekre vagy mezőkre tömegesen szoktak kijárni 
a fiatal békák; ebből keletkezett az a balhit, 
hogy az esővel hullanak le. 

Békafalu, kisk. Vas vm. nómetújvári j.-ban, 
(1900) 152 német lak.; u. p. és u. t. Németújvár. 

Békafólék (áiiat, Ecaudata, Anura Batrachia\ 
két képmelléklettel), a gerinces állatok, kétéltűek 
(Amphibia) osztályának egyik rendje. Testök 
rövid, zömök, a kifejlődőiteké farkatlan, mindkét 
lábpáruk ki van fejlődve. Fejük törzsüktől nincs 
élesen elválasztva; szemeik nagyok s többnyire 
kiduzzadtak, alsó és felső szemhéjjal zárhatók; 
csak a dólamerikai Pipának nincsenek szemhéjai; 
dobhártyájuk majd felületes elhelyezésű, majd a 
bőr alatt van elrejtve (pl. tüzhasú bóka). Felső ós 
ríéha alsó állkapcsaik, valamint szájpadcsontjaik 
is apró, hátrafelé álló fogakkal fegyverzettek. 
Egyik alrendjük (Aglossa) képviselői nyelvtele-
nek, a másik alrendet (Phaneroglossa) ellenben 
jól kifejlődött nyelv jellemzi; ez utóbbiak nyelve 
ritkán van a szájüreg alapjához hozzánőve, vagyis 
elől ritkán mozgatható szabadon, rendesen elől van 
az alsó állkapocshoz nőve s hátrafelé álló lebenyt 
alkot, amely a szájból kifordítható s evvel kap
dossák el a bókák többnyire rovarokból álló táp
lálékukat. Lábaik erősek, a hátsók hosszabbak, 
mint a mellsők s ugrásra alkalmasak. Mellső lá
buk négyujjú; hüvelykjök el van satnyulva; hátsó 
lábukon ellenben mind az öt ujjuk ki van fej
lődve, sőt még egy hatodik ujjnak is megvan a 
csökevénye. Ujjaikat gyakran úszóhártya egye
síti. A maláji szigeteken élő «repülö» Rhacopho-
rus Reinwartii Boie hosszú ujjai között kifeszí
tett úszóhártya e fákon élő bókát, midőn nagy 
szökésekkel ágról-ágra ugrik, a leesésben akadá
lyozza, lebegve tartja, úgy hogy mintegy repülni 
látszik. Bőrük csupasz s majd sima, majd kisebb-
nagyobb szemölcsökkel van fedve (varas békák) 
S számos kisebb-nagyobb bőr-mirigyet rejt, ame
lyek a varas békánál nyúlós mérges anyagot tar
talmaznak. (1. Mérges állatok.) 

Belső vázukra különösen jellemző a csigolyák 
kis száma és a bordák hiánya; mindössze 8—10 
csigolyájuk'van, melyek közül az utolsó (fark
csigolya) több csigolya összeolvadásából képződött 
kardalakú csontfüggelékbe (urostyl) folytatódik. 
A hímek a nőstényektől erősebb hangjukkal külön
böznek s a hang erősítésére gyakran külön zacs
kójuk van; ezenkívül a hímek mellső lábán a 
hüvelykujj helyén az egyes fajokra nagyon jel
lemző szarunemü, kérges szemölcsöket (hüvelyk
párna) viselnek; némely békák hímje a párzás 
idejében élénk színekkel tűnik ki; a mocsári bé
kák (Rana arvalis Nils.) hímje pl. hamvas v. 
szennyes fehéres szürke alapszínét a párzás ide
jén rövid időre pompás égszln-kék színűvé vál
toztatja. 

A bókák petéiket, kevés kivétellel, vízbe rakják, 
v. zsinórban (pl. varas békák), v. lepényszerfi kocso
nyás tömegben (pl. vízi békák). A békák teljes fej-
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lettségök eléréséig lényeges átalakuláson mennek 
át. Lárváik,az ú.n. ebihalak,olá&\ról összenyomott 
hosszú farkat viselnek s kezdetben lábatlanok. 
Nyaktájukon három faalakalag elágazó kopoltyú 
sarjadzik, amelyek mögött egy-egy kis nyilas ve
zet kívülről a garatba. Ezek az első külső kopol-
tyük azonban a fejlődés menetében csakhamar el
enyésznek s helyettök fésüalakú belső kopoltyúk 
fejlődnek; majd elenyésznek a belső kopoltyúk is 
s a kopoltyúrések is elzáródnak; aközben pedig 
megindul a tüdők fejlődése. A végtagok közül 
először a hátulsók fejlődnek ki, s csak ha ezek 
már meglehetős nagyságot értek el, sarjadzanak 
a mellsők. A végtagok kifejlődésével kapcsolato
san a fark kezd elsatnyulni, egyre kisebbedik, míg 
végre egészen eltűnik. Magától érthető, hogy a fej
lődő békák külsején észlelhető változásokkal belső 
szervezeti változások is lépést tartanak, amelyek 
közül leglényegesebb a tüdők kifejlődése, a vérke
ringés rendszerében nyilvánuló jelentékeny válto
zások s a kezdetben igen hosszú bélcsőnek jelenté
keny megrövidülése. A nyugateurópai bábabékák 
(Alytes obstetricans Wagl.) hímje a nősténytől 
lerakott petezsinórt hátsó lábaira gombolyltja, 
8—12 napra elássa magát s csak azután keresi fel 
a vizet, hogy a petéket, amelyekből a lárvák azon
nal kibújnak, a vízbe juttassa. A Pipa americana 
Laur. nősténye petéit a hátán a költés ideje alatt 
mindegyik pete számára külön képződő bőrzacs
kókban költi ki; a perui Nototrema marsupiatum 
Günth. nőstényének hátán az alfél felett nyiló tá
gas zacskója van, amelyben petéit kikölti; a chilei 
BJiinoderma Darwinii Bibr. et Dum. himje költi 
ki a petéket, még pedig hangzacskóiban. A nyugatj-
ludiai Hylodes martinicensw Tsch. aránylag nagy 
petéit 20—30-ával nyálkás anyagba burkolva szá
razföldi növények leveleire ragasztja s 10—12 
nap alatt kifejlődő fiataljai egész fejlődésüket a 
peteburkon belül élik át s azt rövid farkacskával 
ellátott kifejlődött békák alakjában hagyják el. 

A békák vízben ós szárazon élnek; némelyek 
életök legnagyobb részét vízben töltik (pl. vízi bó
kák, tüzhasú békák), mások a szárazföldön (pl. 
varas bókák), vagy bokrokon s fákon (pl. leveli bé
kák) élnek s csak petéik lerakására keresik fel a 
vizet. A mérsékelt égöv alatt élő bókák a telet 
föld alatt vagy a vizek fenekén iszapba ásva 
alusszák át. A békák általában nagyon szívós éle
tűek s igen hosszú ideig koplalhatnak; az azon
ban, hogy véletlenül elnyelt petékből az ember be
lében is kifejlődhetnek s hogy kövek belsejében 
századokig élhetnek, mese. A békák tápláléka 
rovarokból s egyéb Ízeltlábúakból, csigákból meg 
földi gilisztákból áll, csak a délamerikai óriási 
termetű Geratophrys-tajok, amelyek 15—20 cm. 
hosszúságot érnek el, falnak fel egereket, kisebb 
madarakat, alkalom adtán csirkéket. A mi bé
káink, mint a kártékony rovarok pusztítói, álta
lában a hasznos állatok közé tartoznak s védel
met, nem pedig üldözést érdemelnek.A vízi békák 
combjai ízletes és egészséges ételt adnak aszta
lainkra s megbecsülhetetlen az a haszon, amelyet 
a békák mint élettani laboratóriumok kísérleti 
tárgyai a tudománynak hajtanak. A békák a 
zord sarki égalj kivételével az egész földön el 
vannak terjedve, legnagyobb fajszámmal a téritők 
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között. Az ismert fajok számát 1100-ra becsül
hetjük, amelyek két alrenden (Í.Aglassa, nyel
vetlen bókák ós 2. Phaneroglossa, nyelves békák) 
belül több családra oszlanak. Hazánk békái egy-
től-egyig a nyelves bókák alrendjébe tartoznak s 
a következők: 

I. csoport: Arcifera (mozgó mellkasúak). 1. csa
lád. Korongnyelvü békák (Dtscoglossidae): sárga-
hasú és vöröshasú unka (Bmr&vnator pachypus 
Bonap. és B. igneus Laur). 2. család. Ásóbékák 
(Pelobatidae): ásóbéka (Pelobates fuscus Laur). 
3. család. Varas-B. (Bufonidaé): barna és zöld 
varasbéka (Bufo vulgáris Laur. és B. viridis 
Laur.). 4. család. Leveli B. (Hylidae): leveli vagy 
zöldbóka (Hyla arborea L.). 

II. csoport: Firmisternia (szilárd mellkasúak). 
5. család. Igazi B. (Banidae) A) Vízi békák (Bar 
nae aquatkae): kecskebéka (Éana esculenta L.); 
ennek nagytermetű, kerek fekete pettyekkel tar
kázott déleurópai varietása, a kacagóbéka vagy 
tavi béka (B. ridibunda Pali.), továbbá a barna
hátú olasz fajváltozat (B. esculenta var. lessonae 
Blngr.) is honos hazánkban. B) Barna békák (Ba-
nae fuscae): gyepi béka (Bana fusca Rösel), 
mocsári béka (Bana arvalis Nillsson) és erdei 
bóka (Bana agilis Thomas). 

Irodalom . E. Schreiber, Herpetologia Europaea, 1876; P. 
Leydig, Die annren Batrachier der deutschen Panna, 1877; 
Pr. K. Knauer, Naturgeschichte d. Lurche, 1878; Károli János, 
Magyarország Amphibiái. Term. rajzi füz. U. köt. 1878; 
Méhely Lajos, A magyar fauna Bombinatorjai. Math. term. 
tud. közi. kiadja a M. T. A. XXIV. k. 1891; u. a., Magyar
ország barna békái, n. o. XXV. k. 1892 ; Bolkay, A tavi 
béka faji jogosultsága, Állattani Közlemények, 1907, 179 
lap ; Brebm, Az állatok világa, 7. köt., 661—760 lap ; Bed-
riaga, Die Lurchfauna Enropas, I. Annra, Moskau 1891 ; 
Boulenger, Catalogue of the Bnakes in tbe Collection of tbe 
British Mnsenm, London 1893—96, 3 köt.; n. a., The Taillea 
Batrachians of Earope, n. o. 1897—1898, 2 köt.; u. a., A 
Synopsis of the Genera and Species of Apodal Batrachians, 
in: Proc. Zool. 8oc., u. o. 1895; Dfirigen, Deutschland* 
Amphibien o. Reptilien, Magűebarg 1897 ; Werner, Die Rep-
tilien u. Amphibien Oesterreichs-Ungarns a. d. Okkupations-
lander, Wien 1897. A B. ivadékgondozásáról 1. Méhely Lajos 
összefoglaló dolgozatát a Természettud. Közlönyben, 15. 
köt., 1903, 4 2 5 - « 7 . lap. 

Békagyík (aiiat), 1. Phrynosoma. 
Bekah, héber érem és súlymérték, 1. Sékel. 
Békánál (áiiat) y. ebihal, a béka-féléknek kis 

halhoz hasonló, nagyfejű, lábnélküli, hosszú eve
zőfarkkal ellátott kopoltyúkkal lélekző lárvái. 
L. Békafélék. 

Békahal-f élek (aiut), a csontosbalak egyik csa
ládja. Fejük széles, vastag; többnyire pikkely nél
küli, csupasz testük megnyúlt, hátul kétoldalt ösz-
szenyomott; szélesen hasított 6zájuk hegyes és 
kissé befelé görbült, kúpalakú fogakkal van fegy
verezve ; felső sörónyúszójuk két részből áll, az 
elsőt 2—3 tüske támasztja, a felső sörényúszó má
sodik része, valamint az alsó sörényúszója igen 
hosszú. Fajai (szám szerint 16) húsevők, a forró 
ós a mérsékelt tengerek melegebb részeiben a ten
ger fenekén v. a partszélen tartózkodnak. Legis
mertebb a röfögő békahal (Batrachus grunniens 
Bloch), mely kopoltyúfedőinek mozgatása által 
sajátságos röfögő hangot ad; India körül, vala
mint a Maláji-szigetekig terjedő vizekben gyakori. 

Békák táu»t>, 1. Békafélék. 
Békakorsó (no>.), 1. tíium. 
Békakő, a nép babonája mindenféle megköve

sedett tárgyat jelöl e névvel, igy pl. halfogakat, 
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tüskésbőrűek vázrószeit, ráncos felületű foltos 
gabbrotömzsöket stb. Az igazi B. a babona szerint 
a varasbóka fejéből származik s úgy szerezhető 
meg, ha a béka húsát a hangyákkal eltávolíttat
juk ; csodás erőt tulajdonítottak neki; kitűnő or
vosság mindenféle baj ellen, különösen nagyha
tású mérgezések esetén, a szülést megkönnyíti, a 
harcolókat győzelemre segíti stb. Hazánkban a 
nép a folyamok partjain levő kerek, lecsiszolt, la
pos kavicsokat nevezi B.-nok s azt tartja róluk, 
hogy ezeket a békák szopták ilyen gömbölyűre, 
mert a téli álom alatt minden béka egy-egy kavi
csot tart a nyelve alatt s annak szopogatásából 
él. A B.-vek mendemondája az indiai sárkánykö
vekről szóló mende-mondák európai helyettesítője. 
V. ö. Schtdenburg, Die Stoine i. Volksglauben des 
Spreewaldes (Ze'itechrift für Ethnologie, 1880): 
Dalmady, Mende-mondák a természettudomány 
köréből (Budapest 1909, 146. lap). 

Békalen, 1. Linum. 
Békalencse (n8v.), 1. Lemna. 
Bókalencse-félók <n»v.), 1. Lemnaceae. 
Békaliliom (n«v.), 1. Hottonia. 
Békaméreg, 1. Bufonin, Bufoialin és Mérges 

állatok. 
Békanyál (n«v.). Különböző zöld moszatoknak 

többé-kevésbé nyálkás tömege, mely álló- és folyó
vizeinkben néha igen nagy mennyiségben talál
ható. A B. moszatai többnyire a következők: Cla-
dophora, Spirogyra, Conferva, Oedogonium, Zyg-
nema (1. o.). 

Bekapcsolás, 1. Bekötés. 
Bekapós (hajó), 1. Szélfél. 
Békarákok (Hippidae, aiiat), a hosszúiarkú tíz-

lábú rákok egyik családja. Idetartozik a remete 
békarák (Hippa eremita L.), mely a braziliai par
tokon él; hossza 25—36 cm. 

Békás, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban, (1900) 
407 magyar lak.; u. p. ós u. t. Mezőlak. — L. még 
Oyergyóbékás, Vágbékás. 

Bókasd,kisk. Zala vm. Csáktornyái j.-ban, (1900) 
246 horvát lak.; u. p. Muraszentmárton, u. t. Mura
szerdahely. 

Békási szoros (v. Almási szoros), a Békás
pataktól átfutott völgyszoros Csik vármegye 
gyergyószentmiklósi járásában; nevezetes átjáró 
Moldvába. A Békás-patak a Szereth folyóba ömlik. 

Békásmegyer, nagyk. Pest-PilisSolt-Kiskún 
vármegye pomázi járásban, (1900) 2029 német 
és magyar lak.; a budapest-szentendrei helyi ér
dekű vasút állomása, postahivatallal és telefon
állomással ; csendőrkülönítmény. Régebben jó s 
terjedelmes szőllőit a fllloxera elpusztította; la
kói ma túlnyomó részben kőbányászatból élnek. 
A község fölött emelkedő 637 m. magas Nagy-
kevély újabban a fővárosi turisták kedvelt ki
ránduló helye. A községtől D.-re elterülő mocsaras 
réteken meleg források fakadnak, melyek a budai 
hőforrásokhoz hasonlóak, de kevésbbó melegek. 
Itt keletkezett az Árpádfürdö-telep ós egy tisztvi
selőtelep. A Csillaghegyi ós Béterhegyi nagy tég
lagyárak B. határában vannak. 

Békasó (Asv.), népies neve a kavicsnak, különö
sen pedig a quarc-kavicsnak. 

Békássy, veszprémvármegyei régi nemesi csa
lád, mely az Eundi és Mezőlaki családokkal együtt 

a Pápa nemzetségből vette eredetét. Első ismert 
őse, Sike, aXIII. sz. első harmadában élt; fiai: 
Benedek, 1244. alországbiró és Lambert, kinek 
ilyennevü fiától származik az Eundi-család; má
sodik fiának, Máténak (1286—1330) nem maradtak 
gyermekei; harmadik fiának, Pálnak (1272—86) 
megint három fia volt: Miklós, élt 1317 körül, 
Mezőlaki László és Békási Pál (élt 1347 körül). A 
család későbbi tagjai közül nevezetesebbek: Mik
lós, Pápa vára alkapitánya, ki 1594. a törökök el
len intézett kirohanás alkalmával esett el; Ferenc, 
kapornaki apát és szombathelyi plébános; Imre, 
Vas vármegye követe 1844. 

Bekasszin, 1. Szalonkafélék. 
Békaszáj neve alatt a lovak, főleg szürke lo

vak ajkán, orr-ajki részletén előforduló tarkázott-
ságot értik, melynél festéknélküli, ú. n. hússzínű 
ós festékes (szürke) foltok váltakoznak egymás
sal. Hasonló színbeli eltérés a lovak szemhéján 
is előfordul, az ilyen állatot békaszemű-nek neve
zik. A B.-uhoz hasonló a szárcsaszájú v. piszra, 
nevezik fecskeszájunak is, melynél a felső v. az 
alsó ajak sötétszlnű bőrén fehér foltok láthatók. 

Békaszájú madár (Batrachostomus auritus 
Gray, Aiiat), a bagolyfecske-félók (Podargidae) 
családjából való madárfaj; Maiakká félszigeten, 
Szumatrán és Borneón fordul elő. Hosszúsága 
40, szárnya 26, farka 20 cm. 

Békaszem, 1. Békaszáj. 
Békatávlat, a Froschperspective német szó 

hibás fordítása, valamely személynek v. tárgy
nak a szintnél mélyebben fekvő álláspontról való 
rajzolása v. festése. Tehát ellentéte a madártáv
latnak (1. o.). A festőműhelyekben a B. helyett in
kább az aláíátás szót használják. 

Bókateknő (állat), az édesvízi kagylók (Ano-
donta és Unió) héjának népies elnevezése. L, 
Kagyló. 

Bekató, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban, 
(1900) 252 német lak.; u. p. Vasdobra, u. t. Gyana-
falva. 

Bókatutaj ín«v.), 1. Hydrocharis. 
Bókatutajfélék (növ.), 1. Hydrocharüaceae. 
Békavar, 1. Csűdsömör. 
Békavár, 1. Szentgyörgy vára és Küllyödi vár, 
Bekcs. Árpád-kori magyar személynév, a Beké 

név (1. o.) kicsinyítése. Rendesen oly családok
nál szokott előfordulni, melyeknek valamely idősb 
tagja a Beké nevet viselte, igy pl. B.-nek nevez
ték a Borsa nembeli híres Kopasz nádor fiát a 
XIV. sz. elején, nagybátyját pedig Bekének. 
Előfordult aztán a B. név a gróf Csáky-család leg
régibb tagjai közt is, akiről aztán a nemzetség egyik 
ága a Bekcsi v. Becsky (1. o.) nevet vette föl. 

Bekcsény, a róla elnevezett Zágráb egyház
megyei föesperessóg egyik templomos községe. 
Ortvay szerint a mai zalavmegyei Zalabaksá-val 
azonos, mely az alsólendvai j.-ban fekszik ós 
Csesztreg flókegyháza. V. ö. Ortvay, Geogr. Eccl. 
Hung. II. 733. 

Bekcsényi föesperessóg (bexini főesperesség). 
A zágrábi püspökségnek a Drávától északra 
fekvő része. A középkorban a Muraközre ós Alsó-
lendva vidékére, ma már csak a Muraközre ter
jed ki. A zágrábi hivatalos névtár bexini főespe
resség neve alatt ösmeri. V. ö. Ortvay, Goographia 
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Ecelesiast. Hnng. II. 732—733; Csánky, Körös 
megye (Ért. a Tört. tud. kör., XV. 111 és 115. 1.). 

Bekcsi, török szó, jelentése: őr, őriző. B.-nek 
nevezik főleg az éjjeli őrt, aki éjszaka végzi vi
gyázó körútját, és ha tűz üt ki valahol, ö lármázza 
fel a helységet. Sztambutnak egyik tipikus alakja, 
aki mihelyt bealkonyodik, megjelenik óriási bot
jával és az utca kövezetére időközönként na
gyokat ütve, ekkóp ad életjelt magáról; «Jángin 
vár», ezt kiáltja rendesen, ha tűz üt ki valahol, és 
kikiáltja a negyed ós utea nevét is, ahol a tűz 
kiütött. Népszerű alakja még a B. a ramazáni éjje
leknek is, amidőn minden ház kapualjában meg
jelenik, társul vévén magához egy dobost (dá-
vuldzsu), aki a B. énekeit dobszóval kiséri. B tré
fás dalokat (B. türküszü: B.-i dalok) olyan célzat
tel énekli a jószívű lakosok előtt, hogy ünnepi 
ajándékot, baksist kapjon. 

Beké. Régi magyar személynév, melyet a mar-
tirologiumi Benedictus v. Benedek névből szoktak 
származtatni, de aligha helyesen. A B. is török 
eredetű neveink közé számítható s Bike, Büké alak
ban is előfordul; jelentése a. m. szilárd, erős, fér
fias. (V. ö. csagataj: bek, bik, altáji tatár: pökő, 
jakut: bögö.) Egyike volt legkedveltebb neveink
nek, mely úgy a felsőbb körökben, mint az alsóbb 
néposztálynál el volt terjedve. Kicsinyítése Bekcs 
(1. o.) ós Bekej. 

Beké, 1. Antal (baróthi), gyulafehérvári ka
nonok, szül. Baróthon (Háromszók vmegyében) 
1830 jan. 19. Gimnáziumi tanulmányai végezté
vel 1855. egyházi pályára lépett; hittudományi 
s bölcseleti tanulmányait mint a Pázmány-intézet 
növendéke a bécsi egyetemen végezte. Pappá 
szentelték 1860. Rövid ideig segédlelkész Brassó
ban, azután tanulmányi felügyelő és teológiai ta
nár a gyulafehérvári papnevelőben, amelynek 
később kormányzója lett. 1872 máj. 1. az erdélyi 
székesegyházi káptalannak kanonokja lett. Fo-
garasy Mihály erdélyi kat. püspöknek több évig 
Btkára, az erdélyi püspöki szentszéknek jegyzője 
s ülnöke volt. Munkái: Az erdélyi káptalan levél
tára Gyulafehérvárt (Budapest 1896); A kolos
monostori konvent levéltára (u. o. 1898); Nyilt 
levél a Batthyány-könyvtár ügyében (Magyar 
könyvszemle) stb. Azonkívül történelmi érteke
zéseket, leveleket ós egyéb közleményeket írt a 
kat. lapokba és folyóiratokba. 

Beké 

2. B. Manó, egyetemi tanár, szül. Pápán 1862 
ápr. 24. Tanulmányait a budapesti József mű
egyetemen ós tud. egyetemen, később a göttin-
gai egyetemen végezte. Előbb a budapesti V. ker. 
áll. főreáliskola, majd a tanárképző intézeti 
gyakorló főgimnázium tanára volt, 1900 óta 
egyetemi nyilv. rendes tanár. Irt matematikai, 
tanügyi, pedagógiai, természettud. értekezéseket, 
cikkeket, tankönyveket stb. Önálló müvei: A leg
kisebb működés elve a Gauss-féle görbület-elmélet 
alapján (Budapest 1884); u. e. németül (Math. u. 
naturwiss. Berichte aus Ungarn 1885); Beveze
tés a differenciál- és integrálszámításba (A nép
szerű főiskola könyvtára, Franklin, 1908); Diffe
renciál- és integrálszámítás (2 köt. a V. ós K. 
Min. megbízásából, Budapest 1910); A math. ta
nítás reformja (Mikola£i.-ral, u. o. 1909); Reform 
des math. Ünterrichts in Ungarn (Mikola S.-ral, 
Leipzig, Teubner, 1910). Készítette a m. kir. 
vallás- és közokt. miniszternek az országgyűlés 
elé terjesztett jelentésből a középiskolákra vo
natkozó részt 1886-tól 1896-ig. A millenniumi 
tanügyi kongresszus titkára és a Kongresszusi 
Napló társszerkesztője volt. 

Beké (ejtsd: bik), Charles Tilstone, angol utazó, 
szül. Londonban 1800 okt. 10., megh. u. o. 1874 
júl. 31. Előbb jogot, azután történetet, néprajzot 
és filológiát tanult. 1834-ben jelent meg töle: 
Origines biblicae (London), amelyet, kivált Né
metországban, nagyon megtámadtak, mert egé
szen hitelt ad a biblia minden betűjének. 1836— 
1837-ben Lipcsében az angol konzoli ügyeket 
vezette és Verteidigung gegen Dr. Paulus (Leipzig 
1836) című müvét adta ki. 1837-ben Mooré kísé
retében Palesztinában járt ós először végezett 
a Holt-tenger depressziójára vonatkozó mérése
ket. 1840-ben Harris ezredes abesszinai expedí
ciójában vett részt és nagy érdemeket szerzett 
Godzsamnak és a délebbre eső addig ismeretlen 
vidéknek Mkutatásával. Utazásának eredményeit 
Abyssinia (London 1846,2. kiad.) c. müvében kö
zölte. Egyéb nevezetesebb müvei: The Prench 
and the English in the Red Sea (1863); Jacob's 
flight, or a pilgrimage to Harran (1865); The 
British captives in Abyssinia (1867). Halála után 
jelent meg: Discovery of Mount Sinai in Arábia 
andofMidian(1878). 

Beké, Joos van der, németalföldi festő, 1. Gleve. 



A NAGY LEXIKON 
II. kötetének munkatársai. 

Ákos István (gyógypedagógia). 
Áldásy Antal dr. ("genealógia és heraldika). 
Alexander Bernát dr. (filozófia). 
Alexics György dr. (román nvelv és irodalom). 
Asbóth Oszkár dr. (északi szláv nyelvek és irodal

mak). 
Augusztin Béla dr. (gyógynövények). 
Auieszky Aladár dr. (állatorv. bakteriológia). 
Bálint Imre dr. (balkáni ügyek). 
Bálint Rezsó dr. (belsó betegségek). 
Ballagi Aladár dr. (magyar történelem). 
Balogh Ferenc dr. (ref. teológia). 
Balogh Jenő dr. (büntető jog, bűnvádi eljárás). 
Balogh Lóránt (építészet). 
Bánki Donát (aviatika). 
Bartha Richárd dr. (magánjog). 
Béldy Mihály (csendőrség). 
Bénárd Emil clr. (közjog, magánjog). 
Benedict Henrik dr. (belső betegségek). 
Benedict Márk dr. (vasúti jogi ügyek). 
Berger Károly Lajos (gazd. növénytermelés). 
Berinkey Dénes dr. (nemzetközi jog). 
Bodnár Gyula dr. (térképek). 
Bogdánfy Ödön (vizépítészet és kulturmérnökség). 
Borovszky Samu dr. (akadémiai ügyek). 
Breit József (hadtudománj-). 
Breuer Szilárd (tűzoltás). 
Brózik Karolj' dr. (ált. földrajz és statisztika). 
Bundt Károly (erdészet). 
Cholnoky Jenő dr. (általános földrajz). 
Colas Károly báró (boszniai ügyek). 
Császár Elemér dr. (magyar irodalomtörténet). 
Császár Károly dr. (jogtudomány). 
Csengery János dr. (klasszika filológia). 
Cserjesi Károly (sport és játékok). 
Csiky Lajos (ref. teológia és egyházi ügvek). 
Czakó Adolf (hídépítészet). 
Czakó Elemér dr. (iparművészet). 
Dalmady Ödön (vasúti biztosító berendezés). 
Dalmady Zoltán dr. (fürdőterápia). 
Dedek Crescens Lajos dr. (kat. egyháztörténet). 
Demény Károly (posta- és távirda-ügy). 
Divéki István dr. (Árva vármegye története). 
Dunav László dr. (kereskedelmi tengerészet). 
Éber László dr. (művészettörténet). 
Edvi Illés Aladár (vas- és fémipar). 
Ekkert László dr. (kémia). 
Elefánt Olga dr. (iparművészet). 
Entz Béla dr. (kórbonctan, bakteriológia). 
Erdős József dr. (ref. teológia). 
Ernyey József (etnográfia). 
Fabő Bertalan dr. (magyar zenetörténet). 
Fái László (vasúti fatelifés). 
Farkas Géza dr. (fiziológia). 
Ferenczi Zoltán dr. (könyvtárügy). 
Ferenczy Benő (vasúti földrajz és történelem). 
Ferentzy József dr. (techn. kémia). 
Feyér Gyula (fűtés, gáz- és vízvezeték). 
Fiók Károly dr. (szanszkrit). 
Frisch Ármin dr. (héber teológia). 
Gáti Béla (elektrotechnika). 
Gaul Károly id. (faipar). 
Gaul Károly ifj. (munkásvédelem). 
Gebhardt Ferenc dr. (orvosi történelem). 

Geréb József dr. (ókori történet). 
Goldziher Ignác dr. (arab nyelv és irodalom). 
Gopcsa László dr. (örmény nyelv és irodalom, 

gyorsírás). 
- Gönczy Béla (helyi érdekű vasutak). 

Gorka Sándor dr. (állattan). 
Görög Sándor (vasútépítés). 
Grittner Albert (vasúti vegyészet). 
Győry István dr. (kertészet"). 
Győry Lóránt dr. (mezőgazd. politika). 
Heim Pál dr. (gyermekbetegségek). 
Heinrich Gusztáv dr. (német irodalom). 
Hekler Antal dr. (ókori szobrászat). 
Hennyey Vilmos dr. (postaügy). 
Hevesi Sándor dr. (színészet). 
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Marton Gyula (vasútépítkezés). 
Márton Lajos dr. (ősrégészet). 
Masznyik Endre dr. (ág. ev. teológia és egyházi ügyek). 
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ifj. Nóvák Sándor (kereskedelem és bankügy). 
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Vig Albert (iparoktatás). 
Vikár Béla dr. (finn nyelv és irodalom). 
Vörös Sándor (gazdasági üzemtan). 
Vörös Zoltán (vasúti szállítás). 
Wildner Ödön dr. (szociológia). 
Wodetzky József dr. (csillagászat). 
Záborszky István dr. (szülészet, nőgyógyászat). 
Zelliger Vilmos dr. (róm. kat. teológia és egyházi 

ügyek). 
Zelovicli Kornél (vasúti műszaki tárgyak). 
Zeremszky Hilarion (szerb nyelv és irodalom). 



A II. kötet illusztrációi. 
A) Képmellékletek, térképek és városi tervrajzok. 

Oldal 
Aratógépek I. és II. ... . . . ... ... ... 24 
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Ausztrália: 1. Ausztrália politikai térképe 310 
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Archimedes elve: 2 ábra ... ... . . . ... 42 
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« « néprajzi térképe ... . . . 502 
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Bányamívelés I—IV ... ... 574 
Barabás Miklós: Olvasó nő _ 582 
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Barlangok I. és II ... 618 
Bartolommeo: Krisztus siratása 662 
Batiknyomás ... . . . ... ... ... ... 690 
Bécs: 1. Bécs város tervrajza ... ... . . . 758 

2. Bécs és környékének térképe. 
3. Bécsi épületek. 

Bókafélék: Békák I. és II. ._ _ ... 794 

Arnyékszékrendszerek: 1. Vizklozet, víz
gyűjtő medence nélkül, 2. Vízgyűjtő me
dence szívóval, 3. Klozet-medenee, kettős 
vízzárral, 4. Jennings-féle vizklozet 103—104 

Árpa: 6 ábra ... 108 
Arquebuse ... 117 
Arretiumi edények ... ... ... ... .... 118 
Arrow-root (növ.) ... ... ... ._. ... 120 
Artemis: 1. Versaillesi Arteniis, 2. Efezusi 

Artomis _. ... 126 
Articsóka: 2 ábra ... ... ... ... ...129—130 
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Árvácska ... — 141 
Árvalányhaj ... ._ _. ... ... 142 
Ascensio recta _ ... 158 
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Aspremont-család címere 171 

egképek. 

51* 



802 Szövegképek 

Oldal 
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Astarte ... ... . . . ... . . . ... ... 183 
Astilbe (növ.)._ ... ...v . . . ... ... . . . 185 
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Asztrofizikai műszerek: 1. A római vatikáni 
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cséje, 12. A strassburgi obszervatórium al-
tazimutja, 13. Üstökös-kereső ... 220—226 

Áthatás (épít.)... ._ 234 
Athén: 1. A régi Athén tervrajza, 2. Az athéni 
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Axonometria ... ... ... ... 345 
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